Zpravodaj č. 6/2020, vydán v Meclově dne: 25. června 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kontejnery
V červenci a srpnu nebudou otevřeny kontejnery za starým obecním
úřadem v Meclově. Kontejnery budou otevřeny až 7. září 2020.

Informace o dotacích
Během června bylo rozhodnuto o většině dotací, které obec Meclov podala.
Přislíbeny byly tyto příspěvky:
Plzeňský kraj:
Nákup věcného vybavení JSDHO Meclov
15 000,00 Kč
Nákup věcného vybavení JSDHO Březí
27 552,00 Kč
Oprava budovy základní školy v Meclově - II. etapa
200 000,00 Kč
Rekonstrukce střechy bytového domu č. p. 47 v Meclově 400 000,00 Kč
Víceúčelové hřiště pro ZŠ Meclov
2 500 000,00 Kč
Ministerstvo zemědělství:
Oprava návesní MVN Třebnice (realizace v roce 2021)
1 939 631,30 Kč
Oprava MVN Třebnice na p.č. 76/2 (2021)
939 904,22 Kč
Oprava rybníka v obci Jeníkovice
722 444,00 Kč
Ministerstvo vnitra:
Nový dopravní automobil pro JSDH Meclov (2021)
450 000,00 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj
Třebnice - oprava brány a hřbitovní zdi (2021)
500 000,00 Kč

Vyčištění komínů
Do 10. července 2020 se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na
Obecním úřadě v Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu,
který bude předán kominíkovi panu Jiřímu Suchému ze Stráže. Ten provede

vyčistění komínů během následujících týdnů. Jmenovaný kominík provádí
také kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO.

Informace ze ZŠ a MŠ Meclov
Dne 17. 6. 2020 v naší
mateřské škole proběhlo
rozloučení s předškoláky.
Všech 19 budoucích
školáků přišlo již ráno do
mateřské školy i s novou
školní aktovkou.
Školáky čekalo zábavné
dopoledne.
Učitelé
přichystali na školní
zahradě stezku odvahy
plnou úkolů a překvapení,
kde museli prokázat svou
obratnost, postřeh a
důvtip.
Naše školáky nezaskočil
ani poslední úkol, a to
napsat své jméno na
tabuli.
Své první vysvědčení
s velkou jedničkou, které
jim předali učitelé, si tak
zasloužili všichni budoucí
školáci. Na závěr nechybělo sladké pohoštění a společné foto s aktovkami.

ředitelka ZŠ a MŠ Meclov Mgr. Martina Hrubá

Dětský den v Mrchojedech
Letošní
dětský
den
v Mrchojedech 6. června
se nesl v duchu slavné
francouzské dobrodružné
soutěže Klíč od pevnosti
Boyard.
Hra
byla
naprosto
jedinečnou
formou zábavy, která
rozvíjela u dětí kreativní
myšlení, flexibilitu při
řešení
problémů,
prověřila
teamovou
spolupráci a pohybové
schopnosti. Soutěžily dva týmy, které v průběhu hry plnily nejrůznější úkoly,
za které získávaly klíče. Klíče pak směnily za indicie a konečným cílem bylo
uhodnout heslo k otevření truhly s pokladem.

Mezi disciplíny jsme zařadili střelbu z kuše. Při větrném počasí nebylo
jednoduché sestřelit
plápolající
se
balónek. Pro další
klíč musel jeden
z týmu vyšplhat po
lanovém žebříku do
výšky cca 3,5 metru,
přelézt na slacklinu a
dojít na druhou
stranu a z karabiny
klíč získat. I přesto,
že byly děti jištěny úvazkem, zdolání vyžadovalo fyzickou zdatnost a také
psychickou
vyrovnanost. Dále na
děti čekal Mistr
Postřeh.
K získání
klíče musely děti
uhodnout,
pod
jakým kalíškem se
skrývá
kulička.
Značnou
dávkou
odvahy bylo 7 tajemných sklenice naplněných nejrůznějším obsahem (písek,
červi, myši, sarančata, namočené pečivo, svízel přítula, bahno). Sklenice
zdobil černý kabátek, přes který děti do sklenic neviděly. Otvorem v látce
zasunuly svou ruku do sklenice a musely najít klíč. Dalšími disciplínami byla
štafeta se zapálenou
svíčkou,
překážková
dráha, vymotat klíč z uzlů
na provaze, přetahovaná
lanem,
vymyslet
v časovém limitu báseň o
čtyřech slokách na téma
dětský
den,
sestřelit
hasičskou proudnicí daný
terč (lahev) na hladině
rybníka, následně k němu
doplout na lodi a přivézt si
tak další klíč. Týmy se

