Zpravodaj č. 1/2019, vydán v Meclově dne: 29. ledna 2019

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou první měsíc roku 2020 a v naší
mysli pomalu doznívá dění předešlého roku 2019. Dovolím si proto udělat
malou rekapitulaci toho, co se v naší obci podařilo v loňském roce
zrealizovat.
• V Meclově byla opravena komunikace naproti OÚ směrem
k transformátoru tryskovou metodou a chodník pod viaduktem. Na
pohostinství byla opravena fasáda, střecha a okapy. Ve škole proběhla za
podpory Plzeňského kraje rekonstrukce sociálního zařízení, byla zřízena
samostatná třída pro prvňáčky v prostorách bývalé knihovny a proběhla
úprava suterénu v ZŠ pro výuku kroužků. Dále byl upraven prostor za
budovou ZŠ, na přilehlém pozemku byly zlikvidovány základy bývalých
fotbalových kabin a celý pozemek byl upraven tak, aby sloužil k dalšímu
využití pro potřeby školy a školní družiny. V zahradě obecního úřadu byla
instalována workoutová sestava a posilovací stroje. Pro SDH Meclov jsme
zakoupili kontejner na uskladnění překážek. V říjnu byla zahájena
rekonstrukce bytového
domu č.p. 47, byla
vyměněna okna v celém
domě, nyní probíhá
úprava bytu v přízemí a
v dalším roce přijde na
řadu oprava střechy. Na
nově vybudované cestě
z Meclova do Mašovic
byly rozmístěny lavičky
pro případný odpočinek.

• V Třebnicích byla dokončena výměna oken v bytovém domě č.p. 52,
uskutečnila se rekonstrukce fasády včetně všech přilehlých skladovacích
prostor. Na náves byly pořízeny nové lavičky a vysazeny keře. Na kulturním
domě byly vyměněny hlavní vchodové dveře a opraven komín. Upraven byl i
prostor u tenisových kurtů.
• Ve Březí pokračovaly práce na klubovně SDH a také v Mašovicích hasiči
pracovali na úpravě okolí klubovny a poděkování jim patří za vzornou péči o
stromy podél nově vybudované cesty z Meclova do Mašovic. Mračničtí
hasiči se postarali o úpravu prostoru za starou hasičskou zbrojnicí.
• V Němčicích byla provedena úprava a osázení břehu rybníka a do vsi byl
zaveden rozhlas. Pracovníci obce velmi zdařile opravili místní kapličku
a upravili její okolí.
• V neposlední řadě je třeba zmínit, že jsme zakoupili zametací kartáč za
traktor, pořídili jsme několik nových kontejnerů na tříděný odpad včetně
šedých kontejnerů na kov (plechovky). Bylo provedeno ošetření stromů
a máme zpracovanou databázi stromů. Občané mají možnost využít novou
službu „Hlášení rozhlasu“ prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Tato služba je
důležitá hlavně v těch částech obce, kde není možné instalovat místní
rozhlas.
V loňském roce jsme podali na MZe žádosti o dotaci na opravu rybníka
v Jeníkovicích a obou rybníků v Třebnicích, které jsou v havarijním stavu.

Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na víceúčelové hřiště
v Meclově a v současné době zpracováváme žádost o dotaci z programu
MMR.
• Naše obec se v minulém roce také zapojila do soutěže Komunální

