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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery za starým obecním úřadem v Meclově budou pro občany
zpřístupněny v pondělí 3. května 2021 v době od 16 – 18 hodin. Ve stejném čase
budou otevřeny i o měsíc později 7. června 2021. Kontejnery poté budou
otevřeny až po prázdninách, o přesném termínu budeme informovat.

Poničená fasáda kolny u dětského hřiště v Meclově
Nápisy, šlápoty, bahno, tak „neznámý
umělec vylepšil“ vloni opravenou
fasádu kolny na zahradě za Obecním
úřadem v Meclově. Obec teď musí
omítku nechat znovu natřít.
Apelujeme
proto
na
všechny
návštěvníky dětského hřiště v zahradě
za obecním úřadem, aby udržovali
pořádek a neničili zařízení zahrady,
dětského hřiště a venkovní posilovny.

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne distanční
formou od 3. 5. do 14. 5. 2021. K přijímacímu řízení
budete potřebovat:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte,
• plnou moc (při správním řízení vždy vystupuje za
oba zákonné zástupce jen jeden a ten druhý mu
musí vypsat plnou moc k těmto úkonům),

• potvrzení o prodělaném pravidelném očkování (neplatí pro děti, které plní
povinné předškolní vzdělávání - poslední rok před nástupem do ZŠ),
• prostou kopii rodného listu dítěte.
Veškeré tiskopisy si můžete stáhnout na webových stránkách školy –
www.zsmsmeclov.cz nebo vyzvednout po telefonické domluvě s ředitelkou
školy v ředitelně ZŠ. Sběr žádostí bude probíhat od pondělí 3. 5. do pátku 14. 5.
2021.
Všechny dokumenty k přijímacímu řízení můžete doručit:
• do datové schránky školy – gxvmfe3,
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
• poštou na adresu školy - Základní škola a mateřská škola Meclov, Meclov
126, Meclov 345 21,
• osobně do schránky školy na budově ZŠ
V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na čísle: 607 108 914
Mgr. Martina Hrubá, ředitelka školy

Snížení ceny dřeva
Obec Meclov snižuje cenu dřeva pro samovýrobu na 40 Kč bez DPH za
prostorový metr. Zájemci se mohou hlásit u pana Konopíka na tel.: 602444175.

Informace z SDH Meclov
Velikonoční soutěž
Dne 4. dubna 2021 byla ukončena
velikonoční soutěž. Děti mohly tvořit
velikonoční výrobky a následně jejich
fotky poslat na e-mail SDH Meclov.
Přišlo 11 velikonočních výrobků od dětí
a jelikož byly všechny hezké a cení se i
snaha, rozhodli jsme se, že každé dítě
obdrží cenu. Hlavní cena se losovala. A
kdo vyhrál? Z 11 účastníku je tou
nejšťastnější Anet Rieszová (1,5 roku).
Všem zúčastněním byly předány ceny.
Na fotky se můžete podívat na
facebooku SDH Meclov
Za SDH Meclov děkuji všem, kteří se
zúčastnili.

ZAJÍČKOVA STEZKA PRO MLADÉ HASIČE
Jak zabavit mladé hasiče během Velikonoc? Tak aby si trochu zatrénovali? Jak
jinak než stezkou s úkoly. Pro mladé hasiče si vedoucí připravila 12 úkolů nejen
s hasičskou tématikou, které byly umístěny na stezce. Vedoucí se inspirovala
SPOLEČNÍKEM (projekt Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).
Na připravené kartičky zapisovali
účastníci správné odpovědi. Jeden z
úkolu byl, zopakovat si signály rukou a
poslat vedoucí fotku. Poznáte, které
signály mladí hasiči ukazovali?
Zajíčkovu stezku absolvovalo 18
mladých hasičů, v kategorii soptíci,
mladší a starší.
Všichni zúčastnění dostali od vedoucí
malou odměnu.
Děkuji všem, kteří zajíčkovu stezku
absolvovali. Moc vás chválím.

