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Informace z naší obce
Nové volby do zastupitelstva obce
Ministr vnitra vyhlásil podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí na den 16. 7. 2016 nové volby do
zastupitelstva naší obce.
Prodejna potravin
Od 1. 4. 2016 je možné v naší prodejně platit
stravenkami: Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chéque Déjeuner.
Stravenkami není možné platit alkohol, drogerii a tabákové výrobky.
Od 1. 5. 2016 bude prodejna otevřená od 6:30.

Obecní úřad
Dne 19. 4. 2016 bude OÚ Mladecko z důvodu školení uzavřen.
Upozornění!!!
Do 30. 3. 2016 měli občané s trvalým pobytem povinnost uhradit poplatky za
popelnice a psy. Kdo poplatek za popelnice doposud neuhradil, tomu nebudou
popelnice vyváženy.

Svoz plastu
Svoz plastu bude probíhat 29. 4. 2015 v dopoledních hodinách obecními
dělníky.

BIO odpad
Vyhláška č.321/2014 Sb., stanovuje zajištění odděleného
soustřeďováni složek komunálního odpadu ve vztahu k biolog.
odpadům rostlinného původu a to minimálně v období od
1.dubna do 31.října kalendářního roku.
Pro BIO odpad byl přistaven velkoobjemový kontejner.
Nachází se na konci vesnice směr Hlavnice v areálu školy.
Do kontejneru patří tráva, keře, listí, slupky (ovoce, zelenina)........
Prosíme o dodržováni čistoty okolo kontejneru.
Do kontejneru nepatří stavební suť, polystyreny, plasty, sklo atd.

Marius Pedersen
V sobotu 14. 5. 2016 bude v obci přistavena mobilní sběrna velkoobjemových a
nebezpečných odpadů.

Výročí osvobození obce
V pátek dne 6. 5. 2016 si připomeneme výročí osvobození naší obce
položením věnce k pomníku padlých.

Obecní knihovna
V Obecní knihovně došlo k vyřazení cca 2 500 starých svazků knih. Během
několika týdnů budou tyto knihy za symbolické ceny nabídnuty našim
občanům. O přesném termínu prodeje vyřazených svazků Vás budeme
informovat obecním rozhlasem, plakáty a na webových stránkách obec.

Poděkováni
Obec Mladecko a SDH Mladecko a SDH veteráni děkují všem ženám, které si
udělaly čas a přišly mezi nás na „Jarní setkání žen“. Účast byla velká jako v
ostatních letech. Tímto bychom chtěli poděkovat čistě pánské obsluze a také
paní starostce Janě Švejdové, která s mladeckými dětmi připravila krátký
program básniček a pohádku „Tři prasátka“. Děti obdržely za své představení
sladkou odměnu. Fotky a video z představení dětí z tohoto dne je k vidění na
stránkách obce Mladecko – děkujeme za videa Petru Kolmanovi.

Maškarní dětský den
Maškarní dětský den byl letos krásně slunečný. Účastnilo se jej
23 dětí z obce a okolí. Pro děti byly připraveny soutěže
s odměnami. Tyto soutěže se konaly venku před kulturním
domem. Později se do soutěží zapojili i dospělí. Díky krásnému
počasí a dobré náladě jsme si všichni tento den skvěle užili.
Všem dětem a rodičům touto cestou děkujeme za účast. Závěrem
moc děkujeme i manželům Kociánovým za obsluhu v baru.
Fotky jsou k vidění na stránkách obce Mladecko.

Zahradnictví Pasič
V zahradnictví Pasič opět začínají „SOBOTY PRO ZAHRADU“. Každou
sobotu budou nabízet kompletní sortiment. Dle témat dané soboty budou
navíc cenově zvýhodněny tématické produkty.
16. 4. sobota BORŮVKOVÁ – zvýhodněná cena dřevin v kontejneru
23. 4. sobota 10 PACKOVÁ – zvýhodněná cena pelargonií, surfinií, jahod
jednoplodících, stáleplodících, měsíčních
30. 4. sobota TRVALKOVÁ – zvýhodněná cena trvalek a skalniček
7. 5. sobota PRO VAŠE MAMINKY – zvýhodněná cena kvetoucích
pokojových rostlin

