Zpravodaj obce
Mladecko
Červenec 2013

PŘIPOMENUTÍ:
Prosíme občany, aby v neděli a státní svátek nepoužívali hlučné stroje: sekačky na
trávu, stroje na řezání dřeva, atd. Snažte se prosím zachovat aspoň jeden den v týdnu
v klidu bez hluku a nerušit tím své sousedy. Děkujeme.
KOMUNÁLNÍ ODPAD:
Žádáme občany, aby do kontejneru na komunální odpad, který je umístěn vedle
hasičské zbrojnice nevhazovali žádný odpad. Tento kontejner slouží výhradně
chatařům. Stává se, že kontejner je již zaplněn a chataři nemají kam svůj komunální
odpad dávat, a tak ho dávají vedle kontejneru a odpad se povaluje a poletuje po celé
obci.
ROUZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÉ TŘÍDY:
Ve středu 26. června jsme se na obecním úřadě Jakartovic
rozloučili se žáky devátého ročníku. Tato slavností akce se konala
již potřetí. A my věříme, že se stala krásnou tradicí. Nejedná se
jen o slavnostní předávání posledního vysvědčení ze základní školy,
ale je to zároveň symbolické vykročení do další životní etapy.
Mimo dojemné proslovy, retrospektivně hodnotících devět let
na základní škole, bylo součástí programu také vystoupení
našeho dramatického kroužku s pohádkou Dva tovaryši. Poté
se žáci zapsali do kroniky a tímto se z nich stali studenti
středních škol a učňovských oborů. Do příštích let jim přejeme
mnoho štěstí, zdaru a úspěchů. Přejeme hezké prázdniny!
PRODEJNÍ AKCE
V úterý 16.7.2013 v době od 13:15 do 14:30 hodin se uskuteční prodejní akce
firmou „DENA“ v kulturním domě v Mladecku.
UHELNÉ SKLADY MLADECKO NABÍZÍ:
Černá kostka
490,-/q
Písek
Hnědá kostka
348,-/q
Štěrk 0-4
Hnědý ořech 1
333,-/q
Štěrk 4-16
Hnědý ořech 2
297,-/q
Brikety hnědé
Tel.: 553 668 308, nebo vedle vlakového nádraží v Mladecku.
Pracovní doba: Po - Pá 8-15 hodin. Po domluvě kdykoliv.

266,-/t
340,-/t
370,-/t
472,-/q

ORDINAČNÍ HODINY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH OD 17.6. DO 6.9.2013:
LÉKAŘ
MUDr. Dagmar Lepařová
MUDr. Eva Brožová
Po

Út

St

V. Heraltice
D. Životice
Melč

8:00 – 9:30
11:00 – 12:00
13:00 – 14:00

Stěbořice
Litultovice

SESTRA
Antonie Halodová
Simona Galiová
Litultovice
Jakartovice
Poradna

8:00 – 9:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00

8:00 – 9:30
11:00 – 12:30

V. Heraltice
Poradna

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

Poradna

12:30 – 13:30

Stěbořice

8:00 – 9:30

Melč
Poradna
D. Životice
Poradna

8:00 – 9:30
9:30 – 10:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30

Poradna
Litultovice
Poradna

9:30 – 10:30

Čt

Pá

12:00 – 13:00

Pacient může navštívit lékaře v kterémkoliv ze středisek !
Je nutné s sebou mít průkaz pojištěnce nemocné osoby.
Poradny pro kojence jsou o prázdninách každý týden !
Stěbořice
V. Heraltice

Tel.: 553661034
Tel.: 553663138

D. Životice
Litultovice

553786210
553668380

Melč
Jakartovice

605152106
736262823

AKCE LÉTO 2013:
Pro letní období roku 2013 připravila firma Kominictví Slavkov akci pro všechny obecní úřady
v okresech Opava, Ostrava a Bruntál. V těchto lokalitách je v období od 1.7.2013 do
31.8.2013 prováděno čištění a kontroly spalinových cest za zvýhodněné ceny. Sleva činí 20%
z ceny, tzn. za standartní vyčištění komínu a vystavení povinné zprávy o kontrole a čištění
spalinové cesty zaplatíte v tomto období pouze 280,- Kč + DPH za jednu spalinovou cestu
(jeden komínový průduch). Zvýhodnění se týká také dopravy, kdy bude v uvedeném období
účtováno pouze 7,- Kč km a při objednání čištění a kontroly pěti a více spalinových cest není
doprava účtována vůbec. Tato akce platí pro obecní úřady a v termínu návštěvy obecního
úřadu se může připojit libovolný počet občanů dané obce. Kontroly komínů provádí přímo
majitel firmy, revizní technik komínů, č. osvědčení 290/2009 Dalibor Havlický – lze snadno
ověřit na stránkách společenství kominíků ČR(www.skcr.cz). Jsme lokální kominická firma
z vašeho okolí, nikoliv anonymní kominické sdružení odkudsi, které vystupuje každou sezónu
pod jiným názvem. Práce lze objednávat telefonicky na tel. Čísle 733 653 754 nebo e-mailem
na daliborhavlicky@seznam.cz
Zdraví Dalibor Havlický, Kominictví Slavkov, Černá cesta 183, 74757 Slavkov – okr. Opava

SDH Mladecko Vás srdečně zve na 3. ročník MLADECKÉHO TROJPOHÁRU
soutěž v požárním sportu v kategoriích:
Muži - O putovní pohár starosty SDH Mladecko
Ženy - O putovní pohár hejtmana Moravskoslezského kraje
Veteráni - O putovní pohár starosty veteránů SDH Mladecko
Den konání: 5.7.2013 - Start soutěže: 14:00 hodin - Místo konání: Školní hřiště v Mladecku
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