projekt roku 2019, která se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj
ČR paní Kláry Dostálové. Přihlásili jsme dva projekty v kategorii veřejné
prostranství a to „Náves v Třebnicích“ a druhý projekt jsme nazvali
„Bezpečná škola“. Zde byla zahrnuta nová komunikace kolem ZŠ a MŠ,
zřízení parkoviště a úprava prostranství za budovou ZŠ. Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže se uskutečnilo v Rezidenci primátora hlavního města
Prahy. Přesto, že jsme nezískali hlavní ocenění, jsem velice ráda, že jsme se
projektu zúčastnili. Těžko můžeme bojovat s projekty velkých měst za
desítky a stovky milionů korun, ale dokázali jsme, že i malá obec se může
zviditelnit svojí prací v republikovém měřítku.
• Myslím si, že jsme toho neudělali málo, ale ještě více práce máme před
sebou. V letošním roce nás čeká vybudování komunikace v obytné zóně
směrem na Poběžovice, pokračují práce na budově čp. 47 v Meclově, budou
probíhat přípravné práce na odkanalizování obce Mašovice, novou fasádu
by měla dostat hasičská zbrojnice v Mračnicích a ve Březí. Další práce budou
probíhat na budovách základní a mateřské školy a to především klempířské
práce a úprava bytových prostor pro potřeby žáků školy a knihovny.
V letošním roce bude také ČEZ realizovat pokládku svého vedení do země
a to od viaduktu směrem k „vinglu“ a s tím je spojená nutnost realizace
nového veřejného osvětlení. V neposlední řadě nás čekají opravy rybníků
a vybudování víceúčelového hřiště (jeho vizualizaci můžete vidět na
předchozí straně). Je toho mnoho a vše najednou nelze zvládnout z
rozpočtu obce. Proto některé z posledně jmenovaných akcí budou odvislé
od získání dotací.
• Na závěr bych ráda poděkovala všem pracovníkům úřadu a celému
zastupitelstvu za jejich práci. Poděkování patří i obchodním partnerům
a v neposlední řadě i všem spolkům a občanům, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílejí na rozvoji naší obce.
Pavlína Kaufnerová, starostka

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery za starým obecním úřadem v Meclově budou pro občany
zpřístupněny poprvé v letošním roce v pondělí 3. února 2020 v době od 16
– 18 hodin. Dále pravidelně každé první pondělí v měsíci ve stejné době.

Tuky a jedlé oleje
Od ledna mají občané možnost ukládat tuky a jedlé oleje. Použité rostlinné
oleje lze odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích nebo v nádobě, ze
které se budou moci vylít do sběrného barelu, který je umístěn za starým
OÚ. Oleje je možné odevzdávat v době, kdy budou zpřístupněny
velkoobjemové kontejnery za přítomnosti
pracovníka obce. Případně je možné domluvit
se na odevzdání na obecním úřadě.
V ostatních částech obce jako jsou Třebnice,
Mračnice, Mašovice a Březí je možné ukládat
jedlé tuky a oleje v dobře uzavřených nádobách v klubovnách SDH.

Placení poplatků v roce 2020
Poplatky lze platit na obecním úřadě v Meclově v úředních hodinách
(hotově či kartou).
Na vyžádání vám rádi zašleme složenku, případně lze poplatky zaplatit
převodem na účet obce 3828321/0100 (k identifikaci poplatníka je nutné
zjistitOBECNÍ
si na OÚ Meclov
symbol).
ÚŘAD variabilní
INFORMUJE
Výše poplatků případně osvobození od poplatků (dle vyhlášek 1/2019 a
4/2019, které najdete na úřední desce a v archivu el. úřední desky)
- poplatek za odpady 550 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému
pobytu (TP)
- poplatek za psa 150 Kč, jehož majitel má TP v obci
Termín úhrady je do 30. dubna 2020.
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 550 Kč za budovu
Termín splatnosti je do 30. června 2020.
Nezaplacené poplatky budou navýšeny dle vyhlášky 1/2019

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE ODSTAVENÝCH AUT
V poslední době se množí počet odstavených automobilů bez registrační
značky na území obce, zejména v Meclově. Jeden příklad za všechny: jedno
z vozidel si majitel odstavil u tenisových kurtů. Další takové vozidlo najdeme
na parkovišti u pohostinství či u hřbitova.

Vyzýváme proto majitele těchto „odložených“ automobilů k jejich
odstranění z veřejného prostranství. Pokud tak nebude učiněno, budeme
nuceni tuto záležitost řešit s Policií ČR.
Zároveň žádáme občany, aby
svá
vozidla
parkovali
především
na
svých
pozemcích.
Vozidla
zaparkovaná při místních
komunikacích často ztěžují
průjezd popelářského vozu a
především
vozidel
IZS.
Například při posledním
požáru v ulici „ u bazénu“ byl velký problém s průjezdem hasičských vozidel.

Upozornění pro majitele psů
Obecní úřad upozorňuje majitele psů na zákaz volného pobíhání psů na
veřejných prostranstvích ve všech částech obce Meclov.
Stejně tak žádáme o uklízení exkrementů po psech na celém území obce a
především tam, kde je prostranství využíváno i pro jiné aktivity.
Ohleduplným chováním přispějete k tomu, aby byla naše obec hezčí a
nedocházelo k nepříjemnostem.

