Zpravodaj obce
Mladecko
Listopad 2013

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013 v obci Mladecko:
Strana
Hlasy
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
TOP 09
Součet ostatních stran
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za účast ve
dostavilo 54,74% oprávněných voličů
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volbách. V naší obci se k volbám

Oznámení:
Po výběrovém řízení se novým správcem Kulturního domu v Mladecku stala paní
Kučerová Vendula – telefonní kontakt: 724 762 165
Ceník







pronájmu Kulturního domu platný od 30.1.2013:
Paušál 300,-Kč
pro občany obce Mladecko
Paušál 500,-Kč
pro cizí občany
Paušál 150,-Kč
pro prodej
Paušál 100,-Kč
pro sbor dobrovolných hasičů
Paušál 100,-Kč
pro sbor dobrovolných hasičů veteránů
Paušál 100,-Kč
pro klub důchodců

K pronájmu se nově od 30.1.2013 připočítává odběr elektrické energie a plynu
podle skutečné spotřeby
Kulturní akce – návštěva Slezského divadla Opava
Dne 26.10.2013 jsme navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde jsme zhlédli činohru
„Rodina je základ státu“ Představení se zúčastněným moc líbilo a těší se na další
podobnou akci.

OZNÁMENÍ:
Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Mladecku
bude v pondělí, 4.11.2013, v 17 hodin.
Je možno napsat na lístek své zemřelé,
kteří budou přečteni v přímluvách
Mše svatá bude 16.11.2013 v 17 hodin.

Výzva občanům:
Opětovně vyzýváme občany, aby zamezili volnému pobíhání
svých psů, kteří znečišťují volné prostranství obce svými
exkrementy a roznášejí odpadky uložené u kontejneru.

Uhelné sklady Mladecko nabízí:
Černý ořech OKD
500,- Kč/q
Hnědá kostka
354,- Kč/q
Černouhelné kaly
230,- Kč/q
Štěrk 0-4
340,- Kč/t
Tel: 553 668 308, nebo vedle vlakového nádraží v Mladecku.
Pracovní doba: Po - Pá 8:00 - 15:00. Po domluvě kdykoliv

V měsíci říjnu oslavila své 94-té narozeniny
paní Matyášová Božena
V měsíci listopadu oslaví své 84-té narozeniny
paní Kociánová Maria
Přejeme mnoho zdraví a spokojených let.
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