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Informace z naší obce
Ustavující zasedání:
Dne 31. 10. 2018 proběhlo v kulturním domě ustavující zasedání obce Mladecko.
Zastupitelé zvolili:
Starostka obce: Jana Švejdová
Místostarosta obce: Pavel Horák
Finanční výbor:
Předseda: Kateřina Kolmanová
Členové: Anna Fischerová, Zdeňka Kociánová
Kontrolní výbor:
Předseda: Petr Koláček
Členové: Zdeňka Hlavinková, Marcel Nejezchleb
Dne 9. 11. 2018 proběhlo 1. Zasedání zastupitelstva obce, kde se volilo:
Kulturní komise:
Předseda: Zdeňka Hlavinková
Členové: Jana Švejdová, Pavel Horák
Povodňová komise:
Předseda: Jana Švejdová
Členové: Pavel Horák, Petr Koláček
Přestupková komise:
Předseda: JUDr. Radomír Holuša
Členové: Jana Švejdová, Kateřina Hájovská

Prodej zářivkových těles:
Obec Mladecko nabízí našim občanům k prodeji použitá zářivková tělesa (se čtyřmi
trubicemi) Cena za kus je 50,-Kč. Více informací na obecním úřadě.

Revize komínů:
Dne 21. 11. a 22. 11. 2018 bude v naší obci probíhat čistění komínu.
Zájemci o službu se můžou hlásit na obecním úřadě. Cena za čištění a
zprávu o provedení kontroly spalinové cesty (povinná každoroční
zpráva) je 400,-Kč.

Pošta Partner:
Z důvodu čerpání řádné dovolené, bude provoz pobočky v uvedených dnech omezen:
29. 11. 8:00 – 10:00
30. 11. Zavřeno
4. 12. 8:00 – 10:00

Svoz tříděného odpadu: POZOR ZMĚNA!!
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír ve čtvrtek 29. 11. v dopoledních hodinách.

Prodejna potravin:
Dne 26. 11. 2018 bude prodejna potravin uzavřena z důvodu inventury.

Obecní knihovna:
Prosíme návštěvníky, aby vrátili knížky, které mají vypůjčené delší dobu.
Knížky se mohou půjčovat pouze na 1 měsíc. Jestli si návštěvník chce
knížku ponechat déle, musí osobně nebo telefonicky požádat o
prodloužení. Pokud nepožádá o prodloužení vypůjčení, hrozí mu pokuta.
Pokuty:
Po 31 dnech od uplynutí doby k vrácení - 10kč
Po 41 dnech od uplynutí doby k vrácení - 20kč
Po 51 dnech od uplynutí doby k vrácení - 30kč.
Po 61 dnech od uplynutí doby k vrácení - 50kč.
Při ztrátě knížky, musíte knížku uhradit v plné výši plus výlohy za knihovnické
zpracování dokumentu. Každý dokument 50kč.
Kdo by měl zájem o aktuálních informacích knihovny, nové cirkulaci knih, může
v knihovně zanechat tel. kontakt a knihovnice Vás bude o aktualitách informovat.
Nová cirkulace knih bude 19. listopadu. Přijďte si vybrat pěknou knížku,
ať máte na pochmurné večery příjemné čtení.
Od 1. 11. je knihovnicí Vendula Kučerová.
Otvírací doba:
Pondělí 15:30 – 17:00
Středa 12:15 – 15:15
Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v listopadu slaví narozeniny nebo jmeniny.
Prodejní soboty v zahradnictví Pasič:
24. 11. - sobota adventní - vánoční hvězdy, kaktusy, bramboříky a jiné pokojové
rostliny, krásné vánoční dekorace. Prodejní doba 8-15hodin

Mikulášská nadílka:
Jako každý rok navštíví naše děti dne 5. 12. 2018 v podvečerních
hodinách Mikuláš, čert a anděl. Za básničku či písničku budou děti
odměněny dárkem.

Rozsvěcení adventního věnce:
Již tradičně, každou neděli v 17 hodin, rozsvítíme svíci na adventním věnci před
obecním úřadem.
Věřím, že i letos to budou příjemná setkání.

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
Připravily: Jana Švejdová

ZÁJEZD DO SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA
________________________________________________________________________________________________________________

V neděli 30. 12. 2018 se uskuteční zájezd do Slezského divadla Opava na taneční představení v podání
opavského baletu „Juno a Avos“.Jedná se o komorní taneční večer s hudbou ze slavné ruské rockové opery
Juno a Avosruského skladatele Alexeje Rybnikova.Příběh o lásce,kouzlo pohybu, propojené s výrazovým
vyprávěním v originální choreografii významného českého choreografa a tanečníka (není to klasický
balet).Odjezd autobusu jev 16:00 hodin od hasičské zbrojnice. Slezské divadlo nám poskytuje slevu na
vstupenku 30%. Kdo bude mít zájem, hlaste se u pana Horáka. Počet míst je omezen na 25. Samostatně
zakoupit vstupenku nelze. Autodopravu zajišťuje pan Košárek.
Pavel Horák
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