Mladecké noviny

ČÍSLO 97
SRPEN

NEPRODEJNÉ
8/2018

Informace z naší obce
Oprava chodníku
V tomto týdnu začnou práce na opravě chodníku (schodů) podél
kostela. Práce budou probíhat do konce prázdnin. Prosíme občany o
zvýšenou bezpečnost v okolí staveniště.

Parkování
V sobotu 18. 8. 2018 se bude v naší obci konat tradiční „Mladecké posvícení“.
V souvislosti s konáním této akce Vás žádáme, abyste svá vozidla od pátku 17. 8.
neparkovali před kulturním domem. K dispozici je parkoviště před obecním
úřadem. Děkujeme za pochopení.

Dovolená lékař
V době dovolené Mudr. Švába od 14. 8. 2018 do 27. 8. 2018 lékaře zastupuje
Mudr. Vašíková - Otice
Otice
Po 11:00 - 15:00
Út 7:00 - 11:00
St Neordinuje
Čt 7:00 - 11:00
Pa 7:00 - 9:00
tel. 553791014

Mudr. Skalička – Stěbořice
Stěbořice
13:00 – 15:00
7:30 – 10:30
7:30 – 10:30
tel. 553661090

Svoz odpadu
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír v pátek 31. 8. 2018 v poledních hodinách.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v srpnu slaví narozeniny nebo jmeniny.

Hledání zaměstnance
Obec Mladecko hledá zaměstnance - muže, pro práci v obci. Pracovní doba 5h denně s
nástupem od 1. 9. 2018. Požadavek ŘP sk.B, zdravotní průkaz. Vhodné i pro důchodce.
Zájemci se hlaste na obecním úřadě případně na tel. čísle 724182954.

Bio kontejner
Do bio kontejneru, který je přistaven v prostorách zahrady školy patří jen tráva a
plevel, listí (bez smetků), dřevní štěpka z větví stromů a keřů. Do bioodpadu nepatří
zbytky jídel, oleje, maso a kosti, uhynulá zvířata, stavební suť, polystyreny, plasty,
sklo, nábytek atd. Bioodpad se do kontejneru vhazuje volně, ne v igelitech či jiných
obalech. Pokud se bude nadále opakovat vhazování nepatřičného odpadu do
kontejneru, obec Mladecko kontejner odstraní nebo tento kontejner bude přistaven jen
v určité dny v měsíci. Při vhazování nepatřičného odpadu do kontejneru obci hrozí
sankce a vypovězení smlouvy s odběratelem odpadu.

Raabův a Košárkův mlýn
Mlýn beraního“ německého „ typu pochází z roku 1810. Mlýn je
zapsán jako kulturní památka a v případě zájmu je možné jej
navštívit. Kontaktní osoba Tomáš Raab, tel. 602669661

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

