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Informace z naší obce
Upozornění
Upozorňujeme občany, že osoby s trvalým pobytem v obci Mladecko mají povinnost
uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu do 31. 3. 2017. Ti z Vás, kteří nebudou
mít poplatek za svoz odpadu uhrazen, nebude Vaše popelnice již od prvního svozu
v dubnu, t. j. 7. 4. 2017 vyvážena!!!
Poplatek ve výši 550,-Kč/osoba můžete platit přímo na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo převodem na účet obce č. 23426821/0100 vedený u KB, jako variabilní
symbol uveďte číslo domu, popř. do poznámky své jméno, příjmení a číslo domu.
Známka na popelnice a pytle na plasty Vám budou doručeny do
schránky. Nárok na nálepky na popelnici mají pouze osoby
s trvalým pobytem v obci Mladecko nebo majitelé domů s číslem
popisným. Pro ostatní jsou k dispozici kontejnery.

Bio kontejner
Vyhláška č.321/2014 Sb., stanovuje zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu ve vztahu k biologickým odpadům
rostlinného původu a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního
roku. Pro BIO odpad bude po 20. březnu přistaven velkoobjemový kontejner. Umístěn
bude jako loni na konci vesnice směr Hlavnice v areálu školy. Do kontejneru patří
tráva, keře, listí, slupky (ovoce, zelenina)........ Prosíme o dodržováni čistoty okolo
kontejneru. Do kontejneru nepatří stavební suť, polystyreny, plasty, sklo atd.

Svoz tříděného odpadu
Svoz papíru bude probíhat 23. 3. 2017 firmou Marius Pedersen.
Svoz plastu bude probíhat 31. 3. 2017 dopoledních hodinách obecními dělníky.

Mše svatá
V neděli 19. března oslavíme svátek sv. Josefa, patrona Mladecka. Mše svatá bude
v kapli od 10:30 hodin.

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

Výzva
Vážení občané, máte doma fotografie z akcí, kterými bychom mohli obohatit naši
obecní fotogalerii na webových stránkách obce? Pokud máte zájem fotografie zveřejnit
a jste ochotni nám fotky poskytnou, můžete je donést na obecní úřad v úředních
hodinách, kde budou ihned naskenovány a vráceny. V případě, že máte fotky v
elektronické podobě, můžete je zaslat na mail obec.mladecko@seznam.cz

Knihovna
Dne 13. 3. 2017 je obecní knihovna Mladecko uzavřena.
Od pondělí 27. 3. 2017 bude možné zapůjčení knih z nové cirkulace.

Zahradnictví Pasič – soboty pro zahradu 2017
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Nový kalendářní rok 2017 začal v naší škole hned několika soutěžemi, nejdříve se ve školní
družině uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže Superfarmář. Do školního kola se přihlásilo 18 žáků a
do následujícího finále se probojovali 4 žáci. Dva nejúspěšnější, Tomáš Liška (6. tř.) a Ondřej
Smolek (6. tř.), se zúčastní na jaře krajského kola v Ostravě.
Na začátku února probíhala další soutěž, tentokrát školní kolo recitační soutěže. Žáci prvního
stupně byli rozděleni do tří kategorií podle věku. Do okresního kola, které proběhlo 24. 2. v Opavě,
postoupila Nella Šimerová (1. tř.), Anna Bernardová (2.
tř.) a Magdaléna Gališová (4. tř.). Všem děkujeme za
reprezentaci školy.
Tradiční maškarní karneval pro žáky prvního
stupně proběhl tentokrát u příležitosti konce prvního
pololetí a tedy v den rozdávání pololetního vysvědčení.
Zábava, tanec a soutěže probíhaly pod dohledem
indiánských náčelníků - třídních učitelek. Děkujeme
všem, kteří přispěli sladkými odměnami do tomboly.
Tancovat a bavit se v měsíci únoru mohly nejen
děti, ale také jejich rodiče u příležitosti konání již
sedmého školního plesu pořádaného Občanským
sdružením rodičů žáků naší školy. K zábavě lákala nejen skvěle hrající skupina Duo Magion, ale
také půlnoční tombola s divočákem jako hlavní cenou.
Dostatek sněhové nadílky a krásné slunečné počasí doprovázel žáky druhého stupně na kurzu
lyžařského výcviku v Jeseníkách. Žáci byli ubytovaní na chatě Orientka. Lyžování, procházky do
přírody a společnou zábavu si všichni skvěle užili, o čemž svědčí i reakce jedné z účastnic:
„V pondělí 13. 2. jsme jeli se školou na lyžařský výcvik do Jeseníků. Vesnička, ve které jsme
bydleli, se jmenovala Stará Ves. Po splnění všech povinností po příjezdu, jsme si obhlédli kopec
kolem naší chaty Orientky a následovaly společenské hry k seznámení s naším instruktorem
Matoušem. Ten všem pomáhal při prvních krocích na lyžích. Paní učitelky vymyslely skvělé soutěže
při jízdách z kopce dolů. Následovaly večery plné zábavy. Lyžařský kurz se mi líbil, už se těším, až
rodičům předvedu své lyžařské umění.“
Natálie Sváčková, 9. třída
Žák sedmé třídy Vojtěch Gališ v okresním kole zeměpisné olympiády se podělil se svým
konkurentem o druhé a třetí místo. Předpokládáme postup do krajského kola, ve kterém mu budeme
držet palce. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MLADECKO VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ
DO 1. A 6. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MLADECKO, OKRES OPAVA, P.O.
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018.
Zápis se koná v budově Základní školy Mladecko, Mladecko 67, v pátek 7. dubna 2017
od 13:30 do 17:00 hodin.
U zápisu se na vás bude těšit třídní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Anička
Szwarcová.
Zákonní zástupci nezletilého žáka přinesou k zápisu občanský průkaz a rodný list
dítěte.

