Mladecké noviny

ČÍSLO 119
ČERVEN

NEPRODEJNÉ
6/2020

Osobní linková doprava:
Od 14. 6. 2020 začíná platit nový jízdní řád. Nový jízdní řád je dostupný ke stáhnutí na
https://www.kodis.cz/ nebo webových stránkách obce. Vyvěšen je na informační tabuli u
prodejny potravin. Na obecním úřadě Vám rádi jízdní řády vytiskneme.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 8. 7. 2020 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 17. 6. 2020, 1. 7. 2020 a
15. 7. 2020.
- BIO kontejner - 3. 7. – 5. 7. 2020

Prodejna potravin:
V pondělí 6. 7. 2020 bude prodejna potravin otevřená do 10:30h.

Obecní knihovna:
Milý čtenáři, během letních prázdnin, tedy od 6. 7. 2020 bude obecní knihovna
otevřená v letním režimu. Každé pondělí od 14:00 do 15:00 hod. nebo po telefonické
domluvě.
Žádáme čtenáře, kteří doposud nezaplatili roční poplatek, aby tak učinili co nejdříve.
Jestli se doma v deštivém počasí nudíte, neváhejte a přijďte si
vypůjčit knihu, která vám deštivé dny zpříjemní.
Pokud potřebuje obalit nějakou knihu, sešity, učebnici, nezapomeňte,
že i tuto službu v knihovně nabízíme.
Těší se na vás obecní knihovna Mladecko

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v červnu slaví narozeniny nebo jmeniny.
Mladecké posvícení – 770. VÝROČÍ OBCE:
Letos slavíme 770. výročí Obce Mladecko. Toto výročí je tématem tradičního
Mladeckého posvícení, které se bude konat v sobotu 29. srpna. Chceme Vás požádat o
zapůjčení Vašich fotografií, upomínek a předmětů, prostě čehokoliv, co je nějak
spojeno s naší obcí, SDH, školou, kaplí, atd. Po ukončení akce Vám budou zapůjčené
předměty vráceny.

Základní škola Mladecko:
Základní škola Mladecko nabízí starý vyřazený nábytek.
Cena:
- dohodou
- spíše symbolická
- nebo domluva na daru, který žáci a učitelé využijí ve výuce(papíry, výtvarné
potřeby atd…)
Nabízíme:
- Žákovské lavice a židle
- Skříně a skříňky
- Učitelské stoly (stoly se šuplíky či skříňkou)
- Další nábytek a vyřazené pomůcky z kabinetů či družiny.
Zájemci se mohou po domluvě s vedením školy přijít podívat na všechny vyřazené věci
přímo do školy.
Den a čas je nutné domluvit si předem.
Nabídka platí do konce července, poté bude nábytek likvidován.
Kontakty na vedení školy:
lucie.mausova@zsmladecko.cz
Tel.: 721 636 038

nebo

petra.ochranova@zsmladecko.cz
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