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XVI. ROČNÍK
NEPRODEJNÉ

Vážení spoluobčané,
v letošním roce 12. a 13. října proběhly volby do zastupitelstev krajů a v naši obci také volby do zastupitelstva
obce Mladecko. Poprvé byly dvě kandidátky, Sdruţení nezávislých kandidátů Obce Mladecko a Nové
Mladecko. Vašimi hlasy jste rozhodli, kdo bude po dobu dvou let v zastupitelstvu v naši obci.
Výsledek zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č.1 – Sdruţení nezávislých kandidátů Obce Mladecko: 1. Alois Vykydal, 2. Karel Seidler,
3. Pavel Horák, 4. Zdenek Čech.
Volební strana č.2 – Nové Mladecko: 1. Petra Meixnerová
Na veřejném zasedání, které se konalo 5.11.2012 v kulturním domě Mladecko, byli zvoleni:
starosta obce – Karel Seidler (neuvolněný) a místostarosta – Alois Vykydal (neuvolněný).
Prvním zasedáním obecního zastupitelstva konaného dne 19.11.2012 byli do jednotlivých komisí zvoleni:
Finanční komise
Předseda - Petra Meixnerová
Členové - Pavel Horák, Zdenek Čech
Kontrolní komise
Předseda - Zdenek Čech
Členové - Petra Meixnerová, Pavel Horák
Kulturní komise
Předseda - Pavel Horák
Členové - Šárka Horáková, Petra Meixnerová
Sociální komise
Předseda - Petra Meixnerová
Členové - Bohumíra Vykydalová, Jana Švejdová
Přestupková komise Předseda - Bc. Lenka Benková
Členové - Karel Seidler, Libuše Matějková
Ţivotní prostředí
Zastupitelstvo se rozhodlo, ţe nově bude řídit ţivotní prostředí starosta obce Karel
Seidler.
_________________________________________________________________________________________
_
Úřední hodiny obce:
pondělí

8:00 – 12:00, 14:00 – 15:30

úterý

8:00 – 12:00

středa

8:00 – 12:00

čtvrtek

8:00 – 12:00, 14:00 – 15:30

pátek
starosta - pondělí
místostarosta - čtvrtek

zavřeno
8:00 – 12:00, 14:00 – 15:30
14:00 – 15:30

Vážení občané,
blíži se konec roku a proto mi dovolte, abych Vám všem popřál
pokojné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody, mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Na Silvestra po půlnocí se jako každý rok setkáme na návsi, kde
přivítáme nový rok s novoročním přípitkem a ohňostrojem.
Karel Seidler, starosta obce

OZNÁMENÍ OBČANŮM
___________________________________________________________________________________________________________________________________



Provozy během vánočních svátků:
Pošta:

Prodejna Jednota:
pondělí

24.12.

7:00 – 10:00

úterý

25.12.

středa

pondělí

24.12.

zavřeno

zavřeno

úterý

25.12.

zavřeno

26.12.

zavřeno

středa

26.12.

zavřeno

čtvrtek

27.12.

7:00 – 11:00

čtvrtek

27.12.

8:00 – 10:00, 14:00 – 15:00

pátek

28.12.

7:00 – 16:00

pátek

28.12.

8:00 – 10:00, 14:00 – 15:00

sobota

29.12.

7:00 – 10:00

sobota

29.12.

zavřeno

neděle

30.12.

zavřeno

neděle

30.12.

zavřeno

pondělí

31.12.

7:00 – 10:00

pondělí

31.12.

8:00 – 10:00

úterý

1.1.

zavřeno

úterý

1.1.

zavřeno

středa

2.1.

7:00 – 11:00

středa

2.1.

8:00 – 10:00, 15:00 – 16:00

pondělí

7.1.

zavřeno - INVENTURA

Obecní úřad:
24.12.2012 – 1.1.2013



zavřeno

Svoz směsného komunálního odpadu a plastů:

Připomínáme, ţe svoz směsného komunálního odpadu bude - 3.12, 17.12, 31.12.2012.
Plasty - 6.12.2012.



