OÚ informuje:
Ve dnech 19. a 30. srpna bude přerušena dodávka elektřiny v obci Meclov v části obce od
mostu směrem na Poběžovice a na Srby. Přerušení dodávky potrvá v obou případech od 7.30
do 17 hodin.
Dne 24. srpna bude od 7.30 do 17 hodin přerušena dodávka elektřiny v obcích Bozdíš a Dolní
Baldov.

MUDr. Plichta informuje:
V úterý 9. a ve čtvrtek 11. srpna neordinuje v OZS Poběžovice MUDr. Plichta. Zastupuje
lékaře v Klenčí.

Pozvánky

Český svaz chovatelů – základní organizace Meclov
zve širokou veřejnost na

výstavu drobného chovného zvířectva.
Výstava bude zpřístupněna

v sobotu 10. září od 14 do 18 hodin
a v neděli 11. září od 8 do 13 hodin
na zahradě budovy Obecního úřadu v Meclově,
kde návštěvníci uvidí různé druhy králíků, drůbeže a holubů.
Občerstvení zajištěno. Vystavená zvířata bude možné též odkoupit.

Billiard Club Meclov
pořádá v sobotu 20. srpna 2011

8. ročník Meclovské prakiády.
Střelba začíná ve 14 hodin.
Jestliže umíte zacházet se smrtonosnou zbraní nesoucí krycí název „PRAK“, přijďte
předvést své střelecké dovednosti za hospodu v Meclově. Střílet se bude na pevné terče
stejně jako v předchozích ročnících.
Pořadatelé zajistí palebný prostor, obvazy, dlahy, hojivé masti i ceny pro vítěze.
Soutěžící střílí z vlastních praků. Startovné činí 40 Kč.
>>>>>>>>>>>>>>>>>Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu. <<<<<<<<<<<<<<<<

Ka-Pe-Pa Cup

Dne 5. července se na hřišti v Třebnicích uskutečnil fotbalový zápas pod názvem
Ka-Pe-Pa Cup.
Jak již zkratka napovídá, utkali se v něm příslušníci rodinného klanu Peteříků, tedy
Kaufnerovi, Peteříkovi a Pajmovi s mužstvem tzv. „Zlaté éry I. B třídy“ TJ ZD Meclov.
Slavnostní výkop tohoto zápasu provedl pan Jiří Černý, protože právě on byl jedním z nejdéle
hrajících hráčů a hlavně střelců branek té tzv. „zlaté éry“. A jelikož krajská soutěž se na
třebnickém hřišti hrála nepřetržitě celých 35 let, což je mimochodem velký úspěch, nebyla o
hráče ani o diváky nouze.
V tatího fotbalové kronice je pod tabulkou na jaře roku 1972 napsáno: Sokol Třebnice vítěz
okresního přeboru. Postup do krajské soutěže I. B třídy. Trenér mužstva – Antonín Diviš.
A tak od podzimu roku 1972 se v Třebnicích začala hrát krajská soutěž. V roce 1977 se
TJ Sokol Třebnice sloučila s Tatranem Meclov a od 1. 1. 1978 mužstvo dále hraje pod
názvem JZD Rudá hvězda Meclov. Poslední změna názvu následuje v roce 1990. Od tohoto
roku až doposud je to TJ ZD Meclov. Ovšem v roce 2007 nastává zlom. Zlatá éra I. B třídy
skončila. Věříme ale, že je to jen oddechový čas, a že se naši „kluci“ do krajské soutěže opět
vrátí.
Při této příležitosti jsme nemohli opomenout také vzpomínku na staré pány Žambůrka
a Švarce, kteří též stáli u zrodu třebnického fotbalu.
Za těch 35 let se zde vystřídalo mnoho hráčů, trenérů i fanoušků a tomu také odpovídala
hojná účast návštěvníků. Odměnou jim byl hezký fotbalový zážitek a snad i dobrá zábava
při společném posezení.
Pavlína Kaufnerová
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