prostřídaly i ve věži u otce Fura, který dával dětem nelehké hádanky. U něho
pak směnily klíče za indicie vedoucí k heslu, které otevřelo truhly
s pokladem. I malí účastníci si vyzkoušeli slalom, hod míčkem do tlamy
Mrchojeda, srážení kuželek a stříkání hasičskou pistolí.
Odpoledne jsme si užili všichni. Jménem dětí bych chtěla poděkovat Obci
Meclov za poskytnutí finančního příspěvku, SDH Třebnice za podílení se na
uspořádání dětského dne a dále velké díky všem za skvělou atmosféru,
spolupráci a také materiální i finanční podporu. Bez vás by to nešlo.
Děkujeme.
Jiřina Kozová, Mrchojedy

Informace z Meclovské
zemědělské a.s.
Vážení občané,
v loňském
červnovém
vydání
Meclovského
zpravodaje
jsem Vás informoval o činnosti naší společnosti do poloviny roku 2019.
Dovolte mi tedy, abych tyto informace doplnil o aktuální údaje.
Hospodaření naší společnosti skončilo v loňském roce ziskem přes 5 mil. Kč,
což je z hlediska posledních pěti let spíše podprůměrný výsledek. Důvodem
byla zejména nižší produkce mléka způsobená nedostatkem kukuřičné siláže
a také špatnou kvalitou senáží, která se musela kompenzovat drahými
nakupovanými krmivy. Výrazným negativem byla také první velká plánovaná
oprava bioplynové stanice v Meclově (čištění fermentorů) za bezmála 4 mil.
Kč spojená s měsíčním výpadkem výroby elektrické energie. Rovněž nám
vzrostly mzdové náklady. Průměrná hrubá měsíční mzda pracovníka naší
firmy činila v loňském roce 34.055,-- Kč, což je o více než 2.000,-- Kč oproti
roku 2018. K tomu naši zaměstnanci dostávají i nadále stravenky v hodnotě
100,-- Kč na den, příspěvek na životní nebo penzijní pojištění, příspěvek na
dopravu, naturálie a za zvýhodněnou cenu mohou využít firemní chatky na
Hracholuskách pro rodinnou dovolenou.
V rámci svých inovačních aktivit se společnost rozhodla před dvěma lety
pěstovat netradiční plodiny, jakými jsou ostropestřec mariánský, kotvičník
zemní a maralí kořen. Semena ostropestřce mají blahodárné účinky na játra.
Používají se jako prevence před ztučněním jater a při zdravotních potížích
vzniklých zánětem jater. V homeopatii se předepisuje také na zlepšení
funkce žlučníku, proti tvorbě žlučových kamenů a při depresích. Ve
spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích pokračujeme ve
výzkumech týkajících se humánní medicíny a živočišné výroby. Poslední
takovou aktivitou je pěstování kotvičníku zemního, někdy nazývaného

