Zpravodaj č. 5/2014, vydán v Meclově dne: 25. dubna 2014

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Upozorňujeme občany na to, že vlastníkem hřbitovů v Meclově a v Třebnicích je obec Meclov.
Bez jejího souhlasu je jakékoliv vysazování dřevin či úpravy hrobů zakázáno. Souhlasem
předejdete nedorozumění či pozdějším možným konfliktům.
Obecní úřad Meclov bude ve dnech 2. a 9. května uzavřen.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského
parlamentu
Starosta Obce Meclov podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů oznamuje
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 - Meclov
je volební místnost v budově Obecního úřadu Meclov č. p. 137
pro voliče bydlící v obcích: Meclov, Mašovice, Březí, Mračnice
ve volebním okrsku č. 2 – Třebnice
je volební místnost v budově kulturního domu v Třebnicích č. p. 19
pro voliče bydlící v obcích: Třebnice, Bozdíš, Jeníkovice, Mrchojedy, Němčice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci
obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu
hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hlasování neumožní.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
O víkendu 17. a 18. května 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 dnech
17. a 18. května:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ v sobotu a v neděli nepřetržitě po oba dva dny,
- v Třebnicích na návsi budou kontejnery otevřeny nepřetržitě po oba dva dny.
Udržujete pořádek kolem kontejnerů!

SDH Třebnice informuje
SDH Třebnice pořádá dne 26. dubna Jarní vycházku (pro děti i dospělé) na Baldov a okolí. Sraz
ve 14 hodin u klubovny v Třebnicích.
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Pozvánka
Vážení sportovníci, zejména velocipedisté,
členové Billiard Clubu Meclov si vás dovolují pozvati na každoroční jarní závod
velocipedistů

„STARÉ KOLO TAKÉ JEDE!“

Závod konati se bude v sobotu 3. května v obci Mašovice u Meclova.
Zápis velocipedistů, kontrola strojů, podávání posilujících nápojů, mazání svalů sádlem
psím nebo jezevčím a výběr startovného 50 Kč, bude od 15 hodin v hasičské zbrojnici
tamtéž.
Startovati se bude přesně v 16 hodin po ohlušujícím výstřelu z praku, veřejně, tajným
hlasováním zvoleným startovním komisařem.
Trasa upřesněna bude těsně před závodem samotným, aby kdejaký nečestný
velocipedista kupředu natrénovati trať nemohl.
Je třeba oděvem se době začátku minulého století přizpůsobiti a rovněž vehicle své
řádně dohromady dáti a k drsným podmínkám závodu je připraviti.
Při závodu jest povinností velocipedisty každého samotného onoho toho dávati bedlivý
pozor na cestu a zejména motorovým ořům cestu uvolňovati. Po závodu bude veřejně
vyhlášen vítěz, vítězka a nejkrásnější velocipedistka. Vlastník nejhoršího kola bude za
doprovodu hanlivých pokřiků a štěkotu psů vyhnán z obce za humna.
Do pozdních večerních hodin se podávati bude všelijaké občerstvení. Bude možno
vuřty, knaky, klobásy na uhlí dřevěném opékati a požívati lahodných moků.

Pořadatelé se těší na vaši návštěvu a věří v hojnou účast.

SDH Mračnice informuje
V sobotu 10. května se na hřišti v Třebnicích uskuteční Okrsková soutěž sborů dobrovolných
hasičů okrsku Meclov. Soutěže začínají v 10 hodin.
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