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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, v úvodu přeji všem do
začínajícího roku 2013 pevné zdraví, hodně
lásky, štěstí a porozumění ve Vašich
rodinách i v celé naší obci.
Děkuji všem, kteří připravovali adventní
setkávání i 1. Mokrolazecký vánoční
jarmark i Vám všem, kteří jste se těchto
setkání zúčastnili. Přestože v některých
případech počasí nebylo ideální, myslím si,
že všechna setkání se vydařila a ti, kdo přišli,
mohli prožít pěkné společné chvíle.
Co se v naší obci kromě již zmiňovaných
setkávání od vydání minulého Zpravodaje
událo?
Ještě před koncem minulého roku byla v
obecní stodole zpevněna plocha podlahy.
Stávající udusaná hlína byla vytěžena a po
navezení a zhutnění podkladních vrstev
kameniva a strusky
byla provedena
pokládka zámkové dlažby. Celá akce byla
financována z motivačního programu
Elektrowinu. Za to, že jsme sbírali a třídili v
obci elektroodpad a dosáhli jsme požadované výtěžnosti na obyvatele, byla nám
přislíbena odměna do výše 50 000,- Kč.
Poskytnutí tohoto příspěvku však bylo
podmíněno použitím finanční částky na
zkvalitnění sběrného místa. Vydláždění
obecní stodoly (sběrného místa elektroodpadu) bylo realizováno firmou Repena s.r.o.
za celkovou částku 48 450, - Kč. Celá akce
byla tedy uhrazena z odměny Elektrowinu
bez použití financí z obecního rozpočtu.
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval
o situaci se žádosti o dotaci na zateplení
místní Základní školy. Velmi mě těší, že
mohu dnes napsat zcela odlišnou zprávu.
Dne 8. 10. 2012, tedy velmi brzy po
distribuci minulého Zpravodaje, jsme
obdrželi „Vyrozumění o poskytnutí podpory
z Programu Zelená úsporám v oblasti
realizace úspor energie v budovách
veřejného sektoru“. Na základě tohoto
rozhodnutí nám budou, pokud splníme
všechny podmínky, rezervovány finanční
prostředky v maximální výši 2 205 347,Kč. Ihned po přijetí této informace jsme
začali s přípravou této investiční akce. Na
realizaci výběrového řízení a celkovou
administraci projektu „Zateplení ZŠ Mokré
Lazce“ byla zastupitelstvem obce vybrána
firma INNOVA Int. s.r.o. Je dokončován
realizační projekt včetně potřebných
výpočtů. Nejpozději v únoru musí být

zahájeno výběrové řízení na dodavatele,
abychom splnili všechny zákonné lhůty a
aby bylo možno stavbu realizovat v červnu
a červenci letošního roku. V rámci této akce
bude škola zateplena, bude provedena
výměna rozvodů topení a topných těles a
natřena střecha školy (poslední nátěr byl
proveden cca před 20 roky). Zateplení
obvodových zdí bude provedeno ze tří stran
vnějším zateplením a čelní stěna bude
zateplena zevnitř. Oprava a barevný nátěr
fasády bude samozřejmě součástí této
opravy. Dále bude zateplen strop ve sklepě
a podlaha půdy. Stávající litinové radiátory
a rozvody ústředního topení, ve kterých
koluje velké množství otopné vody, budou
vyměněny za nové.
Realizace tohoto projektu bude největší
investiční akcí naší obce v tomto roce.
Věřím, že přispěje nejen k ušetření peněz za
energie, ale i ke zkrášlení naší obce, protože
si jistě všichni uvědomujeme, že budova
školy je jednou z dominant naší obce.
V naší obci dobře funguje (až na malé
výjimky) třídění odpadu. Kromě bioodpadu máme vyřešen sběr všech ostatních
komodit. Od letošního roku se tento stav
mění, a to samozřejmě k lepšímu. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo o rozšíření služeb
firmy Marius Pedersen o sběr BRO
(biologicky rozložitelného odpadu). Tato
služba je zahrnuta do poplatku za odpad,
který je na rok 2013 stejný jako v minulém
roce, tj. 500,- Kč/osobu/rok. Věřím, že
zavedením této služby se podaří v naší obci
odstranit nepovolené skládky a zlepšit tak
naše životní prostředí (více v článku
„Začínáme třídit bioodpad“).
Uvědomuji si, že v naší obci bude stále co
zlepšovat, opravovat a zvelebovat. Na tyto
činnosti jsou potřeba finance a ty z
obecního rozpočtu nepokryjí všechny naše
plány v krátkém časovém úseku. Proto
chceme, i s přispěním dotací, naší obec
zvelebovat postupně. Neradi bychom,
pokud nás k tomu nedonutí okolnosti, naší
obec zadlužovali.
Aby se nám v naší obci dobře žilo, žádám i
Vás, abyste své návrhy a připomínky k
rozkvětu naší obce sdělili zastupitelstvu,
které bude s Vašimi podněty dále pracovat a
dle finančních možností obce, vyhlášených
dotačních titulů a potřebnosti realizovat.
František Šteyer, starosta obce