Pronájem kulturního domu v Mladecku:

Obec Mladecko nabízí k pronájmu kulturní dům v Mladecku. Vyuţití pro kulturní akce, narozeninové oslavy,
prodejní akce, předváděcí akce, zábavy, plesy, schůzová činnost a další akce.
Ceník pronájmu KD schváleným obecním zastupitelstvem Mladecka:
- pro občany obce Mladecka paušál 300,-Kč
- pro cizí občany
paušál 500,-Kč
- pro prodej
paušál 150,-Kč
Objednávky a rezervace: Šárka Horáková, telefon: 604 571 902, e-mail: sarkahorak@seznam.cz



Tříkrálová sbírka 2013:

V novém roce Vaše domácnosti navštíví skupinky Tří králů a to v termínu
od 1. - 13. ledna 2013. Koledníčci jsou vţdy doprovázeni osobou starší 15 let s řádně
vyplněnou průkazkou a zapečetěnou pokladničkou. Výnos z Tříkrálové sbírky 2012 Charita Opava pouţila na
zkvalitnění péče o seniory. Zakoupila dva osobní automobily pro ošetřovatelskou a pečovatelskou sluţbu,
několik vozidel nechala opravit, pořídila zdravotnický materiál a dovybavila Denní stacionář pro seniory atd.
Záměrem Tříkrálové sbírky 2013 je vytvoření centra, poskytujícího komplexní sluţby seniorům, dobudování
několika bytů chráněného bydlení a zčásti také úhrada provozních nákladů mateřského centra Neškola.
Charita Opava

PLÁNOVANÉ AKCE NA PROSINEC
___________________________________________________________________________________________________________________________________



Ve středu 5. prosince od 16 hodin začnou chodit Mikuláš, čert a anděl.
Mikulášskou nadílku budou nadělovat dětem.

Mikuláši, Mikuláši, neber s sebou čerty radši.
Vezmi raději anděly, ti nám něco nadělí.
Čerti dělají bubu, bu, já se jich bát nebudu.


V pátek 7. prosince v 14:30 hodin se bude konat setkání členů Klubu důchodců v kulturním domě
Mladecko, kde mimo jiné provede přednášku Policie ČR Velké Heraltice.



V pátek 14. prosince v 18:00 hodin Sbor dobrovolných hasičů Mladecko svolává „Výroční hasičskou
schůzi“ v kulturním domě Mladecko.



V pondělí 17. prosince v době od 13:30 do 14:30 hodin se uskuteční prodejní akce firmou „DENA“
v kulturním domě Mladecko.



Ve středu 19. prosince v 8:30 hodin začne prodej vánočních stromečků u pana
Ing. Jana Birguse. Cena bude přibliţně stejná jako předešlý rok.



Dne 20. prosince v 18:00 hodin proběhne „7. mladecké rozsvěcení vánočního
stromu“. Setkání u vánočního stromu nám zpříjemní děti ze základní školy
Mladecko. Malé občerstvení pro Vás připraví SDH a Veteráni SDH. Za
nepříznivého počasí proběhne akce v kulturním domě Mladecko.
Srdečně zve OÚ Mladecko, SDH a Veteráni SDH Mladecko a ZŠ Mladecko.



Dne 21. prosince bude probíhat prodej vánočních kaprů u prodejny Jednota,
hodina prodeje bude uveřejněna na prodejně.



V neděli 30. prosince se uskuteční zájezd našich seniorů do Slezského divadla Opava na operetu Uličnice.
Na toto představení bylo prodáno 26 lístků. Odjezd autobusu bude v 15:45 hodin od hasičské zbrojnice
a v 16:00 hodin od nádraží Mladecko zastávka směr Opava. Při vstupu do autobusu se bude platit 20,Kč na dopravu, kterou bude vybírat v autobuse paní Petra Meixnerová. Prosím všechny, aby přišli včas.
Autodopravu zajišťuje pan Košárek.



