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Vážení občané,
určitě jste si všimli, že v měsíci únoru nevyšly Mladecké noviny. Nebylo to z důvodu
nedostatku informací, ale právě proto, že jsme čekali na vyjádření ministerstva vnitra
ke stanovisku k situaci, která vznikla na ustavujícím zasedání a chtěli Vás o tomto
výsledku informovat.
Dne 9. 2. 2016 proběhlo ustavující zasedání, kde pan Nejezchleb napadl jednu z
podaných rezignací. Zastupitelé si i přes upozornění dosavadní starostky nově zvolili
starostu, místostarostu, výbory a odměny. Dosavadní starostka zažádala MV, odbor
voleb a MV, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly o posouzení platnosti podaných
rezignací a platnost usnesení na ustavujícím zasedání. V pátek 4.3.2016 na OÚ došlo
vyjádření k platnosti rezignace a platnosti nově zvolených funkcí a odměn.
MV odbor voleb shledal rezignace platné. Pan Nejezchleb napadl rezignace podané
paní Mazurovou. V jeden den podala rezignaci na mandát náhradníka, ale ještě tentýž
den podala rezignaci na post zastupitele. Dle MV oddělení voleb není možné
považovat rezignaci na post náhradníka za platnou, neboť paní Mazurová toho dne již
byla v postavení člena zastupitele, k této rezignace proto nelze přihlížet. Její rezignaci
na post zastupitele je třeba považovat za platnou. S ohledem na tuto skutečnost budou
vyhlášeny nové volby podle ustanovení § 58 odst. 4. volebního zákona ve vazbě na
ustanovení § 58 odst. 1 písm. b) volebního zákona.
MV odbor veřejné správy, dozoru a kontroly shledal, že pokud tedy byla na
ustavujícím zasedání přijímána usnesení, náležící do vyhrazené pravomoci
zastupitelstva (dle § 84 a § 85 zákona o obcích), byl tento postup zastupitelstva v
rozporu s § 90 zákona o obcích. Zastupitelstvo tedy 9. 2. 2016 nemohlo volit starostu,
místostarostu, výbory a odměny. Dle MV je nutné taková usnesení považovat na
nicotná, tj. za usnesení, která nemají žádné právní účinky, nemohou nikoho zavazovat
a nikdo není povinen je respektovat. Pokud by zastupitelstvo i přesto jednalo dle
těchto usnesení, hrozilo by zastupitelstvu riziko soudních sporů. Zastupitelstvo obce i
v tomto neúplném složení zůstává funkční, konají se jeho zasedání, mohou přijímat
usnesení a rozhodující pravomoc je dle § 90 poměrně výrazně omezena. Toto
omezení pravomocí se týká pouze zastupitelstva. V obci vedle zastupitelstva i nadále
funguje dosavadní starostka, její pravomoci zůstávají stejná jako předtím, než došlo k
poklesu počtu členů zastupitelstva.
Video z ustavujícího zasedání můžete shlédnout na webových stránkách obce / úřední
deska - ostatní dokumenty.
Vyjádření MV, odbor volby a MV, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly je k
nahlédnutí na obecním úřadě.
Termín nových voleb do zastupitelstva obce není ještě vyhlášen.

Informace z naší obce
Poplatky na rok 2016
Poplatek za popelnici je 550,-Kč/osoba. Při úhradě poplatku obdržíte 2 pytle na sběr
plastu zdarma.
Poplatek za prvního psa je 100,-Kč a za každého dalšího psa je poplatek 150,-Kč.
Všechny tyto poplatky musí občané s trvalým pobytem uhradit do 31.3.2016 a chataři
do 31.8.2016.

Mše svatá
V sobotu 19. 3 2016 bude v kapli mše svatá v 10:30h. Zveme všechny lidi dobré vůle
k oslavě svátku sv. Josefa.

Svoz plastu
Dělníci OÚ budou svážet plast 26. 3. 2016 v dopoledních hodinách.

Kontejner na textil
Byl odebrán kontejner na textil z naší obce. Podle stanoviska firmy, byl v naší obci
malý sběrný objem a proto se firmě nevyplatilo kontejner zde mít postaven. Obec
jedná s jinými firmami, které by měly zájem nám kontejner do obce přistavit.

Bio odpad – kontejner
Koncem března bude opět přistaven kontejner na BIO odpad. Bude se nacházet opět
v areálu školy u zadního vjezdu( směr Hlavnice).
Do kontejneru patří tráva, listí, slupky(ovoce, zelenina), větve do průměru 1cm.

Gratulace
Gratulujeme Všem občanům, kteří v měsíci březnu slaví narozeniny.

Poděkován
Sbor dobrovolných hasičů a veteránů děkují spoluobčanům, kteří
přispěli věcnými dary do tomboly na hasičský ples a na pochování basy.
A zároveň děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili těchto akcí.

Prodejna potravin
22. 3. 2016 bude prodejna UZAVŘENA z důvodu inventury.
Velikonoční prodejní doba:
Čtvrtek, 24. 3.
Pátek, 25. 3.
Sobota, 26. 3.
Neděle, 27. 3.
Velikonoční pondělí

7:00 – 16:00
7:00 – 10:30
7:00 – 10:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Velikonoční mazanec
Suroviny:
500 g hladké mouky, 500 g polohrubé mouky, 240 g másla, 200 g cukru moučka, 1
vanilkový cukr,
4 žloutky, 1 celé vejce, 8 dkg droždí (2 kostky), 100 g rozinek, 0,5 l mléka, 20 g soli,
na špičku nože mletého muškátového oříšku, na špičku nože rozemletý anýz, 1 vejce
na pomazání, 100 g mandlí nebo ořechů (nasekaných) na posypání
Postup přípravy receptu
Nejdříve připravíme tradiční kvásek. Vše ostatní dáme do mísy a vypracujeme těsto.
Nechám kynout 3 hodiny. Těsto vytvarujeme do požadovaného tvaru a necháme
kynout ještě asi půl hodiny, pak potřeme vejcem, posypeme ořechy. Pečeme na 180
stupňů přikryté alobalem asi 40 minut, pak alobal sundáme a necháme dopéct.

