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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Stavební parcely
OÚ Meclov nabízí k prodeji stavební parcely v obytné zóně v Meclově ležící směrem na
Poběžovice. Pozemky jsou zasíťované elektřinou, plynem, vodovodem a kanalizací. Vše je
připravené ke stavbě rodinných domků. Další informace získají zájemci na Obecním úřadě
v Meclově.

Informace o přerušení dodávky elektřiny
Ve dnech 3., 5., 11. a 12. září bude od 7 do 17 hodin přerušena dodávky elektřiny
v Třebnicích.
Ve dnech 3., 5., 11. 12., 18. a 19. září bude od 7 do 17 hodin přerušena dodávky elektřiny
v Bozdíši a Dolním Baldově.

Prodej knih
Od 9. do 11. září mohou zájemci zakoupit vyřazené knihy z knihovny na obecním úřadě
v Meclově (dle pracovní doby). Cena jedné knihy 5 Kč.

Nebezpečný odpad
V úterý 17. září se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Občané obce mohou odpad odkládat
na místech obvyklých (v Meclově, Mašovicích, Březí, Mračnicích, Němčicích a Třebnicích),
sběrná firma následující den tento odpad odveze.

Meclovská zemědělská zve veřejnost na Den otevřených dveří
V pátek 27. a v sobotu 28. září otevře své brány pro veřejnost akciová společnost Meclovská
zemědělská. Den otevřených dveří bude jedinečnou příležitostí podívat se, jak funguje dnešní
zemědělský podnik a co všechno práce v zemědělství obsahuje. Pro oba dny bude program
nabitý a na své přijdou nejen dospělí, ale hlavně rodiny s dětmi.
Páteční dopoledne bude zaměřeno na pozvané školní třídy z okolních obcí, odpoledne a
sobota pro širokou veřejnost. Na návštěvníky čeká komentovaná prohlídka stájí skotu včetně
malých telátek a dojírny, seznámí se také s drobnými hospodářskými zvířaty. Otevřen
k prohlídce bude také školní statek v Horšově, kde bude k vidění mnoho zvířat a zajímavostí
ze života SOŠ a SOU Horšovský Týn, Cestou na školní statek se mohou návštěvníci zastavit
v oboře Meclov, kde bude možno pozorovat daňky, muflony a jeleny.
Hlavní program nabídne sídlo společnosti v Meclově. Zaměstnanci zajistí komentovanou
prohlídku bioplynové stanice, vystaveny budou moderní i historické zemědělské stroje, které
budou dětem (i dospělým) zpřístupněny a bude tak možno vystoupat do kabiny např. sklízecí
mlátičky. Zprovozněna bude také historická mlátička ze 30. let, která vhodně doplní výstavu
dnešní moderní techniky.
Doprovodný program bude obsahovat naučný a osvětový stánek o zemědělství, kde si mohou
zájemci osvěžit své zemědělské znalosti a dovednosti v podobě poznávaček polních plodin,

zemědělských kvízů, naučně stezky a svojí zručnost si budou moci vyzkoušet při dojení
z umělého vemena.
Spolek přátel létání zajistí mimo jiné přelet ultrallightem a pro děti modelářský kroužek. Pro
odvážné stojí za zmínku sobotní lety vrtulníkem. V sobotu nebude chybět country kapela,
která zahraje k poslechu i k tanci, farmářské trhy plné vynikajících regionálních surovin,
řemesel a také zajímavá tombola.
Přijeďte se podívat do Meclova a odneste se netradiční zážitky a mnoho nových poznatků ze
života zemědělského podniku. Kontaktní informace naleznete na webových stránkách
www.meclovska.cz
Meclovská zemědělská a.s.

Divadlo v Třebnicích
V sobotu 5. října pořádá SDH Třebnice od 20 hodin v sále kulturního domu divadelní
představení Štěstí pro Felixe v podání divadelního souboru Poběžovice.
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