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Informace z naší obce
Oznámení obecního úřadu
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 bude obecní úřad Mladecko uzavřen.

Pošta Mladecko
Ve čtvrtek 10. 5. a 24. 5. 2018 bude pošta Mladecko otevřena pouze od 14:30 do 16:00.

Změna otevírací doby prodejny potravin Mladecko
Z důvodu dovolené bude do 23. 5. upravena otevírací doba prodejny potravin v
Mladecku, a to následovně:
PONDĚLÍ – PÁTEK
7:00 – 11:00
SOBOTA
7:00 – 10:00
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 bude prodejna UZAVŘENA. Od 25. 5. 2018 prodejna otevřena
dle standardní otevírací doby.

Zájezd na Dlouhé stráně
Obec Mladecko pořádá v pondělí 14. 5. 2018 exkurzi na přečerpávající vodní
elektrárnu Dlouhé stráně. K dispozici jsou poslední 2 volná místa. Zájemci se mohou
přihlásit na obecním úřadě do čtvrtku 10. 5. 2018 do 12:00 hod..

Očkování psů
Očkování psů proběhne v naší obci v úterý 15. 5. 2018 od 18:00 do
18:30 hod. Cena vakcíny je 100,-Kč. Očkovací průkaz psa s sebou!!!

Svoz odpadu
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír v pátek 25. 5. v dopoledních hodinách.

Poděkování
SDH Mladecko a Veteráni děkují všem, kteří připravili sběr železa a přispěli tak do
pokladny hasičů a veteránů.

Přípravy na Mladecké posvícení
Začínají se nám rozbíhat přípravy na tradiční Mladecké posvícení, které se bude konat
v sobotu 18. 8. 2018. Letošní posvícení bude zaměřeno na „Osmičky v dějinách Čech a
historii hraček“. Pokud máte cokoliv, čím byste mohli výstavu na toto téma obohatit,
předem děkujeme za zapůjčení.

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

3. setkání občanů a obcí
MIKROREGIONU HVOZDNICE
Obce Mikroregionu Hvozdnice Vás
zvou v sobotou 26. 5. 2018 od 14:00
hodin na 3. setkání občanů a obcí
Mikroregionu Hvozdnice. Setkání se
bude konat v areálu zahrady Základní
školy a Mateřské školy v Oticích. Při
této příležitosti bude zahájen provoz
Hvozdnického expresu - víkendové
vlakové dopravy na trati OpavaVýchod – Svobodné Heřmanice.
Připraven bude kulturní program dětí,
spolků, souborů a umění občanů
členských obcí, atrakce pro děti a
bohaté občerstvení z dílen otických
spolků a živnostníků. Prodej produktů
domácí řemeslné výroby.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

