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OBCHOD JEDNOTA V MLADECKU
 Změna otevírací doby:
od 1.7. do 30.8.2014 se mění otevírací doba na 6:30 hodin.
 V sobotu 5.7.2014 bude obchod zavřený.
OBECNÍ ÚŘAD V MLADECKU
Ve dnech 21.7. až 24.7.2014 nebude na OÚ paní účetní Libuše Matějková z důvodu dovolené.
PRO DĚTI
Zvažujeme obnovit dětské hasičské družstvo. Víme, že během prázdnin
potřebují děti nějaké aktivity, proto bychom rády opět oživily družstvo malých
hasičů. V rámci tréninku by bylo nejen trénováni útoku, nácviku vybíhání k
základně, motáni hadic, atd. Také by Vaše děti čekaly jiné aktivity, které
určitě uvítají.
Prosíme všechny rodiče, kteří by měli zájem své děti do hasičského kroužku
přihlásit, aby nás kontaktovali na tel. čísle 604922364 nebo mailem na
8060@seznam.cz. Můžete také osobně dojít k p. Janě Švejdové.
Bližší informace Vám sdělíme podle zájmu o kroužek.
Těšíme se
Jana Švejdová a Lucie Mausová
OBECNÍ KNIHOVNA V MLADECKU
Obecní knihovna v Mladecku bude otevřená o letních prázdninách ve dnech 9.7. a 14.7.2014
od 15:30 hodin. Jestli bude zájem o otevření knihovny v dalších dnech letních prázdnin, tak budou
další termíny pro otevření knihovny.
Dne 9.7.2014 přivezou do knihovny nové knihy.
Jaké služby nabízí obecní knihovna?
Knihovna 21. století není jen půjčovnou knih, ale poskytuje veřejné kulturní služby - plní funkci
komunitního centra obce, je místem propagace regionální kultury a vzájemného setkávání. Nabízí
lidem prostor k jejich sebevzdělávání i k relaxaci. Žádná knihovna však není schopna bez
spolupráce s jinými knihovnami plně uspokojovat potřeby uživatelů. Proto jsou malé obecní
knihovny propojeny s většími regionálními knihovnami, aby poskytovaly služby na odpovídající
odborné úrovni a v dostatečném rozsahu.
V naší oblasti je výkonem regionální funkce pověřena Místní knihovna Pavla Křížkovského se
sídlem v Holasovicích.

