Zpravodaj č. 10/2019, vydán v Meclově dne 24. října 2019

Obec Meclov INFORMUJE
Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 6. listopadu 2019 se v budově Obecního úřadu v Meclově od
18:00 hodin uskuteční zasedání obecního zastupitelstva.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
V pondělí 4. listopadu 2019 budou letos naposled otevřeny kontejnery za
bývalým OÚ. Termín opětovného otevření v roce 2020 bude zveřejněn ve
Zpravodaji.

Zpívání v meclovském kostele
Obec Meclov Vás srdečně zve na
Předvánoční koledu se Základní školou
a mateřskou školou Meclov, která se
uskuteční v pátek 29. listopadu 2019
v 17:00 hodin v meclovském kostele.
Jako host vystoupí Národopisný
soubor z Postřekova ve slavnostních
chodských krojích. Následovat bude
rozsvícení vánočního stromu před
pohostinstvím. Zazpíváme si koledy a chybět nebude ani ponocný.
V místním pohostinství si budete moci zakoupit výrobky dětí z místní
základní a mateřské školy a klientů z Domova sv. Vavřince v Meclově.
Na zahřátí bude jako již tradičně podáván svařák a čaj.

Rozsvícení vánočního stromu v Třebnicích
SDH Třebnice srdečně zve v sobotu 30. listopadu 2019 od 17 hodin na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu před klubovnou v Třebnicích.
U stromečku si všichni společně zazpíváme krásné vánoční koledy, popijeme
teplý čaj a svařáček, přivítáme nadcházející adventní čas a blížící se vánoční
svátky.
Jako host zahraje pozounový kvartet.
Neváhejte a přijďte všichni! S sebou si můžete vzít vlastní hrníček a hlavně
dobrou náladu!

Rozsvícení vánočního stromu v Mračnicích
SDH Mračnice srdečně zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které
proběhne na 1. adventní neděli 1. prosince 2019 v 17 hodin. Předvánoční
atmosféru navodí mračnické děti, které si připravily hudební pásmo koled.

Informace z SDH Meclov
ZPV Tlumačov
Dne 12. 10. 2019 se mladí hasiči zúčastnili branného závodu v Tlumačově. Je
to podzimní kolo hry Plamen. Mladí hasiči v tomto
závodě běží trať, která je 2,5 km dlouhá, a plní různé
úkoly, např. střelbu ze vzduchovky, základy topografie,
požární ochranu, zdravovědu, uzle a překonání
překážky. Náš sbor postavil na start jedno družstvo
mladších a starších. Mladší družstvo bylo ve složení
Klára Němcová, Karel Halada, Adéla Malíková, Ondřej
Šlehofer a Monika Králová. Starší družstvo bylo ve
složení Lucie Maierová, Natálie Haladová, Marie Černá,
Václav Popelář a Natálie Malíková.
Na startu měli hodně soupeřů, ale i tak mladší družstvo
obsadilo 9. místo (celkem bylo 12 družstev) a starší
družstvo obsadilo 15.
místo (celkem bylo 25
družstev).
Mladé hasiče chválím za
jejich výkony, i když se
neumístili na prvních třech
příčkách, získali zkušenosti
do dalších závodů.

72 hodin – výroba hmyzích hotelů
Dobrovolnická akce 72 hodin
Dne 13. 10. 2019 se mladí hasiči zúčastnili
dobrovolnické akce 72 hodin. Dali jsme si za úkol
vyrobit 5 hmyzích hotelů, které jsme umístili v naší
obci a i v její blízkosti. Naše hmyzí hotely můžete
vidět u obecního úřadu, ve školce, na polní cestě
směr Mašovice a Ohnišťovice. Mladé hasiče bavila
výroba hmyzích hotelů a jejich plnění. Na pomoc jim
přišli i mladší sourozenci a dokonce i někteří rodiče.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, nejen mladým
hasičům, kteří se této akce zúčastnili. :)
DĚKUJEME i Obci Meclov za pomoc, zakoupila nám
k této akci trička, která jsme měli na sobě. :)
Od organizátorů jsme také dostali krásné silikonové náramky a placky.
Markéta Rogovská

TOPNÁ SEZÓNA
Se začínajícím podzimem se nám přibližuje i topná sezóna, a právě to je
největší čas myslet na komíny, kamna a jiná topná tělesa.
Ještě před topnou sezónou by si měl každý seřídit kotel a vyčistit kamna.
Nesmírně důležité je vyčištění komínu společně s kontrolou jeho
technického stavu. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke
špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí. Škvíry v komínovém
plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná
jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Pozornost
věnujte i vzdálenosti hořlavých látek od komínového tělesa, tato vzdálenost
je nejméně 1 metr od komína. Riziko zvyšují zejména textil a seno, jenž
někteří obyvatelé skladují právě na půdě. Pro topení nepoužívejte nic, co do
kamen nepatří jako např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné
lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje
se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také
nebezpečí vzniku požáru.
V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel.
Nechte jej zcela vychladnout, teprve poté jej uložte do nehořlavých nádob
(např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých látek.
Preventista SDH Meclov Václav Kroupa

Divadlo v Meclově
Dne 12. října se v Meclovské hospůdce
uskutečnilo divadelní představení divadelní
skupiny Miroslava Zdanovce s názvem
Kancelář. Pan Zdanovec po představení
poděkoval účinkujícím i pořadatelům a
vzkázal, že se do Meclova jeho soubor rád
opět vrátí.
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