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Novinky z naší obce:
Webové stránky
Na webových stránkách obce Mladecko se nově nacházejí ankety. Budou
se zde dávat ankety, kterými chceme zjistit Vaše názory na novinky, které
se v naší obci dějí.
Stojan na kola
Před obecním úřadem bude nově postaven stojan na kola. Prosíme, aby
občané tento stojan využívali a neopírali kola o zeď a zábradlí. Tento
stojan je sponzorským darem místního občana. Tímto mu děkujeme.
Veřejné LED osvětlení
Dne 15.4.2015 proběhlo výběrové řízení na veřejné LED osvětlení naší
obce. Vyhrála zakázka s nejnižší nabídnutou cenou. Během měsíce května
bude provedena rekonstrukce.

Informace z naší obce
Očkování psů
Dne 14.5.2015 v době od 18:00 – 18:30 proběhne očkování psů tradičně u
autobusové zastávky. Cena vakcíny je 100,-Kč. Očkovací průkazy sebou.

Svoz plastu
Svoz plastu bude probíhat 29.5.2015 v dopoledních hodinách obecními dělníky.

Nové volby 2015
Nové volby do zastupitelstva obce Mladecko se budou konat 13.6.2015.
Kandidátní strany jsou:
Nové Mladecko
číslo volební strany - 4
1. Jana Švejdová
2. Iveta Schwablíková
3. Ing. Kateřina Mazurová
4. Zdeňka Šípová
5. Bc. Petr Koláček
6. Ing. Libor Švejda
Nezávislí kandidáti
číslo volební strany - 1
1. Anna Fischerová
2. Zdeňka Kociánová
3. Marie Vroblová
4. Pavla Uvírová
5. Danuše Hendrychová
Naše Mladecko
číslo volební strany - 3
1. Pavel Horák
2. Petra Meixnerová
3. Ing. Marcel Nejezchleb
4. Michaela Sondereggerová
5. Zuzana Horčicová
obec Mladecko
1. Zdeněk Čech
2. Lenka Kubesová

číslo volební strany - 2

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v měsíci květnu slaví narozeniny.

Poděkováni
 Obecní úřad děkuje všem sponzorům a občanům, kteří darovali obci
barvu, dřevo a zeleň na zvelebení obce. Z darů bylo natřeno veškeré
zábradlí a ploty, vyrobeny lavičky na dětském hřišti a osazen
travnatý porost před obecním úřadem.
 Obec Mladecko, SDH Mladecko a SDH veteráni děkují všem občanům,
kteří přišli pomoct stavět tradiční máj. Přítomné ženy a děti máj krásně
nazdobili a muži se pak pustili do stavění máje. Pro všechny
zúčastněné bylo připraveno pohoštění. Všichni si tuto tradiční akci
užili.

 Dne 8.5.2015 proběhlo slavnostní kladení věnce k poctě 70.výročí osvobození
obce Mladecko. Starostka k této příležitosti měla proslov a spolu s
místostarostkou položili kytici k pomníku. Tuto památku uctili kyticí také
SDH Mladecko, SDH veteráni a místní občané. Poté se všichni přesunuli před
kulturní dům, kde bylo připraveno občerstvení a pro děti opékání na dětském
hřišti.

Výzva:
Vyzýváme místní občany a chataře, aby netvořili černé skládky v lomu na
Korandě směr Jakartovice. Zároveň Vás žádáme o Vaši všímavost a
případné viníky nahlásili.

Obecně závazné vyhlášky
- noční klid od 22.00 do 6.00, v této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy
- zákaz používání v nočních hodinách pyrotechniky, kromě Silvestra
- zákaz používání hlučných strojů a zařízení (např. sekačky na trávu,
cirkulárek, morových pil, křovinořezů atd.) o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu

Žádost
Žádáme občany, aby věci spadající pod obecní úřad řešili přímo s obecním
úřadem, ne přes pobočku české pošty.

MUZIKÁL MRAZÍK
V sobotu 16. května se uskuteční zájezd do
Slezského divadla Opava na muzikál Mrazík.
Maminky s dětma mají možnost po domluvě s p.
Horákem po skončení představení se vyfotit na jevišti s postavami
muzikálu. Pro děti to bude určitě zajímavý zážitek. Celou akci bude fotit p.
Petr Kolman a případné fotky si můžete u něho objednat.
Chtěl bych všem připomenout, kteří již mají zakoupené vstupenky že
odjezd autobusu bude v 15:45 hodin od hasičské zbrojnice. Prosím
všechny, aby přišli včas. Autodopravu zajišťuje historickým autobusem p.
Jan Trlica.
Pavel Horák

Pankrác, Servác a Bonifác často květy klidí pro královnu Žofii
Období mezi 10. až 14. květnem bývá označováno jako období zmrzlíků.
Bývá to výrazně studené období avšak charakter doprovodného ochlazení
není vždy stejný. Někdy se teplota dostane i pod bod mrazu, ale častěji
nastává pouze citelné ochlazení a především se vyskytují vydatné studené
dešťové srážky. Ty jsou charakteristické i pro další významnou
pranostickou dominantu, kterou představuje svatá Žofie.

Kácení máje a smažení vajec
Srdečně zveme občany na tradiční KÁCENÍ MÁJE , které proběhne
společně se smažením vajec. Akce se bude konat v sobotu 30.5.2015 od
17h na náměstí.
Občerstvení a hudba zajištěna.
Těší se na Vás
Obec Mladecko, SDH Mladecko a SDH veteráni

Okrsková soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Mladecko pořádá 16.5.2015 v 9 hodin dopoledne
na školním hřišti „Okrskovou soutěž“
Přijďte podpořit muže, ženy a veterány.
Občerstvení zajištěno
Srdečně Vás zvou pořadatelé

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

