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STAVĚNÍ MÁJE
V úterý 30.4.2013 od 18:00 hodin bude probíhat tradiční „STAVĚNÍ MÁJE“ na náměstí před
obchodem, přijďte se podívat, povzbudit, pomoct zdobit májku a pánové mohou i pomoci se
stavěním. Těšíme se na Vaši účast.
OBECNÍ ÚŘAD V MLADECKU
Obecní úřad v Mladecku bude ve dnech 2.5. a 9.5.2013 zavřený.
OSLAVY VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Mladecku srdečně zvou všechny občany v úterý
7.5.2013 od 18:00 hodin na oslavu výročí „OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE“. U pomníčku padlých
proběhne kladení kytic zástupci OÚ, SDH Mladecko a důchodců. Po obřadu bude před kulturním
domem v Mladecku pokračovat volná zábava, opékání špekáčků pro děti, občerstvení zajištěno.
PRODEJNÍ AKCE
Ve čtvrtek 16.5.2013 v době od 13:15 do 14:30 hodin se uskuteční prodejní akce firmou „DENA“
v kulturním domě v Mladecku.
HASIČSKÁ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
Sbor dobrovolných hasičů v Mladecku si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na „OKRSKOVOU

SOUTĚŽ“ v požárním sportu, která se bude konat v sobotu 18.5.2013 od 8:30 hodin na školním
hřišti v Mladecku. Pořadatelé připravili pro diváky a soutěžící
hodnotnou podívanou, kde bude k dostání také občerstvení.
Věříme, že si nenecháte tuto akci mladeckých hasičů ujít a
přijdete v co největším počtu povzbudit naše družstvo.
Na Vaši účast se těší Sbor dobrovolných hasičů v Mladecku.

JARNÍ ÚKLID NAŠÍ OBCE
V sobotu 25.5.2013 proběhne v naší obci brigáda „JARNÍ ÚKLID“. Sraz účastníků brigády před

hasičskou zbrojnicí v 8:30 hodin. Pro úklid budou k dispozici igelitové pytle, do kterých bude
odpad sbírán a svezen k požární zbrojnici a v sobotu 1.6.2013 odvezen.
Úklid bude proveden od:

 železničního přejezdu směr Jakartovice po střed obce
 Mladeckého dvora, kolem školy po střed obce
 domu p. Koláčka po střed obce
 Kišky po střed obce.

Obracíme se na všechny občany o spolupráci s úklidem veřejných prostranství a pomoci tak
čistotě a pořádku v naší obci. Za nepříznivého počasí (déšť) se brigáda ruší.
KÁCENÍ MÁJE A SMAŽENÍ VAJEC
Dovolujeme si Vás pozvat na „KÁCENÍ MÁJE“, které se uskuteční v pátek 31.5.2013 od 17 hodin
na náměstí před obchodem. Současně s kácením máje proběhne tradiční „SMAŽENÍ VAJEC“.
MARIUS PEDERSEN
V sobotu 1.6.2013 proběhne mobilní sběrna velkoobjemových a nebezpečných odpadů.
OČKOVÁNÍ PSŮ
Dne 9.5.2013 v době od 18:00 do 18:30 hodin proběhne na točně u
autobusové zastávky „OČKOVÁNÍ PSŮ“. Poplatek za 1 psa činí 100,-Kč.
Očkovací průkaz sebou!
ZÁPIS DO MŠ JAKARTOVICE
Dne 17. května od 7:00 do 12:00 hodin proběhne v Mateřské škole Jakartovice zápis
k předškolnímu vzdělávání. Přineste rodný list dítěte, vyplněnou žádost a evidenční list, potvrzení

dětské lékařky. Mateřská škola Jakartovice bude v období letních prázdnin uzavřena od 1.července
do 16.srpna 2013. Provoz bude zahájen 19. srpna 2013. Podle počtu nahlášených dětí rozhodnu
o polodenním nebo celodenním provozu.

ředitelka mateřské školy

PÁLENÍ TRÁVY A KLESTÍ
Upozorňujeme všechny spoluobčany na rozmáhající se nešvar pálení trávy a klestí. Jedná se
o nezákonný postup, při kterém vzniká velké nebezpečí požáru a ohrožení majetku osob.

Apelujeme na všechny občany, aby se tomuto pálení trávy a klestí vyhnuli, protože následky
mohou být tragické!!! Téměř každodenně vidíme v televizi případy, kdy dochází neopatrným
a neodborným zacházením s ohněm k rozsáhlým požárům a nevratným škodám na majetku osob
a také škodám na přírodě. Pevně věříme, že naší výstrahu vezmete v úvahu a pálení trávy a klestí
se vyhnete.
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