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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem úvodem popřála v roce 2017 hodně zdraví, úspěchů jak v
osobním, tak i profesním životě, a aby Vám co nejdéle vydržela klidná a pohodová atmosféra
Vánoc při splnění všech Vašich přání a předsevzetí do nového roku. Vůně vánočního stolu a
vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak těšíme. Vánoce však
nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání se svými blízkými, s kterými se
během celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se
nedá zapomenout. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční
atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
První adventní víkend jsme se společně sešli u rozsvěcení vánočního stromu. Letos nám krásný
vánoční strom darovala rodina Pešlova, za což tímto děkuji jí i všem ostatním, kteří se na zdobení
stromu a adventního věnce podíleli. Naše šikovné děti nám přednesly kolekci vánočních písniček a
básniček a dopomohly tak k navození vánoční atmosféry. Všechny přítomné zahřál výborný svařák
a čaj. K zakousnutí byly i domácí dobroty a k prodeji vánoční dekorace vyrobené mladeckými dětmi.
Jsem velmi ráda, že si na tuto tradiční akci vyšetří čas více a více našich občanů.
Každou neděli se společně scházíme u rozsvěcení adventní svíce na vánočním věnci. Vždy se na
chvíli zastavíme v tom vánočním shonu po nákupech dárků, pečení cukroví a vánočním úklidu.
Začátkem prosince navštívil naši obec Mikuláš se svými pomocníky, a dle mých informací nám
žádné dítě v obci neubylo.
Nový rok před nás všechny klade jistě velké a možná i složité úkoly. Jsem však přesvědčena, že
jsme schopni nakonec vše vyřešit, svou pracovitostí a pílí překonáme obtíže a každý z nás si najde
kus toho svého štěstí, radosti a spokojenosti. Můj optimismus vyplývá i z toho, že vidím pozitivní
změny v chodu naší obce a práce, která se nám podařila.
Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás během roku jistě postihly jak zlé dny naplněné
trápením, smutkem, tak i dny veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je potřeba dále zůstat,
rozvíjet věci započaté a nebát se překážek. Nezapomínejme ani v běžných dnech na svoji rodinu
a věnujme jí, co nejvíce času. Rodina je to nejcennější, co nás životem provází.
Jménem zastupitelstva obce celého kolektivu obce Mladecko Vám přeji krásné a pokojné Vánoce a
věřím, že se jako každý rok sejdeme v hojném počtu na náměstí obce při loučení se s rokem 2016 a
společně tak přivítáme rok 2017.
Jana Švejdová-starostka

Informace z naší obce
Rozsvícení svíček
Připomínáme, že 11. 12. v 17:00 hod. rozsvítíme 3. svíčku a 18. 12. v 17:00 hod.
rozsvítíme 4. svíčku na adventním věnci.

Oznámení obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že obecní úřad Mladecko
bude z důvodu čerpání řádné dovolené v prosinci uzavřen, a to:
 od 14. 12. 2016 do 16. 12. 2016,
 od 21. 12. 2016 do 30. 12. 2016.
Dle úředních hodin bude opět otevřen od pondělí 2. 1. 2017.

Vánoční otevírací doba
Česká pošta

Prodejna potravin TEMPO

23. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.

23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1. 2017

8:00 – 10:00; 14:00 – 15:00
ZAVŘENO
8:00 – 10:00; 14:00 – 15:00
8:00 – 10:00; 15:00 – 16:00
8:00 – 10:00; 14:00 – 15:00
8:00 – 10:00; 14:00 – 15:00

7:00 – 15:00
7:00 – 10:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7:00 – 15:00
7:00 – 10:00
ZAVŘENO

Prodej kaprů
Termín prodeje kaprů bude zveřejněn v prodejně potravin TEMPO.

Prodej vánočních stromků
Prodej vánočních stromků bude probíhat na Hájence dne 20. 12. 2016
od 8:00 do vyprodání zásob.

Vánoční mše svatá
24. 12. 2016 v 15:00 - mše svatá pro děti v Bratříkovicích
30. 12. 2016 v 18:30 – mše svatá v kapli v Mladecku

Svoz tříděného odpadu
19. 12. 2016 – svoz papíru firmou Marius Pedersen
30. 12. 2016 v dopoledních hodinách - svoz plastu obecními dělníky.

Ordinační hodiny lékařů
MUDr. Eva Brožová: dne 23. 12. ordinuje od 8:00 – 9:30 hod.,
jinak ordinace bez změny
MUDr. Jiří Šváb:
21.12. Litultovice 8:00 - 12:00
22.12. Litultovice 8:00 - 11:00
23.12. Litultovice 8:00 - 10:30
27.12. Litultovice 8:00 – 10:00
28.12. Litultovice 8:00 - 12:00
29.12. Litultovice 8:00 - 12:00

Litultovice 13:00 – 14:30/pro objednané/
Litultovice 12:00 – 15:00
Jakartovice 12:00 – 14:00

30.12. neordinuje, zastupuje MUDr. Skalička, Stěbořice 7:30 – 10:30

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

Poděkování
SDH Mladecko děkuje všem spoluobčanům, kteří se v roce 2016 zúčastnili hasičských
akcí a pomohli při organizačních pracích. Všem moc děkujeme a do Nového roku
2017 přejeme hodně zdraví a hodně štěstí.
SDH

