Mladecký zpravodaj

ČÍSLO 17
ČERVEN
6/2022

NEPRODEJNÉ
MĚSÍČNÍK
VYDÁNO 17. 6. 2022

Obecní úřad:
Dne 4. 7. 2022 bude kancelář obecního úřadu uzavřena z důvodu zástupu na pobočce
Pošty Partner.
Od 4. 7. 2022 do 2. 9. 2022 bude kancelář obecního úřadu otevřena pouze:
pondělí
8:00 – 12:00
středa
8:00 – 14:00

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 6. 7. 2022 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 22. 6. 2022, 6. 7. 2022.

BIO kontejner:
BIO kontejner bude přistaven za hasičskou zbrojnicí od 30. 6. 2022 do 3. 7. 2022.
Žádáme občany o dodržování pořádku okolo kontejneru a vhazování pouze trávy a listí.
Při vhazování čehokoli jiného, nelze kontejner vyvézt. Děkujeme

Provoz pobočky Pošty Partner během letních prázdnin:
Provoz pobočky Pošty Partner během letních prázdnin od 4. 7. 2022 - 2. 9. 2022:
Po 8.00-11.00
Út 8.00-10.00 14.00-16.00
St
8.00-11.00
Čt 8.00-11.00
Pá 8.00-10.30
1. 9. 2022 BUDE POŠTA PARTNER UZAVŘENA

Provoz Obecní knihovny Mladecko během letních prázdnin:
Prosíme čtenáře, kteří mají doma knihu se žlutým pruhem, aby ji nejpozději do
23. 6. 2022 vrátili zpět do knihovny. V červenci bude nová cirkulace knih.
Čtenáři, co nemají zaplacený poplatek za knihovnu, prosím, aby jej zaplatili.
Poplatek je stále stejný: dospělí – 30,-Kč, děti – 10,-Kč
Otevírací doba knihovny v červenci a srpnu:
4.7. 15:00 – 16:00
1.8. 13:00 – 14:00
11.7. 13:00 – 14:00
15.8. 13:00 – 14:00
25.7. 13:00 – 14:00
29.8. 15:00 – 16:00
1.9. 15:00 – 16:00
Nebo je možné si knihy vypůjčit po telefonické domluvě.

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

Společnost RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny:
Společnost RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny upozorňuje na akci ve dnech
13.6. 2022 – 25.6. 2022 na výkup novin a časopisů, výkupní cena v této akci bude
mimořádně 4kč/kg.

Zahájení prázdnin v Bohdanovicích:
Dne 25. 6. 2022 od 14 hodin proběhne v Bohdanovicích tradiční Zahájení prázdnin.
Občerstvení na hřišti zajištěno. Atrakce zdarma pro děti i dospělé.
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SK Sportino z.s. a AMG Studio s.r.o. ve
spolupráci s ČUS
Pořádají 2.ročník sportovní akce

„ MLADECKÝ SKOKAN !“
1.7.2022

od 15 hod

Areál: Mladecko 81, Mladecko 747 54, okr. Opava
SMĚR HLAVNICE

Soutěže :
•
•
•
•

jízda zručnosti na koních
skoky přes překážky bez koní na čas
turnaj ve stolním tenise
turnaj v badmintonu.

MLADECKO

- soutěž skákání přes překážky je určena pro všechny věkové kategorie lidí samotných nebo ve spolupráci se
zvířaty ( psi, koně, poníci, kozy, králíci…) schopných přeskočit různé úrovně překážek od 20 cm do 100 cm na
jezdeckém kolbišti nebo ve víceúčelové hale v Mladecku. Užijeme si společně hromadu legrace a zasportujeme si
u toho. Přivést můžete také své zvířátka nebo dřevěného koníka a přihlásit se do jakékoliv kategorie, která Vám
nebo Vašemu zvířeti bude vyhovovat. Určeno pro celou rodinu. Občerstvení zajištěno.

Harmonogram akce 15:00 - 18:00:
15:00 - 15:30 Prezentace účastníků
15:30 – 16:00 Rozlosování / výběr příslušné soutěže nebo turnaj + focení
16:00 – 17:00 Jízda zručnosti na koních (kolbiště)
16:00 - 17:00 Turnaj ve stolním tenise (hala)
16:00 - 17:00 Turnaj v badmintonu (hala)
17:00 – 18:00 Skoky přes překážky bez koní na čas
18:00 - Vyhlášení vítězů
Vstupné pro soutěžící jednorázové 30,- Kč.
Akce se koná i za nepříznivého počasí (ve víceúčelové hale).
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit režim areálu dle aktuálních protiepidemických opatření, která musí všichni
účastníci závodů plně respektovat a dodržovat. Jejich nedodržování může být důvodem k vykázání jedince z
areálu bez nároku na jakékoli kompenzace a náhrady. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu závodů,
v případně nutnosti, a to z důvodu aktuálních protiepidemických opatření.
Pořadatel neručí za úrazy účastníků, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození.
POŘADATEL: SK Sportino z.s., sídlo: Šafaříkova 1221/3, 746 01 Opava, ič: 03757218
Zodpovědná osoba: Ing. Zuzana Matušková, tel. 602 711 705, email info@sksportino.cz

