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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Obecní zastupitelstvo obce Meclov schválilo na svém zasedání 19. června
2019 přijetí finančních dotací z Plzeňského kraje na Opravu budovy základní
školy – sociálního zařízení (320 tis. Kč), na Arboristické ošetření významných
stromů (50 tis. Kč) a na vybavení JSDHO Třebnice (29.900 Kč).
Schválen byl i plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Březí a nákup zametače s kropením ke stávajícímu traktoru.
Od půlky července bude otevřeno
„workoutové hřiště“ v zahradě obecního
úřadu v Meclově. „Venkovní posilovnu“
hradila ze svého rozpočtu plně Obec
Meclov. Kromě sestavy na obrázku budou
nainstalovány ještě tři prvky - posilovací
stroje, které budou určeny např. pro
seniory, maminky apod.

Změny v otevírací době pošty v Meclově
Ve dnech od 8. do 19. července 2019 bude otevřeno po veřejnost takto:
pondělí, středa, pátek
13 – 16 hodin
úterý, čtvrtek
8 – 11 hodin.
V sobotu 29. června 2019 pořádá SDH Mašovice 4. ročník turnaje v

"MALÉ KOPANÉ MUŽŮ"
Prezentace účastníků do 9 hodin, začátek v 9:15. Počet hráčů v družstvu 4+1
(maximálně 8). Turnaj je omezen na 8-10 družstev, která se mohou přihlásit
na tel. čísle 606 521 541. Startovné za mužstvo je 250kč (je třeba zaplatit
předem).
V průběhu turnaje budou pro přihlášené týmy dvě soutěže: První soutěž je
populární "pití piva na čas" a druhou zatím záhadnou soutěž se všichni
účastníci turnaje dozví až při zahájení turnaje. Hrací doba + pravidla malé
kopané budou upřesněny na místě.
Občerstvení zajištěno po celý den:-)
Všichni jste srdečně zváni!

Vyčištění komínů
Do 12. července 2019 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 následujících týdnů. Jmenovaný kominík provádí
také kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO.

Červnová slavnost
Ve středu 19. června 2019 se na zahradě Základní školy a mateřské školy
Meclov konala slavnost k ukončení školního roku. Děti a žáci si připravili se
svými učiteli program pro rodiče a veřejnost.
Slavnost zahájily nejmladší děti z mateřské školy písní a tanečkem,
následovalo pasování předškoláků na školáky a divadlo žáků ze školní
družiny. V závěru zazpívali a zatancovali žáci 3., 4. a 5. ročníku. Slavnost
končila společně zazpívanou písní "Cesta" od skupiny Kryštof a rozloučením
s našimi páťáky, kteří přecházejí do jiných škol na druhý stupeň.
Mgr. Martina Hrubá, ředitelka školy

Poděkování
Milí přátelé,
Dětské maškarní a dětský den 2019, které se uskutečnily díky Vaší
podpoře, jsou úspěšně za námi. V nás všech ale stále zůstávají intenzivní
pocity z prožitých akcí, které v životě dětí představují ojedinělou zkušenost a
zážitek. S velkou úctou vám děkujeme. Nesmírně si vážíme Vaší ochoty
podpořit práci SDH Meclov (hasiček a holek dorostenek) a doufáme, že nás
budete podporovat nadále. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám
jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální podpory, či
formou finančního daru. Zde si dovolujeme uveřejnit jména osob či institucí,
které nám věnovali sponzorský dar. Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme.

Sponzoři: OÚ Meclov, SDH Meclov, Meclovská zemědělská a. s., MUDr.
Věra Ghattasová, Truhlářství Václav Páv a syn, Karpem a. s., Pekárna
Kotačka Horšovský Týn, GTS Poběžovice, Jana a Michal Hánovi, Petra a
Roman Krubertovi, rodina Bílkova, Duffkova, Popelářova, Pamulova,
Šlehoferova, Haladova, Králova, Rieszovi, Kusíkova a Trněných
Nesmím zapomenout i na ty, kteří dětské maškarní a dětský den
pomohli zorganizovat a připravit, bez nich by to také nešlo. Děkuji hasičům
za přípravu soutěží, mladým hasičům (Elišce S., Lucince M., Lucince P.,
Vašíkovi P., Natálce H., Natálce M. a Klárce N.), dorostenkám (Monice F.,
Denise P., Sabině Š. a Nikole M.) a ženám hasičkám (Jitce Ž., Zdeňce B., Lídě
B.) za jejich čas, který věnovaly dětem a pomohly jim při plnění soutěží.
Mé díky patří i těm, kteří se postarali o občerstvení a to pohostinství
Meclov (Monika Flosmanová), Tomáši Černému, Josefu Dolejšovi, Daně a
Pavlu Svobodovi.
Za celý tým SDH Meclov a všechny děti Vám z celého srdce děkujeme.
Markéta Rogovská

