Zpravodaj č. 9/2017, vydán v Meclově dne: 26. září 2017

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznámení
V pátek 29. září 2017 bude po celý den uzavřen Obecní úřad v Meclově.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb je
 ve volebním okrsku č. 1 - Meclov místnost v pohostinství Meclov
čp. 13 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

Pozvánky
Kaplička v Mrchojedech
Obec Meclov zve veřejnost na
pátek 6. října 2017 do Mrchojed.
Od 18 hodin bude farář p. Libor
Buček světit zrekonstruovanou
kapličku Nejsvětější Trojice stojící
na návsi. Rekonstrukce kapličky
v Mrchojedech byla realizována
díky finanční podpoře Ministerstva
pro
místní
rozvoj
ČR
v podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova. Výše dotace činí
300 tisíc korun.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve středu 25. října 2017 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.
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny ve
středu 25. října:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích u kulturního domu.
Udržujte pořádek kolem kontejnerů!

Divadlo v Třebnicích
V sobotu 7. října 2016 pořádá SDH Třebnice od 19 hodin v sále kulturního
domu divadelní představení ochotnického divadelního souboru Poběžovice.

POZVÁNKY
 SDH Meclov zve v sobotu 30. září 2017 od 20 hodin na pouťovou
zábavu do meclovského pohostinství. K tanci a poslechu zahraje
skupina COMBO Plzeň.
 SDH Třebnice pořádá v pátek 17. listopadu 2017 od 21 hodin v
Kulturním domě v Třebnicích
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