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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
KONTEJNERY
V srpnu nebudou otevřeny kontejnery za starým obecním úřadem
v Meclově. Stávající kontejnery již dosloužili, obec Meclov objednala nové a
čeká na jejich dodání. Další termín pro svoz odpadu bude včas oznámen.
Z důvodu nedostatečného využití byl kontejner na kov přesunut z Mračnic
do Meclova k hasičárně. Celkem bylo za 1. pololetí nasbíráno ve všech
čtyřech kontejnerech 471 kg kovových odpadů.

Odcizené lavičky
V létě loňského roku byly k polní
cestě vedoucí do Mašovic instalovány
čtyři dřevěné lavičky. Bohužel dvě
z nich byly počátkem července
odcizeny. Jsou to lavičky, které stály
uprostřed cesty Mašovice-Meclov a
pěší je využívali nejvíc. Zbyla pouze
lavička u Meclova a lavička u Mašovic. Nové lavičky v současné době obec
pořizovat nebude.

Oprava střechy
V červenci byla zahájena rekonstrukce střechy bytového domu čp. 47
v Meclově. Zakázku ve výběrovém řízení vyhrála firma ŘEZNÍČEK & HOLÝ
DŘEVOVÝROBA spol. s r. o. z Postřekova a bez odkladu se pustila do stavění
lešení a oprav. Bytový dům získá novou střechu po více jak 100 letech.
Na akci přispěl Plzeňský kraj částkou 400 tis. Kč. Zbylou částku uhradí
z rozpočtu obec Meclov.

OČKOVÁNÍ PSŮ
V úterý 4. srpna 2020 se bude konat od 17 hodin u budovy obecního úřadu
v Meclově každoroční OČKOVÁNÍ

PSŮ.

Nezapomeňte platný očkovací průkaz psa. Psa přiveďte na vodítku, případně
s košíkem.

MVDr. Linda Hynčíková Birnerová, tel: 604489477
Informace z Meclovské zemědělské a.s. - pokračování
Nosným odvětvím naší firmy je
živočišná výroba zaměřená na produkci
mléka. V posledních deseti letech jsme
do tohoto sektoru investovali více než
70 mil. Kč. Koncem roku 2019 jsme
dokončili rekonstrukci farmy ve Březí, došlo zde k navýšení ustájovacích míst
pro dojnice o 50 kusů na cca 420 kusů. V červenci letošního roku dokončíme
výstavbu nové dojírny v Srbech za 40 mil. Kč. Nová dojírna s kapacitou 2x16
míst je „skládačkou“ produktů od třech evropských výrobců technologií
dojení a je osazena italskými dojícími stroji Happel. Základní konstrukce
dojírny je produktem německé firmy BETEBE. Zajímavostí jistě je to, že je
použita inovativní technologie dojení, kterou dosud v České republice nikdo
nerealizoval.
Další doplňkovou činností je výroba mléčných výrobků z naší
minimlékárny v Srbech, kterou jsme uvedli do provozu v dubnu loňského
roku. Nabídku zákysu a jogurtů ve třiadvaceti různých příchutích jsme
rozšířili o čerstvý tvaroh a oblíbený jogotvaroh – mix jogurtu a tvarohu.
Naše mléčné výrobky dodáváme do vybraných prodejen v Domažlicích,
prodejny ZOD Mrákov v Mrákově, prodejny Dědova farma v plzeňském
obchodním centru Olympie a také do některých škol na Domažlicku a
nemocnice ve Stodu. Epidemie COVID 19 nás v této aktivitě bohužel
negativně ovlivnila, když jsme přistoupili k částečnému zastavení výroby a
poklesu poptávky. Naštěstí se v těchto dnech poptávka opět oživuje, aktivně
hledáme další odběratele v rámci Plzeňského kraje. Plán výroby čerstvých
sýrů jsme bohužel museli z ekonomických důvodů odložit. Naopak jsme
uvedli na trh jedinečný mléčný výrobek, který není v ČR dosud vyráběn. Je
jím jogotvaroh ochucený hlohem peřenoklaným. Hloh peřenoklaný,
původem z Číny, vykazuje vysoké hodnoty obsahu vitamínů a minerálů

oproti klasickému ovoci (jablka apod.), posiluje činnost srdce, snižuje
hladinu cholesterolu v krvi a snižuje krevní tlak. Hloh nám dodává ze své
vlastní produkce ekologický zemědělec Ing. Karel Tůma z Vodňan.
Na podzim loňského roku se Meclovská zemědělská, a. s. umístila mezi
oceněnými v soutěži „Českých 100 Nejlepších firem“ v ČR. 29. listopadu
2019 jsem za účasti členů vlády, senátorů, poslanců a dalších VIP hostů
převzal ve Španělském sálu Pražského hradu z rukou místopředsedy vlády a
ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka diplom a cenu potvrzující, že
naše firma patří k těm nejlepším v České republice v kategorii životní
prostředí, zemědělství a potravinářství. O deset dní později byly v budově
Národního muzea v Praze vyhlášeny výsledky soutěže Zemědělec roku 2019.
Naše firma již podruhé zvítězila v kategorii „Společensky odpovědný
zemědělec“, která hodnotí neekonomické výsledky a činnosti zemědělců
v oblasti vztahu k životnímu prostředí, podpoře místních zájmových spolků a
organizací a spolupráci s obcemi a městy. Domnívám se, že tato ocenění
přinesla mimo jiné i zvýšení obecného povědomí o obci Meclov jako takové
v České republice.
O výsledcích každého podniku, a nejen ekonomických, rozhodují lidé. Je
to zejména jejich obětavá a odpovědná práce vytvářející hodnoty, bez
kterých člověk nemůže žít. Velmi si vážím náročné práce v zemědělství, dnes
tak často označovaného jako původce všeho špatného v oblasti změn
klimatu nebo poklesu biodiverzity v přírodě. Je však potřeba si uvědomit, že
zemědělství má primární význam pro výživu obyvatel každé země a že je
nutné vždy hledat kompromisní řešení ze všech úhlů pohledu.
V supermarketech se jídlo nevyrábí a může také nastat situace, že si
potraviny z druhého konce Evropy prostě nedovezeme.
Dalším významným oceněním činnosti naší společnosti je získání
prestižní značky „Regionální potravina Plzeňského
kraje“ u svého mléčného výrobku „jogotvaroh“. O
tuto značku v letošním roce soutěžilo 104 produktů
od 38 výrobců. Jedním z hlavních cílů značky
„Regionální potravina“ je podpora opravdu
kvalitních lokálních potravin na našem trhu.
Oceněné výrobky získávají certifikát ministra
zemědělství a právo užívat značku „Regionální
potravina“ daného kraje po dobu 4 let.
Ing. Jaroslav Hána, Meclovská zemědělská, a. s.
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Fotbalový oddíl TJ ZD Meclov
zve na

Memoriál
Ing. Václava Kocoura
Memoriál se koná v sobotu 1. srpna 2020 na hřišti v Třebnicích.
Program: 11:30 přípravky: TJ ZD Meclov – TJ Sokol Postřekov
13:30 dorost TJ ZD Meclov – dorost TJ Sokol Mrákov
16:30 muži TJ ZD Meclov A – FC Rokycany A
Občerstvení po celý den zajištěno.

V nové obytné zóně v Meclově směrem na Poběžovice firma FINALKOM již
dokončuje práce na komunikaci a v příštím týdnu začne pokládka asfaltu.
Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 23. srpna 2020.

