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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
stojíme těsně před branami adventního času. Rok uplynul jako voda a my
jsme se opět ocitli na sklonku roku 2017. Když se ohlédneme zpět, určitě
všichni za sebou vidíme mnohé, co se nám během roku podařilo. Na druhé
straně je i celá řada nesplněných přání a k tomu právě slouží tento
předvánoční čas rozjímání, bilancování a nápadů, co bychom chtěli a mohli
do budoucna vylepšit, uskutečnit a jak udělat svému nejbližšímu okolí
radost.
Věřím, že i zastupitelstvo naší obce udělalo mnohá rozhodnutí k vylepšení
podmínek pro život ve všech částech obce Meclov. Dovolím si zde zmínit
jen něco málo z toho, co se v letošním roce v naší obci realizovalo.
Zakoupili jsme malotraktor Boomer 50 včetně předního nakladače a
valníku. Do konce tohoto roku budeme mít k dispozici také sypač a radlici
pro zimní údržbu. Nechali jsme zpracovat pasport místních komunikací a
dopravního značení. Bez těchto dokumentů nelze získat některé dotace. V
mateřské škole proběhla během letních prázdnin rozsáhlá rekonstrukce
rozvodů vody, děti i pracovníci MŠ mají nové a moderní sociální zázemí.
Tato rekonstrukce byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje.
Další velkou investicí letošního roku byla dlouho plánovaná oprava
rybníka v Němčicích. I na tuto akci jsme využili dotaci, tentokráte z
ministerstva zemědělství. Za finanční podpory z ministerstva pro místní
rozvoj byla provedena rekonstrukce kapličky v Mrchojedech. Ve Březí
probíhá celková oprava hasičské zbrojnice. Obec dodala materiál a hasiči
si svépomocí postavili pergolu, vybudovali sociální zařízení a obec zde za
tímto účelem nechala zbudovat studnu. V Mračnicích dostala zase
hasičská zbrojnice novou střechu. Máme také podanou žádost o dotaci na

kompostéry, o které jste projevili velký zájem, ale zda dotaci skutečně
obdržíme, se bude rozhodovat až v lednu 2018. Pro příští rok máme
připravené některé projekty pro investice a na dalších budeme pracovat,
aby se mohly v příštích letech realizovat. Území naší obce je ale příliš veliké
v poměru k rozpočtu, s kterým hospodaříme a tak nelze najednou
uskutečnit vše, co by bylo třeba.
Ráda bych proto touto cestou poděkovala všem zastupitelům, pracovníkům
úřadu a obchodním partnerům za skvělou spolupráci. Poděkování patří i
všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na rozvoji naší obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám z celého srdce popřála klidné a spokojené
vánoční svátky a do nového roku 2018 především pevné zdraví, vzájemné
lidské porozumění a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Zapomeňte na
všechna příkoří běžných dnů, na všechny hádky a celoroční shon. Nasajte tu
kouzelnou atmosféru Vánoc, věnujte se svým přátelům, rodině, dětem, ale
hlavně si udělejte také čas sami na sebe. Mějte se rádi!
Pavlína Kaufnerová

Zpívání v meclovském kostele
Obec Meclov Vás srdečně zve na Předvánoční koledu se Základní školou a
mateřskou školou Meclov za doprovodu hudebních nástrojů, která se
uskuteční v pátek 1. prosince 2017 v 17 hodin v meclovském kostele.
Následovat bude rozsvícení vánočního stromečku před pohostinstvím.
S dětmi si zapíváme koledy a chybět nebude ani svařák a vánoční
občerstvení. Dále bude možné zakoupit výrobky z meclovské charity např.
šperky, drobnosti ze dřeva, z kovu, papíru a skla.

Rozsvícení vánočního stromu v Třebnicích
SDH Třebnice srdečně zve v sobotu 2. prosince 2017 od 17 hodin na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu před klubovnou v Třebnicích.
U stromečku si všichni společně zazpíváme krásné vánoční koledy, popijeme
teplý čaj a svařáček, přivítáme nadcházející adventní čas a blížící se vánoční
svátky. S sebou si můžete vzít vlastní hrníček a hlavně dobrou náladu!

Rozsvícení vánočního stromu v Mračnicích
SDH Mračnice srdečně zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které
proběhne v neděli 3. prosince 2017 na 1. adventní neděli v 17 hodin.
Předvánoční atmosféru nám navodí mračnické děti, které si pro Vás
připravily hudební pásmo koled.

Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 13. prosince 2017 se v pohostinství v Meclově od 18 hodin
uskuteční zasedání obecního zastupitelstva.

Chodské vodárny a kanalizace informují
Chodské vodárny a kanalizace (ChVaK) upozorňují občany, že jejich
laboratoř neprovádí rozbory vod formou podomního prodeje. Tento způsob
používají ti, kteří se vydávají za odborníky a ochránce zdraví občanů za
účelem snadného zisku. Rozbory, které provádějí přímo na místě, nesplňují
zákonné požadavky.
Provedení rozboru laboratoří ChVaKu lze velmi snadno a rychle domluvit
(tel 379 792 343 7-15 hod, 724 025 791 nepřetržitě, laborator@chvak.cz)
nebo v zákaznickém centru ChVaK, Domažlice, Břetislavova 144, u potoka
naproti hasičům, parkování ve dvoře.
V případě, že se v obci domluví více zájemců, můžeme předem dodat
potřebné vzorkovnice a následující pondělí pro nabrané vzorky přijet.
Výsledky rozborů odesíláme další pondělí poštou. Cena za provedení
orientačního rozboru pitné vody je 724 Kč včetně DPH. Navíc každému
zdarma poradíme, jak má postupovat v případě nevyhovujícího výsledku.

Lampiónový průvod 2017
Hojná účast rodičů s dětmi se sešla na lampionovém průvodu v Meclově dne
4. listopadu 2017 od 17 hodin. Uličky Meclova se příjemně rozsvítily a
rozezvučily dětským smíchem, který na chvilku utichl v „cestičce hrůzy“.
Vyměnil se smích za napětí, strach a touhu
po zvídavosti při procházení pouze po svitu
svíček. Celý večer jsme ukončili přáním, které
jsme také vypustili do oblak ve formě
hořících lampionů a společně pozorovali
jejich cestu. A jelikož jsme všichni dost
vymrzli, velmi jsme uvítali zahřátí čajem
v místním pohostinství, kde pro nás bylo připraveno i další občerstvení.
Tímto bychom rády poděkovaly za účast a podporu všech na těchto akcích
pro děti!
Hana Součková a Markéta Flosmanová
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SDH Meclov Pozvánka na valnou hromadu
SDH Meclov zve všechny své členy na 2. prosince 2017 do meclovského
pohostinství, kde se bude od 17 hodin konat valná hromada SDH Meclov.
Členové občerstvení zdarma.

Vyčištění komínů
Do 8. prosince 2017 se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na
Obecním úřadě v Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu,
který bude předán kominíkovi panu Jiřímu Suchému ze Stráže. Ten provede
vyčistění komínů během prosince 2017. Jmenovaný kominík provádí také
kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO a revize kotlů značky
ATMOS.

Tělovýchovná jednota ZD Meclov, z.s. oddíl kopané
Skončila podzimní část fotbalových soutěží.
Muži A – v podzimní sezoně skončili na 2. místě krajské soutěže
1. B třídy s 31 body při skóre 42:16. Nejlepším střelcem je Martin
Kubica s 9 góly.
Muži B – s 28 body při skóre 34:17 zakončili podzim okresní soutěže prvním
místem v tabulce. Nejlepším střelcem se stal Petr Vorel s 9 góly.
Dorost – přestože se mužstvo potýká s nedostatkem hráčů, ukončili
dorostenci podzimní sezonu krajské soutěže na 5. místě s 20 body při skóre
30:20. Nejlepším střelcem s 5 brankami je Jan Suchý.
Žáci – žáci se ve fotbalové sezoně 2017/2018 pro nedostatek hráčů spojili s
Tatranem Chodov. Ovládli tabulku krajské soutěže a skončili na 1. místě se
40 body při skóre 32:4. Vytvořili si tak náskok neuvěřitelných 10 bodů. Jakub
Řezníček vstřelil 18 gólů a stal se nejlepším střelcem podzimní části soutěže.
Přípravka – zde se body a góly nesčítají. Malí fotbalisté však nic neošidí a
všichni bojují s urputným nasazením, což by jim mohli mnohdy jejich starší
kolegové závidět.
Z výše uvedeného je vidět, že letošní podzimní sezona byla více než
úspěšná. Věříme, že kluci budou se stejným nasazením bojovat i na jaře.
Fotbalový výbor děkuje všem sponzorům a fanouškům za
přízeň a všem spoluobčanům přeje hodně zdraví, štěstí a lásky
v nadcházejícím roce 2018.
Josef Kaufner

