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XX. ROČNÍK
NEPRODEJNÉ

OZNÁMENÍ OBČANŮM
______________________________________________________________________________________________________________________________

MARIUS PEDERSEN - SVOZY:

PROVOZY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

 Směsný komunální odpad: 6.12.2013, 20.12.2013

Prodejna Jednota:

 Plast a tetrapack: v pondělí 16.12.2013 se bude
vyvážet plast a tetrapack, sběrný obal: žlutý pytel
s potiskem Marius Pedersen – plast – tetra – pack.
 Papír: v pondělí 30.12.2013 se bude vyvážet papír,
sběrný obal: modrý pytel s potiskem
Marius Pedersen – papír.

úterý
středa
čtvrtek
úterý
středa

24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.

7:00 – 10:00
zavřeno
zavřeno
7:00 – 10:00
zavřeno

Obecní úřad:

PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC

23.12.2013 – 6.1.2014

zavřeno

______________________________________________________________________________________________________________________________



Ve čtvrtek 5. prosince od 17 hodin začnou chodit Mikuláš, čert a anděl.
Mikulášskou nadílku budou nadělovat dětem.

Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním,
zjistit, jestli nezlobím.


V pátek 6. prosince ve 14:00 hodin se bude konat setkání členů Klubu důchodců v kulturním domě
Mladecko.



V pátek 13. prosince v 18:00 hodin Sbor dobrovolných hasičů
Mladecko svolává „Výroční hasičskou schůzi“ v kulturním domě
Mladecko.



Dne 19. prosince proběhne „8. mladecké rozsvícení vánočního
stromu“. Setkání u vánočního stromu nám zpříjemní děti ze základní
školy Mladecko. Malé občerstvení pro Vás připraví SDH a Veteráni
SDH. Za nepříznivého počasí proběhne akce v kulturním domě
Mladecko.
Srdečně zve OÚ Mladecko, SDH a Veteráni SDH Mladecko a
ZŠ Mladecko.

31. prosince v 24:00 hodin jako každý rok Vás všechny zveme na přivítání nového roku na návsi. Kde
si můžete se svými přáteli dát novoroční přípitek a popřát do nového roku 2014.

JUBILEA
____________________________________________________________________________________________________________

V měsíci prosinci oslaví své 60-té narozeniny pan Zdeněk Čech.
Přejeme hodně zdraví, štěstí, životní pohody a ještě mnoho spokojených a šťastných let.
Vážení občané,
Vánoce se blíží mílovými kroky, těsně následovány novým rokem 2014. Rád bych vám všem touto
cestou popřál klidné období předvánočních příprav, radostné prožití vánočních svátků v kruhu
svých nejbližších a do nového roku 2014 vám přeji to nejdůležitější – pevné zdraví, hodně štěstí,
pohody a také naplnění svých snů a přání.
Karel Seidler, starosta obce Mladecko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO INFORMUJE
______________________________________________________________________________________________________________________________

Školní rok 2013 / 2014 byl zahájen 2. září ve školní
jídelně mladecké školy v již tradičním slavnostním
duchu. Tento den byl významným především pro
prvňáčky a nově příchozí žáky, kteří byli rukou paní
ředitelky Vladimíry Mazalové pasováni na žáky naší
školy. Všichni žáci první třídy dostali jako pozornost
uvítací balíček Občanského sdružení rodičů a přátel při
ZŠ Mladecko.
V druhém zářijovém týdnu proběhly v Oticích tradiční
Zelné slavnosti, s nimiž je spojena také výtvarná soutěž
Zelí, zelí, zelíčko. Letos se jí pod vedením svých
učitelek a vychovatelek zúčastnily děti prvního stupně naší školy. Jejich umělecké výtvory porotu
soutěže zaujaly natolik, že autoři získali čestnou cenu poroty. Největšího úspěchu se dočkala žákyně
5. třídy Hana Blokeshová, která se umístila na stupních vítězů.

