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ČÍSLO 112
LISTOPAD

NEPRODEJNÉ
11/2019

Mše svatá:
V pondělí 4. 11. 2019 v 16:30h se koná na místním hřbitově pobožnost za zemřelé.

Prodejna potravin:
Dne 6. 11. 2019 bude prodejna potravin uzavřena z důvodu inventury.

Svoz odpadu:
- Obecní dělník bude svážet plasty, papír a drobný kov 6. 11. 2019
v dopoledních hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 6. 11. a 20. 11. a 4. 12.
2019.

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

Prodejní soboty v zahradnictví Pasič:
Dne 23. 11. 2019 prodej vánočních hvězd, vánočních kaktusu, bramboříku atd.
Zároveň bude možné si zakoupit vánoční dekorace.

Vánoční tvoření a Mikulášská nadílka:
Dne 6. 12. 2019 od 16h na děti i dospělé čeká v kulturním domě vánoční
tvoření. Přijďte si vyrobit vánoční dekorace a navodit vánoční atmosféru.
Své výrobky si můžete odnést domů. Děti navštíví Mikuláš s čertem a
andělem. Pro všechny je připraveno občerstvení. Těšíme se na Vás.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Dne 9. 11. 2019 mezi 8:00 – 10:00 proběhne na obvyklém místě u
hasičské zbrojnice sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Velkoobjemový odpad: matrace, WC mísy, umyvadla, koberce,
linolea, kočárky, výrobky z PVC, křesla, pohovky, elektrospotřebiče, nábytek,
autosklo, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, znečištěné plastové obaly, atd.
Nepatří tam:železný šrot, stavební suť, sklo, papír, pneumatiky, atd
Nebezpečný odpad: obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny,
postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, pesticidy, sprejové nádobky, atd.

ČEZ Distribuce:
Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 15. 11. 2019 od 8:00 do 13:00
Mladecko:1,2,3,4,6/A,7,7/B,7/C,9/A,12,18/B,19,22,35,36,37,38/A,42,44,48,65,66,67/
A,67/B,67/D,82,99,106,114,117,117/B,118,119,121,122,126,127,129,130,131,131/A,1
31/B,132,136,151/1,151/2,151/3,151,176,180,206,9008,9009,9010,9011,9018,9019,90
26,9027, VO,CH5,E1,E13,E2,E34,E4,E49,E6,E9

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz
Prázdniny se všemi svými zážitky utekly jako voda, horké léto vystřídaly podzimní dny
a Základní škola Mladecko ožila novým školním rokem 2019/2020. Opět nás čeká deset
měsíců plných nových zkušeností, vědomostí a zážitků.
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo ve čtvrtek
1. září v prostorách školní jídelny. Jako každý rok bylo spojeno s
přivítáním nových dětí. Paní ředitelka je pasovala na žáky naší
základní školy a byly jim věnovány drobné upomínkové předměty.
Dne 20. září se dvě naše žákyně úspěšně
zúčastnily mezinárodní zahrádkářské soutěže
konané v Ostravě. Žákyně absolvovaly soutěž zručnosti v podzimním
aranžmá ze živých rostlin, vědomostní test a poznávání živých
exemplářů. Úspěch soutěže byl završen doprovodným programem v
hasičském muzeu s hasičskou technikou SŽDC Ostrava – Zábřeh.
Již tradičně bývá s prvními třídními schůzkami spojena akce Vaření kotlíkového
guláše pořádaná Spolkem rodičů. Na programu bylo nejen vaření výborného guláše, ale také
slavnostní zasazení stromu (třešně rané) k desátému výročí založení Spolku rodičů.
Spolek rodičů podporuje také kulturní akce na naší škole,
jednou takové bylo divadelní představení ve Slezském divadle
v Opavě Babička drsňačka, které navštívili žáci druhého stupně.
Divadelní představení bylo svým tématem blízké našim žákům,
protože jednou z hlavních postav byl jedenáctiletý Ben, který jim
byl svým věkem a chováním podobný. Celé představení mělo
krásné poselství o lásce ke starým lidem a žákům se velmi líbilo.
Na začátku října proběhl v prostorách naší školy výchovný
koncert pěveckého sboru Luscinia. Tento sbor vznikl v lednu 1995
při Mendelově gymnáziu Opava. Jeho zakladatelé byli manželé Eliška
a Jiří Slovíkovi, kteří jej vedou dodnes. Žáci si během koncertu
zopakovali vědomosti z hudební výchovy, poslechli si písně lidové, ale
i vážnou hudbu, pomáhali zpívat a dokonce si tančili na africké písně.
Mít rád přírodu a udržovat ji v čistotě jsme si opět připomněli akcí 72
hodin. Všichni žáci a učitelé přiložili své ruce ke společnému dílu a uklízeli v okolí školy,
v obci Mladecko a v jejím přilehlém okolí. Jsme rádi, že jsme naší prací pomohli přírodě.
Naše heslo pro letošní ročník bylo – Chce to píli a společné síly.
V podzimní přírodě se vzdělávali žáci 1. – 5. ročníku, kteří se pod
vedením p. Birguse a p. Lubiny zúčastnili výukového programuLesní
pedagogika, který učí děti vnímat les a přírodu se všemi jejími
zákonitostmi. Zároveň si děti připomněly správné chování v lese a kromě
nových vědomostí a znalostí nemohly chybět ani zábavné hry
s lesnítématikou a opékání špekáčků.
Příjemné podzimní dny Vám přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Mladecko.
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