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Obec Meclov INFORMUJE
Výzva občanům
Obec Meclov vyzývá občany, kterým výrazně kleslo v poslední době
množství vody ve studni, aby tento stav nahlásili na obecním úřadě. Data o
stavu vody budou sumarizována a použita k monitorování stavu vody
v České republice.

Péče o stromy
Začátkem srpna bude odborná firma prořezávat lípy v různých částech obce
Meclov. Dojde k vyřezání proschlých větví a provedení ozdravných řezů. Na
akci finančně přispěl i Plzeňský kraj.
Hasiči SDH Mašovice zalévají
v horkých
dnech
stromy
vysazené podél nové polní
cesty na Mašovice. Povinnost
zajistit tuto činnost přešla na
obec Meclov při předání
polních cest do majetku obce,
byla to jedna z podmínek pro
bezplatné převzetí. Hasičům
z Mašovic
patří
velké
poděkování za jejich aktivitu.
Zalévání stromů podél cesty
na Ohnišťovice bude zajištěno ve spolupráci s městem Poběžovice.
Obec Meclov také rozmístila čtyři lavičky podél cesty na Mašovice, které
může veřejnost využívat.

Krajské kolo soutěže PO očima dětí
Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje vyhlásilo literární a výtvarnou
soutěž PO očima dětí. Zúčastnilo se celkem 774 dětí od věku mateřských
škol, kdy nejmladší kategorie byla děti do 5 let, až po víceletá gymnázia.
Účastníci soutěže kreslili, psali literární počiny a dokonce natáčeli tematická

videa. Celkem se krajského kola soutěže zúčastnilo 17 mateřských škol, 34
základních škol a 50 SDH.
Z okresního kola soutěže PO očima dětí za náš sbor postoupila v kategorii
M2 Šarlota Šelejov a v kategorii DT 1 Klára
Vaňková.
V krajském kole v kategorii DT 1 se Klára
Vaňková zvítězila a postoupila do
republikového kola. V pátek 21. června
2019 se v Centru hasičského hnutí v
Přibyslavi
uskutečnilo
vyhlášení
republikových výsledků literárně-výtvarné
soutěže Požární
ochrana očima
dětí a mládeže
2019. Vyhodnocovány byly tři nejlepší práce ve
všech kategoriích. Jubilejního 45. ročníku soutěže
se zúčastnilo 32 228 dětí z 938 mateřských,
základních nebo středních škol, 676 sborů
dobrovolných hasičů a 24 jiných subjektů
pracujících s dětmi a mládeží. Diplomy a ceny
předával starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Jan Slámečka.
Klára Vaňková se umístila na 3. místě.
BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI NAŠEHO
SBORU.

Hasičské soustředění
V dnech 13. - 16. června 2019 se starší družstvo mladých hasičů zúčastnilo
hasičského soustředění v chatové oblasti
Hracholusky. S mladými hasiči jsme vyrazili
na parník, k večeru jsme hráli různé hry
s hasičskou tématikou, ale i na pobavení.
Počasí nám velmi přálo a měli jsme i
možnost se zchladit na přehradě. Doufám,
že se dětem soustředění líbilo a příští rok
snad vyrazíme zase.  Děkuji Meclovské
zemědělské a. s. za možnost strávit
soustředění v chatkách, které jim patří.

Krajské kolo hry Plamen
V dnech 8. – 9. června 2019 se uskutečnilo v Domažlicích krajské kolo hry
Plamen. Do krajského kola postoupila
pouze družstva, která se umístila na 1.
místě v okresním kole (mladší družstvo
Folmava, starší družstvo Chodov). Výjimku
tvořili jednotlivci v běhu na 60 m
s překážkami, kde postoupili závodníci z
prvních třech míst, bez ohledu na umístění
a (ne)postup jejich družstev. Za náš sbor se
zúčastnila Lucie Popelářová, která se v okresním kole v kategorii mladší
holky umístila na 3. místě, a Eliška Sušická, ta se umístila v okresním kole
v kategorii starší holky na 2. místě. V kategorii mladší holky měla Lucinka 19
soupeřek z celého kraje a skončila na 17. místě. Dokázala si vylepšit i svůj
osobní rekord na 22,79 s. V kategorii starší holky měla Eliška 17 soupeřek a
umístila se čtrnáctá v čase 18,57 s.
Děvčatům moc gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci našeho sboru.
informace z SDH Meclov zpracovala Markéta Rogovská

Přívesničkový tábor Meclov, 15. – 19. července 2019

Průchod svým fantaziím a představám mohly dát děti na dalším
přívesničkovém táboře na téma: „SUPERHRDINOVÉ“. Své schopnosti nám
předvedly pomocí pantomimy, tvůrčího ducha ukázaly svou vyrobenou
zbraní, s trpělivostí se popraly při plnění indicií i dalších soutěžních aktivit.

Výletem do Chodského hradu děti prošly také vědomostním kvízem, který
byl pro ně velmi zábavný, a dozvěděly se něco o historii Chodska. Za své
odpovědi byly dokonce odměněny.
Avšak naším největším vítězstvím bylo vytvoření přátelských pout a
pohodová atmosféra po celý tábor.
Hanka Součková a Markéta Rogovská

Tělovýchovná jednota ZD Meclov srdečně zve
na 1. ročník

Memoriálu Miroslava Flosmana
„Makši“
Memoriál se uskuteční v sobotu 3. srpna 2019
na hřišti v Meclově od 11.00 hodin za účasti družstev:
muži TJ ZD Meclov „B“
TJ Tatran Chodov „B“
staří páni Meclov
staří páni Horšovský Týn
Občerstvení po celý den zajištěno!
Rozpis fotbalových zápasů TJ ZD Meclov hraných v srpnu
Krajský přebor mužů:
11. 8. 2019
17:00
18. 8. 2019
15:00
24. 8. 2019
17:00
Okresní soutěž II. třída
11. 8. 2019
14:00
18. 8. 2019
17:00
24. 8. 2019
15:00
Krajská soutěž dorostu:
25. 8. 2019
14:30

TJ Holýšov – TJ ZD Meclov A
TJ ZD Meclov A – SK Slavia Vejprnice
FK Nepomuk - TJ ZD Meclov A
TJ Tatran Chodov B - TJ ZD Meclov B
TJ Sokol Milavče - TJ ZD Meclov B
TJ ZD Meclov B – TJ Bukovec
TJ Holýšov – TJ ZD Meclov

Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 23. srpna 2019.
Meclovský zpravodaj vydává 12x ročně Obec Meclov
Sídlo a místo vydání: 345 21 Meclov 137
Zpracovává: Petr Hatlman
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