Mladecký zpravodaj

ČÍSLO 12
ÚNOR
2/2022

NEPRODEJNÉ
MĚSÍČNÍK
VYDÁNO 16. 2. 2022

Obecní úřad:
Ve dnech 23. 2. 2022 a 24. 2. 2022 bude obecní úřad uzavřen.

Obecní úřad a pobočka Pošty Partner
Ve dne 4. 3. 2022 bude obecní úřad a pobočka Pošty Partner uzavřena z důvodu
plánovaného přerušení dodávky elektřiny.

Úhrada komunálního odpadu:
Žádáme občany, kteří doposud neuhradili složenku za komunální odpad, aby tak učinili
co nejdříve. Splatnost složenek byla 14. 2. 2022.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 2. 3. 2022 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 2. 3. 2022, 16. 3. 2022.

Poplatky za psy:
Žádáme občany o zaplacení poplatků za psy pro rok 2022. Za prvního psa je poplatek
100,-Kč, za druhého a každého dalšího je poplatek 150,-Kč. Poplatek je možné uhradit
na obecním úřadě nebo převodem na účet obce č.ú.
23426821/0100, jako variabilní číslo uveďte číslo domu
a do poznámky uveďte jméno a příjmení majitele psa.
Poplatek za psa je potřeba zaplatit do 31. 3. 2022.
Přihlášení a odhlášení psů: Žádáme občany, kteří
nemají své psy přihlášené na obci (staré i nové), aby tak učinili. Poplatková povinnost
vzniká dle obecně závazné vyhlášky obce Mladecko držiteli psa v den, kdy pes dovršil
stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Je také povinností
odhlásit psa, pokud majitel psa již nemá.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Dne 7. 5. 2022 mezi 8:00 – 10:00 hodinou proběhne v obci sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Podrobnější informace budou v dubnovém zpravodaji.

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

Mezinárodní den žen:
Z důvodu rekonstrukce kulturního domu bohužel letos neproběhne Jarní setkání žen,
ale na ženy nezapomeneme. Stejně jako v loňském roce,
budou všem ženám rozneseny květiny domů.

Obecní knihovna:
Jako každý rok, tak i tento rok je poplatek za knihovnu: dospělí - 30,-Kč , dítě -10,-Kč
Knihovna nově nabízí prodej časopisů starších čísel.
Časopis Story a Zahrádkář za cenu jen 5,-Kč.
Stále obalujeme učebnice, knihy, sešity, na které máte třeba problém obaly zakoupit.
Vaše učebnice, knihy, sešity budou obaleny na počkání.
Cena / formát
6,- / do A5
8,- / do A4
10, / do A3
Otevírací doba knihovny je stále stejná: pondělí 15:00 – 16:30
čtvrtek 15:00 – 16:00
Prosím o navrácení knih se žlutým pruhem nejpozději do 7. 3. 2022.
Protože březen je měsícem čtenářů, bude knihovna vyhlašovat nejvěrnějšího čtenáře za
rok 2021.
Neváhejte a přijďte si vybrat knížku. Pokud ji u nás nenajdete tak ji můžeme objednat.
Těším se na vás.
Vaše knihovnice

ČEZ – přerušení dodávky elektřiny:
Dne 4. 3. 2022 od 8:00 do 16:00 dojde v katastru naší obce k plánovanému přerušení
dodávky elektřiny.
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: parc.č. 144, 172/1, 172/8
č.p. 5, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 36, 37, 38, 39, 52, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 78
č.ev. 20, 21, 23, 49
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat
každý zákazník ke svému odběrovému místu jednoduše a zdarma na
www.cezdistribuce.cz/odstávky nebo www.cezdistribuce.cz/sluzba

Diakonie Broumov - sbírka textilu a ostatních věcí do domácnosti:
Ve dnech 21. 2. 2022 – 3. 3. 2022 můžete v úřední hodiny nosit do kanceláře obecního
úřadu textil a věci do domácnosti, které budou předány Diakonii Broumov.
Pokud budete mít větší množství věcí, je možné se domluvit se starostkou na předání
přímo do prostor uskladnění.
Textil odevzdávejte zabalené v igelitových pytlích a nádobí v krabicích. Knihy v
současné době nepřijímají, jelikož jich mají nadbytek.