Víkendový pobyt mladých hasičů na Babyloně
Ve dnech 21. - 23. června 2019 SDH Třebnice uspořádali pobyt pro
mladé hasiče v Babylonském autokempu. Opékali jsme buřty, rozdávala se
trička na památku a udržovali jsme skvělou náladu po celý pobyt i přes
nepřízeň počasí. V sobotu jsme vyrazili na výlet k Čertovu kameni a prošli si
Babylon. Na koupaliště jsme nemohli, protože pršelo. Místo toho jsme si
hráli různé hry. Všichni jsme si pobyt užili, byla zábava a příští rok zas!
Kristýna Bohmanová

Informace z Meclovské zemědělské a.s.
Meclovská zemědělská, a. s. vznikla v roce 1996 na základě
transformace ZD Meclov. V současné době je ve vlastnictví cca 400

akcionářů. Hospodaří na výměře cca 3.550
ha zemědělské půdy, z toho je 2.900 ha
půdy orné, zbytek jsou trvalé travní
porosty. Obdělávanou výměrou pozemků
jde o jeden z největších podniků v okrese Domažlice v působnosti pěti
obecních či městských úřadů. Zabývá se jak rostlinnou, tak živočišnou
výrobou. Osevní postup je zastoupen obilovinami, olejninami a plodinami
určenými pro výživu chovu skotu. Největší podíl má pšenice ozimá,
pěstovaná každým rokem na cca 850 ha, následovaná kukuřicí na siláž (680730 ha) a senážními plodinami – luskovinoobilnými směskami s podsevy
jetele (600 ha). Olejniny jsou zastoupeny řepkou ozimou s výměrou 330-370
ha ročně. Nosným odvětvím je ale jednoznačně výroba živočišná, konkrétně
chov mléčného holštýnského skotu. Chov je soustředěn do farem v obcích
Srby, Březí, Třebnice, Dolní Metelsko a v Hostouni. Na těchto farmách je
ustájeno cca 2.700 kusů skotu, z toho 1.000 dojnic soustředěných na
farmách ve Březí a v Srbech. Užitkovostí dojnic přesahujících 10 tis. litrů
mléka na kus a rok se společnost řadí mezi špičku v oboru nejen v ČR, ale i
ve světě. Společnost poskytuje pracovní příležitost pro cca 100
zaměstnanců, roční obrat firmy se pohybuje okolo 230 milionů Kč.
Naše společnost podporuje naprostou většinu společenských akcí, které
se konají v obvodu působnosti společnosti. Jde zejména o akce konané
místními spolky, jako jsou plesy, dětské dny, zábavy. Samotné zájmové
spolky, např. místní myslivecká sdružení, rybáře, Svaz českých chovatelů
nebo sbory dobrovolných hasičů rovněž podporujeme nejenom finančně,
ale například formou bezplatných služeb naší techniky. Dlouhodobě také
podporujeme místní sdružení volyňských Čechů, Diecézní charitu Plzeň,
provoz Domova Sv. Vavřince v Meclově. V loňském roce se cílem naší
podpory také stal dětský domov ve Staňkově ve formě příspěvku na nákup
automobilu pro tuto organizaci. Pravidelně také přispíváme na Anenskou
pouť v Horšovském Týně, Chodské slavnosti v Domažlicích a poutě
v Hostouni a Poběžovicích. Již od vzniku firmy jsme hlavním sponzorem
Tělovýchovné jednoty Meclov. Spolu s ostatními sponzory, kteří jsou
získáváni prostřednictvím obchodních vztahů naší firmy, je pro TJ ZD
Meclov ročně získáno více než 300 tis. Kč. Jde zejména o fotbalový klub,
který v současné době má 4 mužstva (muži A, muži B, dorost a žáci).
Mužstvo A a dorost hrají v krajské fotbalové soutěži, ostatní pak v soutěži
okresní.
S ohledem na výše uvedené je možné se informovat na obecním
úřadě v Meclově, jak ostatní místní firmy, zvláště pak se zahraničním

