Provoz během vánočních svátků:
Obecní úřad:
Kancelář obecního úřadu bude od 16. 12. 2021 do 3. 1. 2022 uzavřen - dovolená

---------------------------------------------------------------------------------------------Pobočka POŠTY PARTNER:
20. 12. 8:00 – 11:00
27. 12. 8:00 – 11:00
21. 12. 8:00 – 10:00 14:30 – 16:00
28. 12. 8:00 – 10:30 14:00 – 15:30
22. 12. 8:00 – 10:30
29. 12. 8:00 – 11:00
23. 12. 8:00 – 11:00
30. 12. 8:00 – 11:00
24. 12. ZAVŘENO
31. 12. 8:00 – 10:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodejna potravin:
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.

7:00 – 16:00
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
7:00 – 10:00

27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

7:00 – 16:00
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
7:00 – 10:00

---------------------------------------------------------------------------------------------Obecní knihovna:
16.12 Zavřeno
20.12. 15:00 – 16:00
23.12. Zavřeno
27.12. 13:00 – 14:00
30.12. Zavřeno
Od ledna bude normální otevírací doba knihovny stejná jako vždy.
A to je každé pondělí od 15:00 – 16:30 a čtvrtek od 15:00 – 16:00
Všem čtenářům přeji příjemné svátky a těším se zase na příští rok.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 5. 1. 2022 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 22. 12. 2021 a 5. 11. 2022

Prodej kaprů:
Dne 22. 12. 2021 v 8:30 bude před prodejnou probíhat prodej objednaných kaprů.

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

Jízdní řády platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022 :
Od 12. 12. 2021 jsou platné nové jízdní řády. Jízdní řády jsou zveřejněny na webových
stránkách obce, na informační tabuli u prodejny potravin a v kanceláři obecního úřadu.

Smlouvy k dodávce pitné vody :
Koncem týdne budou odběratelům pitné vody(majitelům nemovitosti) rozneseny nebo
zaslány ČP nové smlouvy ve dvou vyhotoveních, které je nutné podepsat a vrátit k
rukám obecního úřadu. Tyto smlouvy budou poté podepsány svazkem vodovodu a
jedna smlouva Vám bude vrácena. Podepsané smlouvy (obě) odevzdejte do 7. 1. 2022
do kanceláře obecního úřadu, na pobočku pošty či prodejnu potravin.

Mše svatá:
V pátek 24. 12. 2021 v 15h se koná vánoční mše svatá v mladecké kapli.

Setkání u adventního věnce:
Z důvodu konané mše svaté 24. 12. 2021 bude tradiční setkání u adventního
věnce, které se mělo konat ve 14hodin, posunuto už na 13hodinu.
Smart Info:
Naše obec vám nabízí možnost bezplatné služby Smart Info na odesílání důležitých
informací a zpráv z obce přímo do vašich mobilů pomocí SMS nebo na váš email.
K odběru zpráv se můžete zaregistrovat na webových stránkách naší obce. Šetřete svůj
čas, dostávejte od nás informace prostřednictvím SMS a e-mailů. Pokud si nebudete s
registraci vědět rady, rádi Vám na obecním úřade pomůžeme. Všechny informace k této
službě naleznete na webu obce.
Co služba přináší?
Doručovaní SMS a e-mailů od obce
Bezplatná služba
Jednoduchá a rychlá registrace
Co můžete získat registrací do Smart Info?
Oznámení o výpadcích elektřiny, odečtu vody, plynu...
Pozvánky na připravované události a akce v obci
Změny otevíracích hodin pošty, obchodu, úřadu...
Termíny očkování domácích zvířat
Krátké a podstatné informace z obce

Aplikace V OBRAZE:
Naše obec Vám nabízí mobilní aplikaci V OBRAZE. Tato služba je pro všechny
občany zdarma. Pomocí této aplikace můžete dostávat všechny aktuální informace z
našich webových stránek přímo do svých mobilních telefonů a tabletů. Na novou
zprávu vás upozorní notifikace. Aplikace vám přináší přehled aktualit z našeho webu,
upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná
osobní data. Všechny informace k této službě naleznete na webu obce.

