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Ples SDH Mladecko:
Předprodej lístků na hasičský ples proběhne v sobotu 18. 1. 2020 v dopoledních
hodinách.
Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 5. 2. 2020 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 15. 1. 2020 a 29. 1. 2020.

Obecní úřad:
Obecní úřad bude uzavřen dne 30. 1. 2020 a ve dnech od 3. 2. 2020 až do 7. 2. 2020.

Mše svatá:
V sobotu 1. 2. 2020 v 17:00h se koná mše svatá v mladecké kapli.

Obecní knihovna:
V zimním období bude obecní knihovna otevřena:
Pondělí: 15:00 – 16:30
Čtvrtek: 15:00 - 16:00

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

Tříkrálová sbírka:
V sobotu 4. 1. 2020 v dopoledních hodinách probíhala v obci Tříkrálová sbírka.
Koledníci vykoledovali 3 297,-. Děkujeme všem občanům za příspěvky.

Airsoft kroužek:
Skupina příznivců sportu airsoft z naší obce si založila kroužek a v průběhu roku se
mohou po obci pohybovat s airsoft zbraněmi a v maskovacím oblečení. Chceme
předejít jakémukoli nedorozumění, a proto na tuto skutečnost již nyní upozorňujeme.

IN.F. Obálka:
IN.F.Obálka slouží k předání důležitých informací o Vaší osobě složkám
záchranného systému – hasičům, zdravotníkům, policii, v případě, že se
ocitnete v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života ve Vaší domácnosti,
např. při náhlých zdravotních potížích či nebezpečí. Přispěje tak k řešení
krizové situace a poskytnutí efektivní pomoci.
IN.F.Obálka obsahuje formulář k vyplnění Vašich osobních údajů, informací o
alergiích, nemocech, užívání léků, kontaktů na blízké osoby a kontakt na praktického
lékaře. Vyplnění formuláře je dobrovolné, prosíme o uvádění pravdivých údajů. Pokud
si nevíte rady s vyplněním údajů, požádejte o pomoc své blízké či přátele.
Nezapomeňte napsat datum vyplnění formuláře.
IN.F. Obálku si senioři mohou zdarma vyzvednout na obecním úřadě.

ZÁJEZD DO SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA
________________________________________________________________________________________________________________

V Úterý 4. 2. 2020 se uskuteční zájezd do Slezského divadla Opava na jednu z divácky
nejoblíbenějších operet „MamzelleNitouche“ o lásce a záměnách, které málem vše
zhatí. Skladatelem slavné operety je FlorimondRonger, který je známý pod
pseudonymem Hervé. Vtipná komedie z prostředí kláštera, divadla a kasáren
měla světovou premiéru v lednu 1883 v Paris Variétes. Slavná opereta
MamzelleNitouche (česky „Slečna Netýkavka“) patří k nejlepším dílům
Hervého a dosáhla světového úspěchu. MamzelleNitouche se v Čechách hrála
poprvé v roce 1890 v Národním divadle a od počátku u nás měla úspěch.
Odjezd autobusu je v 17:00 hodin od hasičské zbrojnice. Slezské divadlo nám
poskytuje slevu na vstupenku 30%. Kdo bude mít zájem, hlaste se u pana Horáka.
Počet míst je omezen na 29. Samostatně zakoupit vstupenku nelze. Autodopravu
zajišťuje pan Košárek.
Pavel Horák

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz
Kalendářní rok 2019 je nenávratně za námi a my bychom Vám
touto cestou rádi nabídli ohlédnutí za akcemi a událostmi konanými
na Základní škole Mladecko v posledním čtvrtletí starého roku.
Již druhým rokem funguje na naší škole Žákovský parlament.
Jeho členové se zúčastnili Konference žákovských parlamentů
Moravskoslezského kraje v Krnově. V budově
střediska volného času byl připraven zajímavý program v podobě

