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Vážení spoluobčané,
přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků,
které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.
Ať se vám v roce 2016 daří k vaší spokojenosti.
Věřím, že tak, jako obci, tak i vám, jejím občanům, se mnohé v tomto roce
vydařilo a případné překážky byly překonány Klíč k vyřešení zdánlivě
neřešitelných úkolů spočívá velmi často v mezilidských vztazích, komunikaci,
ochotě se dohodnout či najít společný kompromis. Do nového roku si proto
přejme vždy najít dostatek sil, odvahy i trpělivosti s každou, byť sebemenší
životní výzvou. Přejme si, abychom se každý den dokázali alespoň na malou
chvíli zastavit a zjistit jaké to je, když nikam nespěcháme. Občas stačí málo,
třeba jen zkusit vnímat pohodu a krásu, kterou pro hektický způsob života často
přehlížíme a prožít radost z každé hezké chvilky s našimi nejbližšími.
Děkuji těm, kteří se zapojují do veřejného dění. Jejich práce je nedocenitelná a
je obohacením kulturního života v obci.
Přeji vám, ať je nadcházející rok lepší, ať v něm to dobré převažuje,
ať máte kolem sebe přátele a rodinu a víc času jeden na druhého.
Jana Švejdová, starostka

Informace z naší obce
Nové volby 2016
Nové volby do zastupitelstva obce Mladecko se budou konat 16.1.2016.
Kandidátní strany jsou:
Nové Mladecko

číslo volební strany - 1

1. Jana Švejdová
2. Iveta Schwablíková
3. Ing. Kateřina Mazurová
4. Zdeňka Hlavinková
5. Ing. Libor Švejda
6. Michaela Kovačiková
Naše Mladecko
číslo volební strany – 2
1. Pavel Horák
2. Ing. Marcel Nejezchleb
3. Anna Fischerová
4. Petr Koláček
5. Petra Meixnerová
6. Zuzana Horčicová

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v měsíci prosinec slaví narozeniny.

Vánoční otevírací doby
Obecní úřad
Ve dnech od 22.12.2015 - 3.1.2016 bude obecní úřad Mladecko uzavřen.
Pošta
24.12.2015 čtvrtek

zavřeno

31.12.2015 čtvrtek

25.12.2015 pátek

zavřeno

1. 1.2016 pátek

8:00-10:00
zavřeno

Obchod
23.12. 2015 středa

7:00 – 16:00

30.12.2015 středa

7:00 - 16:00

24.12.2015 čtvrtek

7:00 – 10:30

31.12.2015 čtvrtek

7:00 – 10:30

25.12.2015 pátek

zavřeno

26.12.2015 sobota

zavřeno

1. 1.2016 pátek

zavřeno

Prodej vánočních stromků a kaprů
Prodej vánočních stromků na Hájence proběhne 17.12.2016
mezi 7-17hod.
Prodej kaprů bude 21. 12. nebo 22.12. Přesný datum prodeje bude později
vyvěšen na obchodě.
Tříkrálová sbírka 2016
Dne 9.1.2016 v dopoledních hodinách bude v naší obci Mladecko probíhat
Tříkrálová sbírka. Děkujeme občanům za příspěvky.

Mše svatá
24.12.2016 v 16:00 se bude konat v naší kapli Mše svatá

Svoz plastu
Dělníci OÚ budou svážet plast 18. 12. 2015 v dopoledních hodinách.

Rozsvěcování vánočního stromu
V neděli 29.11.2015 jsme společně nazdobili a rozsvítili vánoční strom
na náměstí. Děti si pro všechny připravily vystoupení, které jsme zakončili
zapálením první svíčky na adventním věnci. K poslechu nám hrály vánoční
koledy a pro zahřátí byl připraven svařák a vánoční čaj. K zakousnutí byly
připraveny domácí buchty a chlebíčky.
Věříme, že jsme si všichni společné chvíle prvního adventu užili.
Svíčky na adventním věnci se budou zapalovat vždy v neděli v 17h, budeme
rádi, když přijdete mezi nás.

