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Informace z naší obce
Nové volby 2016
Nové volby do zastupitelstva Obce Mladecko se budou konat dne 16. 7. 2016.
Kandidátní strany jsou:
Volební strana Naše Mladecko – volební strana číslo 1
1. Pavel Horák
2. Ing. Marcel Nejezchleb
3. Bc. Petr Koláček
4. Anna Fischerová
5. Zuzana Horčicová
6. Zdenek Čech
Volební strana Nové Mladecko – volební strana číslo 2
1. Jana Švejdová
2. Ing. Kateřina Mazurová
3. Zdeňka Hlavinková
4. Josef Pešl
5. Pavel Schwablík
6. Michaela Kovačiková

Knižní budka
Od 1. července 2016 bude vedle knihovny umístěna nová ,,Bilbiobudka“. Knižní
budka bude k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro všechny, kteří rádi čtou a
debatují. Budka bude naplněna vyřazenými knihami z obecní knihovny Mladecko.
Kdykoliv přijdete, knížku si můžete půjčit nebo vzít.
Celý systém je zdarma a bez dozoru.

Informační tabule pro chataře
Na začátku června byla pro chataře ,,Pod Chorandou“ namontována nová
informační tabule. Do konce měsíce bude stejná informační tabule k dispozici i pro
chataře v chatové oblasti ,,Nad nádražím“.

Uvítací tabule
Při vjezdu do naší obce Vás budou vítat nově nainstalované tabule. Tyto tabule
budou postaveny během měsíce června.

Mše svatá
V sobotu 18. června 2016 v 18 hod. se bude v naší kapli Mše svatá.

1. Setkání občanů a obcí
V sobotu 11. června 2016 odpoledne od 13 hodin proběhne na fotbalovém hřišti v
Jakartovicích „1. Setkání občanů a obcí Mikroregionu Hvozdnice“. Pro občany i
hosty bude připraven bohatý kulturní a zábavný program. Pro děti budou
připraveny zábavné soutěže, skákací hrad, trampolína, lukostřelba a ukázky
místních řemeslníků. Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí.

Výběrové řízení
Obec Mladecko hledá vhodného kandidáta na pozici knihovník/knihovnice obecní
knihovny Mladecko na dohodu o provedení práce, cca 6 hodin týdně.
Požadavky: počítačová a informační gramotnost, znalost práce s internetem,
časová flexibilita, spolupráce při zajišťování a přípravě knihovnických akcí,
vstřícnost, ochota, vztah k knihám. Nástup možný 1. 7. 2016.
Více informací na OÚ Mladecko nebo tel. čísle 553 668 314, 724 182 954.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní Věře Otýpkové, která byla po dlouhá léta
srdcem knihovny a o knihovnu se pečlivě starala.

Obecní knihovna
Na konci května byl ukončen prodej knih vyřazených z obecní knihovny. Jsme
velmi mile překvapeni, jak velký zájem jste o tyto knihy projevili. Celkem se
vybralo 10 395,-Kč. Za tyto peníze se do stávající knihovny zakoupil nový nábytek
a dekorace. Nyní najdou své místo v knihovně i naši nejmenší. Věříme, že se všem
stávajícím i novým čtenářům bude nová knihovna líbit a budou se v ní cítit dobře.

Očkování
Očkování psů proběhne v úterý 14. 6. 2016 v době
od 18 – 18:30 hodin před autobusovou zastávkou.
Cena vakcíny je 100,-Kč. Očkovací průkazy s sebou!!!

Kanalizace v obci
Zákon ZAKAZUJE vypouštět odpadní vody do potoka či příkopů bez povolení.
Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona mají lidé, kteří žijí v oblastech
bez kanalizace, povinnost nést své náklady při likvidaci odpadních vod – buď
zbudováním bezodtokové žumpy a zajištěním jejího pravidelného vyvážení, nebo
zbudováním soukromé domovní čističky odpadních vod. Pokud obyvatelé obce
nezákonně nakládají s odpadními vodami, dopouští se svým jednáním přestupku a
hrozí jim pokuta až do výše 100 000 Kč.

Svoz tříděného odpadu
Svoz papíru firmou Marius Pedersen bude probíhat 23. 6. 2016.
Svoz plastu bude probíhat 24. 6. 2016 v dopoledních hodinách obecními dělníky.

Sběrné obaly na plasty
Během měsíce Vám budou do schránek vhozeny zdarma oranžové pytle na plasty.
Pytle budou rozděleny podle počtů členů domácnosti (osoba/pytel).

Poděkování
Poslední sobotu v květnu jsme skáceli máj a usmažili vejce. Tímto děkujeme všem
občanům, chatařům a přátelům, kteří přišli tyto akce podpořit a zapojili se
do příprav.

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

Letní setkání
V pátek 8. července 2016 od 17 hodin se uskuteční „Letní setkání důchodců“.
Osobní pozvánky Vám budou doručeny do schránek koncem měsíce června.

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“. Vzhledem k tomu, že jízdní řády změn od 12. 6. 2016 jsou již schválené
KÚ MSK, nám bylo sděleno, že naše žádost bude projednána s OÚ Jakartovice,
jelikož uvedenou zajížďkou by se pro jejich občany
zvýšilo krátkodobé jízdné o 1,- Kč. V případě
jejich souhlasu budou změny provedeny při
nejbližších možných úpravách jízdních řádů.

Změny jízdních řádů TQM
Od 12. června 2016 dojde ke změnám v autobusové dopravě dopravce TQM.

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

HVOZDNICKÝ EXPRES
Hvozdnický expres jezdí letos už třetí sezónu. Na zajištění dopravní obslužnosti v
rozsahu jeden pár spojů v pátek a tři páry vlakových spojů denně o sobotách a
nedělích od 3. 6. 2016 do 28. 9. 2016. Dopravcem je Railway Capital a. s., Praha,
který se osvědčil již v minulých sezónách a i letos nabízí cyklistům možnost
přepravy kol. Provoz Hvozdnického expresu podporuje Moravskoslezský kraj a
statutární město Opava.

Ve vlaku neplatí tarif, slevy a režijní výhody ČD, TQM, ODIS a jiných dopravců.
Prodej jízdních dokladů cestujícím probíhá před a během jízdy vlaku.

PŘÍMÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ
OPAVY SE SLEZSKOU HARTOU
Od změn JŘ neděle 12. 6. 2016 do 31. 8. 2016 budou mít cestující opětovně
možnost využít přímé víkendové spojení Opavy se Slezskou Hartou. Spojení bude
zajištěno dvěma páry spojů v dopoledních a podvečerních hodinách autobusovou
linkou 900246 Opava – Slavkov – Dolní Životice – Litultovice – Mladecko –
Jakartovice – Leskovec nad Moravicí, viz jízdní řád.
Lze tak strávit čas celodenním odpočinkem v rekreační oblasti Slezská Harta. Na
své si přijdou vyznavači koupání, cykloturistiky, rybolovu nebo jachtingu. Vody
přehrady brázdí také replika lodi Kryštofa Columba Santa Maria a nabízí
vyhlídkové plavby.
Odjezdy a příjezdy spojů jsou v zastávce Opava, východní nádraží navázány na
příjezdy a odjezdy vlaků z širokého okolí Opavska, Hlučínska, Krnovska a
Ostravska. Na spojích platí tarif ODIS pro jednotlivé jízdné i dlouhodobé časové
jízdné.

