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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Upozorňujeme občany na to, že vlastníkem hřbitovů v Meclově a v Třebnicích je obec Meclov.
Bez jejího souhlasu je jakékoliv vysazování dřevin či úpravy hrobů zakázáno. Souhlasem
předejdete nedorozumění či pozdějším možným konfliktům.
Žádáme občany, aby nepoužívali sekačky a jiné hlučné stroje v neděli a o svátcích. Mějte
ohled na ostatní spoluobčany! Obec by případně musela situaci řešit vydáním obecně závazné
vyhlášky a tuto činnost ve dnech pracovního klidu a o svátcích zakázat.

Vyčištění komínů
Do 10. 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 následujícího týdnů. Jmenovaný
kominík provádí také kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO. Ceny zůstávají
stejné jako v loňském roce.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZD MECLOV ODDÍL KOPANÉ
Skončila sezona 2013/14.
Muži A
První sezona po postupu do kraje byla velice náročná. Kluci nahráli 35 bodů, což "s odřenýma
ušima" stačilo na záchranu, v jiných sezonách by to znamenalo klidný střed tabulky. Svěřenci
Jiřího Vogeltanze zachránili soutěž až po heroickém konci sezony, kdy nebodovali jen proti
silnému Postřekovu. Nejlepším hráčem byl po celou sezonu Milan Obdržálek, který byl
zároveň i nejlepším střelcem týmu, vsítil 15 branek. Druhým nejlepším střelcem byl Jiří
Pačesný s 12 zásahy. Družstvu na konci sezony také velice pomohl kanonýr béčka Petr Vorel.
Muži B
Rezerva Meclova pod vedením Tomáše Černého ml. slaví postup do III. třídy, když
většinu zápasů bez potíží vyhrála a po zásluze slaví postup. Nejlepším hráčem byl Láďa
Svoboda, nejlepšími střelci byli Petr Vorel 17 gólů a nestárnoucí Pavel Malík 16 gólů.
Starší žáci
Také starší žáci hráli první sezonu v krajské soutěži a i přes odchod několika opor, dokázal
trenér Milan Švajka kluky výborně připravit a ti vybojovali výborné 7. místo.
Meclov měl v uplynulé sezoně ještě dvě přípravky, zde se ale žádné statistiky nevedou. Mladí
fotbalisté hráli ve velikém nasazení a vyhráli mnoho utkání. O nejmladší fotbalisty se nejvíce
starali Pavel Malík, Martin Vogeltanz, Jan Dolejš a Mila Švarc.

Všichni fotbalisté děkují našim fanouškům i všem, kteří se podílejí na chodu týmu, za přízeň.
Zvláštní poděkování patří Ing. Václavu Kocourovi, Josefovi Kaufnerovi a zejména všem našim
sponzorům.
V sobotu 2. srpna se koná Memoriál Josefa Růžka od 10 hodin na hřišti v Meclově. Všichni
jsou srdečně zváni.
Martin Příbek

Fotbalový oddíl TJ ZD Meclov zve na
II. ročník Memoriálu Jana Švarce
Turnaj se koná v sobotu 19. července na hřišti v Třebnicích,
začátek ve 13 hodin. Od 11 hodin sehrají předzápas starší
žáci. Občerstvení po celý den, večer posezení s hudbou.

SDH TŘEBNICE
ZVE VŠECHNY DĚTI I DOSPĚLÉ NA

V sobotu 28. června od 15 hodin.
Na fotbalovém hřišti v Třebnicích.
Večer bude lampionový průvod!!!
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