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Vážení občané,
blíží se volby a právě proto bych chtěla poděkovat za spolupráci zastupitelům a také
zaměstnancům obce.
Když se ohlédnu zpět, tak za poslední roky se nám podařilo udělat kus práce, ať už byly
dotace pro rekonstrukci a opravy základní školy, kulturního domu, oprava chodníku
podél kaple, výsadba aleje ovocných stromů. Dále také přidání nových světel v místech
obce, která to potřebovala, vánoční osvětlení kaple či jen nové osvětlení vánočního
stromu. Dotace jsem většinou připravovala sama bez pomocí manažerů a ne vždy to
bylo snadné. V době začátku COVIDU jsme spojili síly a šili roušky pro Vás přímo na
obci, později pro naše občany byly připraveny roušky, respirátory i desinfekce. Také
jsem se zaměstnanci a díky výborné spolupráci s naší prodejnou potravin, byli schopni
zajistit roznos nákupů, zajištění léku atd pro nemocné občany. Svým způsobem tuto
službu zachováváme i doposud a jsem ráda, že se Vy občané, kteří pomoc potřebujete,
nebojíte na obec obrátit.
Největší změnou, dle mého názoru, prošla naše základní škola. Prošlo rekonstrukcí
sociální zařízení, tělocvična, vstup do budovy atd. Další změny se podařily díky paní
ředitelce Mgr. Lucii Mausové a její spolupráci s obcí. Hlavně díky její energii jsou ve
škole nové pomůcky, moderní vybavení, podařilo se zrekonstruovat chemickou učebnu.
Každý rok se nám zvedá počet žáků. Před pár lety školu navštěvovalo cca 98-105 dětí,
letos v září je to již 129 dětí. Myslím, že to svědčí o tom, že naše škola má co
nabídnout. Děkuji tedy paní ředitelce a celému pedagogickému i nepedagogickému
kolektivu školy za jejich práci. Je důležité, aby škola i obec spolupracovali, bez
spolupráce bychom nedosáhli ničeho. Věřím, že i v dalších létech tato spolupráce bude
výborná.
Velkou radost mám z našich spolků a kulturních akcí, které se v obci pořádají. Je
úžasné, kolik kulturních akcí v obci máme. Některé pořádá obec, některé pořádají
spolky, ale většinou díky dobré spolupráci pořádáme akce společně. Tímto bych chtěla
poděkovat spolkům v naší obci za úžasnou spolupráci a také poděkovat Vám, kteří jste
přiložili ruku k dílu a při akcích pomáhali.
Každý den se v obci něco děje a řeší. Možná ne vše jde vidět ihned, ale někdy nápad a
přípravy jsou běh na dlouhou trať, ale výsledek pak stojí za to. Určitě si každý z Vás
vzpomene na změny v naší obci. Obec není jen budovy, zaměstnanci, kulturní akce, ale i
hodně administrace a komunikace s úřady. Mohu potvrdit, že za 8let co vykonávám
funkci starostky se tato činnost znásobila.
Přeji Vám, ať se Vaši kandidáti do zastupitelstva dostanou a obec nám díky nim dále
vzkvétá.
Jana Švejdová, starostka

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.
Volební místnost bude otevřena:
Pátek
23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
Sobota
24. 9. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb je Místní knihovna, Mladecko 19
Hlasovací lístky budou doručeny všem voličům začátkem příštího týdne, případně
budou k dispozici ve všech volebních místnostech.
Přenosná urna: Ze zdravotních důvodů lze požádat o přenosnou urnu. Nahlásit zájem
o přenosnou urnu je možné na obecním úřadě (starostce) nebo v den voleb přímo
volební komisi.

