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XVII. ROČNÍK
NEPRODEJNÉ

ZMĚNA A SVOZOVÝ KALENDÁŘ
ODVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Změna odvozu popelnic od 1.3.2013
se budou popelnice
odvážet každý lichý pátek v měsíci.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO – TERMÍNY PRÁZDNIN

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Termíny prázdnin v naší škole:


Jarní prázdniny: 11. března až 17. března 2013



Velikonoční prázdniny: 28. a 29. března 2013



Hlavní prázdniny: 28. června – 1. září 2013

POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
zákonem č. 133/2011 Sb. Ustanovení § 134 s účinností od 1. srpna 2011.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2013.

Poplatky: Povinné výměny řidičských průkazů nepodléhají správnímu poplatku, pokud nedochází současně ke
změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu.

Termín vydání: Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě do 20 dnů.

OBECNÍ KNIHOVNA MLADECKO

_____________________________________________________________________________________________

Obecní knihovna Mladecko je otevřená každé pondělí od 15:30 do 17:30 hodin.
V knihovně je celkem 4 432 knih, z toho v majetku obce 4 138 knih, stálá zapůjčka

z dotace Moravskoslezského kraje 294 knih. Kromě toho je možno v knihovně
zapůjčit časopisy (STORY, MOJE ZEMĚ, ZAHRÁDKÁŘ, .......).V letošním roce je přihlášeno 30 dospělých
čtenářů a 6 dětí do 15 let. Roční poplatek pro dospělého čtenáře činí 30,-Kč a pro děti do 15 let 10,-Kč.

V roce 2012 bylo vypůjčeno celkem 1 537 knih a časopisů, z toho 1 183 krásná literatura pro dospělé,
79 naučná literatura pro dospělé, 61 krásná pro mládež, 40 naučná pro mládež, 174 časopisů.
Dále byla uspořádaná beseda o knize pro žáky naší školy.

V roce 2011 byla provedena kontrola a vyřazení zastaralých a opotřebovaných knih dětské literatury
a naučné pro dospělé. Část těchto knih již byla zájemcům prodána. Velká část je neustále k dispozici za
jednotnou cenu 10,-Kč za knihu.

STATISTIKA OBYVATEL MLADECKA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

STATISTIKA DAT OBYVATEL MLADECKA K 1.1.2013
Osoby

159

Ženy do 60 let

48

Děti do 18 let

3

Muži do 60 let

51

Děti do 15 let

20

Muži a ženy starší 60 let

37

MLADECKÉ AKCE

______________________________________________________________________________________________________________________________________



V neděli 30. prosince 2012 se uskutečnil zájezd našich seniorů do Slezského divadla Opava na operetu
„Uličnice“. Na toto představení bylo prodáno 26 lístků. Autodopravu zajišťoval pan Košárek a tímto
mu chceme moc poděkovat.



V pátek 18.1 2013 se tradičního „Hasičského plesu“ zúčastnilo
caa 40 osob, kde nám hrála skupina Golf Hradec. V tombole bylo

83 cen a hlavní cena divočák, kterého vyhrál pan Tomáš
Stromský, tímto mu gratulujeme. Nesmirně si také vážíme toho,
že paní Zdislava Trlicová a její kamarádka Zdeňka Krupová

uvařily vynikající guláš, který všem chutnal. Také chceme opět
poděkovat všem sponzorům a všem lidem z Mladecka a okolí,
kteří nám do tomboly darovali ceny a zakoupili si lístky na ples a
přispěli tak hasičům, všem moc děkujeme.



V sobotu 16.2.2013 jste mohli jako každý rok potkat na vesnici medvěda a jeho družinu. V podvečer
bylo zahájeno již tradiční „Pochování basy“. Účast byla caa 50 osob, k tanci a poslechu nám hrála
skupina Golf Hradec. V tombole bylo 72 cen. Tímto chceme poděkovat všem sponzorům a všem lidem
z Mladecka a okolí, kteří nám do tomboly darovali ceny, všem moc díky.

