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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace občanům
Kompostéry
Ministerstvo životního prostředí schválilo žádost o dotaci na kompostéry
pro obec Meclov. V současné době probíhá výběr dodavatele a během
letošního roku bude celá akce realizována. O konkrétním datu vydávání
kompostérů budou občané včas informováni. Upozorňujeme, že
kompostéry budou vydávány pouze těm, kteří o ně v roce 2017 požádali.
Nové polní cesty
V současné době probíhá stavba hlavní polní cesty z Meclova do Mašovic a
od půlky dubna bude ve výstavbě také cesta z Meclova do Ohnišťovic. Obě
stavby byly naplánovány v rámci komplexní pozemkové úpravy obce Meclov
a jsou hrazeny prostřednictvím Státního pozemkového úřadu z evropských
peněz. Do konce letošního roku budou obě stavby dokončené.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V úterý 17. dubna 2018 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.
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny
v úterý 17. dubna 2018:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích u kulturního domu.
Udržujte pořádek kolem kontejnerů!

Vítání občánků
V sobotu 14. dubna 2018 se uskuteční v budově mateřské školy v Meclově
Vítání občánků. Pozvánky rodiče již obdrželi.

Upozornění pro nájemce hrobových míst na místních hřbitovech
Na základě novely zákona č. 256/2001 (zákon o pohřebnictví),
upozorňujeme občany, jako nájemce hrobových míst, že je jejich povinností
nahlásit veškeré úkony, týkající se činností na pronajatém hrobovém místě
(ukládání zemřelého do hrobu, ukládání urny do hrobu, změna rozměrů
hrobových míst). Dle uvedené novely zákona, je povinností obecního úřadu
vést řádnou evidenci a (řádně) zdokumentovat takové pronajaté hrobové
místo. Na uvedené činnosti musí být podaná žádost o povolení obecním
úřadem.
Žádáme občany a nájemce hrobových míst o aktualizování těchto údajů na
obecním úřadě v Meclově u paní Blaškové (blaskova@obecmeclov.cz,
379428822). Děkujeme za součinnost.

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
2/2015, 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 2018.
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 2018.
Nezaplacenézepoplatky
navýšeny dle vyhlášky 1/2017.
Informace
ZŠ a MŠbudou
Meclov

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.

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019 na Základní škole a mateřské škole
Meclov se koná v budově mateřské školy

3. května 2018 od 14 do 16 hodin
S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz zdravotního pojištění
dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů.
MUZEUM CHODSKA
Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. V současnosti provádím výzkum
věnovaný historii poštovnictví na Domažlicku. Výstupem bude publikace a
výstava, mapující historii pošty i ve vaší obci. Zdroje informací pro tuto
oblast jsou velmi omezené (kroniky, dobový tisk) a velice bych ocenila
jakoukoliv spolupráci z vaší strany, týkající se informací o POŠTĚ:
 Kde pošta v historii sídlila
 Otevírací doba
 Zaměstnanci pošty
 Osobní vzpomínky pamětníků
 Dobové dokumenty. Zejména fotografie. Otisky razítek, pohledy,
dopisnice…
S přátelským pozdravem,
Mgr. Kristýna Pinkrová
Muzeum Chodska v Domažlicích
Chodsko žije! spolek pro kulturu a rozvoj
kristyna.pinkr@gmail.com
tel.: 778 493 101

Elektřina
V úterý 17. dubna 2018 od 7:30 do 11:30 bude přerušena dodávka
elektřiny v obci Jeníkovice v těchto číslech popisných:
10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 3, 4, 8.

