Zpravodaj č. 4/2020, vydán v Meclově dne: 28. května 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Úřední hodiny Obecního úřadu v Meclově
PONDĚLÍ 8:00 – 16:30

STŘEDA

8:00 – 16:00

Zasedání obecního zastupitelstva
V úterý 16. června 2020 se v Třebnicích v KD od 18:00 hodin uskuteční
zasedání obecního zastupitelstva.

Zpráva z vývozu velkoobjemových kontejnerů
Dne 4. května 2020 proběhl v naší obci tradiční svoz odpadu do
velkoobjemových kontejnerů. Bylo vyvezeno celkem 8 kontejnerů
s odpadem, nebezpečný odpad byl odvezen zvlášť. Tento jediný sběrný den
stál obec 62.552 Kč. Viz následující tabulka, ve které je rozepsáno jak složení
odpadu, tak náklady dle položek.

Sběrné dny pořádá obec 2x za rok (jaro/podzim) a k tomu od loňska mohou
občané každé první pondělí v měsíci vozit odpad do kontejnerů v Meclově
(náklady cca 16 tis. Kč/měsíc).
Na konci měsíce dubna (tedy před uvedeným sběrným dnem) bylo
vyčerpáno více než 50 % prostředků určených na odpady v rozpočtu obce
Meclov. Množství financí pro letošní rok bylo přitom tvořeno dle loňských
nákladů s mírným navýšením (cca 50 tis. Kč), a přesto už po třetině roku je
vyčerpána více než polovina.
Je zřejmé, že náklady na odvoz odpadu neustále velmi rychle stoupají a obec
Meclov bude muset na nárůst adekvátně reagovat.

Hasiči dezinfikovali
Po dobu nouzového stavu hasiči z JSDH Meclov, Třebnice a Březí 3x v týdnu
vyjížděli a dezinfikovali společné prostory, kde se mohou obyvatelé
shromažďovat, např. kontejnery s tříděným odpadem, dětská hřiště apod.

SDH Meclov ruší dětský den v Meclově
Vzhledem k dané situaci se Dětský den, který se měl konat 31. května 2020,
ruší. O novém termínu budeme veřejnost včas informovat.
SDH Meclov

A co dělají během nouzového stavu MLADÍ HASIČI?
Od své vedoucí Markéty dostali „samostudium“. Po dobu nouzového stavu
se učí odbornosti. Každý rok si může mladý hasič splnit jednu odbornost,
postupuje takto: preventista junior, strojník junior, preventista, strojník,
kronikář, cvičitel, velitel a instruktor. Po splnění všech odborností si může

splnit specializace nebo i vedoucího III. stupně – minimum a je-li mu už 18
let, může trénovat mladé hasiče, či pomáhat s trénováním.
A co to vlastně znamená plnění odborností pro mladého hasiče? Jedná se o
vzdělávací systém určený pro děti a mládež Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Cílem je nejen si s dětmi hrát, ale zajistit i jejich vzdělávání. Plnění
odznaků odborností je jednou z věcí, jak děti naučit vědomosti týkající se
např. problematiky prevence požárů, obecné znalosti týkající se hasebních
prostředků, problematiku činnosti
hasičů na místě zásahu apod.
Aby vedoucí Markéta měla aspoň
trochu přehled, jestli děti na
hasiče trénují, či se učí, vymyslela
pro ně soutěž. Soutěž se skládá z
10 úkolů, každý týden děti
dostanou dva úkoly. Jakmile úkol
splní, posílají ho své vedoucí.
Soutěž má kategorii soptíci,
mladší, starší a dorost. Vyhlášení soutěže proběhne na prvním společném
tréninku, který snad bude brzy.
Ještě jsme vás nestihli informovat, že SDH Meclov otevřelo dveře i menším
dětem, kteří chodí do školky. Od nového roku 2020 máme i kategorii
soptíci. Ti se každou neděli scházeli v tělocvičně a trénovali na jejich první
závody.
Závody se uskutečnily v Domažlicích dne 29. 2. 2020, a bylo to Zimní setkání
mladých hasičů. Na tento závod
jezdí mladí hasiči každý rok.
Letos jsme obsadili 4 kategorie
– soptíky (2 družstva), mladší (2
družstva), starší (2 družstva) a 2
dorostence. Celkem jsme na
závody dorazili s 30 dětmi. V
kategorii soptíci bylo 5 družstev
a naše první družstvo se
umístilo na 3. místě. Všichni

soptíci byli velmi šikovní a vše zvládli na jedničku. S vedoucí Monikou je
chceme velmi pochválit, jak si s prvními závody poradili.
I když jsme na zimním setkání v ostatních kategoriích (mladší, starší a
dorost) neobsadili první tři příčky, mladí hasiči absolvované disciplíny zvládli
velmi dobře a nemají se za co stydět. Za jejich účast na závodech je velmi
chválím a děkuji.
Za SDH Meclov Markéta Rogovská

Nabídka pracovního místa
Obec Meclov hledá zaměstnance na pozici samostatný(á) referent(ka) na
dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené.
Místo výkonu: obec Meclov
Přihlášky se přijímají do 15. června 2020
Předpokládaný nástup: 1. srpna 2020 (dle domluvy)
Požadavky: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, nejlépe
ekonomického směru, znalost podvojného účetnictví nebo mzdové agendy
Platová třída: 9 + zaměstnanecké benefity
Bližší informace podá starostka obce paní Pavlína Kaufnerová na tel.:
602972553 případně lze informace nalézt na úřední desce na stránkách
obce: www.obecmeclov.cz

Upozornění pošty v Meclově
Česká pošta upozorňuje občany, že pobočka v Meclově
má nové telefonní číslo 954 234 521. Stávající číslo bude
během několika dnů zneplatněno.

Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 21. června 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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