NEPRODEJNÉ
Tříkrálová sbírka 2013
Tříkrálová sbírka, pořádána Charitou ČR,
skončila rekordem nejen v celostátním
měřítku s dosud nejvyšší vybranou sumou
76,9 milionu korun, ale i v naší obci. V
Mokrých Lazcích jsme do pokladniček
koledníků přispěli částkou 29 045,- Kč. (V
loňském roce to bylo 26 855,-Kč).
Naše domovy navštěvovalo pět skupin
koledníků s vedoucími skupinek. Kdo u nás
koledoval?
Magdaléna, Kateřina a
Alžběta Kudelovy, Eva a Petr Hřivňačtí,
Helena Galová, Jan a Vojtěch Adamcovi,
Adam Kupčík, Monika, Klára a Veronika
Kinnertovy, Pavla Volná, Ema a Klára
Pastuszkovy, Michal Galvas s vedoucimi
skupinek – Ludmilou Galovou, Lukášem
Hřivňackým, Martinem Kinnertem, Janem
Klapetkem a Václavem Víchou. Jménem
ředitele Charity Hrabyně Vám děkuji za
přijetí tříkrálových koledníků ve Vašich
domovech a příspěvek do sbírky a
koledníkům za pomoc při koledování.
Sbírka poslouží charitě zejména v péči o
seniory, nemocné a handicapované, lidem
bez domova a v hmotné či sociální nouzi.
Většina finančních prostředků zůstává v
regionu, kde byly vykoledovány, desetina
výnosu jde na pomoc do zahraničí.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se jakýmkoli
způsobem na sbírce podíleli.
František Šteyer

Hasiči v letošním roce
I v letošním roce pro Vás připravujeme
několik akcí a budeme se snažit o vaši
přízeň. Stejně jako v loňském roce
připravujeme v červnu Pivní slavnosti,
které budou součástí posvícenského dne
obce. Začátkem září se můžete těšit na
Gulášové slavnosti a rok zakončíme akcí
pro ty nejmenší Mikulášskou nadílkou. V
nejbližší době Vás zveme na pravou
tradiční domácí zabíjačku, která se
uskuteční 23.2.2013 od 9 hodin u naší
hasičské zbrojnice. Budou Vás čekat
tradiční zabíjačkové dobroty, domácí
uzené, na zahřátí bude punč a svařák. Pro
nejmenší bude bohatý program a nebude
chybět harmonikář s bubeníkem.
Přijďte se dobře pobavit, těší se na Vás
hasiči.
Jaromír Benda
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Začínáme třídit bioodpad
V souladu s rozhodnutím zastupitelstva
obce Mokré Lazce bude ve spolupráci se
společností
Marius Pedersen a.s. od
letošního roku zaveden pro občany povinný
sběr a svoz biologicky rozložitelného
odpadu (BRO). Rozhodnutí zastupitelstva
obce je v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. o odpadech.
Co je to bioodpad a proč ho třídit?
Bioodpad tvoří více než 40% komunálního
odpadu. Jedná se o jakýkoli odpad, který je
schopen podlehnout biologickému
rozkladu. Nás bude zajímat především tzv.
„zelený“ kompostovatelný bioodpad, který
podléhá tlení (rozklad za přístupu vzduchu),
při kterém navzdory obecně převládajícímu
názoru nevzniká téměř žádný zápach.
Ekonomický dopad třídění bioodpadu
Důvodem pro sběr bioodpadu je rovněž
ekonomický aspekt separovaného sběru
bioodpadu a jeho následné kompostování.
Nově zavedený systém sběru BRO může
částečně přispět k udržení výše místního
poplatku za nakládání s odpady ve stávající
výši, popř. v budoucnu ke zmírnění jeho
růstu. Zavedení tříděného sběru BRO by
mělo podstatně snížit množství komunálního odpadu. Tráva, listí, větve a podobný
odpad nesmí skončit v popelnici na

