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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
V pondělí 7. května a ve středu 23. května bude uzavřen Obecní úřad v Meclově.

Vyčištění komínů
Do 15. června se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na Obecním úřadě v Meclově
(379428822). Zde budou zapsáni do seznamu, který bude předán kominíkovi panu Jiřímu
Suchému ze Stráže. Ten provede vyčistění komínů během následujícího týdnů. Jmenovaný
kominík provádí také kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO.
V sobotu 12. května se na louce v Mašovicích 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.

Pozvánky
SDH Třebnice pořádá v sobotu 2. června od 15 hodin dětský den v Třebnicích. Sraz na
návsi.
SDH Meclov pořádá v neděli 3. června od 14 hodin na zahradě Obecního úřadu v Meclově
dětský den.
Výstava „Tři střevíčky pro Popelku“
Poprvé v Česku!
Výstava, která k nám připutuje ze saského zámku Moritzburg, obsahuje originály kostýmů a
rekvizit z nejoblíbenější českoněmecké filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku. Předměty
jsou z depozitářů filmového studia Barrandov a.s. – fundus a byly prohlášeny kulturní
památkou. Výstava navazuje na oslavy 80. výročí vzniku Barrandovských ateliérů. Výstava je
jednou z doprovodných akcí Mezinárodního festivalu pro děti a mládež Juniorfest.
Kdy a kde? Státní hrad a zámek Horšovský Týn, Erbovní sál a přilehlé místnosti
1. června – 15. září 2012 každý den mimo pondělí od 9:00 - 17:00 hod
Vstupné
Plné 100,- Kč
Snížené 50,- Kč
Rodinné 250,- Kč
Děti od 3 do 6 let 10,- Kč
Skupinové slevy a další podmínky viz pokladna zámku.
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