Zpravodaj č. 4/2020, vydán v Meclově dne: 30. dubna 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Změna úředních hodin
Obecní úřad Meclov upravil NOVĚ úřední hodiny takto:
PONDĚLÍ 8:00 – 16:30
STŘEDA 8:00 – 16:00

Setkání seniorů
Vážení a milí senioři!
V tomto čísle zpravodaje jste obvykle našli pozvánku na setkání s důchodci.
I v letošním roce jsme pro Vás připravili toto setkání a to na 29. května
2020. Měli jsme pro Vás připravený film o Miroslavu Horníčkovi a po té
besedu s pamětníky, kteří byli blízkými přáteli nejen pana Horníčka, ale také
Oldřicha Nového či Adiny Mandlové. Humorným slovem, zpěvem a hrou na
harmoniku, heligonku či jiné netradiční nástroje Vás měli pobavit Pepíci z
Plzně – duo Kupilík a Pospíšil.
Bohužel koronavirová epidemie nám všechny plány překazila. Vzhledem ke
krizovým opatřením proti šíření nákazy Covid-19 a vzhledem k tomu, že
právě Vy, senioři, patříte do nejvíce ohrožené skupiny, rozhodli jsme se
letošní setkání s Vámi neuskutečnit. Chceme především chránit Vás a Vaše
zdraví. Pevně věřím, že si vše v příštím roce vynahradíme. Opatrujte se a
hlavně buďte zdrávi.
Znovu připomínám, budete-li potřebovat opatřit léky, nákup a podobně,
neostýchejte si zavolat o pomoc.
starostka Pavlína Kaufnerová

Znovuotevření místních knihoven
Od pondělí 4. května 2020 budou znovuotevřeny knihovny v Meclově
(pondělky 16:30 – 18:30) a v Třebnicích (středy 16:00 – 18:00). Návštěvníci
budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření.

Odstávka elektřiny v Meclově
Ve čtvrtek 14. května 2020 od 7:30 do 14:30 bude přerušena dodávka
elektřiny v Meclově - čp 100, 4E a pozemek 1207/7. Více na
www.cezdistribuce.cz – Odstávky.

Využívejte „HLÁŠENÍ ROZHLASU“
Obec Meclov také připomíná občanům možnost využít službu „Hlášení
rozhlasu“. Zvláště v místních částech, ve kterých není možné zavést rozhlas,
je tato služba jediným prostředkem krizového zpravodajství obce. Přihlášení
je možné SMS nebo e-mailem viz níže.

KONTEJNER NA TEXTIL
je z důvodu pandemie COVID-19 dočasně
MIMO PROVOZ
Kontejner bude v provozu od 18. května 2020.
Uschovejte prosím textil dočasně doma.
Neodkládejte pytle vedle kontejneru.
Děkujeme.
DIMATEX CS, spol. s r.o., Tel: +420 485 159 125

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V pondělí 4. května 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.
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny
v pondělí 4. května 2020.
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích u kulturního domu.
Udržujte pořádek kolem kontejnerů!

Poděkování

V důsledku opatření vlády ČR nebylo možné téměř celý měsíc sloužit mše
svaté s přítomností veřejnosti. Proto pan farář P. Miroslaw Gierga sloužil
v sobotu 18. dubna 2020 mši svatou v prázdném kostele sv. Archanděla
Michaela za obyvatele obce Meclov a okolí. Obec Meclov mu za to děkuje.

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021
Zápis do MŠ proběhne od 4. 5. do 15. 5. 2020 bez osobní účasti dětí a
zákonných zástupců.
Žádost o přijetí včetně všech povinných příloh si můžete stáhnout na
stránkách školy (stánky obce Meclov-Základní a mateřská škola-v záložcesoučásti školy-mateřská škola).

Vyplněnou přihlášku s přílohami zašlete:
 datovou schránkou (číslo dat. schránky p7duv4)
 e-mailem
na
reditelkaskoly@obecmeclov.cz
s
uznávaným
elektronickým podpisem (nestačí obyčejný mail)
 poštou na adresu školy
 osobně od 4. 5. do 15. 5. 2020 lze vhodit do poštovní schránky na
základní škole (Meclov 126).
* V případě, že nemáte možnost si přihlášku a přílohy stáhnout a vytisknout
- prosím kontaktujte ředitelku školy na telefonu 607 108 914. Lze
dohodnout osobní převzetí v úřední hodiny (pondělí, středa).
Co vše odeslat nebo odevzdat?
- Žádost o přijetí
- Plnou moc
- Kopie rodného listu dítěte
- Doložení řádného očkování dítěte (prohlášení rodičů)
- Kopie očkovacího průkazu
*Z důvodu koronavirové situace není nutné navštívit osobně praktického
lékaře. Postačí prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii
očkovacího průkazu. Pokud dítě není očkováno podle očk. kalendáře,
zákonný zástupce musí kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si potvrzení,
že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které budou plnit
povinné předškolní vzdělávání (dovrší věku 5 let do 31. 8. 2020).
** Prosím všechny zákonné zástupce, aby na přihlášce uvedli kontakt
(telefon, e-mail). Po přijetí přihlášky Vám bude přiděleno registrační číslo
vaší žádosti, které vám bude sděleno telefonicky nebo mailem. Pod tímto
registračním číslem bude vedeno vaše dítě v rámci správního řízení a
uvedeno ve zveřejněném seznamu rozhodnutí o přijetí. (Předběžné datum
pro zveřejnění rozhodnutí je 25. 5. 2020 na webových stránkách školy a na
dveřích MŠ a ZŠ).
V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy.
ředitelka ZŠ a MŠ Meclov Mgr. Martina Hrubá

