Zpravodaj č. 10/2012, vydán dne: 5. října 2012

OÚ informuje:
Ve čtvrtek 1. listopadu bude odpoledne (po 11 h) uzavřen Obecní úřad v Meclově.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu České republiky
Volby se uskuteční:
v pátek 12. října 2012 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb
v okrsku č. 1 Meclov je místnost pro hlasování v pohostinství Meclov
pro Meclov, Mašovice, Březí, Mračnice;
v okrsku č. 2 Třebnice je místnost pro hlasování v kulturním domě v Třebnicích
pro Třebnice, Bozdíš, Jeníkovice, Mrchojedy, Němčice.

Fotografie - letecké snímky
Obec Meclov obdržela nabídku firmy zabývající se leteckými snímky. Ta zároveň navrhla, že
vyfotí všechny části obce a dodá fotografie v požadovaném počtu občanům. Firma dodala
zatím tři letecké snímky Meclova, které jsou na obecním úřadě k nahlédnutí, případně je
můžete shlédnout na stránkách obce (www.obecmeclov.cz).
Obec Meclov tyto snímky objedná, jen bude-li o ně mezi občany zájem. Závaznou objednávku
mohou občané učinit na Obecním úřadě v Meclově. K dispozici budou snímky všech devíti
částí naší obce (Bozdíš – Březí – Jeníkovice – Mašovice – Meclov – Mračnice – Mrchojedy –
Němčice – Třebnice). Cena jedné fotografie bude do 300 Kč. Velikost jedné fotografie je 43 x
29 cm a bude dodána zalaminovaná ve fólii.
Termín objednání fotografií je do 31. října.

Pozvánky
Ve středu 10. října ve 12.30 bude před obecním úřadem slavnostně otevřen nově
rekonstruovaný úsek silnice II/196 vedoucí přes obec Meclov. Občané jsou srdečně zváni.
V pátek 12. října bude slavnostně otevřeno Centrum sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny
sv. Josefa v prostorách bývalé fary v Meclově. Program otevření bude probíhat v Domažlicích
(od 10 hodin mše svatá celebrovaná plzeňským biskupem) i v Meclově (od 14 hodin).
Podrobnosti najdete na stránkách obce.

Divadelní představení v Třebnicích
Dne 22. září 2012 uspořádal SDH Třebnice divadelní představení „Příbuzné si člověk nevybírá“
v podání poběžovického divadelního souboru. Při této příležitosti se v sále kulturního domu
sešlo bezmála 80 diváků. TJ ZD Meclov zajistila svoz autobusem z okolních vesnic, bohužel

toho využila jen malá hrstka lidí, což je opravdu velká škoda. Divadelní představení bylo velmi
zdařilé a všichni přítomní se upřímně pobavili. V jedné z rolí se objevil i náš pan starosta
Zdeněk Martínek. Výkony protagonistů hry nám dokázaly pěkně polechtat bránice.
Rádi bychom poděkovali autorce scénáře a režie paní Mgr. Věrce Táborské a samozřejmě
všem účinkujícím i technikům za hezký večer a budeme se těšit na jejich další dílko. Věříme,
že k nám opět rádi přijedou.
Pavlína Kaufnerová

SDH Březí informuje
V sobotu 22. září se na louce ve Březí konal již 13. ročník soutěže v požárním útoku. Letošní
ročník ozdobila hojná účast družstev – třináct mužských a sedm ženských.
Výsledky útoky:
Muži 1. Ves Touškov (32,65s) 8. Březí
Ženy 1. Hradec u Stoda A (40,29s)
2. Poděvousy
9. Prapořiště
2. Poděvousy
3. Strýčkovice
10. Horšovský Týn
3. Srbice
4. Štítary
11. Pařezov
4. Pařezov
5. Mračnice
12. Nová Ves
5. Česká Kubice
6. Česká Kubice
13. Vidice
6. Hradec u Stoda B
7. Lisov
7. Vidice
Sud piva za nejrychleji provedený útok (15,13s) si mezi muži odvezli Poděvouští, v ženách ve
stejné disciplíně kralovaly hradecké hasičky časem 19,00s. Jim náležel za vítězství karton vína.
Další disciplínou sportovního odpoledne byla soutěž o nejrychleji nabranou vodu. I v té vyhráli
muži ze Vsi Touškov, před Poděvousy a Prapořištěm.
Výsledky nabrané vody:
1. Ves Touškov
4. Nová Ves
7. Březí
2. Poděvousy
5. Pařezov
8. Lisov
3. Prapořiště
6. Mračnice
V letošním roce se hasiči ze Březí zúčastnili ještě dalších devíti soutěží v požárním sportu.
V Mašovicích a v Luženicích vyhráli, ve Vidicích vybojovali třetí místo.
Další účasti a pořadí:
Pařezov
5.
Staňkov
8.
Česká Kubice 6.
Horš. Týn
10.
Štítary
7.
Neuměř
13.

TJ ZD Meclov informuje – průběžná pořadí mužstev
II. třída po 6 kole: Meclov A
IV. třída po 6 kole: Meclov B
OPSŽ po 4 kole:
Meclov

2. místo
1. místo
2. místo

skóre 18: 6
skóre 26:8
skóre 13:6

bodů 14
bodů 17
bodů 7

Vyčištění komínů
Do pátku 19. října se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na Obecním úřadě v
Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu (je třeba sdělit i tel. kontakt), 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.
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