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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

Pokračují práce na opravě veřejného osvětlení v Meclově
Nadále pokračují práce na opravě veřejného osvětlení v Meclově. Firma
zjišťuje závady na elektrickém vedení v těch částech obce, kde světla nesvítí.
Po nalezení příčin problémů, budou tato místa opravena.

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.

Omezení obecního úřadu v Meclově
V úterý 10., ve středu 11. a v pondělí 16. listopadu bude uzavřen obecní
úřad v Meclově.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve středu 4. listopadu 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 4. listopadu:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích budou kontejnery otevřeny na návsi.
Udržujete pořádek kolem kontejnerů!

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Ve dnech 10. a 11. listopadu od 7:30 do 15:30 nepůjde elektřina v Meclově
v části vyznačené na plánku.

Zábava v KD Třebnice
SDH Třebnice srdečně zve na Extra Band Revival, který zahraje v pátek
27. listopadu od 21 hodin v KD Třebnicích.

Informace Městského úřadu v Horšovském Týně

KONCERT BAROKNÍ HUDBY v Třebnicích
Ve středu 28. října, od 17 hodin se uskuteční 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.

Zpívání v meclovském kostele
Obec Meclov Vás srdečně zve na Předvánoční koledu se Základní školou a
mateřskou školou Meclov za doprovodu hudebních nástrojů, která se
uskuteční v pátek 11. prosince v 17 hodin v meclovském kostele.
Přineste si svůj hrneček na teplé nápoje a přijďte si s námi zazpívat.

Snímek z loňského zpívání.

Rozsvícení vánočního stromu v Třebnicích
SDH Třebnice srdečně zve v neděli 29. listopadu od 17 hodin na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu před klubovnou v Třebnicích. U stromečku si
všichni společně zazpíváme krásné vánoční koledy, popijeme teplý čaj a
svařáček a přivítáme nadcházející adventní čas a blížící se vánoční svátky.
Neváhejte a přijďte všichni! S sebou si můžete vzít vlastní hrníček a hlavně
dobrou náladu!

Rozsvícení vánočního stromu v Mračnicích
SDH Mračnice srdečně zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které
proběhne 29. listopadu na 1. adventní neděli v 17 hodin. Předvánoční
atmosféru nám navodí mračnické děti, které si pro Vás připravily hudební
pásmo koled. Připravené bude i malé pohoštění
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