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Oznámení katastru nemovitostí:
V budově obecní knihovny Mladecko č. p. 19 v období od 7. 10. 2019
do 18. 10. 2019 bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát
obnovený novým mapováním na katastrální mapu v digitální formě.
Ve dnech 7. 10., 9. 10., 14. 10. a 16. 10. od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00, bude k
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.
V ostatních dnech bude přítomen zaměstnanec obce v době vždy od 8:00 – 12:00.

Čištění komínů:
Dne 23. 10. 2019 bude v naší obci probíhat čistění komínu. Zájemci o
službu se můžou hlásit na obecním úřadě. Cena za čištění komínů a
zprávu o provedení kontroly spalinové cesty je 400,-Kč.

Svoz odpadu:
- Obecní dělníci budou svážet plasty, papír a drobný kov 6. 11. 2019
v dopoledních hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 23. 10. a 6. 11. 2019.
- BIO kontejner bude přistaven za hasičskou zbrojnicí na víkend 25. - 27. 10. 2019.

Obecní knihovna:
Dne 21. 10. 2019 bude knihovna otevřena od 16:30 do 18:00 hod.
Prosím do konce října o navrácení knih se žlutým pruhem (cirkulace). Od
listopadu bude k zapůjčení nová cirkulace knih.
V den svátku 28. 10. 2019 bude knihovna uzavřena. Knihovna bude
otevřena v náhradním termínu dne 30. 10. 2019 od 14:30 do 15:30 hod.

Mše svatá:
Dne 19. 10. 2019 v 18h se koná v kapli sv. Josefa mše svatá.

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

Prodejní soboty v zahradnictví Pasič:
Dne 12. 10. 2019 proběhne podzimní prodejní sobota v zahradnictví Pasič. Prodejní
doba bude od 8:00 do 15:00hod. V nabídce budou: dýně k dlabání, okrasné dýně,
chryzantény, macešky, borůvky, brusinky, vřesy, cibuloviny, substráty, sortiment
stromků a keřů zahradnické firmy z Raduně. Nebudou chybět podzimní a dušičkové
dekorace.

Vyhláška:
Žádáme občany, aby dodržovali OZV č. 4/2018 o nočním klidu a regulaci hlučných
činností a střelbu petard omezili jen na 31. 12. .

Blahopřání k
životnímu jubileu
Dne 17. 10. 2019 oslaví 100. narozeniny, naše nejstarší
občanka, paní Božena Matyášová.
Za obec Mladecko gratulujeme a přejeme pevné
zdraví a radost do dalších let.

Sudoku

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

