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Vážení spoluobčané!
Rok 2012 je před samým koncem. Byl to rok
náročný, především na výstavbu. Dokončili jsme
inženýrské sítě pro dvanáct stavebních parcel pro
rodinné domky a provedli opravy komunikací a
dalšího zařízení v majetku obce.
Nejdůležitější byla pro nás rekonstrukce silnice
přes Meclov spojená s výstavbou chodníků. Po
mnoha letech urgování, přesvědčování, stížností a
pouze vágního ujišťování ze strany Plzeňského
kraje, vlastníka silnice, došlo na stavbu, na níž
čekalo mnoho meclovských občanů. Investice
kraje činila 23,5 mil. Kč, obec uvolnila pro chodníky
a opravu kanalizace 3,9 mil. Kč. Nyní je Meclov
„tišší“ a bezpečnější.
Také v roce 2013 čeká naši obec několik
stavebních počinů. Ředitelství silnic a dálnic ČR,
vlastník silnice, slíbilo, že začne dlouho odkládaná
rekonstrukce silnice I. třídy v úseku vedoucí přes
obec Březí. I tam poputují obecní prostředky na
chodníky a kanalizaci.
V Třebnicích proběhne o rok odložená oprava
kanalizace, která spolkne téměř dva mil. korun.
Jsem přesvědčen o tom, že i přes tyto nemalé
investice, zvládneme vše bez dluhů, stejně jako
v letech minulých. Obec Meclov zatím hospodaří
tak, aby na konci roku měla ještě nějaké peníze
k dispozici.
Děkuji Vám za pochopení při různých stavebních
omezeních. Jinak se bohužel stavět nedá.
Obecní majetek, veřejnou zeleň a prostranství
udržovali svou dobrovolnou prací v téměř všech
částech naší obce členové SDH a sportovci. Patří
jim náš dík.
Děkuji zastupitelům a veřejnosti za slušné a klidné
vystupování na jednáních. Jen tak se dá dobře
pracovat.
Přeji Vám jménem zaměstnanců obce, členů rady
a zastupitelstva obce klidné a pokojné prožití
vánočních svátků, v novém roce mnoho štěstí a
zdraví, hodně radosti i ze zdánlivých maličkostí.
Dělejme radost sobě i druhým. Jen tak nám všem
bude lépe. Mějte se rádi!
.
Zdeněk Martínek
starosta obce

OÚ informuje
Ve dnech 27., 28. a 31. prosince bude uzavřen Obecní úřad v Meclově.

POZVÁNKY
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!
Závody ve střelbě ze vzduchovky
SDH Meclov zve všechny občany na závody ve střelbě ze vzduchovky, které se
uskuteční v pátek 28. prosince od 14 hodin v pohostinství v Meclově.
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