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Vážení spoluobčané,
zima už nám dala o sobě vědět svými mrazíky. Začátkem měsíce
jsme si připomněli svátek všech zemřelých. Nyní všichni děláme zimní úklid
zahrady, sháníme se po revizích komínů a kotlů. Za dveřmi je už čas adventní a
člověk si mnohdy ani neuvědomí, jak ten čas letí. My, ženy, už opět plánujeme velký
předvánoční úklid, pánové se starají o přezutí zimních kol na autech. S některými
starostmi Vám můžeme pomoci a jsme rádi, když za námi na úřad pro radu přijdete.
Na zasedání zastupitelstva dne 24. 10. 2016 jsme volili nového místostarostu.
Jednohlasně jsme zvolili Pavla Horáka. Jsme rádi, že se všichni umíme domluvit,
shodneme se či najdeme kompromis. Máme společné cíle a můžeme se posunout
dál.
Bohužel, ne vše je pozitivní a jak jste si mohli sami v jednom z deníku přečíst, opět
se v médiích propírá naše základní škola a její financování. Můžeme jen přihlížet
tomu, jak se někteří lidé mají potřebu zviditelnit pomocí negativní reklamy naší
školy. My jako obec, nepotřebujeme a nechceme interní záležitosti vytahovat do
médií. Bohužel tento negativní přístup některých lidí může vést ke snížení stavu dětí
v naší škole. Obec Mladecko chce školu zachovat pro další generace, ať už čtete v
bulváru cokoli, ať už se někteří lidé snaží, jak chtějí. Obec Mladecko se škole v
posledních letech věnuje intenzivně a jsme rádi, že jsou vidět výsledky.
Děti některých z Vás již navštívily první společnou hodinu spolku RUČIČKY. První
hodina byla seznamovací. Každý účastník si vytvořil otiskem svých dlaní symbol
našeho spolku. V dalších setkáních budou děti vyrábět tematické výrobky, naučí se
vázat uzly, poznávat své okolí. Společně budeme nacvičovat doprovodné programy
k Vánocům, MDŽ. Čeká je zábava i poznání. Naší snahou je, aby se u dětí rozvíjela
fantazie, kreativita a osobitý způsob vyjadřování. Důležité je, aby děti do našich
hodin chodily rády a vždy si odnesly nové zážitky. Budeme rádi, když mezi nás,
každou středu, od 15:00 hodin do obecní knihovny zavítají i další děti.
V měsíci listopadu nás čeká rozsvěcení vánočního stromu a adventního věnce.
Věříme, že toto setkání přispěje k navození vánoční atmosféry.
Jana Švejdová, starostka

Informace z naší obce
Uzavírka silnice
Z důvodu opravy silnice (frézování, lokální sanace podkladních
vrstev a pokládka asf. betonových vrstev) dojde k částečné uzavírce
silnice I/46 Mladecko – Dolní Životice. Uzavírka bude probíhat
od 14. 11. 2016 od 7:00 hod. do 9. 12. 2016 do 18:00 hod.
Provoz bude veden jedním jízdním pruhem a řízen světelným
signalizačním zařízením.

Oznámení obecního úřadu
Obecní úřad Mladecko bude od 16. 11. 2016 do 20. 11. 2016 z důvodu čerpání
dovolené uzavřen. Otevřen bude opět v pondělí 21. 11. 2016 od 8:00 hodin.

Svoz plastu
Svoz plastu bude probíhat 25. 11. 2016 v dopoledních
hodinách obecními dělníky.

Gratulace
Obecní úřad Mladecko gratuluje všem, kteří v listopadu
oslaví narozeniny či jmeniny.

Mikuláš
Všechny děti z Mladecka navštíví dne 5. 12. 2016 v podvečer Mikuláš. Za
připravenou básničku nebo písničku bude každé dítě odměněno sladkou nadílkou.

Zimní setkání důchodců
V pátek 9. prosince od 16:00 hodin se v kulturním domě uskuteční „Zimní setkání
důchodců s mikulášskou nadílkou“. Pro zájemce budou osobní pozvánky doručeny
do schránek na přelomu listopadu a prosince.

