Zpravodaj č. 10/2016, vydán v Meclově dne: 29. října 2016

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev
krajů
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 1 - Meclov - místnost na OÚ v Meclově čp. 137, pro
voliče bydlící v obcích: Meclov, Mašovice, Březí, Mračnice,
ve volebním okrsku č. 2 - Třebnice - místnost v budově kulturního domu
v Třebnicích čp. 19, pro voliče bydlící v obcích: Třebnice, Bozdíš,
Jeníkovice, Mrchojedy, Němčice.
Dne 12. října 2016 od 17 hodin pořádá SDH Meclov sběr železného šrotu.
Železný šrot ukládejte před svými nemovitostmi.

POZVÁNKY
SDH Meclov zve v sobotu 1. října 2016 od 20 hodin na pouťovou
zábavu do meclovského pohostinství. Hrát bude pan Milan Khás.
SDH Třebnice pořádá v pátek 28. října 2016 od 21 hodin v Kulturním
domě v Třebnicích EXTRABAND REVIVAL.

SDH Meclov informuje
V sobotu 10. září 2016 se konal v Holýšově
druhý ročník Memoriálu Jindřicha Zavadila.
Jednalo se o závod požární všestrannosti
pro jednotlivce. K měření sil nastoupilo
31 mladých hasičů. Byla pro ně připravena
trať dlouhá 2,5 km, na které všichni

absolvovali několik kontrol dovedností. Nechyběla například střelba, první
pomoc, lezení po laně nebo požární ochrana. Mladí hasiči soutěžili ve
čtyřech věkových kategoriích. SDH Meclov měl zastoupení ve II. (9-11 let),
III. (12-13 let) a IV. (14-15 let) kategorii. Ve II. kategorii si odvezla
bronzovou medaili Lucie Maierová a zlatou medaili Eliška Sušická.
Ve III. kategorii si odvezl zlatou medaili Filip Vaněk a ve IV. kategorii získala
Klára Vaňková bronzovou medaili a Jakub Sušický zlatou medaili. Čekání
na výsledky nám holýšovští hasiči zpříjemnili doplňujícími soutěžemi.
Nejdříve mladí hasiči zapojili své mozkové závity v různých doplňovačkách
a hádankách a pak vyzkoušeli svojí zručnost a týmovou hru v protahování
pingpongového míčku skrz hadici na čas. V této soutěži jsme se rozdělili
na dva týmy, holky a kluci, a získali jsme druhé (holky) a první (kluci) místo.
Markéta Flosmanová
Skupinová výuka německého jazyka DER-DIE-DAS

CÍLEM VÝUKY JE:
 zbavit se strachu mluvit v německém jazyce
 získat základy výslovnosti
 naučit se základy gramatiky
 samostatně vést krátké rozhovory
 aktivity v německém jazyce: grilování, vánoce, karneval apod.
KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY / ŽÁCI od 3. třídy ZŠ
1x týdně 45 minut, ve skupině od 5 do 8 žáků
KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY / DOSPĚLÉ
1x týdně 45 minut, ve skupině od 5 do 8 žáků
Potřebné informace:
 učebnici a případné další pomůcky si hradí žák ze svého
 cena výuky za 1hod./ 90,- Kč
 místo konání: Domov Meclov č. 20
P Ř I H L Á Š K U K VYPLNĚNÍ OBDRŽÍTE PO TEL. DOMLUVĚ

KONTAKT: 777 684 565

Divadlo v Třebnicích
V sobotu 15. října 2016 pořádá SDH Třebnice od 20 hodin v sále kulturního
domu divadelní představení divadelního souboru Poběžovice.

Meclovský zpravodaj vydává Obec Meclov
Sídlo a místo vydání: 345 21 Meclov 137
Zpracovává: Petr Hatlman
Meclovský zpravodaj najdete také na www.obecmeclov.cz

IČO: 00253553
Výtisk povolen: č.j.MKČR E 11538/01/04
Informace na tel.: 379 428 822

