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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
 Ve středu 13. září 2017 se od 18:30 hodin uskuteční v KD Třebnice
zasedání obecního zastupitelstva. Všichni obyvatelé jsou srdečně zváni.
 V pátek 29. září 2017 bude po celý den uzavřen Obecní úřad v Meclově.
 V sobotu 7. října 2017 od 19 hodin sehraje ochotnický divadelní spolek
Poběžovice v sále KD Třebnice hru Postel pro anděla. Představení pořádá
SDH Třebnice.

Přívesničkový tábor srpen
Důležitost našich rukou a nohou si mohly děti uvědomit na druhém
letošním přívesničkovém táboře s tématem „šikovné pacičky“. Týmová
práce byla jednou z hlavních činností táborníků. Vytvořila se tak spousta
přátelských vztahů a krásných zážitků.
Dokonce vznikla během tábora písnička s dramatizací tvořena dětmi. Ta
zazněla i na výletě do Horšovského Týna. Tam děti velmi nadchla prohlídka
zámku i celého okolí. Odměnou jim byla zmrzlina a po návratu proběhlo
rozloučení opékáním vuřtů u táboráku 
Všechny děti si domů odnesly medaile, pamětní listy a taky dáreček.
Markéta Flosmanová

Ordinace MUDr. Plichty v Meclově
MUDr. Plichta informuje, že po celý měsíc září nebude ordinovat v Meclově.
V Poběžovicích bude ordinovat omezeně, neboť bude zastupovat lékaře
v Klenčí.

Zprávy z Pelíšku
Rodinné a komunitní Montessori centrum Pelíšek má za sebou tříměsíční
zkušební dobu. Pomalu a jistě si Pelíšek zvyká na vás a vy na něj. Mnozí z vás
ho navštěvujete pravidelně a učíte se využívat smysluplně Montessori
připravené prostředí. Od září nabídne Pelíšek další nové aktivity, do kterých
své děti můžete přihlásit. Myslíme ale i na dospělé členy rodiny, a tak i pro
ně chystáme vyžití v podobě cvičení, tvoření či lékařských besed.
Kompletní seznam nabízených aktivit naleznete na FB profilu centra či na
webových stránkách http://centrumpelisek-cz.webnode.cz/.
Za jednu z velmi vydařených akcí lze považovat první příměstský tábor, jenž
proběhl v týdnu od 7. do 11. srpna. S dětmi jsme si připomněli příběh Jana
Tleskače, luštili záhadu hlavolamu a sbírali 13 bobříků. Díky laskavosti MěÚ
Poběžovice mohly děti nahlédnout do zámecké kaple, což z důvodu
dlouholetého uzavření zámku, bylo pro všechny účastníky tábora velkým
zážitkem. Táborová skupina dětí pracovala skvěle a potvrdila nám tak, že
Pelíšek v Poběžovicích má smysl.
Rády bychom i tímto poděkovali Obecnímu úřadu Meclov za laskavou
pomoc při propagaci.

ZO ČSCH MECLOV pořádá

23. VÝSTAVU
DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
na zahradě za obecním úřadem
v Meclově
pátek 8. září 2017 14 až 18 hodin
sobota 9. září 2017 8 až 15 hodin

součástí výstavy bude
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