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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
každý rok přináší pro každého z nás něco nového a nezapomenutelného. Rok
2020 se stal díky celosvětové koronavirové pandemii zcela odlišným. Události
letošního roku nezapomenutelně ovlivnily životy nás všech. Někdo jako by
zatáhl za záchrannou brzdu a náš každodenní život se náhle zastavil. Najednou
jsme si uvědomili, jak hekticky žijeme. Hmotné statky pro mnohé znamenaly
více, než rodina a přátelé. Pandemie nás zavřela do našich domovů, abychom
opět začali žít jako rodina a abychom si uvědomili, jak moc nám chybí
opravdová vzájemná komunikace a objetí našich přátel. Proto bychom se měli
zamyslet nad způsobem života a vzít si z této doby ponaučení. Čeká nás
období velkých změn a je na každém z nás, jak se s tím vypořádá. Je přirozené,

že nás provází strach a nejistota, ale já věřím, že to všichni společně
zvládneme. Lidé si musí pomáhat, zrovna tak, jako na jaře, kdy se mezi lidmi
zvedla obrovská vlna solidarity a to nejen při šití roušek. Za to Vám všem patří
ještě jednou jedno velké „Děkuji!“
Koronavirus nás sice přibrzdil, ale nezastavil. A tak se dále pracovalo i v naší
obci.
Ne všechno se nám podařilo uskutečnit tak, jak jsme si to naplánovali, ale
nutno říci, že navzdory všem příkořím tohoto
roku, byl odveden kus práce. Tady je malá
ochutnávka. Jednou z největších investičních
akcí bylo vybudování komunikace, chodníků
a parkovacích míst v obytné zóně směrem na
Poběžovice. Doufám, že tamní obyvatelé
jsou s výsledkem spokojeni. Velkou změnou
prošel i bytový dům č.p. 47 v Meclově, kde
proběhla rekonstrukce přízemního bytu a za přispění dotace z Plzeňského
kraje tento dům dostal i novou střechu. Nyní bude čekat na nový kabát
v podobě fasády. Velkou změnou prošla i budova základní školy. Bývalý byt byl
přestavěn a vznikly zde nové učebny i zázemí pro družinu. Bylo provedeno
částečné odizolování budovy a prostor před školou byl nově upraven. Na
školní zahradě vyrostla venkovní tělocvična za finanční podpory obce Česká
Kubice a finančního daru od firmy Solar Meclov s.r.o.
Další investiční akcí bylo vybudování nového
veřejného osvětlení v Meclově od viaduktu
po náves za kostelem, která šla ruku v ruce
s pokládkou elektrického vedení do země. Na
sklonku roku pak byla zahájena výstavba
víceúčelového hřiště v Meclově za přispění
dotace z Plzeňského kraje a Ministerstva pro
místní rozvoj (MMr).
V obci Jeníkovice byla zahájena rekonstrukce místního rybníka, ale práce byly
díky velkému množství sedimentu zastaveny. V příštím roce podáme novou
žádost o dotaci a věřím, že se vše podaří zdárně dokončit. Za podpory dotace
Ministerstva zemědělství bude v příštím roce v Třebnicích probíhat také

oprava obou rybníků a za pomoci dotace MMr opravíme hřbitovní zeď s novou
vstupní bránou.
Obec rovněž zafinancovala solární lampy do Němčic, které si místní obyvatelé
svépomocí nainstalovali. Ve Březí byla opravená část místní komunikace a
pokračovaly práce na hasičské zbrojnici. V Mračnicích zase probíhaly práce na
opravě kulturního domu za přispění místních občanů. I v Mrchojedech se lidé
podíleli na zvelebení svojí obce.
V roce 2021 by měla proběhnout velká investiční akce v Mašovicích. Tou je
realizace domovních čistíren s monitoringem za podpory Státního fondu
životního prostředí.
Po tříletém úsilí se nám podařil získat příslib dotace na pořízení nového
dopravního automobilu pro SDH. Dotace však pokryje jen cca 60 % nákladů.
Pokud se najde nějaký další sponzor, který bude schopen tuto investici
podpořit, budu velmi potěšena. Netroufám si říci, jaký bude v příštím roce
rozpočet obce, ale uděláme všechno pro to, abychom zvládli vše, co jsme si
naplánovali.
Území naší obce je příliš rozlehlé na to, abychom vše spravedlivě podělili a
všem se zavděčili. Je to nemožné. O to více si vážím práce všech občanů, kteří
se jakýmkoliv způsobem podílejí na zkrášlení naší obce a svojí prací tak
přispívají k tomu, že se nám zde dobře žije. Velké poděkování patří i všem
spolkům. Děkuji všem zastupitelům za jejich celoroční práci ve prospěch obce
a velmi děkuji všem zaměstnancům obce. Nebylo to mnohdy lehké, ale
společně jsme to ustáli. Zvláštní poděkování si také zaslouží pedagogičtí
pracovníci a zaměstnanci školy, rodiče i děti. Byl to pro všechny složitý rok. A
v neposlední řadě se sluší poděkovat všem obchodním partnerům za jimi
odvedenou práci.
Na závěr mi dovolte, abych Vám z celého srdce popřála klidné a spokojené
vánoční svátky a do nového roku 2021 především pevné zdraví, vzájemné
lidské porozumění a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Zapomeňte na
všechny nepříjemnosti. Vychutnejte si kouzelnou atmosféru Vánoc, věnujte se
svým přátelům, rodině, dětem, ale hlavně si udělejte také čas sami na sebe.
Mějte se rádi! Těším se na další spolupráci se všemi, kterým není život v naší
obci lhostejný.
starostka Pavlína Kaufnerová

Uzavření obecního úřadu
Ve dnech 23. – 31. prosince 2020 bude uzavřen Obecní úřad v Meclově.

Informace o svozu odpadu na konci roku
Na pátek 1. ledna 2021 vychází svoz popelnic, po dohodě se svozovou firmou
však odvoz proběhne již ve čtvrtek 31. prosince 2020.

Třebnický betlém
V pátek 25. prosince 2020 od 13.30 hodin bude široké veřejnosti zpřístupněn
kostel
sv.
Jiljí
v Třebnicích.
V letošním
roce
si
bohužel
vzhledem k epidemiologické situaci
společně nezazpíváme koledy, ale
lidé si budou moci přijít
prohlédnout betlém a potěšit se
pohledem na Ježíška v jesličkách.
Od 14.30 hodin bude jako obvykle
následovat mše svatá.
Děkujeme všem, kteří se podílí na instalaci betlému a panu páterovi
Miroslawu Giergovi za udržování vánočních tradic.

Tříkrálová sbírka 2021 proběhne v Meclově, v Mračnicích a v
Němčicích
Tříkrálová sbírka 2021 se uskuteční v Meclově, Mračnicích a Němčicích
v sobotu 9. ledna 2021. Tato největší dobročinná a dobrovolnická akce v České
republice se stala již zavedenou tradicí a prakticky pomohla mnoha rodinám a
lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Děkujeme!
Diecézní charita Domažlice

Poplatky za odpad v roce 2021
Od 4. ledna 2021 lze na OÚ v Meclově platit poplatky za odpad (550 Kč/osoba
nebo rekreační objekt) a psy (150 Kč/pes) na rok 2021. Lze platit hotově či
kartou.
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