Zpravodaj č. 10/2020, vydán v Meclově dne: 2. listopadu 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznámení o výsledku voleb do krajských zastupitelstev v obci
Meclov konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Okrsek č. 1
Meclov

Okrsek č. 2
Třebnice

Celkem za obec Meclov

Počet osob zapsaných do seznamu voličů

642

254

896

Počet vydaných obálek

148

95

243

Počet platných hlasů

147

94

241

23,05 %

37,40 %

27,12 %

Volební účast

50
19
74
45
58
16
63
70
9
65
82
1
5
35
68
79

ANO 2011
Česká pirátská strana
ODS s podp.TOP 09 a nez.star.
Česká str.sociálně demokrat.
STAN,Zelení,PRO PLZEŇ
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Komunistická str.Čech a Moravy
Trikolóra hnutí občanů
KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI
Strana soukromníků ČR
ROZUMNÍ - Petr Hannig
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
DSSS - Čistý kraj
Koruna Česká (monarch.strana)
Alternativa pro nez.kand.2020

MECLOV
hlasy
v%
54
36,73
20
13,60
16
10,88
14
9,52
11
7,48
13
8,84
8
5,44
4
2,72
4
2,72
0
0
2
1,36
0
0
1
0,68
0
0
0
0
0
0

TŘEBNICE
hlasy
v%
19
20,21
13
13,82
13
13,82
11
11,70
12
12,76
8
8,51
10
10,63
3
3,19
0
0
3
3,19
1
1,06
1
1,06
0
0
0
0
0
0
0
0

CELKEM
hlasy
v%
73
30,29
33
13,69
29
12,03
25
10,37
23
9,54
21
8,71
18
7,46
7
2,90
4
1,65
3
1,24
3
1,24
1
0,41
1
0,41
0
0
0
0
0
0

Podrobné výsledky voleb naleznete na www.volby.cz.

Uzavření knihoven
Až do odvolání jsou v důsledku nařízení vlády ČR uzavřeny obecní knihovny
v Meclově a v Třebnicích.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
V pondělí 16. listopadu 2020 bude po celý den z technických důvodů Obecní
úřad v Meclově uzavřen.

Informace o svozu odpadu na konci roku
Na pátek 1. ledna 2021 vychází svoz popelnic, po dohodě se svozovou firmou
však odvoz proběhne již ve čtvrtek 31. prosince 2020!

Informace o lokalitě BŘEZINKY
Obec Meclov spolu s ostatními majiteli pozemků upozorňuje občany, že
v lokalitě „Březinky“ u Meclova není motokrosová trať.

Přerušení dodávky elektřiny
3. listopadu 2020 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka Meclov
čp.142, 148, 149, 150, 184, 191, 193, 194
5. listopadu 2020 (08:30 - 13:30) - plánovaná odstávka Meclov
čp. 68, 82, 93, 94, 114, 125, 128, 140, parc. č. 299/2, parc. č. 979/2
13. listopadu 2020 (08:00 - 14:30) - plánovaná odstávka Bozdíš
čp. 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, parc. č. 466/1, parc. č. 495, parc. č. 832/1, č.
p.465/7, E1, E2, E3, E4, p465/3
13. listopadu 2020 (08:00 - 14:30) - plánovaná odstávka Meclov
parc. č. 495
18. listopadu 2020 (08:00 - 14:00) - plánovaná odstávka Březí
čp. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, parc. č. 688, parc. č. 693, parc. č. 707, parc. č. 749/1, parc. č. 1116/1, E1
Podrobnosti a další informace najdete na:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve středu 18. listopadu 2020 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.
Ve stejném termínu, 18. listopadu 2020, budou zpřístupněny velkoobjemové
kontejnery na domácí netříděný odpad:

- v Meclově za budovou bývalého OÚ od 13 do 17 hodin (v letošním roce
naposled)
- v Třebnicích u kulturního domu po celý den
Žádáme občany, aby vzhledem k epidemiologické situaci přistupovali ke
kontejnerům jednotlivě, dodržovali patřičné rozestupy a veškerá hygienická
opatření.
Kolem kontejnerů Udržujte pořádek!

Rozsvícení vánočních stromů
Na začátku adventního času se stalo dobrým
zvykem v různých částech naší obce rozsvícení
vánočních stromů, kdy se lidé společně sešli,
vyslechli si zpravidla dětmi připravené pásmo
koled, zazpívali si, popovídali, popili svařáček či
teplý čaj a nasáli atmosféru blížících se Vánoc.
Bohužel v letošním roce vzhledem k
epidemiologickým
opatřením
a k nařízením vlády ČR se u vánočních stromů s
největší pravděpodobností nebudeme moci
potkat. Nechceme však tuto hezkou tradici zcela vypustit. Navrhuji proto
hromadné rozsvícení vánočních stromů, nebo i jen vánoční výzdoby u vašich
domů, ve všech částech naší obce, a to na první adventní neděli 29. listopadu
2020 v 17:00 hodin. Z místního rozhlasu zazní vánoční koledy, které si všichni v
teple svých domovů zazpíváme a společně tak přivítáme krásný adventní čas.
Rozsviťme společně naši obec!