Hra na stezce do Mašovic
Na stezce do Mašovic budou vyvěšeny panely pro mladé hasiče, místo tréninků.
Při procházce si můžou panely přečíst a zároveň si osvěžit znalosti z hasičiny,
aby nezapomněli. U některých panelů budou pomůcky, proto prosíme, aby je
nikdo neodnášel a neničil. Ostatní děti si to mohou také vyzkoušet, ale vše
vracejte na své místo. Panely budou vyvěšeny cca měsíc. Děkujeme :)

Velikonoční putování
Během velikonočních prázdnin si pro
děti připravilo SDH Meclov ve
spolupráci s RC Myška Lola z.s. a obcí
Meclov „Velikonoční putování“. Stezka
byla umístěna na trase Meclov Ohnišťovice. Děti po cestě plnily úkoly
a zaznamenávaly si správné odpovědi.
Na konci jim vyšla tajenka. Každý, kdo
správně vyluštil a vložil tajenku do
označené schránky, získal cenu.
Celkem se zúčastnilo 51 děti. Všem
dětem gratulujeme!
Marcela Dufková, Markéta Rogovská

Meclovská zemědělská vsadila na konopí. Je o ně velký zájem
Meclovská zemědělská se už před dvěma lety
zaměřila na pěstování konopí setého. Letos
bude zaseto na více než třiadvaceti hektarech.
„Konopné semínko prodáváme celé, loupané,
připravujeme prodej konopného oleje a zbytků po loupání a lisování pro
ptactvo.“ uvádí předseda představenstva Jaroslav Hána.
V Meclově rovněž produkují konopnou vazelínu. Právě zde vyrábí manželé
Vrbovi konopnou vazelínu a produkt popisují jako vysoce účinnou emulzi se
širokým spektrem použití, a to na atopické ekzémy, pásové opary, vyrážky,
záněty šlach a kloubů, křečové žíly, hemoroidy, ale třeba i akné, vrásky apod.
V nejbližší době rozšíří nabízený sortiment o kosmetické přípravky (mýdlo,
krémy, šampony, CBD kapky a olej).
O konopí je dnes velký zájem, a to nejen v kosmetickém průmyslu. Třeba Izraelci
dělají ze stonků etanol. Z konopí vznikají i stovky dalších výrobků, třeba lana,
plachty, oblečení, kabelky, obuv, papír, ale i čalounění do aut a mnoho dalšího.

Pro naši imunitu
Když je řeč o netradičních plodinách, v Meclovské zemědělské se nezaměřují
jen na konopí. Své místo tady bude mít i maralí kořen, který
zvyšuje odolnost proti stresu a současně stimuluje naši
imunitu. Dále kotvičník zemní, známý svými
afrodiziakálními účinky na muže i ženy a pozitivním vlivem
na snižování hladiny cholesterolu. Další netradiční plodinou
je ostropestřec mariánský (na obrázku vlevo), bylina, která
pomáhá při regeneraci jater. Ostropestřec je jako léčivka
zmiňován už ve starověkém Řecku, ovšem až v posledních
letech se mu právem věnuje stále více pozornosti. První
várku sklízeli v Meclově už před třemi lety.
Společnost Meclovská zemědělská se ovšem nezbývá pouze rostlinou výrobou.
Dnes hospodaří na více než 3500 hektarech zemědělské půdy a jejím nosným
odvětvím je klasická živočišná výroba, konkrétně chov mléčného holštýnského
skotu, který je soustředěn do farem v Srbech, Březí, Třebnicích, Dolním
Metelsku a v Hostouni na Domažlicku. V Srbech firma provozuje moderní
minimlékárnu, kde tradičním způsobem vyrábí mléčné výrobky ze svého mléka.
Společnost též od roku 2012 provozuje bioplynovou stanici v Meclově.
Text převzat od Meclovské zemědělské a.s., dokončení v dalším Zpravodaji.
Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 24. května 2021
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