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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Doprodej propagačních materiálů
Na Obecním úřadě v Meclově mohou zájemci koupit propagační materiály
neprodané při oslavách 900 letého výročí:
brožura 90 Kč
DVD s leteckými záběry Meclova
90 Kč
odznak
25 Kč
malovaná mapa Domažlicka
80 Kč
propiska (žlutá, zelená, červená)
20 Kč
letecké snímky všech devíti částí obce , velikost A4 30 Kč
A3 50 Kč

Uzavírka komunikace III/19360 – Mračnice-Němčice
Informujeme občany, že od 29. září do 18. října bude v důsledku
rekonstrukce úplně uzavřena silnice vedoucí z Mračnic do Němčic. Objízdná
trasa povede po silnici I/26 do Horšovského Týna a dále po silnici III/19357
do Němčic (viz mapka).

PLACENÍ KARTOU na obecním úřadě
Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě v Meclově lze uhradit všechny
platby platební kartou.

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. Podání je nutné učinit písemně na Obecním úřadu Meclov.

MUDr. Plichta informuje

POZVÁNKY
SDH Meclov zve v sobotu 3. října od 20 hodin na pouťovou zábavu do
meclovského pohostinství. Hrát bude skupina Combo Plzeň.

KONCERT BAROKNÍ HUDBY v Třebnicích
Ve středu 28. října, od 17 hodin proběhne v kostele sv. Jiljí
v Třebnicích koncert barokní hudby. Zazní hudba Georga Fridricha Händela,
Jana Dismase Zelenky, Bohuslava Matěje Černohorského a dalších.
Za doprovodu komorního smyčcového orchestru účinkují: Petra Popelková soprán, Pavla Popelková - alt, Ondřej Holub - tenor, Miloš Jodas - bas.
Vstupné dobrovolné ve prospěch opravy kostela.

Divadlo v Třebnicích
V pátek 16. října pořádá SDH Třebnice od 20 hodin v sále kulturního domu
divadelní představení P. S. v podání divadelního souboru Poběžovice.

Staňte se dárci krevní plazmy – příležitostní či pravidelní
"Nejvzácnější tekutinou na čtyři", jak se v křížovkách píše, byla, je a zřejmě
i v budoucnu zůstane KREV. V posledních letech ale získává v medicíně na
významu i jedna konkrétní složka krve takzvaná krevní plazma. Nejen že se
dá využít jako doplněk transfuze krve, ale je i nenahraditelná ve farmacii pro
výrobu mnoha životně důležitých léků. Také plazma má potenciál
uzdravovat a zachraňovat životy. A je svým způsobem důležitá i pro
zachování rozsahu nemocniční péče v regionu Klatovska a Domažlicka.
Přidejte se, prosíme, k jejím dárcům!
Více na www.klanem.cz/plazma nebo na www.facebook.com/krevaplazma
Kolektiv Transfuzního oddělení Klatovské nemocnice

