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Vážení spoluobčané,
léto se nám pomalu ale jistě chýlí ke svému konci. Věřím, že jste si všichni teplé dny
užili, nabrali hodně energie ze sluníčka a jste připraveni na nadcházející podzimní čas.
Školákům začala opět školní docházka, a proto buďte na cestách nejen v naší obci
opatrnější, děti stále žijí prázdninovým režimem.
Dne 19. 8. 2017 se konalo tradiční, již „ 7. Mladecké posvícení“. Ze začátku nám
počasí moc nepřálo, během odpoledne se však umoudřilo a my jsme tak mohli posedět
před kulturním domem. Děti si zaskákaly na skákacích hradech, bylo pro ně
připraveno malování na obličej a v kulturním domě i školní lavice a tabule. Zde si
mohli zahrát na školu. Ano, letošní posvícení bylo zaměřeno na výročí naší školy a
tedy i výstava v kulturním době byla v tomto duchu. Děkuji všem, kteří nám zapůjčili
své fotografie a jiné školní materiály, díky kterým mohla tato výstava proběhnout.
Jsem velmi ráda, že zájem o naše posvícení každoročně roste.
Během letních prázdnin proběhla ve škole rekonstrukce chlapeckých sociálních
zařízení a tělocvičny. Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Celková cena realizovaného projektu je 634 tis., z toho 290
tis. poskytl ze svého rozpočtu MSK. Další opravy týkající se tělocvičny (nové schody,
podlaha v šatně, kobercové obložení tělocvičny) ve výši 46 tis. hradila obec pouze ze
svého rozpočtu. Věřím, že se nám podaří i nadále naši školu postupně opravovat a
modernizovat.
Protože nám jarní výlet na Floru do Olomouce se seniory z důvodu špatného počasí
nevyšel, ráda bych pro ně nyní připravila jiný zajímavý výlet. Pokud máte nápad nebo
tip, ráda si je vyslechnu a po projednání se zastupiteli i zrealizuji.
Bohužel i během prázdnin bylo nutné řešit nejen ty kladné záležitosti, ale byly i
záporné. Např. bych Vás chtěla upozornit, že BIO kontejner v prostorách areálu školy
slouží jen pro BIO odpad. Do kontejneru nepatří stromy thují, dlaždice, štěrk, plasty
ani železo. Je mi líto, že naší snahy vyjít vstříc občanům někdo takto zneužívá. Obci
vznikají zbytečné problémy s odvozem a uskladněním tohoto odpadu. Pokud se toto
bude i nadále opakovat, budeme muset přistoupit na jiná řešení (BIO kontejner
přístupný jen v určité dny a hodiny). Dále bych Vás chtěla upozornit, že skála Pod
Chorandou neslouží k ukládání jakéhokoliv odpadu. Poslední prosba k Vám, kteří
využíváte kontejnery na sklo je, abyste do kontejneru nevhazovali sklenice s víčky.
Ráda bych Vás informovala, že jsme s TEMPO, obchodní družstvo uzavřeli kupní
smlouvu na budovu bývalého obchodu. Nyní zvažujeme možnosti, jak dále s tímto
objektem naložit.
V měsíci září snad již dojde k dlouho očekávanému zpevnění svahu na místní
komunikaci nad autobusovou čekárnou. Z tohoto důvodu Vás žádám, abyste v tomto
úseku počítali s omezením.
Přeji Vám hezký zbytek léta a nadcházející začátek podzimu.
Jana Švejdová, starostka

Informace z naší obce
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s
ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a
písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
týkající se:
 dne: 20.09.2017 od : 08:00 hod do : 11:00 hod. v lokalitě: Mladecko - část obce:
Mladecko na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: část obce : Mladecko
č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 22, 35, 36, 42, 44, 48, 49,
66, 70, 82, 106, 110, 114, 116, 117, 122, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 136, 151,
151/1, 151/2, 151/3, 180, 205, 206, 9008, 9009, 9010, 9011, 9018, 9019, 9025,
9026, 9027
 dne : 20.09.2017 od : 11:30 hod do : 15:00 hod. v lokalitě : Mladecko - část
obce: Mladecko na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: část obce :
Mladecko č.p.:/č.orient. bez ulic : 32, 53
 dne : 22.09.2017 od : 08:00 hod do : 12:00 hod. v lokalitě : Mladecko - část
obce: Mladecko na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: část obce :
Mladecko č.p.:/č.orient. bez ulic : 8, 17, 24, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 66,
139
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele
distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou
dobu.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.
S pozdravem
ČEZ Distribuce, a.s. , www.cezdistribuce.cz

Revize kotlů a komínů
Obec Mladecko opět po roce zajišťuje hromadné revize komínů a kotlů a práce s tímto
spojené. Kontrola a čištění spalinových cest a kotlů by měla probíhat na konci
listopadu. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě v úředních hodinách.

Výkup jablek
V pondělí 28.8. byl zahájen výkup padaných jablek. Výkup probíhá v areálu Mladecký
dvůr u bývalé pily - silnice mezi Mladeckem a Hlavnicí. Výkupní doba: Po - Ne 7 - 20
hod., Kontaktní osoba: p. Vavrla - tel.: 731 008 989

Mše svatá
V 16. 9. 2017 v 18 hod. bude v naší kapli Mše svatá.

Svoz tříděného odpadu
Svoz plastu bude probíhat v pátek 29. 9. v dopoledních hodinách obecními dělníky.
Souběžně se svozem plastu bude probíhat i sběr papíru.

Nabídka Pošty Partner
Od října se sortiment zboží Pošty Partner v Mladecku rozšíří o zboží s dušičkovou a
Vánoční tématikou.

Obalování učebnic do školy
Obecní knihovna Mladecko nabízí službu „Obalování učebnic do školy“. Obal na
učebnici je vyhotoven na míru. Cena za obalení je dle velikosti formátu od 6,-Kč do
10,-Kč.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v měsíci září slaví
své narozeniny nebo jmeniny.

Spolek RUČIČKY
Spolek RUČIČKY zve všechny děti na tvořivá odpoledne, která se budou konat v
obecní knihovně každou středu od 15:00 hod. Měsíční poplatek činí 50,-Kč. V tomto
poplatku je zahrnuto občerstvení a materiál pro výrobu tématických výrobků.

Akce v okolí
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR konané 16. a 17. 9. 2017 na
Letišti Leoše Janáčka Ostrava jsou největší bezpečnostní přehlídkou v
Evropě. Hlavním cílem je prezentovat široké veřejnosti co nejpestřejší škálu
prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování
bezpečnosti. Veřejnost má na tuto akci bezplatný vstup, začátek akce je po oba dva
dny v 9:00 hod.. Více na www.natodays.cz
VII. Otické zelné slavnosti se konají v sobotu 16. 9. 2017 od 11:00 hod. na louce u
pekárny. Těšit se můžete na výstavu moderních a historických strojů na zpracování
zelí, výstavu zvířat chovatelů z Otic, vystoupení specialistů zelné kuchyně, pěvecká,
hudební a taneční vystoupení, atrakce pro děti a další. Více informací na www.otice.cz
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