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2 , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peříObuv – nepoškozená a v
párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Čisté koberce, předložky….
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče
 Hygienické potřeby, drogistické zboží
 Dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky…)
Věci, které vzít nemůžeme:
 Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 Nábytek
 Znečištěný a vlhký textil
Více na www: diakoniebroumov.cz , www.facebook.com/broumovdiakonie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Mladecko
Nový kalendářní rok 2022 začal na naší škole zajímavými projekty. VIDA! Science
centrum v Brně – to bylo místo, na které se žáci 3. až 9. třídy vydali v pátek 14.
ledna. Součástí exkurze byla spousta zajímavých výukových
programů včetně interaktivních exponátů. Avšak to největší
nadšení vyvolala science show - představení s pokusy, které
se odehrálo v Divadle vědy. Již nyní víme, že tento
projektový den děti nadchl a rády se do Brna vrátí
i se
svými rodiči.
Ani naši prvňáčci a druháčci
v tento den nezůstali ve školních
lavicích. Jejich projektový den na téma Koně začal společným
povídáním o tom, jak vypadá kůň, jak se o něj staráme, čím se
živí. Krátké video dětem přiblížilo práci kováře, velmi
zajímavé a dnes již ne příliš rozšířené profese. Cestou do
jezdeckého areálu v Mladecku se děti naučily novou písničku
Já mám koně. V nové jízdárně všichni soutěžili jako praví dostihoví koně. Chybělo

pouze pravé řehtání koní a člověk by nepoznal, že běhají děti a ne koně.
Za sportovní soutěže a milé přivítání děkujeme paní Ing. Zuzaně Matuškové.
Samozřejmě většina dětí se nejvíce těšila na ty pravé koníky. Ty si mohli prohlédnout
ve stáji, pohladit a dokonce i nakrmit. Nebylo to ale jen tak jednoduché – viděli přímo
naživo, jak se takové krmení chystá. A co vlastně koníčci
dostali? Seno, granule, mrkev, ale také jablíčka i banány –
jaké to dobroty. I když tento den utekl jako voda, učitelé a
žáci se s tímto projektovým tématem nerozloučili.
Pokračovali ihned v pondělí skládáním puzzle, luštěním
křížovky, dokreslením vlastního koně z lepenky, kterého
obdrželi v jezdeckém klubu.
Většina žáků od 17. do 20. ledna opět usedla do školních lavic ve svých třídách.
Byli ale i takoví – a nebylo jich málo – celkem 25 dětí ze 7. až 9. třídy, kteří v tomto
období školu nenavštěvovali, ale pilně trénovali úspěšné lyžování ve Staré Vsi u
Rýmařova. Počasí všechny účastníky naštěstí zaskočilo jen první den, kdy se prohnala
sněhová vánice a přes mlhu nebylo vidět ani na krok. Ostatní dny sluníčko hřálo a žáci
trénovali
perfektní
sjezd
na
lyžích.
Nejenom
v
této
dovednosti
se zdokonalovali, ale každý večer museli zapojovat i jiné schopnosti u mnoha her a
činností, které si pro ně připravili učitelé. Vše krásné jednou končí a náš lyžařský kurz
skončil velkým testem lyžařských schopností – slalomem. Nepřekvapilo nás, že ho
všichni žáci zvládli skvěle, za což jim náležela odměna.
Také naše školní družina se vydala za vědou a
technikou, tentokrát do Ostravy, kde prozkoumali Velký
Svět Techniky. Pro žáky
byl připraven zajímavý
program, prvňáci si hráli s barvami, druháci a třeťáci se
stali vědci a zkoumali například oxid uhličitý a naši
čtvrťáci a páťáci prozkoumávali lidské tělo. Všichni žáci si
mohli projít vystavené expozice. Nejvíce všechny zaujala
sekce s Večerníčkem, kde se i paní vychovatelky vrátily do dětských let. Všichni si
výlet užili a již nyní se těší na další společná dobrodružství.
Další informace o naší škole naleznete na webových stránkách
www.zsmladecko.cz.
Mgr. Romana Rytířová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mladecký zpravodaj vydává: Obecní úřad Mladecko, Mladecko 19, 747 54 Mladecko, IČO 00635502, v nákladu 90ks
zdarma. MK ČR E 24113 Připravila: Jana Švejdová

