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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ve středu 25. dubna bude uzavřen Obecní úřad v Meclově.
Upozorňujeme občany a návštěvníky hřbitova v Meclově, že kontejner na odpadky je přesunut
na přilehlé parkoviště. Žádáme občany, aby veškerý odpad ze hřbitova neodhazovali na místo,
kde doposud kontejner stál.
Obec Meclov připravuje Územní strategii rozvoje obce Meclov a jejích částí do roku 2022. Na
Obecním úřadě v Meclově nebo na úřední desce obce jsou k dispozici dotazníky, ve kterých
se občané mohou vyjádřit k budoucímu rozvoji obce. Vyzýváme občany, aby tak učinili!

Placení poplatků v roce 2012
Poplatky lze platit na obecním úřadě v Meclově
v pondělí
7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin a
ve středu
7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin.
Na vyžádání vám rádi zašleme složenku, případně lze poplatky zaplatit převodem na účet obce
3828321/0100 (k identifikaci poplatníka je nutné zjistit si na OÚ Meclov variabilní symbol).
Výše poplatků (dle vyhlášky 3/2011)
- poplatek za odpady
400 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
- stočné
50 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
v obcích Březí, Mašovice, Mračnice, Třebnice
Termín úhrady je do 30. dubna 2012.
Za budovu s číslem popisným nebo evidenčním, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba (např. je-li budova určena či slouží k individuální rekreaci):
- poplatek za odpady
400 Kč za budovu
- stočné
100 Kč za budovu ve Březí, Mašovicích, Mračnicích, Třebnicích
Termín splatnosti je do 30. června 2012.
Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny na trojnásobek.
Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně, případně exekucí)!

Pozvánky
Billiard Club Meclov zve příznivce sportu, zábavy a přiměřené recese v sobotu 5. května
na 9. ročník tradičního závodu velocipedistů:

„STARÉ KOLO TAKÉ JEDE“
Motto letošního závodu zní: Nejsou šlapky jako šlapky, naše točí kola, ráfky!
Program závodu: sraz recesistů je v 15.00 až 15.30 hodin před hospodou - prohlídka samohybů a
všeho, co připomíná kolo, spojená s kritikou - hromadný start v 16 hodin - předpokládané dovrzání
do cíle v 17 hodin
Podmínky pro závodníky: staré kolo, nejlépe značkový originál, oděv přiměřený době, věk nejméně
18 let, složení poplatku 50,- Kč

Informace o Meclovské zemědělské, a. s.
Meclovská zemědělská, a. s. vznikla transformací Zemědělského družstva Meclov v roce 1996, je
právním nástupcem ZD Meclov. Z původních cca 3.600 ha obhospodařuje dnes 4.078 hektarů
zemědělské půdy, z toho je 3.407 hektarů půdy orné. V roce 1997 se užívání společnosti rozrostlo o
plochy do té doby obdělávané p. Michalem Hetnerovičem v oblasti Dolního Metelska. V roce 2003
společnost v dražbě koupila majetek společnosti ZIR Hostouň, s.r.o. a pronajala si pozemky v okolí
Hostouně u Horšovského Týna.
Nosným odvětvím podniku je chov cca 2.700 kusů holštýnského skotu, z toho 950 dojnic s průměrnou
užitkovostí 24,5 litrů mléka na kus a den. V oblasti živočišné výroby se společnost rovněž zabývá
chovem prasat. Rostlinná produkce je zastoupena pěstováním obilovin, řepky ozimé a pícnin určených
ke krmení chovaných hospodářských zvířat. Z obilovin je zastoupena nejvíce pšenice ozimá,
každoročně pěstovaná na rozloze přibližně 1.000 hektarů. V posledních letech, v souvislosti
s výstavbou a provozováním bioplynových stanic, roste podíl ploch osetých kukuřicí, Meclovská
zemědělská, a. s. pěstuje kukuřici na 850 hektarech orné půdy.
Meclovská zemědělská, a. s. v současné době zaměstnává 110 pracovníků, roční obrat firmy se
pohybuje okolo 200 milionů korun.
V průběhu let 1996-2002 proběhla první vlna modernizace stájových provozů za podpory Podpůrného
garančního rolnicko-lesnického fondu Praha. Investice do stájových provozů v Srbech, ve Březí,
v Třebnicích a v Mašovicích ve výši téměř 80 milionů korun výrazně zvýšily produktivitu práce a
rovněž přinesly i zlepšení životních podmínek pro chovaná zvířata. Vstupem do Evropské unie se
společnosti otevřela možnost čerpat dotace z EU prostřednictvím tzv. Horizontálního plánu rozvoje
venkova, resp. Programu rozvoje venkova. V roce 2005 začíná druhá vlna modernizace ustájení
chovaných zvířat. Jsou rekonstruovány dojírny v Srbech a ve Březí, rekonstrukcí prochází stavební
prvky farem Srby a Třebnice. V roce 2010 bylo investováno 25 milionů korun do rekonstrukce farmy
skotu ve Březí. Desetimilionové investice rovněž směřují do kejdového hospodářství podniku (jímky
na kejdu, hnojiště), aby podnik splňoval náročné evropské normy v oblasti uskladnění statkových
hnojiv. Rovněž jsou průběžně modernizovány mechanizační prostředky v rostlinné výrobě. V roce
2011 je započata dosud největší investice podniku v celkové výši téměř 90 milionů korun a to výstavba
bioplynové stanice v Meclově o elektrickém výkonu 1.000 kW.
Po celou dobu existence podporuje společnost aktivity zájmových spolků, které působí v obcích
spadajících do působnosti Obce Meclov, jakými jsou Sbory dobrovolných hasičů, Český svaz
chovatelů a TJ ZD Meclov. Velmi dobrá je rovněž spolupráce s Obecním úřadem, čím se otevírají
další možnosti v oblasti rozvoje obce.
Ing. Zdeněk Kutil
KAM NA DOBRÝ OBĚD ČI VEČEŘI?
Vydejte se do Horšova u Horšovského Týna do PENZIONU V OBOŘE, jenž je jediným vzdělávacím
centrem v České republice, které provozují žáci a žákyně pod vedením svých učitelů odborného výcviku. A
nebudete ani bloudit, protože penzion se nachází hned u hlavní silnice v areálu Školního statku.
Ačkoliv je penzion v provozu už od podzimu loňského roku, od úterý 10. dubna rozšiřuje otevírací dobu.
Nově tedy můžete penzion navštívit takto:
Pondělí:
10,00 – 15,00
Úterý – sobota: 10,00 – 20,00
Neděle:
zavřeno
Běžný provoz bude zajištěn i o hlavních prázdninách včetně státních svátků.
V případě pěkného počasí můžete využít i nově otevřenou venkovní terasu.
Penzion nabízí denní menu v hodnotě 56,- Kč (polévka, hlavní jídlo) i minutky.
Další informace včetně denního menu najdete na www.sos-souhtyn.cz/penzion, rezervace u vedoucího
penzionu p. Františka Žehy na telefonu +420 773 744 275 nebo e-mailem zehaf@sos-souhtyn.cz.
Žáci i žákyně SOŠ a SOU Horšovský Týn i jejich učitelé odborného výcviku vás rádi přivítají a předvedou své
kuchařské dovednosti.
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