Mladecké noviny

ČÍSLO 105
DUBEN

NEPRODEJNÉ
4/2019

Informace z naší obce
Obecní úřad:
Obecní úřad bude 18. 4. 2019 uzavřen.

Prodejna potravin:
V pondělí 15. 4. 2019 bude prodejna potravin otevřená do 11:30h.
Velikonoční prodejní doba:
18. 4. 2019(čtvrtek) 7:00 – 16:00
19. 4. 2019(pátek) 7:00- 10:30
20. 4. 2019 (sobota) 7:00 – 10:30
21. 4. 2019 (neděle) Zavřeno
22. 4. 2019 (pondělí) Zavřeno
23. 4. 2019 (úterý) 7:00 – 11:00

Svoz odpadu:
- Obecní dělníci budou svážet plasty, papír a drobný kov 1. 5. 2019 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 24. 4. 2019 a 8. 5. 2019.
- Velkoobjemový sběr a sběr nebezpečného odpadu proběhne 18. 5. 2019 mezi 8:00 –
10:00. Bližší informace najdete v květnových novinách, webu obce a vývěskách obce.

Informační schůzka ke kotlíkové dotaci :
Dne 25. 4. 2019 v 17 hodin proběhne se
zájemci o kotlíkovou dotaci v kulturním domě
informační schůzka.
Přítomen bude kotlíkový specialista, který
zodpoví vaše dotazy. Anketní lístek pro
zájemce o kotlíkovou dotaci vám byl doručen
zároveň s Mladeckými novinami. Je možné si
jej vyzvednout také na obecním úřadě.

ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
2. 5. 2019 mezi 8:00 – 15:00 dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny.
Týká se to objektů: 21, 25, 26, 27, 28, 28/A , 29, 34, 41, 41/A , 42, 43, 45,
46, 47, 54, 57, 58, 60, 66 , parc.č. 54/4.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z
důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční
sítě.

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

Poděkování:
SDH Mladecko děkuje všem občanům, kteří věnovali staré železo do sběru.
Sběrem železa se získalo 1 860,-Kč.

Den mláďat:
Ve dnech 25. až 27. dubna 2019 od 9:00 do 17:00 hod (v sobotu do 16:00 hod) bude
v areálu Školního statku probíhat Den mláďat.

Zahradnictví Pasič:
Prodejní soboty v zahradnictví Pasič vždy v době 7:00 – 17:00
20. 4. 2019
27. 4. 2019
4. 5. 2019
11. 5. 2019
18. 5. 2019
1. 6. 2019
Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace je
zapojena do projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět. V rámci
projektu škola sbírá použité baterie, elektrozařízení, tonery i cartridge.
Za sběr těchto vysloužilých věcí škola získává body, které následně může proměnit za
různé odměny žákům.
Škola sbírá:
 Použité baterie
 Použité tonery a cartridge
 Drobné elektrozařízení, tj. veškerá použitá, ale kompletní drobná elektrozařízení,
kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze
sítě a nespadají do kategorie velkých spotřebičů.
Pomozte, prosím, škole se sběrem. Vysloužilé věci můžete nosit přímo do školy (box
na drobné elektrozařízení je umístěn ve vestibulu školy, box na sběr baterií v prvním
patře školy a tonery a cartridge, stejně jako ostatní sbírané věci můžete odevzdat
kterémukoli zaměstnanci školy.

Zájezd do Muzea Olomouckých tvarůžek a Pivovaru Litovel:
Obec Mladecko pořádá pro členy klubu důchodců dne 2. 5. 2019 exkurzi do Muzea
Olomouckých tvarůžek a Pivovaru Litovel. K dispozici jsou volná místa. Zájemci se
mohou přihlásit na obecním úřadě do 29. 4. 2019 do 12:00 hod..
Obec Mladecko hradí seniorům dopravu i vstupy na exkurze. Zbývající zájemci si platí
vstupy sami (dohromady za 2 exkurze 170,-Kč) dopravu hradí obec Mladecko.
Trvání exkurze v muzeu je 60minut, trvání exkurze v pivovaru je 120minut (60min
exkurze + 60min degustace v prostorách pivovaru). Oběd si hradí každý sám. Více
informací na obecním úřadě u starostky obce.

