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Volby 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 a v sobotu od
8:00 do 14:00. Místem konání voleb ve volebním okrsku je nově
KNIHOVNA Mladecko, č. p. 19.

Pošta Partner
Po půlročním zkušebním provozu Pošty Partner byla od 1. 10. 2017 změněna otevírací
doba provozovny, a to následovně:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 10:30
8:00 – 10:00
8:00 – 10:30
8:00 – 10:00
8:00 – 11:00

14:30 - 16:00
14:30 - 16:00

V případě stížností na doručování balíků, doporučených zásilek a dopisů Českou
poštou, volejte na Pošta Depo Opava 70 tel. č. 553 607 712 nebo 553 607 711. Pošta
Partner a zaměstnankyně Pošty Partner Mladecko není za tyto doručovací služby
zodpovědná.
Pokud máte zájem, aby byl Jakartovický zpravodaj k dispozici na pobočce Pošty
partner Mladecko, kontaktujte obecní úřad Jakartovice.

Mše svatá
V sobotu 21. 10. 2017 v 18:00 hod. bude v naší kapli Mše svatá.
Myslivecký spolek Hradisko Hlavnice Vás srdečně zve na
SVATOHUBERTSKOU TROUBENOU mši svatou v neděli 22. října
od 10,30 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Hlavnici. Vystoupí
soubor mysliveckých trubačů Slezská Harta a hosté, smíšený pěvecký
sbor Hlavnice „IUBILATE“. Mši sv. celebruje Páter Klement Rečlo.

Zájezd
Ve středu 8. 11. 2017 se uskuteční celodenní zájezd pro seniory. Letošní podzimní výlet
zavede naše důchodce na Letiště Leoše Janáčka Ostrava a do unikátní výrobní linky
medových dortů MARLENKA. Do naplnění kapacity autobusu zbývá 10 volných míst.
Pokud byste měli zájem se tohoto zájezdu také zúčastnit, nahlaste své jméno, příjmení,
rodné číslo a číslo občanského průkazu na obecním úřadě nejpozději do 30. 10. 2017.
Obecní úřad hradí dopravu autobusem a hromadné vstupné na letiště. Exkurzi do
výrobní linky MARLENKA (důchodci zdarma/ostatní 100,-Kč-) a vše ostatní, tj. oběd,
produkty a kávu MARLENKA si hradí každý účastník sám.

Vodné
Vodné plaťte složenkou nebo převodem na účet. Faktury nelze platit na obecním úřadě.

Klub důchodců
Pozvánku na připravovaný zájezd klubu důchodců pořádaný obecním úřadem obdrželi
důchodci, kteří odevzdali v loňském roce přihlášku do klubu důchodců. V případě
zájmu se můžete do tohoto klubu kdykoliv přihlásit.

Zájezd do Slezského divadla Opava
V úterý 7. 11. 2017 se uskuteční zájezd do Slezského
divadla Opava na operetu od autora Johanna Strausse
mladšího „Cikánský baron“. Odjezd autobusu bude v
18:00 hodin od hasičské zbrojnice. Slezské divadlo
nám poskytlo slevu na vstupenku 30%. Kdo bude, mít
zájem hlaste se u pana Horáka do 20. 10. 2017. Počet míst je omezen na 25.
Samostatně zakoupit vstupenku nelze. Autodopravu zajišťuje pan Košárek.

Svoz tříděného odpadu
Svoz plastu bude probíhat v pátek 27. 10. v dopoledních hodinách obecními dělníky.
Souběžně se svozem plastu bude probíhat i sběr papíru.

Biokontejner
Velkoobjemový kontejner na bioodpad bude pro občany k dispozici v zahradě školy do
napadnutí prvního sněhu. Poté bude odvezen a přistaven opět na jaře 2018.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v měsíci říjen slaví
své narozeniny nebo jmeniny.

Drakiáda
V úterý 17. 10. od 15:00 pořádá spolek RUČIČKY podzimní drakiádu. Sraz je před
obecním úřadem. Proběhne soutěž o nejvýše a nejlépe létajícího draka. Oceněn bude
také drak s nejdelším ocasem. Každý soutěžící dostane malou sladkost.

Výročí ŠKOLY v Mladecku
Naše škola letos slaví 90 let české školy v Mladecku a 80 let budovy
školy v Mladecku. Oslavy tohoto významného výročí se uskuteční na
začátku prosince. Vedení školy se proto obrátilo na obecního úřad s
prosbou o zapůjčení předmětů a fotografií, které byly zveřejněny na
Mladeckém posvícení. Chceme Vás proto opět požádat o zapůjčení
fotografií a předmětů, které Vám připomínají Vaše školní léta.
Fotografie budou ve škole naskenovány a během několika dnů navráceny.

Zahradnictví PASIČ – SOBOTY PRO ZAHRADU
14. 10. - SOBOTA DÝŇOVÁ a 21. 10. - SOBOTA CHRYZANTÉMOVÁ
Co Vám tentokráte nabídneme?
 Chryzantémy, vřesy, dřeviny, borůvky, brusinky a také bude
prodej dýní, které si můžete na místě i vydlabat.
 Obě prodejní soboty budou rozšířeny o prodej okrasných a ovocných stromků
všem dobře známé zahradnické firmy paní Ludmily Teplanské z Raduně.
 Celý prodej bude obohacen o dušičkové vazby.
25. 11. 2017 - SOBOTA ADVENTNÍ
 Jako největší producenti vánočních hvězd v Moravskoslezském kraji Vám
nabídneme kromě této nádherné rostliny, také vánoční kaktusy, bramboříky a
jiné.
 Zároveň si u nás můžete zakoupit krásné originální vánoční dekorace a spoustu
různých vánočních doplňků včetně svíček, kterými si můžete vyzdobit Vaše
útulné domovy.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

