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Vážení spoluobčané,
opět máme před sebou nejkrásnější část roku. Počasí zatím
čas Vánoc nepřipomíná, ale osvětlené domy a zahrady v naší
obci i okolí ano. Také provoněné kuchyně cukrovím dávají
nám všem najevo, že za několik dnů se v našich domovech
rozsvítí vánoční stromečky a zasedneme k štědrovečerní
večeři. Mnohým z nás však často uniká to podstatné, co nám
tyto dny přinášejí. V předvánočním shonu zapomínáme na to
nejdůležitější. Zapomínáme, že Vánoce jsou hlavně o
pohodě, době strávené s rodinou, přáteli a svými blízkými. Žádný sebedražší dárek
nenahradí tyto okamžiky.
Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční
atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. 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.
Každou adventní neděli se scházíme u adventního věnce a společně zapalujeme
adventní svíčky. Jsou to krásné okamžiky, kdy si uvědomíme, že Vánoce se blíží.
Druhou adventní sobotu jsme společně rozsvítili vánoční strom na návsi. K vánoční
atmosféře přispělo vystoupení našich dětí, které s nimi připravila paní učitelka
Anna Szwarcová. Touto cestou bych chtěla poděkovat jí i všem dětem, které
vystupovali.
24. 12. ve 14h společně půjdeme na místní hřbitov zapálit svíčky všem našim
blízkým, kteří nemohou být již s námi.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se během roku podíleli na akcích pořádané v naší
obci. Jsem ráda, že se nám daří v obci udržovat tradiční akce, setkání. Věřím, že
tomu tak bude i v dalším roce.
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 2018 a společně tak přivítáme rok 2019.
Jana Švejdová – starostka

Informace z naší obce
Oznámení obecního úřadu:
Během vánočních svátků bude obecní úřad uzavřen, a to od 19. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

POZOR !!! Čipový svoz popelnic:
Obec Mladecko uzavřela smlouvu, na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního a jiného odpadu vyplývající ze zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech s firmou Technické služby Opava s.r.o.
Od 1. 1. 2019 přejde obec na čipový svoz popelnic.
Popelnice se načipují tzv. identifikačním diskem, občané v případě zájmu o výsyp,
popelnici přistaví k cestě, obsluha popelového vozu provede výsyp a zároveň čtecí
zařízení zaznamená komu a kdy byl proveden výsyp. Takto načtené nádoby se jednou
za 4 měsíce vyúčtují jednotlivým občanům přihlášených do svozového systému na
základě přihlášky. V příloze složenky budou uvedená data výsypu. Přehození čipu
nebo nové označení popelnice občan nahlásí obecnímu úřadu.
Cena vývozu:
popelnice 120 l – 60,-Kč
popelnice 240 l – 100,-Kč
Pro občany to znamená:
- Vyplnit přihlášku přiloženou v mladeckých novinách a odevzdat na obecní úřad,
pobočku Pošty Partner či vhodit do schránky obecního úřadu do 4. 1. 2019. Na
základě této registrace vám bude popelnice vyvážena.
- Složenka s částkou za výsyp v daném období bude doručena na adresu občanovi,
který je uveden v přihlášce (každé 4 měsíce). Složenku je možné platit obvyklým
způsobem (bezhotovostním převodem, platbou na pobočce pošty, atd).
- Svozy komunálního odpadu budou co 14dní vždy ve středu a první svoz a
očipování popelnic bude 9. 1. 2019.
- Neplatí se tedy již roční poplatek za komunální odpad, ale každý občan/ rodina
bude platit za svůj vyvezený odpad/ popelnici.
- Každý občan/ rodina může mít několik popelnic (není to limitováno), každá
popelnice bude očipována.
- O registraci (přihlášení k vývozu popelnic) mohou žádat jak občané
s trvalým pobytem v obci Mladecko, tak chataři.
Velkoobjemový kontejner bude 2x ročně (na jaře a na podzim). Svoz plastů a
papíru budou i nadále provádět obecní dělníci.
Tabulky s konkrétními daty vývozu odpadu, plastu i papíru bude v mladeckých
novinách uveřejněn v lednu 2019.
Věříme, že přechod na nový způsob vývozu komunálního odpadu proběhne bez
problému. Další případné informace vám budou sděleny na obecním úřadě.

Poplatek za psa v roce 2019:
Poplatek za prvního psa je 100,-Kč, za druhého a každého dalšího
psa je poplatek ve výši 150,-Kč.
Poplatek jsou majitelé psa povinni uhradit do 31. 3. 2019.
Poplatek je možné zaplatit přímo na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo převodem na účet obce č. 23426821/0100 vedený u KB, jako variabilní
symbol uveďte číslo domu, do poznámky uveďte jméno, příjmení majitele psa.

Prodej kaprů:
Prodej objednaných kaprů proběhne v naší prodejně dne 21. 12. od 6:30 do 7:00 hodin.

Vánoční stromky:
V letošním roce se na Hájence vánoční stromky prodávat nebudou.

Mše svatá :
Dne 27. 12. 2018 v 17h se koná v kapli sv. Josefa mše svatá.
Úplný pořad bohoslužeb v době vánoční najdete ve vývěsce u obchodu.

Svoz tříděného odpadu:
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír v pátek 28. 12. 2018 v dopoledních
hodinách.