Proč navštěvovat obecní knihovnu?
V několika posledních letech prošla většina obecních knihoven našeho regionu velkými změnami knihovny byly přestěhovány do nových prostor, které lépe vyhovují jejich velikosti a potřebám,
nebo byly stávající prostory zrekonstruovány. Stejně tak prošly změnami i knižní fondy - nečtené,
zastaralé a poškozené dokumenty byly vyřazeny, ostatní knihy byly znovu osignaturovány a
přebaleny. Výsledkem tohoto snažení jsou kultivované a přívětivé prostory a odpovídající úroveň
služeb.
Prvním bonusem pro čtenáře obecní knihovny je nízký registrační poplatek, jehož výše působí
téměř komicky, když si uvědomíme, že cena pouhé záložky do knihy je dnes 40,- Kč (o ceně knih
raději nemluvě). Obecní knihovny ve spolupráci s pověřenou knihovnou nabízí následující služby:
1. Pravidelný přísun nové literatury je zajištěn minimálně 3x ročně, knihovna vždy v dubnu,
červenci a listopadu obdrží výměnný soubor, který obsahuje novinky napříč všemi žánry. Počet
svazků v souboru je závislý na velikosti obsluhované populace v každé knihovně. Další přísun nové
literatury zajišťují knihovnice individuálně podle potřeb svých čtenářů formou mimocirkulačních
souborů. Knihy jsou centrálně nakupovány s množstevními slevami každý týden a odborně
zpracovávány v pověřené knihovně.
2. Doporučená četba pro žáky a studenty je průběžně doplňována podle požadavků základních a
středních škol. V případě potřeby požádejte svou knihovnici o zajištění titulu, který knihovna
nevlastní - kniha Vám bude zapůjčena z fondu MK Pavla Křížkovského, nebo bude zakoupena.
3.Odborná literatura se postupně stává stále vyhledávanější částí knižního fondu. Základním
kriteriem při nákupu je poptávka ze strany čtenářů. V současné době je největší zájem o knihy,
zabývající se zdravým životním stylem, výchovou a vývojovými poruchami dětí, alternativními
způsoby léčby, ezoterikou, vojenstvím, psychologií, znovu se stávají žádanými i nejrůznější
kuchařky.
4. MVS (meziknihovní výpůjční služba) je způsob, jak si opatřit knihu, která není ve Vaší
knihovně, je však ve fondu MK Holasovice. O tuto službu žádejte knihovnici ve své knihovně.
5. On-line katalog knih a web knihovny - katalog je vlastně seznam všech knih, které se v
knihovně nachází. Dříve byl takový seznam na papírových kartičkách (co kartička, to záznam o
knížce) uložený v papírových krabicích (knihovny bez počítače je stále používají ). Dnes máme ve
všech knihovnách tzv. on-line katalogy, což jsou obdobné seznamy, ale uložené v paměti počítače
(v databázi), a Vy si v nich také pomocí počítače můžete vyhledávat. Vyhledávat lze podle autora,
názvu knihy nebo klíčového slova (třeba když potřebuji knihu o psech).
Web knihovny má informativní charakter - obsahuje nejdůležitější údaje o knihovně.
Postup při vyhledávání webové stránky:
zadejte adresu www.knihovnaholasovice.info→vlevo záložka Obsluhované knihovny→vyberte
knihovnu a kliknutím otevřete webovou stránku, v odstavci webový katalog kliknutím na slovo ano
otevřete on-line katalog knih.
6. Kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Prioritou je pro knihovny práce s dětským
čtenářem - prostřednictvím knihovnických lekcí, různých vědomostních a dovednostních soutěží si
děti rozšiřují své obzory a doplňují znalosti ze základní školy. Při práci s dospělými uživateli
knihovnice reaguje na potřeby jednotlivých komunit ve svém okolí.
Zajímá Vás, jak pracovala knihovna v loňském roce? Přečtěte si následující tabulku:

Knihovna

stav knižního
fondu k 1.1.2014

uživatelé
celkem

z toho
do 15 let

návštěvníci
celkem

výpůjčky
celkem

Mladecko

4 208

39

7

451

1 486

Za MK Pavla Křížkovského: Helena Dehnerová

SDH Mladecko Vás srdečně zve na 4. ročník

MLADECKÉHO TROJPOHÁRU
soutěž v požárním sportu v kategoriích:
Muži - O putovní pohár starosty SDH Mladecko
Ženy - O putovní pohár hejtmana Moravskoslezského kraje
Veteráni - O putovní pohár starosty veteránů SDH Mladecko
Den konání: 5.7.2014
Start soutěže: 10:00 hodin
Místo konání: Školní hřiště v Mladecku

ORDINAČNÍ HODINY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH OD 30.6. DO 5.9.2014:

Po

Út

LÉKAŘ
MUDr. Dagmar Lepařová
MUDr. Eva Brožová
D. Životice
8:00 – 9:30
Melč
11:00 – 12:00
Stěbořice
Litultovice

8:00 – 9:30
11:00 – 12:30

Poradna

12:30 – 13:30

SESTRA
Antonie Halodová
Simona Galiová

Čt

Litultovice

8:00 – 9:30

Jakartovice
Poradna

10:30 – 11:30
11:30 – 12:00

Melč
8:00 – 9:30
Stěbořice
Pá
Poradna
Poradna
9:30 – 10:30
St
D. Životice
11:30 – 12:30
Poradna
12:30 – 13:30
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 !
Stěbořice
Tel.: 553661034 D. Životice
553786210
Melč
Litultovice
553668380
Jakartovice

