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Pozvánky na DĚTSKÉ DNY
SDH Meclov srdečně zve všechny děti, rodiče i prarodiče na DĚTSKÝ DEN,
pořádaný dne 5. června od 14 hodin, tradičně v zahradě OÚ Meclov. Kola,
koloběžky, tříkolky a odrážedla vezměte s sebou.
Těší se na Vás SDH Meclov
SDH Třebnice pořádá v pátek 3. června DĚTSKÝ DEN, který se koná
od 17 hodin na návsi v Třebnicích.
Večer lampionový průvod, dobrou náladu sebou :-)
V neděli 29. května se bude konat od 17 do 18 hodin u budovy obecního
úřadu v Meclově každoroční

OČKOVÁNÍ PSŮ
Nezapomeňte platný očkovací průkaz psa. Psa přiveďte
na vodítku, případně s košíkem.
Zároveň bude možnost domluvy očkování králíků, koček
a nákupu antiparazitárních přípravků (na odčervení, proti
blechám a klíšťatům).
Na vaši návštěvu se těší:
MVDr. Linda Hynčíková Birnerová
tel: 604489477 www.LVET.cz

Turnaj v „Malé kopané“
SDH Mašovice pořádá v sobotu 2. července turnaj v „Malé kopané“ mužů.
Prezentace v 9.00 hod, začátek v 9,30 hod. Počet hráčů 4+1 (max. 8). Turnaj
je omezen na 8 mužstev, které se mohou přihlásit na tel. 606521541.
Startovné za mužstvo činí 200,- Kč – nutno zaplatit předem!
Po ukončení turnaje vás srdečně zveme na taneční zábavu. K tanci a
poslechu zahraje Míla Šobr. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

SDH Meclov informuje o úspěších našich mladých hasičů
Chtěli
bychom
prostřednictvím
Meclovkého zpravodaje informovat
veřejnost, rodiče a všechny přátele
hasičského sportu o úspěších našich
mladých hasičů, kteří opravdu vzorně
reprezentují náš sbor a naši obec.
Velké poděkování a pochvala patří
všem členům kolektivu mladých hasičů, jak dětem závodícím v kategorii
mladší – Jaroslav Hána, Klára Němcová, Natálie Malíková, Natálie Haladová,
Lucie Popelářová, Václav Popelář, Marie Černá, Lucie Maierová a Šarlota
Šelejov, tak dětem závodícím v kategorii starších – Klára Vaňková, Filip
Vaněk, Jakub Sušický, Eliška Sušická, Sabina Štechová, Denisa Pauerová,
Simona Vlasáková a Michal Malík.
Všichni jmenovaní odvedli velmi dobrou práci při přípravách, trénincích a
příkladnou reprezentací v okresním kole celostátní hry Plamen ročník
2015/2016 konaného dne 14. 5. 2016 na stadionu v Horšovském Týně. Naši
mladí hasiči se v celkovém pořadí mezi 15 zúčastněnými družstvy z celého
okresu Domažlice umístili na velmi dobrém 4. místě a jejich celoroční
činnost byla, myslím, po zásluze odměněna. Mladší děti se tohoto velkého
závodu účastnily poprvé a obsadily 6. příčku. Největším vítězstvím však pro
naše závodníky bylo vítězství v disciplíně požárních útoků, kde předvedli
opravdu vynikající výkony a v této disciplíně
zvítězili a nechali tak za sebou všechna
ostatní družstva v našem okrese.
Velké úspěchy jsme také sklidili 14. 5.
v přeboru jednotlivců v běhu na 60 m
s překážkami. V této samostatně hodnocené
disciplíně okresního kola náš sbor
reprezentoval Jakub Sušický v kategorii
chlapců a Sabina Štechová, Simona Vlasáková
a Klára Vaňková v kategorii dívek. Po velkém
boji a neuvěřitelně vypjatých soubojích náš JAKUB SUŠICKÝ vybojoval zlatou
medaili ve své kategorii chlapců a můžeme se tedy pyšnit tím, že máme
v Meclově okresního přeborníka v běhu na 60m s překážkami. I naše
děvčata velmi pilně trénovala a do závodu dala opravdu všechno a ve velké
okresní konkurenci vybojovala naše KLÁRA VAŇKOVÁ mezi dívkami
bronzovou příčku a vezli jsme domů hned dvě medaile.

Poděkování a uznání patří nejen všem zúčastněným závodníkům, kteří
opravdu vzorně reprezentují náš sbor a obec a to nejen podanými
sportovními výkony, ale i vzorným chováním na sportovišti, ale samozřejmě
i jejich vedoucích a instruktorům, kteří jejich přípravě věnují maximum
svého volného času. Jsou jimi Markéta Flosmanová, Roman Krubert, Monika
Flosmanová a Nikola Malíková. Poděkování patří i Patrícii Maierové,
Miloslavě Flosmanové a Miroslavu Flosmanovi, kteří nás na závody
doprovázeli a pomáhali s přípravou nářadí.
Za SDH Meclov, Lenka Švecová

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY v Třebnicích 11. června
„Chyť si“, VEPŘOVÉ ČTVRTKY nebo další hodnotné ceny (pro první tři
vítěze jsou připraveny POHÁRY)
Srdečně vás zveme na další ročník rybářských závodů do Třebnic. Zúčastnit
se může každý po zaplacení startovného ve výši 150 Kč, děti 50 Kč, není
potřeba rybářský lístek. Chytá se na jeden prut, max. 2 návazce. Krmení
povoleno po celou dobu závodů. Boduje se každá ryba od 10cm (1cm =
1bod). Vítězí rybář s největším počtem bodů. Rybník hojně zarybněn.
Občerstvení zajištěno.
6:00 - 7:00 - prezentace účastníků
9:30 - 11:30 – druhé kolo závodů
7:00 - 9:00 – první kolo závodů
12:00 - 13:00 – vyhlášení výsledků
9:00 - 9:30 - přestávka, občerstvení 13:00 – XXX - volná zábava
Další informace na tel.: 602 854 418

Nabídka zaměstnání
Všeobecná sestra s osvědčením
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, nabízí volné
pracovní místo na pozici všeobecná sestra s osvědčením. Jedná se o práci na
plný úvazek v nepřetržitém provozu. Nástup možný ihned.

Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, nabízí 2 volná
pracovní místa na pozici sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě
péče o zdravotně postižené). Jedná se o práci na plný úvazek v nepřetržitém
provozu. Nástup možný ihned.
Požadavky na uchazeče o práci zjistíte na kontaktní adrese
Centrum sociálních služeb Domažlice, p.o., Baldovská 583, Domažlice
případně kontaktujte vedoucí zdravotního úseku 379 412 725,
vedoucisestra@cssdomazlice.cz
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Fotbalový oddíl

TJ ZD MECLOV

pořádá nábor dětí narozených v letech 2002 –
2004 pro tým starších žáků.
Děti můžete přivést každé pondělí od 17:30 na
fotbalové hřiště v Třebnicích (nábor probíhá do
15. června).
Děti se na trénink mohou přijít podívat nebo si ho
rovnou nezávazně vyzkoušet. Stačí si vzít sebou sportovní oblečení a obuv
(kopačky být nemusí).
Kontakty: Martin Schneider – tel. 722076261
Jindřich Váchal ml. – tel. 721625294
Přijď si s námi zatrénovat, rádi tě poznáme!