Jak správně volit a křížkovat ve volbách do zastupitelstva?
Voliči obdrželi jeden hlasovací lístek a každý má k dispozici tolik hlasů, kolik je v
Mladecku členů zastupitelstva (5hlasů). Místo kroužků hrají v komunálních volbách
hlavní roli křížky.
Existují 3 způsoby, kterými volební lístky lze upravit, a ty jsou:
1. Volič označí křížkem jednu volební stranu. V tomto případě tak volič hlasuje pro
kandidáty dané strany v pořadí, ve kterém jsou uvedení na hlasovacím lístku.
2. Volič označí křížkem konkrétní kandidáty. V této možnosti může volič označit jen
tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva. Možná je i kombinace kandidátů z
různých stran.
3. Kombinace výše zmíněných. Volič může zakřížkovat jednu volební stranu a další
křížky udělit kandidátům jiných stran. Kandidáti označení křížkem získají hlasy
přednostně, zbývající hlasy (do počtu členů zastupitelstva) se přiřadí straně označené
křížkem a jejím kandidátům podle pořadí na volebním lístku.
Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je
platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají.
Kdy se stává volební lístek neplatným?
Křížkujete-li jednotlivé osoby, nesmíte překročit počet 5.
Pokud křížkujete stranu, pak maximálně jednu. V opačných případech váš hlasovací
lístek nebude platný. Neplatný je také lístek označen kroužky.

Diakonie Broumov - sbírka textilu a ostatních věcí do domácnosti:
Ještě v pondělí 19. 9. 2022 můžete v úřední hodiny nosit do kanceláře obecního úřadu
textil a věci do domácnosti, které budou předány Diakonii Broumov.

Prodejna potravin:
Od 1. 9. 2022 je upravena otvírací doba prodejny potravin, byla prodloužena otvírací
doba ve čtvrtek.
Pondělí: 7:00 – 16:00
Úterý: 7:00 – 11:00
Středa: 7:00 – 11:00

Čtvrtek: 7:00 – 11:00 14:00 - 16:00
Pátek: 7:00 - 16:00
Sobota: 7:00 - 10:30

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 5. 10. 2022
dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 28. 9. 2022, 12. 10. 2022.

BIO kontejner:
Poslední BIO kontejner bude přistaven ve dnech 12 .10 . - 16 . 10 . 2022!!! Žádáme
občany o dodržování pořádku okolo kontejneru a vhazování jen trávy a listí.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Dne 5. 11. 2022 mezi 8:00 a 10:00 hodinou bude v obci probíhat sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Více informací bude uveřejněno v říjnovém
zpravodaji.

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

Akce v okolí:
17. 9. 2022 - XII. Zelné slavnosti v Oticích
- Den obce Slavkov
24. 9. 2022 - Jízdy „DŘEVÁKEM“ Opava východ – Svobodné Heřmanice
25. 9. 2022 – Komentovaná prohlídka Hvozdnickým expresem k břidlicovému lomu
(vlak s odjezdem z Opavy východ v 11:47, Historie lomu Šífr - od nádraží Sv.
Heřmanice ve 12:45 do 14:30)

Obecní knihovna:
Máme tady opět září a s ním i začátek školního roku a obalování učebnic, sešitů a knih.
Pokud máte s tímto problém, tak neváhejte a přijďte za námi do knihovny, my Vám
rádi pomůžeme a vše obalíme. Obalíme i netypický tvar.
Ceník: Formát A5 /6,A4/8,A3/10,Otevírací doba naší knihovny je stejná jako před prázdninami.
Pondělí: 15.00 – 16:30
Čtvrtek: 15:00 – 16:00
Nápad pro děti:
Blíží se podzim, a proto tady máme výzvu pro děti a rodiče.Vytvořte podzimníčka nebo
papírového dráčka a přineste jej do knihovny. Vašimi výrobky ozdobíme knihovnu a
hlavní vchod do knihovny. Každý výrobek bude odměněn. Své výtvory můžete nosit od
26 září do 14 listopadu .
Těším se na Vás
Vaše knihovnice Vendula Kučerová
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