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Informace z naší obce
Svoz plastu
Dělníci OÚ budou svážet plast 30. 10. 2015 v dopoledních hodinách.

Kácení tújí - hřbitov
Dne 17.10.2015 od 9 hod. proběhne kácení tújí na místním hřbitově. Zájemci si
zde mohou túje převzít. Skácené túje je možné si odkoupit za symbolickou cenu
50 Kč/strom. Chvojí je možné použít do adventních věnců, či ochraně
přezimujících květin. Více informací na OÚ.

Výkup jablek – Mladecký dvůr
Stále probíhá výkup jablek v Mladeckém dvoře. Předpokládané ukončení
výkupu je konec října.
Výkupní doba: Po – Ne 7-20 hod.
Kontaktní osoba p. Vavrla – tel. 731 086 862

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v měsíci říjnu slaví
narozeniny.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks
zdarma. Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Mazurová, Petr Kolman

Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz
www.fb.com/zs.mladecko
Září 2015 – pobyt v Ilfracombe
Cestovní pas, libry, bezinfekčnost, kartička pojištěnce….. Takto začínal náš školní zájezd
žáků 2. stupně do Ilfracombe v Anglii. Teprve pátý den nového školního roku a žáci se i se
svými šesti učiteli vydali vstříc novým zážitkům.
Cesta
autobusem
a trajektem se nám zdála
nekonečná, ale odměnou
bylo krásné počasí, které
nás provázelo celý týden.
Náš průvodce Radek nám
nejprve představil velkolepý
Londýn.
Viděli
jsme
nejznámější
památky
jako
například Buckinghamský palác,
Westminster Abbey, Londýnské
oko, Piccadilly Circus, Trafalgar
Square a další. Nahlédli jsme i
do legendární čínské čtvrti.

První den utekl hodně
rychle, přišel večer a první
setkání
s hostitelskými
rodinami. Doposud to byla
vše jen legrace, ale nyní už to bylo „naostro“. Děti se rozjely do svých dočasných domovů
a začaly „speakovat“.
Další dny čekala naše žáky škola. Byli rozděleni do tří skupin a ujali se jich praví angličtí
učitelé, kteří je po skončení kurzu velmi chválili, žáci na závěr kurzu obdrželi certifikáty o
absolvování kurzu v Channel School of English.
Žáci v Ilfracombe zakusili běžný život v anglických rodinách, ochutnali anglická jídla a
někteří si i nejednou zaplavali v moři. Každé odpoledne jsme objevovali krásy okolí
„našeho“ městečka na břehu Bristolského zálivu, prošli jsme se po křídových útesech,
zavítali do národního parku Exmoor, kde se před dvěma sty lety toulali angličtí romantičtí
básníci a žasli nad krásou zdejší krajiny. Zavítali jsme i do starobylé rybářské vesničky
Clovelly, prozkoumali tunely, které v 19. století obyvatelé Ilfracombe vykutali do skal, aby
se snadno dostali skrz útesy k plážím.
Třešničkou na dortu byl opět Londýn poslední den našeho pobytu v Anglii. Na vlastní oči
jsme viděli nultý poledník v Greenwich a mnoho dalších památek. Dokonce jsme se projeli
lodí po Temži.
Rozloučili jsme se s Anglií a už nás čekala jen cesta zpátky do našich domovů. Po
namáhavé cestě jsme se všichni opět setkali s našimi skutečnými rodinami. Pro všechny
zúčastněné to byl opravdu bohatý týden. Žáci si zdokonalili angličtinu, použili ji v praxi,
poznali jinou kulturu a nové lidi; a hlavně si uvědomili, že bez angličtiny to prostě
v dnešním světě nejde.

