Vážení spoluobčané!
Za 14 dní jsou Vánoce a po nich konec roku.
Člověk by měl zpomalit, zamyslet se a v klidu
vyhodnotit uplynulý rok. Ne všechna předsevzetí a
ne všechny sliby se podařilo naplnit. Na něco není
dost peněz, na další dost vůle, někdy chybí
spolupráce všech ostatních. Budiž nám to všem
ponaučením pro příští rok. I tak jsem přesvědčen,
že jsme v letošním roce dokázali na rozvoj obce
rozumně investovat dost finančních prostředků.
Z těch největších zmíním výstavbu inženýrských
sítí pro nové rodinné domy v Meclově, opravy
hasičských zbrojnic, nákup a opravu kulturního
domu v Třebnicích. Obec podporuje hasiče,
sportovce, chovatele, tělesně postižené a další,
kteří si podporu obce zaslouží, ale jsou tu i jiné
drobnosti zajišťující chod obce.
Peněz není a nikdy nebude dost na uspokojení
všech potřeb. Naopak v příštím roce jich bude
méně než letos. Při tom nás čeká více našich
staveb a více spoluúčastí na jiných dílech, často
v řádově milionových částkách na příklad výstavba
chodníku u silnice ve Březí nebo v Meclově či
kanalizace v Třebnicích. Při tom nesmíme
zapomínat na přípravu projektů pro nově
vyhlašované dotační tituly, podávání žádostí o
spolufinancování atd. To vše totiž přináší rozvoj
obce.
O všech důležitých investicích rozhoduje
zastupitelstvo, které i přes počáteční potíže
ukázalo, že umí spolupracovat. Klid a rozumná
diskuze v osobních jednáních a na zasedáních
zastupitelstva obce je to, co všichni potřebujeme.
Za tuto spolupráci, ale také za vaší trpělivost při
různých omezeních Vám, milí spoluobčané, patří
upřímné poděkování. Nejde se zavděčit všem. Co
je pro jednoho vyhovující, může druhého
omezovat.
Přeji Vám, ať vám uplyne zbytek roku v klidu a
pohodě, nenechte si zkazit přípravu na svátky a
tím, i celé vánoce špatnou náladou. Jménem
zaměstnanců obce i rady a zastupitelstva vám přeji
šťastné a veselé vánoční svátky, správné
vykročení do nového roku, radost, pevné zdraví a
mnoho štěstí!
Zdeněk Martínek
starosta obce

Zpívání u meclovského stromu
V pátek 16. prosince zveme všechny děti, rodiče a ostatní občany na „Zpívání u meclovského
stromu“. Sraz účastníků je v 17 hodin na parkovišti u pohostinství v Meclově. Všichni
účinkující by si měli vzít sebou hrneček, k zahřátí bude teplý čaj a svařák.

OÚ informuje
Dne 14. prosince bude přerušena dodávka elektřiny v obci Meclov v části obce od mostu
směrem na Poběžovice a na Srby. Přerušení dodávky potrvá od 7.30 do 10.30 hodin.
Důvodem přerušení je oprava trafostanice MLÝN.

MŠ informuje
Ve dnech 23. prosince 2011 – 2. ledna 2012 bude přerušen provoz v mateřské školce v Meclově.

Pozvánky
SDH Mašovice:
Srdečně Vás zveme na Vánoční turnaj v křížové sedmě, který se koná 26. prosince od 18
hodin v mašovické klubovně.
Je to turnaj v oblíbené karetní hře. Je určen pro týmy dvou lidí. Hraje se o atraktivní ceny.
Jste srdečně zváni.
SDH Meclov zve všechny občany na závody ve střelbě ze vzduchovky, které se uskuteční
v pohostinství v Meclově ve středu 28. prosince od 14 hodin.
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