Zpravodaj č. 8/2015, vydán v Meclově dne: 23. července 2015

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OSLAVY 900 LET

Obec Meclov zve občany i širokou veřejnost na oslavy 900 letého výročí
Meclova, které se uskuteční v sobotu 29. srpna.
Program naleznete na konci tohoto Zpravodaje a také na stránkách obce.
Hlavní část oslav bude soustředěna v prostoru kolem pohostinství, kde bude
stát pódium, na kterém se bude odehrávat hlavní program, a také stan
s občerstvením.
V rámci oslav bude možné zakoupit brožuru o historii obce a další
upomínkové předměty týkající se Meclova (odznaky, propisky, DVD
s leteckými záběry Meclova, mapy, letecké snímky).
Dále budou otevřeny budovy základní školy a mateřské školy, uskuteční se
výstava fotografií z historie školy. V sále pohostinství se uskuteční výstava
historických fotografií týkající se obce a dále výstava obrazů místní malířky
Jany Sekerákové a obrazů Zdeňka Martínka. U hasičské zbrojnice představí
hasiči svou techniku.
Obec také žádá občany, aby pomohli s úklidem obce a zvelebili okolí svých
nemovitostí.

Odznaky obce, které budou v prodeji

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 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.
Sbor dobrovolných hasičů Třebnice zve na

HASIČSKOU SOUTĚŽ
konanou u příležitosti 70. výročí založení sboru
na hřišti v Třebnicích v sobotu 1. srpna od 12 hodin.
Občerstvení – bohatý program
Od 16 hodin hraje DUPALKA,
od 20 hodin MASTNEJ FLEK.

Ukázka z malované mapy Domažlicka, která bude v prodeji na oslavách

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne 13. srpna od 7:30 do 17:30 nepůjde elektřina v Meclově – ulice od
bývalé míchárny krmiv směrem ke krámu, dále až do
„Vinglu“; dále nepůjde ulice směrem k nádraží a nádraží a domy kolem něj,
viz plánek.

Dne 17. srpna od 7:30 do 17:30 nepůjde elektřina v Meclově – ulice od
bývalého OÚ směrem na Otov, viz plánek.
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