Vánoční otevírací doba:
Pošta Partner
24. 12. Zavřeno
25. 12. Zavřeno
26. 12. Zavřeno
31. 12. 8:00 - 10:30
1. 1. Zavřeno

Prodejna potravin Tempo
24. 12. 7:00 – 10:30
25. 12. Zavřeno
26. 12. Zavřeno
31. 12. 7:00 – 10:30
1. 1. Zavřeno

Obecní knihovna:
Obecní knihovna bude v období vánoc uzavřena. Knihy si bude možné zapůjčit 2. 1.
2019.

Obvodní lékař MUDr. Jiří Šváb:
Litultovice
27. 12. 2018 - 08:00 - 11:00 12:00 - 14:00
28. 12. 2018 - 08:00 - 11:00
31. 12. 2018 - neordinuje, zástup MUDr. Vít Skalička - ordinace Stěbořice
10:30 - 12:00

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

Tří králová sbírka:
V sobotu 5. 1. 2019 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.

EKO-KOM- třídění skla v domácnostech:
Naše obec se zapojila do projektu Autorizované
obalové
společnosti EKO-KOM, a.s., jehož cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky
tomu obdržíte zdarma do Vašich domovů novou
zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení
množství vytříděného skla v kontejnerech, které jsou
umístěny na veřejných prostranstvích v okolí Vašeho
bydliště. Ve své domácnosti tak budete moct sbírat
sklo do zdarma dodané tašky. Takto sbírané sklo pak
vhazujte do zelených a bílých kontejnerů
instalovaných v naší obci. Spolu s taškami obdržíte
také informační leták s informacemi o správném
třídění skla v domácnostech.
V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané domácnosti dotazovány formou
krátkého dotazníku, a to za účelem ověření míry jejich zapojení do třídění skleněných
odpadů.
Jak získáte novou tašku?

Tašku si můžete vyzvednout na obecním úřadě či pobočce Pošty Partner v měsíci
lednu.
Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat
prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků,
přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je velká úspora energie, která
může činit až 90% oproti výrobě z vytěžených sklářských písků.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky, pivo apod. Z tabulového
skla se pak opět vyrábí nové tabulové sklo. A z odpadního skla se ve specializovaných
továrnách vyrábí tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který
je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace základové desky místo
kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do
speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová

Školní rok 2018/2019 na Základní škole Mladecko zaznamenal mnoho změn. Ta nejdůležitější
souvisela s novým vedením školy, do jejího čela nastoupila nová paní ředitelka Mgr. Lucie Mausová.
Dne 3. 9. proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2018/2019. Celá škola přivítala 8 nových
prvňáčků, kteří byli pasováni na žáky naší školy. Prvňáčkům jsme popřáli
úspěšný vstup do školního prostředí a jen ty nejlepší zážitky se svými
spolužáky a paní učitelkou.
Podzim na Základní škole Mladecko byl opravdu pestrý, odrážel se ve
světle mnoha akcí a soutěží. Jednou z nich byla mezinárodní soutěž dětí
„Život na zahradě“, která se konala na výstavišti Černá louka v Ostravě. Naši
školu reprezentovali čtyři žáci osmé třídy, kteří se umístili na 20. až 26. místě
z celkového počtu asi 50 žáků základních škol.
Teplé podzimní počasí nám umožnilo se přidat k akci „72 hodin –
Pomáhám, protože chci“. Všichni žáci a jejich učitelé se v pátek 12. 10.
2018 pustili do úklidu v okolí naší školy a obce Mladecko. Toto úsilí
ukazuje, že stačí málo, aby se společně dokázalo mnoho.
Nedílnou součástí školy je také spolupráce s Občanským spolkem
rodičů. Toto sdružení uspořádalo tradiční akci Vaření kotlíkového guláše.
Při společném chystání a vaření guláše se rodiče, žáci i učitelé navzájem
více poznávají a sbližují, což zkvalitňuje dobré školní prostředí.
Žáci 9. ročníků se v rámci volby budoucího povolání zúčastnili velmi populárního Dne
profesí na MSŠZe a VOŠ v Opavě. Zde se mohli prakticky seznámit s různými učebními obory a
vyzkoušet si tak jízdu traktorem, na koni, aranžérské práci či pokusy v chemické laboratoři.
Významné výročí “100 let založení Československa“ jsme oslavili v pátek
26. 10. 2018 také na naší škole. Projektovým dnem
zaměřeným právě
na toto výročí si žáci i učitelé připomněli významné
mezníky, osobnosti a události československých dějin.
Žáci si také připravili obrázky a vzkazy, které vložili do
časové schránky, jež byla zakopána v blízkosti lípy, kterou jsme vysadili jako
projev úcty a vzpomínky na předešlé století.
Pochmurné podzimní dny zpestřila na naší škole již tradiční akcePutování za
světýlky. Letošní putování se neslo v halloweenském duchu. Škola se na
chvíli proměnila ve „strašidelné“ místo. Všechna dětská strašidélka dostala
sladkou odměnu a lampión, který jim ozářil cestu při průvodu večerní
krajinou v okolí školy.
Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky si
připravili andílci, kteří se na naší škole objevili
v pondělí 26. 11. Doprovázeli děti po škole a pomáhali jim s úkoly, které by
měly zvládnout při zápisu do první třídy.
Mezi další akce patřila také soutěž ve vybíjené školních družin,
předávání slabikářů prvňáčkům a podzimní výstava podzimníčků. Bližší
informace o těchto akcích naleznete na internetových stránkách www.zsmladecko.cz.
Vánoční atmosféru se podařilo na naší škole navodit již tradiční vánoční besídkou, na kterou
si žáci připravili různá vystoupení nejen ve vánočním duchu.
Tímto bychom také Vám všem chtěli popřát
TY NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2019.
Žáci a zaměstnanci ZŠ Mladecko