Nové vedení okrsku SDH Meclov
V sobotu 25. ledna 2020 proběhla valná hromada okrsku Meclov, na které
byl zvolen nový výbor okrsku. Po 10 letech skončil v čele okrsku pan Jan
Kralovec a novým starostou okrsku byl zvolen pan Stanislav Mraček. Další
členové výboru:
Náměstek starosty: Václav Kaufner Revizní komise:
Velitel:
Ladislav Kabourek
Zdeněk Pejsar – předseda
Strojník: Miroslav Žáček st.
Josef Blahník – člen
Hospodář: Libor Kaufner
Členové: Václav Kabourek
Josef Lang
Jiří Hoch
Čestným členem výboru okrsku byl jmenován pan Jan Brei.

Tříkrálová sbírka 2020
4. ledna 2020 proběhla v našich obcích (Meclov, Mračnice, Němčice)
tradiční Tříkrálová sbírka. Peněžní částku, kterou jste věnovali v minulých
letech a letos, vidíte v tabulce:
Meclov Mračnice Němčice Celkem
2015 9 198,- 2 354,644,- 12 196,2016 11 801,- 2 119,736,- 14 656,2017 12 750,- 2 255,812,- 15 817,2018 12 331,- 1 980,700,- 15 011,2019 14 790,- 2 351,620,- 17 761,2020 16 161,- 2 030,1 071,- 19 262,-

MASOPUST V MECLOVĚ
V sobotu 22. února 2020 se bude konat meclovský masopustní
průvod, sraz masek v 10 hodin v pohostinství. Večer zahraje pan Šobr
z Chodské Lhoty, srdečně zveme všechny.

SDH Třebnice pořádá

V sobotu 22. února 2020 od 15 hodin
v Kulturním domě v Třebnicích.

Novoroční turnaj ve stolním tenise v Třebnicích
V sobotu 4. ledna 2020 pořádali hasiči z Třebnic v sále KD tradiční
„Novoroční turnaj ve stolním tenise“. Aktéři tohoto sportovního klání se na
závěr vyfotili. Nejúspěšnější byli oceněni poháry.
Stojící zleva Roman Schmid, Zdeněk Kabourek, Zdeněk Cibulka (3. místo),
David Pauler (2. místo), Lukáš Knický (1. místo), Josef Hrach a spodní řada
zleva: Milan Pučelík, Jiří Valeš a Josef Kaufner.

Střelby ze vzduchovky v Meclově
V sobotu 28. prosince 2019 pořádali hasiči z Meclova v místní hospodě
tradiční „Střelby ze vzduchovky“. V šestnáctém ročníku střeleb poměřilo své
síly celkem 49 střelců a střelkyň.
Vítězem mezi muži se stal Václav Poucha před Stanislavem Mračkem,
„bronzovou mušku“ měl Pavel Malík.
V ženách střílela nejpřesněji M. Škardová, loňská vítězka Jitka Žáčková
skončila druhá, bronzová byla Dana Štechová.
Dětské kategorie:
Dívky 5-10 let: 1. K. Pouchová
Kluci 5-10 let: 1. K. Halada
2. Š. Škardová
2. Š. Poucha
3. K. Klímová
3. J. Škarda
4. Kr. Eberlová, Ka. Eberlová, A. Malíková, E. Pouchová
Dívky 11-15 let: 1. M. Černá
3. E. Klímová
2. N. Malíková

Prosincové zastupitelstvo obce Meclov
V loňském roce
/ květen / jsem Vás informoval o jednání
zastupitelstva obce Meclov, kdy jsem Vás seznámil s některými body,
které stály za zmínku a také s mým postřehem ohledně autobusových
zastávek /Třebnice - silnice nad obcemi /. Po pravdě myslel jsem i na
Meclov, ale tam se bohužel v téhle době zastávky nevyužívají a do
budoucna to vidím také pesimisticky. Tak pro tuto dobu zůstaneme
tkzv. u třebnických zastávek. Bohužel tam máme stále tkzv. " plechové
hrůzy ", které jsou sice poplatné minulému století, ale musí stále
sloužit sice špatně, ale přece. Před nepřízní počasí neochrání