8:00 – 9:30
9:30 – 10:30

605152106
736262823

MUDr. Šváb Jiří ve dnech 3. – 18.7.2014 neordinuje – dovolená
Zastupuje MUDr. Vašíková Eva - ordinace Otice, tel.: 553 791 014, 553 653 080
 Litultovice – 10.7. a 17.7. od 8:00 do 9:00 hodin
 Otice – Slavkov - Po 7:00 – 10:00 Otice, 11:00 – 12:00 Slavkov
Út 7:00 – 10:00 Slavkov
St 7:00 – 10:00 Otice
Čt 12:00 – 16:00 Otice
Pá 7:00 – 10:00 Otice

SLAVNOSTNÍ OBNOVENÍ PROVOZU NA VLAKOVÉ TRATI DO JAKARTOVIC
Pod hlavičkou mikroregionu Hvozdnice a za finanční spoluúčasti města Opavy se podařilo obnovit
provoz na vlakové trati mezi Opavou a Jakartovicemi, který kraj původně na jaře letošního roku
zrušil a rozhodl se jej nahradit autobusovou dopravou. Zrušení provozu vyvolalo mezi občany vlnu
nevole, na kterou zareagovali starostové dotčených obcí a začali hledat možnosti, jak vlaky do
Jakartovic zachovat.
Nakonec se podařilo obnovit alespoň víkendový provoz během prázdnin. Vlaky tak na trať vyrazí
v obou směrech třikrát denně. První a zároveň slavnostní jízda proběhne 5. července
v 8:20 hodin, kdy vlak vyjede z Opavy východ. Další vlaky již pak budou vypravovány podle
nového jízdního řádu. O provoz tratě se postará soukromá společnost Railway capital, a. s.
Starostové zároveň vyzývají lidi, aby trať využívali a tím ji podpořili. Právě podle tohoto letního
provozu se bude totiž dále rozhodovat o její budoucnosti.
Program na slavnostní znovuzahájení osobní přepravy na železniční trati
OPAVA VÝCHOD – JAKARTOVICE v sobotu dne 5. července 2014:
8:20
8:40
9:09
9:40

žst. Opava východ – přivítání účastníků u vlaku
žst. Opava východ – odjezd protokolárního vlaku
přivítání vlaku v žst. Mladecko, občerstvení, kulturní program
odjezd vlaku do Opavy

V protokolárním vlaku bude rezervován vůz pro zvané hosty.
Následující vlaky s odjezdem z Opavy v 10:40 a 16:40 jsou již součástí pravidelného provozu.
Jízda protokolárního vlaku může být ovlivněna průběhem programu, proto prosíme o omluvu
případného zpoždění.

Nový jízdní řád:
spoj

spoj

spoj

314_001

314_003

314_005

0 Opava východ

08:40

10:40

16:40

2 Kylešovice

08:44

10:44

5 Otice

08:48

7 Slavkov u Opavy

spoj

spoj

spoj

314_002

314_004

314_006

Jakartovice

09:40

15:40

17:40

16:44

Mladecko

09:46

15:46

17:46

10:48

16:48

Litultovice

09:48

15:48

17:48

08:50

10:50

16:50

Dolní Životice

09:54

15:54

17:54

9 Štáblovice

08:54

10:54

16:54

Štáblovice

10:00

16:00

18:00

13 Dolní Životice

09:01

11:01

17:01

Slavkov u Opavy 10:03

16:03

18:03

16 Litultovice

09:05

11:05

17:05

Otice

10:06

16:06

18:06

18 Mladecko

09:09

11:09

17:09

Kylešovice

10:10

16:10

18:10

21 Jakartovice

09:14

11:14

17:14

Opava východ

10:14

16:14

18:14

km

zastávka

zastávka
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