Informace občanům
Po opakovaných dotazech týkajících se opravy hlavní silnice v Meclově adresovaných
zástupci hejtmana pro dopravu panu Jaroslavu Bauerovi odpověděl obci ředitel Správy
a údržby silnic Plzeňského kraje. Jeho odpověď uvádíme v plném rozsahu:

Vážený pane starosto,
z pověření 1. náměstka hejtmana pana Bauera bych Vám chtěl sdělit, že jsme
si vědomi tíživé situace v obci Meclov, resp. je nám velice dobře znám
stavební stav silnice II/196, kterou máme ve správě. Jistě víte, že v současné
době probíhá stavební řízení a k jeho vydání dojde pravděpodobně do konce
kalendářního roku. SÚSPK, p. o. je připravena navrhnout prostřednictvím
Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ Plzeňského kraje, aby
uvedená akce byla zařazena do plánu na rok 2012. Rozhodnutí o přidělení
finančních prostředků je samozřejmě v kompetenci zastupitelů a radních
Plzeňského kraje a jak jistě víte, současný stav veřejných financí je
neuspokojivý a tak zařazení uvedené akce nelze spolehlivě předvídat.
Náklady na stavební akci v projektovaném rozsahu zpracovanou odbornou
firmou Bohemiaplan s.r.o. (dnes Arcadis Bohemiaplan, s.r.o.) činí
26 mil. Kč, což je v současné finanční situaci významná částka v rozpočtu
Plzeňského kraje. Přesto doufáme, že společné úsilí při přípravě
bude v budoucnu za příznivějších finančních okolností zúročeno a bude
přistoupeno k realizaci stavby.
S pozdravem
Ing. Stanislav LIŠKA
generální ředitel

MUDr. Plichta informuje
Ve dnech 5. a 12. října nebude v Meclově ordinovat MUDr. Plichta, neboť zastupuje lékaře
v Klenčí. Ze stejného důvodu nebude ordinace MUDr. Plichty ve dnech 4., 6., 11. a 13. října
v OZS Poběžovice.

Pozvánky
SDH Meclov pořádá v sobotu 1. října od 20 hodin pouťovou zábavu v meclovském
pohostinství. K poslechu zahraje skupina Víla Análka.

Výsledky z chovatelské výstavy v Meclově:
Vítězné organizace
– za králíky

 za drůbež

1.
Hostouň
2.
Chodov
3. - 4. Meclov
3. - 4. Horšovský Týn
5.
Únějovice
6.
Poběžovice
7.
Koloveč
8.
Postřekov
1.
2.
3.

Poběžovice
Meclov
Únějovice

1.139,0 bodů
1.138,0
1.133,5
1.133,5
1.130,5
1.126,5
1.125,0
1.106,0
839,5 bodů
836,5
747,0

Nejlepší mladá chovatelka - Lenka Borčová
Nejlepší kolekce králíků - Vídeňský bílý - Lenka Borčová
Nejlepší samec - Stříbřitý malý žlutý - Marek Zvonař
Nejlepší samice - Vídeňský černý - Ladislav Borč
Nejlepší kolekce drůbeže - Pižmovka hnědě sedlatá - Jaroslav Vrba
Nejlepší samec - Pižmovka hnědě sedlatá - Jaroslav Vrba
Nejlepší samice - Kachna pekingská americká - Josef Buršík
Nejlepší kolekce holubů - King bílý - Antonín Wagner
Nejlepší holub - Durynský voláč bílý - Josef Kolbeck
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