Mladecké noviny

ČÍSLO 115
ÚNOR

NEPRODEJNÉ
2/2020

Obecní úřad:
Obecní úřad bude uzavřen dne 12. 2. 2020 a 17. 2. 2020.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 4. 3. 2020 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 12. 2. 2020., 26. 2.2020 a
11. 3. 2020.

Obecní knihovna:
Prosíme čtenáře, kteří mají knížku se žlutým pruhem, aby ji do 27. 2. 2020 vrátili zpět
do knihovny.
V březnu na čtenáře čeká nový cirkulační soubor.
Je začátek roku, takže se vybírá opět poplatek za knihovnu.
Dospělí 30,-Kč a děti do 15 let 10,-Kč .
Venku vládne stálé nepěkné počasí, tak neváhejte a přijďte
navštívit naší knihovnu a půjčit si pěknou knížku. Pokud ji zrovna
nebudeme mít u nás v knihovně, můžeme vám ji objednat a
zapůjčit z knihovny Holasovice.
Stále obalujeme knihy, sešity i učebnice. Kdykoli přijďte a my vám vše rádi obalíme.

Poděkování:
SDH Mladecko děkuje všem občanům a sponzorům za ceny do tomboly a spolupráci
při přípravě tradičního plesu.

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

Kominictví:
Vážení občané dovolujeme si vám nabídnout služby čištění
komínu s vystavením kontrolní zprávy na místě!
Komínový průduch umíme vyčistit i bez přístupu na střechu.
Součástí služby je vyčištění kouřovodu, výběr odstraněných
sazí, úklid po kominické práci vysavačem, kontrola
spalinové cesty a Zpráva o provedení kontroly dle aktuální
Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
A TO JEN OD 300 Kč.
Kontaktovat můžete na tel: 770 611 211,
www.topkominictvi.cz nebo na facebook.com/Topkominictvi Kontaktní adresa je
Jakartovice 45, 747 53 kontaktovat nás můžete od 8:00-18:00
NOVĚ PROVÁDÍME REVIZE KOTLŮ
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma. Připravila: Jana Švejdová

Diakonie Broumov:
Obec Mladecko se zapojuje do sbírky Diakonie Broumov, která pomáhá lidem, kteří se
ocitli ve špatné životní situaci. I vy můžete přispět do sbírky. Dary do sbírky můžete
odevzdávat na obecním úřadě 19. 2. 2020 od 8:00 do 12:00h a 20. 2. 2020 od 14:00
do 16:00h.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
- Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
- Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Bližší informace Vám rádi sdělí: tel.: 491 524 342, 224 316 800

