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Vážení a milí spoluobčané,
jménem zastupitelstva obce Meclov Vám přeji krásné a pohodové vánoční
svátky, radost z dárků i rodinné pohody a do roku 2019 hodně štěstí, lásky,
osobních i pracovních úspěchů
a především pevné zdraví!
Pavlína Kaufnerová
starostka

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Omezení provozu obecního úřadu v Meclově
V pátek 21., ve čtvrtek 27., v pátek 28. prosince 2018 a v pondělí
31. prosince 2018 bude uzavřen obecní úřad v Meclově.

Třebnický betlém a zpívání vánočních koled
V úterý 25. prosince 2018 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 zazpíváme pásmo vánočních koled u jesliček
třebnického betléma za doprovodu znovuobnovených varhan. 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.

Svoz domovního odpadu v roce 2019
leden
únor
březen
duben
květen
červen

4., 11., 18., 25.
1., 8., 15., 22.
1., 8., 15., 22., 29.
5., 12., 19., 26.
10., 24.
7., 21.

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

5., 19.
2., 16., 30.
13., 27.
4., 11., 18., 25.
1., 8., 15., 22., 29.
6., 13., 20., 27.

Tříkrálová sbírka 2019 proběhne v Meclově, v Mračnicích a v
Němčicích 5. ledna 2019
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!
Diecézní charita Domažlice

SDH Třebnice pořádá v sobotu 5. ledna 2019

„Novoroční turnaj“ ve stolním tenise
od 15 hodin v sále kulturního domu v Třebnicích.
Od 14.30 do 15.00 hodin bude probíhat zápis hráčů.
Startovné činí 50,- Kč.
Zveme všechny příznivce tohoto sportu!

VAROVÁNÍ HASIČŮ
Vánoční stromek se svíčkami nebo prskavkami umístěte v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých předmětů, záclon, nábytku apod. Vždy jej dobře
zajistěte proti samovolnému převrácení nebo převržení. Používáte-li
elektrické svíčky, kupujte pouze značkové výrobky, budete mít větší jistotu,
že nedojde k požáru od elektrické instalace.
Adventní věnec - Vždy jej ještě podložte nehořlavou podložkou (postačí i
talíř). Nikdy ho nenechte zapálený bez dozoru. Neopusťte místnost, pokud
se nepřesvědčíte, že jste svíčky správně uhasili a nedoutná jehličí nebo
výzdoba na věnci.
Zábavní pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na místech,
kde může dojít k její iniciaci. Pyrotechniku odpalujte dle návodu a pouze
venku. Volte především volné prostranství, aby nemohla „rachejtle“
zalétnout na střechu nebo oknem do objektů, kde by způsobila požár.
Pokud chcete mít větší ohňostroj, svěřte jeho uspořádání odborníkům.
Svíčky - módní a oblíbenou záležitostí je zapalovat ve všech možných
částech bytu svíčky, aromalampičky a vonné tyčinky. Především chci
upozornit, že i tyto předměty mají stanovené podmínky použití, které musí
být přiloženy k výrobku. Mějte však na paměti, že žádný otevřený oheň
nesmíte nechat bez dozoru. Svíčky (i svíčky ve skle) podkládejte talířkem.
Věnujte také pozornost možnosti kontaktu plamene s textiliemi (např. při
průvanu).
Preventista SDH Meclov Václav Kroupa

Fotografie ze Zpívání v kostele ze dne 30. listopadu 2018

Hasičský bál v Třebnicích
SDH Třebnice pořádá v pátek 18. ledna 2019 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!
Předprodej vstupenek: sobota 12. a neděle 13. ledna od 18.30 - 20 hodin
v klubovně SDH v Třebnicích, vstupné 100 Kč.
Příspěvky do tomboly je možné nosit do klubovny SDH Třebnice
do 13. ledna (čtvrtek - neděle 18.30 - 22 hodin).

SDH Meclov pořádá HASIČSKÝ BÁL
Sbor dobrovolných hasičů Meclov pořádá v pátek 1. února 2019 od 20 hodin
Hasičský bál v sále hotelu Hubertus v Poběžovicích. Svoz a rozvoz je zajištěn.
K tanci a poslechu bude hrát kapela REGENT. Těšit se můžete na bohatou
tombolu a dámskou volenku. Srdečně zvou pořadatelé.
Občané, kteří chtějí přispět do tomboly, mohou ceny přinést do hasičské
zbrojnice v Meclově ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 16 do 18 hodin a v pátek
1. února 2019 od 8 do 11 hodin.
Předprodej vstupenek proběhne v sobotu 26. ledna 2019 od 16 hodin
v pohostinství v Meclově.
Plán svozu na Hasičský bál SDH Meclov 1. února 2019 v Poběžovicích bude
upřesněn na plakátech.
Čas odjezdu upřesníme v Poběžovicích (přibližně okolo 3 hodiny).

Střelecká soutěž
SDH Meclov zve všechny občany na závody ve střelbě ze vzduchovky, které
se uskuteční v sobotu 29. prosince 2018 od 15 hodin v pohostinství v
Meclově. Střelecké kategorie: dospělí, ženy, děti. Případné změny budou
vyvěšeny v hasičské vývěsce u autobusové zastávky v Meclově.

Poplatky za odpad v roce 2019
Od 2. ledna 2019 lze na OÚ v Meclově platit poplatky za odpad
(450 Kč/osoba nebo rekreační objekt) a psy (100 Kč/pes) na rok 2019. Lze
platit hotově či kartou.
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