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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
V pátek 7. července 2017 bude celý den uzavřen Obecní úřad v Meclově.

Bohoslužba v Mračnicích
V pátek 7. července 2017 v 18 hodin při mši
svaté se společně s klenečským farářem P.
Liborem Bučkem pomodlíme za naši obec.
Také poděkujeme paní starostce Pavlíně
Kaufnerové za dokončení opravy kaple a dále
našemu zvoníkovi, panu Milanu Skorkovi za
jeho celoroční službu. Jsme jednou z velmi
mála obcí, kde každý den v poledne a večer
zní ručně ovládaný zvon.
Také poděkujeme všem, kteří se na vzhledu
kaple a jeho okolí podílejí, zejména našim
dobrovolným hasičům.
Glacovi, Mračnice

Vyčištění komínů
Do 7. 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. Ceny zůstávají stejné
jako v loňském roce.

Lékaři v Meclově přes prázdniny neordinují
MUDr. Plichta a MUDr. Ghattas oznamují, že během letních prázdnin
nebudou ordinovat v Meclově.

Dětský den v Meclově
V neděli 4. června 2017 od 14 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,
chytání rybiček, chůdy a jiné. Za každou splněnou disciplínu si mohly děti
vybrat odměnu. I když to dopoledne vypadalo, že nám počasí neumožní
dětský den uspořádat, umoudřilo se a děkujeme všem, kteří na dětský den
dorazili, a doufáme, že se jim odpoledne líbilo. 
Bez nich by dětský den nebyl: OÚ Meclov, SDH Meclov, MUDr. Věra
Ghattasová, Jana a Michal Hánovi, Petra a Roman Krubertovi, DM drogerie,
Karel Trněný, Andrea Kusíková. Sponzorům děkujeme.
Nesmím zapomenout i na ty, kteří dětský den pomohli zorganizovat a
připravit, bez nich by to také nešlo. Děkuji hasičům za přípravu soutěží,
mladým hasičům Elišce S., Lucince M. a Míšovi M, dorostenkám Monice F.,
Denise P., Nikole M., Klárce V. a ženám hasičkám Jitce Ž., Zdeňce B., Lídě B.
a Alče Ž. za jejich čas, který věnovaly dětem a pomohly jim při plnění
soutěží.
Mé díky patří i Tomáši Černému a Josefu Dolejšovi, kteří se postarali o
občerstvení.
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!

Dětský den v Mrchojedech
Dne 27. května 2017 jsme s předstihem poprvé oslavili Den dětí
v Mrchojedech na prostranství za kapličkou. Účastnilo se pět dětí a všichni
ti, kteří mohli, skvěle pomáhali dětem s překonáváním nachystaných úkolů.
Děti musely zdolat slalom na kole, skákání v pytli, hod na cíl, srážení
plechovek a kuželek, střelbu z kuše a ze vzduchovky na terč, úspěšné
donesení vajíčka na lžíci do cíle, slalom s kolečkem a sklenicí vody,
přetahování lanem. Nechyběly úkoly jako složení puzzlí, poznat poslepu, co
se skrývá v kouzelném pytlíku a spoustu dalšího. Odměnou jim byli
sladkosti, medaile, rychlé špunty a jízda na „samohybu“.
Velký dík patří skvělým dětem a všem, kdo se na vydařeném dni podíleli.
Vytvářeli jste dětem laskavou a trpělivou atmosféru, díky které s
radostí zdolávaly všechny překážky! Pevně doufám, že podobných událostí
budeme zažívat více.
Jiřina Kozová

Velké elektrospotřebiče do sběrného dvora
Občané naší obce mohou velké elektrospotřebiče (lednice, televize,…)
odvést do sběrného dvora v Horšovském Týně (v ulici K Terénům). Jedná se
o zpětný odběr, za který obyvatelé nic neplatí.
Provozní doba sběrného dvora:
úterý a čtvrtek 14 – 18 hodin,
sobota 7 – 12 hodin.

Nabídka výuky angličtiny
Domov Meclov by rád otevřel v měsíci ZÁŘÍ kurz anglického jazyka pro
začátečníky, či pokročilé. Případné zájemce prosíme o SMS ve tvaru Jméno/
AJ začátečník, nebo jméno / AJ pokročilá na tel. č.: 777 684 565 do 30.7.
V případě zájmu o výuku AJ, Vám aktuálně poskytneme další informace.
VESPOJENÍ, z.s.
Jana Buriánková
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