31. prosince v 24:00 hodin jako kaţdý rok Vás všechny zveme na přivítání nového roku na návsi. Kde si
můţete se svými přáteli dát novoroční přípitek a popřát do nového roku 2013.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MLADECKO
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Činnost dobrovolných hasičů v Mladecku za rok 2012
Váţení občané, je konec roku a mi dobrovolní hasiči bychom se s vámi podělili o naši
činnost v letošní roce. Jako kaţdý rok v lednu se měl konat „Hasičský ples“. Letos se
nekonal pro rekonstrukci kulturního domu.
V únoru bylo jako kaţdý rok „Vodění medvěda“ po naši vesnici a večer „Pochování
basy“ v kulturním domě, která měla opět velký úspěch.
V březnu byl „Dětský maškarní ples“, kde bylo přibliţně deset dětí. Bohuţel méně
neţ minulý rok.
Letos poprvé bylo v kulturním domě „Jarní setkání žen“ z Mladecka, Deštné a Luhů.
O kulturní program se nám postaraly Čupr holky z Hlavnice vtipnými scénkami.
Všem se akce líbila, určitě jí příští rok zopakujeme.
V dubnu byla také poprvé „Velikonoční zábava“, která se napoprvé určitě povedla. O tuto akci se postaraly
naše ţeny hasičky z Mladecka.
V květnu se jako kaţdý rok opět postavila „Májka“.
V květnu pátého kdy byla naše obec osvobozena sovětskou armádou, u pomníčku byly poloţeny květiny. I
kdyţ bylo nepříznivé počasí se sešlo dost lidí. Děti si pak mohli opékat párky.
V květnu byla „Okrsková soutěž“ na hřišti naší školy. Soutěţe se zúčastnili muţi, ţeny a veteráni. Muţi se
umístnili na 2. místě ze 4 druţstev. Ţeny byly první ze 2 druţstev a veteráni byly druzí ze 4 druţstev.
Koncem května bylo kácení „Májky“ a po skácení proběhlo u obecního úřadu „Smažení vajec“ a to se
všechno zapilo pivem.
V květnu také začala „Hasičská opavská liga“, které se zúčastnily ţeny. Celkem odjezdily 12 soutěţí a
umístily celkově na 8. místě z 12 druţstev. I kdyţ ţeny nejsou místní, reprezentovaly Mladecko určitě dobře.
V červnu byla „Dětská soutěž“, kde se naši ţáci neumístili. Bohuţel nedokončili poţární útok. Ţáci se celkem
zúčastnili 11 soutěţí a skončili na 8. místě z 13 druţstev.
V červnu byl „Dětský den“, který pořádali hasiči zároveň se školou.
V červenci byl uţ potřetí „Mladecký trojpohár“. Opět se zúčastnili muţi, ţeny a veteráni. Muţi se umístili na
6. místě ze 6 druţstev. Ţeny byly páté z 5 druţstev a veteráni druzí ze 3 druţstev. Počasí se vydařilo a soutěţ
proběhla ve dvou kolech, tak kaţdý měl šanci si svůj čas vylepšit.
V srpnu bylo jiţ „2. Mladecké posvíceni“ se mší svatou.
V prosinci 5.12. bude po obci chodit „Mikuláš, čert a anděl“ a bude
rozdávat dárky.
V prosinci 20.12. bude „Rozsvícení vánočního stromku“, kde nám ţáci
zdejší školy přednesou písně a básničky.

POZVÁNKY NA PLESY
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Sbor dobrovolných hasičů Mladecko
Vás co nejsrdečněji zve na
HASIČSKÝ PLES,
který se bude konat, jako již řadu let,
v KD Mladecko dne 18.1.2013 v 19:30 hodin.
K tanci i poslechu bude hrát
skupina GOLF HRADEC.
Občerstvení, skvělá zábava a bohatá tombola bude zajištěna.
Na Vaši účast se těší SDH a veteráni SDH Mladecko.
Vstupné 50,-Kč.
Ceny do tomboly můžete nosit na obecní úřad Mladecko.

Veteráni mladeckých hasičů
Vás srdečně zvou na tradiční
POCHOVÁNÍ BASY a MAŠKARNÍ PLES,
který se bude konat 16.2.2013 v 19:30 hodin
v kulturním domě Mladecko.
K tanci i poslechu Vám bude hrát
skupina GOLF HRADEC.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Vstupné 50,-Kč, masky vstup zdarma.
V dopoledních hodinách se uskuteční vodění medvěda.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Nový školní rok v ZŠ Mladecko
Ačkoliv ZŠ Mladecko nepatří mezi ty největší, neustále se zde něco děje. I proto bychom rádi připomenuli, ţe
během posledních měsíců loňského školního roku byla dokončena stavba altánu pro venkovní environmentální
výuku, byla dovybavena přírodovědná a počítačová učebna, a především byla dokončena přírodovědná naučná
stezka ZŠ Mladecko. Na vzniku celé stezky se podíleli nejen pedagogové, ale také ţáci naší školy ve spolupráci
s Milanem a Jakubem Kubačkovými z občanského sdruţením Natura Opava.
Přírodovědná naučná stezka Mladeckem má slouţit především ţákům základních škol, ale můţe být také
krásnou procházkou nebo cyklistickým výletem pro širokou veřejnost. Na deseti zastaveních jsou návštěvníci
pomocí informačních tabulí seznamováni s historií mladecké školy, obce a se základními ekosystémy této
oblasti. Součásti tohoto projektu jsou také informační letáky, které si zájemci mohou vyzvednout přímo ve
škole.
V letošním školním roce je ZŠ Mladecko zapojena hned do několika projektů. Patří mezi ně například projekt
Technické dovednosti, díky němuţ se ţáci vyššího stupně podílí na výrobě modelů osobních a nákladních aut.
S tímto projektem významně pomáhá pan školník, Zdeněk Čech. Nedávno naší škole nabídl sponzorství majitel
společnosti Ferram, pan Tůma. Díky tomu byla zmodernizována učebna dílen (nové skříně, vrtačka, bruska,
šroubováky, vrtáky apod.). Touto cestou moc děkujeme!!!
Dalším významný projekt souvisí se spoluprácí s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání. Školu pravidelně
navštěvují speciální pedagoţky, které pracují nejen se ţáky, ale zároveň zajišťují speciální školení učitelského
sboru. Díky projektu CPIV škola získala také materiály pro práci s dyslektiky a dysgrafiky v celkové hodnotě
15 000 Kč.
Od loňského školního roku na naší škole působí školní psycholoţka Mgr. Martina Černá. Její práce je
financována projektem EU VIP III. Kromě individuální péče se jedná také o práci s třídními kolektivy. Právě
nedávno proběhl adaptační kurz pro 6. a 7. ročník. Ţáci si vyzkoušeli spoustu her a aktivit zaměřených na
vzájemnou komunikaci a spolupráci.

