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Vážení spoluobčané,
jsme zase na začátku roku a všichni jsme jistě zvědaví, co nám rok
2019 přinese. Nový rok je vždy příslib a víra v něco lepšího než
v roce předešlém. Dáváme si různá předsevzetí, a tak nějak doufáme,
že se nám podaří je splnit. Nestačí si jen něco předsevzít či si něco

přát, ale musíme se sami snažit, aby se nám naše sny a přání splnila.
Každý z nás má své představy o dokonalém způsobu života a bytí.
Je to něco co člověka žene neustále vpřed.
Chci nám všem na prahu nového roku popřát, abychom si užívali
především radostné okamžiky osobního a pracovního života. Život
každého z nás je rozmanitý, má mnoho pozitivního, máme svoje
rodiny a přátelé, svoje blízké, své koníčky a touhy.

Dovolte mi, abych Vám popřála vedle zdraví a štěstí také hodně
tolerance, umění odpouštět, vzájemnou úctu a hodně dobrých pocitů
z možnosti pomoci svým blízkým i svému okolí.
Jana Švejdová – starostka

Informace z naší obce
Oznámení obecního úřadu:
Dne 17. 1. 2019 bude obecní úřad a Pošta Partner uzavřena z důvodu plánovaného
přerušení dodávky elektřiny.

Prodejna potravin:
Dne 17. 1. 2019 bude prodejna potravin otevřená. Od 1. 1. 2019 se již nedá platit
stravenkami SODEXO.

Vývoz komunálního odpadu:
16. 1. proběhne vývoz popelnic. Vývoz komunálního odpadu v roce 2019 bude
probíhat vždy lichou středu.

Mše svatá :
Dne 9. 2. 2019 v 17h se koná v kapli sv. Josefa mše svatá.

Svoz tříděného odpadu:
Obecní dělníci budou svážet plasty, papír a drobný kov nově každou první středu
v měsíci v dopoledních hodinách.

Obecní knihovna:
Obecní knihovna má pro své čtenáře připraven dotazník. Knihovna má svůj facebook.
Budou zde zveřejňovány aktuality, datum nejbližší cirkulace, případné uzavření
knihovny, atd.

Hasičský ples
Předprodej vstupenek na hasičský ples proběhne 2. 2. 2019. Předprodejem podpoříte
SDH Mladecko. Ceny do tomboly můžete nosit na obecní úřad Mladecko.

Tří králová sbírka:
V sobotu 5. 1. 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Koledníčci letos
vykoledovali 4 125,- Kč. Děkujeme všem občanům za příspěvky.

EKO-KOM- třídění skla v domácnostech:
Zelenou tašku k třídění skla si můžete stále vyzvednout na obecním úřadě či pobočce
Pošty Partner.

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v lednu slaví narozeniny nebo jmeniny.
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová

