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Vážení spoluobčané,
blíží se konec letních prázdnin, někteří z nás již mají za sebou svou dovolenou, jiné
dovolená ještě čeká. Také se nám pomalu zkracují dny a ze svých zahrádek sklízíme
plody a připravujeme zásoby na zimu.
Během jara a začátkem léta jsme provedli rekonstrukci kulturního domu, který to už
opravdu potřeboval. Byly vyměněné všechny okna a vstupní dveře. Také jsou nové
omítky, na stropy byl dán protipožární sádrokarton a nová světla, byla provedena
injektáž zdí a jsou úplně nové podlahy včetně betonu a izolace, která tam vůbec nebyla
a parkety se proto vlnily a v přisáli se držela voda pod linoleem. Také je opravena
šatna kulturního domu. Celá rekonstrukce vyšla na 1 175 005,60 ,.Kč z toho výše
dotace byla 448 967,-Kč.
V minulém roce jsme svépomoci v kuchyňce udělali nové omítky, podlahy, vznikl nový
barový pult a během letošních prázdnin se provádí drenáž části budovy a budou
vyměněny rýny, které jsou také v havarijním stavu.
Věřím, že nám kulturní dům bude sloužit dobře a budeme v něm pořádat naše tradiční
kulturní akce.
Jak se jistě už k některým z vás doneslo, bylo na mě, jako starostku obce, podáno trestní
oznámení. Týká se to hlavně kulturního domu, loňské opravy propadlého chodníku,
výměny kabeláže veřejného osvětlení směr Jakartovice a kontokorentní úvěr, který si
obec vzala jako finanční rezervu(doposud z něj nebylo čerpáno). Toto trestní oznámení
bylo podáno anonymně a člověka napadne za co se ten člověk (lidé) stydí, že se
nepodepíši. Bohužel i toto patří k funkci a jsem ráda, že v naší obci máme lidi, kterým
jde o dobro obce. Mohu je ubezpečit, že 2x ročně probíhá audit z Krajského úřadu,
vždy bez připomínek a závad a každá dotace je kontrolována i dotačním subjektem.
Doposud i v tomto případě bylo vždy vše v pořádku.
Všechny body, které jsou uvedeny v udání, byly probrány a dle potřeby schváleny
zastupitelstvem. Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné, může na něj přijít kdokoliv.
Doposud tak občané učinili velmi málo.
Často se mě ptáte a máte zájem o kompostér. Nyní řeším, zda je možné dát kompostér
občanovi, který kompostér obdržel v roce 2017/2018. Jakmile budu mít nějaké konečné
vyjádření, určitě Vás budu informovat. Pokud by někdo z občanů měl zájem o
kompostér (neobdržel jej v roce 2017/2018) je to samozřejmě možné. V tomto případě
stačí dojít na obec a společně vše vyřídíme.
Určitě jste si všimli, že ze hřbitova byly odstraněny poslední vysoké thuje. Museli se
skácet, protože tlačily do zídky a zídku nakláněly. Ještě dojde do konce roku ke skácení
uschlé lípy u vchodu na hřbitov. Na její místo by měla být vysázena lípa nová.
Přeji Vám příjemný zbytek prázdnin
Jana Švejdová, starostka

Prodejna potravin:Dne 25. 8. 2022 bude prodejna potravin uzavřena - INVENTURA

Obecní úřad:
Ve dnech 22. 8. - 1. 9. 2022 bude kancelář obecního úřadu uzavřena -DOVOLENÁ

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 14. 9. 2022
dopoledne.- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 31. 8. 2022, 14. 9. 2022.

BIO kontejner:
BIO kontejner bude přistaven za hasičskou zbrojnicí od 1. 9. 2022 do 4. 9. 2022.
Žádáme občany o dodržování pořádku okolo kontejneru a vhazování pouze trávy a listí.
Při vhazování čehokoli jiného, nelze kontejner vyvézt. Děkujeme

Kompostéry:
Ve dnech 15. – 19. 8. 2022 si mohou vyzvednout občané kompostéry (kteří si podali
žádost o kompostér v roce 2020). Kontaktní osoba je pan Josef Pešl ml.

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

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR:
Ve dnech 23. 9.- 24. 9. 2022 se konají volby do Zastupitelstev obcí a v naší obci i volby
do Senátu Parlamentu ČR. Případné II. kolo voleb do Senátu ve dnech 30. 9. - 1. 10.
2022.

Kandidátní strany do zastupitelstva obce Mladecko:
1. Mladecko 2022
1. Jaroslav Horký Mgr.
2. Pavel Horák
3. Matouš Rychta Mgr.
4. Petra Meixnerová
5. Kamil Hájek
6. Václav Hanek

2. Spokojené Mladecko
1. Jana Švejdová
2. Josef Pešl ml.
3. Vendula Kučerová
4. Kateřina Kolmanová Ing.
5. Svatopluk Pavelek
6. David Horný

První den voleb proběhne v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
Druhý den voleb proběhne v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději
20. září 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Diakonie Broumov - sbírka textilu a ostatních věcí do domácnosti:
Ve dnech 12. 9. 2022 – 23. 9. 2022 můžete v úřední hodiny nosit do kanceláře obecního
úřadu textil a věci do domácnosti, které budou předány Diakonii Broumov.
Textil odevzdávejte zabalené v igelitových pytlích a nádobí v krabicích. Do sbírek
dávali kufry, tašky, batohy a kabelky pouze s funkčními zipy a kufry se všemi kolečky.
O to samé vás poprosíme u bund a mikin a ostatních oděvů, které mají zipy. Textil s
nefunkčním zapínáním nejsou schopni opravit.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2 , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peříObuv – nepoškozená a v
párech (svázaných gumičkou) Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti

 Čisté koberce, předložky….
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové Menší elektrospotřebiče
 Hygienické potřeby, drogistické zboží
 Dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky…)
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