č. 24, duben 2016

ZPRAVODAJ OBCE MEZHOLEZY
Očkování psů proti vzteklině
v obci Mezholezy bude provedeno
v sobotu 23. 4. 2016 v 17.30 hodin
Cena očkování – 120 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.

Dne 30. 4. 2016 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.

dvanáctý ročník
turnaje v minikopané
Přijďte podpořit naše mužstvo.

 opékání buřtů
 OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
 pálení čarodejnic
 PÁLENÍ
ČARODEJNIC

Místní poplatky

V sobotu 14. 5. 2016 od 14.00 hodin
proběhne na hřišti v Mezholezích

30. 4. 2016 od 17.00 hodin

Pozvánka na schůzi zastupitelstva
obce, která se bude konat
dne 21. 5. 2016
od 19.00 hodin v místní hospodě.
Program schůze:
–
–
–
–
–
–
–
–

Kontrola usnesení
Závěrečný účet za rok 2015
Účetní závěrka 2015
Rozpočtové změny
Investiční akce
Práce v lese
Organizační záležitosti
Plán kulturně společenských akcí

Obec Mezholezy vyhlašuje
2. ročník dvoukolové
zahradnické soutěže

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

Obec Mezholezy pořádá v sobotu
23. 7. 2016 od 14.00 hodin

V příloze zpravodaje obdrží každá domácnost
semínka dýně a slunečnice. Kdo se bude chtít
soutěže zúčastnit, semínka si zasadí a bude se
o ně celou sezónu starat.
V průběhu roku ve vegetačně vhodném
termínu bude vyhlášen termín uzavření a
vyhodnocení prvního kola soutěže. U dýní se
bude hodnotit váha a obvod plodu, u
slunečnice její výška.
V druhém kole soutěže, které proběhne před
halloweenským průvodem v místní hospodě,
bude hodnocena výzdoba dýní, váha a průměr
květu slunečnice.
Přesné termíny vyhodnocení jednotlivých kol
soutěže budou uvedeny v dalším zpravodaji.

