Zpravodaj č. 12/2014, vydán v Meclově dne: 21. listopadu 2014

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 26. listopadu se od 18 hodin uskuteční zasedání obecního
zastupitelstva v kulturním domě v Třebnicích.
Program zasedání (najdete jej též na stránkách obce Meclov www.obecmeclov.cz):
1. Zahájení v 18 hodin
2. Volba návrhové komise
3. Určení zapisovatele
4. Volba ověřovatele
5. Způsob hlasování
6. Kontrola usnesení z minulého zasedání
7. Zpráva o jednání mezi jednotlivými zasedáními
8. Pozemková úprava k.ú. Mašovice a k.ú. Meclov
9. Schválení územního plánu
10. Rozpočtová opatření č. 7,8,9/2014
11. Plnění rozpočtu k 31. 10. 2014
12. Návrh rozpočtu 2015
13. Rozpočtový výhled na rok 2017
14. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
15. Volba kontrolního výboru
16. Volba finančního výboru
17. Projednání a schválení jednacího řádu
18. Projednání a schválení odměn členům OZ
19. Prodej a nákup pozemků
20. Schválení výše vodného a stočného pro rok 2015
21. Různé
22. Diskuze
23. Usnesení
24. Závěr

Vyčištění komínů
Do 12. prosince se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na Obecním
úřadě v Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu, který bude
předán kominíkovi panu Jiřímu Suchému ze Stráže. Ten provede vyčistění
komínů během následujícího týdnů. Jmenovaný kominík provádí také
kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO.

Přerušení dodávky elektřiny
Dne 27. listopad bude přerušena dodávka elektřiny v obci Třebnice (od 7,30
do 11,30 hodin).

POZVÁNKY
Předvánoční koleda v Meclově
Obec Meclov Vás srdečně zve na Předvánoční koledu se Základní školou a
mateřskou školou Meclov za doprovodu hudebních nástrojů, která se
uskuteční v pátek 19. prosince v 17 hodin v meclovském kostele.
Přineste si svůj hrneček na teplé nápoje a přijďte si s námi zazpívat.

Rozsvícení vánočního stromu v Mračnicích
SDH Mračnice srdečně zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které
proběhne 30. listopadu na 1. adventní neděli v 17 hodin. Předvánoční
atmosféru nám navodí mračnické děti, které si pro Vás připravily hudební
pásmo koled. Připravené bude i malé pohoštění.

Rozsvícení vánočního stromu v Třebnicích
SDH Třebnice společně s místním kroužkem dětí srdečně zve v sobotu 29.
listopadu od 17 hodin na slavnostní rozsvícení vánočního stromu před
kulturním domem v Třebnicích. U stromečku si všichni společně zazpíváme
krásné vánoční koledy, popijeme teplý čaj a svařáček a přivítáme
nadcházející adventní čas a blížící se vánoční svátky.
Neváhejte a přijďte všichni! S sebou si můžete vzít vlastní hrníček a hlavně
dobrou náladu!

Třebnický betlém a zpívání vánočních koled
Ve čtvrtek 25. prosince bude zpřístupněn široké veřejnosti místní kostel
svatého Jiljí, kde si lidé budou moci, tak jako již v předešlých letech,
prohlédnout od 13.30 hodin prostory kostela a hlavně krásný Třebnický
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betlém. Od 14 hodin si návštěvníci kostela mohou společně zazpívat pásmo
vánočních koled. Po té bude následovat od 14.30 hodin mše svatá.
Předem děkujeme všem, kteří se podílí na instalaci betlému a panu páterovi
Miroslawu Giergovi za udržování hezké vánoční tradice v naší malé vesničce.
Pavlína Kaufnerová