a pohodlí v žádném případě nenabízí. Myslím si že si občané Třebnic
zaslouží / děti do škol, senioři, a všichni Ti co musí využívat
autobusovou dopravu /. V roce 2019 jsem nepochodil a tak se budu
snažit, aby v roce 2020 došlo k posunu v téhle záležitosti a případná
realizace by byla třešinka na dortu. Potřebné finance na tuto investici
by mohli být ve výši cca 200 000,- Kč. Třeba by nám mohla pomoci
dotace ať už z kraje a nebo z MMR.
Samozřejmě jsou tady další problémy, které by potřebovaly řešit ať už
jsou to rybníky jejich odbahnění a vůbec jejich rekonstrukce / nebudu
jmenovat sami vidíte /. Velký problém máme v obci Mašovice
v podobě zastaralých netěsnících jímek a septiků z čehož pramení
různé pokuty a omezení. Víme o tom a nyní se nabízí ideální možnost,
protože od 2. března 2020 se „ startuje“ dotace právě na domovní
čističky pro naše občany právě v Mašovicích. Jak už jsem zmínil dotace
bude startovat 2.03.2020 a končit bude k 30.06.2020. Pokud nebude
vyčerpáno poběží dál. Jedná se o 200 000 milionů. Nesmíme zaspat
a nechat se předběhnout a třeba využít nějakou specializovanou firmu
na dotace, kterou už jsme pověřili na multifunkční hřiště.
Ano multifunkční hřiště v Meclově. Už minulé zastupitelstvo tuhle
záležitost řešilo a stále před sebou valíme tento problém jak velký
kámen. Snad v tomto roce pokročíme ! Zpracovaná studie plus
rozpočtové opatření je na stole. Není to levná záležitost, ale
specializovaná firma na tento projekt nám může pomoct a dokázat, že
tato spolupráce
má smysl. Navíc
v rozpočtovém
opatření
pro
multifunkční
hřiště je dost
položek,
kde
bychom
mohli
ušetřit , což
mohu
svým
kolegům
na

zastupitelstvu ukázat a možná pokud tento materiál prostudovali tam
sami nalezli reservy.
Pochopitelně, že jsou rozpracovány další věci v rámci našich obcí,
které jdou ku prospěchu Vás občanů. No a teď bych přišel na jiné téma
a to je pozvání, které jsem přednesl na zastupitelstvu : jedná se
o ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ , které se budou konat 27.června 2020 na
Babyloně. Jen v krátkosti - jedná se o sportovně společenskou akci,
které se může zúčastnit maximálně 14 týmů / samozřejmě amatérů /
a jako zastupitel jsem si dovolil oslovit Vás všechny, aby jsme se jako
tým této akce aktivně zúčastnili. Jistě si pokládáte otázku jak na to ten
Feierfeil přišel. Tady je odpověď : řadu let moderuji různé sportovní,
společenské akce a byl jsem osloven také jednou firmou, zdali bych
nemoderoval právě závody dračích lodí. Kývl jsem a cca 5 let jsem
moderátorem. Jezdí se po celé republice / Písek, Poděbrady, Tábor,
Kolín, Týnec nad Labem, Praha... /. Přišlo mě líto, že tyto závody
nejsou v našem regionu a proto ve spolupráci s místostarostou
Domažlic jsme se do toho dali. Výsledek je takový, že na této akci
budou i Týmy z Furth im Wald / jejich starosta nadšen / a hned
prohlásil, že dodají sedm týmů. No a na nás připadá ta druhá polovina
- sedm týmů. Zájem je velký a já bych byl rád, abychom my - naše obec
nechyběla při prvním ročníku závodu dračích lodí : " DRACI MEZI
MĚSTY " Starostka paní Pavlína Kaufnerová na zasedání přislíbila, že by
startovné obec vykryla / je to v její pravomoci /. Teď už je to vážení
jen na Vás. Útočím na hasiče , fotbalisty a další. Myslím si, že cca 25
šikovných kluků, pánů, děvčat či mladých paní se určitě najde. Bližší
informace na webových stránkách ALTIS - dračí lodě a nebo se můžete
zeptat přímo mě / 724058933, e mail : feilad@seznam.cz /
Už jen v závěru Vám všem přeji do NOVÉHO ROKU 2020 především
zdraví a pohodu
Láďa Feierfeil
Článek nebyl redakčně krácen ani upraven.
Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 23. února 2020.
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