Upozornění Chodských vodáren a kanalizací
Blíží se sezóna napouštění zahradních bazénů a se skokovým příchodem
teplého počasí zaznamenáváme každý rok nadměrné odběry vody z
vodovodní sítě. V letošním roce s ohledem na vyhlášený nouzový stav
spojený se zákazem vycestování, očekáváme nepřiměřený odběr vody v
ještě větší míře. „Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro
napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může
dojít k uvolnění sedimentů, a tím k zakalení vody. I když tento zákal nemá
vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její senzorické vlastnosti a
zákazníci si pak mohou na tento jev stěžovat. Rovněž hrozí pokles tlaku v
síti, který se může projevit i u jiných odběratelů nebo dokonce akutní
nedostatek vody i v jiných lokalitách.“ „Pokud již někdo bude napouštět
bazén přes vodovodní přípojku, tak po předchozí domluvě s dispečinkem
CHVaK a.s. (www.chvak.cz) a vždy doporučujeme, aby tak činil pomalu a
mimo špičku nejlépe v nočních hodinách. Společnost CHVaK a.s.
alternativně nabízí možnost na objednávku dodat vodu do bazénu pomocí
cisterny. Přistavení cisterny je služba placená, cena se odvíjí dodaného
množství a počtu ujetých kilometrů.

UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU
Nakládání s povrchovými vodami
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

§6
Obecné nakládání s povrchovými vodami
(1) Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu
vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat
pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení.
Příklad: odběr vody z rybníka, potoka – vědrem, kropáčem apod. - není
třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu.
(2) Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu rovněž není třeba k
zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých
pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku vod za účelem
jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod.

(3) Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost
nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat
odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov
ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných.
(4) Vodoprávní úřad může obecné nakládání s povrchovými vodami
rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit, omezit,
popřípadě zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména dochází-li při něm
k porušování povinností podle odstavce 3 nebo z důvodu bezpečnosti osob.
Působnost jiných správních úřadů ke stanovení podmínek k užívání těchto
vod ke koupání není tímto zákonem dotčena.
§8
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
(1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen
"povolení k nakládání s vodami") je třeba
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných
vodních živočichů, za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
Příklad: odběr vody z rybníka, potoka – čerpacím zařízením (i ručním) - je
třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu.
Doklady: Žádost, stanovisko správce toku (Povodí Vltavy s.p. nebo Lesy ČR,
správa toků), souhlas vlastníka vodní nádrže (pokud bude požádáno o odběr
z vodní nádrže - rybníka).

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU DOPRAVU PO
KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou
těšit na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského
kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma
moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB

nabíječky a na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi
připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak
pro autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro
předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci
Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete
tak muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to
vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému,
který bude hlídat přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní a
autobusovou dopravou. Přes dispečink bude možno objednat také tzv. spoje
na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo
zrušení převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj,
autobus nevyjede. Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které
bude na každém jízdním řádu, či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů
ročně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí
smlouva s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této dopravy, a který
bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách
www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.

Nabídka zaměstnání Diecézní charita - Meclov
Nabízíme pracovní pozici Asistent dopravy klientů - Údržbář na 0,5 úvazku
(0,35 Asistent dopravy, 0,15 Údržbář). Jedná se o dopravu dospělých klientů
s duševním onemocněním, mentálním postižením a kombinovanými vadami
do sociálněterapeutických dílen do Meclova a do Domažlic. Jedná se o
pravidelnou dopravu klientů na pracoviště - Po, Út, Čt - ráno 7:00 - 10:00,
odpoledne 13:00 - 16:00, dále zajištění jednorázových akcí dle dohody - cca
2x měsíčně, včetně So, Ne a svátků. Je nutný ŘP skupiny B a schopnost
komunikace s uvedenou cílovou skupinou klientů. Hrubá mzda cca 11 500 12 000 Kč.
Kontaktní osoba: Ivana Fröhlichová, tel.: 731433020, email:
ivana.frohlichova@dchp.charita.cz

Výstavba silnice v nové obytné zóně v Meclově

V nové obytné zóně v Meclově směrem na Poběžovice probíhají práce na
výstavbě komunikace a chodníků.
Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 23. května 2020.
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
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Výtisk povolen: č.j.MKČR E 11538/01/04
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