Zpravodaj č. 7/2012, vydán dne: 29. června 2012

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informujeme občany, že dne 9. července bude započata rekonstrukce hlavní
komunikace přes obec Meclov. Tato akce si vyžádá dlouhodobé omezení provozu
(minimálně dva měsíce), proto žádáme občany o trpělivost a toleranci.
Řada občanů bude mít ztížen příjezd do svých domovů, komplikace nastanou i kvůli
objízdným trasám. Silnice je však již ve velmi špatném stavu, což mohou potvrdit
občané žijící v její bezprostřední blízkosti. Obec o rekonstrukci vozovky dlouho
usilovala a po mnoha marných urgencích se konečně dočkala.
Spolu s rekonstrukcí vlastní vozovky budou probíhat i další akce – bude provedena
pokládka kabelového vedení společnosti Telefónica O2, Chodské vodovody a
kanalizace budou pokládat nový vodovod. Obec Meclov zaplatí stavbu přilehlých
chodníků. Všechny tyto akce by měly vést k většímu komfortu nás obyvatel obce a
k zklidnění provozu v obci Meclov.
Doufám, že celá velká investiční akce proběhne bez zádrhelů a bez komplikací. Děkuji
vám za vstřícnost a za trpělivost.
S pozdravem starosta obce Zdeněk Martínek
Od pátku 29. června bude opět zajíždět do Meclova zelinář z Moravy. Jeho příjezd bude
oznamován místním rozhlasem, případně sdělením na stránkách obce.
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny ve dnech
28. - 29. července:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ v sobotu a v neděli nepřetržitě po oba dva dny,
- v Třebnicích na návsi budou kontejnery otevřeny nepřetržitě po oba dva dny.
Udržujete pořádek kolem kontejnerů!

MUDr. Plichta informuje
MUDr. Plichta nebude v době prázdnin ordinovat v Meclově.

POZVÁNKA

Fotbalový oddíl TJ ZD Meclov
zve na

V. ročník Memoriálu
Antonína Diviše a Jiřího Švarce
Zúčastněná mužstva: TJ ZD Meclov
Sokol Mrákov
Slavoj Koloveč
Sokol Losiná

Dne: 21. července 2012
Začátek: 13.00 hod na hřišti v Třebnicích
Od 11.00 hod sehrají předzápas starší žáci fotbalových
oddílů TJ ZD Meclov a Slavoj Koloveč.
Přejeme všem příjemně prožité odpoledne!
Občerstvení po celý den a zábava zajištěna.

Svoz autobusem: odjezdy

9.55 hod …….. Mašovice
10.00 hod …….. Meclov

odjezdy 12.40 hod …….. Mašovice
12.45 hod …….. Meclov
Po předzápase starších žáků je možný rozvoz autobusem z Třebnic zpět do Meclova a Mašovic
cca 12.30 hod. Po ukončení memoriálu již rozvoz nebude!
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