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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zasedání obecního zastupitelstva
V úterý 13. března 2018 se v pohostinství v Třebnicích od 18 hodin
uskuteční zasedání obecního zastupitelstva.

Úklid na veřejných prostorech
Obec Meclov žádá všechny občany, aby udržovali pořádek kolem
kontejnerů. Je velmi nevhodné nechávat tříděný odpad, který přivezete,
povalovat okolo kontejnerů, neboť je často větrem či jinými vlivy roztahán
po okolí a hyzdí veřejná prostranství.
Obec Meclov též žádá majitele psů, aby po svých čtyřnohých mazlíčcích
uklízeli exkrementy a nenechali je válet na veřejných prostranstvích.
Údržba veřejných prostranství je věcí všech občanů, na každém z nás záleží,
jak bude naše obec vypadat.

Mezinárodní den žen v Meclově
SDH Meclov zve všechny ženy 10. března 2018
od 19 hodin do pohostinství v Meclově, kde
pořádá MDŽ.

SPORTOVNÍ PLES V TŘEBNICÍCH
TJ ZD Meclov pořádá v pátek 2. března 2018 v kulturním domě v Třebnicích
od 20 hodin sportovní ples. K tanci a poslechu zahraje VRCHOVANKA.
Můžete se těšit na bohatou tombolu, dámskou volenku i půlnoční
překvapení.
Svoz autobusem: 19.15 Březí zastávka
19.28 Meclov u hřiště
19.20 Mašovice zastávka
19.30 Mračnice zastávka
19.25 Meclov zastávka
19.35 Němčice zastávka
Po skončení bálu rozvoz cca ve 2 hodiny.
Srdečně zveme všechny občany!

Prázdninový výlet do České televize
V pondělí 5. února 2018 se děti z Mračnic a Meclova vydaly na velký výlet.
Tentokrát se rozhodly prozkoumat Českou
televizi a tak trochu i kousíček Prahy. Výlet byl
zvláštní také tím, že se jelo vlakem. Pro jejich
rodiče a průvodce to nebylo nijak neobvyklé,
ale některé děti jely vlakem poprvé v životě a
tak si to náležitě užívaly.
Jelikož po příjezdu do Prahy zbývalo dost
času, došli jsme se podívat na Václavské
náměstí. Prohlédli jsme si historické tramvaje,
sochu sv. Václava a budovu Národního
muzea. Pak už jsme naskočili na metro a
rozjeli se na Kavčí hory.
V České televizi se nás ujal velmi příjemný pan průvodce. Prohlédli jsme si
největší studio, natáčení pořadu Kouzelná školka, různé rekvizity, kulisy,
zázemí, jídelnu (které se říká pitevna) a proplétaly se nekonečnými
chodbami. Potkali jsme i pár známých tváří, číslo jedna však byl Ondřej
Sokol, se kterým jsme se i vyfotili. Děti si na závěr také vyzkoušely, jak se

pracuje s kamerou, čtecím zařízením a mohly si zahrát na moderátory nebo
kameramany. Výlet to byl opravdu pěkný, a kdo ví, třeba to někoho oslovilo
natolik, že ho jednou na skutečných obrazovkách opravdu uvidíme.
Jana Svítivá Hájková