Úspěšná sezona hasiček ze Březí
Letošní hasičská sezóna přeci jen proběhla, i
když ve zkrácené formě. Ženy z SDH Březí,
ve složení: Terka Příbková, Vendy
Kaufnerová, Adéla Kabourková, Val
Chejlavová, Eliška Vachoušková, Eliška
Dominková, Nikol Malíková a Kačka
Haasová (z SDH Strýčkovice), pod vedením
Ládi a Miloše Kabourků, se vrhly rovnou do

dvou lig. A to do ligy O pohár Hořiny (OPH), která je druhou největší ligou v
západočeském kraji a do Chodské noční hasičské liga (CHNHL).
Liga OPH byla složená ze série 7 závodů. První závod v Honezovicích se ženám
ze Březí ve velké konkurenci povedl a ujaly se ihned vedení v lize a toho se
díky obrovské motivaci nechtěly vzdát. Druhými závody ve Všekarech si navíc
holky zlepšily svůj rekord a to časem 17,74 s. Následná dávka pohárů a
nasbíraných bodů do tabulek pokračovala. Dvoukolo v Křenovech a
Krchlebech se po době zlaté neslo ve znamení doby bronzové, ale to holky ani
trochu nerozhodilo od vysněného cíle. Páté kolo se konalo ve Štítarech. Tam
se stalo pár chyb, kvůli kterým se březské ženy prvně ocitly pod stupni vítězů.
Následně si spravily chuť na noční soutěži, ale o tom víc až za chvilku.
Předposledním kolem v Kostelci navázaly holky opět na vítěznou šňůru a za
druhé místo vezly domů důležité body a hlavně krásné ceny. Do posledního
sedmého kola už šly tak, jak se říká „na jisto". Stačilo jim pouze dokončit
platný útok a mohly se radovat z historicky
prvního titulu pro SDH Březí. A jak myslíte, že to
dopadlo? Naše ženy to zvládly na výbornou.
Paralelně se s denní ligou konala i liga CHNHL,
která měla pouze 4 závody. První kolo se konalo
v Újezdě, tam holky s časem 17,96 s doběhly pro
první místo, a tak jak tomu bylo v lize OPH, se
také chopily prvního místa v tabulkách. Zbylá tři
kola konající se ve Štítarech, Novém Sedlišti a
Mochtíně, kde se navíc tohoto kola zúčastnily i
týmy ze Západočeské hasičské ligy a konkurence
pro ně byla veliká, přinesla holkám pokaždé
druhá místa a tak druhý titul, také první pro naše SDH, byl na světě.
Mimo ligy jsme i s mužským týmem odjezdili pár memoriálů jako Tlumačov,
Oprechtice, Srbice a Pařezov, kde i naši chlapi dosáhli na první místo.
Sečteno podtrženo tahle sezóna byla pro naše SDH velice časově náročná, ale
za to i krásná a ukončená jak nejlíp mohla.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporovali a hlavně holkám z jiných
SDH za výpomoc k dosažení tak krásných výsledků!
za SDH Březí Adéla Kabourková

Informace o spolku Meclov dětem, z.s.
KDO JSME?
Spolek Meclov dětem je nevýdělečná organizace, za kterou stojí skupina
maminek z Meclova.
PROČ?
Protože v Meclově a okolních obcích bydlí mnoho rodin s
dětmi a my považujeme za velice důležité, čím a jak jsou
děti formovány a kdo na ně působí. Chceme tedy (rády i ve
spolupráci s dalšími organizacemi a spolky) naše děti
rozvíjet a pořádat akce, které jim zajistí dětství, na které
budou rády vzpomínat. Současně chceme, aby se i rodiče navzájem vídali
častěji, a tím podporovat dobré vztahy nejen v Meclově, ale s rodiči z obcí v
okolí.
CO BUDEME DĚLAT?
V rámci naší činnosti budeme pořádat různé akce nejen pro děti, ale i pro
širokou veřejnost. Pro děti budeme pořádat např. divadla, pohádkový les,
tvoření pro děti a další akce, které se nám budou zdát smysluplné. Pro
veřejnost budeme pořádat např. taneční zábavy, přednášky, besedy a jiné
akce, o které bude zájem.
Z JAKÝCH PROSTŘEDKU?
Náklady na akce pro děti nejen z Meclova bude spolek hradit z příspěvků
dobrovolných dárců, z nadačních grantů, z příspěvků obce, sponzorských darů
a symbolického nebo dobrovolného vstupného.
Máte-li zájem a chcete se přidat do spolku? Pomoci ogranizovat akce nejen
pro děti? Ozvěte se nám, budeme rádi, že chcete přispět do dění v obci a být
nápomocný.
Těšíme se na všechny nápady a nabídky na spolupráci na Facebooku: Meclov
dětem, z. s.
za Meclov dětem, z. s. Markéta Rogovská