Nabídka pracovního místa
Pracovník/ce poštovní přepážky Pošta Partner pro lokalitu Mladecko
Pracovní náplň: vykonávání standardních poštovních služeb na přepážce, příjem a
výplata poštovních poukázek, příjem a výdej poštovních zásilek, balíkových zásilek,
prodej poštovních cenin, výplata důchodů vyřizování klientských požadavků v oblasti
poštovních služeb na přepážce, komunikace se zákazníky a prodej doplňkového zboží
a služeb, příjemné vystupování, odpovědnost, aktivní přístup k zadaným úkolům a k
jejich plnění v požadované kvalitě.
Požadavky: Práce s PC - schopnost rychle se zorientovat v novém SW, maturita, čistý
TR, práce v ranních nebo odpoledních směnách po 4 hod./den, nutný telefonický nebo
e-mailový kontakt do 5. 1. 2017.
Nabízíme: Nástup možný od: 1. 3. 2017. Před nástupem proběhne potřebné školení na
Poštu Partner a školení ČNB - oběh bankovek a mincí.
Mzda: 10 000 kč/měs.
Kontakt: Obecní úřad Mladecko, Mladecko č. p. 19, 747 54 MLADECKO,
tel: 553 668 314, email: obec.mladecko@seznam.cz

Tříkrálová sbírka 2017
V sobotu 7. 1. 2017 v dopoledních hodinách 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.

Plesy 2017
20. 1. 2017 – Hasičský ples
18. 2. 2017 – Ples Pochování basy

Ohlédnutí za rokem 2016
22. 1. - Hasičský ples
6. 2. - Vodění medvěda
13. 2. - Ples „Pochování basy“
11. 3. - Jarní setkání žen
1. 4. - Jarní setkání důchodců
2. 4. - Dětský maškarní ples
30. 4. - Dopoledne se záchranáři
30. 4. - Stavění máje
28. 5. - Kácení máje a smažení vajec
1. 7. - Instalace Knižních budek v centru obce
5. 7. - Hasičská soutěž „Mladecký trojpohár“
8. 7. - Letní setkání důchodců
20. 8. - „6. Mladecké posvícení“
27. 9. - Výlet důchodců na zámek Raduň
15. 10. - Lampiónový průvod
10. 11. - Zájezd do slezského divadla
na operetu Emmericha Kalamára „Hraběnka Marica“
26. 11. - Zdobení a rozsvícení vánočního stromečku
9. 12. - Zimní setkání důchodců

Zpravodaj obce Mladecko vydává obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz www.fb.com/zs.mladecko
Podzimní dny jsou v plném proudu a my všichni je prožíváme s jejich radostmi i strastmi. Ani
deštivé, zamračené, občas dokonce mrazivé počasí nás nemůže odradit od našich tvůrčích a sportovních
aktivit, do kterých se pouštíme s úsměvem a dobrou náladou.
Na konec října se těšili především žáci 8. a 9. třídy, kteří si užili dvoudenní výlet do hlavního města
naší republiky. Projít Prahu křížem krážem bylo úžasné, ale také náročné. Přesto jsme stihli poznat všechny
důležité památky jedné z nejstarších a také nejkrásnějších evropských metropolí a atmosféru slavných
historických míst jsme si vychutnávali až do posledních chvil.
Další sportovní úspěch si můžeme připsat díky našim
„sedmákům“, kteří nám udělali radost tím, že pod vedením paní
učitelky Ochranové vybojovali druhé místo v turnaji v halové
kopané.
4. 11. 2016 proběhla již tradiční akce Putování za
světýlky. Radost nám udělala početná účast malých návštěvníků,
kteří často nebyli ani žáky naší školy, a přesto se se svými rodiči
rozhodli strávit celé odpoledne s námi. Pro děti bylo připraveno
hned několik úkolů, které měly prověřit jejich kreativitu,
zručnost a také odvahu. Na závěr jsme se společně, pouze při
světlech lampionů, vydali na tajemnou a dobrodružnou výpravu kolem školy. Touto cestou bychom rádi
poděkovali všem, kdo se nějak podíleli na organizaci této akce, tedy celému pedagogickému sboru, našim
žákům a v neposlední řadě také Vám rodičům.
Pochválit musíme také ty rodiče, jež se svými dětmi podíleli na výrobě podzimníčků. Sešlo se nám
jich opravdu hodně, všichni byli moc povedení a pomohli nám krásně dotvořit podzimní náladu v
prostorách naší školy.
Celý listopad jsme pilně pracovali, a proto si po právu zasloužíme také odpočinek a nějakou tu
zábavu. 25. 11. jsme si užili nádherné vystoupení pěveckého středoškolského sboru ze Strakonic, žáci
nižšího stupně zhlédli pohádku Mrazík ve Slezském divadle a 2. a 3. třída se ještě během prosince chystá na
návštěvu Slezského muzea.
Protože nám nastal advent a blíží se Vánoce, začali jsme pilně připravovat vystoupení na letošní
vánoční besídku. Ve všech třídách se pilně nacvičuje, odevšad zní písníčky, koledy, recitování básniček atd.
Tímto tedy přijměte naše srdečné pozvání a přijďte se s námi naladit na nejkrásnější svátky v roce.

Jízdní řády platné od 11. 12. 2016

