Mladecké noviny

ČÍSLO 89
PROSINEC

NEPRODEJNÉ
12/2017

Vážení občané,
dovolte mi popřát Vám krásný čas adventu, veselé Vánoce a v roce 2018
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, osobních a pracovních úspěchů. Určitě
si všichni řeknete, že rok 2017 zase tak rychle utekl. V lednu jsme si všichni
dali svá předsevzetí, naplánovali, co vše chceme v tom novém roce stihnout
a tak jako každý rok i letos jsme nejspíš vše nestihli. V čase Vánoc se z nás
všech někde uvnitř stávají opět děti a ať je nám 5 let, nebo třeba 70let, všichni
se těšíme na tradiční pohádky v televizi, kapra ve vaně, vůni cukroví, setkání
s rodinou a přáteli u vánočního stromečku a dárky, které nám na tváři vytvoří
úsměv a radost v očích. Je to neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům
a na kterou se nedá zapomenout. Jako by vše špatné nebylo najednou tak důležité a člověk
vzpomíná jen na to krásné a dobré. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme
tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. Během Vánoc vzpomínáme ještě častěji na ty,
kteří už tady s námi nejsou a kteří nám stále chybí.
První advent jsme společně přivítali rozsvícením vánočního stromečku v naší obci. Letošní vánoční
strom obci darovala rodina Rychtová, za což jí tímto děkuji. Naše šikovné děti nám přednesly
kolekci vánočních písniček a básniček a dopomohly tak k navození vánoční atmosféry. Všechny
přítomné zahřál výborný svařák a vánoční čaj. Protože letos slaví škola v naší obci významné výročí
90 let, a ve stejný den jako rozsvícení vánočního stromu se konaly v prostorách školy oslavy tohoto
výročí, připravili zastupitelé pohoštění také pro všechny přítomné občany u vánočního stromečku. K
prodeji byly nachystány vánoční dekorace vyrobené mladeckými dětmi.
Již tradičně se každou neděli v 17h scházíme při zapalovaní adventní svíce a společně zpíváme
koledy. Poslední adventní neděli, tedy 24. 12. se sejdeme již ve 14h. Společně půjdeme zapálit svíčky
všem těm, kteří již s námi nejsou na místní hřbitov a poté zapálíme poslední svíci na adventním
věnci. Těším se, že to budou opět příjemná setkání.
K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce chci
popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti.

Jana Švejdová - starostka

Oznámení obecního úřadu
Během vánočních svátků bude obecní úřad uzavřen, a to od 20. 12. 2017 do 2. 1. 2018.

Vánoční otevírací doba
Pošta Mladecko
21. 12.
8:00 – 10:00, 14:30 – 16:00
22. 12.
8:00 – 11:00
23. 12.
ZAVŘENO
24. 12.
ZAVŘENO
25. 12.
ZAVŘENO
26. 12.
ZAVŘENO
27. 12.
8:00 – 10:30
28. 12.
8:00 – 10:00, 14:30 – 16:00
29. 12.
8:00 – 11:00
30. 12.
ZAVŘENO
31. 12.
ZAVŘENO
1. 1. 2018 ZAVŘENO

Prodejna potravin TEMPO
21. 12.
7:00 – 11:00
22. 12.
7:00 – 16:00
23. 12.
7:00 – 10:00
24. 12.
ZAVŘENO
25. 12.
ZAVŘENO
26. 12.
ZAVŘENO
27. 12.
7:00 – 11:00
28. 12.
7:00 – 11:00
29. 12.
7:00 – 16:00
30. 12.
7:00 – 10:00
31. 12.
7:00 – 10:00
1. 1. 2018 ZAVŘENO

Prodej vánočních stromků
Prodej vánočních stromků bude probíhat na Hájence ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 8:00
do 12:00, nebo do vyprodání zásob.

Prodej kaprů
Prodej kaprů bude v prodejně TEMPO probíhat ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 6:30 hod.

