Obecní úřad:
Obecní úřad bude ve dne 21. 10. 2021 otevřen jen do 13hodin.

Obecní knihovna:
Žádáme o vrácení zapůjčených knih se žlutým pruhem do 1. 11. 2021.
V listopadu bude nová cirkulace knih. V den státního svátku 28. 10. 2021 bude

knihovna uzavřena.
Mše svatá:
Dne 15. 10. 2021 v 16:30 se koná v kapli sv. Josefa mše svatá.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 3. 11. 2021 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 27. 10. 2021 a 10. 11. 2021

Pasič – prodejní soboty:
V zahradnictví Pasič v Dolních Životicích a to v době od 8-15 hod.
16. 10. 2021- sobota dýňová
23. 10. 2021 a 30. 10. 2021- sobota chryzantémová
27. 11. 2021- sobota adventní

Prodejna potravin:
28. 10. 2021 bude prodejna potravin otevřená v době 7:00 – 10:00

Lampiónový průvod:
Ve dne 29. 10. 2021 se bude konat LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, sraz
bude před obecním úřadem v 17hodin. Tradičně společně půjdeme do
areálu koupaliště, kde bude možné si opéct vlastní špekáčky. Budou
připraveny teplé nápoje pro děti i dospělé. Případné změny k této akci
budou vyvěšeny na webu obce a ve vývěsce u prodejny potravin

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

Výsledky hlasování v obci Mladecko:
Celkový počet voličů - 112 Počet voličů, kterým byly vydány
hlasovací lístky - 67
Počet platných hlasovacích lístků - 66
ANO
27 hlasů
SPOLU
12 hlasů
SPD
9 hlasů
KSČM
5 hlasů
VOLNÝ BLOK
5 hlasů
PŘÍSAHA
4 hlasy
KORUNA ČESKÁ
2 hlasy
TRIKOLORA
1 hlas
PIRÁTI A STAROSTOVÉ 1 hlas

Čištění komínů:
Dne 2. 11. 2021 v dopoledních hodinách bude v naší obci probíhat
čištění komínů. Zájemci o službu se mohou hlásit na obecním úřadě,
emailem na obec.mladecko@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 553
668 314, 702 353 987. Uveďte prosím jméno, adresu a tel. kontakt.
Cena za čištění komínu a zprávu o provedení kontroly spalinové cesty je 400,-Kč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 11. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin bude v obci před hasičskou zbrojnicí
MOBILNÍ SBĚRNA 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,vyseparované plasty,
atd.
Nebezpečný odpad: obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla,
kyseliny, postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, pesticidy, sprejové
nádobky, atd.
Odpad neodkládejte předem v obci!!!!Vyčkejte do sobotního příjezdu, až dojede
firma TS Opava a odpad si převezme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁJEZD DO SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA
______________________________________________________________________

V neděli 21. 11. 2021 se uskuteční zájezd do Slezského divadla Opava na činohru od
autora Petr Schulhoff, Richard Otradovec
„Zítra to roztočíme, drahoušku!“. Známá filmová
komedie líčící nelítostné spory dvou rozhádaných
manželských párů se poprvé objevuje také na
profesionální divadelní scéně. Režisérem inscenace je
Roman Vencl, mladý, aktivní herec, režisér a dramatik.
Odjezd autobusu bude v 18:00 hodin od hasičské
zbrojnice. Slezské divadlo nám poskytuje slevu 30% na
vstupenku, která stojí se slevou 196,- Kč. Kdo bude mít zájem, hlaste se u pana Horáka
do 24. 10. 2021. Počet míst je omezen na 29. Samostatně zakoupit vstupenku nelze.
Autodopravu zajišťuje pan Košárek.
Pavel Horák
..….……..…..…..…..…..…....…..…..…..…..…..…....…..…..…..…..…..…....…..……..……

DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
V posledních dnech stoupl počet vážných zranění motorkářů, sražených chodců a
dopravních nehod. Spotřeba krve je proto mimořádně velká a zásoby se tenčí.
Krevní centrum FN Ostrava je navíc jedním ze 7 krizových center v ČR, které mají za
povinnost udržovat určité množství krve pro případy hromadných havárií a dalších
mimořádných událostí.Krevní centrum FN Ostrava proto žádá
všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k odběru!
Pro naše pacienty potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo e-mailem
krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní datum a čas.
Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.
Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava
..………….…..………………….………..…...….……….……..……………….………
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