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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starostky
Vážení spoluobčané!
Opět se nacházíme v období, kdy všude kolem nás slyšíme hřmot sekaček a
křovinořezů, protože všude, kam se podíváme, tráva roste jako o závod. Na
obci máme tři pracovníky, kteří pečují o zeleň a v tomto období jen těžko
stačí sekat trávu na veřejných prostranstvích v Meclově. Na jedné straně
skončí a na druhé mohou opět začít. Chtěla bych proto touto cestou
poděkovat všem občanům v Meclově, kteří si pravidelně sečou trávu i kolem
svého domu, přesto, že to už „není jejich pozemek“. Vždyť je to naše obec,
náš domov a chceme to mít hezké nejen za vraty, ale i kolem celého domu.
Také bych proto ráda požádala všechny občany, kteří tak dosud nečinili, zda
by přece jen nemohli své obci pomoci tím, že si budou sekat i ten kousek
trávy před vlastní nemovitostí.
V ostatních částech obce Meclov si lidé prostranství kolem svého obydlí
sečou zcela samozřejmě. O další veřejné prostranství se pak starají hasiči. Já
si jejich práce a obětavosti velmi vážím a všem děkuji.
Ono totiž bez spolupráce hasičů a nezištné pomoci některých občanů
bychom péči o zeleň ve všech devíti částech naší obce nezvládli.
Pavlína Kaufnerová, starostka obce

Informace o kontejnerech za budovou bývalého úřadu
Kontejner na trávu byl přesunut blíže k silnici na Otov. Vykládku trávy je
možné provést z odbočky k bývalému úřadu.
Kontejnery na odpad budou uzamčeny. Zpřístupněny pro občany budou
vždy první pondělí v měsíci od 16 do 18 hodin. V nutných případech mohou
občané kontaktovat obecní úřad a domluvit si individuální otevření.
Tato opatření byla přijata kvůli každotýdennímu nepořádku a velkému
množství odpadků u kontejnerů.

Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 13. června 2018 se v pohostinství v Meclově od 18 hodin
uskuteční zasedání obecního zastupitelstva.

Hra PLAMEN 12. 5.2018
Vyvrcholením celoroční činnosti mladých hasičů bylo sobotní okresní kolo
hry Plamen. Do výsledků se nezapočítávaly jen výkony z domažlického
stadionu, ale svoji váhu mělo i zhodnocení celoroční činnosti. Naši mladí
hasiči se také zúčastnili a na domažlický stadión jsme přijeli s družstvy
mladších a starších. Své výkony předvedli ve štafetách a požárním útoku.
Do celkového hodnocení se započítala i celoroční mimohasičská činnost
mladých hasičů – jde například o výlety, práci ve sborech nebo v obci a také
dřívější branný závod a požární útok CTIF.
Sobotního měření sil se zúčastnilo devět týmů z kategorie mladší a
sedmnáct týmů z kategorie starší z celého Domažlicka. Naši mladí hasiči
skončili v kategorii mladší na 5. místě a v kategorii starší na 10. místě.
Letos jsme měli zastoupení i v přeboru jednotlivců, a to Marušku Černou,
Lucii Popelářovou, Jardu Hánu a Elišku Sušickou. Nejlépe se vedlo Elišce, ta
skončila na 3. místě v kategorii starší dívky.
Součástí sobotní akce bylo i vyhodnocení okresního kola soutěže Požární
ochrana očima dětí. Do té se svými výtvarnými, literárními a elektronickými
počiny zapojují školy i jiné organizace sdružující děti. My jsme letos na OSH
Domažlice odevzdali 13 výtvarných prací a 2 práce v digitální verzi
(prezentace). V digitální verzi jsme byli úspěšný. Michal Malík obsadil 3.
místo a Filip Vaněk 1. místo.
Markéta Flosmanová

Okrsková soutěž hasičů
V sobotu dne 19. května 2018 se konala ve Březí okrsková soutěž.
Výsledky sobotního klání.
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Útok starších dětí z Meclova

Stavění máje a pálení čarodějnic v Mrchojedech
I tento rok jsme 30. dubna stavěli máj, tentokrát na prostranství za
kapličkou. Podvečer byl věnován dětem. Pro čarodějnice, čáryfuky a další
kouzelné bytosti byly připraveny soutěže. Děti musely zdolat slalom na
koštěti, chůzi v stomílových botách po nerovném povrchu, nechyběly ani
pavoučí závody aj. Odměnou jim byly laskominy. Veliký dík patří skvělým
dětem a všem, kdo se na vydařeném podvečeru podíleli. Těším se na další
společnou akci.
Jiřina Kozová, Mrchojedy

