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Informace z naší obce
Pošta
Z důvodu rekonstrukce prostor pošty bude pošta uzavřena, a to:
 24. 2. 2017 – odpoledne (dopoledne dle standardní otvírací doby)
 27. 2. 2017 – zavřeno celý den
 28. 2. 2017 – zavřeno celý den

Pošta partner
Od 1. 3. 2017 bude provozovna České pošty v Mladecku převedena pod obecní
úřad s názvem „Pošta Partner“. V této souvislosti dochází ke změně otevírací
doby pošty:
Pondělí
08:00 - 11:00
Úterý
08:00 - 10:00
15:00 - 17:00
Středa
08:00 - 11:00
Čtvrtek
14:00 - 17:00
Pátek
08:00 - 10:00
Pošta Partner bude i nadále poskytovat:





ZÁSILKY: příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, vč. doporučených,
BANKOVNÍ SLUŽBY: operace platební kartou ČSOB (vklad,výběr, příkazy),
bezhotovostní úhrady, příkazy k úhradě, složenky, výplatní poukázky ČSOB,
PENĚŽNÍ SLUŽBY: příjem a výdej poštovních poukázek, SIPO, výplata
důchodů,
PRODEJ: denní tisk, časopisy, pohlednice a přání, poštovní ceniny, dobíjení
kreditu, papírenský sortiment, dárkové koše a sety.

Masopustní průvod
Masopustní průvod „Vodění medvěda“ projde ulicemi Mladecka, Luhů a Deštné v
sobotu 11. února od 8:30 hodin. Sraz masek před hasičskou zbrojnicí. Akce je
pořádána Veterány z Mladecka.

Gratulace
Obecní úřad Mladecko gratuluje všem, kteří v únoru oslaví
narozeniny či jmeniny.

Poděkování
V pátek 20.1 2017 se tradičního „Hasičského plesu“ zúčastnilo cca 30 osob, kde nám
hrála skupina Golf Hradec. V tombole bylo 68 cen. Chceme opět poděkovat všem
sponzorům a všem lidem z Mladecka a okolí, kteří nám do tomboly darovali ceny a
zakoupili si lístky na ples a přispěli tak hasičům, všem moc děkujeme.
SDH Mladecko

Svoz plastu
Svoz plastu bude probíhat 24. 2. 2017 dopoledních hodinách obecními dělníky.

Sdělení k úhradě vodného
Vzhledem ke skutečnosti, že se zavedení EET týká i naší společnosti, nebude možné
vodné platit na obci ani v hotovosti na úpravně vody. Počínaje odečtem pro občany v
březnu 2017 budou faktury všem zasílány poštou na adresu odběratele a záleží na
odběrateli, zda uhradí fakturu převodem, nebo složenkou na poště.
Za provozovatele skupinového vodovodu
Jiří Lenart – jednatel

Obecní knihovna
Vážení čtenáři, i nečtenáři, zveme Vás do obecní knihovny v Mladecku, která nabízí
nejen zapůjčení knih a časopisů z knižního fondu, ale také veřejný internet a
meziknihovní výpůjční službu, která Vám zajistí novinky a oblíbené žánry, které
nejsou ve fondu naší knihovny. Knihovna je otevřena každé pondělí od 15:30-18:00.

Zájezd do Slezského divadla Opava
V pondělí 13. 3. 2017 se uskuteční zájezd do Slezského divadla
Opava na muzikál od autorů - Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard
Krečmar, Zdeněk Podskalský a Zdeněk Podskalský ml. „Noc na
Karlštejně“. 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 28. 2. 2017. Počet míst je omezen na 25. Samostatně zakoupit vstupenku
nelze. Autodopravu zajišťuje pan Košárek.
Pavel Horák

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