Rozpis jarních utkání fotbalového oddílu TJ ZD Meclov:

Informace o Meclovské zemědělské, a.s. - pokračování z minulého
čísla
Kritérium 1 – ZAMĚSTNÁVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ
Vzhledem k rozmanité výrobní struktuře existují pracovní pozice, ve kterých
nacházejí uplatnění tzv. sociálně znevýhodnění občané. Naše firma
zaměstnává 48 osob, které jsou definovány jako sociálně znevýhodnění. Jde
o osoby nad 55 let věku. Dále zaměstnáváme 5 zdravotně znevýhodněných
zaměstnanců (dva v živočišné výrobě, jednoho v rostlinné výrobě a dva
v pomocných službách). Jako podnikatelský subjekt cítíme potřebu své okolí
pozitivně ovlivňovat navazovat mezilidské vztahy. Jsme přesvědčeni, že
společenská odpovědnost naší firmy je jednou z cest ke vzájemnému
porozumění a přispívá k prosperitě společnosti.
Kritérium 2 – VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Zemědělství ve své podstatě výrazně přispívá k tvorbě životního prostředí.
V oblasti rostlinné výroby jsou základem osevní postupy, které garantují
střídání plodin. Dotace živin je v maximální možné míře tvořena statkovými
hnojivy (min. 1x za 4 roky), čímž se zachovává obsah humusu v půdě.
Dostatečná zásoba humusu v půdě je pak základem k dnes velmi aktuálním
zadržováním srážkové vody v půdě a tím snižováním možnosti vzniku
povodní. Naše společnost aplikuje sedmihonný osevní postup s hojením
statkovými hnojivy ve formě chlévské mrvy a kejdy od chovaných cca 2.700
kusů hovězího dobytka.
Minimálně na 60% orné půdy uplatňujeme půdoochranné technologie,
např. bezorebné setí. Provádíme minimalizaci zpracování půdy před setím.
Přednostně se takto obhospodařují pozemky, které jsou označeny jako
mírně nebo silně erozně ohrožené. U širokořádkových plodin, zejména tedy
u kukuřice, je na rizikových pozemcích používáno tzv. strip-till setí. Jde o
pásové setí do strniště s aplikací kejdy s okamžitým zapravením do půdy. Při
aplikaci statkových a minerálních hnojiv dodržujeme ochranné pásy okolo
vodních toků. To samé platí při aplikaci prostředků a ochranu rostlin.
V rámci tzv. agroenvironmentálně-klimatických opatření vynecháváme u
větších ploch trvalých travních porostů část plochy neposekané, což
pozitivně působí na faunu zde žijící (ptactvo, hmyz apod.). V okolí
mračnického potoka hospodaříme s ohledem na zdejší vzácný ekosystém
(domov obojživelníka – kuňky žlutobřiché).
Vzhledem k rozsahu živočišné výroby je cca 23% ploch orné půdy
každoročně oseto kukuřicí na siláž. V loňském roce jsme jako první
v Plzeňském kraji letecky aplikovali do porostu kukuřic biologickou ochranu

