OÚ informuje:
Fotografie nejen z dětského dne, vítání občánků a ze setkání důchodců naleznete na stránkách
obce ve Fotogalerii. Kdo by měl zájem o některou z fotografií, může její číslo nahlásit na
OÚ. Fotografie budou OÚ objednány a zájemcům poté prodány.

Pozvánky
Dne 30. července 2011 pořádá SDH Mašovice turnaj v nohejbale. Prezentace týmu začíná
v 8:30, začátek turnaje je naplánován v 9 hodin.

SDH informuje:
VÁCLAV MÍŠEK REPREZENTOVAL MECLOV NA „REPUBLICE“
Již podruhé se podařilo Vaškovi probojovat ve velké konkurenci dorostenců celého Plzeňského
kraje na Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu, které se konalo letošní rok
v Ostravě.
Po okresním kole v Domažlicích a krajském v Sokolově,
kde se Vašek umístil na 3. místě, postoupil do
republikového. Konalo se v Ostravě 4. – 6. července 2011.
Vašek po několikaměsíčním tréninku dokázal, že se
připravoval velice poctivě a nic nezanedbával. Mezi
obrovskou konkurencí výběru nejlepších 106 družstev a
nejrychlejších 42 jednotlivců z celé republiky se umístil
v běhu jednotlivců na sto metrů s překážkami s celkovým
časem 20,70s na 32. místě a v dvojboji (běh 100m, přeskok
okno + přenos has. přístroje) s celkovým časem 18,58s na
36. místě. Zaslouží si nejen naše blahopřání, ale i velký
obdiv, protože jen samotný postup do republikového kola se
zatím nepodařil žádnému jinému dorostenci, ani jinému kolektivu v historii našeho sboru
dobrovolných hasičů.
Vašek je členem našeho sboru již od dětství, byl několik let členem družstva mladých hasičů a
mnohokrát se zúčastnil celostátní hry Plamen. Jako dorostenec reprezentuje náš sbor již třetím a tedy
i posledním rokem. Každý rok postoupil z okresního do krajského kola, v jednom roce dokonce
krajské kolo plně ovládl a zvítězil. Po dva roky nás pak reprezentoval na mistrovství republiky,
v roce 2009 v Třebíči, kde se umístil na 17. místě a letos v Ostravě. Letošním rokem končí jako
dorostenec, opouští řady mládeže a postupuje mezi muže, se kterými již více než rok závodí. Myslím,
že lepší konec svého mládežnického soutěžení v hasičském sportu si nemohl přát a přejeme mu další
úspěchy mezi dospělými.
O Vaška je ve světě požárního sportu velký zájem. Nejen, že soutěží s domácími meclovskými
muži, ale běhá i ve Štítarech a příležitostně vypomáhá sousedním sborům při soutěžích. Dokonce se
účastnil společně s Mírou Žáčkem ml. okresního kola mužů a žen, kde pomáhal družstvu Březí.
Byl také osloven trenérem západočeské reprezentace mužů, aby se k nim v dalších letech připojil a
reprezentoval s nimi Plzeňský kraj v Západočeské lize a samozřejmě v případě postupu i na
mistrovství republiky mužů. Vašek se tomuto sportu věnuje plnými silami, a proto věřím, že o něm
uslyšíme ve spojení s dalšími krásnými úspěchy.
Úspěchy v hasičském sportu slaví i mladí hasiči a družstvo mladších žen. Mladí hasiči se
v okresním kole umístili na 3. místě a je mezi nimi spousta dalších výborných hasičů a hasiček, kteří
budou hrdě následovat nejen Vaška, ale určitě i ženy, které se umístily v okresním kole na krásném
2. místě.
Sbor dobrovolných hasičů Meclov bude moci tedy díky Vaškovi a ostatním kolektivům oslavit
velmi úspěšný rok 2011.
Za SHD Meclov, vedoucí mládeže Lenka Bruckbauerová
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