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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Od pondělí 4. června do 8. června bude z technických důvodů uzavřen Obecní úřad
v Meclově.
Obecní úřad informuje občany, že od poloviny června bude konečně probíhat rekonstrukce
hlavní silnice v Meclově. Akce zkomplikuje dopravu v Meclově na více než jeden měsíc,
proto žádáme občany o trpělivost a vstřícnost při stavbě. Zároveň s opravou povrchu
komunikace bude probíhat pokládka sítí společnosti Telefónica O2 a ChVaK Domažlice.
Informujeme občany, že byly spuštěny nové webové stránky obce Meclov. Na adrese

www.obecmeclov.cz
se nacházejí aktuální informace i úřední deska obecního úřadu.

SDH MECLOV INFORMUJE O ÚSPĚŠÍCH MLADÝCH HASIČŮ
V letošním roce jste naše mladé hasiče měli možnost vidět na okrskové soutěži
v Mašovicích. Postavili jsme na
start dvě družstva a to větší děti
(služebně starších) a malé děti,
které jsou u nás krátce, ale i přesto
se velice snaží a naučili se již
spoustu věcí z hasičského sportu.
Náš sbor každý rok zapojuje své
mladé hasiče do celostátní hry
PLAMEN. I letos jsme se
zúčastnili a opět jsme dokázali, že
naši mladí hasiči patří mezi
nejlepší z okresu Domažlice.
Plamen se skládá celkem ze tří
kol – podzimní branný závod, jarní
útok CTIF a závěrečné kolo, které
se letos konalo 19. května na
městském stadionu Na střelnici v Domažlicích. Zde se provádí štafetový běh CTIF, štafeta
4x60m, štafeta požárních dvojic a požární útok. Naši mladí hasiči velmi pilně trénují každou
neděli a někdy i během týdne. Jejich tréninky byly v celostátní hře Plamen patřičně zúročeny a
po splnění všech disciplín osadili vynikající 3. místo. Této soutěže se letos zúčastnilo celkem
19 družstev z celého okresu Domažlice. Naši mladí soutěží v kategorii mladší, ve které se
účastnilo 9 družstev.

V příštím roce zapojí náš sbor do celostátní hry Plamen již dvě družstva – jedno v kategorii
mladších a jedno v kategorii starších.
Všechny mladé hasiče moc chválím, trénují opravdu pilně a poctivě a jejich výsledky
v hasičském sportu jsou opravdu skvělé. Do dalších let jim přeji hodně štěstí, žádné úrazy a
stále tak skvělé výsledky a veselý kolektiv jako dosud.
Lenka Bruckbauerová
vedoucí mládeže SDH Meclov

Člověk v tísni pomáhá lidem s dluhy i s prací
Již přes dva roky mohou občané na Domažlicku a Horšovskotýnsku využít pomoci pracovníků
společnosti Člověk v tísni.
„Obracejí se na nás lidé, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a nevědí si s ní rady.
Nejčastěji pomáháme lidem, kteří mají problémy s dluhy, exekucemi a při hledání práce,“
přibližuje svojí práci Eva Kollerová, regionální pracovní a finanční poradkyně společnosti
Člověk v tísni.
„Před půl rokem se na nás například obrátila paní, která řešila problém s bývalým
zaměstnavatelem. Po návratu ze čtyřměsíční pracovní neschopnosti od něj během týdne dostala
výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně a zaměstnavatel jí ani nechtěl vydat zápočtový
list,“ popisuje nesnáze své klientky poradkyně. Paní se tak nemohla zaregistrovat na úřadu
práce a postupně jí začal narůstat dluh na zdravotním a sociálním pojištění. V této situaci se
obrátila na poradkyni společnosti Člověk v tísni. Po dalším neúspěšném vyjednávání
s bývalým zaměstnavatelem pomohla pracovní poradkyně klientce sepsat a podat podnět na
inspektorát práce a žalobu k soudu.
„Celá situace se protáhla na pět měsíců, ale obě instituce nakonec daly paní za pravdu a ta se
domohla nejen vydání zápočtového listu, ale i finanční kompenzace ve výši deset tisíc korun.
Vytrvalost se tak nakonec vyplatila,“ uzavírá příběh Eva Kollerová.
Služby organizace poskytuje po telefonické domluvě v domácnosti klienta nebo v kontaktní
místnosti. Pracovníci také nabízejí asistenci při jednání na úřadech a dalších institucích.
Všechny poskytované služby jsou zdarma.
„Při naší práci musíme dbát na ochranu osobních údajů a služby poskytujeme maximálně
diskrétně,“ doplňuje Eva Kollerová.
Pracovníky společnosti je možné zastihnout v kanceláři na adrese
Náměstí míru 40, Domažlice nebo Nádražní 73, Horšovský Týn
(bývalý „Komunál“ – 2. patro).
Před návštěvou je však nutné se nejprve objednat,
tel.: 739 320 770, e-mail: eva.kollerova@clovekvtisni.cz.
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