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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
OÚ Meclov nabízí k prodeji stavební parcely v Meclově ležící v obytné zóně 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.

Vyčištění komínů
Do 28. června 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.

SDH TŘEBNICE informuje
Dětský den se v Třebnicích vydařil
SDH Třebnice pořádal v pátek 31. května dětský den, který si děti opravdu užily. Před pátou
hodinou odpoledne přestalo nejen pršet, ale přijeli na náves v Třebnicích i profesionální hasiči
HZS Domažlice, kteří čtyřicítce dětí ukázali vybavení hasičského vozu, ochotně zodpověděli
veškeré otázky a na závěr předvedli, jak se používá technika při dopravní nehodě. Nechyběl
táborák, hry a malování na silnici. Dětský den byl zakončen tradičním lampionovým
průvodem, kterého se zúčastnili samozřejmě i rodiče.
Jaroslava Váchalová, Třebnice

Hasičské soutěže
Mladí hasiči z Třebnic se zúčastnili okrskové hasičské soutěži v Srbech. V kategorii starších se
umístili na 1. místě, v kategorii mladších skončili druzí.

Nastupující generace třebnických hasičů – vlevo starší, vpravo mladší.
Jaroslava Váchalová, Třebnice

TJ ZD MECLOV INFORMUJE
Stav soutěží meclovských družstev
Muži Meclov A
Meclov B

II. třída po 20. kole
IV. třída po 19. kole

2. místo
1. místo

44 bodů
42 bodů

Starší žáci

OPSŽ po 11. kole

2. místo

23 bodů

Všem fanouškům děkujeme za přízeň.

POZVÁNKY
SDH Meclov zve na memoriál Stanislava Mračka v požárních útocích.
Soutěž se uskuteční 22. června od 14 hodin na hřišti v Meclově.
Program:
13.00 – 13.30
příjezd a prezentace
13.45
nástup družstev
14.00
zahájení soutěže
Občerstvení zajištěno.

SDH Třebnice pořádá v sobotu 15. června rybářské závody na rybníku v Třebnicích.
Zápis všech účastníků od 6 hodin, začátek soutěže od 7 hodin.
Zápisné - dospělí 150,- Kč, děti do 15 let 50,- Kč
Občerstvení zajištěno.
Zajímavé ceny!!!
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