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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OSLAVY 900 LET
Obec Meclov zve občany i širokou veřejnost na oslavy 900 letého výročí
Meclova, které se uskuteční v sobotu 29. srpna.
Program naleznete na konci tohoto Zpravodaje a také na stránkách obce.
Hlavní část oslav bude soustředěna v prostoru kolem pohostinství, kde
bude stát pódium, na kterém se bude odehrávat hlavní program, a také stan
s občerstvením.
Od 10 hodin bude sloužit mši plzeňský biskup Mons. Radkovský.
V rámci oslav bude možné zakoupit v pohostinství brožuru o historii obce a
další upomínkové předměty týkající se Meclova (odznaky, propisky, DVD
s leteckými záběry Meclova, mapy, letecké snímky).
Dále budou otevřeny budovy základní školy a mateřské školy, uskuteční se
výstava fotografií z historie školy. V sále pohostinství se uskuteční výstava
historických fotografií týkající se obce a dále výstava obrazů místní malířky
Jany Sekerákové a obrazů Zdeňka Martínka. U hasičské zbrojnice představí
hasiči svou techniku.
V souvislosti s oslavami žádá obec občany, aby pomohli s úklidem obce a
zvelebili okolí svých nemovitostí. Děkujeme.
Dále žádáme občany, aby v týdnu před oslavami neparkovali na parkovišti u
pohostinství. Bude zde probíhat příprava slavností, během nich zde budou
stát prodejní stánky.

PLACENÍ KARTOU na obecním úřadě
Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě v Meclově lze uhradit všechny
platby platební kartou.

INFORMACE EMAILEM
Občané se mohou na stránkách obce zaregistrovat k odběru novinek
emailem (zasílány budou nové příspěvky na stránkách obce, nové
dokumenty na úřední desce apod.), případně lze registraci provést osobně
na obecním úřadě v Meclově.

Poděkování sponzorům SDH Meclov
Milí přátelé, dětské maškarní a dětský den 2015, které se uskutečnily díky
Vaší podpoře, jsou úspěšně za námi. V nás všech ale stále zůstávají
intenzivní pocity z prožitých akcí, které v životě dětí představují ojedinělou
zkušenost a zážitek. S velkou úctou vám děkujeme. Nesmírně si vážíme Vaší
ochoty podpořit práci SDH Meclov (hasiček a holek dorostenek) a doufáme,
že nás budete podporovat nadále. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám
jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální podpory, či
formou finančního daru. Zde si dovolujeme uveřejnit jména osob či institucí,
které nám věnovali sponzorský dar. Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme.
Sponzoři: Obec Meclov, SDH Meclov, Meclovská zemědělská a. s., MUDr.
Věra Ghattasová, Truhlářství Václav Páv a syn, Dětská obuv Žirafa, Karpem
a. s., Petr a Zuzana Eberlovi, Pekárna Kotačka Horšovský Týn, Autocentrum
ŠMUCLER, Jana a Michal Hánovi, Lenka Horejsková-Kroupová, drogerie DM
a Rossman, Petr Škarpa
Za celý tým SDH Meclov a všechny děti Vám z celého srdce děkujeme.
Lenka Švecová a Markéta Flosmanová

Český svaz chovatelů - základní organizace
Meclov
srdečně zve k návštěvě

22. VÝSTAVY DROBNÉHO
HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA
která se bude konat
v pátek 11. září od 14 – 17 hodin a
v sobotu 12. září od 8 – 15 hodin
v areálu zahrady u obecního úřadu v Meclově
Občerstvení zajištěno
Vstupné 40 Kč
Součástí výstavy bude
Okresní soutěž mladých králíků, holubů a drůbeže

POUŤ TŘEBNICE
SDH Třebnice srdečně zve v sobotu 5. září od 20 hodin

na pouťovou zábavu
do KD v Třebnicích, k tanci a poslechu zahraje DUO TOJA.
V neděli 6. září proběhne od 15 hodin na hřišti v Třebnicích

fotbalový turnaj o pouťový putovní pohár.
Účastníci: FC Němčice
SDH Mračnice S

SDH Březí
DH Třebnice
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