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Novinky z naší obce
Webové stránky obce Mladecko
Oficiální stránky obce Mladecko „www.mladecko.cz“ jsou nyní celé
upravovány. Doposud byly přidány informace o zajímavostech v okolí,
fotografie obce Mladecko atd. Největší úpravou prošla titulní strana stránek, či
složky pro obchod, poštu a knihovnu. Stránky upravuje a spravuje starostka
Jana Švejdová s Petrem Kolmanem. Dle statistiky je patrné, že návštěvnost
webových stránek obce Mladecko stoupá. Na stránky budou dále přidány
informace a ordinační hodiny lékařů zdravotního střediska Litultovic. Jsme rádi,
že můžeme přispět k lepší informovanosti našim občanům i návštěvníkům
webových stránek.

Znovuobnovení rozhlasu
Po mnoha letech, kdy nebyl rozhlas obci Mladecko využíván, došlo
k znovuuvedení rozhlasu do provozu. Toto vysílání proběhlo dne 3.4.2015 v 17
hodin. Ve vysílání byly upřesňovány informace pro občany o konané akci
s názvem Velikonoční pochod. Přály bychom si, aby rozhlas byl nadále
využíván k informování občanů.

Kulturní dům
V kulturním domě bylo nově vymalováno a byly pořízeny i nové závěsy a
ubrusy. Na zdech jsou již pověšeny obrazy, které jsou sestaveny z fotografií z
historie naší obce. Kulturní dům malovali obecní dělníci a na úklidu a výzdobě
se podílely zastupitelky. Zastupitelstvo má v plánu dále pokračovat v úpravách
kulturního domu. Na náklady spojené s úpravou kulturního domu částečně
přispívaly zastupitelky.

Plány pro rozvoj obce Mladecko
Veřejné LED osvětlení
Zastupitelstvo jedná o celkové rekonstrukci veřejného osvětlení obce Mladecka.
Bylo podáno výběrové řízení 3 firmám,které se veřejným osvětlením zabývají.
Financováni rekonstrukce veřejného osvětlení bude zajištěno uchazečem.
Zastupitelstvo nezatíží obec Mladecko žádnou půjčkou pro tuto rekonstrukci.
Přibude osvětlení u hřbitova, kde osvětlení chybí a je ho tam potřeba. Je třeba
dodat, že po rekonstrukci bude VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SVÍTIT PO CELOU
NOC! Pro tuto rekonstrukci se zastupitelstvo rozhodlo z důvodu špatného
stavu osvětlení a vypínáni osvětlení v noci. Na toto si velká část občanů stěžuje
již řadu let. Část světel již vůbec nefunguje. Doufáme, že nové osvětlení bude
ku prospěchu Vám všem.

Budování dětského hřiště
V areálu za kulturním domem byly vysazeny tůje. Tento prostor je upravován
pro budoucí dětský koutek. Je potřeba ještě upravit plot a branku. Zatím se
počítá se stavbou krytého pískoviště, posezením a ohništěm.
Tůje darovali obci občané Mladecka.

Informace z naší obce
Poděkováni
Obec Mladecko a SDH Mladecko a SDH veteráni děkují všem ženám, které si
udělaly čas a přišli mezi nás na „Jarní setkání žen“. Účast byla velká jako v
ostatních letech. Obsluha pro tento den byla čistě pánská. Moc jim děkujeme.
Starostka Jana Švejdová připravila s mladeckými dětmi krátký program
básniček a písniček. Děti obdrželi za své představení sladkou odměnu.

Maškarní dětský den
Maškarní dětský den se velmi vydařil. Účastnilo se jej 21dětí z obce a okolí.
Všem dětem a rodičům za účast a podporu děkujeme. Každá maska byla
odměněna. Pro děti byly připraveny soutěže s odměnami. Soutěže zajišťovala
starostka Jana Švejdová s Katkou Mazurovou a na výzdobě se podílela Vendula
Kučerová. Závěrem moc děkujeme panu Vykydalovi za obsluhu u baru.