Podzimní odpoledne NEBUDE
Meclov dětem, z.s. a SDH Meclov vzhledem k nařízení vlády RUŠÍ podzimní
odpoledne pro děti, které se mělo konat dne 7. listopadu 2020. Podzimní
odpoledne se přesouvá na 6. listopadu 2021.

INFORMACE o Meclovské zemědělské a.s.
(přetištěno z časopisu AGRObase 2020 - magazínu Agrární komory České
republiky)

Konopí seté má potenciál
I když ve firmě Meclovská zemědělská, a.s. stále ještě platí úsloví „Jenom
trpělivostí se z trávy stane mléko“ a výroba mléka díky dlouholeté tradici je
zde stále v popředí zájmu, její vedení se již rozhlíží po nových příležitostech. Ty
nepřicházejí samy. Důležité je jít jim naproti.
V případě tohoto podniku je však třeba ocenit nejen výrobu mléka, ale i jeho
vlastní zpracování. Je-li naše soběstačnost ve výrobě mléka 85 %, znamená to,
že stále ještě existují zemědělské podniky, které si uvědomují význam chovu
skotu a nezbytnost zachování živočišné výroby jako podpory výroby rostlinné.
Upřímně řečeno. V blízkosti německé hranice a zájmu německých mlékáren by
se nebylo co divit, kdyby Meclovská zemědělská, a.s. preferovala prodej mléka
do zahraničí. Proč se tak nestalo, to nám vysvětlil ředitel a předseda
představenstva Ing. Jaroslav Hána.
Představte prosím váš podnik
Meclovská zemědělská, a.s. vznikla v roce 1996 na základě transformace
Zemědělského družstva Meclov. V současnosti ji vlastní cca 400 akcionářů.
Naše společnost hospodaří v bramborářské výrobní oblasti na výměře 3 559
ha zemědělské půdy ve 25 katastrálních územích v působnosti čtyř městských
a obecních úřadů. I když jsou naše pozemky označovány jako „Polabí“
Domažlického okresu, leží vesměs v poloze 400–450 metrů nad mořem v
předhůří Českého lesa. Poskytujeme pracovní příležitosti pro 90 zaměstnanců.
Roční obrat firmy je 230 mil. Kč. Nosným odvětvím je chov holštýnského
skotu. Je chováno 1 010 kusů dojnic s roční užitkovostí 10 950 litrů na kus.
Dobře víme, že provozovat rostlinnou výrobu bez živočišné nemá vůbec cenu.
I proto se snažíme, abychom zvýšili početní stav dojnic na 1 250 kusů. Jsme
společně s akciovou společností Puclice největšími dodavateli mléka pro
Mlékárnu Klatovy a.s. (Laktalis). Dodávka naší společnosti činní denně 30 tis.
litrů, což je 12 % z jejich celkového příjmu mléka. V rostlinné výrobě se
zaměřujeme na pšenici ozimou, ječmen ozimý, řepku olejku a kukuřici. Velká
výměra 800 hektarů kukuřice je krmnou základnou pro živočišnou výrobu. V

