Zpravodaj č. 9/2018, vydán v Meclově dne: 25. září 2018

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev
obcí a do Senátu Parlamentu České republiky
Volby se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu
6. října 2018 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb
 v okrsku č. 1 Meclov je místnost pro hlasování v pohostinství Meclov
pro Meclov, Mašovice, Březí, Mračnice;
 v okrsku č. 2 Třebnice je místnost pro hlasování v kulturním domě
v Třebnicích pro Třebnice, Bozdíš, Jeníkovice, Mrchojedy, Němčice.
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky proběhne
o týden později, 12. a 13. října 2018, ve stejných časech a na stejných
místech.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v nejbližších dnech ukončí svoji činnost obecní zastupitelstvo zvolené ve
volebním období 2014 – 2018 a tudíž je čas na malou rekapitulaci toho, co
se v daném období událo v naší obci.
Rok 2014
- na sklonku roku byl dokončen územní plán všech částí obce Meclov
Rok 2015
- rekonstrukce můstku v Bozdíši
- za přispění dotace z EU z operačního programu životního prostředí bylo
provedeno zateplení budovy MŠ v Meclově
- obec uspořádala oslavu výročí 900. let obce Meclov
Rok 2016
- oprava a vyčištění rybníka v Mračnicích

- rekonstrukce kapličky v Mračnicích (za přispění dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj)
- rekonstrukce školní kuchyně – voda a odpady
- oprava místní komunikace Meclov – Mašovice (za přispění dotace
z Plzeňského kraje), SÚS po té na žádost obce opravila na konci roku celý
průtah obcí Mašovice
- vybudování komunikace v nové obytné zóně v Třebnicích u hřbitova
Rok 2017
- oprava střechy na kulturním domě v Mračnicích
- zahájení rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Březí včetně pergoly
a vybudování studny
- obec pořídila malotraktor Boomer 50 včetně předního nakladače a valníku,
dále sypač a radlici na zimní údržbu místních komunikací a chodníků
- rekonstrukce kapličky v Mrchojedech (za přispění dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj)
- oprava místní komunikace za hřištěm v Meclově
- rekonstrukce rozvodů vody v MŠ a celková rekonstrukce sociálního zařízení
(za finanční podpory Plzeňského kraje)
- oprava MVN v Němčicích (za přispění dotace z Ministerstva zemědělství)
- byl pořízen „Pasport místních komunikací“
- v pohostinství v Meclově byla částečně vyměněna okna, podlahové krytiny
a byl pořízen nový nábytek do lokálu
- v Třebnicích byl osázen okrasnými keři břeh u bytového domu č.p. 52
a nové oplocení
- v Třebnicích na návsi byla u staré hasičské zbrojnice zpevněna hráz rybníka
rok 2018
- byl pořízen „Pasport dopravního značení“ a osazeno nové dopravní
značení ve všech částech obce Meclov
- byla provedena částečná výměna oken v bytovém domě č.p. 52
v Třebnicích a vchodové dveře do kulturního domu
- naproti obecnímu úřadu v Meclově byla provedena rekonstrukce místní
komunikace, která navazuje na nově vybudovanou polní cestu do Mašovic,
která byla vybudovaná v rámci komplexní pozemkové úpravy Státním
pozemkovým úřadem
- za podpory Plzeňského kraje byla opravena část hřbitovní zdi v Meclově
- byly pořízeny kompostéry pro občany a štěpkovač (dotace z Ministerstva
životního prostředí)

