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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
INFORMACE EMAILEM
Občané se mohou na stránkách obce zaregistrovat k odběru novinek
emailem (zasílány budou nové příspěvky na stránkách obce, nové
dokumenty na úřední desce apod.), případně lze registraci provést osobně
na obecním úřadě v Meclově.

Vývoz odpadu
PLAST
TÝDEN 22., 24., 26., 28., 30., 32., 34.
SKLO
TÝDEN 21., 25., 29., 33., 37., 41.
PAPÍR
TÝDEN 23., 27., 31., 35., 39., 43.
INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne 2. června od 7:30 do 15:00 bude přerušena dodávka elektřiny v celé
obci Mračnice.
Dne 11. června od 10 do 12 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v celé
obci Bozdíš.
SDH TŘEBNICE srdečně zve na DĚTSKÝ DEN, který se koná
na návsi v Třebnicích v pátek 29. května od 17 hodin!
SDH MECLOV srdečně zve na DĚTSKÝ DEN, který se koná v neděli
31. května od 14 hodin v zahradě za budovou OÚ v Meclově,

Rybářské závody v Třebnicích
V sobotu 13. června od 6 hodin se konají na návsi v Třebnicích Rybářské
závody. Zápis začíná v 5 hodin, startovné činí 150 Kč. Pořadatel SDH
Třebnice zajistil pěkné ceny a občerstvení.

Úklid okolí Mračnic
Dne 24. dubna se mračnické děti se svými rodiči pustili do úklidu okolí
Mračnic. Nepřímo se tak zapojili do akce "Ukliďme Česko" a "Den Země". Po
cestě z Němčic a od hlavní křižovatky z Meclova, posbírali plné dvě kárky
odpadu. Děti byly překvapené, kolik
nepořádku jsou lidé schopní kolem cesty
pohodit. Nejenže sebraly spoustu
plastových lahví, pneumatik a papírků,
ale za vesnicí byly pohozené i igelitové
tašky plné dětských plen. Nakonec každé
dítě dostalo "buřta" a limonádu, které
pro ně připravil místní sbor dobrovolných
hasičů. Všem, kteří se zúčastnili, tímto
děkujeme.
Jana Svítivá

OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
V sobotu 6. června od 10 hodin pořádá SDH Třebnice Okrskovou hasičskou
soutěž na hřišti v Třebnicích.
Prezentace družstev od 9 hodin, občerstvení zajištěno!
LB MINERALS, s.r.o. hledá uchazeče na pozici řidič kolového nakladače
Požadujeme: vzdělání – minimálně SOU technického zaměření
- spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost a fyzickou zdatnost
Nabízíme: stabilní a pravidelné finanční ohodnocení vykonané práce
- sociální výhody a jiné benefity; zajímavou a zodpovědnou práci
Místem výkonu práce jsou Poběžovice, Meclov. Práce je v třísměnném
provozu. Nástup – dle vzájemné dohody.
Pokud Vás nabídka zaujala, hlaste se na adrese:
LB MINERALS,
s.r.o. pracoviště Poběžovice
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Ocenění bývalého občana Meclova
Ve čtvrtek 7. května v 10 hodin se v Chrudimi u pomníku Přísaha
v urnovém háji konala vzpomínková akce při příležitostí letošního 70. výročí
ukončení druhé světové války. Vzpomínkového aktu se zúčastnil válečný
hrdina pan Jaroslav Souček, rodák z Meclova, který se zúčastnil bojů na
Dukle a došel s vítěznou armádou až do Prahy. Během druhé světové války
bojoval u 3. tankového praporu, tankové divize 1. samostatného armádního
sboru. Jak píše web města Chrudim: „Vitalitu a zdravý úsudek by bývalému
frontovému vojáku, jenž se narodil v roce 1921, mohli závidět i mnohem
mladší lidé.“
Pan Jaroslav Souček v současné době již žije u dcery v Chrudimi.
Z jejího dopisu vybíráme:
Vážení,
zasílám Vám mnoho pozdravů z
májové Chrudimě. Můj tatínek je na
Chrudimsku
jediným
pamětníkem
osvobozovacích bojů od Dukelského
průsmyku, přes Ostravu, Opavu, Kolín
došel s vojsky až do májové Prahy.
Jelikož prožil od roku 1947 mnoho roků v
Meclově a podílel se i na poválečném
rozvoji, posílám Vám odkaz na stránky
města Chrudim. Pan starosta si přál na
slavnostním aktu k 70. výročí ukončení
2. sv. války právě přítomnost mého otce
Jaroslava Součka, ten se ve věku 94 let slavnosti zúčastnil. Příští týden
dostal osobní pozvání k přijetí k hejtmanovi Pardubického kraje.
Tatínek na Meclov vzpomíná mnoho a rád by zaslal Vašim
prostřednictvím všem obyvatelům přání hodně zdraví a spokojenosti v
osobním životě.
Jiřina Novotná-dcera

Prvomájový průvod v Mašovicích
Prvního května se
v Mašovicích uskutečnil
dobový prvomájový
průvod. Další foto
najdete na
www.obecmeclov.cz.
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