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Vážení spoluobčané,
dočkali jsme se konečně teplých dnů a sluníčka.
Je za námi skoro polovina roku. Každý měsíc se v naší obci konala nějaká akce, tedy
důvod ke společnému setkání. Na školním a hasičském plese vystoupili tatínci s
tancem „Labutí jezero“. Měli velký úspěch, a to nejen díky krátkým sukýnkám a bílým
punčochám. Vodění medvěda je náročná akce nejen pro medvěda, ale i pro celý jeho
doprovod. Věřím, že v dalších letech se průvodu zúčastní více lidí, ať je průvod
bohatší. Program k Jarnímu setkání žen si připravily naše děti. Maškarní den si užili
děti i dospělí, ať už různými soutěžemi či tombolou.
Pálení čarodějnic a stavění máje se také vydařilo, pomocníku se sešla hromada a
kolektiv žen a dětí si připravil „Čarodějný tanec“. Všechny čarodějky byly krásně
škaredé a vystoupení si užily a sklidily potlesk. Kladení věnce se tradičně konalo u
pomníku, vzpomínkou na padlé vojáky. Spolek rodičů v areálu školy pořádal dětský
den, přišla spousta dětí ze školy i okolních vesnic. Program a zábava byla bohatá.
Letos se nám májku podařilo několikrát ochránit před zloději, ale nakonec ji přece jen
ukradli. Před koncem května jsme postavili májku novou a tu jsme 1. 6. 2019 skáceli a
usmažili ze 150 vajec smaženici pro všechny přítomné. Opět si naše dámy připravily
překvapení v podobě tance v hasičských mundůrech a přilbách. Za tvrdou přípravu
byly odměněny potleskem.
Všem, kteří se podíleli na přípravách pořádaných akcí bych chtěla poděkovat. Během
prázdnin dojde k úklidu hasičské zbrojnice, připravujeme „Mladecké posvícení“ a vaši
pomoc rádi uvítáme.
Léto znamená čas dovolených, výletů, setkání s přáteli a rodinou. Přeji Vám všem
krásné léto, příjemné počasí na dovolené, dětem krásné prázdniny.
Jana Švejdová, starostka

Informace z naší obce:
Obecní knihovna:
Dne 19. 6. 2019 bude knihovna otevřena jen do 14:30hod.
Do 15. 7. 2019 musí být vráceny knihy se žlutým pruhem. Budou odvezeny a přijde
nový cirkulační soubor.
Otvírací doba knihovny během letních prázdnin:
Červenec
Srpen
1.7. - 13:00 – 15:00
12.8. - 14:00 – 15:00
15.7. - 13:00 – 15:00
26.8. - 14:00 – 15:00
24.7. - 14:00 – 15:00 nová cirkulace
29.7. - 13:00 – 15:00

Obecní úřad:
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad ve dnech 20. a 27. 6. 2019 uzavřen.
Obecní úřad bude mít v období letních prázdnin úřední hodiny :
Po 8:00- 12:00
Čt 8:00 – 15:00

Prodejna potravin:
22. 6. 2019 sobota - zavřeno
8. 7. 2019 pondělí - zavřeno (inventura)

Svoz odpadu:
- Obecní dělníci budou svážet plasty, papír a drobný kov 3. 7. 2019 a 7. 8. 2019
v dopoledních hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 19. 6. 2019 a 3. 7. 2019.
- BIO kontejner bude přistaven za hasičskou zbrojnicí na víkendy 21. - 23. 6. 2019 a
5. - 7. 7. 2019 a 19. – 21. 7. 2019.

Výzva:
Začínají se nám rozbíhat přípravy na tradiční Mladecké posvícení, které se bude konat
v sobotu 24. srpna. Letošní posvícení bude probíhat v duchu „Historie naší kuchyně“.
Chceme Vás proto požádat o zapůjčení Vašich fotografií, starého náčiní (hrnců, konvic,
mlýnků, příborů, atd.), nábytku, lamp, šicích strojů, žehličky, stoliček, kuchyňských a
domácích potřeb a pomůcek, prostě čehokoliv, co Vám připomíná kuchyň. Po ukončení
akce Vám budou zapůjčené předměty vráceny.