komunální odpad, ale pokud není uložen na
kompost, patří do sběrné nádoby na
bioodpad. Někdo si může myslet, že je to
jedno, do jaké popelnice trávu uloží. Není
tomu tak, protože poplatek za uložení
komunálního odpadu na skládku je více než
dvojnásobný oproti poplatku za likvidaci
bioologického odpadu. Občané jsou
povinni odpady třídit. V případě zjištění, že
popelnice obsahují zakázané odpady, může
být s majitelem nemovitosti zahájeno
přestupkové řízení ve věci porušení platné
obecně závazné vyhlášky.
Sběrná nádoba na
svozu

bioodpad a režim

Bioodpad bude shromažďován do
speciálních sběrných nádob - popelnic o
objemu 240 l (nádoba je děrovaná, na
kolečkách, hnědé barvy). Na číslo popisné
bude zdarma zapůjčena pouze jedna sběrná
nádoba (pokud někdo bude potřebovat více
nádob, dohodne si pronájem popelnice na
vlastní náklady s firmou Marius Pedersen).
Svoz BRO bude realizován v intervalu 1x
za 14 dní v období duben – listopad.
Co se do popelnice sbírá?
Travní hmota – jadřince - pecky z ovoce –
listy a nať ze zeleniny – skořápky z ořechů –
slupky z ovoce a zeleniny – bramborové

slupky – kávový odpad – čajový odpad a
čajové sáčky – piliny – plevel – košťály i
celé rostliny – seno - sláma – listí – dřevní
hmota – hobliny – větve z prořezu stromů
do délky 25 cm a průměru 2 cm.
Do popelnice na bioodpad je zakázáno
ukládat!!!
Papír – tetrapack – plasty – sklo – kovy –
textil – léky – barvy – guma – saponáty –
čistící prostředky – baterie – minerální
oleje - nebezpečné odpady – elektroodpady – směsný komunální odpad – popel –
hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny) –
potraviny - vaječné skořápky – podestýlky domácích zvířat apod.
Výdej popelnic
Hnědé popelnice budou ZDARMA
vydávány majitelům nemovitostí v obecní
stodole v následujících termínech:
- pátek 22.března (13.00 – 18.00 hodin)
- sobota 23. března (8.00 – 12.00 hodin)
Majitel nemovitosti prokáže svou
totožnost občanským průkazem a
podepíše „Potvrzení o převzetí sběrné
nádoby na bioodpad“. Spolu s popelnicí
majitel obdrží svozový kalendář a
samolepku.
František Šteyer, starosta obce
ing. David Benek, Marius Pedersen a.s.

Hodnocení fotbalové sezóny 2012/2013 - minižáci
Novou fotbalovou sezónu jsme začali prvními tréninky ještě o letních prázdninách a s
vidinou určitých změn. Změny se týkaly
soutěží samotných, změny soupeřů, termínů
zápasů, systému tréninků a v neposlední řadě
složení obou týmů. Toto období pro mě bylo v
celku složité, protože na vedení i trénování
dvou družstev minižáků jsem zůstal v podstatě sám. Můj kolega Radek Bartošic celou
podzimní část strávil služebně mimo Českou
republiku. Proto jsem musel při trénování
značně improvizovat, případně využít pomoci různých kamarádů, aby naše společné
konání mělo nějaký efekt.
V této době z našeho týmu odešli někteří
hráči, které fotbal neuspokojoval v realizaci
jejich osobnosti, či se nechtěli podřídit našim
vyšším nárokům. Naopak se do přípravy
zapojili noví hráči, kteří projevili o fotbal
opravdový zájem. Na tomto místě musím
vyzdvihnout obzvláště pozitivní přístup pana
Jana Drápely ze Lhoty, který přivedl svého
syna a zároveň jako bývalý hráč Mokrých
Lazců mi systematicky začal pomáhat při
trénování a vedení zápasů těch nejmenších.
Osobně jsem se začal zúčastňovat tréninků
mládeže SFC Opava. Po překonání prvotních
obav, ale došlo k velice pozitivním výsledkům z účastí na jejich trénincích. Jedním z
největších kladů byla změna systému trénin-
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ků, kdy jsem vycházel ze vzorů tréninkových metod zkušených trenérů SFC. Myslím si, že kluci tuto změnu přivítali. Dalším
pozitivem je navázání kontaktů s tímto
regionálním klubem. Výsledkem byla účast
našich hráčů na druholigovém utkání mužů
na stadionu SFC, kdy před návštěvou 1700
diváků sehráli o přestávce přátelské utkání
s tamním družstvem.
Ještě musím vyzvednout činnost mého
kolegy pana Tomáše Bendy – trenéra mladších žáků, se kterým jsme myslím vytvořili
realizační tým, který je schopen si navzájem vyhovět a pomoct si. Někteří fotbalově
schopnější kluci ze starší přípravky se
velice pozitivně zapojili do týmu mladších
žáků, kde se hlavně svým přístupem stali
tahouny, i když věkově by v této kategorii
ještě hrát nemuseli. Vlastní hodnocení rád
přenechám mému kolegovi. Jsem samozřejmě rád, že i on mi pomohl vedením
některých tréninků mých kluků.
A nyní co se týče výkonů našich družstev!
Začnu těmi nejmenšími. Musím konstatovat, že v kategorii mladší přípravky jsme
udělali největší pokrok. Kluci nám dorostli,
a i když jsou stále ještě hluboko pod věkovou hranicí této kategorie, začali hlavně
herně konkurovat všem týmům v dané
kategorii. Obrovské zlepšení nastalo u

