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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Stavební parcely
OÚ Meclov nabízí k prodeji stavební parcely v obytné zóně v Meclově ležící směrem na
Poběžovice. Pozemky jsou zasíťované elektřinou, plynem, vodovodem a kanalizací. Vše je
připravené ke stavbě rodinných domků. Další informace získají zájemci na Obecním úřadě
v Meclově.

Informace o přerušení dodávky elektřiny
Ve dnech 16., 17. a 22 října bude od 7 do 17 hodin přerušena dodávky elektřiny v Mašovicích.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby se uskuteční:
v pátek 25. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb
v okrsku č. 1 Meclov je místnost pro hlasování v pohostinství Meclov
pro Meclov, Mašovice, Březí, Mračnice;
v okrsku č. 2 Třebnice je místnost pro hlasování v kulturním domě v Třebnicích
pro Třebnice, Bozdíš, Jeníkovice, Mrchojedy, Němčice.

SDH Březí informuje
Pořadí na hasičské soutěži konané 21. září ve Březí.
Muži:
1. Krchleby
4. Křenovy
2. Pařezov
5. Č. Kubice
3. Srbice
6. Nová Ves
Ženy:
1. Strýčkovice
2. Č. Kubice
3. Srbice

7. Březí
8. Tlumačov
9. Štítary

10. Mračnice
11. Strýčkovice

Divadlo v Třebnicích
V sobotu 5. října pořádá SDH Třebnice od 20 hodin v sále kulturního domu divadelní představení
Štěstí pro Felixe v podání divadelního souboru Poběžovice.
Podrobnosti najdete na plakátu pod texty.

Den otevřených dveří v Meclovské zemědělské, a.s.
V pátek 27. a v sobotu 28. září otevře své brány pro veřejnost akciová společnost Meclovská
zemědělská. Den otevřených dveří bude jedinečnou příležitostí podívat se, jak funguje dnešní
zemědělský podnik a co všechno práce v zemědělství obsahuje. Pro oba dny bude program
nabitý a na své přijdou nejen dospělí, ale hlavně rodiny s dětmi.
Přijeďte se podívat do Meclova a odneste si netradiční zážitky a mnoho nových poznatků ze
života zemědělského podniku. Kontaktní informace naleznete na webových stránkách
www.meclovska.cz.
Podrobnosti najdete na plakátu pod textem.
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