20. září pořádalo Občanské sdružení při ZŠ Mladecko již
2. ročník vaření guláše. Letos nám počasí přálo, a tak si na své
přišli dospělí i děti. Kromě přípravy guláše, hudby či svařeného
vína, zde byly také atrakce určené ratolestem, například
diskotéka ve stanu nebo velká trampolína. Mimo vydařený guláš
mohli hosté ochutnat také „soutěžní“ bábovky a jiné laskominy,
které připravili rodiče.
Během 11. října se všichni žáci a pedagogové naší koly aktivně
zapojili do ekologicky laděné akce 72 hodin – Ruku na to. Jednalo se o projekt České rady dětí
a mládeže zaměřený na pomoc druhým či přírodě. Cílem 72 hodin bylo přesvědčit co nejvíce mladých
lidí, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a více vnímat svět
kolem sebe.
Naši žáci se vlastními silami pokusili co nejlépe zvelebit okolí školy i obce Mladecko. Sbírali odpadky,
hrabali, zametali apod. Odměnou jim byl jednak slušivý šátek, především však dobrý pocit z vykonané
práce. Nutno říci, že k dílu přistoupili s vervou a pílí až nevídanou. Proto se již teď těšíme na možnou
účast i v příštích letech.
1. října uspořádala školní družina každoroční drakiádu. Počasí
vyšlo perfektně, vítr foukal a draci se radostně proháněli po
nebi. Děti měly radost nejen z toho, jak vysoko který drak
doletěl, ale dobrá nálada plynula také z celkově kamarádské
a veselé atmosféry. Především pro žáky první třídy měla akce
i jiný rozměr. Mohli se poznat lépe, než ve školních lavicích.
Drakiáda tedy měla také podstatnou socializační a komunikační
roli.

V úterý 22. října se žáci druhého stupně měli možnost
zúčastnit zajímavé a poučné výstavy Svět techniky a navštívit
Landek park v Ostravě.
„Svět techniky“ vznikl v rámci popularizace technických a
přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji díky úzké
spolupráci
Dolní
oblasti
Vítkovice
s
projekty
Moravskoslezského kraje - Krajského úřadu a Vysoké školy
báňské - Technické univerzity Ostrava.
Naši žáci se byli podívat na interaktivní výstavu „Zkus si
techniku“, kterou pro žáky základních škol připravila Vysoká
škola báňská - technická univerzita Ostrava. Žáci si
vyzkoušeli, jak je technika pro život důležitá a nápomocná, ale také zábavná.
Kromě toho navštívili důlní muzeum Landek, kde se seznámili se současností a minulostí těžby
černého uhlí. Na dopravu na tuto exkurzi přispělo občanské sdružení částkou 100 Kč na každého žáka.
Tímto jim děkujeme.
Jako každý rok touto dobou se rodiče a děti
prvního stupně zapojili do výroby tradičních
Podzimníčků z přírodních materiálů. Všechny
zúčastněné bychom chtěli touto cestou moc
pochválit a poděkovat jim tak za zprostředkování
krásné podzimní výzdoby. Díla jsou každým rokem
lepší a propracovanější.

Dne 24. října navštívil naši školu Soubor
historického
šermu
Pernštejn.
Tentokrát
s programem nazvaným Obrazy z války třicetileté.
Žáci se zábavnou formou seznámili se spoustou
nových informací o české historii a doslova na vlastní
kůži si zažili, jaký byl život žoldáka koncem 17.
století.
Z dalších, zdaleka ne však posledních, akcí naší školy jmenujme například Soutěž ve skládání puzzle,
kterou uspořádala naše školní družina nebo školní kolo přírodovědného klokana, kterého se zúčastnili
žáci vyššího stupně.

Dobrý den,
19. 12. 2013 se na naší škole uskuteční den otevřených dveří a rádi bychom pozvali
také rodiče budoucích prvňáčků. Proto bych Vás už nyní chtěla požádat o informace
k zápisu. Potřebovali bychom vědět jména a adresy dětí narozených před 1. 9. 2008,
které by se měly dostavit k zápisu do první třídy pro školní rok 2014/2015.
Děkuji
Mgr. Lucie Mausová
zástupkyně ředitelky školy

