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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZE PSŮ
Obecní zastupitelstvo konané dne 16.12.2013 schválilo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o komunálních odpadech
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 550,-Kč. Splatnost poplatku: poplatek je
splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Osoby,
které vlastní chatu, chalupu mají poplatek splatný do 31.8. příslušného kalendářního
roku. Známky pro vývoz komunálního odpadu na popelnici platí do 31.3. příslušného
kalendářního roku.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku ze psů
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok
činí: za prvního psa 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,-Kč. Splatnost poplatku: poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku.
PRODEJNA JEDNOTA
Dne 8.1.2014 bude prodejna otevřená od 7:00 do 9:00 hodin. Pak bude uzavřená
z důvodu malování.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
 Dne 11. ledna 2014 se ve 20:00 hodin bude konat v pořadí již 4. ŠKOLNÍ PLES
pořádaný Občanským sdružením při ZŠ Mladecko. Všichni jste srdečně zváni.
 Ředitelka ZŠ Mladecko vyhlašuje Z Á P I S DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MLADECKO, OKRES OPAVA, P. O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.
Zápis se koná v budově Základní školy Mladecko, Mladecko 67 v pátek 17. ledna
2014 od 12 do 17 hodin. Zákonní zástupci nezletilého žáka (dále rodiče) přinesou
k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte. Při zápisu rodiče oznámí, zda požadují
umístění dítěte do školní družiny. Budoucí prvňáčky přivítá učitelka první třídy
Mgr. Anna Szwarcová.
Ing. Vladimíra Mazalová, ředitelka školy
HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Mladecko Vás co nejsrdečněji zve na Hasičský ples, který
se bude konat, jako již řadu let, v KD Mladecko dne 17.1.2014 ve 20:00 hodin.
K tanci i poslechu bude hrát skupina GOLF HRADEC.

Občerstvení, skvělá zábava a bohatá tombola bude zajištěna. Na Vaši účast se těší
SDH a veteráni SDH Mladecko. Vstupné 50,-Kč. Ceny do tomboly můžete nosit na
OÚ Mladecko.
ČINNOST HASIČŮ ZA ROK 2013
Leden začal opět hasičským plesem, který se určitě povedl. Přišlo akorát dost lidí, aby
se dobře pobavili. V únoru bylo pochování basy. Ta má vždy velký úspěch a letošek
nebyl výjimkou. V březnu bylo jarní setkání žen. Přišly skoro všechny ženy a určitě se
dobře bavily. O program se taky postaraly Čupr holky z Hlavnice. V dubnu byla dětská
maškarní zábava. Pro děti byly připravené hry, sladkosti a každý potom dostal
i balíček. V květnu začala hasičská sezóna, které se zúčastnily ženy. Odjezdily celkem
16 soutěží. První soutěž byla v Hlavnici. Potom se zúčastnily i opavské ligy. Celkově se
umístily na 6 místě z 13 družstev. Zúčastnily se i noční soutěže v Jezdkovicích.
A v Jamnici se umístily na 7 místě. Poslední soutěž byla ve Štěpankovicích. Byla to
soutěž výkonné rady a tam se umístily na 3 místě. Letos se jim velmi dařilo. Snad jim
to vydrží i příští rok. Začátkem května se taky postavila Májka. Ale bohužel se letos
neuhlídala a někdo ji ukradl. Potom bylo jako každý rok kladení kytiček u pomníčku.
V květnu byla okrsková soutěž, na které se zúčastnili muži, ženy a veteráni. Muži
skončili na 3 místě ze 4 družstev. Ženy byly 1 z 2 družstev a veteráni byli 2 z 3
družstev. Konec května bylo kácení Máje a smažení vajec. V červnu byl dětský den,
který pořádali hasiči zároveň se školou. Tak tomu bylo i loni. V červenci byla hasičská
soutěž Trojpohár. Zúčastnili se opět všichni. Muži se umístili na 6 místě ze
7 družstev. Ženy byly 2 ze 4 družstev a veteráni skončili na 3 místě z 3 družstev.
V září bylo 3. Mladecké posvícení. Protože bylo nepříjemné počasí, konalo se posezení
v kulturním domě. V prosinci chodil po vesnici Mikuláš a rozdával dětem balíčky.
19. prosince se rozsvěcoval vánoční stromek, kde přišly děti ze základní školy
a zazpívaly nám písničky. Nakonec roku jsme se sešli na náměstíčku a popřáli si do
nového roku.
ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ OD 15.12.2013
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