Zpravodaj č. 8/2012, vydán dne: 5. srpna 2012

OÚ informuje:
Dne 20. srpna bude přerušena dodávka elektřiny v obci Meclov v části obce za tratí,
konkrétně čísla popisná 125, 82 a 68. Přerušení dodávky potrvá v obou případech od 8 do
16.30 hodin.
Na žádosti občanů zjišťoval OÚ Meclov důvod zdražení cestovného v autobusech. Podle
informace vedoucího provozu v Domažlicích pana Jahna se zdražuje vždy, když objížďka trvá
déle než 7 dní, což oprava v Meclově splňuje. Toto rozhodnutí schválil Krajský úřad
Plzeňského kraje.
Informace ze stavby silnice v Meclově: v týdnu od 6. srpna se hlavní stavební činnost přesune
na část od obecního úřadu směrem ke škole a dále až na začátek obce. Tato činnost si vyžádá
větší dopravní omezení.
Žádáme občany, aby nepoužívali sekačky a jiné hlučné stroje v neděli a o svátcích. Mějte
ohled na ostatní spoluobčany, aby Obec nemusela situaci řešit vydáním obecně závazné
vyhlášky a tuto činnost ve dnech pracovního klidu a o svátcích zakázat.

POZVÁNKY

SDH Mašovice
pořádá v sobotu 11. srpna

turnaj v nohejbalu
Zápis družstev je od 9 hodin,
zahájení turnaje v 10 hodin.
Občerstvení zajištěno po celý den.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Přijďte si zahrát nohejbal! <<<<<<<<<<<<<<<<

Billiard Club Meclov
pořádá v sobotu 18. srpna 2012

9. ročník Meclovské prakiády.
Střelba začíná ve 14 hodin.
Jestliže umíte zacházet se smrtonosnou zbraní nesoucí krycí název „PRAK“, přijďte
předvést své střelecké dovednosti za hospodu v Meclově. Střílet se bude na pevné
terče stejně jako v předchozích ročnících.
Pořadatelé zajistí palebný prostor, obvazy, dlahy, hojivé masti i ceny pro vítěze.
Soutěžící střílí z vlastních praků. Startovné činí 40 Kč.
>>>>>>>>>>>>>>>>>Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu. <<<<<<<<<<<<<<<<

SDH Třebnice
pořádá v sobotu 1. září v kulturním domě v Třebnicích

pouťovou zábavu.
Začátek je ve 20 hodin.
Zahraje kapela

DEXON.

Český svaz chovatelů – základní organizace Meclov
zve širokou veřejnost na

výstavu drobného chovného zvířectva.
Výstava bude zpřístupněna

v sobotu 8. září od 14 do 16 hodin
a v neděli 9. září od 8 do 13 hodin
na zahradě budovy Obecního úřadu v Meclově,
kde návštěvníci uvidí různé druhy králíků, drůbeže a holubů.
Občerstvení zajištěno. Vystavená zvířata bude možné též odkoupit.
Příjem zvířat v pátek 7. září od 16 hodin.
Posuzování zvířat proběhne v sobotu 8. září od 8 do 12 hodin bez přístupu veřejnosti.

Vydává: Obec Meclov
Místo vydání: Obec Meclov, 345 21 Meclov 137
Distribuce zdarma
Výtisk povolen: č. j. MKČR E 11538/01/04
Meclovský zpravodaj najdete také na www.meclov.cz

Sídlo: Meclov 137, 345 21 Meclov
IČO: 00253553
Zpracovává: Petr Hatlman
Informace na tel.: 379 428 822