většiny hráčů. Nechci na tomto místě
nikoho jmenovat. Pouze zmíním nejlepšího střelce – Daniel Sukdol. Doufám, že
klukům jejich přístup vydrží i nadále pod
vedením Jana Drápely.
U starší přípravky došlo ke zmenšení
počtu hráčů v kádru, což nebylo až tak na
škodu, jelikož se v zápasech více uplatnili
všichni hráči. Byl i prostor pro zkoušení
mladých nadějných fotbalistů ve starší
kategorii. I zde jsem zaznamenal velký
herní pokrok, který bohužel není až tak
podložen výsledky. Kluci se herně více
vyrovnali a jak jsem již zmínil, někteří
vybraní hráči byli opravdovou posilou pro
tým mladších žáků. Opět musím zmínit
nejlepšího střelce – Lukáš Hiemer.
Na závěr mi dovolte zmínit vznik webových stránek na www.tymuj.cz . Zimní
příprava bude probíhat následovně. Od
středy 28.11.2012 od 16,00 hod. máme k
dispozici tělocvičnu ZŠ Štítina a to každou
středu. Od ledna 2013 začneme navíc
trénovat v Sokolovně, kterou musíme vzít
za vděk. Bude to pravděpodobně pondělí.
Během zimní přípravy proběhnou i halové
turnaje. Jeden turnaj budeme muset zorganizovat i my.
Přemysl Ulrich, hlavní trenér minižáků
Poděkování sponzorům
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ELEKTROWIN - recyklace vysloužilých elektrozařízení
Kde a jak se mohou obyvatelé Mokrých
Lazců zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených
elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z
míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla
vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu
základní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi
výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních
systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení,
kterému již někdo odmontoval důležité části
jako např. motor, kompresor, topné těleso,
buben, plášť apod. Demontáž a zpracování
elektrospotřebičů je činnost zákonem určená
pouze osobám s příslušnými oprávněními.
Takové výrobky je nutné považovat za odpad a
náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži
obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme
my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností
můžete zdarma odevzdávat na těchto místech:
Sběrný dvůr obce (obecní stodola), otvírací
doba: každé sudé pondělí od 16.00 do
18.00hodin
Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší
obci umístěn na parkovišti ulic Jubilejní a Pavla
Křížkovského a u místního obchodu s
potravinami.
Recykluji, recykluješ, recyklujeme
Češi se umějí chovat ekologicky. A rádi to také
dělají – když to ovšem není spojeno s příliš
velkým úsilím.
V případě vysloužilých elektrospotřebičů to
znamená, že síť sběrných míst, kam je mohou
občané zdarma odevzdat, musí být dostatečně
hustá.
Kolektivní systémy, které vytvořili výrobci a
dovozci, začínaly tuto síť budovat v roce 2005 od
nuly.
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Míst zpětného odběru neustále přibývá
Historicky první místo zpětného odběru starých
spotřebičů vzniklo díky kolektivnímu systému
ELEKTROWIN na Ministerstvu životního
prostředí ČR. Jen samotný ELEKTROWIN už
od té doby vytvořil více než tisícovku sběrných
míst ve městech a obcích a další téměř čtyři tisíce
obcí do systému zapojil prostřednictvím
mobilních svozů.
Na tuto síť, kterou bychom mohli označit jako
páteřní, navazují další tisíce sběrných míst u
prodejců nebo v servisech.
ELEKTROWIN neustále přichází i s dalšími
nápady, jejichž cílem je ještě víc usnadnit
spotřebitelům jejich chvályhodné odhodlání
chovat se ekologicky. Jednou z takových
iniciativ je například projekt Recyklujte s hasiči,
díky kterému se do zpětného odběru
elektrozařízení zapojily i sbory dobrovolných
hasičů. Podobný projekt existuje i pro školy.
Jmenuje se Ukliďme si svět a jeho počátky
nalezneme již v roce 2007.Díky tomuto úsilí se
dnes ve sběrné síti ELEKTROWINu sejde
každou hodinu bezmála 3000 kilogramů
vysloužilých spotřebičů. Jen ledniček a
mrazniček odevzdají lidé průměrně rovnou
tisícovku denně. Tento výsledek řadí Čechy na
páté místo v recyklaci v porovnání s ostatními
evropskými zeměmi.
Zpracovatelé procházejí náročným výběrem
Prostřednictvím sběrné sítě se spotřebiče
dostávají ke zpracovatelům. S těmi kolektivní
systém ELEKTROWIN uzavírá smlouvy na
základě výsledků náročného výběrového řízení.
Samozřejmostí jsou nejmodernější technologie.
Ty musejí především zaručit, že zpracování
„vysloužilců“ bude skutečně ekologické.
Staré lednice například používaly freony nejen
jako chladicí médium, ale také v izolacích skříní.
Zpracovatelé, s nimiž ELEKTROWIN
spolupracuje, je z těchto izolací dokáží bezpečně
odloučit například vymražením za extrémně
nízkých teplot po rozdrcení ve vakuovém
prostředí a dokonce připravit k dalšímu využití.
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Klub rodičů Kapka

