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HASIČSKÝ PLES
V pátek 17. ledna 2014 se konal v kulturním domě TRADIČNÍ PLES
HASIČŮ. I přesto, že prodej lístků byl bohatý, účast byla velmi
malá. Mrzí nás, že zájem o kulturní akce v naší obci upadá. Měli jsme
tady návštěvu až z dalekého Skotska, který účastníky příjemně pobavil. Děkujeme
občanům, kteří si symbolicky zakoupili lístek a přispěli dárky do tomboly. Doufáme, že
účast na dalších akcích bude vyšší a těšíme se na příjemné setkání.
CHARITA OPAVA DĚKUJE OBČANŮM MLADECKA
Vážení a milí občané Mladecka. Počátkem ledna letošního roku probíhala
již tradiční Tříkrálová sbírka. Díky štědrosti tisíců drobných dárců se
nakonec podařilo vybrat neuvěřitelných 1 520 198,- korun, které budou
použity například na nákup přístrojů, tišících bolest nemocným, zlepšení
pracovní prostředí v chráněných dílnách, v nichž nacházejí práci a obživu zdravotně
handicapovaní, opravy dvou střech v domově pro duševně nemocné a dostane se i na
maminky na mateřské dovolené, které se setkávají s dětmi v našem mateřském centru
Neškola.
Velmi štědří jste letos byli jako již tradičně také vy, občané Mladecka. Ve vaší obci
se vybralo 5 939,- korun.
Rád bych vám za Charitu Opava a především za ty, kterým vaše štědrost pomůže
v těžké životní situaci, opravdu z celého srdce poděkoval. Pomoci občanů Mladecka si
velmi vážíme a děkujeme za ni. Věřte, že se i vy můžete vždy spolehnout na Charitu
Opava.

Díky vaší štědrosti je tu Charita Opava už 25 let.
Díky Charitě Opava nejste už 25 let na své problémy sami.
Jsme vám nablízku. Můžete s námi počítat.

Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

MARIUS PEDERSEN
Směsný komunální odpad: v pátek 14.2.2014 a 28.2.2014 se bude vyvážet směsný
komunální odpad. Upozorňujeme občany, že splatnost známek na popelnice je do
31.3.2014, pak popelnice nebudou vyvezeny.

JUBILEA
V měsíci únoru oslaví své
 60-té narozeniny paní Jiřina Volkmerová
 60-té narozeniny paní Věra Spáčilová
 65-té narozeniny pan Jan Hájek.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, životní
pohody a ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Veteráni mladeckých hasičů Vás srdečně zvou na tradiční
POCHOVÁNÍ BASY a MAŠKARNÍ PLES,
který se bude konat 1.3.2014 v 19:30 hodin
v kulturním domě v Mladecku.
K tanci i poslechu Vám bude hrát
skupina DUO GOLF HRADEC.
V 20:30 hodin bude vystoupení
„Čupr holky z Hlavnice“
a ve 21:30 hodin pochování basy.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Vstupné 50,-Kč, celková maska vstup zdarma.
Od 9 hodin se uskuteční vodění medvěda.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADECKO
Jarní prázdniny 3.2. – 9.2.2014

PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN
7.3.2014 se uskuteční „JARNÍ SETKÁNÍ ŽEN“
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