vlastníkem, podporují místní společenské akce a zájmové spolky. A to i
přes skutečnost, že zde mají svá sídla nebo provozovny již několik desítek
let a disponují několikanásobným kapitálem oproti naší společnosti.
Naprostou většinu požadavků těchto firem na místní samosprávu přitom
plní zastupitelé obce bez emocí a připomínek.
Aktivně přistupujeme k naší nejmladší generaci. Žáky místních
mateřských a základních škol každoročně seznamujeme s naší technikou, ať
už jsou to traktory nebo technologie využívané v živočišné výrobě. V případě
potřeby také zajištujeme bezplatnou autobusovou dopravu pro žáky místní
školy.
Mimo podnikatelské aktivity firma plní částečně i funkci sociální, když
na své náklady rozváží obědy do místních obcí. Naši bývalí zaměstnanci pak
mají nárok na úhradu části ceny oběda, po odečtení našeho příspěvku
zaplatí za oběd včetně dovozu pouze 39,- Kč.
Od poloviny loňského roku provozujeme v areálu sídla firmy v Meclově
mléčný automat na čerstvé mléko. Dle provedené analýzy má naše mléko
zvýšený obsah zdraví prospěšných 3 omega mastných kyselin. Čerpací
stanice LGP v Meclově pak je provozu již řadu let.
Rok 2018 byl pro společnost Meclovská zemědělská, a. s. i přes
nepříznivé klimatické podmínky z ekonomického pohledu rokem úspěšným.
Při ročním obratu 233 mil. Kč bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši téměř
17 mil. korun. Bohužel si firma nese do roku 2019 nižší kvalitu objemných
krmiv (siláž, senáž) z důvodu sucha a to se již projevuje nižší užitkovostí
dojnic a tím pádem i nižšími tržbami za mléko prodané do Mlékárny
v Klatovech.
Zemědělství, Meclovskou zemědělskou, a. s. nevyjímaje, dlouhodobě
sužuje nedostatek pracovníků napříč všemi profesemi. Přitom průměrná
měsíční hrubá mzda v roce 2018 byla 31.823,- Kč. Samozřejmě je nutno vzít
v úvahu sezonnost a nepřetržitost zemědělské činnosti a s tím související
práce přesčas a práce o víkendech a svátcích. Naši zaměstnanci dostávají ke
své mzdě i další benefity. Jde zejména o příspěvek na životní nebo penzijní
připojištění ve výši od 750,- do 950,- Kč měsíčně v závislosti na délce
pracovního poměru a příspěvku na stravování ve formě stravenek. Na
stravenku v nominální hodnotě 100,- vzniká zaměstnancům nárok při
odpravování minimálně pěti hodin denně bez ohledu na dny pracovního
klidu nebo svátky. Tyto daňově zvýhodněné benefity by ve formě klasické
hrubé mzdy zvedly její částku o cca 5.000,- Kč měsíčně! Dalším benefitem
jsou vánoční „balíčky“, příspěvek na dopravu do zaměstnání nebo možnost
využití čtyř rekreačních chatek u přehrady Hracholusky. Tyto chatky jsou

