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Informace z naší obce
Oznámení obecního úřadu
Obecní úřad bude 17. 4. a 24. 4. uzavřen.
Oznamujeme občanům, že z důvodu odchodu referentky na mateřskou dovolenou,
dochází od 1. 5. 2018 ke změně úředních hodin pro veřejnost, a to následovně:
Nové úřední hodiny od 1. 5. 2018
Pondělí
8:00 – 12:00
Úterý
ZAVŘENO
Středa
8:00 – 12:00; 14:00 – 16:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00
Pátek
ZAVŘENO

Knihovna
Od pondělí 9. 4. 2018 je možné zapůjčení knih z nové cirkulace.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v dubnu oslaví narozeniny nebo jmeniny.

Výročí osvobození obce
V pátek 4. 5. v 18 hodin si připomeneme výročí osvobození naší obce. Památku uctíme
položením kytice k pomníku padlých. Po tomto pietním aktu bude připraveno
občerstvení v kulturním domě.

Svoz odpadu
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír v pátek 27. 4. v dopoledních hodinách.
V sobotu 12. 5. v dopoledních hodinách bude v obci přistavena mobilní sběrna
velkoobjemových a nebezpečných odpadů.

Sběr železa
V sobotu 5. 5. bude v naší obci probíhat sběr železa.

Výkopové práce na hřbitově
Během dubna budou na místním hřbitově prováděny výkopové práce spojené se
zapojením veřejného osvětlení. Dbejte, prosím, na zvýšenou bezpečnost v prostorách
výkopu.

Geodetická měření v obci
Oznamujeme občanům, že do konce července budou v obci probíhat geodetická
zaměřování pozemků a budov. Práce provádí zaměstnanci katastrálního úřadu Opava.

Mše svatá
Mše svatá bude v naší kapli v sobotu 5. 5. v 18:00 hod.

Michal David Revival
V sobotu 14. 4. od 19:00 hodin vystoupí v kulturním domě v Hlavnici Michal David
revival. Vstupné na tuto akci je 100,-Kč. Vstupenky je možno dopředu zakoupit na
obecním úřadu v Hlavnici. Občerstvení zajištěno.

Zahradnictví Koudela Holasovice
Zahradnictví Koudela Holasovice oznamuje, že 7. dubna byla otevřena nová
zahradnická prodejna v Holasovicích, č. p. 158. V nabídce jsou ovocné a okrasné
stromy a keře různých odrůd (keřové rybízy, stromkové rybízy a angrešty, jabloně),
sadbový česnek a mnoho dalšího za velmi příznivé ceny. Otevřeno od 9 hod.

Zahradnictví PASIČ – soboty pro zahradu
14. 4. - sobota BORŮVKOVÁ – nabízen bude široký sortiment balkonových rostlin,
bylinek, jahod, také se budou nabízet sazenice borůvek, brusinek, vřesů aj.
21. 4. - sobota PACKOVÁ – nabízen bude široký sortiment balkónových rostlin
28. 4. - sobota TRVALKOVÁ – bude připraven celý sortiment balkonových rostlin,
dřevin, bylinek, pokojových rostlin, semen a cibulovin gladiolů a jiřin
5. 5. - sobota TRUHLÍKOVÁ - budeme mít pro Vás připraven sortiment rostlin
vhodných nejen do truhlíku
Prodej probíhá na ulici Kostelíková v D. Životicích, vždy v době 7 – 17 hod.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
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