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Vážení spoluobčané,
máme tady měsíc květen. Je to období, kdy se vše probouzí a kvete. I my se na
toto období těšíme. Začneme pracovat na zahradách, můžeme posedávat na
lávkách a užívat si sluníčka, v oknech se začínají objevovat truhlíky s
květinami.
I naše obec se pomalu probouzí po dlouhé zimě. Zeleň nám začíná pučet, tráva
růst a i v oknech obecního úřadu a kulturního domu se objeví truhlíky s
kytkami. Díky teplému počasí nám zimu přečkaly všechny nově vysázené thuje
na místním hřbitově. Určitě budeme i nadále s úpravami na hřbitově
pokračovat.
Další úpravy budou v místní knihovně, kdy je po vyřazení knih knihovna
prostornější a proto je možné ji nyní využít i k jiným příležitostem. Knihovna
bude nově vymalována, bude přikoupen nový nábytek a zřízen dětský koutek.
Tyto úpravy budou hrazeny ze zisku z prodeje knih. Byla nám doporučena
výměna oken, kvůli udržení stále teploty. Nyní je v knihovně chladno a není
možné tam po většinu roku „normálně fungovat“.
Celý loňský rok se splácely staré závazky a letos konečně můžeme pomalu začít
realizovat menší opravy a úpravy v naší obci a blízkém okolí, ve kterém žijeme.
Jak se říká „Když se chce, všechno jde“.
Měsíc květen je také měsíc mnoha akcí. Letos jsme již v naší obci postavili
májku, v rámci bezpečnosti občanů proběhlo „dopoledne se záchranáři“
a 6. května jsme společně k pomníku položili květiny. Tímto pietním aktem
jsme si připomněli 71. výročí nejen osvobození osvobození naší obce, ale i celé
naší vlasti.
Věřím, že se Vám akce líbily a i nadále se budeme na společných akcích
scházet v tak hojném počtu, jako doposud. Májku nám sice ukradli, ale my i
přesto budeme mít kácení máje a smažení vajec. Věřím, že se opět na této akci
setkáme.
Přeji Vám krásné teplé dny, plné pohody a dobré nálady.
Jana Švejdová, starostka

Informace z naší obce
Marius Pedersen
V sobotu 14. 5. 2016 od 7.30 do 9.00 bude v obci přistavena mobilní sběrna
velkoobjemových a nebezpečných odpadů na obvyklém místě před hasičskou
zbrojnicí.

Prodej knih
Ve dnech od 13.5. do 16.5. bude probíhat prodej vyřazených knih z místní
knihovny (cca 2 700 knih). Cena knih je jednotná 10 Kč.
Prodej bude probíhat:
- v pátek od 13.00 do 16.00; prodávat budou Jana Švejdová,
Kateřina Mazurová
- v sobotu od 8.00 do 11.00; prodávat budou Pavel Horák, Marcel
Nejezchleb
- v pondělí od 15.00 do 18.00; prodávat budou Jana Švejdová,
Kateřina Mazurová

Svoz plastu
Svoz plastu bude probíhat 27. 5. 2016 v dopoledních hodinách obecními
dělníky.

Oprava lávky přes potok Hvozdnice
Na žádost občana dojde v nejbližší vhodné době k opravě stávající lávky přes
potok směr Jakartovice. Nyní je lávka ztrouchnivělá a není bezpečné ji
využívat. Dojde k výměně kulatin, desek a opěr. Budeme rádi, když pomůžete
při této opravě, která bude včas vyhlášena.

Obecní hřbitov
V měsíci květnu provedeme aktualizaci místního hřbitova. Každý hrob bude
nově přeměřen, bude mu přiděleno evidenční číslo a veškeré tyto informace
budou zapsány do hřbitovní knihy, která není poslední léta aktualizována.

Hvozdnický expres
Dne 3.6.2016 bude opět zahájena sezóna Hvozdnického expresu – vlakové
spojení mezi Opavou a Svobodnými Heřmanicemi. Jízdní řád uveřejníme na
našich webových stránkách hned jak bude dostupný.

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

Aktualizace
V měsíci květnu budou aktualizovány webové stránky obce a obecní knihovny.
Na stránkách najdete tipy na výlety a budou zde také přidány nové jízdní řády.

