
 
Zpravodaj č. 6/2022, vydán v Meclově dne: 30. června 2022 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
V pondělí 4. 7. 2022 bude z tech. důvodů uzavřen Obecní úřad v Meclově. 

Kontejnery 
Kontejnery v Meclově budou pro občany zpřístupněny v pondělí 1. srpna 2022  

a dále 5. září 2022 vždy od 16 do 18 hodin. Kontejner na BIOODPAD je trvale 

přesunut k ČOV Meclov. 

Základní škola a mateřská škola Meclov 
Počátkem měsíce června děti oslavily svůj svátek zábavnými aktivitami na školní 

zahradě. Plnily různé úkoly a odměnou jim bylo ovocné občerstvení. Děti 1. a 2. 

ročníku podnikly v dopoledních hodinách turistickou vycházku  do Ohnišťovic. 

Zábavu si žáci dále užívali při projektovém dni. Tentokrát luštili ve skupinách         

i samostatně šifry a kódy. Seznamovali se s novými aktivitami a pokusy.  

Žáci z 5.ročníku spolu s paní ředitelkou a 

učitelkou v rámci projektu Chytrá škola 

podnikli výlet do Prahy – do firmy Prusa 

Research. Česká firma byla založena v roce 

2012, jedná se o společnost vyrábějící 3D 

tiskárny. Děti absolvovaly exkurzi 

v prostorách firmy, viděly průběh výrobního tisku. Poté se všichni vydali na 

Vyšehrad a navštívili podmořský svět. 

V pátek 10. 6. se žáci 3., 4. a 5. ročníku vydali na celodenní výlet do Prahy. 

V našem hlavním městě si s průvodkyní prošli prohlídkový okruh. Viděli nádvoří 

Pražského hradu a interiéry, Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác                            

s Vladislavským sálem, Baziliku sv. Jiří s hrobem sv. Ludmily a Zlatou uličku. 

Žáci 1. a 2. ročníku navštívili Farmapark u Toma. Děti si užívaly zvířátek, za 

většinou mohly vstoupit do ohrady, některá mohly nakrmit. Radost dětem 

udělali králíci, ovce, kozy, lamy a další. V areálu byla možnost občerstvení 

a posezení. Této možnosti děti též využily. 

Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 31. července 2022 



Ve středu 15. 6. se děti z mateřské školy vydaly se svými učiteli na výlet vláčkem 

do Poběžovic. Cílem výletu nebyla jen prohlídka města a hry v parku, ale též 

návštěva v MŠ Poběžovice. Zde si děti společně pohrály na školní zahradě, 

předaly si vzájemně dárečky a namalované obrázky. Výlet se všem moc líbil. 

Hned druhý den 16. 6. proběhlo pasování předškoláků. Akce se konala v 

prostorách školní zahrady, kde měli budoucí školáci připravenou dobrodružnou 

cestu do školy plnou úkolů. Když děti vše zvládly, tak za doprovodu písně Škola 

volá, kterou přišli dětem zazpívat žáci 5. ročníku, byly pasovány na školáky. 

Žákyně 5. ročníku Lucie Doležalová vyhrála 1. místo v literární soutěži 

„Jarníček“, kterou každoročně organizuje ZŠ Česká Kubice.  

Na konci měsíce vyráží všichni žáci 5. ročníku na dvoudenní cyklistický výlet. 

Poslední dny školy si děti užijí zábavné bádání a experimentování během 

projektových dnů. Po slavnostním předání vysvědčení děti čekají zasloužené 

prázdniny a mnoho letní zábavy.      Mgr. Jitka Novotná
 

Chtěla bych jménem obce Meclov poděkovat všem členům pedagogického 

sboru v čele s paní ředitelkou Mgr. Martinou Hrubou i ostatním provozním 

pracovníkům za jejich celoroční usilovnou práci a popřát krásnou a hlavně 

klidnou dovolenou, na které naberou sílu na další školní rok. Všem dětem pak 

přeji hezké prázdniny plné nezapomenutelných zážitků.   

 Pavlína Kaufnerová starostka obce 

Okrsková soutěž 
Dne 14. května 2022 se konala 

v Třebnicích okrsková soutěž 

dobrovolných hasičů. 

Pořádajícím bylo SDH 

Mračnice. Soutěž se konala od 

10 hodin na fotbalovém hřišti 

v Třebnicích. 