Obecní úřad Mladecko spolu

s SDH a SDH veteránů z Mladecka
srdečně zvou všechny ženy

dne 8.3.2013

v 16:00 hodin

do kulturního domu
v Mladecku na

„Jarní setkání žen“.
Od 17:00 hodin začne kulturní program,
občerstvení a hudba zajištěna.



V sobotu 16.3.2013 se uskuteční zájezd do Slezského
divadla Opava na činohru „Sekretářky z Ostrožné“, které
bylo 6.2.2013 zrušené pro nemoc paní Vaňkové. Na toto
představení bylo prodáno 30 lístků. Odjezd autobusu bude

v 17:45 hodin od hasičské zbrojnice. Prosím všechny, aby
přišli včas. Autodopravu zajišťuje pan Košárek.



V úterý 19.3.2013 v době od 13:15 do 14:15 hodin se uskuteční prodejní akce firmou „DENA“
v kulturním domě Mladecko.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO

______________________________________________________________________________________________________________________________

Předzápis, novoroční setkání a zápis do první třídy
4. ledna 2013 se v ZŠ Mladecko konal den otevřených dveří spojený s předzápisem do první třídy nazvaným

„Soutěžení se sněhulákem“. Hosté si mohli prohlédnout všechny školní prostory nebo si chvíli odpočinout
v improvizované kavárně. Součástí programu bylo také vystoupení dramatického kroužku. Pod vedením
p. vych. Pruskové žáci sehráli pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Hlavní program byl určen především
předškolákům, kteří si mohli při Soutěžení se sněhulákem vyzkoušet spousty zajímavých aktivit. Kreslili,

počítali, vybarvovali, zdobili a vyráběli sněhuláčky. Při této příležitosti si mohli sednout do školní lavice,
seznámit se s našimi pedagogy a s novými kamarády.

Zápis do první třídy ZŠ Mladecko se konal 18. ledna. Tradičně probíhal v pohádkovém duchu. Tentokrát na
motivy pohádky O Červené karkulce. Děti prošly trasu s několika stanovišti, kde prokázaly své znalosti
a dovednosti potřebné pro přijetí do první třídy.
Celkem se k zápisu dostavilo 13 dětí.

Třetí školní ples
..1. února se v prostorách ZŠ Mladecko konal školní ples. Kromě hudby a tance se návštěvníci výborně
pobavili při vystoupení břišních tanečnic a při losování bohaté tomboly. Hlavní cenou bylo již tradičně divoké
prase. Organizaci si vzali na starost členové Občanského sdružení rodičů. Touto cestou jim velmi děkujeme.

Kromě veselého programu hosty čekal také vynikající guláš z divočáka a různé jednohubky. Věříme, že se na
podobné akci sejdeme v hojném počtu i příští rok.

Sportem ke zdraví…
Stejně jako v předešlých letech se naši žáci zúčastnili

několika sportovních událostí. V lednu to byl florbalový
zápas pro žáky 8. a 9. ročníků. Začátkem února se žáci
nižšího stupně utkali ve vybíjené.

Orion florbal cupu na ZŠ Otické v Opavě se zúčastnili:
Jaromír Bernard, Petr Heinzke, Eduard Prokop, Ondřej
Šimčík, Lukáš Jakobovský, David Pavelek, Kryštof Rašo.

Vybíjené se zúčastnili: Ondřej Adamčík, Erik Krčmarík,
Lukáš Mattovič, Aneta Housovská, Tomáš Bartoš, Ondřej
Duda, Patrik Bosák, Eliška Bartáková, Eliška Kubesová,
Natálie Sváčková.

