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Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát vám krásné a veselé Vánoce. Mnoho
radostných setkání se svými nejbližšími a přáteli. Prožijme
tento čas v pokoji, s láskou a štěstím. Těšme se z maličkostí a
z každého upřímného úsměvu.
Adventní čas jsme přivítali rozsvícením vánočního stromu na
náměstí, vystoupením našich dětí pod vedením paní učitelky
Anny Szwarcové. Touto cestou bych jí i dětem chtěla
poděkovat.
Každou neděli v 17h se scházíme a společně zapalujeme svíčky
na adventním věnci.
24. 12. 2019 ve 14h společně půjdeme na místní hřbitov zapálit
svíčky všem našim blízkým, kteří nemohou být již s námi.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se během roku podíleli na
akcích pořádané v naší obci.
Jménem zastupitelstva obce, celého kolektivu obce Mladecko
Vám přeji krásné prožití vánočních svátků a věřím, že se jako
každý rok sejdeme na náměstí obce při přivítání Nového roku.
Jana Švejdová, starostka obce

Nové volby do zastupitelstva obce:
Z důvodu podání rezignace zastupitelky Zdeňky Hlavinkové, byly vyhlášeny nové
volby do zastupitelstva obce na den 14. 3. 2020.

Mše svatá:
V sobotu 28. 12. 2019 v 17:00h se koná vánoční mše svatá v mladecké kapli.

Obecní knihovna:
V zimním období bude obecní knihovna otevřena:
Pondělí: 15:00 – 16:30
Čtvrtek: 15:00 - 16:00
Obecní knihovna bude od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 uzavřena.

Svoz odpadu:
- Obecní dělník bude svážet plasty, papír a drobný kov 8. 1. 2020 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 18. 12. 2019 a 8. 1. 2020.

Pošta Partner:
Ve dnech 30. a 31. 12. 2019 bude pobočka pošty uzavřena.

Prodejna potravin:
24. 12. - 7:00 - 10:30
31. 12. 7:00 - 10:30
25. 12. - zavřeno
1. 1. – zavřeno
26. 12. - zavřeno
V ostatních dnech je otevřeno dle otevírací doby prodejny.
Prodej kaprů bude v sobotu 21. 12. od 6:00 do 6:30

Obecní úřad:
Ve dnech 19. 12. 2019 až 5. 1. 2020 bude obecní úřad uzavřen.
Posledním úředním dnem letošního roku bude středa 18. 12.
2019 a prvním úředním dnem příštího roku bude pondělí 6. 1. 2020.

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

Tříkrálová sbírka:
V sobotu 4. 1. 2020 v dopoledních hodinách bude v obci Mladecko probíhat Tříkrálová
sbírka. Koledníčci jsou vždy doprovázeni osobou starší 15 let s řádně vyplněnou
průkazkou a zapečetěnou pokladničkou. Děkujeme všem občanům za příspěvky.

Změna v jízdním řádu:
902246 Opava-Mladecko-Jakartovice, Hořejší Kunčice, odjezd:15:44 - zrušení
omezení o prázdninách.

Městys Litultovice:
Úřad městyse Litultovice, včetně stavebního úřadu a matriky, bude v období od 20. 12.
2019 do 1. 1. 2020 uzavřen.
Posledním úředním dnem letošního roku bude středa 18. 12. 2019 a prvním úředním
dnem příštího roku bude pondělí 6. 1. 2020.

Ples SDH Mladecko:
SDH Mladecko vás zve na tradiční hasičský ples, který se bude konat 25. 1. 2020
od 20h v kulturním domě v Mladecku.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravila: Jana Švejdová