Dobrovolní hasiči z celého 

okrsku Meclov se utkali ve štafetách 4x100 m s překážkami a v požárních 

útocích. Závodila družstva dětí, žen, veteránů a mužů. Soutěž proběhla bez 

zranění a závodníci byli se svými výsledky spokojeni. Počasí se vydařilo. 

Poprvé se ukázalo družstvo Soptíků z SDH Meclov s novou požární stříkačkou, 

kterou získal sbor za podpory obce Česká Kubice. Družstvo mladších a starších 



mladých hasičů z Meclova nemělo tentokrát žádnou konkurenci, tudíž všichni 

obdrželi medaile za účast. Výsledky jsou uvedeny v tabulce. 

Poř. MUŽI MUŽI – vet. ŽENY MLADÍ HASIČI 

1 Březí Mračnice Březí Soptíci Meclov ml. Meclov st. 

2 Meclov Třebnice Meclov    

3 Mračnice      

4 Třebnice      

5 Mašovice      

 za SDH Meclov Markéta Rogovská 

Dětský den v Meclově 
V sobotu 4. června 2022 od 14 hodin se 

konal u pohostinství v Meclově DĚTSKÝ 

DEN, který pořádal SDH Meclov.  

Pro děti byly připraveny různé soutěže, 

např. střelba ze vzduchovky, skákání v 

pytlích, prolézt tunel, překonat překážky, 

házení včelek do úlu, hledání stínů a 

skládání obrázků z víček od PET lahví. U 

vstupu dostaly děti kartičky a po splnění 8 

soutěží si mohly u tet hasiček vybrat cenu. 

Počasí nám přálo a tak si děti mohly den užít. Děkujeme všem, kteří na dětský 

den dorazili, a doufáme, že se jim odpoledne líbilo.  

Děkujeme i sponzorům: Obec Meclov, SDH Meclov, MUDr. Věra Ghattasová, 

Michal Hána a Silvie Tichá, rodina Trněných a Šlehoferových, Roman a Petra 

Krubertovi                     za SDH Meclov Markéta Rogovská 

Informace o možnosti nechat kastrovat kočky 
Kastrujte kočky!!! 

Veterináři: MVDr. Linda Hynčíková Domažlice - 604 489 477 

 MVDr. Martin Příbek  Domažlice - 602 102 114 

 MVDr. Šlajs H. Týn - 737 532 417 Poběžovice - 603 229 570 

Je pro Vás kastrace cenově náročná? Může Vám pomoci kastrační program - 

www.kasprocats.cz. Potřebujete pomoct s žádostí na kastrační program? 

Obraťte se na paní Lenku Krejčířovou tel.: 720 648 713.  

Potřebujete více informací? Vše potřebné naleznete na www.kastruj.cz  

 

http://www.kasprocats.cz/


Slavnostní křest hasičského automobilu v Meclově  
V sobotu 18.6.2022 se uskutečnila na prostranství u místního pohostinství malá 

slavnost na počest nového dopravního hasičského automobilu, který byl obci 

pro SDH Meclov předán již v listopadu loňského roku. 

Od hasičské zbrojnice šel za doprovodu hudby slavnostní průvod hasičů                          

a pozvaných hostů k místnímu pohostinství v čele s vlajkonoši panem Václavem 

Pouchou a panem Josefem Součkem 

st., kteří nesli současný i historický 

prapor sboru.  

Po slavnostním zahájení a proslovu 

starostky obce Meclov pan farář 

Miroslaw Gierga pronesl krátkou 

modlitbu a  požehnal slavnostně 

nazdobenému vozu. Poté jej sektem pokřtila paní starostka a popřála hodně 

najetých kilometrů bez nehody. 

Pásmo písniček a básniček o hasičích přednesly děti ze ZŠ a MŠ Meclov za 

doprovodu kytar paní ředitelky Mgr. Martiny Hrubé a pana učitele Pavla Jakšla. 

Potom následovalo vystoupení nejmenších hasičů -  družstva Soptíků z SDH 

Meclov. 

Na pódiu odpoledne hrála k tanci i poslechu dechová kapela Veselá muzika                    

a večer hudební skupina MAKADAM.  

Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili finančními i věcnými dary: Obec 

Meclov, Pekařství Staňkov – Petr Kotačka, HESTI Poběžovice a SDH Poběžovice. 
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