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Vážení spoluobčané,
máme tady léto, čas odpočinku, koupání, sluníčka, dovolených a později sklízení plodů ze svých
zahrádek. Krom léta, nás, mladecké občany, čekají v sobotu ještě další mimořádné volby. Čím více se
blíží termín voleb, tím více začínám přemýšlet nad vším, co vše jsem pro naši obec udělala. Jsem
pyšná na to, co jsme s místostarostou dokázaly „v křeslech“za dobu vedení obce.
Jednak je k zamyšlení, jak 2 ženy, které nikdy nebyly v zastupitelstvu, dokázaly obec během jednoho
roku oddlužit ze starých závazků (zbývá jen kotelna školy - běh na dlouhou trať, který ještě bude stát
spoustu času). A že ty závazky na stole ležely i několik let!
Jsme rády, že jsem našli novou referentku, která je šikovná, ochotná a společnými silami se nám daří
dávat obecní účetnictví do pořádku . A musím připomenout, že její pracovní doba je kratší, než tomu
bylo u bývalé účetní.
Stále slyším, jak „kašlu“ na školu, je mi jedno, co se školou bude, chci ji uzavřít atd. Tedy ve
stručnosti: v letošním roce se škole posílá měsíčně 70 833,-Kč (45 533 příspěvek a 25 300,-Kč platba
záloh na teplo RWE). V minulých létech byla tato částka jen 50 000,-Kč (a to včetně příspěvku na
teplo RWE). Loňské prázdniny se opravily dívčí záchody (na všech umývárnách konečně teče teplá
voda z kohoutku). Rychle se nám podařila opravit čistička odpadních vod, dělníci sekají ve škole trávu,
když to neudělá zaměstnanec školy. Účastním se rozloučení s deváťáky a vždy dostanou od obce dárek.
Letošní prázdniny obec opraví tělocvičnu (parkety, kryty na světla, schody). Pak jsou zde dělníci, kteří
budou malovat třídy a chodby. Toto je jen část toho, co obec za mého působení pro školu dělá a i přesto
stále slyším na svou osobu negativa. Všichni víme, že škola celá léta „chátrala“, nic se pořádně
neopravilo, neměnilo (jsou „jen“ vyměněná okna za několik miliónu). Bohužel neumím zázraky a sami
určitě uznáte, že není možné dát do pořádku během pár měsíců něco tak velkého a plně využívaného,
jako je naše krásná škola. Tuto školu navštěvují i mé dvě děti a líbilo by se mi, kdyby chodili do
nových šaten, byly opraveny i chlapecké wc atd. Bohužel to stojí peníze a i čas. Vedení školy se snaží a
myslím, že se jim i daří, měnit třídy a družiny k lepšímu. Opravdu si stále myslíte, že mi nejde o
zachování školy v naší obci?
Velkou radost mám z toho, že máme na kontě konečně finanční rezervu v řádkách několik set tisíc!!!
Jsem na to opravdu hrdá, protože jsme dokázali platit vše řádně a před splatností, škole zasílat větší
měsíční příspěvek, zbavit se starých dluhů a závazku a ještě NAŠETŘIT balík peněz. Napadá mě
otázka, proč to nešlo v minulých letech? Proč obec nezvládala platit své závazky a vznikaly dluhy
v řádech desítek tisíc, nebylo na výplaty, opravy atd? Jak je možné, že my dvě jsme toto dokázaly v tak
krátké době??? Našetřené peníze se použijí jak pro chystané opravy ve škole, tak i pro opravy v obci.
Po rozpadu klubu důchodců jsme s místostarostou začaly pořádat čtvrtletní setkání důchodců. I přes
malý zájem o tato setkání (nevím zda z důvodu nemoci, cesty nebo jen schválně) se tyto akce vždy
vydařily a všichni přítomní se dobře bavili. Na tato setkání a i další akce se snažím s místními dětmi
připravit vždy nějaký krátký program.
Věřím, že v budoucnu se jak škole, tak i obci bude dařit ještě lépe a skončí všechny naschvály,
pomluvy a nepokoje.
Na mé kandidátní listině jsou lidé, kterým jde o naší malou obec. Chtějí samostatné Mladecko, nechtějí
se vzdát školy. Podílejí se na akcích, chodu obce atd. Jsou to lidé, kteří mají chuť a energii aktivně vést
samostatnou obec.
Záleží na každém z nás, kam chceme, aby naše obec spěla. Zda chceme zajet do starých kolejí, kdy se
může stát, že zase nebude na nic, nebo chceme pokračovat v tom, co se začalo a všichni budeme žít
v krásné obci s vlastní školou. Dokázala jsem si, že hodiny strávené na úřadě a probdělé noci a nervy
nad lživými články, pomluvami stály přece jen za to, protože mám za sebou uděláno kus dobré práce.
Jsem spokojená, co jsem dokázala a věřím, že i Vám jsem dokázala, že si zasloužím Vaši důvěru.
Pokud chcete, aby obec vzkvétala jako doposud, přijďte naši stranu podpořit k volbám 16. 7. 2016.
Jana Švejdová, Nové Mladecko