Pošta Mladecko – Pošta Partner
Projekt Pošta Partner je součástí schválené dlouhodobé strategie udržitelnosti a
rozvoje České pošty, s. p. Cílem projektu je převod části pošt na Pošty Partner, což
jsou pošty provozované třetí osobou.
Pošty Partner jsou dle vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu plnohodnotné
provozovny České pošty, protože občanům poskytují základní poštovní služby a
zachovávají vysokou dostupnost pošt.
Naší obci bylo také nabídnuto převzetí správy pobočky ČP Mladecko tzn.
provozovatelem by se stala obec Mladecko. V případě přijetí této nabídky občané
nepocítí žádnou změnu. Všechny služby pošty by byly jako doposud. Tato změna
provozovatele by měla být uskutečněna v polovině roku 2016.

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

Broučci
Všechny děti, které mají rády zábavu, trochu dobrodružství a nebojí se vyzkoušet nové věci,
se mohly na naší škole zúčastnit 23. října akce Putování za světýlky.
Účast malých i větších návštěvníků byla hojná. Děti ve všech pro ně připravených úkolech
(např. prolézání straštunelem, výroba tykadel či sbírání květin se zavázanýma očima)
obstály, pobavily se a odnesly si drobné dárečky. Ručně vyrobené lampiony, jež pro ně
připravili žáci z vyššího stupně, mohly hned vyzkoušet během lampionového průvodu
kolem naší školy. Cesta byla pro odvážlivce
vyznačena světýlky a dovedla je k cíli, kde si
mohli všichni předškoláci, žáčci i žáci se svými
rodiči opéct špekáčky.
Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří se na
přípravě akce podíleli, a doufáme, že se všem
návštěvníkům u nás ve škole líbilo a rádi přijdou
i napřesrok.
Ozdravný pobyt žáků
V pondělí 2. listopadu odjeli všichni žáci vyššího stupně se svými učitelkami, paní
ředitelkou a paní vychovatelkou Hankou do Staré Vsi u Rýmařova.
Žáci hned po příjezdu vytvořili pracovní skupiny, které si pojmenovali podle svého
ekologického záměru. Tento podnikatelský záměr se prolínal jejich celým pobytem. Snažili
se společně vyrobit ekologický produkt, vstoupit s ním na trh a výsledek výrobního procesu
nebyl zaměřen pouze na zisk, ale musel být v souladu s přírodou. Žáky napadaly takové

činnosti, jako výroba ekologického toaletního papíru, starost o les a jeho výsadba, či výroba
zápalek. V těchto skupinách museli prokázat vzájemnou toleranci, spolupráci, odvahu a také
sportovního ducha. Žáci museli skočit skok do prázdna, pohybovat se ve výškách nebo
ubránit stanoviště.
Nebylo vše pouze o sportovním vyžití, žáci byli rozděleni do týmů, plnili nejrůznější úkoly,
hráli hry a soutěžili mezi sebou. Poslední den pobytu pak byli vyhlášeni ti nejlepší: Green
Forest ve starší kategorii a v mladší tým K.A.S.S. Proběhla také volba o nejkrásnější MIŠ a
nejkrásnějšího MIŠÁKA a samozřejmě i diskotéka. Nechyběl ani celodenní výlet – na
Mravencovku, Alfrédku a vyhlídkovou věž. A protože jsme byli na škole v přírodě, stihli
jsme i učení, poznávací a stmelovací hry pro třídní kolektivy. Společně jsme vytvořili TÝM
a každý z nás je jeho pevným článkem.
Děti byly vytíženy od rána do večera, neprotestovaly a přistupovaly k veškerému programu
aktivně. Za to si všichni zaslouží velkou pochvalu. Věříme, že alespoň něco z toho, co si
děti při jednotlivých činnostech vyzkoušely, jim utkví v paměti a rády budou na ŠvP ve
Staré Vsi vzpomínat.
Halová kopaná v Elimu
Žáci 6. a 7. třídy odehráli listopadový turnaj v halové kopané. Turnaje se zúčastnila 4
družstva, našim prvním soupeřem byla ZŠ Mařádkova, kterou jsme pokořili neuvěřitelných
7:0. Tato výhra chlapce velmi nabudila a těšili se na další zápas. Čekal nás nejtěžší soupeř –
ZŠ Vrchní, kterému jsme po tuhém boji podlehli 2:1. V posledním zápase jsme se utkali se
Štítinou. V prvním poločase byly výkony velmi vyrovnané, ovšem v druhém poločase
chlapci nastříleli 4 krásné góly a vítězství bylo naše.
Vánoční setkání
Dne 18. 12. 2015 si vás dovolujeme pozvat na vánoční setkání.
Příchod mezi 16:00 – 16:30, v tomto čase Vás rádi obsloužíme v naší mini kavárně, kde se
můžete občerstvit a shlédnout prodejní výstavku výtvorů našich žáků.
od 16:30 Hlavní program - vánoční besídka.
Těšíme se na Vás, přivítejte s námi přicházející Vánoce