Zimní setkání mladých hasičů ve Staňkově
V sobotu 17. února 2018 se konalo Zimní setkání mladých hasičů. Pro
letošní sedmnáctý ročník jsme se opět setkaly v základní škole ve Staňkově.
Na soutěži si družstva plní zábavnou formou mnoho úkolů a dovedností,
které je provázejí celoroční hrou
Plamen. Po roce se opět potkávají
mladí hasiči v přátelské atmosféře,
sdělují si zážitky za uplynulý rok a
navazují se i nová kamarádství, a
to nejen mezi dětmi, ale i mezi
vedoucími.
Mezi sebou soutěžila pětičlenná
družstva ve třech kategoriích a to:
starší, mladší a přípravka. Letos
byly nově zařazeny dorostenci a
dorostenky. Soutěžilo se v 11
disciplínách a to: Požární kuželník
(hod hadicí mezi kužely), Uzle,
Puzzle, Přeskok přes švihadlo, Hra paměti, Topografie, Technické
prostředky, Signály, Štafeta třínohých, Brčková štafeta (dorostenci měli
disciplínu zásah) a Řeč rukou (v krabici byly schované technické prostředky a
děti měli za úkol po hmatu poznat co je to).
My jsme měli zastoupení
v kategorii mladší 1 družstvo
(Lucie Popelářová, Jarda Hána,
Kája Halada, Karolínka a Mirek
Kokaislovi. V kategorii starších
soutěžily 2 družstva Meclov A
(Natálka
Haladová,
Lucie
Maierová, Eliška Sušická, Filda
Vaněk a Míša Malík) a Meclov B
(Maruška Černá, Vašík Popelářů,
Šarlotka Šelejov, Lucka – půjčená
z Kolovče, Kája – půjčený
z Horšovského Týna). I v dorostu
jsme měli zastoupení, a to Jakuba
Sušického – dorostenec a Klára Vaňková – dorostenka.

Výsledky:
Počet družstev
celkem

DRUŽSTVO
Meclov – mladší

Umístění
6. místo
Diplom a pohár za účast
15. místo
Diplom a pohár za účast
26. místo
Diplom a pohár za účast

22

Meclov A – starší

29

Meclov B – starší

29

Jakub Sušický - dorostenec

4 dorostenci

3. místo

Klára Vaňková - dorostenka

6 dorostenek

Diplom za účast

Celkové výsledky najdete zde: http://www.oshdo.cz/slozeni-osh/odbornarada-mladeze/souteze-akce-1/2018/?more=122#msg122
Všechny účastníky bych chtěla moc pochválit. Děkuji všem, kteří se
zúčastnili, mladým hasičům, rozhodčím – Monice Flosmanové a Nikole
Malíkové, pomocné síle Denise Pauerové a panu řidiči Blackému.  DĚKUJI
Markéta Flosmanová

SDH MRAČNICE
SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÝ
KARNEVAL
V SOBOTU 3. 3. 2018 14:00 – 16:30 V MRAČNICÍCH
Čekají vás soutěže, cena pro každou masku, malé
občerstvení pro děti zdarma a spousta zábavy.
Meclovský zpravodaj vydává Obec Meclov
Sídlo a místo vydání: 345 21 Meclov 137
Zpracovává: Petr Hatlman
Meclovský zpravodaj najdete také na www.obecmeclov.cz

IČO: 00253553
Výtisk povolen: č.j.MKČR E 11538/01/04
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Informace o Meclovské zemědělské, a.s.
Dne 8. listopadu 2017 se v Národním
domě v Praze na Vinohradech konalo
pod
záštitou
ministerstva
zemědělství ČR vyhlášení vítězů
soutěže Zemědělec roku 2017. tato
soutěž je pravidelně vyhlašována
každý rok pro různé kategorie. Společnost Meclovská zemědělská, a. s. se
této soutěže pravidelně účastní v kategorii „smíšená výroba“. V roce 2017
byla však podána přihláška i do poměrně nové kategorie „Společensky
odpovědný Zemědělec roku“. Tato kategorie je vyhodnocována na základě
několika kritérií – vztah k životnímu prostředí, propagace zemědělství,
propagace zemědělství a rozvoje venkova a jiné.
Meclovská zemědělská, a.s. v této kategorii zvítězila spolu s Ekofarmou
Polná. Ocenění převzal předseda představenstva společnosti Ing. Jaroslav
Hána z rukou prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska. Ing. Hána
k výhře v této kategorii uvedl: „Zisku této ceny si velmi vážím, protože je díky
spojení několika odlišných oblastí nejobjektivnější. Nadále se snažíme
angažovat v různých oborech a rozvíjet naši činnost globálně. Vítězství v této
soutěži je pro nás důkazem kvalitně odvedené práce a zároveň závazkem do
budoucna.“