- proběhla celková rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni MŠ a přilehlých
prostor včetně jídelny, nové obklady a dlažby (částečně financováno
z dotace Plzeňského kraje)
- je dokončena rekonstrukce místní komunikace v Meclově kolem ZŠ a MŠ,
vybudované parkoviště u MŠ včetně chodníků a nového oplocení
- probíhá úprava parteru části návsi v Třebnicích
- zpracovává se projekt na celkovou opravu bytového domu č.p. 47
v Meclově naproti kostelu atd.
Výhled na další období:
- celková rekonstrukce bytového domu č.p. 47 v Meclově
- víceúčelové hřiště v Meclově
- projektová dokumentace a úprava prostranství v Meclově ve „Vinglu“
- vybudování nové komunikace v nové obytné zóně na Poběžovice
- rekonstrukce vnitřních prostor základní školy především sociálního zařízení
- odbahnění rybníku a oprava požeráku v Jeníkovicích (žádost o dotaci
z Ministerstva zemědělství)
- musíme vyřešit odkanalizování obce Mašovice
- v havarijním stavu je hráz malého rybníka v Třebnicích u garáží, propadá se
- rozšíření veřejného osvětlení v některých částech obce Meclov
- dokončit výměnu oken v pohostinství v Meclově a v bytovém domě
v Třebnicích (oběma by slušela i nová fasáda)
- atd.
Ve dnech 5. a 6. října 2018 nás čekají nové volby do obecního zastupitelstva,
ve kterých všichni svým hlasem rozhodneme o novém vedení naší obce.
Jsem přesvědčená o tom, že komunální volby, alespoň na menších obcích,
by neměly být o stranách, ale především o lidech. I když, jak praví jedno
lidové moudro: „Ještě se nenarodil člověk ten, aby se zalíbil lidem všem.“ Já
mohu za sebe a své spolukandidáty slíbit, že se i v budoucnu, bude-li nám to
umožněno, budeme snažit o další rozvoj všech částí naší obce a budeme
naslouchat podnětům a potřebám Vás, občanů.
Na závěr mi dovolte poděkovat zastupitelům za odvedenou práci a všem
občanům za trpělivost, podporu a vzájemnou toleranci. Přeji nám všem
šťastnou ruku při volbě nového obecního zastupitelstva, ale především vám
přeji pevné zdraví a spokojené žití v naší obci.
Pavlína Kaufnerová, starostka

Oprava na železničním přejezdu v Meclově u hřbitova
V pátek 19. a v sobotu 20. října 2018 bude probíhat oprava železničního
přejezdu v Meclově naproti hřbitovu. Doprava bude vedena pod viaduktem.

Územní plán
Dne 6. ledna 2015 byl vydán Územní plán obce Meclov. Blíží se konec
čtyřletého období platnosti ÚP a právě v tomto období je třeba vypracovat
„Zprávu o uplatňování územního plánu“, do které lze zapracovat potřebné
změny, které vyplynuly z potřeb obce po dobu platnosti nynějšího ÚP.
Vyzýváme tedy občany, aby své připomínky k případné změně územního
plánu uplatnili na obecním úřadě v Meclově nejpozději do 31. října 2018.
Upozorňujeme občany, že každá změna ÚP bude zpoplatněna.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 4. října 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 ve
čtvrtek 4. října 2018:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích u kulturního domu.
Udržujte pořádek kolem kontejnerů!
V pondělí 1. října 2018 nebude otevřen (první pondělí v měsíci) kontejner
v Meclově.

Pozvánka
SDH Meclov zve v sobotu 29. září 2018 od 20 hodin na pouťovou zábavu do
meclovského pohostinství. K tanci a poslechu zahraje skupina COMBO
Plzeň. Vstupné 100 Kč.

TOPNÁ SEZÓNA
Se začínajícím podzimem se nám přibližuje i topná sezóna, a právě to je
největší čas myslet na komíny, kamna a jiná topná tělesa.
Ještě před topnou sezónou by si měl každý seřídit kotel a vyčistit kamna.
Nesmírně důležité je vyčištění komínu společně s kontrolou jeho
technického stavu. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke
špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí. Škvíry v komínovém
plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná
jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Pozornost
věnujte i vzdálenosti hořlavých látek od komínového tělesa, tato vzdálenost
je nejméně 1 metr od komína. Riziko zvyšují zejména textil a seno, jenž
někteří obyvatelé skladují právě na půdě. Pro topení nepoužívejte nic, co do
kamen nepatří jako např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné

lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje
se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také
nebezpečí vzniku požáru.
V případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel.
Nechte jej zcela vychladnout, teprve poté jej uložte do nehořlavých nádob
(např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých látek.
Preventista SDH Meclov Václav Kroupa

SDH Třebnice zve na divadelní představení:
V sobotu 20. října 2018 pořádá SDH Třebnice od 20 hodin v sále kulturního
domu divadelní představení ochotnického divadelního souboru Poběžovice.
Vstupné 50 Kč.

