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Vážení spoluobčané,
opět tady máme čas léta, sluníčka, dovolených. Někteří z vás mají své dovolené již za
sebou, jiní se na dovolenou teprve chystají nebo těší. Někteří z vás budou trávit svou
dovolenou v zahraničí nebo poznávat krásy naší republiky. Ale určitě všichni budeme
alespoň část léta pečovat a zvelebovat své zahrádky, večery trávit s rodinou a přáteli na
zahradě, třeba u ohně.
Věřím, že alespoň jednu prázdninovou sobotu strávíme společně, a to 19. 8. 2017 na
tradičním, již 7. Mladeckém posvícení, které bude letos zaměřeno na výročí naší
základní školy.
Přeji Vám, ať prožijete krásné léto, poznáte nové přátelé a nová krásná místa. Aby vaše
cesty byly klidné a bezpečné.
Jana Švejdová

Poděkování
Spolek RUČIČKY děkuje panu Janu Trlicovi za krásný výlet do ZOO Lešné. Svezl nás
historickým autobusem 706 RTO a všichni zúčastněni byli z tohoto výletu nadšení.
Počasí nás v polovině výletu trochu pozlobilo, ale radost z výletu nám to nepokazilo.
Děti spolku RUČIČKY i s rodiči mají díky panu Trlicovi další společný zážitek.
Děkujeme

Informace z naší obce
Prodejna potravin
Prodejna potravin TEMPO bude do úterý 18. 7. v pracovní dny otevřena od 7 do 12
hodin, ve středu bude uzavřena z důvodu inventury, od čtvrtku bude obchod otevřen dle
standardní otevírací doby.

Svoz tříděného odpadu
Svoz plastu bude probíhat v pátek 28. 7. v dopoledních hodinách obecními dělníky.
Souběžně se svozem plastu bude probíhat i sběr papíru.

Knihovna
Knihovna bude otevřena 7. 8. 2017 od 16 do 17 hodin, kdy bude možné vrátit a
zapůjčit si knihy.

Gratulace
Obecní úřad Mladecko gratuluje všem, kteří v červenci oslaví
narozeniny či jmeniny.
Hasičský filmový festival Litultovice 2017
SDH Litultovice pořádá v zámeckém parku v Litultovicích filmový festival. Projekce
se koná pouze za příznivého počasí. Občerstvení zajištěno.
Program: * 21. 7. v 21:00 - Orel Eddie (komediální drama)
* 4. 8. v 21:00 - Deadpool (akční komedie)
* 18. 8. v 20:00 - Bezva ženská na krku (romantická komedie)
* 1. 9. v 20:00 - Trollové (animovaná komedie)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení ordinace praktického lékaře MUDr. Jiří ŠVÁB
Vážení občané, z důvodu čerpání dovolené dochází ke změně ordinace praktického
lékaře MUDr. Jiří ŠVÁB
13.7. 8.00 - 11.00
MUDr. Šváb Jiří
Litultovice
14.7. 8.00 – 11.00
MUDr. Gebauer Luboš Brumovice
Od 17. do 28. 7. zastupuje MUDr. Vašíková Eva
Po 6.30 - 11.00
Otice
12.00 – 15.00
Slavkov
Út 6.30 - 11.00
Otice
St
7.00 - 11.00
Slavkov
Čt
12.30 - 16.00
Otice
Pá 6.30 - 11.00
Otice

Ordinační hodiny dětského lékaře od 3. 7. do 8. 9. 2017
MUDr. Eva Brožová, MUDr. Dagmar Lepařová
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK
PÁTEK