Úspory za elektrickou energii pro občany s firmou B4F Czech Republic s.r.o.
Vzhledem k cenám energií se obec Mladecko rozhodla jít podobným směrem, jako některá další
města a obce, a hodlá umožnit svým občanům ušetřit na ceně za elektrickou energii prostřednictvím
elektronické aukce s přední firmou v tomto oboru.
Sdružením jednotlivých domácností vytvoříme pro dodavatele zajímavý objem, o který poté
budou soutěžit a předhánět se ve svých nabídkách. Vítězem se pak v této průhledné veřejné soutěži stane
ten, kdo nabídne nejnižší cenu.
Obec Mladecko bude fungovat jen jako nezávislý prostředník, poskytne Vám informační servis a
prostor k možnému setkání se zástupci odborné firmy.
Občané se touto cestou vyhnou jednání s podomními prodejci, kteří jim nabízejí „mezi dveřmi“
nejasné smlouvy, kdy logicky vychvalují všechny výhody nové smlouvy a často zatají skryté poplatky,
sankce apod.
Občané, kteří se elektronické aukce zúčastní, nic neriskují. Tato služba je zcela ZDRAMA.
Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani obec. Náklady uhradí po skončení e-aukce
vítězný dodavatel. Po zjištění vítězného dodavatele s nejnižší cenou se lehce vypočte Vaše úspora,
teprve po posouzení její „zajímavosti“ pro Vás se rozhodnete, zda podepíšete smlouvu s novým
dodavatelem. V případě kladného rozhodnutí za Vás vyřeší všechny administrativní kroky spojené
s převodem.
Čím více občanů se do společného nákupu zapojí, tím zajímavějším zákazníkem pro energetické
společnosti budete. Využijte této příležitosti spojit svůj nákup energií s ostatními občany a ušetřit.
Zájemci o účast v elektronické aukci nechť se dostaví do budovy OU s kopií posledního ročního
vyúčtování a kopii platné smlouvy se současným dodavatelem elektrické energie a tyto podklady předají
panu starostovi obce. Tyto si potom převezme pověřený pracovník firmy pro zpracování.
Je zde možnost, pokud by byl větší zájem, si domluvit informační schůzku na OÚ.
Stanislav Salaquarda, Aukční společnost B4F, Tel: 777 677 510

Informace pro dárce krve a krevních složek
Vážení dárci,
oznamujeme Vám, že od 1.11.2013
dojde na Transfuzním oddělení
Slezské nemocnice v Opavě ke změně
odběrových dnů dárců plné krve.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Příjem dárců krve
6:00 – 11:00
6:00 – 11:00

Příjem dárců plazmy
6:00 – 12:30 (dle předchozí objednávky)
6:00 – 12:30 (dle předchozí objednávky)
6:00 – 12:30 (dle předchozí objednávky)
6:00 – 12:30 (dle předchozí objednávky)
6:00 – 12:30 (dle předchozí objednávky)

Odběry dárců plné krve budou prováděny v pondělí a v pátek - vždy od 6:00 do 11:00 hodin.
Odběry plné krve budou prováděny bez předchozí objednávky.
Odběry plazmy budou prováděny ve všech pracovních dnech po předchozí objednávce.
Telef. kontakt na evidenci dárců: 553 766 493 a aktuality na www.nemocnice.opava.cz
Těšíme se na setkání na našem oddělení.
kolektiv pracovníků HTO SN v Opavě

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
_____________________________________________________________________________________________

V novém roce Vaše domácnosti navštíví skupinky Tří králů a to v termínu
od 1. - 13. ledna 2014. Koledníčci jsou vždy doprovázeni osobou starší
15 let s řádně vyplněnou průkazkou a zapečetěnou pokladničkou.
Výnos z Tříkrálové sbírky 2013 Charita Opava použila na zkvalitnění péče o seniory. Mohli jsme zrekonstruovat
celé patro v domě na Kylešovské ulici, díky čemuž se mohl přestěhovat náš denní stacionář pro seniory do
kvalitnějšího prostředí s výrazně lepším zázemím, v němž je pro seniory připravena nabídka komplexních služeb.
Zajistili jsme rekonstrukci rozvodů teplé vody pro nevidomé klienty ve Vlaštovičkách, které byly již v havarijním
stavu a současně jsme zakoupili nové bojlery. Klientům střediska chráněného bydlení jsme díky Vaší štědrosti
mohli lépe vybavit byty nábytkem a zbylo i na dotování provozu mateřského centra Neškola.
Výtěžek Tříkrákové sbírky 2014 je určen na zakoupení zdrav. Materiálu, jako je lineární dávkovač na morfium,
kyslíkový koncentrátor a jiné pomůcky, zakoupení přístroje na odsávání a snížení tepelné zátěže v keramické
dílně. Dále na opravu střech Chráněného a podporovaného bydlení a na provoz mateřského centra Neškola.
Charita Opava
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