ZŠ A MŠ MECLOV INFORMUJE
Termín pro podání žádosti o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání na školní rok
2011/2012 je 3. b ezna 2011 od 14 do 16 hodin v budov mate ské školy. Zákonný zástupce
inese sebou rodný list dít te, pr kazku zdravotní pojiš ovny dít te a sv j ob anský pr kaz.

MUDr. PLICHTA INFORMUJE
Ve dnech 31. ledna – 14. února 2011 neordinuje v OZS Pob žovice MUDr. Plichta. Zástup je
zajišt n na 8. a 10. února. V ostatních dnech poskytne ošet ení OZS Klen í. Dne 9. února
nebude ordinace v Meclov .

POD KOVÁNÍ
Všem dárc m, kte í p isp li do T íkrálových pokladni ek, d kujeme. Sociální služby
se postupn stávají nedílnou sou ástí komunitního života. Stále ast ji ešíme problémy lidí
bez domova, problémy lidí s psychickým i fyzickým hendikepem a jsme velmi rádi, že tyto
služby mohou i v našem regionu nadále fungovat. Svým finan ním obnosem, který jste dali
do t íkrálových kasi ek, jste nejen materiáln p isp li, ale ujistili jste nás – pracovníky
sociálních služeb, že jsou tyto služby pot ebné. Lo ský výt žek sbírky – 5 849 K jste letos
ekonali o tém 3000 K a p isp li jste celkem 8744 korun! Celkový výt žek sbírky na
Domažlicku byl více než 345 tisíc. Podpo ili jste krom mezinárodních projekt (Adopce na
dálku, humanitární projekt na Haiti) p edevším naše regionální projekty charity.
Diecézní charita Plze v našem regionu nabízí tyto sociální služby:
1. SOS – Sociální služba Domažlice: Služba sociální rehabilitace, poskytuje uživatel m
s psychickým hendikepem a lidem v obtížné životní situaci pomoc, a to p ímo v terénu,
nebo v poradn , nebo v pobytovém za ízení Domova sv. Vav ince
2. Volno asové kluby DUHA – pro mentáln postižené d ti, mládež i dosp lé p ipravují
4x týdn volno asové aktivity – rukod lné, kulturní, sportovní, spole enské aj.
3. Domov sv. Zdislavy pro matky s d tmi v tísni: pro matky s d tmi bez domova, ešení
ípad domácího násilí i jiné krizové situace v rodin
V sou asnosti p ipravujeme s m stem Domažlice azylový d m, který v našem regionu zatím
dlouhodob postrádáme. Do budoucna bychom rádi udrželi sm r profesionáln se rozvíjející
sít sociálních služeb, tak, aby každý, kdo o to stojí, mohl žít v d stojných podmínkách.
Za organizaci T íkrálové sbírky v Meclov d kuji Markét Flosmanové, Pet e Fr kové a
všem koledník m.
Št pán Glac

Opravy kostela sv. Jiljí v T ebnicích pokra ují
Je za námi další rok oprav t ebnického kostela. Na rozdíl od p edchozí sezony mohli být
pozorovatelé pr hu oprav v roce 2010 zklamáni. Vlastn toho není na kostele ani moc
vid t. Veškeré práce provedené na presbytá i t ebnického kostela nejsou v tšin farník a
obyvatel obce dostupné – jen n co lze zahlédnout na fotografiích ve Farních listech a na
webových stránkách farnosti. Pokusme se také o jisté vyú tování za minulý rok.
hem roku 2010 bylo proinvestováno 323.175,- K . P ísp vek Ministerstva kultury R inil
255.000,- K . Ze sbírek v ících, z koncertu a díky ostatním dárc m uhradila farnost ástku
68.175,- K .

Na ja e bylo dokon eno pokrytí hlavní lodi kostela na celkové ploše 150 m2, byly osazeny
viký e a hromosvod. V prosinci byla odstran na krytina z presbytá e kostela (130 m2) a z
dy bylo vyklizeno skoro 8 tun sut . Tesa i opravili 40 m trám , 30 m krokví a dalších 27 m
trám si vyžádalo vým nu. Všechny práce probíhaly pod dozorem a podle pokyn pracovník
ústavu památkové pé e a jejich rozsah byl p izp soben finan ním prost edk m, které farnost
la k dispozici.
V roce 2011 kostel eká IV.etapa oprav a v ní: dozd ní vypadlé koruny zdiva, oprava
protipožární zdi mezi hlavní lodí a presbyteriem, kompletní zakrytí st echy nad presbyteriem,
osazení dvou viký , provedení klempí ských prací a osazení hromosvodu. Odhadované
náklady iní asi 260.000,- K a farnost op t podává žádost o p ísp vek z rozpo tu
Ministerstva kultury.
(p evzato z Farních list I/2011)

POZVÁNKY
V sobotu 5. b ezna 2011 po ádá SDH Meclov MASOPUST. Sraz masek je v 10,30 hodin
v místním pohostinství. Po skon ení pr vodu je v pohostinství zajišt na zábava, kde zahraje
Milan Khas.
Ve stejný den, 5. b ezna 2011 po ádá MASOPUST také SDH T ebnice. Sraz masek je
ve 13 hodin v klubovn SDH. Po skon ení pr vodu je zajišt na zábava v místní t locvi
(bývalý kulturní sál), kde zahraje kapela „4 HLAVY“.

Billiard Club Meclov zve širokou ve ejnost na VII. ro ník sout že pod názvem

„Meclovská ára“,
která se bude konat v sobotu 26. února 2011 od 16 hod. v pohostinství v Meclov .
Podmínky pro sout žící:
k 18 let – 111 let (u starších hrozí zlomení kr ku)
zaplacení startovného ve výši 30 K
držení nerv na uzd
nevratný poplatek ve výši 100 K p i podání protestu
Po adatel zajistí:
technické pom cky
ceny pro vít ze
satelitní m ící technika
neúplatné rozhod í a spravedlivé projednání protest
vynášecí etu kibic a rejpal
Po adatel prosí sout žící o v asný p íchod.

St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt , Horšovský Týn,
Littrowa 122, op t otevírá ve školním roce 2011/2012 t íleté dálkové studium zakon ené
maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání. Studium je bezplatné a je ur eno pro absolventy
íletých u ebních obor (skupiny H). Výuka probíhá každou st edu odpoledne.
ihlášky do 1.kola p ijímacího ízení se podávají do 20.b ezna 2011.
Další informace: Ing. Ledvinová - tel. 379 410 061 nebo na www.sos-souhtyn.cz
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