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Vážení spoluobčané,
blíží se konec léta a všichni začínáme přemýšlet, kdy začne letošní topná sezóna.
Věříme, že nás čekají ještě i teplé dny a krásné babí léto.
V měsíci červenci v naší obci proběhly volby do zastupitelstva obce. Děkujeme
všem občanům, kteří si udělali čas a přišli k volbám podpořit svou stranu. Vy
sami jste rozhodli o tom, koho chcete v zastupitelstvu a podpořili je svými hlasy,
a tedy i svou důvěrou.
Vaše návštěvy na obecním úřadě a pozitivní ohlasy nás velmi těší a vybízejí nás
ještě k lepším výkonům. Věřím, že i nadále za námi budete chodit se svými
podněty a připomínkami.
Přejeme Vám krásný zbytek léta a těšíme se na setkání s Vámi na Mladeckém
posvícení.
Jana Švejdová, starostka

Poděkování volební strany Naše Mladecko
Strana Naše Mladecko děkuje všem občanům, kteří měli trpělivost s naší milou
vesničkou a šli i v červenci letošního roku opět k volbám.
Náš hlavní úkol je spojit názorově rozdělenou obec do přátelské vesnice, kterou
byla u předchozích zastupitelstev. Jsme přesvědčeni, že obec může fungovat jen v
případě, pokud se obě strany domluví a budou hledat společné řešení, které bude
pro dobro všech občanů. Chceme, aby veškeré záležitosti řešilo a rozhodovalo
CELÉ zastupitelstvo a ne pouze jeden nebo dva členové. Vždy se dá najít řešení
jak se domluvit s protistranou, a proto vidíme základní kámen ve
SPOLUPRÁCI. Byli jsme odpůrci rezignace, která spíše naší obci ubližovala.
Proto budeme jednat dle slibu, který jsme Vám 9.8.2016 v kulturním domě
dali, jednat s vámi férově a zastávat své funkce podle našeho nejlepšího vědomí i
svědomí.
Zuzana Horčicová, místostarostka

Informace z naší obce
Výsledky voleb
Volební strana Nové Mladecko

Volební strana Naše Mladecko

1. Jana Švejdová - 48
2. Ing. Kateřina Mazurová - 48
3. Zdeňka Hlavinková - 47
4. Josef Pešl - 44
5. Pavel Schwablík - 45
6. Michaela Kovačiková - 6

1. Pavel Horák - 41
2. Ing. Marcel Nejezchleb - 40
3. Bc. Petr Koláček - 41
4. Anna Fischerová - 39
5. Zuzana Horčicová - 42
6. Zdenek Čech - 2

* Jména a příjmení nově zvolených členů zastupitelstva jsou vyznačena tučně *

Zastupitelstvo obce
V úterý 9. srpna v 17:00 hodin v kulturním domě se konalo ustavující zasedání
nově zvolených zastupitelů obce Mladecko. Na pozici starosty byla zvolena
dosavadní starostka Jana Švejdová, na pozici místostarosty byla nově zvolena
paní Zuzana Horčicová.
Finanční výbor:
 Ing. Kateřina Mazurová, předseda
 Anna Fischerová, člen
 Michaela Kováčiková, člen
Kontrolní výbor:
 Pavel Horák, předseda
 Ing. Kateřina Mazurová, člen
 Ing. Marcel Nejezchleb, člen
Kulturní výbor:
 Zdeňka Hlavinková, předseda
 Ing. Kateřina Mazurová, člen
 Pavel Horák, člen
Statistika
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
130
Celkový počet voličů, kterým byly vydány volební obálky
95
Volební účast
73,1 %
Celkem platných hlasů
443
 z toho volební strana Nové Mladecko
238 hlasů, tj. 53,72%
 z toho volební strana Naše Mladecko
205 hlasů, tj. 46,27%

Knižní budky
Od 1. července 2016 je vedle knihovny umístěna nová ,,Bilbiobudka“.
Od srpna můžete další knižní budku najít vedle obchodu a v autobusové zastávce
Mladecko „Točna“. Knižní budky jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
pro všechny, kteří rádi čtou a debatují. Kdykoliv přijdete,
knížku si můžete půjčit nebo vzít. Celý systém je
zdarma a bez dozoru.