Ve spolupráci s předsedou představenstva Meclovské zemědělské, a.s.
uveřejňujeme popis podniku tak, jak byla společnost popsána v přihlášce
k výše uvedené soutěži.
Popis podniku:
Meclovská zemědělská a.s. vznikla v roce 1996 na základě transformace
Zemědělského družstva Meclov, v současnosti je ve vlastnictví cca 400
akcionářů. Naše společnost hospodaří v bramborářské výrobní oblasti na
výměře 3.650 ha zemědělské půdy ve 25 katastrálních územích v působnosti
4 obecních (městských) úřadů. Poskytujeme pracovní příležitost pro 100
zaměstnanců, roční obrat firmy je 230 mil. Kč. Nosným odvětvím je chov
holštýnského skotu, je chováno cca 1050 kusů dojnic s roční užitkovostí
10.500 litrů na kus. V oblasti rostlinné výroby jsou pěstovány obiloviny
s výnosy 6 tun/ha (pšenice ozimá), řepka olejka s průměrnými výnosy 3,8
t/ha a samozřejmě plodiny pro krmivovou základnu chovu skotu. V roce
2012 byla spuštěna bioplynová stanice v Meclově o instalovaném výkonu
1,2 MW. Od poloviny letošního roku provozujeme v sídle firmy mléčný
automat na čerstvé mléko. Ředitel společnosti Ing. Jaroslav Hána byl v roce
2011 oceněn titulem Manažer roku v odvětví zemědělství v soutěži, kterou
vyhlašuje Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace podnikatelských a
zaměstnavatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace.
Společenská odpovědnost je u zemědělského subjektu podstatně vyšší než u
ostatních podnikatelských společností, které podnikají tzv. „za plotem“.
Dobře se žije v obcích a dobře se podniká firmám, kde existuje vzájemný
respekt a spolupráce těchto firem a obce. Snažíme se navázat na tradici, kdy
sedláci úzce spolupracovali se všemi institucemi působícími v místě
hospodaření. Ať už jde o územně samosprávné celky nebo jimi zřizované
organizace. Není pravdou, že pouze právní forma soukromě hospodařícího
rolníka je ta jediná správná ve vztahu k okolí, jak se nám snaží podsouvat
některé profesní zájmové organizace či některá politická uskupení. Většina
zaměstnanců a současně i akcionářů (vlastníků) pochází z původních
zemědělských usedlostí, a přestože se podnikání v zemědělství za
posledních 70 let výrazně změnilo, snaha o spolupráci a partnerství zůstává.
Jsme rádi, že s obcemi, kde hospodaříme, existuje úzké sepětí včetně
zájmových i společenských organizací. Společenská odpovědnost podniku
znamená důsledné plnění i dalších funkcí, nejenom ekonomických, zejména
pak v sociální či kulturní sféře.
Jednotlivá kritéria soutěže budou popsána v příštích vydáních Meclovského
zpravodaje.

