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Obecní úřad:
Dne 21. 9. 2020 obecní úřad otevřen do 10 hodiny.
Dne 24. 9. 2020 bude obecní úřad uzavřen – dovolená.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 7. 10. 2020 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 23. 9. 2020, 7. 10. 2020
a 21. 10. 2020.
- BIO kontejner - 2. 10. – 4. 10. 2020. Do BIO kontejneru patří jen TRÁVA a LISTÍ.

Změna jízdního řádu:
Od 30. 8. 2020 linka 259 – Litultovice-Mladecko-Jakartovice-Hořejší Kunčice –
uspíšeno o 3 minuty (v návaznosti na spoj 14/248)

Lékárna Dr. Max Litultovice:
Lékárna Dr. Max Litultovice bude do konce roku 2020 otevřená takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 16.00
zavřeno
8.00 – 16.00
zavřeno
8.00 – 14.00

MUDr. Jiří Šváb:
Ve dne 18. 9. 2020 MUDr. Jiří Šváb neordinuje.
Zastupuje MUDr. Cihlářová, ordinace Otice, Slavkov
Otice – tel. 553791014
8:00 – 10:00

Slavkov – tel. 553653080
11:00 – 13:00

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

X. Otické zelné slavnosti:
Dne 19. 9. 2020 se konají tradiční Otické zelné slavnosti. Doprovodný program je
připraven od 11:00 hodin. Všechny informace naleznete na stránkách obce Otice.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad:
Dne 14. 11. 2020 mezi 8:00 a 10:00 hodinou bude v obci probíhat sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Více informací bude uveřejněno v říjnovém
zpravodaji.

Hvozdnický expres 2020:
Hvozdnický expres končí letošní sezónu. Poslední den jízdy je 28. 9. 2020.

Dezinfekce a roušky:
Stále jsou pro občany na obecním úřadě k dispozici roušky a dezinfekce.
Zájemci si mohou pro roušku či dezinfekci přijít na obec v úřední hodiny, po tel.
domluvě je možné doručit občanovi domů.

Volby do zastupitelstev krajů:
Dne 2. a 3. října 2020 se konají volby do zastupitelstev krajů.
Volební místnost: místní knihovna Mladecko 19, Mladecko.
Volby se uskuteční: dne 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
dne 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin
Voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svou totožnost platným průkazem.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům 3dny přede dnem voleb.
Žádáme voliče, aby ve volební místnosti dodržovali následující základní pokyny:
 nasaďte si ochranou roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst
 využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce
 dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy
 doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku
 dodržujte pokyny okrskové volební komise.

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

Objevujte zdarma Moravskoslezský kraj:
Objevujte zdarma Moravskoslezský kraj od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020.
Podmínky „Vstupů zdarma“ jsou velmi prosté.
Každý návštěvník zapojené turistické atraktivity má v běžné otevírací době a za
standardních podmínek určených provozovatelem turistické atraktivity vstup za 0 Kč.
U vstupu není potřeba nic dokládat, podmínkou není ubytování v Moravskoslezském
kraji, bydliště mimo kraj ani nic podobného. Je to prostě zdarma.
Vstupné se nebude platit na hradech a zámcích, galeriích, rozhlednách a dalších
atraktivitách. Jejich seznam je na webové stránce www.vstupyzdarma.cz.
Zdarma budou největší turističtí tahouni, ale i méně známé atraktivity.
Mezi šedesátkou zapojených turistických cílů najdete Svět techniky v ostravských
Dolních Vítkovicích, Landek park, Stezku Valaška na Pustevnách, rozhlednu Praděd,
Flascharův důl na Odersku, zámek ve Slezských Rudolticích, hrad Starý Jičín, zámek
Bruntál, Externí expozice textilu v Hedvě Český Brokát, Kosárna Karlovice,
Zámek Slezské Rudoltice, Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, Vodní mlýn
Wesselsky u Oder, Hrad Sovinec, Flascharův důl, atd.

