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Dne 25.8.2016 proběhlo 1. zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Zúčastnili se všichni zastupitelé, dále
zapisovatelka referentka OÚ Kateřina Hájovská a ověřovatel Adam Šíp. Z občanů nepřišel nikdo. Většina
bodů, které byly k projednání, byla schválena.
·
·
·

Program 1. zasedání zastupitelstva
Zapisovatelka i ověřovatel zápisu
Předseda a členy přestupkové komise (předseda JUDr. Radomír Holuša - právník, členové Jana
Švejdová a Kateřina Hájovská)
· Nákup auta pro dovoz obědů pro děti ZŠ
· Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ
· Povolení ke kopání na pozemku parc. č. 401
· Zájezd pro důchodce
· Moje žádost o zaslání Mladeckých novin k prohlédnutí 24 hod. před tiskem. Žádala jsem tuto
možnost pro všechny členy zastupitelstva, ale zájem nakonec byl pouze ze strany mé a Pavla Horáka.
Neschválený byl pouze bod č. 10, kde jsem žádala o klíče od obecního úřadu pro místostarostku (klíče má
od listopadu 2014 pouze starostka a referentka, které jsou za prostory obecního úřadu zodpovědné). Také
můj zájem o zřízení odpoledních úředních hodin jednou týdně v době od 16:00 – 17:00 hod., kde bych
úřadovala pro občany dojíždějící do zaměstnání mimo obec, byl zamítnut (bylo mi sděleno, že před
dvěma lety, kdy byly tyto hodiny zřízeny, nebyly občany využívány, a proto byly následně zrušeny).
Projednával se také:
· Transparentní účet, o který mám zájem z důvodu možnosti pro občany Mladecka nahlédnout do
výdajů obce i ze svých domovů, a ne pouze na obecním úřadě. Po získání dalších informací k této
záležitosti bude tento bod projednán na další schůzi zastupitelstva.
· Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Mladecko, který byl na můj návrh odložen do doby, kdy
bude právně ověřen (jaké pravomoce má obec vůči ZŠ, aby se obec nedostala do zbytečných
problémů).
· Záměr prodeje pozemku parc. č. 54/2 dořeší zastupitelstvo, až bude objasněný majitel chaty na tomto
pozemku.
Na celý průběh zasedání se můžete podívat na http://www.mladecko.cz/urad-obce/urednideska/videozaznam-1-zasedani-zastupitelstva-2582016-459.html.
Celkově toto první zasedání proběhlo v klidné atmosféře. Pouze bych si přála, aby se dalších zasedání
zúčastnilo více občanů obce, protože každý podnět může být pro naši obec užitečný.
Zuzana Horčicová
Opravy v ZŠ
V měsíci srpnu byla obecními zaměstnanci natřena střecha školní
jídelny a za to jim patří velké poděkování, protože práce ve výškách
je hodně nebezpečná. V učebně 9. ročníku bylo odstraněno staré lino
a nahrazené novým linem firmou Podlahářství Miroslav Dudek.
Nadále zastupitelstvo řeší podlahu v tělocvičně, která je ve špatném
stavu. Necháme vypracovat cenové nabídky několika firem a podle
toho se rozhodneme. Jelikož nesplňovaly bezpečnostní předpisy
kryty světel v tělocvičně (pouze plastové) podařilo se mi v krátkém
termínu oslovit firmu Zámečnictví Blanka Tichá, která nám zhotovila
železné drátěné kryty na zářivkové tělesa v počtu 23ks. Obecní
zaměstnanci tyto kryty natřeli barvou a společně s p. Čechem jsme
tyto kryty namontovali ze zapůjčeného lešení. Dále bylo zakoupeno
vozidlo Citroen Xsara Picasso na dovoz obědů do školní jídelny.
Vozidlo bude také sloužit pro potřeby obce.
Pavel Horák

Informace z naší obce
Uzavření Obecního úřadu
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad Mladecko v termínu
od 12. 9. 2016 do 20. 9. 2016 UZAVŘEN.

Prodejna potravin
Z důvodu inventury bude prodejna potravin Tempo ve čtvrtek 15. 9. 2016 uzavřena.

Mše svatá
V sobotu 10. 9. 2016 v 18:00 bude v naší kapli Mše svatá.

Svoz tříděného odpadu
29. 9. 2016 bude probíhat svoz papíru firmou Marius Pedersen.
30. 9. 2016 v dopoledních hodinách proběhne svoz plastů obecními dělníky.