D.ŽIVOTICE

8:00 – 9:30

MELČ

11:00 – 12:00

STĚBOŘICE

8:00 – 9:30

LITULTOVICE

11:00 – 12:30

PORADNA

12:30 – 13:30

MELČ

8:00 – 9:30

PORADNA

9:30 – 10:30

D.ŽIVOTICE

11:30 – 12:30

PORADNA

12:30 – 13:30

LITULTOVICE

8:00 – 10:00

PORADNA

10:00 – 11:00

STĚBOŘICE

8:00 – 9:30

PORADNA

9:30 – 10:30

Provozní doba odpovídá souhrnu ordinačních hodin pro nemocné, poraden pro kojence,
preventivních prohlídek, návštěv a administrativě.
Pacient může navštívit lékaře v kterémkoliv ze středisek!!!
Je nutné s sebou mít průkaz pojištěnce nemocné osoby.
Poradny pro kojence jsou o prázdninách každý týden!!!
Tel: Stěbořice 553 661 034, D.Životice 553 786 210,
Litultovice 553 668 380, Melč 605 152 106
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz
www.fb.com/zs.mladecko
Poslední čtvrtletí školního roku 2016/2017 byl na Základní škole Mladecko ve znamení
mnoha akcí, soutěží, projektů a výletů.
Zápis do prvního ročníku
Na začátku dubna proběhl zápis do první třídy.
Tentokrát se nesl v pirátském duchu. Budoucí
prvňáčci plnili úkoly, které prověřily jejich
připravenost na vstup do základní školy. Jsme
velmi rádi, že všechny děti z mateřské školy
výborně zvládly požadavky, které jsou na ně
kladeny před vstupem do školy. Všichni se těšíme
na 18 nových kamarádů.
Jarní soutěže
Žáci druhého stupně ukázali svou fyzickou zdatnost a přírodovědné dovednosti hned
v několika soutěžích. V atletickém čtyřboji chlapci prokázali rychlost, sílu a vytrvalost.
V okresním kole soutěže Mladý zahrádkář obsadil Tomáš Liška krásné druhé místo. Mladší a
starší žáci nás opět úspěšně reprezentovali v přírodovědné soutěži Zlatý list. Na střední škole
strojní proběhla soutěž v sestavování strojů ze stavebnice Merkur. Naši žáci obsadili čtvrté
místo. Naše škola za to získala velké balení stavebnice Merkur.
Vzdělávací akce
Až z daleké rovníkové Afriky k nám dorazila vzdělávací skupina Afrikana, která nás
umožnila poznat tuto kouzelnou zemi pomocí hudby, zpěvu, tance a rytmu. Vlnili se nejen
žáci, ale také učitelky.
Žáci naší školy se učí nejen v lavicích svých tříd, ale nové vědomosti získávají také
praktickými ukázkami z reálného prostředí. Děti z první třídy se zúčastnili historického
programu k dějinám dominikánského kláštera. Vydaly se po stopách mnichů, zjistily, co
klášterní život obnášel, jak to v klášteře vypadalo, co se v něm dělo a kde vlastně dominikáni
vzali své jméno.
Starší děti (4. a 5. třída) navštívily Včelařské muzea v Chlebovicích u Frýdku-Místku.
Mohly si tak rozšířit své znalosti o chovu včel, a dokonce si vlastnoručně vyrobit svíčku ze
včelího vosku.
Žáci druhé stupně (8. třída) si v rámci volby povolání prakticky vyzkoušeli řemesla, která
se vyučují na SOU stavebním v Opavě. Chlapci a děvčata se na chvíli stali truhlářem, či
zedníkem, dozvěděli se zajímavosti o dřevozpracujícím průmyslu, instalatérství, klempířství a
elektrikářství.
Vzdělávacích akcí se zúčastňují také paní učitelky. Škola je zapojena do projektu pod
názvem Výuka 2017. Z finančních prostředků evropských fondů probíhá školení
pedagogického sboru v oborech čtenářské a matematické gramotnosti a inkluze.
Den matek
Květen již tradičně patří všem maminkám, žáci naší školy si pro ně připravili nejen dvě
pohádky, ale také pásmo básniček, písniček a tanečků. Jako odměnu navíc dostaly všechny
maminky a babičky krásně rozkvetlou kytičku a přáníčko.

Den Země
Mezinárodní Den Země se pro naši školu stal příležitostí navštívit výstavu mláďat
pořádanou každoročně Masarykovou zemědělskou školou v Opavě, žáci prvního stupně si
tuto návštěvu vskutku užili. Žáci druhého stupně se ve spolupráci s Lesy ČR a.s. vydali čistit
les v okolí školy. Odměnou jim bylo kromě pocitu z dobře vykonané práce i opékání
špekáčků.
JOY RUN
Naše škola se již tradičně zapojuje do
charitativního běhu JOY RUN na podporu
handicapovaných dětí. V letošním roce se
této akce zúčastnila dvě družstva, jejíž
členové doprovodili na okruhu dlouhém 6
km dvě postižené holčičky. Pro ně je
invalidní vozík každodenní potřebou.
Tímto i naše škola částečně přispěla na
nákup invalidního vozíku.
Škola v přírodě
Poslední školní měsíc je ve znamení nejen školních výletů, ale také školy v přírodě. Té se
opět zúčastnili žáci prvního stupně se svými třídními učitelkami. Tentokrát si pobyt užili ve
Zlatých Horách. V krásné přírodě nebylo nouze o spoustu zážitků, kterým přálo i proslunění
letní počasí.
Výlety
Žáci druhého stupně dali přednost adrenalinovým zážitkům na svých školních výletech.
Kluci a děvčata 6. a 8. třída navštívili HEIPARK Tošovice, ve kterém vyzkoušeli bobovou
dráhu, bungee trampolíny, jízdu na rodeo býku a tubing. Žáci 7. třídy se vypravili na kolech
směr Bílá Holubice, kde pro ně bylo nachystáno paintballové hřiště uprostřed tamních lesů.
Největší fyzickou zdatnost projevili naši nejstarší žáci – 9. třída, která podnikla cyklovýlet
v délce 50 km podél Slezské Harty. Všichni si své školní výlety skvěle užili!
Výuka požární ochrany ve škole
Mnoho nových informací o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích se žáci dozvěděli
na besedách s dobrovolnými hasiči a jejich kamarádem Hasíkem. Žáci si své znalosti mohli
vidět na praktické ukázce při taktickém cvičení hasičů 26. 6. 2017 s námětem, kdy začala
hořet škola a musel být zachráněn pan školník, který zůstal ležet v šatnách bez známek
života. Šatny byly zadýmeny, kouř šel z oken i dveří. Žáci byli evakuováni, vše proběhlo bez
úrazu. Ve škole zasahovala jednotka dobrovolných hasičů z Litultovic a jednotka
profesionálních hasičů z Opavy. Žáci si vyzkoušeli, jak se mají chovat v krizové situaci. My
učitelé jen doufáme, že taková situace nenastane, přestože jsme na ni výborně připraveni.
Rozloučení s žáky 9. třídy
Posledním červnovým týdnem se pomalu loučíme nejen se stávajícím školním rokem, ale
také s žáky 9. třídy. Při slavnostním vyřazení žáků této třídy společně zavzpomínáme na
všechny zážitky spojené se Základní školou Mladecko a všem popřejeme pohodový vstup do
další životní etapy.
Celá Základní škola Mladecko včetně všech učitelů, zaměstnanců a žáků přeje všem
čtenářům krásné a prosluněné léto plné pozitivních zážitků. Těšíme se na Vás opět
v září!

