Zpravodaj č. 12/2012, vydán dne: 29. listopadu 2012

OÚ informuje
Obec Meclov žádá občany, aby si označili své domy číslem popisným a opatřili si schránky na
dopisy. Členové volebních komisí jinak nezaručují doručení volebních lístků pro volbu
prezidenta republika. Děkujeme.
Ve dnech 4., 7., 27., 28. a 31. prosince bude uzavřen Obecní úřad v Meclově.
Termíny svozu separovaného odpadu (provádí firma RUMPOLD R- Rokycany):
Papír
21. prosince 2012
15. března 2013
Sklo 5. prosince 2012
18. ledna 2013
12. dubna 2013
2. ledna 2013
15. února 2013
10. května 2013
Plast

29. listopadu 2012
14. prosince 2012
27. prosince 2012

10. ledna 2013
24. ledna 2013
7. února 2013

21. února 2013
7. března 2013

MŠ informuje
Ve dnech 27. prosince 2012 – 2. ledna 2013 bude přerušen provoz v mateřské školce
v Meclově.

POZVÁNKY
Rozsvícení vánočního stromku v Třebnicích
SDH Třebnice společně s místním kroužkem dětí srdečně zve v neděli 2. prosince
od 17 hodin na slavnostní rozsvícení vánočního stromku 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!
Vánoční dětská diskotéka v Třebnicích
SDH Třebnice pořádá v neděli 9. prosince od 15 hodin v kulturním domě v Třebnicích
dětskou vánoční diskotéku. Srdečně zveme nejen všechny děti, ale i dospělé.
Zpívání u meclovského stromu
Obec Meclov Vás srdečně zve na Předvánoční koledu se Základní školou a mateřskou školou
Meclov, př. org., za doprovodu hudebních nástrojů, která se uskuteční v úterý 18. prosince
v 17 hodin v meclovském kostele.
Přineste si svůj hrneček na teplé nápoje a přijďte si s námi zazpívat.

Třebnický betlém a zpívání vánočních koled
V úterý 25. prosince bude zpřístupněn široké veřejnosti místní kostel svatého Jiljí, kde si lidé
budou moci, tak jako již v loňském roce, prohlédnout od 13.30 hodin prostory kostela a
hlavně krásný Třebnický betlém. Od 14 hodin si návštěvníci kostela mohou poslechnout a
společně si 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

SDH Třebnice pořádá v sobotu 29. prosince
„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!

SDH Meclov zve všechny občany na závody ve střelbě ze vzduchovky, které se uskuteční
v pohostinství v Meclově v závěru prosince. Termín bude upřesněn.
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