ZÁJEZD DO SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA
________________________________________________________________________________________________________________

V neděli 12. 5. 2019 se uskuteční zájezd
do Slezského divadla Opava na činoherní
představení
v
podání
opavské
činohry„Babička Drsňačka“. Jedná se o
rodinnou komedii autora Davida Williamse.
Vtipný a přitom hluboce lidský příběh
je přesně tak akorát potrhlý, postavy
lehce nadsazené a slovní humor chytrý.
Hra je velmi srozumitelná a najdeme v ní legraci, napětí téměř až detektivní,
výpravy za dobrodružstvím, setkání s nečekanými postavami a budou i dojemné
okamžiky. Režie: Peter Gábor
Odjezd autobusu je v 18:00 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 25. Samostatně zakoupit vstupenku nelze. Autodopravu
zajišťuje pan Košárek.
Pavel Horák

Základní škola Mladecko
V prvním čtvrtletí kalendářního roku 2019 proběhlo na Základní škole Mladecko
mnoho zajímavých akcí.V následujícím článku Vám nabízíme malé ohlédnutí za
akcemi, soutěžemi a projekty, které zpříjemnily školní vyučování.
Sníh, hory, lyžování, to je pobyt na horách 2. stupně,
který se
stal neodmyslitelnou součástí naší školy. I letos jsme tyto
nezapomenutelné chvíle strávili v rekreačním středisku
Relaxa a
ski areálu Stará Ves. Během celého pobytu se žáci nejen učili
základní
techniku lyžování či zdokonalovali své lyžařské dovednosti,
ale také
prožili spoustu pěkných chvil s kamarády a učiteli.
Žáci 2., 3., 4. a 5. třídy se zúčastnili projektu OKAP, který pro ně
připravil Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Dolní oblastí Vítkovic.
Přijali jsme pozváni do Světa techniky v Ostravě, kde se děti zúčastnili
dvou vyučovacích programů – Dopravní výchova a Antropolog. V
první
části
si
žáci
zopakovali
dělení
dopravních
prostředků, poznali jejich vývoj v historii. V té druhé sestavovali kostru
člověka a dozvěděli se o ní zajímavé informace. Na závěr si všichni mohli projít

expozici a vyzkoušet spoustu vynálezů techniky.
V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“
proběhla
na naší škole ochutnávka exotického ovoce a
zeleniny. Žáci 1. až 9. ročníku měli možnost seznámit se
s méně
obvyklými plody z celého světa. Dětem udělala
ochutnávka radost a na ovoci si pochutnaly.
Na začátku února k nám do školy opět zavítala oblíbená
Agentura z Pardubic vystupující pod názvem Pernštejni. Tentokrát
si připravili představení nazvané Staré pověsti české. Žáci si mohli
zábavnou formou připomenout báje a pověsti o nejstarším období
českých dějin.
Naši žáci se účastnili také mnoha soutěží a olympiád, ve kterých nás velmi
úspěšně reprezentovali. Jednou z takových žákyň byla Anička Bernardová, která se
umístila v okresním kole recitační soutěže na krásném 3. místě. Krásného výsledku se
podařilo dosáhnout také žákovi deváté třídy Vojtěchu Gališovi
v okresním kole zeměpisné olympiády. Ve velké konkurenci
se umístil na krásném pátém místě.
Nezapomínáme ani na kulturu, a proto jsme během
měsíce ledna a března navštívili Slezské divadlo v Opavě.
Žáci 1. třídy zhlédli vtipnou a veselou pohádku O vlku a
kůzlátkách, žáci 2. třídy muzikálovou
pohádku Popelka a žáci druhého
stupně představení Kytice. Velké poděkování patří Spolku
rodičů, který žákům uhradil vstupné na tato divadelní
představení.
Ponožkový den se slaví již jedenáct let a letos se k
němu připojila i naše škola. Akce probíhá na podporu lidí s
Downovým syndromem. Barevné ponožky svým tvarem
připomínají chromozomy, které jsou zodpovědné za toto
zdravotní postižení. Žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci školy
si tento den oblékli na každou nožku jinou ponožku.
Narození J. A. Komenského a Den učitelů jsme v naší
škole oslavili vskutku stylově. Tento den proběhl Den
naruby. Práci učitelů si vyzkoušeli žáci a učitelé si zase
vzpomněli na to, jaké je to sedět v lavicích a učit se. Pro všechny to byla zajímavá
zkušenost a už teď se těšíme na příští 28. březen.
Bližší informace o těchto a mnoha dalších akcích naleznete na internetových stránkách.
www.zsmladecko.cz
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