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Vážení občané,
v měsíci říjnu nás čekají volby do zastupitelstva obce, a to mě přivádí k myšlence, co
se v naší obci za uplynulé volební období změnilo.
Začátek volebního období byl trochu divoký, ale stále si stojím za názorem, že naše
obec může být samostatná, umí se postarat o školu a není nutné se k jiné obci
připojovat či zbavovat se školy (jednou z dominant obce). Vždyť v naší obci máme vše,
co potřebujeme. Máme svou pobočku pošty, knihovnu, prodejnu potravin a 9letou
základní školu, jezdí zde autobusy a v letním období i vlak.
Naše obec prošla různými změnami a věřím, že k lepšímu. Účetnictví, administrace a
staré závazky jsou již v pořádku. Mohli jsme si dovolit provést rekonstrukci veřejného
osvětlení, některé osvětlení přibylo a všechna světla svítí celou noc. Vznikla pobočka
Pošty Partner. Z rozpočtu obce jsou pro školu uvolňovány stále vyšší finanční
prostředky, byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, tělocvičny, připojena
vodárna, menší opravy a údržba. Upraven byl hřbitov a svah za čekárnou. Byl opraven
chodník okolo kaple a zídka. V obci přibyla zeleň, lavičky a odpadkové koše, atd.
Každý z Vás určitě nějakou změnu okolo sebe zaznamenal.
Vznikly nové akce a tradice k setkání nás všech. Naše již tradiční akce jsme oživili ať
už drobným prodejem upomínek či výzdob (vánoční prodej spolku RUČIČKY),
Mladecká Posvícení jsou zaměřována vždy na určité téma s výstavou, na jarní setkání
žen si doprovodný program připravují naše děti, stejně jako k rozsvícení vánočního
stromu. Velký úspěch má lampiónový průvod, rozsvícení svíček na adventním věnci
apod.. Jsem ráda, že se vždy sejdeme v hojném počtu, dobře se pobavíme. Mnoho z
Vás se podílí i na přípravě těchto akcí. Za to Vám všem děkuji. Členové klubu
důchodců jezdí 2x ročně na zajímavé výlety.
V podzimních volbách bude možné vybírat kandidáty pouze z jedné volební kandidátní
strany. Ráda bych Vás seznámila s našimi plány pro další 4 roky. Stále je co opravovat,
velebit a rekonstruovat. Určitě se zaměříme na rekonstrukci chodníku a vybudování
chodníku ke škole. Chceme postupně provést rekonstrukci kulturního domu, dřevěné
střechy hasičské zbrojnice, vyměnit okna v knihovně, vybudovat pár prvků na dětském
hřišti atd. Chceme také i nadále opravovat budovu školy a úzce spolupracovat s
vedením školy. Se zastupiteli také dále řešíme využití či demolici staré prodejny
potravin. Je potřeba nakousnout téma kanalizace a ČOV. Je to běh na dlouhou trať, ale
nějak se začít musí. Věřím, že se nám podaří naše plány uskutečnit, ať už financemi z
rozpočtu či pomocí dotací.

Mnoho z Vás za námi přijde na úřad pro radu, pomoc či jen nás pozdravit. Jsme
za to rádi, protože jsme tady pro Vás. Vážíme si Vaši podpory a důvěry.
Jana Švejdová, starostka

Informace z naší obce
Celosvětový úklidový den
Obec Mladecko se 15. září zapojí do Celosvětového úklidového dne.
Kdo má zájem podpořit tento projekt, nechť přijde 15. 9. v 9:00 hodin před hasičskou
zbrojnici. Pokud možno rukavice, reflexní vestu (co máte v autě) a dobrou náladu s
sebou. Půjdeme 3 trasy: od železničního přejezdu Jakartovice (tábor) po hasičskou
zbrojnici, od Mladeckého dvora po hasičskou zbrojnici, od hlavní cesty (Kiška) střed
obce po dům Koláčkových. Budeme sbírat odpad z příkop do plastových pytlů. Další
podrobnosti se dozvíte na místě.
Předem děkujeme Všem, kteří se akce zúčastní. Akce bude trvat cca 2 hodiny.
Akci organizuje Pavel Horák.

Volby 5. a 6. 10. 2018
Dne 5. a 6. října 2018 se konají volby do zastupitelstev obcí.
Volební místnost bude zřízena v obecní knihovně. Volební lístky budou dodány před
volbami do vašich poštovních schránek. V naší obci je registrována 1 kandidátní strana:
Naše Nové Mladecko s kandidáty
1. Jana Švejdová
2. Pavel Horák
3. Kateřina Kolmanová, roz. Mazurová
4. Petr Koláček
5. Zdeňka Hlavinková

Prodejna potravin
Ve dnech 12. 9. (středa) a 13. 9. (čtvrtek) je prodejna potravin uzavřena.

Zájezd
Ve středu 26. 9. 2018 se uskuteční zájezd pro členy klubu důchodců, kteří tentokrát
pojedou na exkurzi do České televize v Ostravě a navštíví LANDEK PARK- hornické
muzeum.
Do naplnění kapacity autobusu zbývá ještě pár volných míst. Pokud byste měli zájem
se zájezdu zúčastnit, nahlaste se na obecním úřadě do 21. 9. 2018. Obecní úřad hradí
důchodcům dopravu autobusem, vstupné do ČT Ostrava a LANDEK PARKU. Ostatní
zájemci zájezdu si hradí vstup do LANDEK PARKU (150,-). Více informací na
obecním úřadě u starostky obce.

