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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec roku je za dveřmi a většina z nás začne hodnotit letošní rok. Splnil
očekávání zcela nebo jen zčásti? Co jsme měli nebo mohli udělat lépe? Měli
jsme místo jedné věci upřednostnit jinou?
Otázky, na které jsou různé odpovědi. Každý má jiné hodnoty a jiné zájmy.
Spojuje nás to, že žijeme v naší obci a měli bychom se všichni snažit, aby se
nám zde žilo co nejlépe. Zní to jednoduše - společně obec zvelebovat, starat
se o její vzhled, dodržovat pořádek, neničit majetek.
Na všechno není nikdy dostatek prostředků, projektů a možností. Na něco
však stačí slušnost a úcta k druhému. Nechci nikoho kárat a moralizovat.
Naopak. Chci Vám poděkovat za Vaši práci pro obec, všem složkám v obci za
vyvinutou činnost. Ať jsou to hasiči, sportovci, chovatelé, ZŠ a MŠ všichni
reprezentují obec. Někdy jsou výsledky vidět hned, na jiné si musíme počkat
a teprve čas ukáže.
Děkuji Vám za toleranci, trpělivost a spolupráci.
Přeji Vám z celého srdce, aby byl pro Vás rok 2016 lepší, klidnější a aby Vás
provázelo štěstí, zdraví a spokojenost. Bohatství není jen v penězích. Někdy
se skryje vedle nás ve věcech obyčejných, v lidech, které máme kolem sebe.
Pro naši krátkozrakost je však často ani neznáme.
Hodně štěstí a mějte se rádi!
Zdeněk Martínek, starosta

Historické fotky na internetu
Na adrese: obecmeclov.zonerama.com můžete shlédnout nejen všechny
fotografie z výstavy otevřené při oslavách 900 letého výročí ale i snímky,
které se na panely nevešly.
Zároveň je možné, že se u některého snímku vyskytla chyba v popisku, ve
jménech osob apod. Neváhejte prosím a kontaktujte obecní úřad k nápravě.
Máte-li další snímky z dávné i nedávné historie naší obce, kontaktujte nás a
zveřejníme je. Děkujeme!

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Omezení provozu obecního úřadu v Meclově
Od 21. prosince 2015 do 1. ledna 2016 bude uzavřen obecní úřad
v Meclově.

Poděkování
Obec Meclov děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě Zpívání v kostele.
Zvláštní poděkování patří paní Kroupové za dlouhodobou starost o kostel.
Děkujeme i všem dárcům, vybrané prostředky (2000 Kč) byly věnovány
Základní škole a mateřské škole.

Termíny vývozu popelnic v roce 2016
Leden

4., 8., 22., 29.

Červenec

8., 22.

Únor

5., 12., 19., 26.

Srpen

5., 19.

Březen

4., 11., 18., 25.

Září

2., 16., 30.

Duben

1., 8., 15., 22., 29.

Říjen

7., 14., 21., 28.

Květen

13., 17.

Listopad

4., 11., 18., 25.

Červen

10., 24.

Prosinec

2., 9., 16., 23., 30.

Tříkrálová sbírka 2016 proběhne v Meclově,
Mračnicích a Němčicích 9. ledna 2016
Tato největší dobročinná a dobrovolnická akce v České
republice se stala již zavedenou tradicí a prakticky
pomohla mnoha rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí.
Úkolem koledníků je procházet obcí dům od domu,
přinášet přání do nového roku a prosit o peněžitý příspěvek do pokladničky
pro lidi v nouzi. Koledníky, kteří Vás v tento den navštíví, poznáte podle
oděvu a královské koruny. Vedoucí skupinky má u sebe pověření
k provádění sbírky a řádně zapečetěnou pokladničku.
Říká se, že největší radost pro člověka je ta, kterou daruje. Prosíme o vlídné
přijetí těchto malých poslů radosti a naděje. Až koledníčci navštíví Vaše
domovy, přijměte je tedy s úsměvem. Dary, které od Vás dostanou, rozzáří
oči mnoha smutným lidem.
Děkujeme!
Markéta Flosmanová

Poděkování
SDH Meclov děkuje panu Petru Novému za provozování pohostinství v době
od 11. do 13. prosince.

Třebnický betlém a zpívání vánočních koled
V pátek 25. prosince zveme širokou veřejnost na tradiční zpívání koled
v místním kostele svatého Jiljí. Kostel bude zpřístupněn od 13.30 hodin a od
14 hodin si společně s Pavlou a Petrou Popelkovými zazpíváme pásmo
vánočních koled u jesliček třebnického betléma. V letošním roce se můžete
těšit i na velmi milé překvapení. Tak neváhejte a určitě přijďte!
Od 14.30 hodin bude jako obvykle následovat mše svatá.
Předem děkujeme všem, kteří se podílí na instalaci betlému a panu páterovi
Miroslawu Giergovi za udržování vánočních tradic.
Pavlína Kaufnerová
SDH Třebnice pořádá v sobotu 9. ledna 2016

„Novoroční turnaj“ ve stolním tenise
od 14 hodin v sále kulturního domu v Třebnicích.
Od 13.30 do 14.00 hodin bude probíhat zápis hráčů.
Startovné činí 50,- Kč.
Zveme všechny příznivce tohoto sportu!
Občerstvení zajištěno!

Hasičský bál v Třebnicích
SDH Třebnice pořádá v pátek 22. ledna 2016 od 20 hodin hasičský bál.
K tanci a poslechu zahraje DUPALKA.
Součástí bálu je také půlnoční překvapení a bohatá tombola.
Zveme všechny občany! Občerstvení zajištěno!
Svoz autobusem:
19.00
Mašovice zastávka
19.05
Meclov zastávka
19.10
Březí zastávka
19.15
Mračnice zastávka
19.18
Němčice zastávka
Po skončení bálu rozvoz cca ve 2 hodiny.

SDH Meclov pořádá na kurtech v Meclově v sobotu 2. ledna 2016

„Turnaj v bandy hokeji“
sraz účastníků v 9.30 hodin, od 10 hodin začátek turnaje.
Startovné činí 100,- Kč.
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