Mladecké noviny

ČÍSLO 108
ČERVENEC

NEPRODEJNÉ
7/2019

Informace z naší obce
Obecní knihovna:
24. 7. - 14:00 – 15:00 nová cirkulace
29. 7. - 13:00 – 15:00

12. 8. 14:00 – 15:00
26. 8. 14:00 – 15:00

Prodejna potravin:
9. 8. 2019 bude prodejna uzavřena (inventura)

Svoz odpadu:
- Obecní dělníci budou svážet plasty, papír a drobný kov 7. 8. 2019 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 17. 7. 2019 a 31. 7. 2019.
- BIO kontejner bude přistaven za hasičskou zbrojnicí na víkendy 19. - 21. 7. 2019 a
2. - 4. 8. 2019 a 16. - 18. 2019

Hledá se dělník:
Obec Mladecko hledá zaměstnance – muže/ženu pro práci v obci (sekání trávy, řízení
obecního auta, traktůrku, dovoz obědu pro ZŠ Mladecko, atd).
Pracovní doba 6h denně.
Nástup možný od 1. 8. 2019.
Požadavek ŘP sk.B, zdravotní průkaz.
Vhodné i pro důchodce.
Zájemci se hlaste na obecním úřadě, Tel.: 553 668 314

Změna ordinace MUDr. Jiří Šváb v červenci a srpnu 2019:
Jakartovice: ordinace pouze ve čtvrtek 8:00 – 11:00
Litultovice : nově i úterý 12:30 – 15:00
/na objednávku i pro občany z Jakartovic, ostatní dny beze změn/

Výzva:
Letošní posvícení bude probíhat v duchu „Historie naši kuchyně“. Chceme Vás proto
požádat o zapůjčení Vašich fotografií, starého náčiní, nábytku, lamp, kuchyňských
potřeb a pomůcek, prostě čehokoliv, co Vám připomíná kuchyň. Po ukončení akce Vám
budou zapůjčené předměty vráceny.

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v červenci slaví narozeniny nebo jmeniny.
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravila: Jana Švejdová

ROZHLEDNA ŠIBENICE
Přijďte se pokochat výhledem do okolí, dozvědět
se informace o výstavbě tvrze Šibenice, Janu Kubišovi
a o opevnění. Navštívit můžete i ženijní úkryt ze 70. let,
který chceme do budoucna dovybavit potřebným
zařízením. Děti si mohou v okolí rozhledny zaskotačit
na průlezkách, které napodobují vojenské cvičiště.
Autem dojedete na dohled od rozhledny
Červenec a srpen denně 9:00 – 12:00 13:00- 18:00
VYHLÍDKOVÁ PLAVBA SANTA MARIA NA SLEZSKÉ HARTĚ:
Poznejte krásy a zajímavosti Slezské Harty nejen
z břehů, ale také z její hladiny! Loď Santa Maria se
zkušeným kapitánem Vás proveze po nejpěknější části
přehrady, zavede na zajímavá místa, ukáže malebné
zátoky, dozvíte se o historii nádrže a o okolních obcích,
kterých se výstavba vodního díla dotkla.
Objednávka tel. infocentrum Leskovec:
+420 603 996 548
Prázdninová provozní doba: 9:00 – 18:00