Poděkováni
Obec Mladecko, SDH Mladecko a SDH veteráni děkují všem,
kteří se zúčastnili akcí „Stavění máje“ a „Výročí osvobození obce“.
Zvláště děkujeme těm účastníkům, kteří se aktivně podíleli na přípravě
těchto akcí.
Akce „Dopoledne se záchranáři“
Dne 30.4. 2016 proběhla v Mladecku akce „Dopoledne se záchranáři“. Této
akce se zúčastnilo 17 dětí a přišli také občané, kteří měli zájem dozvědět se
něco o bezpečnosti a o práci zdravotních záchranářů, policajtů a hasičů. Každý,
kdo se akce zúčastnil, dostal reflexní předmět. Tímto bychom chtěli srdečně
poděkovat panu Miroslavu Mausovi a Kamilu Hájkovi za přednášky a praktické
ukázky z jejich práce.
Nabídka reflexních předmětů
Na obecním úřadu Mladecko k zakoupení nabízíme reflexní předměty. Pro děti
reflexní vesty, pro adolescenty a dospělé reflexní pásky.
Dětskou reflexní vestu žlutou, velikost S a M, je možné zakoupit za 50,-Kč,
zaklapávací reflexní náramek stojí 10,-Kč.
I malý reflexní pátek na batohu, rukávu či nohavici může zajistit, že budete
vidět v šeru i v noci !!!!!
Tipy na výlety
Zřícenina hradu Vikštejn – zřícenina vznikla vyhozením hradu do povětří v
roce 1648. Přístup ke zřícenině vede po staré hradní cestě od severu ze silnice
Opava-Vítkov, jinak je hradní svah na všech stranách velmi srázný.
Rozhledna Velký Roudný – 20 m vysoká dřevěná konstrukce, postavená v roce
2007, z rozhledny je výhled na hřebeny Hrubého Jeseníku, Krnovsko, Opavsko,
Beskydy a Oderské vrchy. Rozhledna je volně přístupná po celý rok, vstup je
zdarma.
Naučná stezka zatopené osudy – naučná stezka dlouhá 1,4 km, na kterých je
rozmístěno 5 stanovišť. Stezka se nachází podél vodní nádrže Slezská Harta,
první stanoviště se nachází u pohostinství v Leskovci nad Moravicí.
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Jarní soutěže
Letošní jaro se na naší škole, stejně jako v předešlých letech, neslo v soutěžní náladě.
V minulých týdnech proběhla například zeměpisná či biologická olympiáda. Své početní
dovednosti si žáci prověřili v Matematickém klokanovi a v Pythagoriádě.
Koncem března se pak někteří z nás vydali za africkými savci, jež se stali hlavním tématem
letošní soutěže v ostravské ZOO.
Opomenout nelze také již tradiční
účast
dramatického
kroužku
na
Divadelním lízátku, kde děti pod
vedením paní vy-chovatelky Pruskové
představily pohádku O opravdovém
princi.
S touto
pohádkou
rovněž
vystoupily 5. března v Jakartovi-cích a
Bohdanovicích
u
příle-žitosti
Mezinárodního dne žen.
Velmi pěkného úspěchu dosáhla žákyně
deváté třídy Bára Viatrová, kterou její
zdařilá počítačová práce na téma Můj
koníček vynesla třetí místo v okresním kole soutěže Prezentace 2016.
Na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě proběhla v březnu regionální soutěž
nazvaná Mladí lidé v evropských lesích. Náš okres reprezentovalo tříčlenné družstvo sestavené
z žáků mladecké školy. Bára Viatrová, Eva Mazalová a Patrik Kučerka odpovídali na vědomostní
otázky týkající se lesních rostlin a živočichů a také plnili praktickou poznávací část. Svými
znalostmi si vysloužili krásné druhé místo a jen o vlásek jim unikl postup do celostátního kola, což
je v bohaté konkurenci družstev z celé Moravy a Slezska jistě úctyhodný výkon.
Kulturní akce
Abychom mohli na soutěžích zazářit svými vědomostmi, je nutné si neustále osvojovat nové
informace a rozšiřovat všeobecný přehled. Proto naše škola v předešlých měsících uspořádala celou
řadu kulturně vzdělávacích akcí pro děti z prvního i druhého stupně.
Dne 8. 3. žáci 6.- 9. tříd zhlédli v kině Mír dokument nazvaný Síla lidskosti, jenž byl
věnován osobnosti Nicolase Wintona, který před druhou světovou válkou pomohl zachránit několik
set židovských dětí před odvlečením do koncentračních táborů.
Naše nejmenší děti navštívily 18. 3. divadelní představení Popelka ve Slezském divadle.
Všem se pohádka moc líbila. Také navštívily velikonoční trhy a projely se na historickém kolotoči.
A nezapomnělo se ani na žáky 2.- 5. ročníku, kteří 23. 3. zavítali do Slezského muzea
v Opavě, kde se v rámci prohlídky zúčastnili doprovodných vzdělávacích programů.
Měsíc březen jsme zakončili v historickém duchu, když k nám 30. 3. dorazila Agentura
Pernštejn se svým divadelním představením o dynastii Přemyslovců. Kromě toho, že jsme si
osvěžili spoustu důležitých dat a faktů,
byli jsme svědky pravého rytířského
souboje.
Na Apríla se postupně všechny
třídy zúčastnily workshopu s drumbeny,
při kterém si někteří z nás sáhli až na samý
kraj svých rytmických možností, nicméně
jsme se u toho velice pobavili a opět
něčemu novému naučili.

