Zpravodaj č. 11/2017, vydán v Meclově dne: 19. prosince 2017

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že od nového roku se bude platit na Obecním úřadě
v Meclově za palivové dřiví výhradně bezhotovostně, převodem na účet.
Všechny ostatní platby za poplatky, správní poplatky a jiné lze i nadále
uhradit v hotovosti, případně kartou.

Omezení provozu obecního úřadu v Meclově
Od pátku 22. do pátku 29. prosince 2017 bude uzavřen obecní úřad
v Meclově.

Oznámení o době a místě konání voleb Prezidenta České republiky
1. kolo volby Prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018
od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin.
Případné 2. kolo volby Prezidenta České republiky se uskuteční v pátek
26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb je
 ve volebním okrsku č. 1 - Meclov místnost v pohostinství Meclov čp. 13
pro voliče bydlící v obcích: Meclov, Mašovice, Březí, Mračnice,
 ve volebním okrsku č. 2 - Třebnice místnost v budově kulturního domu
v Třebnicích čp. 19 pro voliče bydlící v obcích: Třebnice, Bozdíš,
Jeníkovice, Mrchojedy, Němčice

Předvánoční vyrábění
Letos byl v Meclově po tradičním zpívání v kostele rozsvícen vánoční
stromeček. Některé maminky si však řekly, že by bylo hezké, kdyby si pak
lidé společně poseděli a nespěchali hned domů. Celkem třikrát se sešly
spolu s dětmi v meclovské hospůdce a nadšeně vyráběly různé dekorace a
vánoční ozdoby. Těmi pak byla celá hospůdka vyzdobena. Na stolech navíc
čekalo na každého občerstvení v podobě sladkých nebo slaných dobrot,
které maminky napekly. Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem a
hlavně dětem, které vyrábění moc bavilo a jejich výtvory byly opravdu
nádherné.
Jana Hájková Svítivá a Markéta Flosmanová

Tříkrálová sbírka 2018 proběhne v Meclově, Mračnicích a
Němčicích 6. a 7. ledna 2018
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

Třebnický betlém a zpívání vánočních koled
V pondělí 25. prosince 2017 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.

Rozpis vývozu popelnic v roce 2018

Ukončení ordinace MUDr. Plichty v Meclově
Z důvodů zavedení E receptu
MUDr. M. Plichty v Meclově.

od

ledna 2018 končí ordinace
MUDr. Miloslav Plichta

SDH Meclov pořádá na kurtech v Meclově v sobotu 30. prosince 2017

„Turnaj v bandy hokeji“
prezentace účastníků v 9:30 hodin, od 10:00 hodin začátek turnaje.
Startovné činí 100,- Kč.

Střelecká soutěž
SDH Meclov zve všechny občany na závody ve střelbě ze vzduchovky, které
se uskuteční v sobotu 30. prosince 2017 od 15 hodin v pohostinství v
Meclově. Střelecké kategorie: dospělí, ženy, děti. Případné změny budou
vyvěšeny v hasičské vývěsce u autobusové zastávky v Meclově.
SDH Třebnice pořádá v sobotu 6. ledna 2018

„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!

Hasičský bál v Třebnicích
SDH Třebnice pořádá v pátek 19. ledna 2018 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 13. a neděle 14. 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 14. ledna (čtvrtek - neděle 18.30 - 22 hodin).

SDH Meclov pořádá HASIČSKÝ BÁL
Sbor dobrovolných hasičů Meclov pořádá v pátek 2. února 2018 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 1. února od 16 do 18 hodin a v pátek
2. února od 8 do 11 hodin.
Předprodej vstupenek proběhne v sobotu 27. ledna od 16 hodin
v pohostinství v Meclově.
Plán svozu na Hasičský bál SDH Meclov 2. února v Poběžovicích
Třebnice
18:30
Mračnice
18:40
Březí
18:45
Horšovský Týn u kostela 18:50
Mašovice
18:55
Meclov u hospody
19:05
Poběžovice
19:10
Meclov u Obecního úřadu 19:30
Poběžovice
19:40
Čas odjezdu upřesníme v Poběžovicích (přibližně okolo 3 hodiny).

Poplatky za odpad v roce 2018
Od 2. ledna 2018 lze na OÚ v Meclově platit poplatky za odpad
(450 Kč/osoba nebo rekreační objekt) a psy (100 Kč/pes) na rok 2018. Lze
platit hotově či kartou.

