č. 20, duben 2015

ZPRAVODAJ OBCE MEZHOLEZY
Obecní úřad Mezholezy oznamuje, že
dne 24. 4. 2015
v době od 16.15 do 24.00 hodin
bude probíhat rychlostní zkouška

RALLYE ŠUMAVA KLATOVY 2015
HISTORIC VLTAVA RALLYE 2015
Pošumavský auto moto klub Klatovy i obecní úřad
předem děkují všem občanům za dodržování kázně
a pořádku během celé soutěže.

Májka se staví ve čtvrtek
30. 4. 2015 od 17.00 hodin.

Místní poplatky
Dne 30. 4. 2015 uplyne dle obecně závazných
vyhlášek lhůta pro zaplacení místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu a za psa.
Poplatky je možno hradit i bezhotovostním
převodem na účet obce číslo 0762076319/0800.

Očkování psů proti vzteklině
v obci Mezholezy bude provedeno
v sobotu 2. 5. 2015 v 9.00 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.

POZVÁNKA NA SETKÁTNÍ DŮCHODCŮ

V sobotu 2. 5. 2015 od 13.00 hodin
proběhne na hřišti v Mezholezích

jedenáctý ročník
turnaje v minikopané
Přijďte podpořit naše mužstvo.

Pozvánka na schůzi zastupitelstva
obce, která se bude konat dne 30. 5. 2015
od 19.00 hodin v místní hospodě.
Program schůze:
–
–
–
–
–
–

Kontrola usnesení
Závěrečný účet za rok 2014
Účetní závěrka 2014
Rozpočtové změny
Obecně závazná vyhláška
k biologickým odpadům
Organizační záležitosti

Obce Černíkov, Mezholezy a Úsilov
zvou všechny důchodce na společné posezení
v sobotu 9. května 2015 do KD v Černíkově
od 14.00 hodin na besední pořad s Uršulou Klukovou.
K dobré náladě přispěje i hudba Domažličanka
a její hosté. Nebude chybět ani malé občerstvení.

Doprava je zajištěna autobusem ČSAD.
Odjezd z Mezholez je v 13.30 hodin

UPOZORNĚNÍ OBCE
Upozorňujeme všechny občany, že těžba dřeva
(ani souší a vývratů) v obecním lese není
povolena.
Povolení k těžbě může vydat pouze starosta nebo
lesní hospodář Ing. Václav Šavlík.

Obec Mezholezy Vás srdečně zve
dne 6. 6. 2015 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

Občerstvení na hrázi zajištěno

Obec Mezholezy vyhlašuje dlouhodobou soutěž o

„největší dýni aneb příprava na Halloween“

Přílohou tohoto zpravodaje každá domácnost obdrží dvě dýňová semínka. Kdo se
bude chtít soutěže zúčastnit, dýně zasadí, celou sezonu o ně bude pečovat.
Začátkem měsíce října proběhne vyhodnocení první části soutěže o největší váhu
a obvod Vašich výpěstků.
Druhá – závěrečná část soutěže proběhne při Halloweenu, kdy se vyhodnotí
nejhezčí vyřezaná dýně (bez ohledu na umístění v prvním kole soutěže).

Obec Mezholezy pořádá v sobotu 18. 7. 2015

a