Statistika OÚ
Evidence obyvatel k 31. 12. 2012
Počet obyvatel
1150
Počet mužů
565
Počet žen
585
Průměrný věk
39 let
Občané narození v loňském roce 6
Počet úmrtí v loňském roce
12

Občanské sdružení Klub rodičů Kapka je
tým aktivních rodičů, kterým není
lhostejná školní i mimo školní činnost dětí.
Jejich práce se odráží v akcích pořádané
pro děti, rodiče i širokou veřejnost.
Děkujeme rodičům i občanům za podporu,
účast i sympatie.
V loňském roce se Kapce podařilo potěšit
nejstarší občany Mokrých Lazců
projektem nazvaným ,, Úcta ke stáří“ . Děti
ze základní školy napsaly Vánoční přání
doplněné obrázkem a společně s rodiči
doručily seniorům domů. Máme velkou
radost z kladného ohlasu. V letošním roce
připravujeme setkání seniorů s dětmi ve
spolupráci se základní školou. Pod
vedením pedagogů vystoupí děti se
zajímavým programem.
Pozvání a termín konání této akce budou
doručeny do poštovních schránek.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Za o.s. Klub rodičů Petra Tenglerová

KALENDÁRIUM
LEDEN
12.1. Stojan Jan
86 let
12.1. Pavelková Zdeňka 85 let
13.1. Holčáková Antonie 81 let
16.1. Bendová Miloslava 60 let
17.1. Hružíková Bedřiška 82 let
19.1. Ulrichová Anna
84 let
23.1. Hrubá Jarmila
87 let
25.1. Malohlavová Blažena87 let
26.1. Kostřicová Marie
81 let

DUBEN
5.4. Tyllová Anna
86 let
11.4. Juhaňák Bohumil
85 let
12.4. Šindelář Jan
81 let
14.4. Palkovská Ludmila 70 let
16.4. Stanovský Jiří
83 let
16.4. Baláž Emil
50 let
18.4. Hochgesandt Rostislav 50 let
19.4. Adamčík Jan
85 let
23.4. Žídková Pavla
50 let

ÚNOR
1.2. Krhutová Marie
4.2. Musilová Alena
8.2. Hochgesandtová Karla
10.2. Bitnarová Milada
14.2. Šindelář Ivo
15.2. Křenová Věra
17.2. Kaštovský Jan
21.2. Bunčková Jarmila
27.2. Běláková Blažena

