Zpravodaj č. 11/2020, vydán v Meclově dne: 26 listopadu 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Rozsvícení vánočních stromů
Na začátku adventního času se stalo dobrým
zvykem v různých částech naší obce rozsvícení
vánočního stromu, kdy se lidé společně sešli,
vyslechli si zpravidla dětmi připravené pásmo
koled, zazpívali si, popovídali, popili svařáček či
teplý čaj a nasáli atmosféru blížících se Vánoc.
Bohužel v letošním roce se potkat nemůžeme.
Zabránila nám v tom koronavirová epidemie a s ní
spojená vládní nařízení. Každý den slýcháme
z médií, co musíme a hlavně co nesmíme. Trvá to
již dlouho a není to pro nikoho z nás příjemné, ale
musíme to respektovat.
Nechceme však tuto hezkou tradici zcela vypustit. Nemůžeme se potkat, ale
jako symbol setkání můžeme na první adventní neděli 29. listopadu 2020 v
17:00 hodin společně rozsvítit vánoční stromy, nebo i jen vánoční výzdobu u
našich domů, ve všech částech naší obce. Z místního rozhlasu zazní vánoční
písně, které si všichni v teple svých domovů zazpíváme a společně tak
přivítáme krásný adventní čas.
Nenechme si nikým a ničím pokazit tu kouzelnou atmosféru jmelí, vánočních
stromků, koled a voňavého cukroví.
starostka obce Pavlína Kaufnerová

Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 16. prosince 2020 se v Třebnicích v KD od 18:00 hodin uskuteční
zasedání obecního zastupitelstva.

Termíny svozu odpadu v roce 2021
vždy v pátek
leden
8, 15, 22, 29
červenec
únor
5, 12, 19, 26
srpen
březen
5, 12, 19, 26
září
duben
9, 23
říjen
květen
7, 21
listopad
červen
4, 18
prosinec
V prosinci bude svoz proveden ve čtvrtek 23.
prosince.

2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
10, 24
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 23, 31
prosince namísto pátku 24.

Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad
Opakovaně musejí zaměstnanci obce odklízet nepořádek kolem kontejnerů.
Nejčastěji se jedná o pytle plastů, které někdo nevyhodil, či o elektroodpad
(televize apod.)
Na snímku vidíte nepořádek, který někdo vyhodil ke kontejnerům a to i
přesto, že nádoba na papír byla zcela prázdná! Apelujeme na občany, aby
udržovali pořádek kolem kontejnerů a neodkládali odpad ke kontejnerům.
Pořádek na veřejných prostranstvích je věcí nás všech!

Přívesničkový tábor v Meclově oslavil 5 let
Již 5. rokem jsme měli tu možnost uspořádat přívesničkový tábor v Meclově.
První rok (2016) táborníci Putovali s pohádkou a zahráli si na kovboje a
indiány. Díky panu Hánovi z Meclovské zemědělské a. s. mají děti zážitek ze
stájí ve Březí a vzpomínky na svezení v kombajnu. Díky velkému zájmu o tábor,

jsme již v dalším roce navýšili kapacitu dětí. V duchu olympijských her a
šikovných paciček se nesl rok 2017. Děti si vyzkoušely své sportovní
schopnosti a také zjistily, jak mají šikovné ručičky či nožičky. Vyrazili jsme na
výlet do Domažlic, kde jsme navštívili modelovou vlakovou železnici. Také
jsme jeli vlakem do Horšovského Týna prohlédnout si krásný zámek.
Další rok (2018) se táborníci vydali na Cestu kolem světa a s Piráty a
námořníky zažívali různá dobrodružství. Navštívili jsme meclovskou oboru, kde
jsme nakrmili zvířátka a
odnesli
si
spoustu
vědomostí.
V roce 2019 děti soutěžily
ve hře Klíč k pevnosti
Boyard a mohly se stát i
Superhrdiny. Tento rok
jsme se vydali na výlet do
Domažlic, kde formou hry
mohli táborníci při návštěvě
Chodského hradu poznat
Rok 2016
historii Chodska.
Letošní rok se nesl v duchu
Integrovaného záchranného systému a Robinsonova ostrova. Žádné výlety se

Rok 2020

nekonaly, přesto zažily děti hodně zážitků. Navštívili nás hasiči z Poběžovic a
policisté nám přivezli ukázat policejní auto a děti si mohly např. vyzkoušet
neprůstřelnou vestu nebo si sednout do auta.

Během tábora děti navazují nová kamarádství, zažívají mnoho zábavy a
dobrodružství. Přívesničkový tábor jsme začali pořádat, aby se děti o
prázdninách nenudily, neseděly doma u počítače nebo televize. Velmi nás těší
pohled do šťastných dětských tváří. Za celých 5 let nám přálo i počasí, jen
jedinkrát nám pršelo.
Děkujeme všem, kteří nás za ta léta podporovali a doufáme, že i nadále
budete.
za pořadatele Markéta Rogovská

Projekt pro znevýhodněné děti:

"STAŇTE SE JEŽÍŠKEM DĚTEM
Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ"
vložená přání dětí najdete na stránkách:
WWW.VESPOJENIOS.CZ.
Vespojeni, z.s, J.Buriánková / 777 684 565
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