Informace z Rodinného
v Poběžovicích

a

komunitního

centra

Pelíšek

Milí čtenáři,
opět Vás po nějaké době zdravíme z
Rodinného a komunitního centra Pelíšek
v Poběžovicích. Pelíšek prošel v měsíci
lednu rekonstrukcí topení, ale nyní je již
plně v provozu a může Vás opět přivítat.
Pelíšek funguje již přes půl roku a nás velmi
těší, že jste se nás naučili využívat.
Dopolední mateřské Montessori centrum je hojně navštěvované a
odpolední aktivity téměř obsazené. Aktuálně Vám můžeme nabídnout pár
míst v taneční aktivitě pro děti školního věku (vždy ve čtvrtek od 17:00 ) a v
pohybových hrátkách pro dětičky od 6 měsíců (vždy ve čtvrtek od 15:00).
Rodinné a komunitní Montessori centrum Pelíšek zřizuje spolek Montessori
Poběžovice, jež vznikl na počátku roku 2017. Spolek má pouze tři členky,
které se tak snáze domluví a ujasní si společné cíle. Jsou jimi Mgr. Erika
Benediktová, Mgr. Eva Vondrašová a MUDr. Silvie Karolína Cetkovská. První
dvě jmenované jsou v Pelíšku téměř neustále, poslední jmenovaná pomáhá
především na dálku. Všechny pracujeme s dětmi již několik let a stále se
snažíme svoji kvalifikaci neustále zvyšovat praxí i studiem. Pelíšek byl
dlouho náš sen. Sen o místu, kam budou všichni chodit rádi, kde se všichni
budou cítit jako v „pelíšku“ a kde se budou děti nenuceně vzdělávat ve
všem, co je zaujme. Vybraly jsme za náš hlavní vzdělávací směr Montessori
pedagogiku, neboť jsme naprosto přesvědčené, že právě tento systém
vychází z potřeb samotného dítěte a dělá ho štastným. Nepřemýšlíme o
tom, co bychom měly děti "naučit". Snažíme se přijít na to, co se děti
potřebují dozvědět o světě. V dnešní době se velmi často jméno Montessori
zneužívá za účelem získání co nejvíce klientů pro své vlastní podnikání a
finanční obohacování. My toto jméno ctíme a snažíme se ho Vašim dětem
zprostředkovat co nejsrozumintelněji ve skutečném Montessori
připraveném prostředí.
Zahajujeme společně nový kalendářní rok. Budeme velmi potěšené, když
nám zachováte přízeň a vyberete si z dalších námi pořádaných akcí.
Můžeme Vám již prozradit, že na léto opět chystáme příměstký tábor,
dvoudenní výjezdy do neznáma či přípravný týdenní kurz pro budoucí
prvňáčky. O všem budete včas podborně informováni. Vzhledem ale k tomu,

že jsme centrum rodinné a komunitní, rády bychom Vám nabídly i něco
„nedětského“.
23. 3. od 17:00 – velmi zajímavá beseda s panem Zdeňkem Procházkou na
téma: Zaniklé obce v Českém lese, s bohatým fotografickým doprovodem
6. 4. od 17:00 – esoterická beseda s paní numeroložkou Markétou
Steinbergerovou (po besedě možno krátké individuální konzultace)
Na závěr tohoto článku bychom chtěly poděkovat nejen Vám všem, jež
Pelíšek podporujete (návstěvou, finančně, dobrým slovem, dobrovolnou
prací), ale v prvé řadě i našem lektorům, bez kterých by Pelíšek nebyl
takový. Náš tým se může kdykoliv rozrůst, proto vyzýváme všechny, jež něco
umí a rádi to předávají dál, ozvěte se nám či nás osobně navštivte. Stále
nám mnoho aktivit chybí. Co takhle něco hudebního? Či cizojazyčného?
Nechtělo by se Vám?
Další informace najdete na https://centrumpelisek-cz.webnode.cz/
Za Pelíšek Eva Vondrašová, Poběžovice

ZÁPIS k povinné školní docházce
na Základní škole a mateřské škole Meclov se koná v budově
základní školy v I. třídě 5. dubna 2018 od 14 do 16 hodin.
S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz zdravotního
pojištění dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů.
Placení poplatků v roce 2018
Poplatky lze platit na obecním úřadě v Meclově v úředních hodinách
(hotově či kartou).
Na vyžádání vám rádi zašleme složenku, případně lze poplatky zaplatit
převodem na účet obce 3828321/0100 (k identifikaci poplatníka je nutné
zjistit si na OÚ Meclov variabilní symbol).
Výše poplatků případně osvobození od poplatků (dle vyhlášek 3/2014 a
1/2017, které najdete na úřední desce a v archivu el. Úřední desky)
- poplatek za odpady 450 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému
pobytu (TP)
- poplatek za psa 100 Kč, jehož majitel má TP v obci
Termín úhrady je do 30. dubna 2017.
Za budovu s číslem popisným nebo evidenčním, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (např. je-li budova určena či slouží
k individuální rekreaci): poplatek za odpady 450 Kč za budovu
Termín splatnosti je do 30. června 2017.
Nezaplacené poplatky budou navýšeny dle vyhlášky 1/2017.

