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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
OÚ Meclov nabízí k prodeji stavební parcely v obytné zóně v Meclově ležící směrem na
Poběžovice. Pozemky jsou zasíťované elektřinou, plynem, vodovodem a kanalizací. Vše je
připravené ke stavbě rodinných domků. Další informace získají zájemci na Obecním úřadě
v Meclově.

PODĚKOVÁNÍ
Pan Václav Černý (Mračnice 7) děkuje za pomoc při povodních panu Glacovi a členům SDH
Mračnice.

SDH MECLOV INFORMUJE
Chtěla bych informovat o účasti mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů Meclov
v okresním kole celostátní hry PLAMEN, ročník 2012/2013.
Okresní kolo této velice známé soutěže se skládá ze tří kol, které naši mladí hasiči absolvovali
v kategorii mladší i v kategorii starší. Prvním kolem byl branný závod požárnické
všestrannosti, který se konal za velmi chladného počasí v listopadu 2012. Druhým kolem byl
útok CTIF, který se konal na sportovní dráze
domažlických hasičů v dubnu 2013 a posledním
kolem byl závěrečný souboj v požárním útoku a
štafetách na stadionu Střelnice v Domažlicích.
V letošním ročníku bylo přihlášeno celkem 10
družstev v kategorii mladší a 12 družstev
v kategorii starší. Naše mladší děti se po součtu
všech bodů umístili na 5. místě a naše starší děti
na 7. místě. V kategorii starší naši mladí hasiči
startovali v této soutěži poprvé po dlouhých
letech a i tak předvedli výborné výkony. Obzvláště
při startu štafety 4x60 m s překážkami se tajil dech
nad obratností a rychlostí našich závodníků ostatním, velice zkušených závodníkům. Mladší
děti předvedli rovněž vynikající výkon a to hlavně při požárním útoku.
Všem členům mladých hasičů Meclov děkuji za jejich vzornou reprezentaci SDH Meclov a
obce Meclov. Těším se na naši příští účast v celostátní hře Plamen 2013/2014.
za SDH Meclov Lenka Bruckbauerová, vedoucí družstev mladých hasičů
SDH Mašovice zve všechny příznivce sportu a zábavy
na tradiční nohejbalový turnaj,
který se koná 13. července. Zápis v 9. 00 hodin, startovné 100,- za družstvo.

Velký úspěch meclovských fotbalistů
Starší žáci TJ ZD Meclov se celou uplynulou fotbalovou sezonu pohybovali na přední příčce
tabulky a svoje snažení dotáhli až do vítězného konce. Skončili na 1. místě a stali se mistry
okresního přeboru 2013, čímž si zajistili
postup do krajské soutěže starších žáků.
Svoje vítězství zpečetili na domácím
hřišti v zápase s SK Kdyně výsledkem 7:0.
Radost z postupu s nimi sdíleli všichni
fanoušci i rodiče. Vzduchem létaly rychlé
špunty a k nebi stoupal oslavný barevný
dým. Po té byli všichni „korunováni“
klubovou čepicí s nápisem „Mistři 2013“.
K jejich zaslouženému vítězství nezbývá
než popřát, ať se jim i nadále daří.
Úspěchem malých fotbalistů se inspirovali i „dospěláci“. Muži „A“ TJ ZD Meclov skončili
v okresním přeboru na 2. místě tabulky.
Los je coby nejlepší druhý tým všech okresních přeborů Plzeňského kraje pustil do baráže,
v níž na domácím hřišti, před zraky více
jak třech stovek diváků, zdolali Sokol
Merklín 4:0. Díky tomu jim ani porážka
v doslova infarktové odvetě 5:2 na
hřišti soupeře nezabránila v postupu
do krajské soutěže I. B třídy, kam se po
šestileté přestávce opět vrací. Kluci,
děkujeme!
Krajská soutěž se na hřišti v Třebnicích
hrála od podzimu roku 1972 do roku
2007, tedy celých 35 let, kdy I. B třídu
vykopali fotbalisté tehdy ještě Sokola Třebnice. V roce 1977 došlo ke sloučení s Tatranem
Meclov a dále mužstvo hrálo pod názvem JZD RH Meclov. Poslední změna názvu následovala
v roce 1990. Od tohoto roku až doposud je to TJ ZD Meclov. A od podzimu 2013 budou muži
„A“ zase kopat krajskou soutěž I. B třídy. Že by dalších 30 let?
Ráda bych malým i velkým fotbalistům poblahopřála k dosaženým úspěchům a poděkovala
jim za vzornou reprezentaci Obce Meclov. Do další sezony jim přeji hodně fotbalového štěstí a
hodně nastřílených gólů a hlavně žádná zranění.
Pavlína Kaufnerová
Fotbalový oddíl TJ ZD Meclov

zve na

I. ročník Memoriálu Jana Švarce
v sobotu 20. července
Začátek v 13 hodin na hřišti v Třebnicích,
od 11 hodin sehrají předzápas starší žáci.
Občerstvení po celý den zajištěno, večer posezení s hudbou.
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