Zpravodaj č. 5/2021, vydán v Meclově dne: 28. května 2021

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 16. června 2021 se v Třebnicích v KD od 18:00 hodin uskuteční
zasedání obecního zastupitelstva.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery za starým obecním úřadem v Meclově budou pro občany
zpřístupněny v pondělí 7. června 2021. Kontejnery poté budou otevřeny až po
prázdninách, o přesném termínu budeme informovat.

Sběr odpadků
Dne 9. května 2021 se děti
z Dětského domova ve Staňkově
pustily opětovně do úklidu okolí
Meclova. V předešlé roky se
zapojily pod hromadnou akcí
„Ukliďme Česko“ a přidali se i
další přátelé přírody z Meclova a
okolí.
Letos děti uklízely stezku
z Meclova do Ohnišťovic a
nasbíraly 10 pytlů odpadů. Obce Meclov a Ohnišťovice se následně postaraly o
odvoz pytlů.
Děkujeme všem zúčastněným, jenž se na této akci podíleli.
VESPOJENÍ,z.s. J. Buriánková

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.

Vyčištění komínů
Do úterý 22. června 2021 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.

Očkování psů
V sobotu 12. června 2021 se bude konat OČKOVÁNÍ PSŮ

•
•

od 10 hodin u budovy Obecního úřadu v Meclově
od 11 hodin u kulturního domu v Třebnicích

Psa přiveďte na vodítku, případně s košíkem. Nezapomeňte vzít sebou platný
očkovací průkaz psa.
MVDr. Linda Hynčíková Birnerová, tel: 604489477

Stavby v obci
V Meclově pokračují práce na výstavbě sportovního hřiště. Nové sportoviště by
mělo být dokončené do konce června.

V Třebnicích i přes velmi deštivé počasí probíhá rekonstrukce malých vodních
nádrží (na návsi i u garáží)
Obec Meclov hledá zájemce na pozici „správce hřiště“. Pro podrobnější
informace a podmínky kontaktujte starostku obce (tel. 602972553).

Nová přírodní zahrada v areálu mateřské školy
Od ledna 2021 škola zahájila realizaci projektu „Přírodní zahrada pro MŠ“ –
podpora environmentální výchovy u dětí předškolního věku, který byl
podpořen MŽP ČR. První prvky – vrbové stavby – byly osázeny již na začátku
března. Tato vrbová iglú propojená
tunelem budou časem ve slunné dny
zajišťovat příjemný stín a vytvoří zajímavá
zákoutí pro dětskou hru. Část zahrady
zdobí proplétaný vrbový plot.
V období letních prázdnin bude
pokračovat realizace zahrady instalací
dalších prvků. Na stávajícím kopci v
zahradě bude postavena dřevěná
pozorovatelna a do kopce zabudován 3 metry dlouhý tunel. Mezi další prvky,
které budou děti využívat k hrám i výuce, patří hmatový chodník (8 m), vodní
hrátky na přelévání vody, dřevěný hrací panel, indiánské týpí pro celoroční
využití, hmyzí domek, ježkovník a králíkárna s výběhem pro chov domácích
mazlíčků. Společně s dětmi nás čeká osázení bylinkové spirály, výsadba
kvetoucích keřů a dvou ovocných stromů. Z dotace projektu bude škola
zakupovat náčiní pro práci na zahradě, sušičku ovoce, lis na ovoce, sběrače
dešťové vody na zalévání, solární čerpadlo vody, badatelské pomůcky na výuku
–atlasy na určování rostlin, dalekohledy, pozorovací nádoby na hmyz, lupy,
pásmo atd. Naše „Přírodní zahrada“ se stane pro děti zdrojem her, pozorování,
objevování a bádání. Bude přírodní učebnou pro žáky základní školy, kteří ji
využijí pro hodiny prvouky a přírodovědy – v rámci vzdělávacího programu učíme se venku.
Jménem školy a všech dětí chceme touto cestou poděkovat všem, kdo sdílí naše
nadšení a ochotně nám pomáhá s realizací projektu. Děkujeme!
Mgr. Martina Hrubá, ředitelka školy

Meclovská zemědělská vsadila na konopí. Je o ně velký zájem
- pokračování
Za svou práci sklízejí ocenění
Díky svému modernímu přístupu získala jedna
z největších zemědělských firem v kraji již
několik
ocenění.
V celostátní
anketě
Zemědělec roku se už dvakrát umístila na prvním místě v kategorii společensky
odpovědný zemědělec. Poprvé to bylo v roce 2017 a podruhé v roce 2019.
Firma se také dvakrát zařadila mezi „Českých 100 nejlepších“, což je věhlasný
žebříček těch nejúspěšnějších českých firem,
které každoročně vyhlašuje panevropská
společnost Comenius Ne náhodou zazářili
zemědělci z Meclova v kategorii Životní
prostředí, zemědělství a potravinářství.
Předseda představenstva Jaroslav Hána
přebíral v roce 2019 cenu ve Španělském sále
Pražského hradu, kde se za účasti nejvyšších
vládních představitelů a řady významných
osobností konalo slavnostní vyhlášení. V roce
2020se v této soutěži umístila na 86. místě,
předání cen se uskutečnilo on-line formou.
„Těchto cen si opravdu velice vážíme. Je důrazem toho, že naši práci děláme
dobře,“ komentuje prestižní ocenění ředitel Hána.
Regionální potravina
Další úspěch se dostavil loni, kdy firma získala označení Regionální potravina
Plzeňského kraje, a to v kategorii mléčné výrobky, za
svůj Jogotvaroh. Jde o našlehanou a ochucenou směs
jogurtu a tvarohu, která si krátce po svém uvedení na
trh získala množství příznivců. Ve stejném roce se
Meclovská zemědělská umístila na druhé příčce
v anketě Vodafone Firma roku 2020 Plzeňského kraje.
Více o společnosti najdete na webových stránkách
www.meclovska.cz a na facebookovém profilu firmy.
Text převzat od Meclovské zemědělské a.s.
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