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

Prodejna potravin:
Dne 18. 8. 2021 bude místní prodejna potravin uzavřena z důvodu inventury.

MUDr. Jiří Šváb – dovolená:
MUDr. Jiří Šváb - dovolená 16.8.2021 – 23.8.2021
Zastupuje MUDr. Cihlářová Eva- tel. 553791014,605979350 - pouze na objednání !!
Pondělí
06:30 – 14:00
Otice
Úterý
08:00 – 15:00
Slavkov
Středa
11:30 – 18:00
Otice
Čtvrtek
06:30 – 12:30
Otice
Pátek
08:00 – 13:00
Slavkov

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 1. 9. 2021 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 18. 8. 2021., 1. 9. 2021 a 15. 9.
2021
- ZMĚNA!!! BIO kontejner bude přistaven ve dnech 30. 8. - 5. 9. 2021, žádáme
občany o dodržování pořádku okolo kontejneru a vhazování opravdu jen trávy a
listí. Do kontejneru nepatří komunální odpad ani plasty!!!

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

Parkování před kulturním domem:
V sobotu 28. 8. 2021 se bude v naší obci konat tradiční „Mladecké posvícení“. V
souvislosti s konáním této akce Vás žádáme, abyste svá vozidla od pátku 27. 8. 2021
neparkovali před kulturním domem. K dispozici je parkoviště před obecním úřadem.
Děkujeme.

Mladecké posvícení – 120let Sboru dobrovolných hasičů Mladecko
Při konání mladeckého posvícení bude otevřena k nahlédnutí hasičská zbrojnice, budou
k vidění hasičská čerpadla, obleky a dresy hasičů, ve kterých naši hasiči reprezentovali
obec a účastnili se hasičských soutěží. Hosté mohou vidět připravenou základnu k
požárnímu útoku a hasičskou koňku. Výstava bude pokračovat v kulturním domě.
Hosté se mohou těšit i na překvapení.

KVH Deštné – výstava:
Ve dnech 18. 9. -19. 9. 2021 pořádá KVH Deštné výstavu ruční palné zbraně,
historických motocyklů, dřevěné hračky, vojenské bodáky atd. Občerstvení
zajištěno.
Otevřeno: od 10:00 do 18:00 hodin.
Adresa: Deštné u Opavy č.p.1
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.

Parkování na trávě a odhazování odpadků:
Žádáme chataře, aby k parkování využívali parkovací místa a neparkovali na
travnatých prostorech. Pro odkládání odpadu je možné si nechat očipovat (zdarma)
svou popelnici a tu dle potřeby nechávat vyvážet. Není nutné dělat nepořádek a
odpadky nechávat u BIO kontejneru, kontejneru na sklo či v jeho okolí. Děkujeme

Nabídka koňského hnoje – zdarma:
SK Sportino z.s. nabízí koňský hnůj za odvoz 2x týdně. Svou vlečku dají k dispozici.
Vítají dlouhodobou spolupráci. Adresa: Mladecko 81, 747 54 Mladecko,
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Matušková, tel. 602711705
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