Mladecký zpravodaj

ČÍSLO 18
ČERVENEC
7/2022

NEPRODEJNÉ
MĚSÍČNÍK
VYDÁNO 18. 7. 2022

Prodejna potravin:
Dne 21. 7. 2022 bude prodejna potravin uzavřena - INVENTURA

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 3. 8. 2022 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 20. 7. 2022, 3. 8. 2022.

Kompostéry:
Minulý týden, byly doručeny kompostéry pro naše občany. Po vyřízení administrace,
budou kompostéry připraveny k vyzvednutí (cca 14 dní). Kompostéry obdrží občané,
kteří si podali žádost o kompostér v roce 2020.

Provoz pobočky Pošty Partner:
Dne 10. 8. 2022 bude z technických důvodů pobočka Pošty Partner uzavřena.

Obecní úřad:
Dne 10. 8. 2022 bude z technických důvodů kancelář obecního úřadu uzavřena.

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

Letní kina v okolí:
23. 7. 2022 – Bohdanovice – SONIC 2, od 17hodin zajištěno občerstvení, promítat se
začne v pozdějších hodinách.
29. 7. 2022 ve 21hodin – Litultovice – Skautův průvodce zombie apokalypsou.
Projekce za příznivého počasí, občerstvení zajištěno.

Další tipy na výlet:
- Mini ZOO Kružberk: Otevřeno denně od 9:00 do 18:00.
- Sadařova naučná stezka v Sosnové: výborný tip na rodinný
výlet s dětmi. Celá je koncipována především pro děti, ale i pro
dospělé může být svým způsobem zajímavá. Všichni návštěvníci zde získají poznatky o
šetrných způsobech hospodaření na ploše tvořené ovocným sadem, lesem a rybníkem.
Prohlídka je doplněna výkladem průvodce a informačními tabulemi. Dětem zpestří
pobyt různé herní a fitness prvky a lanové centrum. Každý pak může ochutnat zdejší
výpěstky a přírodní šťávy.
Celou návštěvu Sadařovy naučné stezky je třeba si předem objednat, a to na čísle 737
664 930.
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Obecní úřad Mladecko Vás srdečně zve na 12. Mladecké posvícení u příležitosti

140. VÝROČÍ kaple sv. Josefa
a výročí mladecké školy

Sobota 27. 8. 2022 ve 13hodin mše svatá v Mladecké kapli Sv. Josefa
DOPROVODNÝ PROGRAM: V kulturním domě výstava historie ZŠ Mladecko,
upomínkové předměty pro velké i malé návštěvníky.
OBČERSTVENÍ: Posvícenské koláče, čepované pivo, limonáda, sladkosti, atd.
ZÁBAVA PRO DĚTI: trampolína, skákací hrad, malování na obličej, zábavné hry.
Těšíme se na Vás

PRO LETNÍ POHODU