Opravy ve škole
V době podzimních prázdnin 26., 27., 28.10 2016 jsme ve škole s panem Vykydalem
a Čechem opravily popraskané betonové prahy na podlaze. Jednalo se celkem o 6
prahů před vstupem do jednotlivých tříd ve 2. poschodí. Tímto bych jim chtěl
poděkovat za ochotu a dobře odvedenou práci. Dále Vás chci informovat, že v
nejbližší době bude ve škole vybudovaná tlaková stanice panem Lenartem, protože
tlak vody je v horním patře nedostatečný.
Pavel Horák

Pošta Partner
Oznamujeme Vám, že od 1. 3. 2017 bude provozovna České pošty v Mladecku
převedena pod obecní úřad s názvem Pošta Partner. Vás, uživatelů, se tato změna
zásadně nedotkne, služby budou poskytovány jako doposud Českou poštou.

Výzva k občanům
„Řidič smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost,
na kterou má rozhled. To znamená, že každý řidič musí být připraven na to, že se
např. za zatáčkou nebo za horizontem nachází odstavené vozidlo nebo vysypaný
náklad, chodec, a proto může jet pouze takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit
vozidlo před touto překážkou. V noci smí jet řidič pouze rychlostí, která mu
umožňuje zastavit vozidlo na vzdálenost, kterou osvětlují jeho světla či veřejné
osvětlení.“
Vyzýváme proto řidiče motorových i nemotorových vozidel, aby dodržovali
pravidla silničního provozu na obecních a místních komunikací a dbali zvýšené
opatrnosti na silnicích nejen v obci, ale i mimo ni.
Chodce upozorňujeme, že od 20. února 2016 mají povinnost, pokud se pohybují
mimo obec po krajnici nebo na okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, být vybaveni reflexními prvky. Reflexní prvky jsou pro
chodce povinné nejen v noci, ale také za šera nebo v mlze.

Proč dělat revizi kotlů na tuhá paliva?
Novela zákona o ochraně ovzduší, která
vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálně
změnila podmínky provozování domácích
kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších
a novému zákonu již nevyhovujících kotlů se
musí připravit na výdaje spojené s revizemi
stávajících zařízení. Mnoho domácností si
navíc bude muset do roku 2022 pořídit kotel
úplně nový. Zákon o ochraně ovzduší se
vztahuje na otopná zařízení s výkonem od 10
do 300 kWa teplovodním okruhem, tedy na
většinu kotlů na tuhá paliva v českých domácnostech. Norma ČSN EN 303-5 kotle
na tuhá paliva rozdělují do tzv. emisních tříd, přičemž toto rozdělení funguje na
základě emisí a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje
podmínky pouze první a druhé emisní třídy. Právě tato zařízení bude nutné během
příštích deseti let nahradit. Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí
emisní třídy. Těch je ale na současném trhu zatím menšina. V praxi požadavky třetí
emisní třídy splňují hlavně peletové a zplynovací kotle, objevují se však i klasické
kotle na dřevo či uhlí, které již této třídě vyhovují také. Lidé se musí připravit na to,
že budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s
rozšířenou působností předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné označena emisní
třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun. První
revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes.
Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva.
Součástí revize by mělo býti seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost
zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky.
Od 1. 1. 2022 je třeba počítat s pokutou 50 000 korun za to, pokud se při revizi
prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy. A dále pokutou 50 000 korun
za to, pokud budou v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především odpady,
uhelné kaly apod.). Novela zákona ukládá povinnost předložit revizi kotelny
obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Tam, kde budou obecní úřady požadovat po
občanech předložení revizí, občané ze zákona budou muset revize předložit sami.
Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo na soukromí tak
nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo
komínů a funguje dobře i v řadě zemí v zahraničí, například v Německu.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravili: Jana Švejdová, Pavel Horák, Kateřina Hájovská

