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Oznámení obecního úřadu
Upozornění
Upozorňujeme občany, že osoby s trvalým pobytem v obci Mladecko
mají povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu do
31. 3. 2018. Těm z Vás, kteří nebudou mít poplatek za svoz odpadu uhrazen,
nebude popelnice již od prvního svozu v dubnu, t. j. 6. 4. 2018 vyvážena!!!
Poplatek ve výši 550,-Kč/osoba můžete platit přímo na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo převodem na účet obce č. 23426821/0100 vedený u KB, jako variabilní
symbol uveďte číslo domu, popř. do poznámky své jméno, příjmení a číslo domu.
Známka na popelnice a pytle na plasty Vám budou doručeny do schránky. Nárok na
nálepky na popelnici mají pouze osoby s trvalým pobytem v obci Mladecko nebo
majitelé domů s číslem popisným. Pro ostatní jsou k dispozici kontejnery.

Nová otevírací doba knihovny
Od 1. 3. 2018 dochází ke změně otevírací doby knihovny Mladecko. Knihovna bude
otevřena v pondělí od 15:30 do 17:00 a nově ve středu od 9:30 do 10:30. Novou
knihovnicí je Kateřina Mazurová.

Mše svatá
V pondělí 19. března oslavíme svátek sv. Josefa, patrona Mladecka.
Mše svatá bude v kapli v neděli 18. 3. 2018 v 10:30 hod.

Svoz tříděného odpadu
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír ve čtvrtek 29. 3. v dopoledních hodinách.

BIO kontejner
Pro vyvážení BIOodpadu bude na konci března v obci přistaven velkoobjemový
kontejner. Umístěn bude jako loni na konci vesnice směr Hlavnice v areálu školy. Do
kontejneru patří tráva a plevel, listí (bez smetků), dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
spadané ovoce, odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.), neznečištěná zemina (bez
květináčů), pokojové rostliny, květináče z lepenky a rašeliny. Do bioodpadu nepatří
zbytky jídel, oleje, maso a kosti, uhynulá zvířata, stavební suť, polystyreny, plasty, sklo
atd. Prosíme o dodržováni čistoty okolo kontejneru.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v březnu oslaví narozeniny nebo
jmeniny.

Poděkování
V sobotu 17. 2. proběhl tradiční masopustní průvod s voděním medvěda, o týden
později, v sobotu 24. 2. proběhlo pochování basy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě těchto akcí a všem, kteří nám do tomboly darovali ceny.
Veteráni Mladecko

Nabídka práce na dohodu
Obec Mladecko hledá zástup pracovnice poštovní přepážky Pošta Partner. Nabízíme
zajímavou práci na DPP. Práce cca 4 hodiny denně. Nástup možný ihned.
Pracovní náplň: vykonávání standardních poštovních služeb na přepážce, příjem a
výplata poštovních poukázek, příjem a výdej poštovních zásilek, balíkových zásilek,
prodej poštovních cenin, výplata důchodů vyřizování klientských požadavků v oblasti
poštovních služeb na přepážce, komunikace se zákazníky a prodej doplňkového zboží a
služeb, příjemné vystupování, odpovědnost, aktivní přístup k zadaným úkolům a k
jejich plnění v požadované kvalitě.
Požadavky: Práce s PC - schopnost rychle se zorientovat v novém SW, maturita, čistý
TR, práce v ranních nebo odpoledních směnách po 4 hod./den.
Nabízíme: Před nástupem proběhne potřebné školení na Poštu Partner a školení ČNB oběh bankovek a mincí, mzda: 100,-Kč/hod.
Kontakt: Obecní úřad Mladecko, Mladecko č. p. 19, 747 54 MLADECKO, tel: 553
668 314, email: obec.mladecko@seznam.cz

Výzva policie
V sobotu 24. 2. 2018 v průběhu dne byla poškozena nádražní budova v Mladecku.
Policie České republiky Velké Heraltice žádá občany, kteří viděli podezřele se chovající
osoby či auta v těchto místech, aby je kontaktovali na tel. čísle 974 737 751, 553 663
133.

Velikonoční prodejní doba prodejny potravin
29. března (čtvrtek)
30. března (Velký pátek)
31. března (sobota)
1. dubna (Boží hod velikonoční)
2. dubna (Velikonoční pondělí)

7:00 – 16:00
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Zápis do 1. a 6. třídy základní školy Mladecko
Ředitelka Základní školy Mladecko vyhlašuje zápis dětí do 1. a 6. třídy pro školní rok
2018/2019. Zápis se koná v pátek 6. dubna od 13:30 do 17:00 hodin v budově Základní
školy Mladecko, Mladecko 67. Zákonní zástupci jsou při zápisu povinni předložit svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte. U zápisu se na Vás těší učitelky prvního stupně.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 100 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

