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Vážení spoluobčané,
kalendář se nám přehoupl do letních dnů a školních prázdnin. Každý z nás má již určitě
představu, jak léto prožije. Někteří z Vás se vydají za poznáním cizích zemí, někteří letní dny
prožijí v Česku. Část letních dnů prožijeme na svých zahradách a zahrádkách, ať už prací,
lenošením či grilováním. Věřím, že si všichni léto užijeme a společně se v srpnu setkáme na našem
tradičním Mladeckém posvícení.
Přeji Vám krásný letní čas plný zážitků, pohodový čas prožitý s rodinou a přáteli.
Jana Švejdová, starostka

Informace z naší obce
Vysvětlení k uzavření pošty partner
K uzavření naší pobočky pošty partner ve dnech 9. 7. - 11. 7. došlo z důvodu odebrání
zástupu Českou poštou, který měl zastupovat zaměstnance PP při čerpání řádné
dovolené.

Knihovna
Obecní knihovna Mladecko bude přes letní prázdniny uzavřena.
Otevřena bude 8. 8. 2018 od 9:30 – 10:30 hod, kdy bude možné si zapůjčit knihy z
nové cirkulace.

Svoz odpadu
Obecní dělníci budou svážet plasty a papír v pátek 27. 7. v dopoledních hodinách.

Hledání brigádníků
Obec Mladecko hledá 2 dělníky, pro práci v obci. Jednalo by se o brigádu
v období prázdnin a září. Pracovní doba 4-6h denně, 100Kč/hod. Zájemci
se mohou hlásit na obecním úřadě, případně na tel. čísle 724182954.
Nástup možný ihned.

Vyzvednutí kompostéru
Žádáme občany, kteří měli v roce 2017 objednané kompostéry, aby si je do konce
července 2018 vyzvedli na obecním v úředních hodinách. Nevyzvednuté kompostéry
budou poskytnuty dalším zájemcům.

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

Mladecké posvícení
Přípravy na posvícení dne 18. 8. 2018 se již rozběhly. Letošní posvícení bude zaměřeno
na „Osmičky v dějinách Čech a historii hraček“. Pokud máte ještě cokoliv, čím byste
mohli výstavu na toto téma obohatit, předem děkujeme za zapůjčení.

Letní kino Litultovice
SDH Litultovice pořádá filmový letní festival, který se uskuteční v zámeckém
parku v Litultovicích. Občerstvení zajištěno. Projekce se koná pouze za
příznivého počasí.
20. 7. ve 21:00 Největší showman
3. 8. ve 21:00 Alibi na klíč
17. 8. ve 20:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti
31. 8. ve 20:00 Já padouch 3
Letní kino Slavkov
Obec Slavkov pořádá letní promítání filmu Jumanji: Vítejte v džungli! Dne 20. 7.
ve 20:45. na školním hřišti. Občerstvení zajištěno.
Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks zdarma.
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