prezentací ostatních škol a žáci se tak mohli inspirovat nápady, které by se mohly
uskutečnit i na naší škole.
Minulý rok poprvé proběl ve Víceúčelové hale Veletrh povolání, kde měli žáci 9. třídy
jedinečnou příležitost seznámit se na jednom místě s různými středními školami,
s několika desítkami profesí, dozvědět se, kde se studují, jaké mají uplatnění a
vyzkoušet si i praktické ukázky.
Florbal je mezi žáky velmi oblíbený, a proto se naši chlapci z 6. a 7.
třídy zúčastnili florbalového turnaje pořádané Základní školou
Englišova v Opavě. Soupeři nám byli žáci ze stejnojmenné školy,
dále pak ze ZŠ Velké Heraltice a ZŠ Ilji Hurníka. Všem hráčům
náleží velká pochvala za odvedený výkon.
Začátkem listopadu se žáci 1. a 3. třídy vydali pěšky do Muzea
historie v Litultovicích. Pan starosta Ing. Jan Birgus všechny
osobně provedl celým muzeem, seznámil děti s historií zámku,
ukázal jim různé nářadí a nástroje, které lidé
používali v minulosti.
Polovina listopadu přinesla našim prvňáčkům, kteří již znají
mnohá písmenka a čtou první slova, slavnostní předávání
Slabikáře. Nejdříve však museli dokázat, že jsou dobří čtenáři,
že si umí poradit i v plnění nových úkolů, které neznali. Děti se
na nový Slabikář moc těšily, a tak jim všem přejme, ať s takovým elánem pokračují
nadále.
Žáci prvního stupně zhlédli v opavském Slezském divadle představení Broučci,
Královna Koloběžka a Babička Drsňačka. Všechna představení se velmi líbila a žáci
si tak zpříjemnili dopolední vyučování před vánočními prázdninami.
Do Opavy zamířili také všichni žáci druhého stupně, kde se již tradičně zúčastnili
anglicko-českého představení v kině Mír. Hra s názvem Last
Wish, inspirovaná příběhem Jana Wericha „Král měl tři syny“,
byla i přes pesimisticky znějící název velmi humorná.
Šest vybraných žáků 6. až 8. třídy se zúčastnilo výjezdního
školení do hotelu Kamzík v Jeseníkách v rámci grantového
programu pod záštitou nadace O2 Chytrá škola, které bylo
zaměřeného na aktivity v oblasti bezpečí na internetu. Žáci zpracovávali nejcitlivější
témata online bezpečí do takové podoby, aby jimi mohli v následujících měsících
seznámit ostatní žáky naší školy, a tak šířili osvětu bezpečné práce s internetem i mezi
nejmenšími.
Opět po roce se žáci prvního stupně mohli rozjímat nad vánoční atmosférou, kterou
dokonale připravila Zemědělská škola v Opavě. Vánoční písně, dílničky, laserové
bludiště, zdobení perníčků, malé živé ZOO, řezbářství, báječné
peklo a spoustu dalšího si děti velmi užily. Součástí adventu je i
výtvarná soutěž. Tentokrát se soutěžilo o nejzdařilejší vánoční
přání a naše družina také přispěla svou
krásnou prací.
I naše škola dodržuje české tradice,

proto k nám do školy v pátek 6. prosince dorazil Mikuláš. Doprovázeli ho anděl i čerti.
Bát se jich nemuseli všichni žáci. Hodné děti byly odměněny sladkou nadílkou. Aby to
zlobivcům nebylo líto, museli si odměnu zasloužit. Proto si s čerty zacvičili nebo
zazpívali.
Tak jako v předešlých letech i letos se měsíc prosinec na naší škole nesl ve znamení
vrcholících příprav na vánoční besídku. Tu poté žáci předvedli před naplněnou školní
jídelnou. Svými písničkami, cvičeními i tancováním navodili příjemnou vánoční
atmosféru a těšení se na Vánoce. Součástí této vánoční akce byl také bleší trh, jehož
výtěžek byl věnován na nákup pomůcek tělesně postižených dětí při ZŠ
Dostojevského v Opavě. Mnohokrát děkujeme těm, kteří přispěli!
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří s naší základní školou spolupracují.
Velké poděkování patří zejména Občanskému spolku rodičů ZŠ Mladecko za
aktivitu na akcích pro naše žáky včetně úhrady vstupného na divadelní představení,
přípravy balíčků od Mikuláše pro všechny děti a vánoční dárky pro žáky prvního i
druhého stupně. Na závěr všem přejeme jen to nejlepší do nového roku2020, ať Vás
neopouští životní optimismus a radost z nových zážitků a prožitků po celý následující
rok.
Žáci a zaměstnanci Základní školy Mladecko
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