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OČKOVÁNÍ PSŮ
V pondělí 5.5.2014 v době od 18:00 do 18:30 hodin proběhne před
kulturním domem „OČKOVÁNÍ PSŮ“. Očkovací průkaz sebou!
OBCHOD JEDNOTA V MLADECKU
Obchod Jednota v Mladecku bude v úterý 6.5.2014 zavřený z důvodu inventury.
OSLAVY VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Mladecku srdečně zvou všechny občany
v pátek 9.5.2014 od 18:00 hodin na oslavu výročí „OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE“. U pomníčku
padlých proběhne kladení kytic zástupci OÚ, SDH Mladecko a důchodců. Po obřadu bude před
kulturním domem v Mladecku pokračovat volná zábava, opékání špekáčků pro děti, občerstvení
zajištěno.
OBECNÍ ÚŘAD V MLADECKU
Obecní úřad v Mladecku bude ve dne 15.5.2014 zavřený.
MARIUS PEDERSEN
 Směsný komunální odpad: v pátek 9.5.2014 a 23.5.2014 se bude vyvážet směsný komunální
odpad.
 Mobilní sběrna: v sobotu 17.5.2014 v 8:30 hodin proběhne sběr velkoobjemových
a nebezpečných odpadů.
Do velkoobjemového kontejneru patří: matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky
z PVC, kočárky, křesla, sedačky, autosklo, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, znečištěné
plastové obaly, pneumatiky apod.
Do nebezpečného odpadu patří: obaly od barev a obalů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny,
postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, ledničky, televize, vyřazené elektrospotřebiče apod.
Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu nepatří: železný šrot, stavební suť, sklo, papír,
vyseparované plasty apod.

HASIČSKÁ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
Sbor dobrovolných hasičů v Mladecku si Vás dovoluje co
nejsrdečněji pozvat na „OKRSKOVOU SOUTĚŽ“ v požárním
sportu, která se bude konat v sobotu 17.5.2014 od 9:00 hodin
na školním hřišti v Mladecku. Pořadatelé připravili pro diváky
a soutěžící hodnotnou podívanou, kde bude k dostání také
občerstvení. Věříme, že si nenecháte tuto akci mladeckých hasičů
ujít a přijdete v co největším počtu povzbudit naše družstvo. Na Vaši účast se těší Sbor
dobrovolných hasičů v Mladecku.
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta obce Mladecko podle paragrafu 32 zákona č.62/2003 o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů.
Informuji voliče, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech:
 v pátek 23.5.2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 v sobotu 24.5.2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místem konání voleb je Kulturní dům v Mladecku č. 56.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
nebo cestovním pasem), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie
a zápis v evidenci obyvatel.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JAKARTOVICE
V pátek 23. května od 8:00 do 12:00 hodin proběhne v mateřské škole Jakartovice
zápis k předškolnímu vzdělávání. Vyzvedněte si včas žádost, kterou necháte potvrdit dětskou
lékařkou. Přineste rodný list dítěte, vyplněnou žádost a evidenční list.
OZNÁMENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola bude mít provoz do 11. července, to je první dva týdny o prázdninách a pak až
poslední týden srpnu, to je od 25.8.
JARNÍ ÚKLID NAŠÍ OBCE
V sobotu 12.4.2014 proběhla v naší obci brigáda „JARNÍ ÚKLID“. Přišlo 16 občanů a je vidět, že
některým z Vás není lhostejné povalující se odpad v příkopech a v obci. Brigáda trvala dvě hodiny.
Poděkování brigádníkům: Iveta Nejezchlebová, Marcel Nejezchleb, Milan a Karolína Kučerovi,
Pavel Horák, Matouš Rychta, Věra Frydrychová, Emilie Seidlerová, Alois Vykydal,
Petra Meixnerová, Šárka Horáková, Zuzana Horčicová, Jana a Ondřej a Prokop Švejdovi,
Milan Seidler.
KÁCENÍ MÁJE A SMAŽENÍ VAJEC
Dovolujeme si Vás pozvat na „KÁCENÍ MÁJE“, které se uskuteční v sobotu 31.5.2014
od 17 hodin na náměstí před obchodem. Současně s kácením máje proběhne tradiční
„SMAŽENÍ VAJEC“.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
www.zsmladecko.cz
7. března proběhlo v opavském Loutkovém divadle okresní kolo recitační soutěže, do něhož
postoupila Magdaléna Gališová z 1. třídy. Gratulujeme.
8. března 2014 divadelní kroužek naší školy vedený paní vychovatelkou Jarmilou Pruskovou sehrál
dvě představení k příležitosti Mezinárodního dne žen.
19. března 2014 se pak děti zúčastnily přehlídky Divadelní lízátko ve SVČ v Opavě. Jedná se
o každoroční divadelní přehlídku souborů z celého okresu. Tentokrát se naši žáci představili
s pohádkou Dva tovaryši.
18.3. 2014 měli naši žáci i pedagogové jedinečnou příležitost
připomenout si zajímavou formou informace týkající se vzniku
vesmíru i naší planety. V prostorách tělocvičny bylo postaveno
mobilní planetárium, v němž si žáci nejen příjemně odpočinuli,
ale především se dozvěděli zase něco nového.
26.3. 2014 si žáci našeho vyššího stupně jeli převzít cenu za
3. místo v řemeslnické soutěži do Ostravy. Tentokrát náš výrobek
uspěl nejen v hlasovací soutěži, ale také u odborné poroty. Kromě
pěkných cen se žáci zúčastnili workshopu v Ostravě-Vítkovicích.
Olympiády a soutěže

21.3. 2014 se několik žáků z vyššího stupně zúčastnili
ZOO soutěže v Ostravě. Letos jim přálo počasí, a tak si
odnesli nejen spousty nových zkušeností, ale také dobrou
náladu a hezké zážitky.
26. 3. 2014 proběhla biologická olympiáda, kde za nás
bojovali žáci 8. ročníku Ondřej Ihn a Karolína Birgusová.

2. dubna 2014 žáci nižšího stupně shlédli
představení O princezně Rozmařilce v podání
Zájezdové loutkové scény "Kašpárkův svět".
Pohádka vychází z vlastní dílny Ivana a Vlaďky
Antošových, kteří čerpají své náměty z tvorby
lidových loutkářů. Loutky, výpravy a hudba jsou
tvořeny autorsky, ale také s pomocí výtvarníka a
loutkáře Františka Pešána. Představení mělo veliký
úspěch a dětem se opravdu líbilo.

ROZLOSOVÁNÍ TJ SOKOL DEŠTNÉ MUŽI
Rozlosování TJ Sokol Deštné Muži IV.třída OP skupina,,B´´´
5.4. 2014

15.30

Těškovice - Deštné

12.4.2014

16.00

Deštné - Palhanec

19.4.2014

16.00

Klokočov - Deštné

26.4.2014

16.00

Deštné - Slavia Opava ,,B´´

3.5. 2014

16.30

Štáblovice - Deštné

10.5.2014

16.30

Deštné - Malé Hoštice ,,B´´

17.5.2014

17.00

Budišov ,,B´´ - Deštné

24.5.2014

17.00

Deštné - Sosnová

31.5.2014

17.00

Deštné - Moravice

7.6. 2014

17.00

Deštné - Radkov

14.6.2014

17.00

Vávrovice ,,B´´ - Deštné

OPAVSKÝ VELETRH
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