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ČEZ DISTRIBUCE - odstávka:
Dne 15. 7. 2020 mezi 8:00 a 18:00 hodinou proběhne plánovaná odstávka elektriky
v naší obci. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném
rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého
provozu distribuční sítě.

Obecní úřad a Pošta Partner:
Z důvodu plánované odstávky elektriky, bude kancelář obecního úřadu a pobočka Pošty
Partner uzavřená.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 5. 8. 2020 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 15. 7. 2020, 29. 7. 2020
a 12. 8. 2020.
- BIO kontejner - 7. 8. – 9. 8. 2020

Prodejna potravin:
Ve čtvrtek 16. 7. 2020 bude prodejna potravin uzavřená - INVENTURA.

Dovolená MUDr. Jiří Šváb:
Ve dnech 13.7 - 17. 7. 2020 má MUDr. Jiří Šváb dovolenou.
Zastupuje MUDr. Cihlářová ordinace Otice a Slavkov.
Po 6.30 – 10.00 Otice
Út neordinuje Otice
St 11.30 – 15.00 Otice
Čt 7.30 – 12.30 Otice
Pá 8.00 – 10.00 Otice

12.00 - 15.30 Slavkov
8.00 – 11.00 Slavkov
neordinuje - Slavkov
neordinuje - Slavkov
11.00 – 13.00 Slavkov

Otice – 553791014

Slavkov – 553610090

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v červenci slaví narozeniny nebo jmeniny.
Mladecké posvícení – 770. VÝROČÍ OBCE:
Dne 29. 8. 2020 od 13h vás Obec Mladecko zve na tradiční mladecké posvícení. Jako
každý rok i letos bude pro děti i dospělé připraveno bohaté občerstvení. Pro děti
skákací hrady, trampolína, atd. Stále můžete nosit historické předměty, fotografie
k zapůjčení k výstavě u příležitosti výročí 770. let obce.

Pošta Partner – online:
Mojí milí návštěvníci pošty, chtěla bych vám tímto způsobem
poděkovat, za vaši přízeň a také vás informovat o možnosti
internetových stránek České pošty. Na adrese www.ceskaposta.cz
najdete v sekci „užitečné nástroje“ možnosti rychlého hledání, např.: sledování zásilky,
vyhledání pobočky pošty nebo PSČ, možnosti ZADAT změnu doručení zásilky atd..
Pokud jste spokojeni se službami naší pobočky POŠTY PARTNER, můžete své názory
vyjádřit, a tím nás i podpořit. Stačí na těchto stránkách vyhledat naší pobočku a
ohodnotit ji počtem hvězdiček.
Naše pošta také nabízí velký sortiment tisku, který si můžete kdykoliv přiobjednat.
Telefonní číslo na pobočku pošty: 553 668 301.
Děkuji a přeji krásné a klidné prožití prázdnin.
Vaše Ivana Matlafusová

Upozornění pro řidiče
Blíží se /vlastně pokračují/ prázdniny a na naši průjezdní komunikaci
přibudou účastníci silničního provozu – děti, malí cyklisté a také
zvířata -kočky a třeba i psi. Ti všichni mohou být v horkých letních
dnech méně pozorní a způsobit nehodu, která může mít i velmi
nepříjemné následky.
Proto prosíme řidiče, aby v obci zmírnili rychlost a věnovali pozornost
nejbližšímu okolí.
U naší silnice nejsou chodníky, proto je potřeba, aby byli řidiči velmi
opatrní.
Děkujeme za ohleduplnost a pochopení a přejeme šťastnou cestu bez
nehod!

Věra Frydrychová
Letní kino Litultovice:
17. 7. 2020 od 21:00 hod – DOLITTLE (komedie, fantasy)
31. 7. 2020 od 21:00 hod – RANDE NASLEPO (komedie, drama)
14. 8. 2020 od 20:00 hod – PŘES PRSTY (komedie)
28. 8. 2020 od 20:00 hod – JEŽEK SONIC (animovaná pohádka)

Využijte prázdniny k projíždce Hvozdnickým expresem
Naučná stezka Hvozdnice
Okruh naučné stezky Hvozdnice je dlouhý 8 kilometrů s celkovým
počtem 18 zastavení a provede vás přírodní rezervací Hvozdnice.
Začátek i konec okruhu je na zastávce ČD ve Slavkově u Opavy.
Naučná část se týká fauny a flóry lužního lesa a poznání geologické
minulosti Hvozdnice z dob ledových. Dále lze využít piknikových
areálů a dětských hřišť. Značena je obvyklým zeleným značením stezky a panely.

Svobodné Heřmanice – lom Šífr
Jde o břidlicový lom, délka 500m, šířka asi 30 – 70m, hloubka asi 36m. Jedná
se o koryto svažující se doprostřed lomu. Běžný vstup do vody je na severní
straně železnou lávkou.

Přírodovědná naučná stezka Mladeckem
Přírodovědná naučná stezka Mladeckem vznikla v rámci projektu
základní školy Mladecko. Na deseti zastaveních se seznámíte s historií
školy, obce a se základními ekosystémy, které se v této oblasti vyskytují.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další turistické cíle v okolí:
Leskovec nad Moravicí – Naučná stezka Zatopené osudy
Skládá se z pěti stanovišť, která jsou rozmístěna v celkové
délce 1,4km. První stanoviště je u budovy bývalé pětitřídní
školy, která dnes složí jako pohostinství. Poslední zastávka je u modelu
železobetonového mostu, jenž je jediná zachována stavba na dně přehrady.

Vápencová pec
Nachází se asi 2km od obce Rázová směr Leskovec. Je skryta v lese.
Dříve sloužila k pálení vápna z vápenice, který se v této lokalitě těžil.
Zřícenina hradu Vikštejn
Za vesnicí Radkov stojí na skalnatém vrchu, nad řekou Moravice,
zřícenina hradu Vikštejna. Najdeme zde několik sklepů, kde
můžeme opatrně vstoupit. Vezměme si tedy sebou baterku.
Zajímavé jsou i samotné hradby, pozůstatky zdí, schodiště a temná
zákoutí. Je zde i vyhlídková věž, s výhledem do údolí. Najdeme
zde i lavičky k odpočinku, informační tabule, kde se o Vikštejnu
dozvíme více.
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