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

Letní kino Litultovice:
28. 6. v 21:00hod – Jurský svět: Zánik říše
19. 7. v 21:00hod – Po čem muži touží
2. 8. v 21:00hod – Co jsme komu zase udělali
16. 8. v 20:00hod – Ženy v běhu
30. 8. v 20:00hod – Jak vycvičit draka 3
Projekce se koná pouze za příznivého počasí v zámeckém parku.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravila: Jana Švejdová

Základní škola Mladecko
Deset měsíců uteklo jako voda a s koncem měsíce června se přiblížil také závěr školního roku
2018/2019. Opět to byl nezapomenutelný rok plný mnoha akcí a projektů. Nabízíme Vám malé ohlédnutí za
událostmi posledního čtvrtletí.
Již tradičně se žáci 1. – 5. ročníku zúčastnili na MSZŠ Opava Dne mláďat. Pro děti zde byl připraven
bohatý program s prohlídkou domácích zvířat a zemědělské techniky. Také na ně čekaly zábavné soutěže
s malým dárkem.
Významným celoškolním projektem byl Týden kultury probíhající na naší
škole během druhého květnového týdne. Projekt byl zahájen výstavou
výtvarných prací žáků v kulturním domě v Mladecku, následovalo vystoupení
žáků 1. stupně ke Dni matek, třídní minifestival filmů a Pohádková stezka
v doprovodu pohádkových postav.
Naše škola se zapojila do několika záslužných akcí. Jednou z nich byla
celonárodní sbírka Český den proti rakovině.
Dalším významným charitativním projektem bylběh na podporu postižených
JOY RUN a neméně důležitý projekt zaměřený na životní prostřední Recyklohraní, aneb Ukliďme svět. Cílem posledního projektu je zvýšit
povědomí o třídění odpadu a zajistit recyklaci drobných vysloužilých
elektrozařízeních včetně baterií.
V rámci akce Evropa čte – čtěte s námi„opustili“
někteří žáci školní lavice a svou oblíbenou knihu
vzali s sebou do přírody, kde si navzájem četli a o
knihách společně povídali.
Ve škole jsme také uvítali prap. Daniela Štefka z Policie Velké Heraltice, který
žákům připravil poutavou besedu s tématy o vlastním bezpečí, dopravní
výchově a kyberšikaně.
Mezi již tradiční soutěže patří Mladý zahrádkář,
Zlatý list a Floristika, kde jsme náležitě pyšní na naši žákyni Karolínu Šromovou,
která postoupila do zemského kola v Prostějově aumístila se na 6. místě.
Nové zážitky, zábavu, ale také poznání si užili žáci 8. a 9. ročníku při svém
dvoudenním školním výletě hlavního města Prahy. Při svém pražském putování
navštívili Pražský hrad, gotický chrám sv. Víta, slavnou Zlatou uličku i věž Daliborku.
Lanovkou vyjeli na Petřín, odkud je ohromil výhled na
celou Prahu a zároveň pobavil Zrcadlový labyrint.
Druhý den se vydali na prohlídku Staroměstského,
Václavského náměstí a Staronové synagogy. Nezapomenutelná byla také
plavba lodí po Vltavě do tajemné Čertovky a procházka po Karlově mostě.
Domů všichni odjížděli velmi spokojeni, plni dojmů, vzpomínek a nových
zážitků.
V květnu se naše škola účastnila soutěže Buď safe online. Díky „zapálení“
nejen našich žáků jsme soutěž vyhráli a v červnu do naší školy zavítá Jirka
Král s experty z Avastu. Děkujeme všem, kteří si našli chvilku a svým hlasem přispěli k výhře.
Mezi již tradiční akce, které každoročně zpestřují závěr školního roku, patří Dětský den pořádaný
nadšeným Spolkem rodičů, školní výlety jednotlivých tříd, škola v přírodě pro žáky z 1. stupně v rekreačním
středisku ve Zlatých Horách a slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky devátého ročníku na Obecním
úřadě v Jakartovicích.
S pocitem, že jsme opět odvedli kus dobré práce, se s vámi loučí žáci i zaměstnanci celé školy a
přejeme vám krásné, sluncem zalité letní dny plné pohody a odpočinku.
www.zsmladecko.cz

