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Vážení spoluobčané,
vzhledem k blížícím se mimořádným volbám do zastupitelstva obce Mladecko bychom
Vám chtěly shrnout podstatné změny, kterých se nám podařilo docílit ve prospěch naší obce
a jejich občanů.
Přes půl roku jsme v zastupitelstvu obce Mladecko a o stavu a chodu obce Mladecko již
víme více, než jsme věděly jako úplní nováčci na začátku našeho působení.
Co se nám doposud za půlroční působení na obci podařilo:
- zajištění osvětlení
- rekonstrukce a zvelebení kulturního domu
- zajištění kompostéru na BIO odpad a jeho následné zpracování
- založení dětského koutku
- rozšíření zeleně v obci a úprava plotů a billboardů
- obnovení lavičky v čekárně atd.
Za našeho působení jsme se snažily dluhy z minulých let splácet. V případech velkých
dlužných částek byly domluveny splátkové kalendáře.
Kam směřujeme:
Dnes už jsme chytřejší z hlediska fungování obce. Budeme se nadále snažit dělat vše pro
rozvoj obce Mladecko a spokojenost všech zde žijících občanů. Jsme hrdí na to, že jsme
občané Mladecka a chceme zachovat tuto obec nadále samostatnou.
1. Hlavním problém v Mladecku dle nás je škola, kterou se snažíme již teď řešit. Chceme,
aby škola zůstala v majetku Mladecka – dnes již víme, že toto naše přání je možné. Je však
potřeba vyřešit i další problémy spojené se školou:
- zajištění lepší spolupráce obce se školou
- zajištění bezpečnosti žáků ve škole
- zajištění rozvoje školy
- spolupráce se školou na zlepšení reputace školy
- zjištění možností na snížení nákladů školy
2. Rozvoj a obnova obce Mladecko
Chtěli bychom dále pokračovat v rozvoji a obnově obce jako doposud:
- pokračovat v rekonstrukci školy
- pokračovat v rekonstrukci kulturního domu
- vysadit nové stromy v obecním lese atd.
Budeme nadále podporovat tradice a zvyky obce Mladecko.
Za půlrok našeho působení jsme Vám dokázaly (víc než mnozí zastupitelé za své působení
v naší obci), že i za tak krátkou dobu jde pro obec Mladecko udělat mnohé. Tímto chceme
poukázat na fakt, že je nutné se věcem intenzivně věnovat.
Pokud chcete, aby obec vzkvétala jako doposud, přijďte nás podpořit k volbám 13. 6. 2015
Děkujeme

Vaše Nové Mladecko

Veřejné LED osvětlení
Jak jsme Vás již v minulém čísle informovaly, tak v příštích dnech dojde k instalaci
nového LED osvětlení. To by mělo přispět k větší bezpečnosti v obci (svícení po
celou noc).
Chtěly bychom Vás více informovat o faktech, za jakých jsme toto osvětlení
realizovaly:
- obec Mladecko se nezatížila žádnou půjčkou
- doposud byla záloha za svícení 4110,- měsíčně. V této ceně nejsou zahrnuty ceny za
opravy a revize světel
- nyní budeme platit 5812,- měsíčně s tím, že v této ceně je již vše zahrnuto
(el. energie + údržba, revize + vstupní investice).
- smlouva je sjednána na dobu 10 let. Po tuto dobu jsou světla v záruce.
Dodání světel trvá 4-6 týdnů a proto bude rekonstrukce světel probíhat až v tomto
měsíci.

Informace z naší obce
Svoz plastů
Obecní dělníci budou plast svážet 26. 6. 2015 v dopoledních hodinách.

BIO kompostér
Dochází ke změně odběratele BIO odpadu z hlediska úspory peněz pro obec. Tento
odběratel odebírá pouze listí a trávu zdarma. Prosíme občany, aby tuto skutečnost
respektovali a do přistaveného kontejneru dávali pouze listí a trávu. Pro ostatní
BIO odpad bude zřízeno nové skladovací místo.

Prodejna Jednota
Úterý

16. 6. 2015 - zavřeno

Čtvrtek 25. 6. 2015 - otevřeno do 16h
Pátek

26. 6. 2015 - zavřeno

Sobota

27. 6. 2015 - zavřeno

Obecní úřad
Z důvodu dovolené paní Matějkové bude Obecní úřad do pátku 12. 6. 2015 otevřen
jen v dopoledních hodinách od 8:00 do 10:00 h.

Poděkováni
Stavění máje, kladení věnce, kácení máje a smažení vajec
Děkujeme všem občanům, chatařům a přátelům, kteří se těchto akcí zúčastnili a
pomohli s jejich přípravou.
Na Mrazíka v historickém buse
V sobotu 16. května se pořádal zájezd do Slezského divadla Opava na muzikál
Mrazík. Historickým autobusem Škoda 706 RTO nás až před divadlo přivezl pan Jan
Trlica. Kromě samotného divadelního zážitku se pak mohly děti s postavami
muzikálu na jevišti i vyfotit. Celou akci nafotil pan Petr Kolman a kdo bude mít
zájem o fotky v plné kvalitě, případně fotku na papíře, pište na email
kolman.petr@post.cz Zájezd pro vás připravil Pavel Horák.