Informace z naší obce
Obecní knihovna
Obecní knihovna v Mladecku je v období letních prázdnin uzavřena.
Otevřena bude opět od 5. září 2016.

Vyhláška
Upozorňujeme občany na dodržování Obecně závazné vyhlášky obce Mladecko
č. 3/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnosti, čl. 2, bod 2):
„Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního
klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. „

Svoz plastů
Svoz plastů bude probíhat 29. července 2016 v dopoledních hodinách obecními dělníky.

Akce v okolí
16. 7. 2016 od 20:00 hod. – Myslivecká Benátská noc v zámeckém parku v Hlavnici
16. 7. a 30. 7. - opékání makrel v Hospodě U Kišky
16. 7. 2016 od 9:00 hod. - X. ročník Memoriálu Jana Kováře v kopané mužů o putovní
pohár starostky na fotbalovém hřišti v Deštné

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

Hasičská soutěž
5. července se na školním hřišti uskutečnila hasičská soutěž „Mladecký trojpohár“.
Byl to již 6. ročník a celkem se soutěže zúčastnilo 18 družstev. V kategorii mužů
do 35 let soutěžilo 8 družstev, tým hasičů z Mladecka se umístil na 7. místě. V kategorii
mužů nad 35 let soutěžily 3 družstva, Mladečtí obsadili stříbrnou příčku. V soutěži měly
zastoupení i ženy, soutěžilo celkem 6 družstev a nově sestavené družstvo žen z Mladecka
obsadilo 4. místo. Soutěžilo i 1 družstvo veteránek.
Jsme moc rádi, že přijelo tolik družstev a vše se vydařilo. Mockrát děkujeme stánkařům a
všem, kteří nám pomohli s přípravami.
SDH Mladecko

1. setkání obcí a občanů Mikroregionu Hvozdnice
V sobotu 11. června proběhlo první setkání občanů a obcí Mikroregionu Hvozdnice.
Setkání se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v Jakartovicích. Program byl pestrý a každá z
obcí svazku něčím přispěla do programu. Při tvorbě programu bylo domluveno, že Obec
Mladecko zajistí skákací hrad, neboť program byl již bohatý na pěvecká, herecká a
taneční vystoupení.

