Zpravodaj č. 9/2019, vydán v Meclově dne 24. září 2019

Obec Meclov INFORMUJE
Vážení občané,
v poslední době se čím dál více množí nepořádek u kontejnerů na tříděný
odpad. Pracovníci obce objíždí zvony minimálně 1x týdně a pokaždé
přivezou plno odpadu, který tam občané zanechají volně ležet. Výjimkou
není ani odložený bazén a podobné věci. Veškeré plastové odpady je třeba
stlačit a umístit do zvonu. Papírové krabice a kartony je třeba rozřezat na
menší kusy a teprve potom vkládat do modrých kontejnerů. Velké kusy se
vzpříčí a zvon se brzy naplní, aniž by se plně využila jeho kapacita. Mnohdy
je naplněn zvon z jedné strany a do otvoru z druhé strany je možno odpad
vkládat. Pokud je odpad objemnější, mají občané každé první pondělí
v měsíci k dispozici velkoobjemové kontejnery za budovou starého obecního
úřadu a to v době od 16.00 hod do 18.00 hodin.
Na tříděný odpad máme celkem 60 ks kontejnerů, které jsou rozmístěny na
území všech částí obce. V nejbližší době přibydou ještě šedé zvony na
plechovky a hliník. Dvakrát do roka je sběr nebezpečného odpadu a
velkoobjemové kontejnery i v dalších částech obce. V loňském roce také
občané bezplatně obdrželi kompostéry na biologický odpad.
Domnívám se proto, že se obec snaží vyjít občanům všemožně vstříc.
Pomozte prosím také vy, občané obci tím, že budete nejen dobře třídit
odpad, ale hlavně tím, že budete ohleduplní ke svému okolí, budete
udržovat pořádek a nebudete odkládat odpady mimo určené místo. Děkuji.
Pavlína Kaufnerová, starostka
Přehled příjmů (poplatky a zpětný odběr) a výdajů (doprava a uložení na skládku):
Rok
Příjmy
Výdaje Doplatek obce
2011
427.282 Kč
802.342 Kč
375.060 Kč
2015
620.000 Kč 1.069.000 Kč
449.000 Kč
2016
636.000 Kč 1.036.000 Kč
400.000 Kč
2017
663.000 Kč 1.109.000 Kč
446.000 Kč
2018
679.000 Kč 1.204.000 Kč
525.000 Kč
2019 (skutečnost 1-8)
677.000 Kč
863.000 Kč
186.000 Kč
Odhad celý rok 2019
1.300.000 Kč
623.000 Kč

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve středu 23. října 2019 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Občané
obce mohou odpad odkládat na místech obvyklých (v Meclově, Mašovicích,
Březí, Mračnicích, Němčicích a Třebnicích), sběrná firma následující den
tento odpad odveze.
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny
ve středu 23. října 2019:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích u kulturního domu.
Udržujte pořádek kolem kontejnerů!

Bezplatný odvoz elektrospotřebičů
Protože se při sběrných dnech u kontejnerů v Meclově i v Třebnicích vždy
objeví velké množství starých elektrospotřebičů, upozorňujeme občany na
to, že mohou vysloužilé elektrozařízení ZDARMA odevzdávat ve sběrném
dvoře v Horšovském Týně či po předchozí telefonické domluvě (379422392)
také na skládce v Lazcích.
Provozní doba sběrného dvoru v Horšovském Týně:
ÚTERÝ a ČTVRTEK
14 – 18 hodin
SOBOTA
7 – 12 hodin
Provozní doba Skládky Lazce:
PONDĚLÍ – PÁTEK
6:45 – 15:15 hodin (polední pauza 11:00-11:30)