rostlinou třetího tisíciletí nebo rostlinnou viagrou. Účinné látky této rostliny
mají pozitivní vliv na snižování cholesterolu o 15-30% a také afrodisiakální
účinky na muže i ženy. Využitím účinků této rostliny by bylo možné také
pozitivně ovlivňovat průběh reprodukčního cyklu v chovech hospodářských
zvířat. Tato skutečnost je nyní předmětem výzkumu JČU v chovu dojnic naší
společnosti. Třetí pěstovanou „inovativní“ rostlinnou je maralí kořen. Tato
bylina zvyšuje odolnost proti stresu a je současně imunostimulátorem.
Výrobky z prvních dvou jmenovaných rostlin je možné zakoupit v současné
době přímo v sídle společnosti v Meclově. Maralí kořen bude k dispozici
během příštího roku, kdy bude dovršen tříletý cyklus pěstování.
Jak jistě víte, od roku 2016 je Meclovská zemědělská, a. s. detašovaným
pracovištěm České zemědělské univerzity v Praze pro pěstování léčivého
konopí. Produkce z celkem osmi sklizní byla využita pro výzkumné
pracoviště v sídle univerzity v Praze a nemocnicích. Léčivé konopí bylo
v důsledku neschopnosti a negativního pohledu předchozích vlád pro naše
občany téměř nedostupné. V pondělí 11.5.2020 projednala vláda ČR změnu
v legislativě týkající se návykových látek a Ministerstvo zdravotnictví chce
zavést nový systém licencí pro pěstování konopí pro léčebné použití. Po
nabytí účinnosti těchto změn požádáme o udělení této licence. V případě
úspěšné žádosti o licenci počítáme s rozšířením této podnikatelské aktivity a
mohl by zde vzniknout prostor i pro dodávky konopí mimo ČR.
V loňském roce jsme začali pěstovat další netradiční plodinu, kterou je
technické konopí (konopí seté). Konopí seté se na našem území pěstovalo
odedávna. Z této rostliny je možné využít květ, listy i stonek a je téměř beze
zbytku zpracovatelná. Po první světové válce u nás zaujímala tato plodina
plochu o velikosti cca 9.000 ha, v loňském roce to bylo 470 ha. Naše firma
v roce 2019 sklidila konopí z cca 7 ha, letos jsme oseli téměř 50 ha. Tím jsme
se zařadili mezi největší pěstitele této plodiny v ČR. Technické konopí
pěstujeme pro květ, máme uzavřenu smlouvu s odběratelem na tuto část
rostliny. Rostlina se po sklizni suší na čínské pásové sušicí lince, která je
umístěna v areálu firmy. Původně jsme chtěli rozšířit provoz sušení o další
sušící linku, ale epidemie COVID 19 tomuto záměru zabránila. Ve spolupráci
s odběratelskou firmou řešíme sušení na dalších podobných linkách
v Plzeňském kraji. Sušení konopí bude probíhat od července do září
letošního roku v nepřetržitém třísměnném provozu. Pokud by měl někdo
zájem o brigádu na této lince (podobně jako v minulém roce naši skvělí
důchodci), může kontaktovat sekretářku ředitele p. Müllerovou společnosti
na tel. 379 428 825.
Ing. Jaroslav Hána, Meclovská zemědělská, a. s.
>>>>>>>>Pokračování v příštím Zpravodaji<<<<<<<<

Ohlédnutí za tím, jak trénovali mladí hasiči z Meclova,
během nouzového stavu
Jelikož nemohli mladí hasiči od 13. března 2020 trénovat pospolu, vedoucí
Markéta jim naordinovala samostudium. Mladí hasiči se doma připravovali
na plnění odborností, dle materiálů, které jim vedoucí poslala. Danou
odbornost se mohli učit i přes aplikaci MLADÝ HASIČ.
Jelikož
neměla
vedoucí
Markéta žádnou zpětnou
vazbu od dětí, nevěděla, zda
se opravdu materiálům
věnují. Vymyslela pro mladé
hasiče soutěž. Soutěž se
skládala z 10 úkolů. Každý
týden poslala dětem 2 úkoly,
a ty měly týden na to, aby je
splnily. Nebyly to jen
hasičské úkoly, ale objevil se
úkol jako např. určení stop,
třídění odpadu, pohádkový
test a jiné. Nejvíce mladé
hasiče bavil úkol č. 2., kdy
měli po Meclově najít min. 5
hydrantů.
K hodnocení zadaných
úkolů
si
vedoucí
Markéta přizvala na
pomoc
vedoucí
Moniku. Spolu úkoly
vyhodnotily
a
připravily pro děti,
které se soutěže
zúčastnily, odměny.
Vyhodnocení soutěže
proběhne na prvním
společném tréninku,
který bude snad již
brzy, doufáme v to.
Markéta Rogovská

Přejeme všem krásné prázdniny a letní dovolenou.
Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 26. července 2020.
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