KVĚTEN
6.5. Vašíčková Marie
6.5. Sýkora Břetislav
7.5. Miketová Marie
12.5. Lokvencová Eva
17.5. Malohlavová Valerie
19.5. Bala Josef
24.5. Bittnerová Jindřiška
25.5. Popková Jana
30.5. Holoubek Ferdinand

84 let
81 let
90 let
70 let
84 let
81 let
86 let
50 let
83 let

ČERVEN
2.6. Tkáčová Augusta
8.6. Smolková Jiřina
11.6. Bubová Jaromíra
26.6. Engstler Jiří
27.6. Martiníková Marie

81 let
86 let
50 let
80 let
83 let

82 let
50 let
50 let

88 let
60 let
70 let
70 let
86 let
70 let

BŘEZEN
8.3. Baierová Vlasta
70 let
12.3. Stanovská Antonie 81 let
14.3. Kudělová Květoslava 82 let
15.3. Pultar Josef
81 let
16.3. Kostřica Jiří
87 let
23.3. Beněk Jaroslav
81 let
24.3. Rampírová Bohumila 50 let

SERVIS
Obecní úřad Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
úřední hodiny pro občany :
po a st 7-12 a 13-17 hod.
tel. starosta: 553 653 037 + fax,
mobil: 724 182 957
tel. sekretariát : 553 679 112, 553 679 339
tel. účetní : 553 653 036
e-mail : mokrelazce@mokrelazce.cz
web: www.mokrelazce.cz
www.maticeslezska.cz (informace o obcích
Mikroregionu Matice Slezské )
Pošta Mokré Lazce
Provozní hodiny: po, st 8-10 a 14-17, út, čt,
pá 8-10 a 14-15.30 | tel. 553 679 123
Prodejna Květinářství
Provozní doba: út 9-12, st, čt 9-12 ,1416.30, pá 9-12, 14-17, so 8-11 | tel. 774
840 697
Firma CENTROMAT, s.r.o.
(areál ZD v Mokrých Lazcích)
Výkup kovového odpadu
Provozní hodiny: st 12-18 (od 1.4. do
31.10), 12-16 (od 1.11. do 31.3), pá 8-16,
so 8-12 | tel. 606 733 929, 553 679 388
Praktický lékař
MUDr. Oldřich Víteček, zdrav.sestra Marie
Vykydalová
ordinace Štítina: (tel. 553 677 160)
po 7:00-12:00, út 14:00-18:00, st. 13:0014:00 objed., čt. 7:00-12:00, 13:00-14:00
objed., pá 7:00-12:00, 13:00-14:00 objed.
ordinace Mokré Lazce: (tel. 553 679 286)
po 13:00-15:00, st 7:00-12:00
728 164 767 - tel. číslo pro objednání léků,
odběrů (sestra)
Zubní lékař (MUDr. Helena Němečková)
ordinace Mokré Lazce
po 7:30-12:30, út 7:30-12.30 a 13-18,
st 13-20, čt 7:30-12:30 a 13-16, pá 7:3012:30
tel. 553 770 669
Dětský lékař (MUDr. Lebeda)
ordinace Štítina
po 12-13:15, út 14:45-16:30 (poradna), čt
7:30-8:15, pá 11-12:15 | mobil Štítina (Háj
ve Slezsku): 736 286 729
ordinace Kravaře
po 7.30-10.30, út 7.30-10.30 a 12:30-14
(poradna), st 9-11, čt 9-11, pá 7:30-10 | tel.
Kravaře: 553 672 297
ordinace Háj ve Slezsku
po 13.45-14.45, st 7-8:30, pá 12:30-13:30
Seznam telefonních čísel
ZŠ Mokré Lazce : 553 679 120
MŠ a školní jídelna: 553 679 117
Tenisové kurty: 722 181 561
Restaurace Obecního domu, pí. Billerová:
728 353 304
Pohotovost:
zách. služba 155, policie 158, hasiči 150
lékařská pohotovost 553 777 777
Poruchy:
elektřina 840 850 860, plyn 1239, voda
840 111 125
Odvoz fekálií: firma AGIP Opava, tel. 553
626 540, mobil 602 705 416.
Prodejna krmiv: pan Jaroslav Janovač,
Sokolská 216, 747 62 Mokré Lazce, tel.
774 562 809, www.krmivanej.cz
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Co se děje v mateřské škole?