roce 2012 byla uvedena do provozu bioplynová stanice v Meclově o
instalovaném výkonu 1,2 MW. Od poloviny roku 2017 provozujeme v sídle
firmy mléčný automat na čerstvé mléko a výdejní stojan na LPG.
Samostatným příběhem je vznik a provoz minimlékárny. Jak minimlékárna
pomohla dojírně?
Po dvaceti letech provozu se společnost rozhodla instalovat v současnosti
nejmodernější dojírnu v ceně 34 milionů korun. K žádosti o dotaci bylo třeba
shromáždit co nejvíce argumentů – bodů. Jejich počet za prvovýrobu mléka se
navýšil i díky instalaci minimlékárny. Nyní pracuje minimlékárna v
nepřetržitém provozu včetně svátků a víkendů a nestačí krýt poptávku. Všech
25 druhů jogurtů s různými ovocnými příchutěmi se prodává za jednotnou
cenu 20 Kč za kelímek o objemu 250 ml. Jednak se potvrdila „díra“ na trhu v
domažlickém regionu, jednak byl zájem doplnit sortiment k mléku
prodávanému z mléčného automatu v areálu společnosti. Meclovské
produkty, měkký tvaroh, jogotvaroh i zákysy jsou bez éček, konzervantů a
barviv. Prodej je realizován v podnikové prodejně v sídle společnosti v
Meclově. Velký zájem o dodávky je také ze strany okolních základních škol.
Co činíte pro ochranu vody v krajině?
Není divu, že na výměře 3 559 ha zemědělské půdy je 254 bloků a na 37
honech z nich nyní muselo dojít k redukci výměry na 30 ha. Dva největší z nich
měly výměru 142 a 132 hektarů. K těm, které jsou podél státní silnice do
Domažlic, je třeba volit přístup mechanizací přes komunikace z druhé strany.
Redukce velikosti honů však není pouze záležitostí toho, kdo na pozemku
pracuje. Velmi často s tím musí souhlasit majitel pozemků. Se zakládáním
remízků, mokřadů, rybníků souvisí i to, že se musíte vždy někoho zeptat a
žádat o souhlas. Nemluvě o tom, že úprava terénu, výstavba rybníku či
výsadba stromů představují náklady, které by měl hradit stát. Nikdy jsem
netušil, že budu opět žít v nových Sudetech. Zde na Domažlicku velmi často
celé pozemky patří německým vlastníkům i jiným osobám z různých zemí EU.
Nepovažujeme toto opatření za účelné z hlediska zadržení vody v krajině.
Daleko více sázíme na půdotvorné ochranné technologie. Ty realizujeme s
podmítačem Lemken, dlátovým pluhem Bednar a sečkou Lemken. Kejdu a
digestát z bioplynky zapravujeme do půdy diskovým zapravovačem pod
kukuřici a do trvalých travních porostů. Vyzkoušeli jsme i technologii Strip Till,

ke které se pravděpodobně vrátíme v budoucnu. Utužení půdy brání flotační
pneumatiky traktorů. O tom, že se voda na pozemcích vsakuje, svědčí i to, že
za posledních třicet let se nestalo, aby při silných deštích ornice vodní erozí
zaplavila některou z vesnic. V okolí Mračnického potoka je vzácný ekosystém s
kuňkou žlutobřichou. Na výměře pěti hektarů extenzivní louky hospodaříme
pouze podle podmínek ekologů. Bez hnojení a postřiků, pouze porost sekáme.
Konopí seté má potenciál?
Kromě našeho zájmu o získání licence na pěstování konopí léčebného v naší
administrativní budově pěstujeme letos také konopí seté na výměře 50
hektarů. V roce 2021 plánujeme zvýšit výměru na 100 hektarů. Kromě
hospodářského využití ve zdravotnictví, v kosmetice a krmných směsích se
tato plodina pěstuje hlavně pro pevné vlákno. Dorůstá do výšky 2–3 metrů. Za
účelem jeho zpracování máme již připravený projekt sušárny pracující od
července do října v třísměnném provozu. Kromě toho je to rostlina, která
bude chránit půdu před vodní erozí. Její kůlový kořen dorůstá do hloubky 30–
40 cm, na hlubokých půdách proniká až do 2 metrů.
Závěr
Společnost Meclovská zemědělská, a.s. vykazuje stabilní ekonomické výsledky,
za posledních sedm let nebyla ve ztrátě. Trvale investuje nemalé prostředky
do nových technologií a staveb. Nebrání se ani investicím nad rámec
zemědělství. Věří, že podnikatelská činnost přinese do budoucna větší stabilitu
pro firmu jako takovou, její vlastníky i zaměstnance a také blízké sociální okolí.
Text Ing. Michal Vokřál, CSc
Meclovská zemědělská, a.s. – půdní charakteristika: - výměra zemědělské
půdy: 3 559 ha - výměra orné půdy: 2 938 ha - vlastní pozemky: 20 % pronajaté pozemky: 80 % - půda ohrožená vodní erozí: 66 % - půda
ohrožená větrnou erozí: 0 - průměrná velikost hon (ha): 14,01 ha - počet
honů celkem: 254 - redukce honů na 30 ha: ano, 37 honů
Meclovský zpravodaj vydává 12x ročně Obec Meclov
Sídlo a místo vydání: 345 21 Meclov 137
Zpracovává: Petr Hatlman
Meclovský zpravodaj najdete také na www.obecmeclov.cz

IČO: 00253553
Výtisk povolen: č.j.MKČR E 11538/01/04
Informace na tel.: 379 428 822

Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 24. listopadu 2020

