Obecní úřad:
Dne 21. 4. 2022 bude kancelář obecního úřadu uzavřena z důvodu zástupu na přepážce
pobočky Pošty Partner. Kancelář obecního úřadu bude zavřená i 12. 5. 2022.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet ve středu 11. 5. 2022 dopoledne.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 27. 4. 2022, 11. 5. 2022.

BIO kontejner v obci:
Zastupitelé na svém 18. zasedání schválili termíny pro přistavení BIO kontejneru.
Termíny: 30. 6. - 3. 7., 1. 9. - 4. 9., 12. - 16. 10. Kontejner bude přistaven opět za
hasičskou zbrojnicí.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci je
naplánován na 7. 5. 2022 mezi 8:00 – 10:00 hodinou u hasičské
zbrojnice.
Velkoobjemový odpad: matrace, WC mísy, umyvadla, koberce,
linolea, kočárky, výrobky z PVC, křesla, pohovky, elektrospotřebiče, nábytek, autosklo,
drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, znečištěné plastové obaly, atd.
Nepatří tam:železný šrot, stavební suť, sklo, papír, pneumatiky,vyseparované plasty,
atd.
Nebezpečný odpad: obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny,
postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, pesticidy, sprejové nádobky, atd.
Odpad neodkládejte předem v obci!!!!Vyčkejte do sobotního příjezdu, až dojede firma
TS Opava a odpad si převezme.

Mše svatá:
Dne 30. 4. 2022 v 17hodin se bude konat mše svatá v kapli sv. Josefa

Obecní knihovna:
Knihovna už zná nejvěrnějšího čtenáře za rok 2021!
Je to paní Věra Frydrychová, která si za rok 2021 vypůjčila 178 knih. Moc gratulujeme
a od knihovny dostane diplom a menší překvapení.
Mezi další věrné čtenáře patří také paní Otýpková, Filgasová, Veberová, Blažejová,
Szwarcová, Švejdová. I těmto čtenářkám gratulujeme.
Jsme rádi, že máme takové věrné čtenáře, co nás opravdu pravidelně navštěvují.
Nezapomínejte, že knihovna je otevřena dvakrát týdně. A když nemůžete přijít osobně
v tyto dny, tak se můžeme telefonicky domluvit na jiné hodině, kdy si můžete dojít
vypůjčit knížku nebo časopis.
Těším se na Vás
Vaše knihovnice Vendula Kučerová

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

Přednáška pro seniory:
Dne 9. 5. 2022 od 15hodin se bude konat v kulturním domě přednáška pro seniory s
tématem:
„Kybernetická bezpečnost aneb aby byl internet dobrým sluhou a ne zlým
pánem“
V rámci přednášky budou posluchači seznámeni se základními bezpečnostními
pravidly při používání internetu, jak je důležité mít „silné“ heslo,
jaká nebezpečí na internetu na nás číhají a jak je rozpoznat a
preventivně se bránit. Dále posluchači obdrží praktické
bezpečnostní tipy při užívání internetového bankovnictví, nákupu
na e-shopu, e-mailu, sociálních sítích.
Přednáška je ZDARMA
Přednášku pořádá Český telekomunikační úřad a obec Mladecko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SDH Mladecko a Veteráni Mladecko Vás srdečně zvou na

STAVĚNÍ MÁJE
V sobotu dne 30. 4. 2022 od 10hodiny na náměstí obce. Máj
společně nazdobíme a postavíme.
Pro všechny malé i velké pomocníky bude připraveno
občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni
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