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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace o kontejnerech za budovou bývalého úřadu
Kontejner na trávu byl přesunut blíže k silnici na Otov. Vykládku trávy je
možné provést z odbočky k bývalému úřadu.
Kontejnery na odpad jsou uzamčeny. Zpřístupněny pro občany jsou vždy
první pondělí v měsíci od 16 do 18 hodin. V nutných případech mohou
občané kontaktovat obecní úřad a domluvit si individuální otevření.
Tato opatření byla přijata kvůli každotýdennímu nepořádku a velkému
množství odpadků u kontejnerů.

Nový kontejner na textil
V Meclově v lokalitě „U krámu“ je umístěn další bílý kontejner na textil,
který mohou občané využívat.

Stavby
V průběhu letních prázdnin bude provedena oprava komunikace kolem ZŠ a
MŠ v Meclově. U MŠ bude vybudováno parkoviště. Velkou rekonstrukcí
projde i náves v Třebnicích. Obě akce přinesou určitá dopravní omezení,
proto obec Meclov žádá občany o vstřícnost a trpělivost.

Změny v otevírací době pošty v Meclově
Ve dnech od 9. do 13. července bude otevřeno po veřejnost takto:
pondělí, středa, pátek
8 – 11 hodin
úterý, čtvrtek
13 – 16 hodin.
Ve dnech a od 27 a 30. července bude otevřeno po veřejnost od 13 do 16
hodin.
V sobotu 30. června 2018 pořádá SDH Mašovice 3. ročník turnaje v

"MALÉ KOPANÉ MUŽŮ"
Začátek v 9:15. Zveme všechny příznivce sportu, aby přišli fandit již DESETI
přihlášeným týmům. Občerstvení zajištěno po celý den. Těšíme se na Vás:-)

Dětský den v Meclově
V sobotu 3. června 2018 od 15 hod se konal na zahradě OÚ Meclov DĚTSKÝ
DEN, který pořádal SDH Meclov. Pro děti byly připraveny různé soutěže,
např. závody na kolech, střelba ze
vzduchovky, házení na terč a
plechovky, chůdy a jiné. Letos
dostaly děti u vstupu kartičky a po
splnění 6 soutěží si mohli u tet
hasiček vybrat cenu. Počasí nám
přálo a tak si děti mohly den užít.
Děkujeme všem, kteří na dětský
den dorazili, a doufáme, že se jim odpoledne líbilo.

Poděkování
Milí přátelé,
dětské maškarní a dětský den 2018, které se uskutečnily díky Vaší podpoře,
jsou úspěšně za námi. V nás všech ale
stále zůstávají intenzivní pocity z
prožitých akcí, které v životě dětí
představují ojedinělou zkušenost a
zážitek. S velkou úctou vám děkujeme.
Nesmírně si vážíme Vaší ochoty
podpořit práci SDH Meclov (hasiček a
holek dorostenek) a doufáme, že nás budete podporovat nadále. Děkujeme
všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou
materiální podpory, či formou finančního daru. Zde si dovolujeme uveřejnit
jména osob či institucí, které nám věnovali sponzorský dar. Vaší pomoci si
opravdu velmi vážíme.
Sponzoři: Obec Meclov, SDH Meclov, Meclovská zemědělská a. s., MUDr.
Věra Ghattasová, Truhlářství Václav Páv a syn, Karpem a. s., Pekárna
Kotačka Horšovský Týn, GTS Poběžovice, Jana a Michal Hánovi, Petra a
Roman Krubertovi, drogerie DM, rodina Bílkova, Duffkova, Tochorova,
Pamulova, Kusíkova a Trněných
Nesmím zapomenout i na ty, kteří
dětské maškarní a dětský den pomohli
zorganizovat a připravit, bez nich by to
také nešlo. Děkuji hasičům za přípravu
soutěží, mladým hasičům (Elišce S.,
Lucince M., Filipu V., Míšovi M.,

Lucince P., Vašíkovi P., Natálce H.), dorostenkám (Monice F., Denise P.,
Sabině Š., Klárce V., Kačce Ch. a Nikole M.) a ženám hasičkám (Jitce Ž.,
Zdeňce B., Lídě B. a Daně Š. a Alče J.) za jejich čas, který věnovaly dětem a
pomohly jim při plnění soutěží.
Mé díky patří i těm, kteří se postarali o občerstvení a to pohostinství Meclov
(Monika Flosmanová), Tomáši Černému a Josefu Dolejšovi.
Za celý tým SDH Meclov a všechny děti Vám z celého srdce děkujeme.
Markéta Flosmanová

Dětský den v Mrchojedech
Pořádání zábavného odpoledne ke dni dětí už
bude patřit k našim pravidelným aktivitám. Letos
se akce konala 2. června a těšila se zájmu dětí i
dospělých. Děti musely zdolat spoustu zábavných
soutěží (slalom na koloběžce, házení kroužků,
šplhání po stromovém žebříku, srážení kuželek,
střílení ze vzduchovky, slackline, skákání v pytli,
přetahování lanem aj). Odměnou za vynaloženou
námahu jim byly stříbrné a zlaté oříšky, které
sloužily jako platidla. Děti si za ně mohly koupit
sladkosti a drobnosti. Mezi velmi oblíbené
sladkosti patřila cukrová vata připravovaná paní
Milenou přímo před zraky dětí.
Všechny děti obdržely za účast
upomínkový sportovní pohár. Jako
překvapení byla večer připravena také
ohnivá show v podání skupiny
Fireflies. Myslím, že vystoupení jsme si
užili všichni. Jménem dětí bych chtěla
poděkovat Obci Meclov za poskytnutí
finančního příspěvku a dále díky všem
za skvělou atmosféru, spolupráci a také finanční podporu.
Jiřina Kozová, Mrchojedy

Vyčištění komínů
Do 6. července se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na Obecním
úřadě v Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu, který bude
předán kominíkovi panu Jiřímu Suchému ze Stráže. Ten provede vyčistění
komínů během následujících týdnů. Jmenovaný kominík provádí také
kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO.

Informace z fotbalového klubu TJ ZD Meclov
Skončila fotbalová sezona 2017-2018. V soutěžích jsme měli pět mužstev se
skvělými výsledky.
A tým se umístil na 2. místě v krajské I. B třídě a postoupil do I. A třídy, čímž
se zapsal do historie meclovského fotbalu. Ještě nikdy se u nás tato třída
nehrála!
B tým vybojoval 1. místo ve III. třídě okresní soutěže a díky tomu postoupil
do II. třídy.
Dorost skončil na 2. místě krajské soutěže. Někteří dorostenci odehráli i
několik zápasů za A i B tým.
Žáci ve spojení s Chodovem odehráli podzimní část v Chodově a jarní část
v Třebnicích. V krajské soutěži vybojovali 1. místo.
Také přípravka odehrála v okresní soutěži několik úspěšných zápasů. Tam se
ale body nepočítají. Zde jde především o to, aby se hráči otrkali a něčemu
fotbalovému naučili.
Jménem fotbalového oddílu TJ ZD Meclov děkuji Všem, kteří se kolem
kopané pohybují. Hráčům, trenérům, sponzorům, divákům, rodičům, …
Doufám, že nás podpoříte i v následující sezoně.
Děkuji!
Josef Kaufner, předseda TJ ZD Meclov, z.s.
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