Mladecké noviny

ČÍSLO 124
LISTOPAD

NEPRODEJNÉ
11/2020

Obecní úřad:
Po dobu nouzového stavu a nařízení vlády je stále omezen rozsah úředních hodin na
dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost.
Pondělí 8:00 – 12:00
Čtvrtek 10:00 – 15:00

Pobočka Pošty Partner:
Od pátku 13. 11. 2020 je opět otevřená pobočka Pošty Partner

Prodejna potravin:
17. 11. 2020 bude prodejna otevřena od 7:00 do 10:30
Prodejní doba prodejny bude od středy 18. 11. 2020 opět dle otevírací doby.

Obecní knihovna:
Obecní knihovna je po dobu nouzového stavu stále otevřená pouze po telefonické
domluvě s knihovnicí.
Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 2. 12. 2020 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 18. 11. 2020, 2. 12.
2020 a 16. 12. 2020.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Dne 14. 11. 2019 mezi 8:00 – 10:00 proběhne na obvyklém místě
u hasičské zbrojnice sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Velkoobjemový odpad: matrace, WC mísy, umyvadla, koberce,
linolea, kočárky, výrobky z PVC, křesla, pohovky, elektrospotřebiče, nábytek, autosklo,
drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, znečištěné plastové obaly atd.
Nepatří tam: železný šrot, stavební suť, sklo, papír, pneumatiky atd.
Nebezpečný odpad: obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny,
postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, pesticidy, sprejové nádoby atd.

Covid Portál:
Byl spuštěn nový Covid Portál, který přehledně a jednoduše informuje
o všech nařízeních. Jedná se o projekt založený na otevřeném softwaru a
spolupráci dobrovolníků z Česka a Slovenska . Informační web o covid-19
přehledně, jednoduše a srozumitelně překládá aktuální opatření do běžných životních
situací.
Odkaz: https://covid.gov.cz/
Věříme, že ve spoustě dotazů, jak chápat některá nařízení, Vám tento portál pomůže.

Poděkování:
Děkuji Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení našeho
vánočního stromečku.
Jana Švejdová, starostka obce

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v listopadu slaví narozeniny nebo
jmeniny.

Mikulášská nadílka:
Pokud vládní opatření dovolí, navštíví naše děti dne 5. 12. 2018 v
podvečerních hodinách Mikuláš, čert a anděl. Za básničku či písničku budou
děti odměněny dárkem.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY:
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás
dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060739351
ve Vaší obci Mladecko.

Mladecko - Mladecko, okres Opava
33, 59, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, parc.č. 144, parc.č. 170/3, parc.č. 172/1,
parc.č. 172/8, parc.č. 192/1, E20, E21, E23, E49
Dne
20. 11. 2020

Od
8:15

Do
15:45

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční
sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

Adventní věnce
Pokud vládní opatření dovolí,sejdeme u adventního věnce, kde společně zapálíme
adventní svíčku, poslechneme a zazpíváme si koledy.
1.
2.
3.
4.

Adventní neděle
Adventní neděle
Adventní neděle
Adventní neděle

29. 11. 2020 v 17h
6. 12. 2020 v 17h
13. 12. 2020 v 17h
20. 12. 2020 v 17h

Na Štědrý den 24. 12. 2020 ve 14hodin půjdeme společně na hřbitov zapálit svíčky
a zavzpomínat na své blízké, kteří už s námi nemohou být.