Jak máte postupovat?
stáhněte si zdarma aplikaci do chytrého telefonu
vyberte možnost přidat nový odběr
vyberte organizaci, kterou chcete sledovat
Jaké informace v aplikaci najdete?
aktuality
pozvánky na akce
fotogalerie

Poplatek za komunální odpad:
Od 1. ledna 2022 bude mít vlastník nemovitosti podle Obecně závazné vyhlášky č.
1/2021 povinnost hradit poplatek za vývoz objednané kapacity nádoby na komunální
odpad. Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se
nachází na území obce. Sazba poplatku činí 0,60 Kč za
litr.

Poplatníkem poplatku je
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Co je potřeba zařídit?
Vlastnit nádobu na komunální odpad (popelnici) o velikosti (objemu), kterou pro
nemovitost potřebujete. Poté se písemně zaregistrovat. Součásti tohoto vydání
zpravodaje je formulář k registraci vývozu popelnic, který můžete odevzdat zpět na
obecní úřad osobně, vložit do obecní schránky či zaslat emailem.
Kdo má již popelnici očipovanou (to jsou všichni kdo doposud vyváželi komunální
odpad), stačí jen odevzdat vyplněný registrační formulář, kterým se registrujete k
vývozu komunálního odpadu od roku 2022.
V poplatku za vysyp, který platíte není jen vysyp komunální odpad. Z této částky se
částečně hradí i velkoobjemový a nebezpečný odpad (2x ročně), sběr plastu a skla.
Také pytle na plasty, které jsou pro Vás zdarma. Uvědomme si, že občané, kteří platí
vysypy, tak částečně hradí odpad těm občanům, kteří obci komunální odpad neplatí, ale
ostatní služby v naší obci využívají (pytle zdarma, sběr plastu,skla, velkoobjemového a
nebezpečného odpadu).

Rekonstrukce kulturního domu:
Naše obec získala dotaci ve výši 471 790,-Kč na rekonstrukci kulturního domu. Dotace
bude použita na výměnu oken, vchodových dveří, vnitřních omítek a podlah v sále a
přisáli. Opravy by měly proběhnout v první polovině příštího roku.

Tříkrálová sbírka:
V sobotu 8. 1. 2022 v dopoledních hodinách bude v obci Mladecko probíhat Tříkrálová
sbírka. Koledníci jsou vždy doprovázeni osobou starší 15 let s řádně vyplněnou
průkazkou a zapečetěnou pokladničkou. Děkujeme všem občanům za příspěvky.

