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Vážení spoluobčané,
jen několik dní nás dělí od vánočních svátků a konce roku. Hodnotit letošní rok v obci je
na Vás, ale jsem přesvědčený, že jsme splnili ve velké míře vše, co jsme na letošek naplánovali.
Jistě, že si každý může najít něco, co je špatně, ale zavděčit se všem podle jeho představ je
nemožné. Každý z nás by si měl sáhnout do svědomí a zeptat se sám sebe, zda udělal on sám pro
obec něco dobrého, či splnil to, k čemu se během roku zavázal. Mnoho z Vás udělalo hodně
práce a to bez nároku na odměnu, jiní však jen slibují a neudělají nic. Pro rok 2014 je to na
zamyšlenou, protože nás v příštím roce čeká hodně investičních akcí.
Hospodaříme dobře, zbytečně nerozhazujeme, proto můžeme bez obav investovat do
pořizování a oprav kanalizace, chodníků, veřejných prostranství, budov skoro ve všech částech
naší obce. Členové zastupitelstva chápou, že nemůžeme splnit přání všech, jednají a rozhodují
uvážlivě, bez emocí a politikaření. Bude-li taková spolupráce pokračovat i nadále, bude to jen ku
prospěchu naší obce.
Děkuji všem za pochopení a toleranci k problémům vyskytujících se při různých stavbách.
Přeji Vám všem jménem zastupitelstva obce, zaměstnanců obce a jménem svým krásné a
veselé prožití vánočních svátků, pohodu a klid. V novém roce 2014 plno zdraví, štěstí a lásky
starosta obce
Zdeněk Martínek

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
Od 23. prosince do 1. ledna bude uzavřen obecní úřad v Meclově.

MUDr. Plichta informuje
Ordinace MUDr. Plichty bude v Meclově až 8. ledna 2014.

Uzavření knihovny
Od 23. prosince do 2. ledna bude uzavřena knihovna v Meclově.

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2014
leden
únor
březen
duben
květen
červen

3., 10., 17., 24., 31.
7., 14., 21., 28.
7., 14., 21., 28.
4., 11., 18., 25.
9., 23.
6., 20.

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

4., 18.
1., 15., 29.
1., 26.
3., 10., 17., 24., 31.
7., 14., 21., 28.
5., 12., 19., 26.

POZVÁNKY
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!

Hasičský bál v Třebnicích
SDH Třebnice pořádá v sobotu 17. ledna 2014 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: 19.30 Mašovice zastávka
19.35 Meclov zastávka
19.40 Březí zastávka
19.45 Mračnice zastávka
19.48 Němčice zastávka
Po skončení bálu rozvoz cca ve 2 hodiny.
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