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Informace z naší obce
Oznámení obecního úřadu
Obecní úřad Mladecko bude od 2. 7. - 13. 7. 2018 z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

Knihovna
Obecní knihovna Mladecko bude přes letní prázdniny uzavřena. Otevřena bude pouze
18. 7. a 8. 8. 2018 od 9:30 – 10:30 hod, kdy bude možné si zapůjčit knihy z nové
cirkulace.

Výsledek konkursního řízení na ředitele ZŠ
Ve středu 30. 5. 2018 bylo ukončeno konkursní řízení na nového ředitele naší základní
školy. Toto konkursní řízení bylo vyhlášeno z důvodu ukončení šestiletého funkčního
období dosavadní paní ředitelky (v souladu s ustanovením §166 odst. 2 školského
zákona). Nezávislá konkursní komise skládající se ze 7 členů (člen krajského úřadu
MSK, člen české školní inspekce, ředitel jiné ZŠ, pedagog místní ZŠ, člen školské rady
a 2 zástupci zřizovatele) se usnesla, že nejvhodnějším kandidátem je Mgr. Lucie
Mausová. Na základě doporučení konkursní komise byla paní Mausová zřizovatelem
jmenována do funkce nového ředitele ZŠ s účinností od 2. 7. 2018.

Svoz odpadu
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír v pátek 29. 6. v dopoledních hodinách.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem velkoobjemového odpadu, který ležel den
předem před hasičkou zbrojnicí.

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

Nabídka pošty
Naše Pošta Partner nabízí velký sortiment tisku, např. 25 druhů časopisů
pro ženy, 15 druhů tisku pro muže, 10 druhů TV programů, 25 druhů časopisů pro děti,
40 druhů křížovek, receptáře, hobby časopisy a další.

Tipy na výlety
Na webových stránkách obce www.mladecko.cz byly přidány tipy na zajímavá místa
na výlety v okolí. Navštívit můžete např. Venušinu sopku, lávový proud u Meziny, či
využít vyhlídkové plavby na Slezské Hartě. V Leskovci nad Moravicí nebo Nové Pláni
si můžete zapůjčit šlapadla nebo elektroloď. Okolí Harty také nabízí velké množství
cyklistických výletů.
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Základní škola Mladecko
www.zsmladecko.cz
Druhé pololetí školního roku 2017/2018 se na Základní škole Mladecko odehrávalo ve
znamení mnoha akcí, soutěží a exkurzí, které zpříjemnily vyučování.
Žáci se účastnili několika soutěží, ve kterých nás velmi úspěšně reprezentovali. Jednou z
takových žákyň byla Anička Bernardová, která vyhrála okresní kolo soutěže Dětská scéna
2018 v recitaci jednotlivců. Tímto postoupila do
krajského kola, ve kterém opět zvítězila.
Znalosti o přírodě a zvířatech mohli žáci prokázat
v další soutěži, tentokrát pořádanou Zoo Ostrava.
Naše družstva obstála v těžké konkurenci s
dobrým výsledkem a žáci se zároveň dozvěděli
mnoho zajímavého ze života divokých zvířat.
Děvčata ze sedmé třídy Magdaléna a Karolína
Šromovy zastupovala naši školu v disciplínách, na
které se spíše zaměřují chlapci. Jedna vyráběla
svícen ve tvaru stromku ze železného plechu a druhá vytvářela elektronickou herní kostku. V
těžké konkurenci obsadila pěkné druhé místo.
Naše škola se zaměřuje na přírodovědné soutěže. V květnu se pravidelně zúčastňujeme
soutěže Zlatý list, jehož oblastní kolo probíhá na ZŠ Břidličná. Žáci soutěží ve tříčlenných
družstvech, kdy dvě družstva tvoří jeden tým. Na této soutěži se podílí kromě učitelů i Český
svaz ochránců přírody a ZOO Olomouc. V tomto roce si děti mohly prohlédnout i mláďata
klokanů, která jim přivezli ukázat pracovníci této ZOO.
Zápis do prvního ročníku proběhl na začátku dubna.
Všichni se v září těšíme na nové prvňáčky, kteří
zdárně splnili úkoly nachystané v pohádkovém lese.
Žáci druhé a třetí třídy navštívili výstavu tvůrce
komiksů Káji Saudka v Domě umění v Opavě. Sami
se proměnili v komiksové obrázky a celý den si
náramně užili.
Žáci 8. a 9. třídy se při exkurzi v Zemském archivu v
Opavě seznámili s historickými listinami a
písemnostmi, prohlédli si nejstarší kroniky a
dozvěděli se mnoho zajímavých informací o uchování těchto vzácných památek.
Hřejivé jarní počasí vylákalo naše prvňáčky na návštěvu větrného mlýnu v Cholticích. Na
vlastní oči si prohlédli, jak se dříve pomoci větru vyráběla mouka z obilí. Vše spojili s
příjemnou procházkou.
Světový den hygieny připravený Slezskou nemocnicí v Opavě navštívili žáci druhého stupně.
Názornou ukázkou se zde naučili, jak si pořádně umýt ruce, navštívili dětské oddělení
nemocnice a zhlédli výstavu věnovanou historii ošetřovatelství.
Nezapomínáme ani na kulturu, a proto všichni žáci druhého stupně vyrazili společně do
Slezského divadla v Opavě na divadelní představení Limonádový Joe.