Výzva pro důchodce
Zastupitelstvo obce Mladecko schválilo finanční příspěvek na výlet pro důchodce,
který se bude konat 27. 9. 2016. Výletníci navštíví státní zámek Raduň, Oranžérii se
zahradou a historickou expozici v sýpce. Doprava bude zajištěna soukromým
dopravcem. Doprava a vstup na prohlídkový okruh bude hrazen obecním úřadem.
Žádáme zájemce, aby vyplněnou závaznou přihlášku doručili do schránky obecního
úřadu (vedle vstupu do knihovny) do 22. září.

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

Dne 15. 9. 2016 oslaví manželé Markielovi
krásnou diamantovou svatbu.
„60 let spolu - to je něco,
za tu dobu změnilo se kdeco.
Ale na Vaší lásce nic,
Přejeme Vám těch let ještě víc.“
Obecní úřad Mladecko

Volby
Informujeme občany, že ve dnech 7. a 8. října se budou konat volby do
zastupitelstev krajů a volby do senátu Parlamentu České republiky. Případné druhé
kolo voleb do senátu se bude konat 14. a 15. října 2016.

Výkup jablek
Stále aktuální je výkup jablek, který probílá v areálu „Mladecký dvůr“. Výkupní
doba: pondělí–neděle, 7:00–20:00 hod. Kontaktní osoba p. Vavrla, tel. 731086862.

Kontejner na bio odpad
Kontejner na bioodpad můžete využívat do konce října. Případné prodloužení doby
přistaveného kontejneru bude závislé na počasí.
ORDINAČNÍ HODINY
praktické lékařky pro děti a dorost
Lékař: MUDr. Eva Brožová
Registrovaná zdravotní sestra: Simona Galiová

Provozní a ordinační doba je shodná.
Tel.: Litultovice: 553 668 380
Melč: 605 152 106

Tipy na výlety
10. 9. 2016 – VI. Otické zelné slavnosti pod záštitou ministra
zemědělství Mariana Jurečky
17. - 18. 9. 2016 – Dny Nato v Ostravě a dny vzdušných sil AČR
17. - 18. 9. 2016 – Rozloučení s Moravicí (Kružberk)
17. 9. 2016 – Den čisté mobility, udržitelná doprava, zdravý region

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
přehoupli jsme se do měsíce září a podzim máme skoro za dveřmi. Pomalu sklízíme
zahrádky, schováváme bazény a připravujeme se na topné období. Začal také školní
rok, a proto věřím, že jste na cestách v naší obci opatrnější, děti stále žijí
prázdninovým režimem a jsou ještě roztržití a nepozorní.
Dne 20. 8. 2016 se konalo tradiční, již „ 6. Mladecké posvícení“. Lepší počasí
jsme si snad ani přát nemohli. Děti se mohly vyřádit
na skákacích hradech, dospělí si mohli pochutnat na
koláčích, guláši a čepovaném pivu. V kulturním
domě byly k shlédnutí historické dokumenty, fotky
a exponáty, které se dříve používaly na obecním
úřadu. O tuto výstavu byl velký zájem a věřím, že i
v příštím roce Vás dokážu něčím zaujmout. Jsem
velmi ráda, že zájem o naše posvícení každoročně
roste, znamená to, že naše snaha nese ovoce.
Těší mě, že zastupitelé schválili můj návrh ohledně zájezdu pro naše seniory.
I když je to výlet „jen“ do blízké Raduně, věřím, že Vás výlet potěší.
Také souhlasili s dalším návrhem ohledně výměny oken v knihovně. Knihovna bude
od měsíce záři sloužit i pro spolek Ručičky, který je zaměřen jak pro děti, tak i pro
dospělé. Spolek bude pořádat setkání, ruční výrobu, spaní v knihovně pro nejmenší,
již druhý ročník lampionového průvodu, doprovodný program k vánočnímu stromu
a mnoho dalších akcí.
Během prázdnin obec s pomocí našich dělníků natřela školní šatny, střechu
jídelny, vymalovala třídy, zakoupily se uklízecí vozíky pro úklid školy. Na základě
konce životnosti školního auta se zastupitestvo dohodlo, že se pořídí auto a svoz
obědů bude zajišťovat sama. Konzultovali jsme toto i hygienou, která mě seznámila
s podmínkami, které musí auto i lidé dovážející obědy splňovat. Věřím, že je to krok
dopředu a spolupráce a komunikace se školou bude lepší, než v minulých letech,
protože bez komunikace to opravdu nejde.
Jana Švejdová, starostka

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

