Zpravodaj č. 7/2018, vydán v Meclově dne 31. července 2018

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace o kontejnerech za budovou bývalého úřadu
Kontejner na trávu byl přesunut blíže k silnici na Otov. Vykládku trávy je
možné provést z odbočky k bývalému úřadu.
Kontejnery na odpad jsou uzamčeny. Zpřístupněny pro občany jsou vždy
první pondělí v měsíci od 16 do 18 hodin. V nutných případech mohou
občané kontaktovat obecní úřad a domluvit si individuální otevření.
Tato opatření byla přijata kvůli každotýdennímu nepořádku a velkému
množství odpadků u kontejnerů.
Každý pracovní den mohou občané odvézt odpad přímo na skládku do
Lazců. Pracovní doba je Pondělí – Pátek 6:45 – 15:15 (polední pauza 11:0011:30).

Fotbalový oddíl TJ ZD Meclov zve na Memoriál Jana Švarce
Memoriál se koná v neděli 5. srpna 2018 na hřišti v Třebnicích.
Program: 10:30
dorost Meclov – Sokol Mrákov
13:30
muži Meclov B – Tatran Chodov B
16:30
muži Meclov A – Jiskra Domažlice B
Občerstvení po celý den zajištěno.

Rozpis fotbalových zápasů TJ ZD Meclov hraných v srpnu
I. A třída
11. 8. 2018
18. 8. 2018
26. 8. 2018
II. třída
12. 8. 2018
19. 8. 2018
25. 8. 2018

17:00
17:00
17:00

TJ Sokol Plzeň-Černice – TJ ZD Meclov A
TJ ZD Meclov A – FC Rokycany B
Holýšov A - TJ ZD Meclov A

15:00
15:00
17:00

Horšovský Týn - TJ ZD Meclov B
TJ ZD Meclov B – Mrákov B
Osvračín A - TJ ZD Meclov B

Přívesničkový tábor 2018
Již 3. rokem se naplnil červencový termín přívesničkového tábora v Meclově
pod tématem „Cesta kolem světa“. Děti tak formou her poznávaly Evropu
a blíže sousedící státy ČR, dále pak Afriku, Ameriku, Indii a Antarktidu.
Nechyběla oblíbená „stopovaná“ a také výlet formou hry na Kryštofa
Kolumba. Díky slunnému počasí bylo přáno i vodním radovánkám a to ve
formě vodních balónků nebo vodní skluzavky, která byla hitem tábora.
Děkujeme těm, kteří náš tábor podporují. 
Za kolektiv tábora Hana Součková, Dis.

Víkendový pobyt mladých hasičů v Zeleném Háji
Od 22. června do 24. června 2018 SDH Třebnice uspořádal víkendový pobyt
pro své mladé hasiče jako odměnu za celoroční práci a reprezentaci sboru.
Do chatové osady Zelený Háj u Merklína jsme letos jeli v hojném počtu –
celkem 30 hasičů (16 mladých hasičů v doprovodu 14 dospělých).
Sice od příjezdu bylo chladnější počasí, ale ani to nás neodradilo od hraní
her a opékání vuřtů. V sobotu jsme vyrazili na dlouhou procházku do
Merklína na prohlídku „Naučné stezky Bijadla“. Ve venkovních výbězích
jsme viděli jeleny, daňky, divoké králíky a další zvěř naší přírody a prohlédli
jsme si expozici o zvěři, myslivosti a expozici starých řemesel. Také zbyl čas
na volejbal a jiné míčové hry. V neděli po snídani jsme vyrazili domů. Všichni
jsme si víkend užili a příjemně jsme tak zakončili hasičskou sezónu.
Jaroslava Čedíková

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ
NA TUHÁ PALIVA A PLYN
PROBĚHNE V OBCI DNE 14. 8. 2018
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1250 Kč včetně DPH a dopravy
Roční servisní prohlídka kotle na plyn - 1550 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 500 Kč včetně DPH a dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm.
h) povinná 1x za 2 roky. U kotlů plynových se doporučuje provést alespoň
1x za rok servisní prohlídku, čištění.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu v obci provádí firma TPT SERVIS s.r.o.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním pro většinu značek kotlů.
Každý obdrží protokol o provedené revizi.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz
Meclovský zpravodaj vydává 12x ročně Obec Meclov
Sídlo a místo vydání: 345 21 Meclov 137
Zpracovává: Petr Hatlman
Meclovský zpravodaj najdete také na www.obecmeclov.cz

IČO: 00253553
Výtisk povolen: č.j.MKČR E 11538/01/04
Informace na tel.: 379 428 822

Informace ze Základní školy a mateřské školy Meclov
Dne 31. července 2018 odchází do důchodu dosavadní ředitelka
Mgr. Dobroslava Martínková, která učila na zdejší škole od roku 1983. Za její
dlouholetou pedagogickou praxi ji patří poděkování nejen jménem obce, ale
ocenění získala i z rukou hejtmana Plzeňského kraje v podobě pamětní
medaile.
Od 1. srpna 2018 povede základní a mateřskou školu v Meclově nově
jmenovaná
ředitelka
Bc. Martina Hrubá.
Na zahradě mateřské školy je
v současné době pracovníky
dodavatelské firmy budován
dřevěný šestiboký altán,
který bude sloužit jako
zázemí pro venkovní aktivity
dětí.
Stejně jako v předchozích
letech probíhá i o letošních
prázdninách
postupná
obnova zázemí obou škol.
V letošním roce je kompletně rekonstruována elektroinstalace v kuchyni
a přilehlých prostorech, neboť byla již v havarijním stavu.
Poslední velkou investicí, zdaleka však nejviditelnější je rekonstrukce
přilehlé místní komunikace a současné budování nového parkoviště u
mateřské školy, které by mělo zlepšit dopravní situaci kolem mateřské školy.

