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ČÍSLO 121
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Obecní úřad:
Od 17. 8. 2020 do 21. 8. 2020 a od 31. 8. 2020 do 2. 9. 2020 bude obecní úřad uzavřen
– dovolená.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 2. 9. 2020 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 26. 8. 2020, 9. 9. 2020 a
23. 9. 2020.
- BIO kontejner - 4. 9. – 6. 9. 2020

Prodejna potravin:
Ve čtvrtek 17. 8. 2020 bude prodejna potravin uzavřená - INVENTURA.

Parkování před kulturním domem:
V sobotu 29. 8. 2020 se bude v naší obci konat tradiční „Mladecké posvícení“.
V souvislosti s konáním této akce Vás žádáme, abyste svá vozidla od pátku 28. 9. 2020
neparkovali před kulturním domem. K dispozici je parkoviště před obecním úřadem.
Děkujeme.

Mladecké posvícení – 770. výročí obce
Při konání mladeckého posvícení budou otevřeny k nahlédnutí prostory
obecní knihovny, obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Hosté mohou vidět změny
zázemí obecního úřadu a knihovny. V hasičské zbrojnici budou vystaveny uniformy a
dresy, ve kterých naši hasiči reprezentovali obec a účastnili se hasičských soutěží. Další
výstava bude připravena v kulturním domě. Prostory budou pro hosty k nahlédnutí
mezi 13:00 až 15:00 hodinou. Kostel si můžete prohlédnout při mši svaté.

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

Letní kino Litultovice:
14. 8. 2020 od 20:00 hod – PŘES PRSTY (komedie)
28. 8. 2020 od 20:00 hod – JEŽEK SONIC (animovaná pohádka)

X. Otické zelné slavnosti:
Dne 19. 9. 2020 se konají tradiční Otické zelné slavnosti. Doprovodný program je
připraven od 11:00 hodin. Všechny informace naleznete na stránkách obce Otice.

Zpravodaj obce Mladecko vydává obecní úřad Mladecko v nákladu 100ks zdarma. Připravila: Jana Švejdová

Technotrasa – surová krása
Poznejte příběhy lidí severu Moravy a Slezska, jejichž srdce a
pracovité ruce přetvářejí suroviny na energii a ušlechtilou krásu.
Projekt Technotrasy vznikl v roce 2012. Techno trasa je virtuální
neznačená trasa spojující přes 30 objektů technického rázu v Moravskoslezském kraji,
které jsou spojeny s tradicí hornictví, hutnictví, železniční dopravy, automobilového
průmyslu, ale také hasičskou technikou, pivovarnictvím, vojenskou a zemědělskou
historií. Trasa zahruje nejen památky z období průmyslové revoluce, ale také artefakty
mnohem starší nebo naopak mladší. Představuje tak různorodý pohled na průmyslové
dědictví, tak typické pro tento region.
V roce 2020 se do projektu Technotrasa - stezka technických atraktivit
Moravskoslezského kraje zapojil také městyt Litultovice, a to prohlídkou Větrného
mlýna na Cholticích.
Prohlídky mlýnu je možné si rezervovat v termínech:24. - 26. 7. 2020, 15. - 16. 8. 2020,
28. - 30. 8. 2020, 12. - 13. 9. 2020, 25.- 27. 9. 2020 https://rezervace.technotrasa.cz/cs/#/terms
Mapu celé technotrasy : https://www.technotrasa.cz/

