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Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám hlavně zdraví a pohodu v roce 2022. Jak jsme poslední dobou
určitě všichni zjistili, zdraví, klid a rodina jsou to nejdůležitější co máme. Věřím, že se
situace okolo nás bude pomalu uklidňovat a my budeme moct dělat věci, které máme
rádi a které jsme brali jako samozřejmost. Věřím, že v letošním roce bude více
příležitostí k setkání než tomu bylo v letech minulých.
Co nás čeká v letošním roce?
Jak jsem Vás informovala v minulém zpravodaji, co nevidět nás čeká rekonstrukce
kulturního domu. Věřím, že vše proběhne v pořádku a tradiční kácení máje a smažení
vajec proběhne již v zrekonstruovaném kulturním domě.
Již v prvním týdnu letošního roku jsem podala dotaci na opravu střechy naší kaple sv.
Josefa. Dřevěná konstrukce střechy je poškozená a je třeba ji opravit. Teď čekáme, zda
nám dotace bude schválena.
Nyní připravuji podklady k dotaci na výsadbu stromů, které bychom vysázeli podél
polních cest v katastru naší obce. Dotace je 100%, obec by to finančně nezatížilo a my
bychom měli okolí obce krásnější.
V březnu v kapli sv. Josefa bude posvěcený nový zvon, který bude poté viset ve věži naší
kaple. Předpokládaná částka zvonu je okolo 200 000,-Kč. Kdo by chtěl na tento zvon
jakoukoli částkou přispět, může příspěvek přinést v obálce na obecní úřad. Dar bude
poté předán farnosti.
Tradiční Mladecké posvícení bude letos tématicky zaměřeno na 140. výročí kaple sv.
Josefa. Pokud by jste měli nějaké předměty, fotky, pohlednice spojené s naší kapli,
budeme rádi za zapůjčení. Termín letošního posvícení je sobota 27. 8. 2022.
Pokračujeme v pasportizaci kanalizací a budeme zase o krok blíže k domovním
čističkám. Proběhne výměna elektrických sloupu a kabeláže veřejného osvětlení směr
Jakartovice. Budou také vybudovány nové lavičky a zasazena lípa u kříže směr z
Mladecka na polní cestu „abatyše“.
Je mnoho věcí, které jsou rozpracovány a které budou vznikat postupně během roku.
Přeji Vám příjemný a pohodový začátek roku

Jana Švejdová, starostka

Smlouvy k dodávce pitné vody:
Žádáme občany, kteří doposud neodevzdali smlouvy se svazkem vodovodu,aby tyto
smlouvy odevzdali co nejdříve na obecní úřad.

Mše svatá:
V sobotu 22. 1. 2022 v 15h se ruší mše svatá v mladecké kapli z důvodu nemoci.

Prodejna potravin:
Z důvodu nemoci bude prodejna potravin do soboty 22. 1. 2022 otevřena pouze v
pracovní dny 7:00 – 11:00 a sobotu 7:00 – 10:30. Od pondělí 24. 1. 2022 bude prodejna
potravin otevřena již dle standardní otvírací doby.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 2. 2. 2022 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 19. 1. 2022, 2. 2. 2022 a
16. 2. 2022

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

Rekonstrukce kulturního domu:
Kulturní dům nebude možné, z důvodu plánované rekonstrukce, pronajímat.
Rekonstrukce je plánovaná do 30. 4. 2022.

Vodění medvěda:
Pokud to vládní opatření dovolí, proběhne v druhé polovině února letošního roku
tradiční Vodění medvěda.

Tříkrálová sbírka:
V naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Během sbírky bylo vybráno 7 449,-Kč.
Všem dárcům děkujeme.

Diakonie Broumov - sbírka textilu a ostatních věcí do domácnosti:
I v letošním roce proběhne v naší obci sbírka pro Diakonii Broumov.
Ve dnech 21. 2. 2022 – 3. 3. 2022 můžete v úřední hodiny nosit do kanceláře obecního
úřadu textil a věci do domácnosti, které budou předány Diakonii Broumov.
Pokud budete mít větší množství věcí, je možné se domluvit se starostkou na předání
přímo do prostor uskladnění.
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