Zahradní slavnost v domě Ve spojení v Meclově
V sobotu dne 19. května 2018 proběhla v prostorách zahrady Domova
s integračním bydlením pro znevýhodněné osoby malá zahradní slavnost.
Důvodem oslavy bylo umístění malovaných obrazů, které zakryly okna zadní
části budovy bývalé synagogy. Autory byly děti výtvarného oboru ze ZUŠ
v Horšovském Týně, které půl roku pod vedením svého učitele BcA. Jana
Šlechty ztvárňovaly na desky krásné malby na téma „POHÁDKOVÁ
ZAHRADA“.
Tyto desky byly připevněny na okna sousední obecní budovy a staly se tak
vypovídající okrasnou galerií. Jako projev poděkování těmto dětem se
pořádal doprovodný hudební program.
Po úvodu a děkovných slovech předsedkyně spolku VE SPOJENÍ Jany
Buriánkové, ředitelky ZUŠ Horšovský Týn Aleny Svobodové a starostky obce
Meclov Pavlíny Kaufnerové zazpíval folklórní soubor Klíček pod vedením M.
Šimandla a P. Kreysy, dále zahrálo saxofonové trio. Následně se přidal a
zahrál i orchestr Melodyšejkr pod vedením paní Zdeňky Hamplové.
Hudebního vystoupení se také zúčastnily děti z DD ze Staňkova se svým
„strejdou Michalem“. Závěrem zazpívala kapela TICHÉ VLNY se zpěváky M.
Chudobovou a s R. Burdou. Velké díky patří moderátorce paní Martině
Samkové, která slovem provázela celý program.
Po vystoupení byli všichni účinkující i diváci pozvání na pohoštění, na které
také přispěla sponzorským darem ve výši 2500 Kč i místní Meclovská
zemědělská, a.s.
Všichni odcházeli spokojeni z pěkně prožitého odpoledne.
Jana Buriánková, VE SPOJENÍ

SDH Třebnice pořádá

V pátek 8. června 2018 od 17 hod.
na návsi v Třebnicích.
Večer bude lampionový průvod!

Informace o Meclovské zemědělské, a.s. - pokračování z minulého
čísla
Kritérium 6 – PODPORA SPORTU A VZDĚLÁVÁNÍ
Meclovská zemědělská, a. s. je dlouholetým hlavním sponzorem
Tělovýchovné jednoty Meclov. Jde zejména o fotbalový klub, který má
v současné době pět mužstev (muži A, muži B, dorost a starší žáci). Mužstvo
A, dorost a starší žáci hrají v krajské soutěži, ostatní pak v okresní soutěži.
Naše firma přispívá na provoz tohoto klubu nejenom finančně ve výši téměř
100 tis. Kč, ale také zapůjčuje techniku na údržbu fotbalových hřišť. Proti
tomu jsou sportovci nápomocni při
sběru kamene apod.
Od roku 2016 Meclovská zemědělská,
a. s. úzce spolupracuje s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze. ČZU
má v Meclově své pracoviště, které se
zabývá výzkumem konopí pro léčebné účely. Celé vybavení (technologie,
pomůcky) včetně nutných stavebních úprav bylo financováno ze zdrojů naší
společnosti. Naše společnost spatřuje v tomto oboru velkou výzvu a zároveň
potenciál pro rozvoj firmy. Rovněž s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích, zemědělskou fakultou spolupracujeme na různých grantech
týkající se živočišné výroby. Obecně nabízíme vysokoškolákům možnost
pracovat s daty našich provozů na jejich diplomových pracích, ať jde o data
ekonomická nebo data z běžného provozu. Naše firma připravuje systém
výplat stipendií pro případné vážné uchazeče o budoucí zaměstnání v naší
společnosti.
Společnost Meclovská zemědělská, a. s. je a chce být i nadále společensky
odpovědnou firmou. Máme stabilní ekonomické výsledky, za posledních
šest let společnost nebyla ve ztrátě a trvale investujeme nemalé prostředky
do nových technologií a staveb. Při této činnosti se snažíme využívat různé
dotační zdroje zejména pak Program rozvoje venkova. Nebráníme se ani
investicím nad rámec zemědělství. Máme zpracovaný projekt na welness
centrum využívající odpadní teplo z bioplynové stanice, jde však o nákladný
projekt, pro který je potřeba další investiční partner. Věříme, že tato naše
podnikatelská činnost přinese do budoucna větší stabilitu pro firmu jako
takovou, její vlastníky, její zaměstnance a také její blízké sociální okolí.
Ing. Jaroslav Hána, předseda představenstva

Meclovský zpravodaj vydává 12x ročně 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
Informace na tel.: 379 428 822