vybavené kuchyňkou, plnohodnotným
sociálním zařízením a je zde možno
bezplatně parkovat. Týdenní sazba pro
čtyřčlennou rodinu je pouze 2.200,- Kč.
Meclovská zemědělská, a. s. se v rámci své rostlinné výroby zabývá i
pěstováním netradičních plodin. V loňském roce jsme poprvé sklízeli
ostropestřec mariánský, který se využívá pro výrobu potravinových doplňků
podporujících léčbu nemoci jater. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou
v Českých Budějovicích probíhají na našich pozemcích pokusy s pěstováním
kotvičníku zemního, maralího kořene a vrbovky úzkolisté. Kotvičník má
pozitivní vliv na snižování cholesterolu a má afrodiziakální účinky na muže i
ženy. Maralí kořen zvyšuje odolnost proti stresu a je současně
imunostimulátorem. V letošním roce rovněž pokusně vysejeme technické
konopí za účelem sklizně květu této rostliny pro další zpracování se
zajištěným odbytem v Číně. Kanabidioly (CBD) obsažené v konopí se
využívají mimo jiné v kosmetice.
Naše firma spolupracuje také s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
(ČZU) na výzkumu léčebného konopí. V sídle společnosti bylo v ceně cca 2
mil. Kč zhotoveno zázemí pro pěstování konopí a tyto prostory jsou spolu
s personálním zajištěním určeny pro výzkumné záměry ČZU. Do budoucna
v případě získání licence na pěstování léčebného konopí bychom chtěli
realizovat naše konopí na trh v ČR i zahraničí.
Nosným odvětvím pro Meclovskou zemědělskou, a. s., jak již bylo
řečeno v úvodu, je živočišná výroba zaměřená na produkci mléka. Do tohoto
sektoru budou v následujících letech směrovány nové investice. V letošním
roce bude dokončena rekonstrukce farmy Březí, kde dojde ke stavebním
úpravám spodní stáje pro 211 kusů dojnic. Výsledkem bude vyšší kapacita
vzduchu a lepší odvětrávání stáje, což povede ke zlepšení tzv. wellfaru
(pohody) ustájených zvířat a i ke zvýšení užitkovosti. Nejvýznamnější
investicí ale bude výstavba nové dojírny se zázemím na farmě v Srbech
bezmála za 43 mil. Kč v roce 2020. Dojírna bude umístěna vedle budovy
současného kravína a bude osazena inovativní technologií dojení v ČR dosud
nikde nerealizovanou. Na tyto dvě investiční akce podnik získal příslib
dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 13 mil. Kč.
Závěrem bych chtěl všechny čtenáře vyzvat k ochutnání našich výrobků
z minimlékárny v Srbech. Zatím nabízíme jogurty v různých příchutích (250g
ochucený, 450g čistý bílý) a zákys (0,5 litru), vše za cenu 20,-- Kč/kus. Již od
počátku prodeje je o naše mléčné výrobky obrovský zájem, v květnu jsme
prodali téměř 12 tisíc kusů našich výrobků. Do budoucna bychom

samozřejmě chtěli sortiment rozšířit mj. o sýry. Naše výrobky můžete
zakoupit v sídle firmy v Meclově.
Ing. Jaroslav Hána, předseda představenstva
Meclovská zemědělská, a. s.

Hodnocení fotbalové sezony 2018/2019
Dne 15. června 2019 se posledním zápasem „A“ týmu uzavřela
fotbalová sezona. Musíme ji hodnotit jako jednu z nejúspěšnějších v historii
meclovského fotbalu.
Kategorie mládeže:
Starší přípravka si v soutěži, kde se nepočítají body, tak v konfrontaci s
mužstvy jako jsou Domažlice, Holýšov, Horšovský Týn, Klenčí atd., vedla
velice dobře. Děti bojovaly a nedaly nikomu nic zadarmo. Věřím, že se
najdou i další rodiče, kteří budou mít zájem na tom, aby jejich děti trávily
aktivně svůj čas působením v naší tělovýchovné jednotě.
Dorost v krajské soutěži obsadil skvělé 2. místo za prvním Stříbrem a
nechal za sebou města, jako jsou Nýřany, Zbůch, Holýšov….
Kategorie muži:
„B“ tým se v okresní II. třídě umístil na 10. místě, které odpovídalo
momentální kvalitě mužstva a věřím, že už to bude jenom lepší, když přidají
v přípravě na zápasy.
„A“ tým se po loňském postupu z druhého místa do I. A třídy umístil na
krásném 3. místě a to stačilo, aby muži z „A“ týmu postoupili do nejvyšší
krajské soutěže, což je pro meclovský fotbal asi ta nejvyšší meta, kterou si
můžeme spolu s diváky a všemi příznivci i sponzory užít se vším všudy.
Na závěr děkuji všem trenérům, hráčům, dobrovolníkům z řad rodičů a
příznivců fotbalu, funkcionářům, divákům a sponzorům za přízeň a podporu.
Bez nich by to tak dobře nefungovalo.
Jménem Tělovýchovné jednoty ZD Meclov přeji dětem a mládeži krásné
prázdniny a dospělým příjemný odpočinek na dovolené.
Josef Kaufner, předseda TJ ZD Meclov
Fotbalový oddíl TJ ZD Meclov zve na

Memoriál Ing. Václava Kocoura
Memoriál se koná v sobotu 20. července 2019 na hřišti v Třebnicích.
Program: 11:00
zápas přípravky TJ ZD Meclov
13:00
dorost Meclov – dorost Jiskra Domažlice
16:00
muži Meclov A – Jiskra Domažlice B
Občerstvení po celý den zajištěno.
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