Zpravodaj č. 05/2016, vydán v Meclově dne: 29. dubna 2016

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny
ve čtvrtek 26. května. Nebezpečný odpad ukládejte ke kontejnerům.
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích na návsi.
Udržujete pořádek kolem kontejnerů!

Vítání občánků
V sobotu 30. dubna od 14 hodin se uskuteční v budově mateřské školy
v Meclově Vítání občánků. Pozvánky rodiče již obdrželi.

Informace o pohostinství v Meclově
Od 1. května je pronajato pohostinství v Meclově. Novým hospodským je
pan František Andrle ze Ždánova, který plánuje otevření v půlce května.

SDH Meclov informuje

POZVÁNKA NA
HASIČSKOU SOUTĚŽ
V sobotu 7. května se od 10 hodin koná
hasičská soutěž na fotbalovém hřišti
v Meclově. Na startu budou družstva mužů,
žen, dětí i veteránů. Občerstvení zajištěno.

Preventista obce informuje
Vážení občané,
blíží se čas jarního úklidu a tím i konec topného období 2015-2016. Tím
bych vám chtěl připomenout, co byste měli udělat, aby ve vašich příbytcích
nevznikl nenadálý požár. Zkontrolovat si, anebo si nechat zkontrolovat
odborně způsobilou osobou veškeré tepelné spotřebiče a připravit je tak
pro další topné období. Nechte si provést kontrolu veškerých spalinových
cest, to je kouřovody od topidel, komínové těleso, jeho stav v půdním
prostoru i nad střechou a případné závady do příští topné sezóny odstranit.
Nepodceňujte ani stav rozvodů elektroinstalace a plynu v domě, taktéž i
v objektech k domu náležící jako jsou garáže, hospodářské budovy, dílny a
sklady. Někdy i zdánlivě nepatrný nedostatek může přivodit velké
majetkové škody.
Vážení občané, také bych vás rád chtěl upozornit na způsob likvidace a
odstraňování starých suchých porostů, jako je tráva. Plošné vypalování je ze
zákona zakázáno, proto porosty odstraňte, vložte na bezpečné místo,
nejlépe je zkompostovat.
Děkuji vám za pozornost
preventista obce Miroslav Flosman

Přívesničkový tábor v Meclově
SDH Meclov pořádá dva přívesničkové tábory v obci Meclov pod vedením
Hany Součkové a Markéty Flosmanové.
Věk dětí: 4 – 10 let
Provozní doba: 8 – 16 hodin
Cena jednoho tábora: 1000 Kč
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 732 162 848 nebo emailu
marketa.flosmanova@seznam.cz, případně na Facebooku Markýzinka
Flosmanová.
První tábor

Druhý tábor

Téma: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU
Termín: 18. – 22. července 2016
Pro děti bude připraven bohatý program
plný překvapení a nezapomenutelných
zážitků tvořený pohádkovým tématem.

Téma: INDIÁNI A KOVBOJOVÉ
Termín: 15. 8. – 19. 8. 2016
Pro děti bude připraven bohatý program
plný překvapení a nezapomenutelných
zážitků tvořený westernovým tématem.

Kapacita míst je omezena. 

Posilovna v Meclově
Srdečné pozvání do posilovny v Meclově
Posilovna se nachází na adrese Meclov 20.
Návštěvní hodiny jsou po domluvě na
telefonním čísle 777 684 565. Cena za hodinu
je 45 Kč. Výtěžek z těchto příspěvků bude
použit na podporu provozních nákladů
chráněného bydlení v Domově Meclov.

KURZ ubrouskové techniky

TERMÍN KURZU:
21.5.od 16.00 - 18.00 hod.
(ubrousková metoda-malé podtácky cena 150.-Kč,
velké prostírání cena 250.-Kč)
(v ceně je zahrnutý materiál )

MÍSTO KURZU: DOMOV MECLOV č.20
KONTAKTNÍ OSOBA: JANA DVOŘÁKOVÁ, odkaz na stránky:
http://jd-rucniprace.webnode.cz/
Registrace zájemců do termínu 20.5.2016
na tel.č.: 734 703 693
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