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Informace z naší obce
Zisk dotace na opravy ZŠ Mladecko
Obci Mladecko se podařila získat dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „Rekonstrukce ZŠ v Mladecku“. V ZŠ Mladecko se bude opravovat
podlaha v tělocvičně a chlapecká sociální zařízení. Celkové náklady na rekonstrukci
jsou odhadovány na 500 000,-Kč. Moravskoslezský kraj poskytne investiční dotaci ve
výši 59,64% (maximálně 290 000,-Kč), ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu obce
Mladecko.

Sběr železa
Ve středu 12. 4. 2017 v dopoledních hodinách bude probíhat sběr železa. Zisk ze sběru
bude vložen do pokladny SDH Mladecko.

Zájezd na FLORA OLOMOUC 2017
Obecní úřad pořádá ve čtvrtek 20. dubna zájezd pro důchodce na FLORU OLOMOUC.
Protože je v autobuse ještě 10 volných míst, můžou se na zájezd závazně přihlásit i
ostatní občané z obce. Autobusová doprava je zdarma, obecní úřad zajistí slevněné
vstupné, které si hradí každý sám. Zájemci mohou vstupné ve výši 120,-Kč zaplatit
nejpozději do 18. 4. 2017 na OÚ Mladecko v úředních hodinách.

Mše svatá
Mše svatá v Mladecku bude ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 18:00 hod.

Svoz tříděného odpadu
Svoz plastu bude probíhat 28. 4. 2017 dopoledních hodinách obecními dělníky.
V sobotu 13. května bude v obci přistavena mobilní sběrna velkoobjemových a
nebezpečných odpadů.

Gratulace
Obecní úřad Mladecko gratuluje všem, kteří v dubnu oslaví
narozeniny či jmeniny.

Hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Mladecko Vás co nejsrdečněji zve na „Okrskovou soutěž“
v požárním sportu, která se bude konat v sobotu 29. 4. 2017 od 9:00 hodin na školním
hřišti v Mladecku. Občerstvení zajištěno. Přijďte v co největším počtu povzbudit
Mladecké hasiče.
Na Vaši účast se těší SDH Mladecko

Výročí osvobození obce
V pátek 5. 5. 2017 v 18 hodin si připomeneme výročí osvobození naší obce položením
kytice k pomníku padlých.

Knihovna
Od pondělí 27. 3. 2017 je možné zapůjčení knih z nové cirkulace.

Pošta Partner
Od 1. 4. 2017 objednává noviny na poštu obecní úřad. Máte-li zájem odebírat svůj
oblíbený tisk, který se nyní na poště neprodává, můžete si jej na přepážce pošty
objednat. Na poště si nově můžete zakoupit reflexní pásky, světla na kolo, vonné
svíčky, dárkové tašky a balíčky, drobné sladkosti, klasická a velikonoční přání,
hřbitovní svíčky.

Dětský maškarní bál
Spolek RUČIČKY Vás zve na "Dětský maškarní bál", který se koná v sobotu 8. 4. 2017
od 14:00 hodin v kulturním domě v Mladecku. Čeká Vás spousta her, tance, zábavy a
bohatá tombola. Občerstvení zajištěno pro děti i dospělé.

KDO SE SMĚJE - NESTÁRNE
Divadelní spolek PAJŠL z Hlavnice srdečně zve všechny zájemce o dobrou zábavu na
estrádní program s názvem „KDO SE SMĚJE – NESTÁRNE“, v sobotu 8. 4. 2017
od 19:00 hodin v kulturním domě v Hlavnici.
Dvouhodinový program se skládá z 20-ti scének, které se hrály na estrádách v roce
2012, 2014 a 2016. Vstupné: 40,- Kč, děti polovic

Zahradnictví PASIČ – "SOBOTY PRO ZAHRADU"
Kolektiv firmy PASIČ Vás zve na prodejní akce "SOBOTY PRO ZAHRADU", které
se budou tradičně konat na ulici Kostelíkova v Dolních Životicích, vždy od 7:00 do
17:00 hod. Každou sobotu bude nabízen kompletní sortiment, ale dle témat dané soboty
budou cenově zvýhodněné tématické produkty:
15. 4. – Sobota "BORŮVKOVÁ" – dřeviny v kontejnerech
22. 4. – Sobota "10 PACKOVÁ" – pelargonie, surfinie, jahody
29. 4. – "TRVALKOVÁ" - trvalky a skalničky
6. 5. – "PRO VAŠE MAMINKY" - kvetoucí pokojové rostliny
13. 5. – "PO TŘECH ZMRZLÝCH" – letničky a záhonové rostliny
20. 5. – "ZÁVĚŠÁKOVÁ" - pelargonie, surfinie, jahody, letničky a begonie
Na Vaši návštěvu se těší Kolektiv firmy Pasič

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
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