Zpravodaj č. 9/2014, vydán v Meclově dne: 28. září 2014

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dne 9. září bude přerušena dodávka elektřiny v obci Němčice a to od 8 do 12 hodin.

POZVÁNKY
SDH Třebnice srdečně zve širokou veřejnost na tyto akce spojené
s Třebnickou poutí:
V sobotu 6. září začne ve 20 hodin v Kulturním domě v Třebnicích pouťová zábava. K tanci a
poslechu zahraje Hájenka, vstupné 50 Kč.
V neděli 7. září proběhne od 14 hodin na hřišti v Třebnicích fotbalový turnaj o pouťový
putovní pohár (hrají mužstva FC Němčice, SDH Třebnice a SDH Mračnice).
V neděli 7. září od 16 hodin se uskuteční pouťové posezení v klubovně SDH Třebnice, zahraje
Pepa Štrekl.
Klubovna SDH Třebnice bude otevřena v sobotu 6. září i v neděli 7. září už od 14 hodin!

TJ ZD Meclov zve všechny příznivce fotbalu na mistrovská utkání
Na hřišti v Třebnicích sehrají dne 6. září od 17 hodin mistrovské utkání muži „A“ TJ ZD Meclov
a družstvem Sokola Milavče.
V předzápase se utkají od 14.30 hodin starší žáci TJ ZD Meclov se žáky města Klatovy.

Starší žáci v nových dresech porazili v prvním mistrovském utkání žáky TJ Sokol Mrákov 3:0.

V neděli 7. září se na hřišti v Meclově utká od 10.30 hodin mladší přípravka Meclova
s Chodovem a od 15 hodin pak muži „B“ TJ ZD Meclov s Bukovcem.
Muži „C“ hrají téhož dne od 16 hodin v Zahořanech.

Český svaz chovatelů - základní
organizace Meclov
srdečně zve k návštěvě

VÝSTAVY
DROBNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO
ZVÍŘECTVA,
která se bude konat
v sobotu 13. září
v areálu zahrady u obecního úřadu v Meclově
od 13 – 17 hodin.
Možnost nákupu vystavených zvířat. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 40 Kč.
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