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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zasedání obecního zastupitelstva
V úterý 13. června 2017 se v pohostinství v Meclově od 19 hodin uskuteční
zasedání obecního zastupitelstva.
SDH Třebnice
pořádá
v pátek 2. června

DĚTSKÝ DEN,
který se koná
od 16:30 hodin na
návsi v Třebnicích.
Sportovní odpoledne
zakončí večer
lampionový průvod,
dobrou náladu
sebou!

Výlet pro děti s SDH Meclov a Mračnice
V sobotu 6. května
uspořádaly
SDH
Mračnice a SDH Meclov
výlet pro děti do
Hluboké nad Vltavou.
Děti si musely trochu
přivstat, protože se
odjíždělo již v 6 hodin
ráno. Nikdo nezaspal, a
tak jsme mohli směle
vyrazit na cestu.

Jako první nás čekala prohlídka státního zámku Hluboká. Děti se zde
dozvěděly, jak se postupem času zámek měnil, kdo ho obýval a mohly se
obdivovat nádherným interiérům a zajímavým předmětům v jednotlivých
místnostech. Musíme pochválit zejména menší děti, které (i přes pro ně
nezáživný výklad) vydržely v klidu a nemusely být vůbec napomínány.
Zámek se jim moc líbil a hlavně holčičky se v něm chtěly zabydlet.
Pak jsme přejeli do Zoologické zahrady Hluboká. Tady dostali všichni
rozchod, aby si každý mohl prohlídku přizpůsobit svému tempu a v klidu si
užít odpoledne. Zvířata, hřiště, zmrzlina, suvenýry, soutěže pro děti – to vše
děti zažily a moc se jim to líbilo.
Po celou dobu nám přálo počasí, nepršelo a ohřálo nás sluníčko. Všechny
děti se vrátily domů zdravé, šťastné a spokojené.
Tento výlet se zkrátka velmi podařil a troufáme si tvrdit, že to nebyla
poslední společná akce.
Jana Svítivá a Markéta Flosmanová

Mladí hasiči
V sobotu 13. května jsme vyrazili do Horšovského Týna, kde bylo pořádáno
okresní kolo hry Plamen – vyvrcholení celé naší sezóny, veškerého
celoročního snažení. Měli jsme družstvo mladších a družstvo starších.
Družstvo mladších bylo ve složení Lucie P., Vašík P., Klárka N., Kája H., Kája
Š., Mirďa K., Natálka M. a družstvo starších bylo ve složení Sabča Š., Míša
M., Eliška S., Filip V., Lucie M., Maruška Č., Natálka H. Celý rok jsme pilně
trénovali, ale lepila se nám smůla na paty.  I když jsme nestáli na bedně,
nevadí, příští rok to bude lepší.
Každý rok se mladí hasiči zúčastňují soutěže Požární ochrana očima dětí.
Tato soutěž má tři časti, literární, digitální (prezentace, videa) a výtvarnou. V
roce 2017 bylo zaměření "HISTORIE POŽÁRNÍ OCHRANY". I letos jsme se
také sešli v hasičárně a dali se do malování. Na OSH Domažlice bylo
odevzdáno 145 prací. Za SDH Meclov se zúčastnilo14 mladých hasičů a jsme
rádi, že Lucie Maierová byla na 1. místě v kategorii ZŠ 3 a Jakub Sušický byl
na 1. místě v kategorii DT 1. Moc chválím a gratuluji.
Markéta Flosmanová
V sobotu 1. 7. 2017 pořádá SDH Mašovice 2. ročník turnaje v

"MALÉ KOPANÉ MUŽŮ"
Prezentace účastníků do 9 hodin, začátek v 9:15. Počet hráčů v družstvu 4+1
(maximálně 8). Turnaj je omezen na 8-10 družstev, která se mohou přihlásit
na tel. čísle 606 521 541. Startovné za mužstvo je 200kč (je třeba zaplatit
předem). Hrací doba + pravidla budou upřesněny na místě. Občerstvení
zajištěno po celý den:-) Všichni jste srdečně zváni!

Výsledky okrskové soutěže hasičů

MUŽI
1.
2.
3.
4.

SDH Březí
SDH Meclov
SDH Třebnice
SDH Srby

5. SDH Mašovice
6. SDH Mračnice

VETERÁNI
1.
2.
3.
4.

SDH Mračnice
SDH Meclov
SDH Třebnice
SDH Polžice

DĚTI
MLADŠÍ
1. SDH Srby
2. SDH Meclov

útok
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1.
pokus 2. pokus

1. pokus

2. pokus

Součet
lepších
pokusů
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29,39
32,97
N

28,73
---33,32
55,93

68,93
73,41
76,78
77,29

N
68,19
79,16
68,84

94,92
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109,75
124,77

40,76
N

-------

87,46
N

85,57
N

126,33
----

útok
1. pokus 2. pokus
35,53
30,96
34,10
33,94
34,07
N
35,20
35,27

útok
1. pokus 2. pokus
31,84
28,53
29,60
29,76

VETERÁNKY
1. SDH Meclov
2. SDH Srby

DĚTI
STARŠÍ
1. SDH Meclov
2. SDH Třebnice
3. SDH Srby

ŽENY
1.
2.
3.
4.

SDH
Mračnice
SDH Třebnice
SDH Meclov
SDH Březí

útok
1. pokus

2. pokus

25,77
28,79
30,39
32,59

útok
1. pokus 2. pokus
41,61
33,94
37,67
33,03

útok
1. pokus 2. pokus
45,39
30,64
29,56

23,21
27,84
N

V neděli 4. června 2017 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. MVDr. Linda Hynčíková Birnerová, tel: 604489477

Placení poplatků v roce 2017 - chalupáři
Poplatky lze platit na obecním úřadě v Meclově v úředních hodinách
(hotově či kartou).
Na vyžádání vám rádi zašleme složenku, případně lze poplatky zaplatit
převodem na účet obce 3828321/0100 (k identifikaci poplatníka je nutné
zjistit si na OÚ Meclov variabilní symbol).
Výše poplatků případně osvobození od poplatků (dle vyhlášek 3/2014 a
2/2015, které najdete na úřední desce a v archivu el. úřední desky)
Za budovu s číslem popisným nebo evidenčním, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (např. je-li budova určena či slouží
k individuální rekreaci):
- poplatek za odpady 450 Kč za budovu
Termín splatnosti je do 30. června 2017.
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N
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38,97

Meclovský zpravodaj vydává Obec Meclov
Sídlo a místo vydání: 345 21 Meclov 137
Zpracovává: Petr Hatlman
Meclovský zpravodaj najdete také na www.obecmeclov.cz

IČO: 00253553
Výtisk povolen: č.j.MKČR E 11538/01/04
Informace na tel.: 379 428 822

