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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Stavební parcely
OÚ Meclov nabízí k prodeji stavební parcely v obytné zóně v Meclově ležící směrem na
Poběžovice. Pozemky jsou zasíťované elektřinou, plynem, vodovodem a kanalizací. Vše je
připravené ke stavbě rodinných domků. Další informace získají zájemci na Obecním úřadě
v Meclově.

Uzavření obecního úřadu
Ve dnech 6., 17. prosince a od 23. prosince do 1. ledna bude uzavřen obecní úřad v Meclově.

Upozornění občanům
Žádáme občany, aby především v zimních měsících neparkovali své osobní automobily na
chodnících, kvůli nedostatku místa je poté nemožné odklízet z chodníků sníh. Toto upozornění
se týká zejména ulice vedoucí od meclovského pohostinství, kolem hřbitova k železniční
zastávce. Ze stejného důvodu žádáme občany, aby odklízeli popelnice z chodníků co nejdříve.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

na domácí netříděný odpad budou zpřístupněny

v sobotu 7. prosince a v neděli 8. prosince:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ od 8 do 16 hodin
- v Třebnicích na návsi budou kontejnery otevřeny nepřetržitě celý den.
Udržujete pořádek kolem kontejnerů!
Dále upozorňujeme občany, že DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NEPATŘÍ PNEUMATIKY.

Vyčištění komínů
Do 6. 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.

POZVÁNKY
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 6. prosince v 17 hodin
v meclovském kostele.
Přineste si svůj hrneček na teplé nápoje a přijďte si s námi zazpívat.

Rozsvícení vánočního stromu v Třebnicích
SDH Třebnice společně s místním kroužkem dětí srdečně zve v sobotu 30. listopadu od 17 hodin
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu před kulturním domem 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!

Třebnický betlém a zpívání vánočních koled
Ve středu 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

Turnaj ve stolním tenise
SDH Třebnice pořádá v sobotu 28. prosince 2013
„Vánoční turnaj“ ve stolním tenise
od 14.00 hodin v sále kulturního domu v Třebnicích.
Od 14.00 hod. do 14.30 hod. bude probíhat zápis hráčů. Startovné činí 50,- Kč.
Zveme všechny příznivce tohoto sportu!
Občerstvení zajištěno!

Tělovýchovná jednota ZD Meclov oddíl kopané
Skončila podzimní část fotbalových soutěží
Muži A – Po jarním postupu do krajské soutěže nás čekal těžký podzim. Rozdíl mezi nejvyšší
okresní třídou a I. B třídou je veliký a tak bylo třeba kádr posílit. Přišli: Pačesný, Votava, Němec a
Touš. Odešli: Mayer D. přestoupil do Poběžovic a Dolejš J. je na hostování v Chodově. Svěřenci
Jiřího Vogeltanze získali ve třinácti zápasech 19 bodů a přezimují na 8. místě tabulky se skórem
26:25. K největším oporám patřili: útočník M. Obrdžálek, který nastřílel 9 gólů, obránce P.
Vogeltanz a brankář J. Dolejš (Tláča).
Muži B – Rezerva přehrávala téměř všechny soupeře, dvakrát prohrála a po podzimní části jí ve
IV. třídě patří 1. místo se skórem 43:19. Nejvíce gólů nastříleli P. Malík a P. Vorel oba po 11.
Starší žáci – Velkou radost udělali svým postupem do krajské soutěže i starší žáci. Kluci zaslouží
pochvalu za nasazení při utkáních. Uhráli 10 bodů a nastříleli 16 gólů, což asi, po odchodu
mnoha opor a příchodu jen kluků z mladší kategorie, málokdo čekal. Zejména góly kanonýra
J. Vlasáka chybí, ale kluci se semkli a bojovali, za což jim patří veliké DÍKY. Nejlepším střelcem je
J. Suchý.
V Meclově působí ještě dvě nejmladší kategorie fotbalistů starší a mladší přípravka. Zde se body
nesčítají a tabulky nevedou, i přesto nejmladší fotbalisté hrají s velikým nasazením a předvádí
krásný fotbal.
Poděkovat je třeba našim divákům. Třebaže se někdy nedařilo, chodili naše fotbalisty v hojném
počtu povzbuzovat.
Jménem fotbalového výboru přeji všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a lásky
v nadcházejícím roce 2014.
Martin Příbek
Vydává: Obec Meclov
Místo vydání: Obec Meclov, 345 21 Meclov 137
Distribuce zdarma
Výtisk povolen: č. j. MKČR E 11538/01/04
Meclovský zpravodaj najdete také na www.meclov.cz

Sídlo: Meclov 137, 345 21 Meclov
IČO: 00253553
Zpracovává: Petr Hatlman
Informace na tel.: 379 428 822