ČESKÁ POŠTA
Rušení poboček nehrozí
Minulý týden schválila vláda dlouho očekávanou novelu poštovního zákona. Podle
vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky by tato novela měla vést jednak ke stabilizaci
hospodaření a fungování České pošty a zároveň zabránit plošnému rušení poštovních
poboček. Ministr vnitra Milan Chovanec je přesvědčený, že díky novele zůstanou
poštovní služby dostupné občanům po celé republice
včetně menších obcí.
„Pobočky České pošty jsou převážně v menších obcích
často posledním zástupcem státních služeb,
a plní tedy i sociální roli,“ řekl ministr vnitra. Pro uhrazení nákladů na výkon
ztrátových základních poštovních služeb bude mít Česká pošta nárok na finanční
kompenzaci od státu.

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz
www.fb.com/zs.mladecko
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU PATŘÍ VÍTĚZSTVÍM!
Tímto článkem se rozloučíme se školním rokem 2014/2015, který byl opět velmi bohatý na
různé soutěže, olympiády, výlety a školní akce, jak jsme Vás v průběhu roku informovali.
K největším akcím konce května bezesporu patřilo setkání věnované Dni matek, které
proběhlo 19.5. 2015 v prostorách školní jídelny. Přišlo mnoho hostů, což nás velmi potěšilo.
Děti si připravily různá vystoupení, především tanečního rázu. Chtěli jsme překvapit něčím
novým a neobvyklým a myslíme si, že se to vskutku povedlo. Ještě jednou patří velký dík
panu Hartmanovi, který věnoval spoustu volného času našim žákům a vedl v naší základní
škole malý taneční kurz. Na Dni matek nechyběla ani pohádka školního divadelního
souboru. Už teď přemýšlíme, čím Vás překvapíme napřesrok.
Na konec května jsme přichystali 4. ročník přírodovědné soutěže, která je jedním z
výstupů projektu EU, do něhož jsme již několik let aktivně zapojeni. Přizvány byly opět
základní školy z Hlavnice a Litultovic. Děti se díky této akci zábavnou formou procvičují v
přírodovědných, ale i společenskovědních znalostech.
Konec roku přál také úspěchům hned v několika
soutěžích. Jednak jsme opět získali první místa v
literární a výtvarné soutěži Požární ochrana očima
dětí. V okresním kole neměl v naší kategorii nikdo
jiný šanci, děvčata z 9. třídy Marie Bernardová (1.),
Karolína Birgusová (2.) a Simona Kurtinová (3.)
svými skvělými pracemi pobraly všechna ocenění.
Karolína krom toho získala také 2. místo v krajském
kole. Ve výtvarné části opět uspěla žákyně 8. třídy
Bára Viatrová. Zvítězila v krajském kole a postupuje do kola republikového, které loni s
přehledem vyhrála. Žákyni Karolíně Birgusové budeme také držet palce na celostátním kole
Mladý zahrádkář, které proběhne v červnu.
Veliké překvapení byl také neskutečný úspěch v Mladém zdravotníkovi. Velmi dobrá
příprava probíhající takřka celý školní rok se setkala s výsledkem, naše družstvo získalo
bronz v konkurenci družstev z celého opavského okresu. Jsme si jisti, že naši žáci se
nemusí bát žádné neočekávané situace, první pomoc zvládají opravdu perfektně.
Opravdu potěšující zprávou pro nás byla vynikající
účast na Zlatém listu. Zde družstva nižšího i
vyššího stupně ZŠ Mladecko
nadále pokračovala v sérii úžasných výsledků v
oblasti přírodovědných soutěží. Mladší žáci se
mezi 23 soutěžními skupinami z celého
Moravskoslezského kraje umístili na krásném 3.
místě a starší žáci dokonce ve své kategorii