Mezi oblíbené dlouhodobé projekty patří například Mléko do škol nebo Ovoce do škol či Recyklohraní. Nově
jsme začali pracovat na projektu Moderní škola, díky kterému budeme v brzké době dále modernizovat
jazykovou a počítačovou učebnu.
V tomto školním roce jsme navíc získali 70 000 Kč z revolvingového účtu MZP na úpravu a vybavení školní
zahrady. Její revitalizace probíhá jiţ od loňského roku, letos však, právě díky této významné finanční dotaci,
zaznamená velkých změn.

Právě proto, ţe patříme spíše k malým školám, plně si uvědomujeme význam spolupráce s rodiči a různými
organizacemi. Proto bychom touto cestou chtěli poděkovat našemu Občanskému sdruţení, které se aktivně
spolupodílí na organizaci mnoha akcí (dětský den, ples, společné opékání a vaření guláše apod.). Významná je
pro nás také spolupráce s Lesy ČR a Střední lesnickou školou v Hranicích, kteří pro naše ţáky pořádají
zajímavou a dětmi oblíbenou výuku lesní pedagogiky.
Nemalý význam mají také meziškolní akce. ZŠ Mladecko jiţ několik let spolupořádá různé výlety, soutěţe a
představení pro MŠ Jakartovice a ZŠ Hlavnice. V současnosti probíhají jednání o moţné spolupráci s MŠ a ZŠ
Litultovice, která se jiţ zúčastnila naší červnové meziškolní soutěţe se zaměřením na environmentální výuku.
Od začátku tohoto školního roku ještě neuběhlo moc času, přesto se
uţ v naší škole dělo mnoho zajímavého. Koncem září ţáci shlédli
velmi povedené představení Jak válčili husité, kde se dozvěděli
nejen zajímavosti ohledně ţivota ve středověku, ale mohli si spoustu
věcí doslova ohmatat. Zejména chlapci, ale nejen oni, si uţili
moţnost potěţkat si středověké zbraně a spoluvytvořit vozovou
hradbu.

Během října probíhala akce Podzimníčci, kde se ţáci a jejich rodiče předvedli
coby znalí výtvarníci. Pomocí přírodnin vytvořili opravdu nádherná díla,
která byla vystavena v přízemí školy. Tato akce má pro školu mnohem hlubší
význam. Dokazuje totiţ, ţe rodiče mají o své děti zájem a podporují nejen je,
ale také práci našich pedagogů.

Z posledních podzimních akcí lze jmenujme například
přehlídku dravců, která proběhla 23.10. na hřišti TJ Sokol
v Litultovicích. Ačkoliv počasí dalo opravdu silně najevo, ţe
podzim uţ je mezi námi, přesto se akce vyvedla. Ţáci měli
moţnost poznat některé druhy nejen evropských dravců,
zasoutěţit si. Dokonce si mohli zkusit některé ptáky přivolat na
ruku.
V letošním školním roce bude probíhat několik zajímavých školních i mimoškolních akcí. Jmenujme
například jiţ tradiční školu v přírodě pro niţší stupeň a třídenní výjezd do Jeseníku pro vybraných 25 ţáků
z vyššího stupně, který je zaštítěn projektem 4tech.
Touto cestou bychom také chtěli velmi pogratulovat naší ţákyni sedmého ročníku Karolíně Birgusové. Jiţ
koncem června 2012 se zúčastnila zahrádkářské soutěţe v Opavě a postoupila do celonárodního kola
v Klatovech, kde skončila na 13. místě. V říjnu proběhlo mezinárodní kolo Zahrádkářské soutěţe, v Ostravě na
Černé louce. Zde získala ve velké konkurenci z Polska a Slovenska krásné 11. místo.
_________________________________________________________________________________________
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