SDH Mračnice slaví letos 1. místo
Chodská veteránská liga měla celkem čtyři kola. První kolo bylo v Srbicích
(Mračnice 3. místo), druhé kolo pořádaly Mračnice a obsadily rovněž
3. místo, třetí kolo pořádalo Nýrsko (1. místo Mračnice) a závěrečné bylo
v Krchlebech (opět 1. místo pro Mračnice).
Po celkovém součtu bodů vybojovali Mračnice zasloužené 1. místo. Druhé
místo obsadilo Nýrsko a třetí Pasečnice.
Mračničtí hasiči se ligy zúčastní i příští rok. Tak držte našim šampionům
palce.
Jana Hájková Svítívá

Hasičům se dařilo v Plzni
31. srpna 2019 se družstva žen Březí,
Mračnic a mužů Mračnic nad 35 let
zúčastnila soutěže v požárním útoku na
nádvoří Plzeňského Prazdroje.
Družstvo žen z Březí obhájilo loňské
první místo.
Družstva žen a mužů z Mračnic obsadila
druhá místa.
Ladislav Kabourek

Branný závod jednotlivců Osvračín
Dne 21. 9. 2019 jsme se zúčastnili branného závodu v Osvračíně. Na trať
vyběhly z našeho sboru 7 děvčat, a to Lucie Popelářová, Marie Černá, Lucie
Maierová, Eliška Sušická, Klára
Němcová,
Natálie
a
Adéla
Malíkovi, a 1 chlapec – Václav
Popelář. Na start se celkem
postavilo 80 závodníků. Na trati,
dlouhé 2,5 km, plnily různé
disciplíny, např. střelbu ze
vzduchovky
na
3
špalíky,
topografii,
určení
azimutu,
prostředky
PO,
překonání
vodorovného lana, vázání uzlů a
zdravovědu. Vedlo se jim velmi dobře, ale na medaili dosáhla jen Marie
Černá, která ve své kategorii 10-12 let – holky, obsadila 2. místo, měla 16
soupeřek.
Doufám, že se mladým hasičům závod líbil a nabraly další zkušenosti, které
mohou uplatnit v dalším závodě. 
Markéta Rogovská
JMÉNO A PŘIJMENÍ
Lucie Maierová
Eliška Sušická
Václav Popelář
Marie Černá

UMÍSTĚNÍ NAŠICH MLADÝCH HASIČŮ
KATEGORIE
POČET DĚTÍ V
KATEGORII
13-15 let - holky
17
13–15 let-holky
17
10-12 let-kluci
17
10-12 let-holky
17

UMÍSTĚNÍ
4. místo
5. místo
6. místo
2. místo

Malíková Natálie
Němcová Klára
Popelářová Lucie
Malíková Adéla

10-12 let - holky
10-12 let - holky
10-12 let - holky
6-9 let - holky

17
17
17
15

12. místo
11. místo
15. místo
13. místo

SDH Třebnice zve na divadelní představení do KD Třebnice, které se koná
v sobotu 26. října 2019 od 19:00 hodin. Vstupné 50 Kč.

Divadelní skupina Miroslava Zdanovce Vás zve na:

Divadelní komedie z prostředí jedné krachující firmy)
Scénář, režie a text písně Miroslav Zdanovec
Kdy: sobota 12. října 2019
Kde: KD Meclov
Od: 18:00 hod

Obsazení
Oliver Obermajer Michal Matuška (zpěv – Dušan Talaš)
Marie Ouřadová Lenka Krumlová
Martin Horníček Miroslav Zdanovec
Nina
Pavla Sazamová
Matka Horníčka Marcela Maroušková
Kateřina
Anežka Trnková
Hudba: Dušan Talaš

Pozvánka
SDH Meclov zve v sobotu 28. září 2019 od 20 hodin na pouťovou zábavu do
meclovského pohostinství. K tanci a poslechu zahraje Milan Khas.

