OÚ informuje:
Ve dnech 18. a 19. června budou otevřeny velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný
odpad:
v Meclově za budovou bývalého OÚ v sobotu a v neděli od 8 do 16 hodin,
v Třebnicích na návsi budou kontejnery otevřeny nepřetržitě po oba dva dny.
Na stejná místa mohou občané odkládat také nebezpečný odpad.
Žádáme občany, aby udržovali pořádek kolem kontejnerů a nedávali odpad před kontejnery!
Auto, které kontejnery odváží, pak nemůže kontejnery naložit! Zároveň upozorňujeme
občany, že PNEUMATIKY NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ.
U připravených kontejnerů jich bylo při posledním sběru odevzdáno velké množství,
nemohou však být odvezeny na skládku. Jejich likvidaci si musí zajistit občané sami.
Stejně tak DO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ ELEKTROODPAD. Ten je možno bezplatně
odevzdat např. do sběrného dvora v Horšovském Týně.
Žádáme občany, aby nepoužívali sekačky a jiné hlučné stroje v neděli a o svátcích. Mějte
ohled na ostatní spoluobčany, aby Obec nemusela situaci řešit vydáním obecně závazné
vyhlášky a tuto činnost ve dnech pracovního klidu a o svátcích zakázat.
Upozorňujeme občany, že v lokalitě „Březinky“ není místo pro skládku. Veškerý odpad,
který tam občané vozí, musí být brán jako černá skládka a jako s takovou s ní bude muset být
nakládáno. V konečném důsledku bude muset obec Meclov tuto skládku uklidit z vlastního
rozpočtu.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili letošní poplatky za odvoz odpadu, že
od 1. června 2011 jsou tyto nedoplatky vymáhány v souladu s obecně závaznou
vyhláškou v trojnásobné výši tj. 3x350 Kč = 1050 Kč na občana.
K vymáhání peněz mohou být použity např. srážky z účtu, srážky ze mzdy či soudní
exekuce majetku.
Poplatky nezaplacené v předchozích letech budou vymáhány stejným způsobem.

Pozvánky
SDH Třebnice pořádá dne 4. června dětský den. Sraz dětí je v 15 hodin u klubovny.
SDH Meclov zve všechny příznivce hasičského sportu na 65. výročí založení sboru SDH,
které proběhne na fotbalovém hřišti v Meclově v sobotu 25. června od 13 hodin.

Výsledky soutěže dobrovolných hasičů okrsku Meclov
Muži
1. Březí
2. Meclov
3. Třebnice
4. Mračnice
5. Mašovice
6. Srby
Ženy
1. Meclov A
2. Meclov B
3. Třebnice

88,25 s (celkový čas)
91,74 s
101,52 s
102,82 s
102,87 s
113,33 s

105,41 s
111,57 s
121,33 s

Veteráni
1. Meclov
2. Mračnice
3. Třebnice

Výsledky fotbalového klubu:
A tým – II. třída
19. kolo
Meclov A - Kvíčovice 6:1 (4:1)
20. kolo
Holýšov - Meclov A 2:3 (0:0)
B tým – III. třída
19. kolo
Klenčí p. Č. - Meclov B 1:1 (0:0)
20. kolo
Meclov B - Milavče 1:3 (0:1)
Dorost
14. kolo
Klenčí p. Č. - Meclov 0:5 (0:4)
15. kolo
Meclov - Pocinovice 2:0 (1:0)
Mladší žáci
15. kolo
Mrákov - Meclov 2:3 (1:0)
16. kolo
Kdyně - Meclov 3:2 (2:1)
Přípravka
16. kolo
Meclov - Kout 13:3 (9:2)
17. kolo
Mrákov - Meclov 4:2 (0:0)
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