V Meclově se rodí Dům na půl cesty
Od července letošního roku postupně ožívá zahrada a dům v Meclově č. p.
20. Manželé Buriánkovi vyměnili pohodlí městského bytu za blízkost
přírody. Především ale pod hlavičkou občanského sdružení VESPOJENÍ
budují dočasné zázemí pro mladé lidi, kteří opouštějí dětské domovy a
nemají kam jít.
„Naše sdružení už 4 roky spolupracuje s dětským domovem ve Staňkově,
navštěvujeme i další domovy, setkáváme se s dětmi i s vychovateli. Všechny
projekty, které na podporu dětí organizujeme, mají jedno společné.
Propojují děti, které vyrůstají bez lásky své vlastní rodiny s lidmi, kteří mají
otevřená srdce a chtějí pomoci. Tak vznikla i myšlenka na dům na půli cesty.
Velkou oporu máme ve vychovatelích z Horšovského Týna, Klenčí, Stodu i ze
Staňkova. Všem jim patří velký dík za podporu profesní i lidskou. V Meclově
jsme našli nejen dům, který našemu záměru vyhovuje a také milé lidi, kteří
nám rozumějí“, říká Jana Buriánková, předsedkyně VESPOJENÍ.
V současné době se na území Plzeňského kraje nachází 7 dětských domovů,
z nichž bude v nejbližších dvou letech po dosažení plnoletosti, či ukončení
studia muset odejít přibližně 35 mladých lidí. Zkušenosti ukazují, že
minimálně 1/3 těchto odchovanců dětských domovů „nemá kam jít“. I přes
celou řadu vzdělávacích a integračních programů jsou pro ně první měsíce
po odchodu z DD velmi náročné po stránce psychologické, sociální i
finanční.
Dům na půl cesty v Meclově umožní klidnější vstup do života 3 mladým
lidem současně. Poskytne však nejen ubytování, ale především podporu při
hledání zaměstnání, jednání s úřady a asistenci při všem, co s sebou období
po odchodu z domova přináší. Cílem je, aby klienti přibližně za jeden a půl
roku získali dostatek zkušeností a vlastních sil, aby úspěšně vykročili do
samostatného života.
Více o Domu na půl cesty i dalších aktivitách VESPOJENÍ naleznete na
www.vespojenios.cz.

Tělovýchovná jednota ZD Meclov oddíl kopané
Skončila podzimní část fotbalových soutěží
Muži A – 10 bodů a jedenácté místo je po podzimu prozatím zklamání. I
když mužstvo dává gólů relativně dost, tak jich bohužel také hodně inkasuje.
Tomu také odpovídá skóre 30:38 ve dvanácti zápasech. Nejvíce branek dali
Němec 10 a Vrána 8. V létě přišli Vrána, Javůrek a na půlroční hostování do
Domažlic odešel M. Obdržálek.
Muži B – rezerva je po postupu do III. třídy na 11. místě se 13 body a
skórem 20:40. Jako téměř vždy, nejlepším střelcem je Pavel Malík 7.
Muži C – céčko je v létě nově založeným týmem. Skládá se především
z dorostenců a „starých pánů“. I v tomto složení uhrálo družstvo 19 bodů a
obsadilo při skóre 34:21 páté místo. Mužstvo bylo založeno po uzávěrce na
poslední chvíli a to proto, že na okrese chybí soutěž dorostu. Do krajské
soutěže náš nově zakládající dorost odmítli přihlásit, a protože jsme
nechtěli, aby všichni naši dorostenci museli na hostování po okolních
klubech nebo rok zaháleli, vytvořili jsme mužské „céčko“. Nejlepším
střelcem je Petr Čáslavský 10.
Dorost – již v průběhu sezony vznikl přeshraniční program Fotbal bez hranic
podporovaný EU. Do projektu byly zařazeny týmy dorostu, které se hlásily
do okresní soutěže Domažlic a to: TJ ZD Meclov, Slavoj Koloveč a SK
Poběžovice. Této soutěže se dále účastní tři kluby z Německa: ASV Cham,
TSV Dieterskirchen a SG Chambtal. Naši kluci jsou po neúplně odehrané
podzimní části bez bodu, ale ještě je čeká odehrát oba zápasy s Českými
kluby. Zatím nejvíce branek dal J. Vlasák 2.
Starší žáci – starším žákům se v krajské soutěži, i přes několik odchodů
starších kluků a změně trenéra, daří držet výkonnost z minulé sezony a po
podzimu jsou na 8. místě s 13 body. Nejlepším střelcem je Jan Suchý s 6
brankami.
Mladší přípravka – zde se body a góly nesčítají, což ale neškodí výkonům.
Mladí fotbalisté nic neošidí a dospělí by se u nich v nasazení mohli mnohdy
přiučit.
Velké poděkování patří sponzorům a fanouškům za přízeň.
Fotbalový výbor přeje všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a lásky
v nadcházejícím roce 2015.
Martin Příbek
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