Právě probíhá rekonstrukce na budově pohostinství v Meclově.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ČESKÝ LES INFORMACE

Přijďte se podívat na zajímavé semináře!
Již od dubna 2018 běží na Domažlicku a Horšovskotýnsku projekt Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP
Horšovský Týn (MAP II), který si klade za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání
v mateřských a základních školách tím, že podporuje spolupráci
jednotlivých školských zařízení, ale také zřizovatelů škol a dalších
organizací. „V rámci projektu se setkávají ředitelé, pedagogové,
starostové, zástupci neziskových organizací, uměleckých škol či organizací
volnočasového vzdělávání a diskutují o čtenářské či matematické
gramotnosti, sdílejí zkušenosti s inkluzí, ale také si povídají o tom, jak
začlenit do výuky regionální témata či rozvíjet polytechnické vzdělávání u
dětí.“ popisuje Eliška Heidlerová, hlavní manažerka projektu.
V rámci projektu vzniká celá řada strategických dokumentů. Z těch
nejdůležitějších je možné zmínit Analytickou část MAP II či Strategický
rámec MAP II do roku 2023, ale je jich mnohem více. Dokumenty jsou
vytvářeny ve spolupráci se školami, ale mají možnost je připomínkovat
všichni, kterým problematika vzdělávání není lhostejná. Dokumenty
schvaluje Řídící výbor MAP II.
Pravidelně 4x do roka probíhá setkání 6 pracovních skupin, které jsou
zaměřeny na financování, čtenářskou a matematickou gramotnost,
polytechnické vzdělávání, rovné příležitosti nebo regionální identitu.
Nejbližší jednání jsou naplánována na září, následně na listopad. „Členy
pracovních skupin na začátku školního roku čeká zpracování různých
dokumentů, ale také mnoho diskuzních témat – např. Jak zapojit rodiče do
čtenářství dětí, využití sociálních sítí a možnosti elektronické komunikace
mezi žáky, učiteli, rodiči apod. Zúčastnit se může kromě pravidelných členů i
veřejnost. Vždyť je to možnost, jak ovlivnit vzdělávání našich dětí,“
upřesňuje Heidlerová.
Nebezpečí sociálních sítí a kyberšikana
9. října 2019 proběhne seminář na téma sociálních sítí. „Účastníci se
dozvědí, jaká jsou rizika například facebooku, jak a kdy seznámit se
sociálními sítěmi děti, jaká si stanovit pravidla a jak rozeznat kyberšikanu.“
upřesňuje Heidlerová. Lektorkou semináře bude MSc. Kateřina Vickers.
Profilování dítěte či žáka za účelem efektivního vzdělávání
24. října 2019 se koná seminář představující jednu z metod tvorby
individuálního vzdělávacího plánu, tzv. profil na jednu stránku. „Cílem je

naučit se, jaké metody lze použít pro sestavení profilu dítěte, jaké zásady při
tvorbě dodržovat a jak jej ve škole efektivně využívat ve vzdělávání, ale i v
oblastech výchovy.“ přibližuje program lektorka Rela Chábová
ze společnosti Rytmus – od klienta k občanovi.
Pokud
Vás
něco
z naší
práce
zaujalo,
sledujte
stránku
www.map.masceskyles.cz a facebookové stránky MAP ORP Domažlice, ORP
Horšovský Týn II., kde najdete všechny zpracované dokumenty volně ke
stažení a ty rozpracované k připomínkování. Zároveň zde najdete pozvánky
na nejbližší plánované akce. Všechny akce jsou dostupné zdarma,
na semináře
je
potřeba
se
předem
přihlásit
na
emailu
map.masceskyles@email.cz.

Rozpis podzimních zápasů přípravky TJ ZD Meclov
Hraje se turnajovým způsobem, začátek vždy v 10 hodin.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo

datum
28.9.2019
12.10.2019
26.10.2019
bude upřesněno

hřiště
Meclov
Kout
Staňkov
Kdyně

soupeři
Mrákov, Holýšov, Kdyně B, Kout
Domažlice A, Bělá, Postřekov,
Tlumačov, Mrákov, Domažlice A
Tlumačov, Kout, Domažlice A

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Obec Meclov nabízí prodej palivového dřeva v celé délce na odvozním místě
za cenu 295 Kč za prostorový metr. V případě zájmu a pro více informací
kontaktujte obecního hajného pana Konopíka na tel.: 602444175.

Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 22. října 2019.
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