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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
V sobotu 18. května se v Srbech uskuteční Okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů
okrsku Meclov. Soutěže začínají v 10 hodin. Na programu jsou útoky a štafety mužů, soutěže
veteránů, žen a dětí. V doprovodném programu by mělo být k vidění vyprošťování osob
z vozidla po nehodě.
Opakovaně žádáme občany, aby své domy na viditelném místě označili tabulkou s číslem
popisným. Umožní tak poštovním doručovatelům přinášet poštu, případně doručení
volebních lístků.
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.

MUDr. Plichta informuje
Ve dnech 6. – 10. května neordinuje MUDr. Plichta v OZS Poběžovice. Zástup v Poběžovicích
je zajištěn na úterý 7. května a čtvrtek 9. května. V ostatních dnech poskytne ošetření OZS
Klenčí.

Billiard Club Meclov zve příznivce sportu, zábavy a přiměřené recese
v sobotu 1. června na jubilejní 10. ročník
tradičního závodu velocipedistů:

„STARÉ KOLO TAKÉ JEDE“
Motto letošního závodu zní: Šlapky nebo pedály, vržem si to do dáli!
Program závodu: sraz recesistů je v 15.00 až 15.30 hodin před hospodou, prohlídka samohybů
a všeho, co připomíná kolo, spojená s kritikou; hromadný start v 16 hodin,
předpokládané dovrzání do cíle v 17 hodin
Podmínky pro závodníky:
staré kolo, nejlépe značkový originál
oděv přiměřený době
věk nejméně 18 let
složení poplatku 50,- Kč (zlotý, rubl, kubánské peso
nebo eura si můžete strčit za klobouk, bereme jen
poctivou, těžkou prací podloženou měnu)

Pořadatel zajistí:
občerstvení v polovině závodu
voňavý a posilující gulášek po závodě
odměnu pro vítěze závodu
vyhodnocení nejlepšího kostýmu a kola
veřejnou pomluvu posledního velocipedisty
opovrženíhodné vystavení nejhoršího kola
možnost získání fotodokumentace na CD

Trasu závodu může ovlivnit počasí, tak jako se to stalo v minulých ročnících. Pořadatel ji
určí před závodem. Shodný je start u hospody, přestávka v Mašovicích před nedobytným
hradem presidenta klubu. Druhým startem vyrazíme do cíle, který je před hospodou
v Meclově. Závodníky žádáme, aby se plně věnovali jízdě. Potkáte-li koňský povoz,
přestaňte šlapat, abyste vrzáním nesplašili koně a kočího.
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