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

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz
www.fb.com/zs.mladecko

S koncem ledna bylo završeno 1. pololetí školního roku a žáci naší školy se doma pochlubili
s výsledky jejich pětiměsíčního úsilí. Přesto, že vysvědčení byla rozdána, není čas na odpočinek ani
zahálku. Právě naopak, celý minulý měsíc se kromě „vylepšování“ známek žáci i učitelé činili také
v mnoha jiných ohledech.
Ukončení projektu
V prvé řadě byl úspěšně dokončen projekt s názvem „Technické vzdělávání ve spojení
s jazyky“, který byl financován Evropským sociálním fondem. Žáci se během projektu zapojili do
vzdělávání v anglickém jazyce formou Blended learningu pod dohledem paní učitelky Halamajové
a svou zručnost si vyzkoušeli při výrobě zajímavých i užitečných předmětů za pomoci paní učitelky
Ochranové. Díky tomuto projektu byla učebna výpočetní techniky vybavena kvalitními sluchátky,
školní dílna novými pracovními stoly s potřebným vybavením a na škole přibyla další interaktivní
tabule.
Zápis do první třídy
Dne 15. ledna proběhl na naší škole zápis do první
třídy pro následující školní rok. Bylo to zábavné
odpoledne, neboť celé jedno patro školy se proměnilo
ve veselý a hravý cirkus, který oživili usměvaví
pestrobarevní klauni. Budoucím prvňáčkům byla
připravena celá řada úkolů, které měly zábavnou
formou prověřit jejich schopnosti a připravenost
k zahájení povinné školní docházky. Děti malovaly,
rozpoznávaly tvary a barvy, chodily po provaze,
zavazovaly klaunovi tkaničku a zapínaly knoflíky u
jeho fraku. Za svou šikovnost a statečnost získaly
sladkou odměnu i pěkný dáreček
Dentální hygiena
Během hektického měsíce ledna proběhly také zajímavé přednášky pro žáky nižšího i vyššího
stupně. Návštěvu z Lékařské fakulty Univerzity Palackého jsme přivítali 27. ledna. Studentky
zubního lékařství našim žákům připomněly zásady ústní hygieny a správné péče o chrup.
Hasík
V únoru pak proběhla přednáška s názvem Hasík, při které byly děti zajímavou a také zábavnou
formou za přítomnosti zkušených hasičů poučeni např. o tísňových telefonních číslech v České
republice, o prevenci vzniku požáru a zásadách první pomoci při jednoduchých popáleninách.
Školní ples
Již po šesté byl pod taktovkou Spolků rodičů upořádán školní ples, za což patří organizátorům
velký dík. Proběhl v pátek 29. ledna a tanečním parketem se jako již tradičně staly prostory školní
jídelny. Bylo přichystáno výborné občerstvení a na účastníky plesu čekala také bohatá tombola. O
skvělé atmosféře svědčí fakt, že tanečníků neubývalo ani kolem půlnoci.

Karneval
A protože škola je zde především pro
děti, byl v jejich prostorách, před začátkem
jarních prázdnin, uspořádán ještě další ples.
Tentokrát však maškarní, na kterém si
„zařádili“ žáci prvního stupně společně se
svými třídními učitelkami, převlečenými za
čarodějnice. Nepřeberné množství masek
svědčilo o vynalézavosti a kreativitě jak dětí,
tak také jejich rodičů, kteří doma s přípravou
masek pomáhali.

Olympiády
Během ledna probíhala na druhém stupni školní kola olympiád z jednotlivých vyučovacích
předmětů. Jejich nejúspěšnější řešitelé se během následujících měsíců zúčastní okresních kol, tak
jim všichni držme palce!
Recitační soutěž
Na prvním stupni byla 28. ledna uspořádána recitační soutěž. Děti byly rozděleny podle věku do
třech kategorií. Do okrskového kola, které se bude konat 26. 2. v Opavě, postupuje Anna
Bernardová (1. tř.), Magdaléna Gališová (3. tř.) a Tomáš Liška (5. tř.).
Superfarmář
V rámci družiny proběhlo také školní kolo ve hře Superfarmář. Účastnilo se ho celkem 18 žáku
z 1. – 5. tříd. Čelní příčky obsadili Adam Krčmarík (2. tř.) a Lukáš Petřík (4.tř.), kteří postupují do
krajského kola, kde změří své síly s žáky jiných škol.
Výtvarná soutěž
V rámci výtvarné výchovy se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásil
zpravodaj města Opavy - Hláska. Téma soutěže znělo "Můj nejhezčí dárek pod stromečkem".
Výherci se stali žáci naší školy Tomáš Liška s dřevěnými šachy a Ondřej Kuš s chodícím a
mluvícím tučňákem. Chlapci za své práce byli odměněni pěknými cenami.
Rodiče žáků pátých tříd, jejichž děti budou od příštího roku navštěvovat naší školu, se mohou
kdykoliv dostavit k zápisu.