Knihovna
V červnu byl vyhlášen konkurz na knihovnici do obecní knihovny. O post
knihovnice projevila zájem paní Petra Pišlová, kterou nyní čeká zaškolení.
Knihovna bude otevřena od 5. září od 16:00 – 18:00 hod.

Výzva
20. srpna 2016 proběhne v obci tradiční Mladecké posvícení. Souběžně s touto
slavností bude v kulturním době probíhat historická výstava, tentokrát nejen
fotografií, ale i dokumentů a věcí, které se na obci dříve používaly. Máte-li i Vy
doma něco, co by mohlo výstavu spestřit a jste ochotni nám tyto Vaše exponáty
zapůjčit, děkujeme Vám předem. Předměty je možno donést v úředních hodinách
na obecní úřad. Po skončení výstavy Vám budou opět navráceny.

Ordinace MUDr. Jiří ŠVÁB
Ve dnech 15. - 23. 8. 2016 MUDr. Šváb z důvodu dovolené NEORDINUJE!!!.
Zastupuje MUDr. Eva Vašíková, tel: 553 653 080.

Ordinační hodiny

Opravy v ZŠ
Současným nejdůležitějším úkolem obce je příprava školy a veškerých náležitostí
kolem školy na začátek školního roku, aby se děti po zaslouženém dvouměsíčním
odpočinku vrátily do příjemného, bezpečného a fungujícího prostředí.
Nové zastupitelsto proto právě zařizuje dovoz obědů, protože stávající vozidlo je
neprovozuschopné.
Velice důležitá je i tělocvična, kde se řeší zabezpečení osvětlení, které by
splňovalo bezpečnostní předpisy, dále oprava stropu a nebezpečného vstupu do
tělocvičny.
Zaměstnanci obce čekají na vhodné počasí, aby natřeli střechu nad jídelnou školy
a v tomto týdnu připravují podlahu v učebně 9.ročníku pro firmu, která v
posledním týdnu prázdnin předá opravenou a bezpečnou třídu.
Věříme, že vše proběhne v pořádku a dětem nebude v budově školy nic scházet.

Svoz plastů
Svoz plastu bude probíhat 26. 8. 2016 v dopoledních hodinách obecními dělníky.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v měsíci srpnu slaví své narozeniny.

Ranní spoj TQM
Na základě výzvy z řad Vás, občanů, jsme se na dopravce TQM obrátili s
žádostí, aby spoj linky 900246 – směr Opava, který zastavuje pouze na zastávce
„Mladecko, železniční stanice“ v 5:19 hod. zajížděl i na zastávku „Mladecko,
točna“. Jsme rádi, že se nám podařilo vyjednat nové vedení spoje č. 12 linky
900246 přes „Mladecko, točna“, které bude realizováno od změn jízdních
řádů 28. 8. 2016. Jízdní řád bude vyvěšen na nástěnce u obchodu.

Ordinace MUDr. Eva Brožová
Od 30. 9. 2016 bude ukončena činnost ordinace praktické lékařky pro děti a
dorost MUDr. Evy Brožové v Jakartovicích. Ordinace v Litultovicích bude
zachována bez přerušení.

Akce v okolí
20. 8. 2016 od 20:00 hod. – Myslivecká Benátská noc
v zámeckém parku v Litultovicích
13. 8. 2016 od 15:00 hod. - Posezení u větřáku s netradičním hašením,
větrný mlýn Choltice
20. - 21. 8. 2016 – Borůvkové hody, Malá Morávka, Karlov pod Pradědem

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská, Zuzana Horčicová