Návštěva předškoláků

Od září pracujeme v naší MŠ z hlediska
organizace jinak. Stále zůstávají dvě třídy,
ale děti v obou třídách jsou věkově smíšené:
2,5 – 6 let. Prostředí je pro děti přirozenější –
takové, jaké přináší život. Nežijeme přece
věkově izolováni, ale komunikujeme,
spolupracujeme, řešíme problémy v
prostředí věkově pestrém, smíšeném. A
právě toto bylo důvodem, proč jsme se
rozhodly pro takovou formu práce. Je třeba
říct, že příprava učitelky na práci s dětmi v
heterogenní (smíšené) třídě je náročnější,
než kdyby učitelka pracovala s dětmi
stejného věku. Musí každý den připravit dva
typy úkolů, srozumitelné pro mladší děti a
náročnější pro děti starší. Pro školáky
takové, aby mohli uplatnit své nápady, přijít
s vlastním řešením. Pro všechny však musí
být práce zajímavá a bavit je.
Kromě informací získávaných od paní
učitelky dochází mezi dětmi ke vzájemnému učení. Starší děti hledají způsob, jak cosi
mladším sdělit, vysvětlit a k tomu účelu
hledají vhodná slova, opakují informaci s
různými obměnami, aby ji mladší dítě snáze
pochopilo – učí se komunikovat a řešit.
Malé děti se nenásilnou formou učí od
starších nové dovednosti, starší si díky
pomoci mladším osvojují zodpovědnost,
prohlubují si přirozenou schopnost pomáhat
a chránit slabší.
Díky životu ve skupině si děti osvojují různé
sociální role a předávají si poznatky a
zkušenosti. Děti se naučí solidaritě, souhře,
soucítění a vzájemnosti, která je v dnešním
světě tak velmi potřebná.
Kromě plnění školního vzdělávacího
programu umožňujeme dětem podle jejich
zájmů navštěvovat kroužky a další činnosti.
Již třetím rokem 19 dětí absolvovalo 10
lekcí plavání v Plavecké škole v Opavě.
Mnozí umí po kurzu splývat, uplavou pár
metrů pod vodou a co je hlavní – pobyt ve
vodě je těší!
Druhý rok vede ve školce Mgr. Lenka
Kupková Angličtinu. Zájem je slušný,
navštěvuje ji 10 dětí. Také flétnička je u dětí
v oblibě. Letos píská 5 dětí.
Nejvíce se děti těší na gymnastiku. Malých
g y m n a s t ů
m á m e
1 7 .
Ve spolupráci se základní školou jsme nově
zavedli atletiku. Navštěvuje ji 6 dětí z MŠ a
19 ze ZŠ. Kroužek vede Mgr. Natálie Hrubá.
Třetí rok jezdilo 8 zájemců o lyžování v
měsíci lednu na Vaňkův kopec. Počasí nám
přálo a děti toho hodně zvládly. Důkazem je
6 medailí.
V lednu měli rodiče možnost navštívit v naší
MŠ dvě přednášky Mgr. Pavelové z
Pedagogicko-psychologické poradny v
Opavě. Témata „Co, kdy a jak ve výchově
dítěte“ a „Školní zralost“ byla přínosná pro
rodiče i nás, učitelky.
Nyní připravujeme zápis do naší MŠ. Letos

Ve čtvrtek 24. ledna se přišly do naší školy
podívat nejstarší děti z MŠ v Mokrých
Lazcích. Všechny byly zvědavé, jak to
bude v jejich nové škole vypadat.
Návštěva to byla opravdu veliká, protože
se letos do 1. třídy chystá 18 dětí.
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bude o něco dříve, již v pondělí 25. 3. 2013.
Nebude to jen zapisování dětí pro další
školní rok, ale i příležitost pro všechny, kteří
mají zájem prohlédnout si naši školku.
Všichni jste srdečně zváni.
Alena Hodná, ředitelka MŠ