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz

www.fb.com/zs.mladecko

Po uplynulém školním roce naplněném množstvím kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí a po
příjemně strávených letních prázdninách pro nás opět začal nový školní rok.
Každý k němu přistupuje jinak a od následujících desíti měsíců očekává něco jiného. Odlišné pocity má
prvňáček, který zažívá své první školní dny a první povinnosti, získává si nové kamarády a zvyká si na nové
prostředí. Jinak se cítí deváťák, pro kterého je tento školní rok rokem rozhodování, jakou další životní
cestou se vydat. S jinými dojmy k němu přistupuje rodič, ve kterém se všechny tyto pocity mísí. Pro
všechny je ale 1. září začátkem něčeho nového, a tak je i pro letošek přichystána řada akcí, na jejichž
společné prožití se všichni těšíme!
Slavnostní zahájení školního roku 2016-2017 proběhlo ve čtvrtek 1. září ve školní jídelně a jako každý rok
bylo spojeno s přivítáním nových dětí. Ty byly pasovány paní ředitelkou na žáčky naší základní školy a byly
jim věnovány drobné dárky.
Dne 19. 9. se děti z nižšího stupně rozjely do ostravské zoologické zahrady, kde se s jinými základními
školami střetly ve vědomostní soutěži mladých zoologů. Záludné otázky, na které odpovídaly, spojovalo
jedno společné téma, a tím byl tentokrát Národní park Šumava.
Vzhledem k výborným výsledkům v přírodovědných soutěžích byli naši žáci vybráni, aby reprezentovali
opavský okres v Mezinárodní zahrádkářské soutěži. Soutěž proběhla 23. 9. 2016 na výstavišti Černá louka v
Ostravě . Zahrádkářská soutěž se skládá ze 3 částí. Nejprve žáci musí vytvořit podzimní vazbu, pak
následuje test ze zahradnických dovedností a na závěr poznávají 40 rostlin a semen. Žáci nás potěšili
výbornými výsledky v konkurenci soutěžících ze 3 států.
Pomyslnou tečkou za měsícem září bylo Vaření kotlíkového guláše. Počasí nám přálo a guláš byl výborný
stejně jako nálada všech zúčastněných. Tímto tedy děkujeme rodičům za jejich zájem a vážíme si toho, že si
i v dnešní uspěchané době někteří z vás udělají čas na přátele, školu a v neposlední řadě i na své děti.
A s našimi díky ještě nekončíme. Ten další patří panu Ing. Blažejovi a jeho firmě Fasset spol. s r.o. a také
Spolku rodičů při ZŠ Mladecko za dárek pro naše žáky. Ve středu 12. října jsme se vydali na návštěvu do
olomoucké ZOO. Firma Fasset s.r.o. zaplatila dopravu dvěma autobusy a Spolek
rodičů vstupné žákům. I přes chmurné podzimní počasí si děti společný výlet
užily, pobavily se a vracely se zpět s rozzářenými obličeji a ty menší i se sladkou
odměnou.
Další zážitky nás čekaly hned za dva dny, v pátek 14. října. To proběhla již
tradiční akce 72 hodin - Ruku na to! Jedná se o dobrovolnou akci, kdy
pomáháme přírodě tím, že uklízíme blízké i vzdálenější okolí školy. V rámci
tohoto projektu byla v letošním roce možnost zažádat si o ovocné stromy. Naše
škola byla vybrána a dostala jabloň, hrušeň a třešeň, které starší žáci sami
vysadili na školním pozemku.
A již si můžeme připsat také první velký úspěch letošního roku. Až na nejvyšší
příčku se prodlabaly děti v soutěži „Vyřež/š si svou dýni“. Ta proběhla
v Arboretu v měsíci říjnu a účastnila se jí většina základních škol z Opavy a okolí. Žáci nižšího i vyššího
stupně odvedli s dýněmi krásnou práci a porotci soutěže je tedy právem ocenili prvním místem.
Žáci prvního ročníku zhlédli v opavském divadle pohádku Broučci. Prohlédli si prostory divadla a po
skončení představení dostali pohlednici budovy. V informačním centru si pak pohlednice orazítkovali. Před
zpáteční cestou se posilnili marmeládovým šátečkem a zadováděli si na průlezkách v městském parku.
Aby toho nebylo málo, žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili ještě jedné, pro ně jistě nezapomenutelné, akce. Na
konci října navštívili hlavní město České republiky. Během dvou plně nabytých dní si žáci s doprovodem
svých třídních učitelek prohlédli nejvýznamnější památky z doby minulé i ze současnosti.
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Zuzaně Horčicové, která navštěvovala školu, za účelem seznámení
se s jejími problémy. Děkujeme jí, že dovedla ke zdárnému konci reklamaci špatně položeného PVC v 6.
třídě. Je nám líto, že se rozhodla opustit funkci místostarostky obce. Jednání s ní probíhala vždy na
profesionální úrovni a mohla pro školu ještě hodně udělat.
Příjemné podzimní dny prozářené barvami Vám přejí zaměstnanci ZŠ Mladecko.