Kromě toho měli žáci celé naší školy možnost zabruslit si na

zimním stadionu v Opavě. Rodičovské sdružení nám poskytlo
finance k zaplacení nájmu ledové plochy, a tak se naši žáci
pobavili při bruslení hned dvakrát. Někteří z nich dokonce
stáli na bruslích prvně v životě. Pro všechny to byl

nezapomenutelný zážitek. Děti se zasmály, utužily se vztahy
ve třídních

kolektivech.

Především

si

všichni

dobře

zasportovali. Tímto děkujeme Sdružení rodičů za finanční
příspěvek.

Zapojení do soutěží

30. ledna se v naší ZŠ konalo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo mnoho dětí z 1. až 5. ročníku.

Odborná porota nakonec nechala do okrskového kola, které se konalo 17. února v loutkovém divadle
v Opavě, postoupit Vojtěcha Bernarda, Zuzanu Havlíkovou a Elišku Kubesovou. Do okresního kola postoupil
Vojtěch Bernard. Tímto mu velmi gratulujeme a přejeme štěstí v dalším recitování.

Mimo to proběhla školní kola biologické olympiády, Pythagoriády, zeměpisné olympiády a olympiády

v anglickém jazyce. Držíme palce všem žákům, kteří postoupili do okresního kola. Jmenovitě se jedná
o Ondřeje Ihna, Simonu Kurtinovou a Karolínu Birgusovou.

Projektová výuka
Pro žáky 6. až 9. tříd byla určena akce Technika nás baví, která probíhala ve dnech 6. a 8. února. Jednalo se
o projekt Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě. Pod odborným vedením se žáci
seznámili s technickou prací na PC. Nejprve si sami vytvořili nákres schematického zapojení. Následovala
praktická část, kdy si dle svého schématu žáci vytvořili tzv. „běžící světlo“.

„Technika nás baví“ patří k projektům reagujícím na problematický vývoj na pracovním trhu

v Moravskoslezském kraji, jímž je především nízký zájem o technické profese (elektrotechnika, stavebnictví).
Projekt má návaznost na projekt Region 4Tech, kterého se naše škola zúčastnila v předešlých letech. Cílem

projektu je motivovat žáky vyššího stupně ZŠ k volbě studia zmiňovaných oborů. Do projektu je kromě
ZŠ Mladecko zapojeno dalších 24 základních škol z celého MS kraje.
Projektová výuka probíhala také 5. února. Tentokrát se jednalo o projekt Multipolis, výukovou deskovou hru

podporující průřezová témata multikulturní výchovy na školách. Během hry se žáci učili hlouběji přemýšlet
o lidech kolem sebe, nesoudit je dle skupinových stereotypů, ale přemýšlet o jejich individuálních potřebách.

Připomínáme, že žáci dokončili práci na výrobě dřevěných modelů aut. O vítězech můžete rozhodnout i Vy.
Stačí hlasovat na www.povolaniprozivot.cz od 1. do 17. března 2013.

Chtěl bych Vás informovat, že na stránkách www.mladecko.cz v záložce fotogalerie vkládám fotky všech

uskutečněných akcí. Jestliže máte nějaké pěkné fotky z mladeckých akcí a chcete je uveřejnit na mladeckých
stránkách, tak mi je prosím předejte. Snažím se zde uveřejnovat fotky, které jsou slušné a nekazí pověst Vaší
osoby. Kdyby někdo z Vás nechtěl svou osobu a děti zde zveřejnovat, prosím zdělte mi to a já to budu

respektovat. Musíte pochopit, že není možné, abych všechny osoby, které jsou na fotkách zachyceny oslovoval
jednotlivě a vyžadoval si povolení vložení na mladecké stránky (třeba rozsvícení vánočního stromečku
s dětmi, plesy, zájezdy, atd). A jestliže sem někoho tímto urazil, tak se mu dodatečně omlouvám. Snažím se tyto
mladecké stránky oživit, protože v minulosti byly zanedbané. Děkuji za pochopení, Pavel Horák.

_________________________________________________________________________________________
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