Svoz odpadu
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír ve čtvrtek 27. 9. v dopoledních hodinách.

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

Miliony dobrovolníků ve 150 zemích vyčistí svět za 24 hodin
Miliony lidí ve 150 zemích se 15. září zapojí do Celosvětového úklidového dne - k
řešení globálního problému s odpady přispějí tím, že uklidí silnice, parky, pláže, lesy, řeky….
Tisíce komunit budou fungovat jako jedna „zelená vlna“, která se potáhne od Nového Zélandu
po Havaj a zasáhne i Českou republiku.
„Cílem celosvětového úklidového dne není jen samotné uklízení, ale posun směrem k lepšímu
nakládání s odpady a také zvýšení povědomí jak lokálně, tak celosvětově, o závažnosti situace. A co
je ještě důležitější – chceme se zbavit narůstajících problémů s odpady natrvalo tím, že podpoříme a
spojíme novou generaci vůdců místních komunit, aby společně našli nová řešení odpadových
problémů“, říká Heidi Solba, jedna z lídrů hnutí Let's Do It, které globální úklid iniciovalo.
Let's Do It!
Hnutí Let's Do It (pojďme na to!) se zrodilo v Estonsku v roce 2008, kdy 50 000 lidí vyčistilo celou
zemi během pouhých pěti hodin. Od té doby se akční model - jedna země za jeden den - rozšířil po
celém světě a vytvořil jedno z nejrychleji rostoucích hnutí v historii. K dnešnímu dni se přes 100
zemí a 20 milionů lidí připojilo k úsilí o uklizení nelegálního odpadu ve svém okolí.
U nás se tento model také osvědčil a úklidy se již pátým rokem konají (tradičně v dubnovém jarním
termínu) pod hlavičkou akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko – www.UklidmeCesko.cz. „Od roku
2014 se nám již podařilo aktivně zapojit do úklidů více jak 300 tisíc dobrovolníků, kteří společně
uklidili přes 9000 tun odpadů. Podílet se na organizaci Celosvětového úklidového dne vnímáme jako
velikou výzvu a věřím, že dobrovolníci z České republiky přispějí velkým dílem k úspěchu této
největší dobrovolnické akce v historii lidstva“, dodává Miroslav Kubásek, jeden ze zakladatelů
Ukliďme Česko.
Ke zorganizování Celosvětového úklidového dne v České republice spojily neziskové organizace
Ukliďme Česko, Trash Hero a Českým svaz ochránců přírody.
Přidejme se také a pojďme přiložit ruku k celosvětovému dílu!
Zajímavá fakta:
Téměř polovina plastů, které dnes existují, byla vyrobena za posledních 15 let.
V severním tichomoří v oblasti tzv. Tichomořského odpadkového víru na rozloze 1,6 milionů km²
pluje zhruba 79 tisíc tun plastů.
Každý rok se do našich oceánů dostává 4,8-12,7 milionu tun plastu z pobřežních oblastí a řek. To
znamená 15 pytlů naplněných plastovým odpadem na každý metr všech pláží na světě. Kdyby se
všechny tyto odpadky naložily na náklaďáky, obkroužily by zeměkouli 24 krát.
To se také rovná vykládání obsahu jednoho nákladního auta do oceánu každou minutu. Pokud
nebude podniknuto žádné opatření, očekává se, že do roku 2030 se tato hodnota zvýší na dvě za
minutu a čtyři za minutu do roku 2050.
Ze všech dosud vyrobených plastů bylo recyklováno pouze 9%.
Více než 3,5 miliardy lidí nemá přístup k nejzákladnějším službám v oblasti nakládání s odpady.
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V pondělí 3. 9. 2018 proběhlo ve školní jídelně
slavnostní zahájení školního roku. Při této příležitosti
bylo 8 žáků první třídy pasováno na žáky naší školy.
Každý z letošních prvňáčků dostal balíček od
Občanského spolku rodičů při ZŠ Mladecko a batoh
s notýskem od obce Mladecko. Za oba dárečky pro
naše nové žáky děkujeme.
V pedagogickém sboru dochází v letošním roce k následujícím změnám:
Nově se v naší škole budeme setkávat s Mgr. Janou Borovskou, která je třídní učitelkou
4. třídy. V družině se žáci překvapivě znovu setkají s paní vychovatelkou Jarkou Pruskovou,
avšak toto setkání bude trvat pouze měsíc. Od 1. října přivítáme novou paní vychovatelku.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří s naší školou spolupracují a podporují
ji. Jsou to samozřejmě kromě zřizovatele obce Mladecko také obec Jakartovice a další
partneři a sponzoři školy.
Také děkuji Občanskému spolku rodičů při ZŠ Mladecko za podporu a zájem o dění ve škole,
za získávání sponzorských darů nejen pro výuku ale i například pro rodičovský ples,
který organizují, a jehož zisk jde na podporu vzdělání, školní výlety, odměny v soutěžích
a podobně.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto školního roku.
Vstup do nového školního roku byl z mnoha důvodů pro zaměstnance školy velice náročný,
avšak věřím, že vše zlé už je za námi a nyní nás čeká jen to dobré.

Věřím, že společnými silami,
s úsměvem a laskavostí se nám
úspěšně podaří vkročit do nového
školního roku.
Mgr. Lucie Mausová
ředitelka školy