Základní škola Mladecko:
Poslední čtvrtletí kalendářního roku 2021 se pomalu blíží ke svému konci a my
bychom Vám rádi zpříjemnili prosincové čtení Mladeckého zpravodaje zprávami z naší
základní školy.
Návrat do školních lavic byl ve znamení velkých novinek. Na žáky ve všech
třídách čekaly bílé tabule, nově zařízené oddělení školního klubu a zrekonstruovaná
učebna fyziky a chemie s nejnovějším vybavením odpovídající moderním trendům ve
vzdělávání. Žáci se mohli přihlásit do nových kroužků, které jim zpříjemňují
odpoledne ve školní družině. Navštěvují kromě tradičních kroužků dovedných rukou a
sportovního kroužku také sbor, dramatický a čtenářský kroužek nebo kroužek robotiky,
který je velmi oblíben. Někteří žáci také mohou dohnat případné mezery z minulého
roku díky programu doučování pod záštitou MŠMT.
Žáci naší školy své znalosti a dovednosti prověřují nejen ve škole, ale také se účastní
soutěží a akcí, ve kterých hravě konkurují svým vrstevníkům. V říjnu jsme se tak
zúčastnili soutěže
Mladý zahrádkář a Floristika 2021. Šikovní matematici a
zeměpisci se neztratili v soutěži Geošifra, ve které se jim dokonce podařilo obsadit
krásné 7. místo, přestože jsme se této soutěže zúčastnili úplně poprvé.
I cesta je cíl. A proto děti ve škole učíme nejen nové informace, ale ukazujeme
možnosti, jak si můžeme navzájem pomáhat. Proto nám charitativní projekty nejsou
cizí a pomáháme s příspěvkem na léčbu rakoviny v rámci sbírky Český den proti
rakovině. Projektem 72 hodin bez plýtvání jídlem a celonárodní sbírkou potravin
si děti zase uvědomují hodnotu potravin. Díky projektu Recyklohraní si formou hry v
rámci školní družiny žáci vyzkoušeli třídit odpad a odhalili význam recyklace a
ochrany životního prostředí.
Nezanedbáváme ani projekty zaměřené na jednotlivé předměty. Že přírodověda
není žádná nuda, si žáci prvního stupně vyzkoušeli při výuce v lese. Pomocí zábavných
her zjistili životní potřeby stromů, živočichů a rostlin, které mohou v našich lesích
najít. Ani čtenářská gramotnost nebyla opomenuta a v rámci akce „Celé Česko čte
dětem“ si žáci druhého stupně připravili ukázky z dětských knih a k nim mnoho úkolů
pro mladší žáčky.
Orientovat se někdy v mnoha informacích dá pěkně zabrat. To ale už není žádná fuška
pro některé žáky naší školy, protože se naučili tvořit myšlenkové mapy pod vedením
paní Martiny Baierové. Tuto dovednost mohou využít ve všech předmětech a může
jim velmi pomoci při učení a plánování.
Náročná životní etapa čeká žáky devátého ročníku ve volbě povolání. Ne všichni mají
jasnou představu o tom, co budou chtít ve svém budoucím životě dělat. Den profesí,
který proběhl pod záštitou Střední zemědělské školy, mohl nejednomu žákovi usnadnit
výběr. Někoho mohla také inspirovat návštěva Opallu Agri v Dolních Životicích.
Sportování naše žáky rozhodně také baví! Žákyni 6. třídy Nellu Šimerovou
natolik, že se stala mistryní ČR v mažoretkovém sportu pro rok 2021. Také ostatní
žáci se zapojili do sportování např. během akce T-Mobile Olympijský běh.
Předepsanou vzdálenost jednoho kilometru běželi doslova jako o život.

Vánoce jsou opravdu za dveřmi. Naše žáky o tom přesvědčil Mikuláš se svými
pomocníky. Zatímco čerti obcházeli po třídě, chrastili řetězy, mazali dětem tváře
uhelným prachem, andělé obdarovávali vykoupené hříšníky a ostatní děti balíčky s
dobrotami.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nás v roce 2021 podporovali, za
vstřícný přístup a spolupráci během celého roku.
Příjemné prožité vánočních svátků, pohodu v kruhu blízkých a do nového roku hodně
sil a především zdraví přejí všichni zaměstnanci Základní školy Mladecko.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tradiční vánoční punč
140g cukru krupice
130ml rumu
500ml vody
500ml vína
1 pomeranč, 1 citrón
2 celé skořice
4ks hřebíčku, 1 badyán
Nejdříve si vymačkejte šťávu z citrónu a pomeranče. Vodu smíchejte s cukrem,
pomerančovou a citrónovou šťávou a celou směs přiveďte k varu. Poté do hrnce
přidejte rum s vínem a kořením. A znovu hrnec ohřejte, dokud voda nezačne znovu
vařit.
Horký vánoční punč pak rozlévejte do předem ohřátých sklenic. Každou sklenici
ozdobte polovinou plátku pomeranče nebo citrónu.
Recept na domácí Baileys

•
•
•
•
•

2 slazená kondenzovaná mléka karamelová (Salko)
500 ml rumu,
1 kelímek smetany ke šlehání,
500 ml mléka,
1 karamelový pudinkový prášek a 1 balíček vanilkového
cukru.
Uvaříme karamelový puding, necháme ho vychladnout. Zkaramelizované Salko dáme
do mísy, přidáme smetanu a vychladlý pudink. Směs dobře promícháme a nakonec
vlijeme rum. Nyní můžeme domácí Baileys prošlehat, abychom získali hladkou a
jemnou konzistenci likéru. Hotové domácí Baileys plníme do lahví a podáváme dobře
vychlazené, ideálně s ledem.
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