Jak se chovat v knihovně, nejčtenější knižní tituly a mnoho dalšího se dozvěděli žáci 8.
ročníku v Městské knihovně Petra Bezruče v Opavě.
Stálá expozice Cesta města v Obecním době v Opavě nabídla našim žákům 6. a 7. třídy
možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami Opavy od pravěku až do 2.
poloviny 20. století. Žáci měli možnost zhlédnout nejen
zajímavé archeologické a historické památky, ale i
významná umělecká díla.
Po několika letech mohli žáci opět ve škole vidět ukázku
z chovu a cvičení velkých dravých ptáků. Žáci se
dozvěděli mnoho informací o životě, stravě a možnostech
výcviku sov, orlosupů, orlů a malých dravých ptáků.
Také si na vlastní oči prohlédli, jak tito ptáci loví
hlodavce a menší ptáky.
Ve škole proběhl pořad Tonda – obaly na cestách. Po
čtyřech letech si žáci prohloubili znalosti o třídění a
recyklaci odpadů.
Svým maminkám, babičkám, tetám, ale i ostatním
rodinným příslušníkům ukázali žáci naší školy, co si se
svými učitelkami a vychovatelkami připravili na tento
svátek. Pětačtyřiceti minutovým pásmem pohádek, scének,
tance a písniček tradičně provázeli žáci deváté třídy. Je
nám moc líto, že se jednalo o jejich poslední vystoupení na
této škole.
V pátek 1. června pořádá Spolek rodičů při ZŠ Mladecko
Dětský den. Tentokrát bude v duchu westernového dne a
všichni se již na hravé odpoledne plné soutěží těšíme.
Velké poděkování patří spolku rodičů, a především paní
Ihnové, která je hlavní organizátorkou této akce.
Děti z prvního stupně se těší na vyučování přímo v lese. Pan Birgus každoročně připravuje
pro naše žáky lesní pedagogiku, která interaktivní formou přiblíží dětem prostředí lesa a
funkce lesního hospodářství. Pan Birgus využívá spousty aktivizačních metod a formy
zážitkového učení. Lesní pedagogika bývá zakončena opékáním špekáčků sponzorsky
darovaných firmou Lesy ČR.
Ve dnech 11. - 15. 6. se zúčastní žáci prvního stupně školy v přírodě ve Zlatých Horách. Od
11. - 14. 6. se vydají žáci druhého stupně do Spálovského mlýna na cyklovýlet.
Touto cestou chceme také poděkovat obcím Jakartovice a Litultovice, které nám zdarma
zajišťují dopravu na soutěže a výlety během celého roku.
Na konci školního roku se v obecním domě v Jakartovicích rozloučíme s našimi deváťáky,
kterým stejně jako vám nyní, přejeme příjemné prožití blížících se prázdnin.
Vladimíra Mazalová

