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MARIUS PEDERSEN
 Komunální odpad: při inventuře poplatku za komunální odpad k 31.3.2013 bylo zjištěno,
že někteří občané nemají uhrazený poplatek za komunální odpad. Platnost známek byla
ukončena k 31.3.2013. Upozorňujeme občany, aby si na popelnice vylepili nové známky
na rok 2013, protože 12.4.2013 budou při odvozu kontrolovány. Kde nebude známka na
rok 2013 nalepena nebude popelnice vyvezena.
 Papír: ve středu 3.4.2013 se bude vyvážet papír, sběrný obal: modrý pytel s potiskem
Marius Pedersen – papír.
LESNÍ SPRÁVA OPAVA
Na upozornění Lesní správy v Opavě, že náš obecní les je napaden kůrovcem, hrozí obci finanční
postih a proto bylo nutno vykácet tyto napadané stromy. Obecní zastupitelstvo vše odsouhlasilo.
Vytěžené dřevo bude odvezeno a prodáno. Peníze budou použity na chod obce.
KLUB DŮCHODCŮ
V pátek 19. dubna v 15:00 hodin se bude konat setkání členů Klubu důchodců v kulturním domě
Mladecko.
JUBILEA
V měsíci dubnu oslaví své
 95-té narozeniny paní Augusta Seidlerová
 80-té narozeniny pan Josef Macek.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, životní pohody a ještě
mnoho spokojených a šťastných let.

V pondělí 8.4.2013 bude obecní úřad
v Mladecku po celý den zavřený!!!

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Pro všechny princezny, karkulky, indiány, mušketýry, kominíky, kovboje či akční hrdiny je určen
Dětský maškarní bál, který se bude konat v sobotu 20.4.2013 od 14.30 hodin v kulturním domě
v Mladecku. Kromě tance čekají dětské návštěvníky soutěže, kolo štěstí, atd. A tak maminky či
babičky: vymýšlejte, šijte a šijte. Rozzářená očka, radost a spokojenost vašich ratolestí Vám budou
tou nejlepší odměnou.

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás a všichni jste zváni. Vstupné je dobrovolné a můžete také
přispět drobnostmi do kola štěstí. Mladecké hasičky, pořadatelky bálu.

Mladecké hasičky
srdečně zvou všechny děti na tradiční

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
který se koná v sobotu 20.dubna 2013
v kulturním domě v Mladecku.
Od 14:30 hodin bude
zábavný program.
Těšíme se na Vás !
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