Obecní úřad:
Obecní úřad bude od 23. 8. 2021 do 1. 9. 2021 uzavřen.

ČEZ - Oznámení o plánované odstávce:
Dne 22. 7. 2021 od 8:00 do 11:00 hodin - plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Jakartovice (okres Opava), část obce Deštné č. p. 135, kat. území Deštné (kód 625876):
parcelní č. 586
Mladecko (okres Opava) č. ev. 8, 17, 24-33
Dne 22. 7. 2021 od 11:00 do 15:00 hodin - plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Mladecko (okres Opava)
č. p. 32, 53
kat. území Mladecko (kód 696820): parcelní č. 68/3, 416

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 4. 8. 2021 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 21. 7. 2021. a 4. 8. 2021
- BIO kontejner bude přistaven ve dnech 29. 7. - 1. 8. 2021, žádáme občany o
dodržování pořádku okolo kontejneru a vhazování opravdu jen trávy a listí.

Prodejna potravin – změna otvírací doby:
Od 15. 7. 2021 do 18. 8. 2021 bude změna otvírací doby
Po

7:00 - 15:30

Čt

7:00 – 11:00

Út

7:00 - 11:00

Pá

7:00 – 15:30

St

7:00 - 11:00

So

7:00 – 10:30

Knihovna – prázdninový provoz:
Během letních prázdnin, tedy od 12.7.2021 do 30.8.2021 bude obecní knihovna každé
pondělí od 14:00 do 15:00 hod. Nebo po telefonické domluvě.

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

Certifikát o provedeném očkování (testování a prodělání nemoci) :
Na obecním úřadě můžeme vytisknout certifikát o provedeném očkování (testování
a prodělání nemoci) všem občanům, kteří nemají možnost si jej sami vytisknout. Je
potřeba dojít na obecní úřad s občanským průkazem a svým mobilním telefonem.

Webové stránky obce:
Od měsíce března je možné občanům i chatařům zasílat aktuální informace na email.
Občané se mohou registrovat na webových stránkách, potvrdit souhlas se zasíláním
novinek emailem, který je udělován na 3 roky. Na email poté budou občanovi chodit
aktuální informace z kolonky „AKTUALITY“. V této kolonce se vždy nachází aktuální
změny a informace z obce a okolí.

Letní zábava v okolí:
- Letní kino Litultovice 2021: Projekce se koná pouze za příznivého počasí v
zámeckém parku. Občerstvení zajištěno.
23. 7. od 21:00 Láska nebeská
6. 8. od 21:00

Láska bez bariér

20. 8. od 20:00

Láska na druhý pohled

27. 8. od 20:00

Madagaskar 2

- Slezská Harta - vyhlídková plavba elektrolodí HARTA: Na elektroloď Harta se
vejde 45 lidí. Vystoupit lze na zastávkách Razová, Roudno a Leskovec nad Moravicí.
Rezervovat plavbu na adrese lodnidoprava.reenio.cz.
Dospělý 230,-Kč /210,-Kč, dítě do 15let 190,-Kč/170,-Kč, dítě do 6let 140,-Kč/120,-Kč.
- Slezská Harta - vyhlídková plavba lodí Santa Maria: Je určena pro maximálně 10
osob + posádku a nabízí zejména oblíbenou hodinovou plavbu po celé přehradě se
zajímavým výkladem o okolních zajímavostech a také osudech zatopených obcí.
Dospělý 190,-Kč /170,-Kč, dítě do 15let 140,-Kč/120,-Kč, dítě do 6let 90,-Kč/70,-Kč.

Mladecký zpravodaj vydává: Obecní úřad Mladecko, Mladecko 19, 747 54 Mladecko, IČO 00635502, v nákladu 90ks
zdarma. MK ČR E 24113 Připravila: Jana Švejdová

