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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
za několik dní jsou vánoce, a je mou milou povinností Vás oslovit.
Dovolte mi, abych Vám nejprve poděkoval za trpělivost a toleranci, kterou
jste prokázali zejména při různých opravách či stavbách. Jako příklad uvedu
silnici a chodníky v obytné zóně v Meclově nad hřištěm. Po asi dvou měsících
stavebních prací je ale i v této části Meclova tišeji, bezpečněji a hezčeji.
Totéž se podařilo i ve Březí. Zde proběhla rekonstrukce silnice, kanalizace a
výstavba chodníků. I když tuto akci provázely problémy a proto i měsíční
zdržení. I tak je hotovo a letitý závazek se podařilo splnit.
Obec finančně přispívá i na akce, které si místní organizují sami.
V Třebnicích hasiči a sportovci zvelebili kulturní dům, v Mašovicích hasičskou
zbrojnici, ve všech částech se tyto složky starají o vzhled obce. Účastní se
různých soutěží a obec takto reprezentují.
Tento měsíc jsme nechali vyměnit ve všech devíti částech obce lampy
veřejného osvětlení za úspornější. Je toho mnohem více, nechci
vyjmenovávat vše a dělat tu tak seznam prací, ale je vidět, že zastupitelům
na obci záleží. I přes vysoké výdaje i letos hospodaříme bez finančních
závazků. Je toho také hodně, co se přesouvá na příští rok. Bude na nově
zvolených zastupitelích, jakým směrem se bude obec ubírat. Věřím, že
budeme rozhodovat rozvážně, pro rozvoj obce, bez emocí a osobního
prospěchu. Minulé zastupitelstvo takto pracovalo a za to mu děkuji.
Děkuji i Vám, milí spoluobčané za slušné a vstřícné vystupování při osobním
jednání, jak při jednání se mnou, tak i na veřejných zasedáních.
Přeji Vám jménem členů zastupitelstva, zaměstnanců obce a jménem svým
hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Veselé prožití vánočních svátků, radost
ze setkání s příbuznými a přáteli. Radost z každé hezké chvíle a šťastné
vykročení do nového roku.
Zdeněk Martínek

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 16. prosince se od 18 hodin uskuteční zasedání obecního
zastupitelstva v pohostinství v Meclově. Program zasedání:
1. Zahájení v 18 hodin
16. Prodej pozemků
2. Volba návrhové komise
17. Různé
3. Určení zapisovatele
18. Diskuze
4. Volba ověřovatele
19. Usnesení
5. Způsob hlasování
20. Závěr
6. Kontrola usnesení z minulého zasedání
7. Zpráva o jednání mezi jednotlivými zasedáními
8. Rozpočtové opatření 10/2014
9. Schválení rozpočtu na rok 2015
10. Schválení územního plánu
11. Veřejnosprávní kontrola v MŠ a ZŠ
12. Zpráva kontrolního a finančního výboru
13. Schválení obecně závazných vyhlášek
14. Schválení jednacího řádu
15. Odměny neuvolněným členům OZ

Uzavření obecního úřadu a knihovny v Třebnicích
Od 22. prosince do 1. ledna bude uzavřen obecní úřad v Meclově a knihovna
v Třebnicích

Omezení otevírací doby pošty v Meclově
Ve dnech 29. prosince – 2. ledna bude uzavřena pošta v Meclově. Uložené
zásilky si budete moct vyzvednout na poště v Horšovském Týně.

Předvánoční koleda v Meclově
Obec Meclov Vás srdečně zve na Předvánoční
koledu se Základní školou a mateřskou školou
Meclov za doprovodu hudebních nástrojů, která
se uskuteční v pátek 19. prosince v 17 hodin
v meclovském kostele.
Přineste si svůj hrneček na teplé nápoje a přijďte
si s námi zazpívat.
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Předání rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obci Meclov
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Starosta obce se dne 27. listopadu zúčastnil
slavnostního předání rozhodnutí o přidělení znaků
a vlajek obcím, které se uskutečnilo v sále budovy
poslanecké sněmovny v Praze. Rozhodnutí
předávala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jaroslava Jermanová.

Navrácení zvonu do kapličky v Mrchojedech
Dne 3. prosince byl do kapličky Nejsvětější Trojice
v Mrchojedech po několika desetiletích vrácen
původní zrenovovaný zvon.
Díky iniciativě pana Jiřího Hochmanna z Jeníkovic byl
obcí získán původní zvon z mrchojedské kapličky, jenž
byl považován za ztracený. Nutné opravy zvonu z roku
1922 se ujala firma pana Hrubého z Říčan u Prahy.
Bylo nutné vyrobit nové srdce zvonu a závěs.
Konečně ve středu 3. prosince dopoledne firma
zrenovovaný zvon dovezla a nainstalovala. Zvonice mrchojedské kapličky je
tak opět kompletní a místní občané mohou slyšet zvonění z místního
svatostánku.

Třebnický betlém a zpívání vánočních koled
Ve čtvrtek 25. prosince bude zpřístupněn široké veřejnosti místní kostel
svatého Jiljí, kde si lidé budou moci, tak jako již v předešlých letech,
prohlédnout od 13.30 hodin prostory kostela a hlavně krásný Třebnický
betlém. Od 14 hodin si návštěvníci kostela mohou společně zazpívat pásmo
vánočních koled. Po té bude
následovat od 14.30 hodin mše
svatá.
Předem děkujeme všem, kteří se
podílí na instalaci betlému a panu
páterovi Miroslawu Giergovi za
udržování hezké vánoční tradice
v naší malé vesničce.
Pavlína Kaufnerová

Tříkrálová sbírka
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká
republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček
pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi,
školami či různými mládežnickými organizacemi. Výtěžek sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena
také na humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka se uskuteční 3. ledna 2015 v Meclově, Mračnicích a
Němčicích.
Markéta Flosmanová

Turnaj ve stolním tenise
SDH Třebnice pořádá v sobotu 27. prosince 2014 od 13 hodin
„Vánoční turnaj“ ve stolním tenise
v sále kulturního domu v Třebnicích.
Od 13 do 13.30 hodin bude probíhat zápis hráčů. Startovné činí 50,- Kč.
Zveme všechny příznivce tohoto sportu!
Občerstvení zajištěno!

Střelecká soutěž
SDH Meclov zve všechny občany na závody ve střelbě ze vzduchovky, které
se uskuteční v sobotu 27. prosince od 14 hodin v pohostinství v Meclově.
Střelecké kategorie: dospělí, ženy, děti.

Hasičský bál v Třebnicích
SDH Třebnice pořádá v pátek 23. ledna 2015 od 20 hodin hasičský bál.
K tanci a poslechu zahraje DUPALKA. V průběhu večera vystoupí taneční
skupina AVANTI. Součástí bálu je také půlnoční překvapení a bohatá
tombola.
Zveme všechny občany!
Občerstvení zajištěno!
Svoz autobusem:
19.00
Mašovice zastávka
19.05
Meclov zastávka
19.10
Březí zastávka
19.15
Mračnice zastávka
19.18
Němčice zastávka
Po skončení bálu rozvoz cca ve 2 hodiny.
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