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Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z Vás příležitost
v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč všedních dní,
naplněných prací, povinnostmi a starostmi. Možná jste ještě nestihli zhodnotit uplynulý
rok, a už stojíme na prahu roku nového, s letopočtem 2018.
Mnozí z nás každoročně zahajujeme nový rok předsevzetími, která nás mají motivovat
„k lepším výkonům“ v osobním či profesním životě. Ale stejně jako ta loňská zmizí
nejspíš s posledním sněhem.
Když se poohlédneme za rokem 2017 vidíme, že si i naše obec vedla dobře. Za ty větší
přínosy považuji upravení a zpevnění svahu pod obecní stodolou, zajištění spolupráce s
JPO městys Litultovice, nové osvětlení před obecním úřadem a kulturním domem,
odkoupení staré prodejny potravin a rekonstrukce sociálního zařízení a tělocvičny v
naší základní škole. Samozřejmě se toho událo daleko více (pestřejší akce pro nás
všechny, krásný výlet pro seniory, prodání starého JPO auta a mnoho dalšího). Věřím,
že se nám i v roce 2018 podaří naší obec dále opravovat a zvelebovat.
Tento rok je v plánu vybudovat veřejné osvětlení na místním hřbitově, opravit věž
hasičské zbrojnice, pokračovat opravách ve škole. V první polovině roku bude
vypracován projekt na rekonstrukci chodníku v obci. Pokud to bude technicky
proveditelné, bude vybudován i nový chodník ke škole. Jako v minulých letech
proběhnou v naší obci akce pořádané obcí Mladecko, SDH Mladecko, Spolku Veteránů
a spolku Ručičky. Věřím, že i letos se všechny tyto akce vydaří a opět se společně
pobavíme.
Přeji Vám, abyste v novém roce měli méně starostí, stresu a naopak více klidu pro sebe
a své blízké. Ať Vám rok 2018 přinese hodně zdraví, štěstí a spokojenost v osobním i
pracovním životě.
Jana Švejdová, starostka

Oznámení obecního úřadu
Obecní úřad Mladecko bude ve čtvrtek 11. ledna a v úterý 16. ledna uzavřen.

Volba prezidenta České republiky
První kolo prezidentských voleb se uskuteční 12. a 13. ledna 2018. Pokud ani jeden z
kandidátů nezíská nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se za další dva týdny, t.j. 26. a
27. ledna druhé kolo volby. Místem konání voleb je místní KNIHOVNA.

Poplatky 2018
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 550,-Kč/osoba. Při úhradě poplatku
obdržíte také pytle na sběr plastu. Poplatek za prvního psa je 100,-Kč, za druhého a
každého dalšího psa poplatek je poplatek ve výši 150,-Kč. Všechny tyto poplatky jsou
občané s trvalým pobytem povinni uhradit do 31. 3. 2018 a chataři do 31. 8. 2018.
Poplatky 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 uveďte své jméno, příjmení a číslo domu nebo chaty. 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.

Mše svatá
Mše svatá bude v naší kapli v sobotu 27. ledna v 17 hod.

Svoz tříděného a komunálního odpadu v roce 2018
Obecní dělníci budou svážet platy a papír poslední pátek (2 x čtvrtek) v měsíci, tj.
26. ledna

23. února

29. března
ČTVRTEK

25. května

29. června

27. července

31. srpna

27. září
ČTVRTEK

26. října

30. listopadu

28. prosince

27. dubna

Svoz komunálního odpadu bude v roce 2018 probíhat firmou Marius Pedersen jako
doposud, 1 x za 14 dní, a to vždy v pátek v sudých týdnech.
O termínu svozu velkoobjemového odpadu Vás budeme informovat v dostatečném
předstihu.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Celkem se vybralo
3 865,-Kč. Koledníkům děkujeme za koledování a všem štědrým dárcům za finanční
příspěvky.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v lednu oslaví narozeniny nebo jmeniny.

Předprodej vstupenek na hasičský ples bude probíhat v sobotu 13. ledna.
Inzerce – ALL Podlahy – Podlahové studio
Přemýšlíte nad výběrem podlahy do obývacího pokoje? Je vhodnější koberec, dřevěná
podlaha, vinylové dílce, laminátová podlaha nebo PVC? Jakou podlahovou krytinu
použít do vybrané místností ?
Každou otázku vám velice ochotně zodpovíme v našem podlahovém studiu. Zde jsou
vám k dispozici odborně vyškolení zaměstnanci, kteří jsou připraveni plnit vaše přání.
Navštivte naše podlahové studio - Milostovice u Opavy, Lihovarská 19/10.
Od roku 1997 dovážíme a prodáváme podlahové krytiny pro bytové i komerční
objekty. Nabízíme:
 kvalitní bytové a objektové koberce,kobercové čtverce
 vinylové podlahy lepené, vinylové podlahy zámkové
 PVC bytové a objektové
 přírodní linoleum
 laminátové plovoucí podlahy
 dřevěné podlahy
 lišty a lepidla
Zákazníkům poskytujeme komplexní servis od poradenství, pokládky vybrané podlahové
krytiny. Zajišťujeme dovoz k zákazníkům.
Využijte komplexní nabídky podlahových krytin a pořiďte si kvalitní podlahu vašich
snů, která vydrží dlouhá léta.

