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Informace z naší obce
Dotace Ministerstva financí:
Obci Mladecko se podařilo získat dotaci Ministerstva financí na
realizaci projektu“Rekonstrukce ZŠ Mladecko – rekonstrukce sociálního zázemí a
venkovní části budovy. “ V ZŠ Mladecko se budou opravovat zbývající sociální
zařízení, hlavní vchod do budovy, přístupová cesta k hlavnímu vchodu, okna jižní
strany budovy.
Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadovány 1 587 230,-Kč a obec obdrží dotaci
ve výši 1 428 507,-Kč. Ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu obce Mladecko.
Většinová část rekonstrukce se stihne do začátku školního roku a věříme, že se změny
budou líbit jak žákům, pedagogům, zaměstnancům, tak i rodičům, kteří tyto úpravy
uvidí při různých školních akcích.

Zavřeno -dovolená:
19. 8. 2019 – 27. 8. 2019 bude obecní úřad uzavřen.
22. 8. 2019 bude uzavřena pobočka Pošty Partner.

Obecní úřad:
Od 1. 9. 2019 budou změněny úřední hodiny obecního úřadu
Po 8:00 – 12:00
Út zavřeno
St
8:00 – 12:00
Čt 8:00 – 15:00
Pá zavřeno

Obecní knihovna:
Knihovna bude 26. 8. otevřena od 15:00 – 16:00
Blíží se začátek školního roku a s tím i starosti s obalováním učebnic.
Některé učebnice mají atypický tvar a obaly se proto nedají sehnat.
Proto neváhejte a navštivte naši knihovnu. My vám učebnice a sešity obalíme.
Formát / Cena - A5 / 6,A4 / 8,A3 / 10,Knihovna nabízí novou cirkulaci, která bude k zapůjčení do 21. října.
Můžete si vypůjčit knížky všech žánrů. Pokud knížku nemáme k dispozici, objednáme
ji.. Máme i nové pěkné hry pro děti. Navštivte nás a zapůjčete si knížku dle své chuti.
Od 1. 9. 2019 bude knihovna otevřena vždy v pondělí od 15:30 – 18:00hod.
Pokud máte nějaké dotazy, můžete nám napsat email na adresu
knihovna.mladecko@ seznam.cz a my vám rádi vše zodpovíme.

Vývoz žump a septiků:
Fa Kamil Tengler nabízí vývoz žump a septiků fekálním
vozem o objemu 11m3. Přibližná cena vývozu fekálním
vozem je 2392,-Kč s DPH.
Objednávky a bližší informace na tel. čísle 604 392 773

Kulturní dům:
Od 1. 8. 2019 je správcem kulturního domu paní Zdeňka Hlavinková, se kterou můžete
řešit pronájmy kulturního domu a jeho vybavení. Tel. čísle 604 319 860 (volat, SMS)

Uzavírka mostu v Mladecku:
Ve dnech 27. 8. 2019 – 29. 8. 2019 bude probíhat oprava železničního
přejezdu P7847 v obci Mladecko Z tohoto důvodu bude úplná uzavírka
sil.III/46016 v místě žel. přejezdu v obci. Více informací na webu obce Mladecko.

Drobný kov:
Nyní můžete odkládat drobný kov (plechovky, konzervy, kovové vršky, atd.) do nově
přistavěné popelnice (240 l) u obecního úřadu.

Svoz odpadu:
- Obecní dělníci budou svážet plasty, papír a drobný kov 4. 9. 2019 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 28. 8. 2019 a 11. 9. 2019.
- BIO kontejner bude přistaven za hasičskou zbrojnicí na víkendy 16. - 18. 8. 2019 a
30. 8. – 1. 9. 2019.

Žádost:
Žádáme občany, aby dodržovali vyhlášku 4/2018 Čl. 2. omezující opatření k hlučným
činnostem. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznávaných dnech
pracovního klidu v době od 6:00 do 22:00 veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk (sekačky trávy, cirkulárky, motorové pily,
křovinořezy, apod.)

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

Výzva:
Vážení občané, chataři
Chtěli bychom vás tímto poprosit o pečlivější kontrolu vašich chat,
domů, sklepů a aut. Důvodem je ztráta již třech kočiček, které se
možná zatoulaly právě k vám. Kočičky jsou nadále hledané. Jsou
vykastrované, odčervené a majitelům i jejich vnoučatům velmi
chybí. Každý je rád, když se jeho mazlíček vrátí domů v pořádku
z obchůzky. Děkujeme předem všem za pochopení a spolupráci. Pokud naleznete
kočičku, kontaktujte …..
Milovníci kočiček a zvířat sl. Hricíková, pí. Frydrychová a další
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravila: Jana Švejdová
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