Mladecké noviny

ČÍSLO 64
ČERVENEC

NEPRODEJNÉ
7/2015

Vážení občané,
dne 7. 7. 2015 proběhlo v kulturním domě Mladecko ustavující zasedání
zastupitelstva obce Mladecko. Z důvodu rezignací zastupitelky Ing. Kateřiny
Mazurové a náhradníků Ivety Schwablíkové, Zdeňky Šípové a Ing. Libora
Švejdy poklesl počet členů zastupitelstva obce pod zákonem stanovenou hranici
5 členů. Dle §90 a zákona o obcích není možné uvolněný mandát dosadit
náhradníky z jiných volebních stran. Z tohoto důvodu nemůže dle § 84 nové
zastupitelstvo volit starostu a místostarostu obce a proto dle §107 v těchto
funkcích zůstávají dosavadní starostka a místostarostka. Datum nových voleb
nebyl zatím stanoven.

Informace z naší obce
Prodejna JEDNOTA
Prodejna potravin bude mít od 7. 7. 2015 do 17. 8. 2015 změněnou otevírací
dobu. V pondělí a pátek bude otevřeno pouze do 14:30 h.

Praktický lékař MUDr. Šváb
Od 14. 7. do 24. 7. DOVOLENÁ-NEORDINUJE
Zástup:14. 7. - 17. 7. MUDr. Vašíčková – Otice, Slavkov
20. 7. - 24. 7. MUDr. Skalička – Stěbořice, Dolní Životice
Telefonní kontakt MUDr. Vašíčková - tel. 553 653 080
Telefonní kontakt MUDr. Skalička - tel. 722 900 810
Ordinační hodiny lékařů k nahlédnutí na webu obce Mladecko nebo
na informačních tabulích u obchodu a pošty.

Svoz plastu
Dělníci obecního úřadu budou svážet plast 31. 7. 2015 v dopoledních hodinách.

Gratulace
Gratulujeme všem občanům, kteří v červenci slaví narozeniny.

Odpadkové koše
Byly vyrobeny odpadkové koše a lavičky, které budou
postupně rozestavěny po obci. Lavička spolu s odpadkovým košem bude nově
usazena na hřbitově, dále před kulturním domem a obecním úřadem. Lavičky i
odpadkové koše vyrobili dělníci obecního úřadu.

Výzva:
Vyzýváme místní občany, aby nedávali svůj komunální odpad do černého
kontejneru u hasičské zbrojnice. Tento kontejner slouží pouze pro chataře.
Chataři nedostávají nálepky na popelnice jako občané obce Mladecko. Pokud
občané mají více komunálního odpadu, mohou si zakoupit žeton na další
popelnici na Obecním úřadě. Cena žetonu je 50,-Kč.

Poděkování:
V neděli 5.7. se konala hasičská soutěž Trojpohár. I když počasí bylo krásné,
zúčastnilo se jen 7 družstev. Děkujeme všem občanům, kteří nás přišli
povzbudit. A zároveň děkujeme všem, kteří přišli hasičům pomoci při chystání
a při obsluze, všem moc děkujeme. Hasiči z Mladecka.
Muži:
1.místo Sádek 16,16
2.místo Oldřišov 17,34
3.místo Hlavnice 18,16
4.místo Mladecko 18,81

Veteráni:
1.místo Mladecko 22,52
2.místo Hlavnice B 25,72
3.místo Hlavnice A 32,15

Zpravodaj obce Mladecko vydává Obecní úřad Mladecko v nákladu 110 ks
zdarma. Připravily: Jana Švejdová, Iveta Schwablíková, Kateřina Mazurová

Rezignace zastupitelky a náhradníků:

