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SDH Meclov
V sobotu 2. června 2012 reprezentovaly ženy Sboru dobrovolných hasičů Meclov okrsek
na okresní soutěži požárního sportu v Domažlicích. Vedly si náramně. Po velmi pěkných
sportovních výkonech obsadily celkové 3. místo. V disciplíně požární útok porazily dokonce
i z minulých let účastnice celostátní soutěže, ženy SDH Poděvousy. A nebyla to náhoda,
ale kvalitní sportovní výkon. Ten by nemohly podat, kdyby přípravě nevěnovaly svůj elán,
nadšení a kus svého volného času.
Soutěžícím ženám SDH Meclov náleží náš dík a obdiv. Důležité přitom je, že nechtějí ustat.
Chtějí soutěžit a reprezentovat nejen na soutěžích okrsku, okresu ale i na dalších
memoriálech. Proto jim náleží i naše podpora.
Jan Kralovec, starosta okrsku SDH

Výsledky nohejbalového turnaje v Mašovicích:
V sobotu 11. srpna pořádal SDH Mašovice nohejbalový turnaj.
Do turnaje se přihlásilo 9 družstev, hrálo se každý s každým a podle výsledků se hrály další
zápasy o umístění. Za družstvo z Babylonu hrála i jedna žena a to velmi dobře.
Pořadí družstev:
1. SK Pleská Kdyně
2. Švedská trojka Babylon
3. Bier Boys Meclov

Český svaz chovatelů – základní organizace Meclov
zve širokou veřejnost na

výstavu drobného chovného zvířectva.
Výstava bude zpřístupněna

v sobotu 8. září od 14 do 18 hodin
a v neděli 9. září od 8 do 13 hodin
na zahradě u budovy Obecního úřadu v Meclově,
kde návštěvníci uvidí různé druhy králíků, drůbeže a holubů.
Občerstvení zajištěno. Vystavená zvířata bude možné též odkoupit.
Příjem zvířat v pátek 7. září od 16 hodin.
Posuzování zvířat proběhne v sobotu 8. září od 8 do 12 hodin bez přístupu veřejnosti.

SDH Třebnice
zve širokou veřejnost na divadelní představení Divadelního souboru při MKIS Poběžovice

Scénář a režie: Věra Táborská
Hrají: Lukáš Václavovic, Zdeněk Doktor, Andrea Teplá, Hana Teplá, Zdeněk Martínek,
Markéta Martínková, Pavlína Vejvančická, Jan Doktor, Jaroslav Tengler, Ladislav Bláha,
Dominika Adamcová
Světla a zvuk: Leoš Planeta
Nápověda: Hana Pelikánová
Scéna: kolektiv souboru
Výtvarno: Petr Böhm
Představení se uskuteční v sobotu 22. září 2012 od 20 hodin v kulturním domě
v Třebnicích.
Doprava autobusem zajištěna. Časy odjezdu autobusu z jednotlivých obcí budou
upřesněny na plakátech a vyhlášeny rozhlasem.

SDH Třebnice
pořádá v pátek 28. září v kulturním domě v Třebnicích

zábavu.
Od 21 hodin zahraje kapela

MASH.

Obecní úřad informuje:
Zastupitelstvo Obce Meclov na svém zasedání dne 30. srpna 2012 určilo hrobníka pro hřbitovy
Meclov a Třebnice pana Milana Lehnera.
V případě potřeby kopání hrobu se obracejte na pana Lehnera, Meclov 26, tel.: 728 463 272.
Ve čtvrtek 13. září 2012 bude obecní úřad od 11.00 hod. uzavřen.
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