rostlin – dravou vosičku (trichogramma) proti zavíječi kukuřičném. Jestliže
jsme takto ošetřili v roce 2016 cca 200 ha kukuřice, v roce letošním to byl
téměř dvojnásobek. Při kontrole účinnosti této aplikace jsme letos došli
k hodnotě 87%, což je velmi dobré číslo. Při pěstování řepky olejky rovněž
používáme tzv. „chytrou houbu“ (Polyversum) proti plísni, čímž se snižuje
množství následně použitých fungicidů. Výše uvedené způsoby ochrany
rostlin dokazují, že je naší snahou omezovat využití pesticidů a nahrazovat je
ochranou biologickou.
Kritérium 3 – PODPORA HISTORIE A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Náš podnik hospodaří v oblasti Sudet, ve které došlo po druhé světové válce
k vysídlení původního německého obyvatelstva a na jeho místo přišli čeští
osídlenci, zejména pak volyňští Češi. Dlouhodobě podporujeme místní
Sdružení volyňských Čechů, které má v současnosti mimo jiné v sídle
společnosti výstavku dobových fotografií a různých dokumentů.
Podílíme se finančně ve formě sponzorských darů na různých kulturních
pouťových akcích místních obcí, ať ji jde o Anenskou pouť v Horšovském
Týně, Chodských slavnostech v Domažlicích nebo pouti v Poběžovicích.
Rovněž na těchto akcích na požádání zajišťujeme pomocí našich
mechanizačních prostředků různé převozy materiálů apod.
Kritérium 4 – PROPAGACE ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJE VENKOVA
Cítíme, že zemědělství není mezi veřejností vnímáno tak, jak by si to
zasloužilo. Naší snahou je zviditelnit zemědělství jako obor s dobrou
perspektivou do budoucna. Velký ohlas mezi občany okresu Domažlice
vzbudil Den otevřených dveří, který se konal ve dvou dnech v září roku
2013. Tato akce se konala v našem areálu v Meclově s možností „výjezdu“
na naše dvě farmy ve Březí a v Srbech. První den byl orientován na žáky
okresních základních a mateřských škol, akce se účastnilo přes 1.300 žáků.
Druhý den pak byl vyhrazen široké veřejnosti. Představena byla rovněž
zemědělská technika a velký zájem byl o prohlídky realizované po
skupinkách na naší bioplynové stanici. Tato akce přinesla i odezvu ve formě
zvýšeného zájmu o studium na středních zemědělských školách.
Žáky místní mateřské a základní školy pak pravidelně seznamujeme s našimi
technologiemi v oblasti rostlinné i živočišné výroby. Můžeme říci, že se na
tyto akce žáci vždy těší. Tato naše činnost může pomoci k získávání
kvalitních pracovních sil do budoucnosti, kterých je nyní velký nedostatek.
Ve spolupráci s našimi dodavateli a odběrateli rovněž realizujeme exkurze
po našich provozech. V průběhu let k nám zavítali nejenom návštěvníci
z České republiky, ale také z SRN, Rakouska, Dánska a Holandska. Zcela
ojedinělá pak byla návštěva ze Srí Lanky. Návštěvníci jsou pak často

překvapeni, když jsou informováni o tzv. precizních systémech
v zemědělství. V oblasti chovu dojnic je to zejména využití technologií na
zjišťování březosti dojnic a jejich zdravotního stavu pomocí tzv.
„žvýkometrů“. Tato technologie počítá, kolikrát dojnic přežvýkne a následně
software vyhodnotí počet přežvýknutí v návaznosti na zdravotní stav každé
dojnice či stadium březosti. V oblasti rostlinné výroby je to samozřejmě
využití GPS navigací pro vyšší efektivitu polních prací. Používání těchto
moderních systémů zvyšuje zajímavost zemědělství jako oboru pro pracovní
uplatnění.
Naše společnost se může pyšnit a prezentovat zejména úspěchy v chovu
holštýnského skotu. Největšího úspěchu dosáhla naše dojnice jménem
Fanatička, která se v roce 2005 stala šampionkou holštýnského plemene na
výstavě v Přerově. Fanatička se stala celosvětově známou, když získala 4.
místo na celosvětové soutěži holštýnských krav po dojnicích z USA, SRN a
Švýcarska. Je rovněž nejznámější českou dojnicí. Doložením tohoto úspěchů
je fakt, že její potomci jsou chováni nejenom v Evropě (SRN, Nizozemí), ale i
v Kanadě a USA. Přitom před dvaceti lety se právě z těchto chovatelsky
vyspělých států dovážel genetický materiál do České republiky. Posledním
výrazným úspěchem naší
firmy na chovatelském poli
je získání titulu „vicemiss“
holštýnského plemene v ČR
pro naši dojnici Wister
v letošním roce.
Dokončení příště.

Firma JUKKA
bude prodávat ve čtvrtek 5. dubna 2018 v čase 14.45 - 15.15 hodin před
pohostinstvím v Meclově následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně,
hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení,
ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové
rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a
čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné
trávy, sazenice jahod a jiné.
Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.
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