Zpravodaj č. 9/2020, vydán v Meclově dne: 24. září 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznámení o době a místě konání voleb do krajských
zastupitelstev
Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční v pátek 2. října od 14 do 22
hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 1 - Meclov – hasičská zbrojnice v Meclově, pro voliče
bydlící v obcích: Meclov, Mašovice, Březí, Mračnice,
ve volebním okrsku č. 2 - Třebnice - místnost v budově kulturního domu
v Třebnicích čp. 19, pro voliče bydlící v obcích: Třebnice, Bozdíš, Jeníkovice,
Mrchojedy, Němčice.

UPOZORNĚNÍ pro voliče - pokyny
Žádáme voliče, aby dodržovali následující pokyny ve volební místnosti:
- vstup jen s nasazenou rouškou nebo obdobnou ochranou nosu a úst
- dezinfikovali si ruce připravenými prostředky
- dodržovali vyznačené rozestupy
DOPORUČENÍ – doneste si vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku.

Stavební práce v obci
 Začaly práce na přeložení veřejného osvětlení a pokládce elektrického
vedení do země v Meclově v ulicích od pohostinství ke hřbitovu a od
pohostinství kolem obchodu až na „vingl“.
Žádáme občany o trpělivost a spolupráci v průběhu stavby.
 Obec Meclov děkuje všem, kteří se podíleli na odstranění pletiva
z tenisových kurtů v Meclově. Tímto byla zahájena výstavba nového
víceúčelového hřiště.
 Probíhá oprava rybníka v Jeníkovicích

Architektonická studie návsi za meclovským kostelem
Obec Meclov nechala
zpracovat urbanistickou
studii
na
úpravu
veřejného prostranství
návsi
na
„vinglu“.
Vizualizaci vidíte na
obrázku u textu, je
zachován venkovský ráz i
dostatek zeleně.
Veškeré
dotazy
a
připomínky
zodpoví
starostka obce. Pokud
bude všeobecný souhlas
s návrhem, nechá obec
Meclov
zpracovat
projekt a bude se snažit
najít vhodný dotační titul
na realizaci této akce.
odkaz na další dokumenty a vizualizace:
http://www.obecmeclov.cz/kultura/aktuality/architektonicka-studie-navsi-zameclovskym-kostelem-357cs.html

Prodej dřeva
Obec Meclov nabízí k prodeji dřevo II. třídy, cena je snížena na 295 Kč (bez
DPH) za prostorový metr. Celkové množství je 30 kubíků složených ve
dvoumetrových polenech. Kontakt pan Konopík na tel.: 602444175.

KONTEJNERY
V pondělí 5. října 2020 budou od 16 do 18 hodin otevřeny kontejnery za
starým obecním úřadem v Meclově.
Poslední kontejnery v roce 2020 budou ve středu 18. listopadu
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích u kulturního domu.
Ve stejném termínu, 18. listopadu 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.

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 než pro
venčení psů. Např. zeleň kolem pohostinství v Meclově užívají hasiči pro
trénink, v zahradě za obecním úřadem je dětské hřiště atd.
Ohleduplným chováním k Vašim čtyřnohým miláčkům přispějete k tomu, aby
byla naše obec hezčí a nedocházelo k nepříjemnostem.

Poděkování SDH Meclov
Milí přátelé,
SDH Meclov každoročně připravuje pro děti dvě akce:
Dětské maškarní se letos konalo 7. března 2020. K naší i dětské radosti jsme
měli rekordní účast. Pro děti byly připraveny různé soutěže, tombola a
losování o hlavní ceny. Celé odpoledne provázela hudba, takže si děti i
zatančily. :)
Dětský den se bohužel nemohl konat v naplánovaném termínu (30.5.), ale na
děti jsme nezapomněli a poslední
srpnový
víkend
jsme
uspořádali
„Pirátskou stezku“. Děti na stezce mohly
plnit úkoly: hledání pokladu, hod na
žraloka, přejít lávku přes moře plné
žraloků, puzzle, chytání rybiček a naše již
tradiční střílení ze vzduchovky. Počasí
nám nepřálo, ale i za deště si to děti pořádně užily.
Tyto akce, které se uskutečnily díky Vaší podpoře, jsou úspěšně za námi.
Nesmírně si vážíme Vaší ochoty podpořit práci SDH Meclov (hasiček a holek
dorostenek) a doufáme, že nás budete podporovat nadále. Děkujeme všem,
kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou
materiální podpory, či formou finančního daru. Zde si dovolujeme uveřejnit
jména osob či institucí, které nám věnovaly sponzorský dar.

Sponzoři: Obec Meclov, SDH Meclov, Meclovská zemědělská a. s., MUDr. Věra
Ghattasová, Truhlářství Václav Páv a syn, Karpem a. s., Pekárna Kotačka
Horšovský Týn, Petra a Roman Krubertovi, Zbyněk Švec s rodinou, rodiny
Bílkova, Duffkova, Zmrzlíkova, Šlehoferova, Eberlova, Kusíkova, Riesova a
rodina Trněných.
Nesmím zapomenout i na ty, kteří dětské maškarní a pirátskou stezku pomohli
zorganizovat a připravit.
Proto děkuji hasičům za přípravu soutěží, za jejich čas a za pomoc dětem při
plnění úkolů: mladí hasiči - (Eliška S., Lucinka M., Filip V., Míša M., Natálka H.,
Maruška Č., Šarlotka Š., Naty M., Klárka N. a Vašík P.), dorostenky - (Denisa P.,
Sabina Š., Klárka V., Kačka CH. a Nikola M.) a ženy hasičky - (Jitka Ž., Zdeňka
B., Lída B. a Dana Š., Blanka M., Monika F.).
Mé díky patří i těm, kteří se postarali o občerstvení v pohostinství Meclov
(Monika Flosmanová).
Za celý tým SDH Meclov a za všechny děti Vám z celého srdce děkujeme.
Markéta Rogovská

Připravujeme
Meclov dětem, z.s. a SDH Meclov připravují podzimní odpoledne pro děti,
dne 7. 11. 2020. Děti se mohou těšit na dlabání dýní, čarodějnickou
stezku, lampiónový průvod a také na ohnivou show. Více informací bude
na letácích, které budou vyvěšeny na informačních místech po obci. Je
možné, že bude akce pozměněna nebo upravena, dle epidemiologické
situace nebo dle nařízení vlády.

Nabídka cvičení pro ženy
 Posilovací FITNESS cvičení pro ženy, určené k formování postavy,
zpevnění středu těla a především ke zlepšení nálady. Cvičení není
omezeno věkem, náročnost bude individuálně přizpůsobována.
Pravidelné cvičení posiluje imunitní systém a podporuje psychickou
odolnost.
V případě zájmu mě kontaktujte na telefonu 725 182 555 Eliška Hromádková
Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 22. září 2020.
Meclovský zpravodaj vydává 12x ročně Obec Meclov
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Zpracovává: Petr Hatlman
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