zvítězili a v červnu budou reprezentovat Moravskoslezský kraj na celostátním kole,
které proběhne v Náměšti nad Oslavou. Chceme touto cestou poděkovat obci
Jakartovice, která nám zajistila dopravu na krajské kolo této soutěže.
S koncem školního roku bývají spojeny také výlety, o které žáky samozřejmě nepřipravíme.
Žáci vyššího stupně se již dokážou se svými pedagogy dohodnout sami a určitě ani letos
nepřijdou o veselé zážitky. Děti z nižšího stupně opět stráví krásný týden ve škole v
přírodě, na kterou se již dnes všechny těší.
INFORMACE O FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
Jelikož se množí dotazy, jak vlastně v dnešní době probíhá financování školy a z jakých
zdrojů je škola financována, pokusím se Vám ve zjednodušené formě tuto problematiku
vysvětlit.
Škola je financována ze dvou zdrojů.
Jednu část tvoří peníze, které posílá Krajský úřad Moravskoslezského kraje přímo škole na
její účet. Z něj jsou hrazeny platy ředitelky školy, učitelů, vychovatelek ve školní družině,
školníka a uklízeček a také finance na povinné odvody zaměstnanců (zdravotní a sociální
pojištění), nákup učebnic a pomůcek pro žáky, školení zaměstnanců a úhrady
nemocenských dávek.
Z druhé části se hradí údržba budovy školy, elektrická energie, plyn, voda, povinné kontroly
elektrospotřebičů, plynových zařízení a plynové kotelny, tělocvičného nářadí, komínů,
úprava pozemků okolo školy, nákup a údržba vnitřního vybavení školy (lavice, stoly, židle,
umyvadla, podlahy, záchody, hygienické potřeby, atd.), poskytování služeb škole (vedení
účetnictví, praní ubrusů a záclon, správa a údržba počítačové učebny, bankovní a poštovní
poplatky, telefonní poplatky, tiskoviny), dovoz obědů. Podstatnou část tvoří příspěvek na
obědy žáků, které prostřednictvím školy poskytuje dětem stát.
Tuto druhou část vyřešil stát tak, že posílá každému zřizovateli školy, v tomto případě obci
Mladecko, asi 8.000 korun na jednoho žáka ročně. V roce 2014 to bylo podle ministerstva
financí přesně 8.020 Kč. V letošním roce takto obec Mladecko dostane od státu na provoz
školy asi 800.000 Kč. Bohužel potřeba školy pro její udržitelnost je v současné době, při
současných cenách, přibližně 1.100.000 Kč. Proto ředitelka školy úzce spolupracuje s obcí
Jakartovice, která sice žádné peníze od státu na provoz školy nedostává, ale uvědomuje si
důležitost blízké základní školy a přispívá každoročně ze svého rozpočtu 300.000 Kč škole
přímo na její účet.
Blíží se polovina roku 2015 a obec Mladecko na účet školy poslala zatím na letošní provoz
pouze 230.000 Kč. Provoz školy vyjde asi na 90.000 Kč měsíčně, což je u škol tohoto typu
jedna z nejnižších částek v Moravskoslezském kraji. Rodiče žáků okolních obcí se začínají
ptát, proč peníze z jejich daní nejsou použity na provoz školy.
Musíme si uvědomit, co přináší škola oblasti, ve které stojí:
Vyšší dopravní obslužnost než tam, kde škola není, na obslužnost navazuje také údržba
silnic ze strany státu. Cena nemovitostí - lidé hledající bydlení chtějí mít pro své dítě školu

co nejblíže a proto jsou ceny nemovitostí vyšší než v jiných místech. Dojíždějící žáci dělají
tržbu v obchodě, který platí daně obci. Lépe se zdůvodňuje existence pošty v místě, kde je
škola. Škola stále ještě zůstává nositelkou kultury v obci a přináší pracovní příležitosti –
obyvatelé jsou zaměstnanci, živnostníci pracují na údržbě školy. Když se zamyslíte, asi i vy
najdete další pozitiva.
Přejeme Vám krásný zbytek školního roku a mnoho krásných dní během letních prázdnin.
Nechť jsou naplněny nejen sluncem, ale hlavně dobrou náladou.

Vyjádření obce Mladecko k tomuto článku
Je nám líto, že tento článek ohledně problému financování školy nebyl řešen společně
s jejím zřizovatelem – obcí Mladecko. Financováni školy je řešeno s lidmi, kteří s tím
nemají nic společného a komunikace se zřizovatelem vázne. Pokud má někdo
problém s tím, zda obec dává škole peníze které má, tak má přijít pro informace na
obec a ne do školy.
Každá obec, která je zřizovatelem školy, dostane do celkových daňových příjmů
částku, odpovídající počtu žáků ve škole násobenou právě částkou na žáka. Tyto
peníze nejsou účelově vázány, nejsou nijak odlišeny a obec je dostává v celkových
daňových příjmech. Náklady na provoz škol těmto prostředkům nemusí odpovídat.
Letos bylo do školy zasláno celkem 294 950,-Kč (částka za 5 měsíců). Všechny
finanční prostředky určené na provoz školy budou škole také zaslány. Je třeba
připomenout, že obec stále splácí školní kotelnu. Měsíční splátka činí 18 823,-Kč.
Z tržby místního obchodu nejdou žádné daně obci. Tyto finance jdou do místa, kde se
nachází sídlo firmy.
Škola má kapacitu pro cca 240 dětí. V současné době školu navštěvuje pouze cca 100
dětí. Fixní náklady jsou stále stejné, proto je v dnešní době žák pro obec 2,4krát
dražší, než kdyby se fixní náklady rozdělily na 240 žáků.
Nejlepším řešením by bylo získání více dětí pro školu a tudíž získání i více
finančních prostředků od státu pro školu.
Obec Jakartovice si uvědomuje důležitost školy v naší obci, jelikož mají v naší škole
cca 70% dětí ze svých obcí (Jakartovice, Bohdanovice, Hořejší Kunčice, Deštná).
Pokud by se tato škola neudržela, obec Jakartovice si je vědoma, že by měli jejich
občané problémy s dostupností dopravy svých dětí do jiných škol. Vážíme si jejich
podpory pro naší školu.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks
zdarma. Připravily: Jana Švejdová, Iveta Schwablíková, Kateřina Mazurová

