Zpravodaj č. 7/2017, vydán v Meclově dne: 27. července 2017

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Od 17. července je uzavřené pohostinství v Meclově. Dosavadní nájemce
pan Andrle ukončil pronájem. Obec Meclov hledá nového nájemce
pohostinství. Hlásit se může na OÚ v Meclově.

Mladí hasiči SDH Třebnice v Zeleném Háji
Sbor dobrovolných hasičů v Třebnicích uspořádal pro mladé hasiče od 23.
do 25. června 2017 víkendový pobyt v chatové osadě Zelený Háj u Merklína.
Zúčastnilo se celkem čtrnáct mladých hasičů v doprovodu dvanácti
dospělých. Celý víkend nám počasí přálo a tak jsme mohli v klidu posedět u
ohně, hrát volejbal, hry a v sobotu jsme vyrazili na pěší výlet na rozhlednu u
Čermné. Všichni jsme si společný výlet užili. A příští rok vyrazíme zas.

Přívesničkový tábor Meclov 2017
Olympijským průvodem se zapálenou pochodní se letos přivítaly děti na
červencovém přívesničkovém táboře v Meclově. Tématem pětidenního
táboření byly OLYMPIJSKÉ HRY. V průběhu kvízů a s pomocí různých indicií
se děti naučily také něco o historii i současnosti olympijských her.
Nechybělo samozřejmě soutěžení a
to pod hlavičkou hned pěti států,
které
děti
po
celý
tábor
reprezentovaly. Za jejich snažení
byli všichni odměněni krásnou
medailí, pamětním listem a
dárečkem.
Poslední den byl výletní do města
Domažlice. Tam děti čekala vlaková
modelová show, řádění na dvou
různých hřištích a nakonec byly
odměněny zmrzlinou.
Při návratu do tábora už se
rozdělával oheň na opékání vuřtů a
závěrečné ukončení.
Markéta Flosmanová

Turnaj v malé kopané v Mašovicích
V sobotu 1. července 2017 se v obci Mašovice konal druhý ročník turnaje v
malé kopané. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm mužstev, z toho jedno
domácí a šest přespolních.
Družstva byla rozlosována do dvou skupin a hrálo se systémem každý s
každým. Vítězem turnaje se stal tým "TULEŇ", který dosáhl nejvyšší počet
bodů. Druhé místo vybojoval tým "ŠKALNÍCI" a na třetím místě se umístil
domácí tým z Mašovic. Na základě hlasování všech zúčastněných týmů byl
na závěr turnaje vyhlášen nejlepším hráčem Zdeněk Mareš (z vítězného
týmu) a nejlepším brankářem Josef Dolejš (z domácího týmu). Na turnaji
nechyběli nadšení fanoušci, bohaté občerstvení a dobrá zábava.
SDH Mašovice by chtěl touto cestou poděkovat sponzorům, a to jmenovitě:
Meclovské zemědělské akciové společnosti, Obci Meclov a Michalovi
Zedníkovi.
Již dnes se těšíme na další ročník, který se bude konat opět první sobotu v
červenci.
Josef Blahník

Oslavy TJ ZD Meclov
V sobotu 15. července 2017 se na hřišti v Třebnicích uskutečnila oslava
40. výročí založení Tělovýchovné jednoty ZD Meclov.
Slavnostního zahájení oslav se ujal prezident fotbalového klubu Ing. Václav
Kocour, který mimo jiné promluvil o historii meclovského fotbalu.
První sportovní spolek byl v Meclově založen už v roce 1928 a nazýval se
zkráceně „ATUS“. Po osvobození byl obnoven fotbalový oddíl a hrálo se na
stejném hřišti jako před válkou. Bohužel kromě názvu fotbalového oddílu –
Tatran Meclov není o dalším rozvoji fotbalu nic známo. Jisté je, že fotbal se v
Meclově hrál. V roce 1977 došlo ke sloučení se Sokolem Třebnice. Fotbalový
oddíl v Třebnicích byl založen na jaře roku 1961, kdy se fotbalisté přihlásili
do okresní soutěže III.třídy. V červnu 1966 si vybojovali postup do II.třídy
okresního přeboru a v roce 1973 fotbalisté Sokola Třebnice pod vedením
trenéra Antonína Diviše vybojovali titul „Okresní přeborník“ v kopané pro
rok 1973 a tím si zajistili postup do krajské soutěže I.B třídy, která se na
hřišti v Třebnicích hrála nepřetržitě 35 let a po šestiletém odpočinku v
okresním přeboru se hraje dodnes. A právě setrvání v krajské soutěži bylo v
roce 1977 jedním z důvodů pro sloučení tělovýchovných jednot Tatranu
Meclov a Sokola Třebnice. Vznikla nová Tělovýchovná jednota Rudá hvězda
Meclov. Patronát nad novou jednotou převzalo Jednotné zemědělské
družstvo, jehož nese i název. Poslední změna názvu následuje v roce 1990.
Od tohoto roku až doposud je to Tělovýchovná jednota ZD Meclov.
V současné době má tělovýchovná jednota pět fotbalových mužstev a to
přípravku, kterou vede Miloslav Švarc a Kamil Teršl, mužstvo žáků, které
trénuje Martin Schneider a Jindřich Váchal ml., dorost pod vedením Josefa
Konopa, muže „B“ - trenér Milan Švajka a muže „A“ - trenér Jiří Vogeltanz.
V rámci oslav byli dekorováni
pamětní medailí i někteří
zasloužilí hráči a funkcionáři
fotbalu. Za všechny bychom
zmínili především pana Jiřího
Černého z Mračnic, jelikož to
byl nejvýkonnější a vůbec
nejdéle hrající hráč se skvělou
fotbalovou technikou.
První fotbalový zápas patřil
těm nejmenším – tedy

fotbalové přípravce. Ve druhém zápase se utkali žáci TJ ZD Meclov a žáci z
Dynama Horšovský Týn. Náš tým podlehl 2 : 3.
Po té již nadešel čas pro nejočekávanější fotbalové utkání, ve kterém
nastoupili staří páni TJ ZD Meclov proti starým pánům Jiskry Domažlice.
Naše mužstvo sice podlehlo Jiskře Domažlice 1 : 3, přesto si však zaslouží
obdiv a uznání, jelikož hráči se spolu na trávníku potkali po několika letech
„zaslouženého fotbalového odpočinku“ a dokázali, že fotbalová technika a
sportovní nasazení jim ještě stále není cizí.
Poslední zápas mužů TJ ZD Meclov a Dynama Horšovský Týn byl věnován
především jako vzpomínka na dlouholetého brankáře pana Jana Švarce,
jelikož v tomto termínu se obvykle hrál jeho memoriál, který díky oslavám
již z časových důvodů nebylo
možné uskutečnit. Naši kluci
nezklamali
a
pro
„Kládu“
(přezdívka Jana Švarce) pokořili
soupeře 5 : 2.
Po fotbalových utkáních zahrála
dechová hudba Veselá muzika,
dále
následovalo
vystoupení
skupiny Vizir a celý večer zakončila
skupina Kabát revival West.
Tento pestrý program by se nemohl uskutečnit bez finanční podpory Obce
Meclov a Meclovské zemědělské a.s. Mnohokrát děkujeme! Poděkování
patří i pojišťovně Allianz, která pro děti zajistila nafukovací skluzavku a
především cateringové společnosti Michala Černého, která po celý den
zajišťovala bohaté občerstvení.
Tělovýchovná jednota ZD Meclov děkuje všem, kteří se jakkoli podílejí na
jejím chodu a divákům za podporu a přízeň.
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