Informace z SDH
V sobotu 1. září 2018 se ženy SDH Březí zúčastnily soutěže Prazdroj Cup
2018 v požárním útoku na nádvoří Plzeňského pivovaru. V konkurenci
třinácti družstev se umístily na prvním místě. Ladislav Kabourek, SDH Březí

Na stejnou akci se vypravili i hasiči z Mračnic. Zúčastnili se závodů
v požárním sportu. Na této akci bývají k vidění ukázky požární techniky,
soutěž v požárním sportu a bohatý doprovodný program. Mračničtí
startovali ve dvou kategoriích. Muži se bohužel kvůli neplatnému pokusu
neumístili. V kategorii veteránů však měli mračničtí nejlepší čas a přivezli si
pohár za úžasné první místo.
za SDH Mračnice Jana Hájková Svítivá

Výsledky týmů TJ ZD Meclov
Tým Muži „A“ I. A třída
VÝSLEDKY
TJ Sokol Plzeň-Černice - TJ ZD Meclov
TJ ZD Meclov - FK Rokycany B
TJ Holýšov - TJ ZD Meclov
TJ ZD Meclov - FK Svéradice
TJ Sokol Kralovice - TJ ZD Meclov
TJ ZD Meclov - TJ Sokol Mochtín
TJ Sušice - TJ ZD Meclov
Tým Muži „B“ II. třída
VÝSLEDKY
Horšovský Týn - Meclov B
Meclov B - Mrákov B
Osvračín A - Meclov B
Meclov B - Kvíčovice
Tlumačov B - Meclov B
Meclov B - Klenčí
Poběžovice - Meclov B
Tým Dorost Krajská soutěž dorostu
VÝSLEDKY
TJ Vodní stavby Plzeň - TJ ZD Meclov
TJ ZD Meclov - FK Planá
TJ Holýšov - TJ ZD Meclov
TJ ZD Meclov - TJ Baník Stříbro
TJ Jiskra Třemešné - TJ ZD Meclov
TJ ZD Meclov - TJ Sokol Město Touškov
TJ Tlučná - TJ ZD Meclov
Tým Přípravka
VÝSLEDKY
Meclov - Domažlice
Meclov - Tlumačov
Meclov - Postřekov

TABULKA po 7. kole
1:2
1. TJ Baník Stříbro
4:2
2. TJ Holýšov
1:0
3. TJ Jiskra Třemešné
6:1
4. Tj Sokol Hradešice
2:3 pen 5. TJ ZD Meclov
2:1 pen 6. TJ Sokol Město Touškov
1:3
…
TABULKA po 7. kole
8:1
…
3:1
9. Tlumačov B
6:0
10. Poběžovice
1:2 pen 11. Meclov
6:1
12. Kvíčovice
1:3
13. Srby
2:4
14. Blížejov
TABULKA po 7. kole
1:5
1. TJ Baník Stříbro
3:2 pen 2. TJ Holýšov
1:2 pen 3. TJ Jiskra Třemešné
3:4
4. TJ Sokol Hradešice
3:5
5. TJ ZD Meclov
1:2
6. TJ Sokol Město Touškov
3:4
…

3:8
12:2
6:0

21
19
16
15
13
12

7
7
7
6
6
3

21
19
16
15
13
12

Stavby v obci
Fotografie rekonstruované komunikace u mateřské školy v Meclově

Fotografie opraveného havarijního stavu hřbitovní zdi v Meclově, na kterou
přispěl Plzeňský kraj
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