Škola zdravé pětky
Dne 29.ledna jsme ve škole zažili zase jeden
super den. Na návštěvu k nám přišla paní, se
kterou jsme si povídali o zdravé výživě.
Byli jsme rozděleni do čtyř družstev, ve
kterých jsme plnili různé úkoly, řešili kvízy a
hádanky. Jeden z úkolů byl dobře si
prohlídnout potravinovou pyramidu a poté
podle toho, jak jsou potraviny zdravé, je do
pyramidy zařadit. Také jsme z ovoce a
zeleniny stavěli obrázky a ochutnávali a
poznávali se zavřenýma očima ovoce a
zeleninu.
Já jsem byl nejvíce nadšený z ochutnávání
nápojů, zdravých i nezdravých, protože
mezi nimi byla kofola. Za nejrychlejší a
správné splnění úkolu získalo vždy jedno
družstvo bod, říkali jsme mu „zdravá
pětka“. Vítězné družstvo s nejvyšším počtem
bodů získalo odměnu – velký ananas. V
našem případě vyhrála družstva dvě, a
proto si ananas spravedlivě rozdělili a hned
snědli.
Nikdo z nás nakonec neodešel bez odměny,
protože každý dostal vysvědčení ze Školy
zdravé pětky se samými pětkami, které jsou
ve Škole zdravé pětky nejlepšími známkami.
Takže všichni prospěli s vyznamenáním!
Jan Vilč

Vystoupení žáků na plese

Tentokrát si prvňáci připravili pro své
mladší kamarády hodinu plnou pohádek.
Nejprve jim přečetli pohádku O třech
kůzlátkách. Pak se všichni rozdělili do čtyř
skupin, ve kterých měli za úkol správně
seřadit obrázky a převyprávět pohádku.
Přestože dětí bylo ve skupinách opravdu
hodně, uměly se společně domluvit a
vyprávění se jim podařilo. Došlo i na
počítání. Naši předškoláci ukázali, že se
čísel nebojí a už se umí pohotově
orientovat v číselné řadě.
Děti z mateřské školky odcházely
spokojené a nám školákům se společná
práce také líbila. Zanedlouho – 5. února se
opět setkáme při zápise do 1. ročníku a
věříme, že dětí přijde co nejvíce.
Vlasta Vlčková, ředitelka ZŠ

Prevence rizikového chování
Rizikové projevy stále více ovlivňují
vzájemné vztahy našich dětí ve škole i
mimo ni. Proto se naše škola rozhodla
oslovit ostravskou agenturu Faust, o. s.,
aby žáci prošli minimálním vzdělávacím
programem právě v rámci prevence rizik
takovýchto projevů. Chtěli jsme tím děti
upozornit na nevhodné chování, aby si
uvědomovaly a naučily se tato rizika
rozeznávat, odmítat a vhodně uvědoměle
se jim bránit. Celý program řeší další řadu
možných problémů a situací, které hodně
ovlivňují každodenní život našich dětí.

Program je sestaven do tří dvouhodinoV pátek 25. ledna 2013 žáci naší školy vých vyučovacích jednotek. Naši žáci jsou
vystoupili s tanečním programem v rozděleni do dvou skupin podle ročníků.
Obecním domě na společenském plese Dvě lekce již proběhly, třetí nás čeká v
pořádaném Klubem rodičů Kapka. únoru. S těmi nejmladšími, žáky prvního a
Naše
škola
narozeniny!
Jedenáct
párů
dívek amá
chlapců
pilně druhého ročníku, odborná lektorka formou
nacvičovalo s paní vychovatelkou pohádkového příběhu diskutovala o
Wysogladovou dva tradiční tance, které vzájemné pomoci a to s dostatečnou
mají původ v Polsku a to polonézu a ochranou sebe sama a svého zdraví.
Všichni žáci, mladší i ti starší, si osvětlili
mazurku.
V pátek jsme se sešli v Obecním domě pojmy a projevy spojené s šikanou ve
oblečení do bílých košil a netrpělivě jsme všech jejich formách. Starší se zabývali
očekávali svůj velký okamžik. Za zvuku také formami vzájemné pozitivní i
prvních taktů polonézy vykročily taneční negativní komunikace. Pozorovali, jak se
páry na parket. Následovala mazurka, při předávání mohou informace měnit
kterou jsme opakovaně zatančili společně s nebo jak lze také komunikovat neverbálně.
rodiči při dětské volence.
V posledním třetím setkání nás čeká řešení
Byla to moje taneční premiéra, ale tréma mě problémů týkajících se zdraví, zdravého
nepřepadla. Taneční vystoupení se povedlo, životního stylu a témata spojená s právy a
hosté nás odměnili potleskem. Díky za povinnostmi dítěte.
novou zkušenost.
Věra Schwarzová
Jan Tengler