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů
v novém roce 2016
přeje kolektiv pedagogů a žáků

Vánoční recepty
Vánoční punč
100 g rozinek, 2 dl rumu, ½ l černého čaje, ½ l červeného vína, 2 ks celé skořice,
4 ks hřebíčku a 4 plátky citronové kůry.
Postup přípravy: Rozinky necháme několik hodin máčet v rumu. Čaj, víno, plátky
citrónu, celé skořice a celé hřebíčky uvedeme k varu, ale nevaříme. Do sklenic
rozdělíme rozinky s rumem a zalijeme teplým nápojem z vína a čaje (koření
vyndáme). Podáváme v tlustostěnných sklenicích.

Vánoční štrůdl
listové těsto, jablka, 1 lžíce cukru, 1 hrnek rozinek, 1 lžička skořice, ¼ hrnku
strouhanky, 50 g sekaných mandlí, 200 g sušeného ovoce, rum na dochucení.
Postup přípravy: Sušené ovoce a rozinky zalijeme rumem, necháme aspoň hodinu
stát. Rum scedíme, přidáme nastrouhaná jablka, zbytek přísad a smícháme. Na střed
plátu listového těsta dáme směs a srolujeme. Pečeme asi 30 minut na 200 °C.

Silvestrovské bowle
1 konzerva ananasu, 3 ks pomeranče, 1 l bílého polosladkého vína,
2 balíčky vanilkového cukru, 1 konzerva mandarinek, ½ l vodky.
Pomeranče oloupeme, ananas a mandarinky slijeme (šťávu z ananasu si necháme)
a vše nakrájíme na menší kousky. Ovoce vložíme do větší skleněné nádoby (asi 3 l),
zasypeme vanilkovým cukrem a přidáme ananasovou šťávu. Dobře promícháme
a zalijeme vodkou a vínem a znovu promícháme. Podle chuti můžeme silvestrovskou
bowli přisladit. Silvestrovskou bowli necháme uležet a vychlazené podáváme.
Pozor! Tento dospělácký kompotek je sice velmi lahodný, ale také zrádný.

Silvestrovské rolky
250 g šunky,
Náplň: 200 g taveného sýra, 100 g nivy, 60 g čerstvého křenu, 150 g majonézy,
150 g šunkový salám, 100 g sýru Eidam, dle chuti sůl a pepř.
Postup přípravy: Křen, eidam a nivu nastrouháme na jemném struhadle, šunkový
salám nakrájíme na jemné nudličky. Oba sýry, křen a salám spojíme taveným sýrem,
vmícháme majonézu a dle chuti osolíme a opepříme. Ze sýrové směsi tvoříme
váleček, který položíme na plátek šunky a zarolujeme. Klademe na tác a zdobíme
čerstvou zeleninou.
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Mazurová, Kateřina Hájovská

