Zpravodaj č. 7/2015, vydán v Meclově dne: 26. června 2015

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.

Nabídka zaměstnání
Obec Meclov přijme pracovníka na sezónní práce (sekání, údržba zeleně,
veřejných prostranství). Podmínka řidičský průkaz skupiny B, technická
zdatnost. Více informací u starosty nebo místostarostky obce.

Nabídka pronájmu pohostinství v Meclově
Obec Meclov oznamuje zamýšlený dlouhodobý pronájem pohostinství
v Meclově. Zároveň vyzývá k podání případných námitek, nabídek a
vyjádření a to nejpozději do 31. července. Podání je nutné učinit písemně na
Obecním úřadu Meclov.

Zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání obecního zastupitelstva obce Meclov se koná ve čtvrtek
16. července v KD v Třebnicích. Pozvánka s programem bude vyvěšena na
úřední desce a webových na stránkách obce.

Vyčištění komínů
Do 10. července se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na Obecním
úřadě v Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu, který bude
předán kominíkovi panu Jiřímu Suchému ze Stráže. Ten provede vyčistění
komínů během následujících týdnů. Jmenovaný kominík provádí také
kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO. Ceny zůstávají stejné
jako v loňském roce.

Omezení otevírací doby pošty v Meclově
Ve dnech 7. – 17. července bude pošta uzavřena. Uložené zásilky si můžete
vyzvednout na poště v Horšovském Týně.

Stavební práce v Meclově
V Meclově probíhají stavební práce při pokládání elektrického vedení a
veřejného osvětlení do země. Další stavební práce byly provedeny
v souvislosti s opravou zanesené a poškozené kanalizace na pravém břehu
potoka podél hlavní silnice.
Žádáme občany o trpělivost a toleranci v průběhu stavebních prací.

MUDr. Plichta informuje
Poslední ordinace před prázdninami byla 10. června.
Sbor dobrovolných hasičů Mračnice zve na

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
konanou u příležitosti 70. výročí založení sboru
na hřišti v Meclově v sobotu 27. června od 11 hodin
Startují: muži, ženy, děti (mladší i starší)

Fotbalový oddíl TJ ZD Meclov zve na
III. ročník Memoriálu Jana Švarce
Turnaj se koná v sobotu 18. července na hřišti
v Třebnicích, začátek ve 13 hodin.
Od 11 hodin sehrají předzápas starší žáci.
Zúčastněná mužstva:
TJ ZD Meclov
Slavoj Koloveč „A“
SK Poběžovice
TJ Start Bělá nad Radbuzou
Občerstvení po celý den, večer posezení s hudbou.

Okrsková soutěž hasičů

Dětský den v Meclově

Rybářské závody v Třebnicích

Další fotografie nejen z uvedených akcí najdete ve fotogalerii na stránkách
obce - www.obecmeclov.cz.
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