č. 16, květen 2014

ZPRAVODAJ OBCE MEZHOLEZY
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce,
která se bude konat dne 9. 5. 2014
od 19.00 hodin v místní hospodě.
Program schůze:
–
–
–
–
–
–
–
–

Kontrola usnesení
Rozpočtové změny 2014
Závěrečný účet za rok 2013
Účetní závěrka za rok 2013
Investiční záměry obce
Příprava na volby do ZO
Organizační záležitosti
Usnesení

Obecní úřad Mezholezy oznamuje, že
dne 16. 5. 2014
v době od 16,00 do 01,00 hodin
bude probíhat rychlostní zkouška

RALLYE ŠUMAVA KLATOVY 2014
HISTORIC VLTAVA RALLYE 2014
Pošumavský auto moto klub Klatovy i obecní úřad
předem děkují všem občanům za dodržování kázně
a pořádku během celé soutěže.
Školení pořadatelů rallye
se bude konat v Mezholezích v hospodě.
Termín školení bude upřesněn.

Výlet na rozhlednu
sv. Markéty u Dlažova
Obec Mezholezy plánuje uspořádat
v sobotu 7. 6. 2014 výlet na rozhlednu
sv. Markéty u Dlažova, která z výšky 19 metrů
nabízí pohled na Domažlicko, Kdyňsko i
vrcholky Šumavy.
Zájemci se mohou hlásit do 31. 5. 2014
v kanceláři OÚ nebo v obchodě u paní Haasové.

Turnaj v minikopané
Dne 10. 5. 2014 od 13.00 hodin
proběhne na hřišti v Mezholezích
10. turnaj v minikopané.
Přijďte podpořit naše mužstvo.
Volby do Evropského parlamentu
proběhnou ve dnech23. a 24. května 2014 v rámci
celoevropských voleb do Evropského parlamentu.

1. den (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin
2. den (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin
V ČR se bude volit 21 poslanců z celkového počtu 751
evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát.
ČR po volbách přijde oproti současnému stavu, kdy má
v Evropě 22 zástupců, o jednoho europoslance, protože
dle Lisabonské smlouvy budou počty poslanců o něco
sníženy (nyní má Evropský parlament 766 poslanců).

Očkování psů proti vzteklině
v obci Mezholezy bude provedeno
v pátek 30. 5. 2014 v 17.00 hodin
Cena očkování – 100 Kč
V ČR je očkování psů proti vzteklině ze zákona
povinné. Psi by měli být očkováni ve stáří tří až
šesti měsíců a pravidelně přeočkováváni podle
použité vakcíny.

Obec Mezholezy Vás srdečně zve
dne 28. 6. 2014 na rybářské závody
Sraz rybářů na hrázi
v 6.30 h
Prezentace:
6.30 –7.00 h
1. kolo:
7.15 – 9.15 h
Přestávka:
9.15 – 9.45 h
2. kolo:
9.45 –11.45 h
Vyhodnocení:
11.50 – 12.00 h
Startovné:

dospělí 100,- Kč
děti 50,- Kč