Velikonoční pochod
Dne 4.4.2015 proběhl ve spolupráci s organizátory tábora velikonoční pochod.
Účastníci se dobře bavili. Počasí nám přálo, i když chvílemi bylo skutečně
aprílové. Pro zahřátí nám táborníci připravili zajímavé hry. Děti nejvíce zajímal
průzkum okolí tábora a opékání špekáčků. Můžeme se těšit na další akci ve
spolupráci s táborníky v červnu při stavbě tábora.

Nové volby 2015
Nové volby do zastupitelstva obce Mladecko se budou konat 13.6.2015.
Kandidátní listiny se podávaly do 8.dubna 2015. Registračním úřadem byl
Magistrát města Opavy. O přízeň voličů v Mladecku se uchází 4
kandidátní strany.
Upozornění!!!
Občané s trvalým pobytem měli povinnost uhradit poplatky za popelnice a psy
pro rok 2015 do 31.3.2015. Kdo poplatek za popelnice doposud neuhradil,
nebude mu popelnice vyvážena.

Svoz plastu
Svoz plastu bude probíhat 24.4.2015 v dopoledních
hodinách obecními dělníky.

Úprava pomníku
V měsíci dubnu se bude provádět úprava pomníku na návsi. Dojde k opravě a
natření oplocení. I zde se vysadí nová zeleň, která je zajištěna také formou daru
občanů z Mladecka.

Veřejné osvětlení a kácení stromu.
Občané, kteří potřebují povolení ke kácení stromů nebo by měli zájem o padané
či uschlé stromy z obecního lesa, ať se obrátí na místostarostku paní Ivetu
Schwablíkovou, která zajišťuje provoz veřejného osvětlení.

Mladecké posvícení
Zastupitelky obce Mladecko zajistily termín mše pro „Mladecké posvícení“.
Termín konání „Mladeckého posvícení“ je 22.8.2015.

BIO odpad
Dle vyhlášky č.321/2014 Sb. stanovuje zajištění odděleného soustřeďováni
složek komunálního odpadu ve vztahu k biolog. odpadům rostlinného původu a
to minimálně v období od 1.dubna do 31.října kalendářního roku.
Pro BIO odpad byl přistaven velkoobjemový kontejner. Nachází se na konci
vesnice směr Hlavnice v areálu školy.
Do kontejneru patří tráva, keře, listí, slupky (ovoce, zelenina)........ Prosíme
o dodržováni čistoty okolo kontejneru. Do kontejneru nepatří stavební suť,
polystyreny, plasty, sklo atd.

Úprava provozu na místní komunikaci
Pro časté stížnosti na parkování nákladních aut před hřbitovem, je podána
žádost o postavení značky s vyznačením zákazu parkování nákladních aut na
parkovišti u hřbitova.

České tradice
Máj - lásky čas
Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle
bohyně lásky, štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy
nezjistí, zda to byla římská Venuše, řecká Afrodita, slovanská
Lada či nějaká jiná bohyně lásky, která vedla ruku Karla Hynka Máchy, když
psal proslulé verše:
Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
Při té příležitosti se milenci zastaví pod rozkvetlou třešní, protože, jak praví
lidová moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne.

Stavění máje
Srdečně zveme občany na tradiční STAVĚNÍ MÁJE , které
se bude konat ve čtvrtek 30.4.2015 od 18h na náměstí.
Pro všechny malé i velké pomocníky je připraveno
občerstvení.
Těší se na Vás
Obec Mladecko, SDH Mladecko a SDH veteráni

Výročí osvobození obce
Položením věnce k pomníku padlých si v pátek
8.května 2015 v 18h připomeneme výročí osvobození naší obce .Po obřadu
bude před kulturním domem v Mladecku připraveno ob čerstvení a hudba k
poslechu.
Pro děti jsou připraveny špekáčky pro opečení.
Srdečně Vás zve Obec Mladecko,SDH Mladecko a SDH veteráni

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 120 ks
zdarma. Připravily: Švejdová, Schwablíková, Mazurová, Kolman