Mše svatá
Mše svatá v naší kapli bude ve čtvrtek 28. 12. v 17:00 hod.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v prosinci oslaví narozeniny nebo jmeniny.

Svoz tříděného odpadu
Svoz plastu bude probíhat v pátek 29. 12. v dopoledních hodinách obecními dělníky.
Souběžně se svozem plastu bude probíhat i sběr papíru.

Knihovna Mladecko
Registrovaným čtenářům je v naší knihovně nově umožněno půjčování stolních a
deskových her. Hry si lze zapůjčit na 1 měsíc.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. 1. 2018 bude v obci Mladecko probíhat Tříkrálová sbírka. Koledníčci jsou
vždy doprovázeni osobou starší 15 let s řádně vyplněnou průkazkou a zapečetěnou
pokladničkou. Děkujeme všem občanům za příspěvky.

Změny jízdních řadů od 10. 12. 2017
Linka č. 246 Opava-Mladecko-Jakartovice, H. Kunčice-Leskovec nad Mor.,
- spoj č. 24, odj. 14.43 z D. Životic opožděn o 4 min, odj. 14:47 s příj. 15.09 do Opavy
- spoj č. 31, odj. 6.36 z Opavy uspíšen o 2 min, odj. 06:34 s příj. 07.06 do Jakartovic,
Deštné
- spoj č. 28, odj. 07.11 z Jakartovic,Deštné uspíšen o 4 min, odj. 07:07 s příj. 07.43 do
Opavy. Ostatní linky jsou bez změny.

Zájezd důchodců
Ve středu 8. 11. 2017 naši senioři absolvovali celodenní výlet,
který pro ně připravil obecní úřad. V půl 8 vyrazili od hasičské
zbrojnice. První zastávkou bylo Letiště Leoše Janáčka Ostrava.
Při exkurzi si prohlédli odbavovací a příletové haly a shlédli také ukázku práce
hasičského záchranného sboru letiště. Při druhé exkurzi se dostali do prostor unikátní
výrobní linky medových dortů MARLENKA®, kde se seznámili s historií a vývojem
společnosti, ochutnali všechny výrobky. Obě exkurze byly zajímavé. Mezi exkurzemi
všichni využili volného času na oběd a prohlídku města Frýdek-Místek.

Dílčí přezkoumání hospodaření
Na základě písemné žádosti bylo dne 9. 11. 2017 provedeno dílčí přezkoumání
obce k datu 30. 9. 2017. Předmětem přezkoumání hospodaření bylo zejména plnění
příjmů a výdajů rozpočtu, hospodaření a nakládání s majetkem ve vlastnictví územního
samosprávného celku, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a
závazků, účetnictví vedené územním samosprávným celkem. Při dílčím přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Výročí ZŠ Mladecko
Na začátku prosince jsme oslavili dvě významná výročí: 90 let
české školy v Mladecku a 80 let budovy školy. Před 90lety
vynaložili naši předkové úsilí a byla zřízená nová česká jednotřídní
menšinová obecná škola. Díky úsilí správce a zároveň učitele Karla Cábela bylo do
školy zapsáno 11 žáků. Prostory k vyučování byly opravdu nedostačující. Úsilí o
vybudování školní budovy bylo vyslyšeno roku 1936, kdy byl zakoupen pozemek a
stavitelům předáno staveniště s podmínkou, že stavba školy bude 1.července 1937
dokončena. Bohužel se v nové škole vyučovalo jen 1 rok a po obsazení Němci česká
škola v Mladecku osiřela. Okupací byla školní budova poškozena a bylo nutné školu
opravit. V září roku 1945 byl opět zahájen školní rok. Pro všechny současné a bývalé
učitele bylo k tomuto výročí připraveno přátelské posezení. Každý zúčastněný obdržel
dárkový balíček. V prostorách školní jídelny pak bylo obecním úřadem připraveno
bohaté občerstvení.
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

