Zpravodaj č. 6/2014, vydán v Meclově dne: 30. května 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.
Žádáme občany, aby nepoužívali sekačky a jiné hlučné stroje v neděli a o svátcích. Mějte
ohled na ostatní spoluobčany! Obec by případně musela situaci řešit vydáním obecně závazné
vyhlášky a tuto činnost ve dnech pracovního klidu a o svátcích zakázat.
Dne 17. června bude přerušena dodávka elektřiny v obcích Třebnice, Baldov a Bozdíš a to od
7.30 do 19.30. Dne 26. června bude přerušena dodávka elektřiny v Třebnicích od 7.30 do
15.30 a dne 30. června v Jeníkovicích od 7.30 do 19.30.

POZVÁNKY
SDH MECLOV SRDEČNĚ ZVE
NA DĚTSKÝ DEN
DNE 1. ČERVNA OD 14 HODIN
V ZAHRADĚ OÚ MECLOV!

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY TŘEBNICE
„Chyť si VEPŘOVÉ ČTVRTKY“ nebo další hodnotné ceny
(pro první tři vítěze jsou připraveny poháry)
SDH Třebnice pořádají v sobotu 14. června další ročník rybářských závodů. Zúčastnit se může
každý po zaplacení startovného ve výši 150 Kč, děti 50 Kč, není potřeba rybářský lístek. Chytá
se na jeden prut, max. dva návazce. Krmení povoleno po celou dobu závodů. Boduje se každá
ryba od 10 cm (1cm = 1 bod). Vítězí rybář s největším počtem bodů. Rybník hojně zarybněn.
Občerstvení zajištěno.
Časový pořad:
6.00 – 7.00
prezentace účastníků
9.30 – 11.30
druhé kolo závodů
7.00 – 9.00
první kolo závodů
12.00 – 13.00
vyhlášení výsledků, ceny
9.00 – 9.30
přestávka, občerstvení
od 13.00
volná zábava
další informace na telefonu: 602854418
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