OÚ informuje:
Dne 8. září bude přerušena dodávka elektřiny v obci Meclov v části obce od mostu směrem
na Poběžovice a na Srby. Přerušení dodávky potrvá od 7.30 do 17 hodin.

Varování Policie ČR
Policie ČR varuje před podvodníky a žádá občany o zvýšenou pozornost.
Policie se obrací především na seniory, kteří jsou hlavním cílem těchto nenechavců, aby
nedůvěřovali cizím osobám, především tmavé pleti a nepouštěli je do svých příbytků.
Případně nenechávali své domy či byty neuzamčené. Každou nepozornost využijí tito zloději
k vlastnímu obohacení, především ke krádežím finanční hotovosti (např. ukryté v kuchyňské
lince apod.)
Průběh trestné činnosti těchto podvodníků je vždy velmi podobný: dvě osoby tmavé pleti pod
různými záminkami (např. potřeba vody do chladiče nebo pro dítě, prodej dek apod.) upoutají
pozornost, třetí osoba pak vniká do bytů a domů, kde krade finanční hotovost.
Policisté po dosud neznámých pachatelích intenzivně pátrají.

Pozvánky

Český svaz chovatelů – základní organizace Meclov
zve širokou veřejnost na

výstavu drobného chovného zvířectva.
Výstava bude zpřístupněna

v sobotu 10. září od 14 do 18 hodin
a v neděli 11. 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.

SDH Třebnice
pořádá

dvě pouťové zábavy.
V sobotu 3. září je začátek ve 20 hodin,

4HLAVY,

zahraje kapela
zvláštní hosté: Andy Budka, Ondřej Timpl.

V neděli 4. září je začátek již v 16 hodin
tentokrát s kapelou

DOA ROCK.

Akce se uskuteční v kulturním domě v Třebnicích.

SDH Meclov
pořádá

pouťovou zábavu.
V sobotu 1. října je začátek ve 20 hodin
a zahraje kapela

VÍLA ANÁLKA .

Akce se uskuteční v pohostinství v Meclově.

SDH Březí
pořádá

soutěž v požárním útoku.
Akce se uskuteční na louce ve Březí
v sobotu 24. září od 13 hodin.
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