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

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz
www.fb.com/zs.mladecko

Věří se tomu jen těžko, ale deset měsíců uteklo jako voda, a s koncem měsíce června se přiblížil také závěr
dalšího školního roku. Stejně jako v předešlých letech, to byl rok plný vědomostních i sportovních soutěží, ve kterých si
naši žáci nevedli vůbec špatně. Vedle četných znalostí prokázali také svou bystrost, tvořivost, vytrvalost, ale především
veselou mysl, zdravou soutěživost, chuť se něčemu novému přiučit a touhu něco dokázat.
Paní učitelka Mgr. Lenka Běhavá se pravidelné zúčastňuje s výtvory našich dětí výtvarné soutěže, kterou vypisuje
v měsíčníku Hláska Magistrát města Opavy. V této soutěži často vítězí naši žáci. Z předešlých úspěchů můžeme
připomenout vítězství Tomáše Lišky a Ondřeje Kuše, v červnu si pak cenu odnesla naše žákyně Magdaléna Šromová se
svou jarní mandalou. Velmi pěkného úspěchu také dosáhla žákyně Bára Viatrová, kterou její zdařilá počítačová práce na
téma Můj koníček vynesla třetí místo v okresním kole soutěže Prezentace 2016. Tříčlenné družstvo sestavené z žáků
mladecké školy (Eva Mazalová, Bára Viatrová, Patrik Kučerka) nás reprezentovalo na regionální soutěži nazvané Mladí
lidé v evropských lesích, kde si vysloužili krásné druhé místo a jen o vlásek jim unikl postup do celostátního kola.
Čerstvou novinkou je pak fenomenální úspěch našich žáků a žákyň v soutěži Požární ochrana očima dětí. Ve výtvarné
části obsadil třetí místo okresního kola Ondřej Krutil. V části literární zazářila žákyně 9. třídy Bára Brunková, která
obsadila ve své kategorii druhé místo okresního kola a žákyně 7. třídy Dorota Macháčková a Pavlína Zieglová, které si
rozdělily první dvě čelní místa své věkové kategorie. Pavlína Zieglová pak s přehledem zvítězila také v kole krajském a
nakonec porazila téměř všechny mladé spisovatele v rámci celého Česka a vybojoval si stříbrnou pozici. Takže jsme 2.
v republice!
Vedle soutěží se naše škola zapojila také do několika záslužných akcí. V rámci Dne Země byli žáci prvního i
druhého stupně ve spolupráci s Lesy ČR pomáhat čistit lesy v okolí své školy a obce. Každoročně naše děti v zimním
období přikrmují ptáky, žijící v okolí školy a v jarních měsících zase vyvěšují a čistí ptačí budky, aby byly připravené pro
hnízdění našich opeřenců.
Z jiného soudku je pak účast na každoročním běhu na
podporu postižených JOY RUN, který probíhá a v opavských
Městských sadech. Účastnici běželi se speciálně upraveným
vozíčkem na trase dlouhé 6 km.
Ani během posledních týdnů jsme se nebránili zážitkům
všeho druhu, a tak mladší děti stihly vedle vzdělávání zavítat na
Masarykovu střední zemědělskou školu, která pořádala tradiční
Den mláďat a do obecní knihovny v Mladecku, kde si vyposlechly
zajímavé povídání o Karlu IV. Žáci 9. a 8. třídy navštívili s
doprovodem pí uč. Trlicové skanzen vojenské techniky, kde se
kromě prohlídky bojových vozidel a tanků projeli v BVP (bojovém
vozidle pěchoty). A konečně celý druhý stupeň se zúčastnil také
krátké prohlídky města Opavy, během které jsme si ukázali ty
nejvýznamnější budovy a následně zhlédli divadelní představení
Mrazík ve Slezském divadle.
Jednou z největších událostí posledních měsíců byla zajisté oslava Dne matek. Návštěvníci se sešli ve čtvrtek
12.5. v hojném počtu, aby zhlédli taneční, hudební, herecké i recitační vystoupení svých dětí, které vše pečlivě
připravovali se svými třídními učitelkami a vychovatelkami. Věřte, že řada kladných a pozitivní ohlasů ze strany vás
rodičů je pro nás tou největší pochvalou a oceněním.
Poslední měsíc školního roku jsme přivítali oslavou Dětského dne. Pro děti všech věkových kategorií bylo
připraveno několik soutěží s klauny, kolotoč, jízda na koni i bohatá tombola. Maminky a tatínci se mohli zapojit do
soutěže o nej bábovku. Za skvělou organizaci tohoto
odpoledne vděčíme Občanskému spolku rodičů ZŠ
Mladecko, a tímto jim opět děkujeme!
S červnem bývají spojeny také školní výlety a děti z
nižšího stupně opět strávily krásný týden na škole v přírodě
ve Zlatých Horách. Všichni jsme se ve zdraví vrátili a navíc
jsme si přivezli spoustu nových zážitků, takže budeme mít
přes prázdniny na co vzpomínat.
29. června jsme se na obecním úřadě v Jakartovicích
rozloučili se žáky deváté třídy, kteří odchází na střední školy.
Děkujeme pí Veselé a Spolku rodičů při ZŠ Mladecko za
upomínkové předměty, které žákům ještě dlouho budou
připomínat tento den.
S pocitem, že jsme opět odvedli kus dobré práce, se
s vámi loučí žáci i zaměstnanci celé školy a přejeme vám krásné, sluncem zalité letní dny plné pohody a odpočinku.

