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Informace z naší obce
Pobočka ČESKÉ POŠTY:
Ve dnech 13. a 14. 8. 2015 bude pobočka pošty
uzavřena z důvodu školení.

Prodejna JEDNOTA
Prodejna potravin bude mít do 17. 8. 2015 změněnou otevírací dobu. V pondělí
a pátek bude otevřeno pouze do 14:30 h.

Obecní úřad
Z důvodu čerpáni dovolené účetní obce, bude ve dnech 10. - 14.8. na Obecním
úřadě otevřeno jen od 8:00 do 10:00h.

Rekonstrukce v ZŠ Mladecko:
Obec Mladecko provádí částečnou rekonstrukci
sociálních zařízení (výměnu wc a umyvadel na dívčích
záchodech, napojení teplé vody do všech umyvadel,
obklady atd.)

Svoz plastu
Dělníci obecního úřadu budou svážet plast 28. 8. 2015 v dopoledních hodinách.

Výzva fa Jiří Lenart s.r.o.
Vyzýváme občany, aby z důvodu déletrvajícího sucha maximálně šetřili pitnou
vodou, nenapouštěli jí bazény, nezalévali zahrady a neumývali auta.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v srpnu slaví narozeniny.

Výzva:
Z důvodu nebezpečí vzniku požáru je doporučeno nevypalovat příkopy a trávu.
Kdekoli v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové
nedopalky do volné přírody, vyhnout se používáni přenosných vařičů i jiných
zdrojů otevřeného ohně.
Extrémní a velmi vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci
organismu. Je proto vhodné:
- Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních hodinách.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu.
- Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
- Při

pobytu na přímém slunci používat ochranné pomůcky(krémy s vysokým
UV filtrem, pokrývku hlavy, sluneční brýle)

Dovolená – MUDr. Šváb
Ve dnech 10.8.-21.8.2015 MUDr. Šváb neordinuje- dovolená
Zastupuje MUDr. Vašíková Eva, tel.553653080
Po- Otice 7.00 - 11.00,

Slavkov 12.00 - 15.00

Út- Slavkov 7.00 - 13.00
St- Otice 7.00 - 10.00, Štáblovice 11.00 - 13.00
Čt- Otice 12.00 - 16.00
Pá- Otice

7.00 – 10.00, Slavkov 11.00 – 13.00

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks
zdarma. Připravily: Jana Švejdová, Iveta Schwablíková

