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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Doprodej propagačních materiálů
Na Obecním úřadě v Meclově mohou zájemci koupit propagační materiály
neprodané při oslavách 900 letého výročí:
brožura 90 Kč
DVD s leteckými záběry Meclova
90 Kč
odznak
25 Kč
malovaná mapa Domažlicka
80 Kč
propiska (žlutá, zelená, červená)
20 Kč
letecké snímky všech devíti částí obce , velikost A4 30 Kč
A3 50 Kč

Nabídka pronájmu pohostinství v Meclově
Obec Meclov oznamuje zamýšlený dlouhodobý pronájem pohostinství
v Meclově. Zároveň vyzývá k podání případných námitek, nabídek a
vyjádření. Podání je nutné učinit písemně na obecním úřadu Meclov.

Otevření pohostinství
Od pátku 11. do neděle 13. prosince bude otevřeno pohostinství v Meclově.
SDH Meclov, který se o toto krátké otevření zasloužil, zve všechny občany
k návštěvě!

Omezení provozu obecního úřadu v Meclově
Od 21. prosince 2015 do 1. ledna 2016 bude uzavřen obecní úřad
v Meclově.

Vyčištění komínů
Do 4. prosince se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na Obecním
úřadě v Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu, který bude
předán kominíkovi panu Jiřímu Suchému ze Stráže. Ten provede vyčistění
komínů během následujícího týdnů. Jmenovaný kominík provádí také
kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO.

Informace Městského úřadu v Horšovském Týně

Zpívání v meclovském kostele
Obec Meclov Vás srdečně zve na Předvánoční koledu se Základní školou a
mateřskou školou Meclov za doprovodu hudebních nástrojů, která se
uskuteční v pátek 11. prosince v 17 hodin v meclovském kostele.
Přineste si svůj hrneček na teplé nápoje a přijďte si s námi zazpívat.
Po vystoupení budou před kostelem podávány teplé nápoje.

Snímek z loňského zpívání.

Rozsvícení vánočních stromů
SDH Třebnice srdečně zve v neděli 29. listopadu od 17 hodin na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu před klubovnou v Třebnicích. U stromečku si
všichni společně zazpíváme krásné vánoční koledy, popijeme teplý čaj a
svařáček a přivítáme nadcházející adventní čas a blížící se vánoční svátky.
Neváhejte a přijďte všichni! S sebou si můžete vzít vlastní hrníček a hlavně
dobrou náladu!
SDH Mračnice srdečně zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které
proběhne 29. listopadu na 1. adventní neděli v 17 hodin. Předvánoční
atmosféru nám navodí mračnické děti, které si pro Vás připravily hudební
pásmo koled. Připravené bude i malé pohoštění

Třebnický betlém a zpívání vánočních koled
V pátek 25. prosince 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 s Pavlou a Petrou Popelkovými zazpíváme pásmo
vánočních koled u jesliček třebnického betléma. V letošním roce se můžete
těšit i na velmi milé překvapení. 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.
Pavlína Kaufnerová

Poděkování za koncert barokní hudby
Ve středu 28. října se v třebnickém kostele sv. Jiljí uskutečnil koncert
barokní hudby. Za doprovodu komorního smyčcového orchestru plzeňského
divadla J. K. Tyla zazpívaly sestry Popelkovi, Ondřej Holub a Miloš Jodas.
Dobrovolné vstupné bylo vybíráno ve prospěch opravy kostela.
Ráda bych všem účinkujícím poděkovala za hezký kulturní zážitek, který nám
zpříjemnil sváteční odpoledne. Poděkování patří i panu faráři Miroslavu
Giergovi, který se podílí na organizaci těchto benefičních koncertů. Tento
byl již třetí v pořadí a věřím, že ne poslední. Jemu byla také předána částka
ve výši 11.200,- Kč z dobrovolného vstupného, která bude použita na další
opravy kostela. Všichni, kdo jste byť sebemenší částkou přispěli, věřte, že
jste se zasloužili o udržení vzácné kulturní a historické památky v naší
vesnici, ke které bezesporu náš gotický kostelík patří.
Pavlína Kaufnerová

Úspěch starších žáků TJ ZD Meclov
Již třetím rokem se
fotbalové mužstvo starších
žáků TJ ZD Meclov drží na
předních příčkách tabulky
v krajské soutěži starších
žáků. Po letošní podzimní
sezoně dokonce dobyli
první místo.
Nejlepším
střelcem podzimu se stal
Jakub Hanák se 17 góly.
Upevnit formu si kluci
pojedou 26.-28. února na soustředění do Capartic. Na tento pobyt jim
přispěli třebničtí hasiči částkou 5000,- Kč, za což jim moc děkujeme!
Starší žáci se účastní i kulturních akcí. V letošním roce zahajovali sportovní
ples v Třebnicích a postarají se o zahájení sportovního plesu i v příštím roce
2016. I za to klukům patří velké poděkování.
Trenéři starších žáků Martin Schneider a Jindřich Váchal ml. děkují všem,
kteří fotbalu pomáhají, zejména panu Jindřichu Sokolovi, řidiči autobusu, za
jeho trpělivost při dopravě dětí na jednotlivé zápasy a v neposlední řadě
také všem rodičům.
Protože je v našem zájmu udržet tradici dobrého fotbalu, probíhá
v současné době nábor do přípravky i do starších žáků TJ ZD Meclov. Jedná
se o ročníky 2001-2009. V případě zájmu volejte 722 076 261 – starší žáci
pan Martin Schneider a 728 771 448 – přípravka pan Miloslav Švarc.
Jarní sezona začíná starším žákům v sobotu 26. března 2016. Děti bude
#
Klub
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B čekat soupeř ze Kdyně.
1. TJ ZD Meclov
11 9 0 2 40:14 27 Neváhejte a přijďte je
2. FK Bohemia Kaznějov 11 9 0 2 61:14 26 všichni podpořit! Vždyť
3. TJ SOKOL MRÁKOV
11 8 0 3 28:6 26 úspěchy
dětí
jsou
4. FK Staňkov
11 8 0 3 48:19 23 i částečně úspěchem nás
5. TJ MĚSTO ZBIROH
11 7 0 4 40:21 21
dospělých. Tak na ně
6. SK RAPID PLZEŇ
11 6 0 5 39:16 18
7. TJ Sušice
11 5 0 6 34:27 16 buďme náležitě pyšní.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ DIOSS Nýřany
SK Kdyně 1920
SK SMÍCHOV PLZEŇ
TJ Sokol Kasejovice
TJ Dobřany
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6 37:43 15
7 18:23 11
8
8:74 8
9 12:61 6
11 5:52 1
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Martin Schneider
Jindřich Váchal ml.
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