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Informace z naší obce
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mladecko
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhly volby do zastupitelstva obce Mladecko.
Výsledky dle počtu hlasů:
1. Jana Švejdová
41 hlasů
2. Pavel Horák
37 hlasů
3. Ing. Kateřina Kolmanová
29 hlasů
4. Ing. Petr Koláček
36 hlasů
5. Zdeňka Hlavinková
35 hlasů
Děkujeme všem voličům, kteří došli k volbám.

Mše svatá :
Dne 13. 10. 2018 v 18h se koná v kapli sv. Josefa mše svatá.

Svoz tříděného odpadu:
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír v pátek 26. 10. v dopoledních hodinách.

Biokontejner:
Velkoobjemový kontejner na bioodpad bude v areálu školy k dispozici do konce října.
Poté bude odvezen.

Obecní knihovna:
V listopadu se v knihovně budou měnit cirkulační knihy. Na nové
knihy se můžete těšit od pondělí 19. 11. 2018.
V rámci měsíce knihoven se bude pořádat v naší knihovně akce pro
děti. Přijďte si s námi podzimně tvořit ve čtvrtek 25. 10. od 17.00.
Od 1. 11. 2018 bude změna otevírací doby obecní knihovny:
Po 15:30 – 17:00
St 12:15 – 15:15

ZÁJEZD DO SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA:
V neděli 4. 11. 2018 se uskuteční zájezd do Slezského
divadla Opava na činohru od autora Michael
McKeever„Modrý z nebe“. Konverzační komedie o
návratech domů a domnělém šílenství. Odjezd autobusu
bude v 18:00 hodin od hasičské zbrojnice. Slezské
divadlo nám poskytuje slevu na vstupenku, která stojí 100,Kč. Kdo bude mít zájem, hlaste se u pana Horáka do 19. 10.
2018. Počet míst je omezen na 25. Samostatně zakoupit vstupenku nelze. Autodopravu
zajišťuje pan Košárek
Pavel Horák

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

Zájezd našich seniorů:
Dne 26. 9. 2018 jeli naši senioři na exkurzi do České televize a Landek Parku (hornické
muzeum). Zájezdu se zúčastnilo 16 seniorů a zbytek kapacity autobusu se doplnil
občany Mladecka. Obě exkurze byly zajímavé a poučné. Po exkurzích na všechny
čekal výborný oběd v restauraci Harenda u Barborky s uvítacím přípitkem „Hornická
vlajka“. Návrat byl v pozdních odpoledních hodinách. Všichni se těšíme na další
společné výlety.

Prodejní soboty v zahradnictví Pasič:
Prodejní doba vždy 8-15hodin
13. 10. - sobota dýňová - dýně vhodné jak k dlabávání, tak okrasné. Prodej okrasných
a ovocných stromků.
20. 10. - sobota chryzanténová - chryzantémy, dřeviny v květináči, brusinky,
macešky, originální dušičkové vazby.
24. 11. - sobota adventní - vánočních hvězdy, kaktusy,
bramboříky a jiné pokojové rostliny, krásné vánoční dekorace.
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová

17.9.2018
Celá planeta byla v sobotu 15. září zasažena úklidovou vlnou, při které se 13 milionů lidí ze
144 zemí připojilo k největší mírové občanské akci v dějinách. Světový úklid začal na Fidži a
po 24 hodinách skončil na americké Samoi.
Největší počet dobrovolníků zaznamenali v Indonésii, Pákistánu a USA s 3,3, 3 a 1,5 miliony
účastníků, přičemž největší procento účasti obyvatel měl Kyrgyzstán se sedmi procenty. „Z
dat která máme k dispozici vyplývá, že v České republice se v sobotu konalo 463 úklidů,
kterými jsme tak přispěli k úspěchu celé akce. Více jak deseti tisícům dobrovolníkům se
během jednoho dne podařilo uklidit z přírody přes 100 tun odpadů. Za nás jim patří velký
dík!", sdělil za organizátory akce Miroslav Kubásek.
Ale ve skutečnosti se nejedná o samotná čísla, spíše jde o poselství, které se po celém světě
týká na stovky milionů lidí. „Co se stalo, mělo se stát, nikdy nemůžete popsat skutečný
úspěch v číslech“, dodává Merili Vares, ředitelka estonské iniciativy Let's Do It, která světový
úklid iniciovala. Akce byla podpořena řadou světových vůdců. Prezidenti Estonska,
Kyrgyzstánu a Gruzie se osobně podíleli na místních úklidech a stali se tak vzorem pro
zbytek světa. V Česku se úklidů tradičně účastní ministr životního prostředí Richard Brabec.
V 11-ti zemích byli nuceni své úklidové aktivity odložit, zejména kvůli tropickým cyklonům,
tajfunům a hurikánům. Nejmrazivější úklid zaznamenali v Kanadě s -10oC, nejtepleji měli se
48oC dobrovolníci v Iránu, odkud byl i devadesátiletý nejstarší účastník celé akce. Česká
republika se naopak zviditelnila na světové „odpadové“ mapě účastníkem nejmladším,
kterým byl tříměsíční František z Prahy.
Dnes, jen pár dní po velkém úklidu významná skupina vědců a odborníků, shromážděných v
týmu Enza Favoina, připravuje plán, který zakotvuje zásady strategie „nulového odpadu".
Favoino říká: „Tímto plánem chceme využít potenciálu vytvořeného úspěchem
Celosvětového úklidového dne a nastartovat globální změnu v řízení odpadového
hospodářství. Proto jsme definovali postupy, které pomohou řešit celosvětovou výzvu špatně
řízeného nakládání s odpady, coby zdroji druhotných surovin, přispějí k vytváření pracovních
míst a podpoří hospodářský rozvoj společnosti v oblastech jako je opětovné využití, opravy,
recyklace a kompostování."

Obec Mladecko se také 15. září zapojila do Celosvětového úklidového dne.
Uklidili jsme 3 trasy: od železničního přejezdu Jakartovice (tábor) po hasičskou zbrojnici, od
Mladeckého dvora po hasičskou zbrojnici, od hlavní cesty (Kiška) střed obce po dům
Koláčkových. Nasbíraný odpad (cca 40 kg) jsme přetřídili a odvezli. Děkujeme Všem, kteří
se akce zúčastnili. Akce trvala 2 hodiny.

https://www.uklidmecesko.cz/event/19621/

Horák Pavel