Základní škola Mladecko
říjen, listopad, prosinec
www.zsmladecko.cz
Poslední
čtvrtletí
již
uplynulého
kalendářního roku 2017 bylo na Základní škole
Mladecko ve znamení mnoha akcí, které
zpříjemnily šedivé podzimní dny a dlouhé zimní
podvečery. Jednou z nich byla již tradiční
drakiáda. Jako každý rok foukal přiměřený vítr,
místy vysvitlo i sluníčko, které se usmívalo na
všechny draky létající nad hlavami spokojených
žáků.
Udělat něco pro druhé a užít si den, to se daří
našim žákům již několik let s projektem 72
hodin – POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI.
Cílem projektu je vytvořit a realizovat aktivity,
které pomohou druhým, přírodě i našemu okolí.
Naše děti tak uklízely okolí školy, obec
Mladecko i přilehlé lesy. Odměnou starším
žákům byla trička s logem akce a mladším
náramek a nálepka.

Kouzelný podzim se všemi svými barvami se
podařilo přenést do školy mnoha žákům svými
výrobky, které vytvořili z přírodního materiálu.
Všechna tato díla byla ke zhlédnutí na výstavě
Podzimníček 2017 a zde jej obdivoval nejeden
návštěvník školy.
V letošním roce se přijelo do naší školy
v rámci soutěže Opava cantat představit
Gymnázium Velké Meziřící. Pásmo Rebelové
zaujalo žáky od první do deváté třídy.
Na začátku listopadu se žáci první třídy dočkali. Dostali svůj slabikář. Museli si ho ale
zasloužit. Nejdříve jim paní učitelka připravila několik úkolů a až po jejich splnění si mohli
svůj vlastní slabikář najít a prolistovat. Všichni se tak mohou dále zlepšovat ve čtení.

Významné 90. výročí založení české školy v Mladecku oslavila naše škola ve dnech 1. a 2.
prosince. Kromě nádherně vyzdobené školy se spoustou vzpomínkových fotografií a starých
kronik čekalo na návštěvníky občerstvení a dílničky pro děti, které připravil Spolek rodičů.
Současní žáci se ochotně ujali návštěvníků, které prováděli školou. Příchozí mohli nahlédnout
do tříd, nad původními školními pomůckami, dokumenty, plakáty zavzpomínali na svá školní
léta.
Vyvrcholením pátečního odpoledne byl
výběr nejúspěšnějších vystoupení žáků školy
za posledních deset let. Večerem nás provedli
žáci deváté třídy, kteří společně s paní ředitelkou
sfoukli devět svíček na narozeninovém dortu a
vyslovili devět přání, každé zabalené do jednoho
představení. Sobotní den byl o vzpomínání a
setkání učitelů, kteří na zdejší škole učí či učili.
Příchod vánočního času již tradičně předznamenal 6. prosinec, kdy se to na naší škole
hemžilo čerty a anděly. Mikuláš totiž se svými pomocníky a knihou hříchů navštívil každou
třídu a odměnil děti podle jejich zásluh.
Prosinec je časem adventním, a proto se i naše škola zúčastnila několika akcí souvisejících s
tímto předvánočním obdobím. Žáci z prvního
stupně si pod vedením paní učitelky Anny
Szwarcové připravili oblíbené zpívání dětem z
Mateřské školky v Jakartovicích. Součástí
této akce bylo také vystoupení našeho
dramatického kroužku. Pod vedením paní
vychovatelky Jarmily Pruskové děti nacvičily
pohádku O Smolíčkovi.
Ve středu 6. prosince žáci 4. a 5. třídy navštívili
galerijní animaci Cestou do Betléma v Domě
umění v Opavě. Děti se zajímavou formou
seznámily s postavami svatých, kteří provázejí
adventní čas. Dále měly možnost zhlédnout velké množství betlémů z různých zemí. Nakonec
děti vyrobily svou vlastní papírovou figurku,
kterou umístily do připravené makety betléma.
Vánočním tradicím se věnovali i žáci druhého
stupně přímo ve škole v rámci pracovního
vyučování, kde si vlastnoručně upekli a
nazdobili vánoční perníčky. Sami si tak
připravili pohoštění na své vánoční besídky ve
třídách.

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

