Zpravodaj č. 4/2019, vydán v Meclově dne 25. dubna 2019

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace k polním cestám v Meclově
Obec Meclov upozorňuje občany, že cesty směřující z Meclova na Mašovice
a na Ohnišťovice byly vybudovány v rámci Komplexních pozemkových úprav
a slouží primárně k přístupu na pozemky. Nejedná se tedy ani o stezky pro
pěší, ani o cyklostezky, ale o veřejně přístupné účelové komunikace.
Obec zjišťovala možnosti omezení provozu motorových vozidel či případně
zákaz vjezdu na tyto komunikace, ale po jednání s odborem dopravy
Městského úřadu v Horšovském Týně a dopravním inspektorátem
Domažlice zjistila, že NENÍ možné omezit vjezd vozidel na výše uvedené
cesty bez udání závažného důvodu. Zvýšený pohyb chodců takovým
důvodem není.
Protože jsou obě cesty velmi využívané především pěšími na vycházky,
žádáme všechny řidiče, ale i chodce, cyklisty a motocyklisty, kteří tyto
komunikace používají, aby dbali na bezpečnost provozu a chovali se
ohleduplně.

Upozornění pro majitele psů
Obecní úřad upozorňuje majitele psů na zákaz volného pobíhání psů na
veřejných prostranstvích ve všech částech obce Meclov.
Stejně tak žádáme o uklízení exkrementů po psech na celém území obce a
především tam, kde je prostranství využíváno i pro jiné aktivity než pro
venčení psů. Např. zeleň kolem pohostinství v Meclově užívají hasiči pro
trénink, v zahradě za obecním úřadem je dětské hřiště atd.
Ohleduplným chováním k Vašim čtyřnohým miláčkům přispějete k tomu,
aby byla naše obec hezčí a nedocházelo k nepříjemnostem.

ZÁPIS do mateřské školy Meclov
Zápis do Mateřské školy v Meclově pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve
čtvrtek 9. května 2019 v době od 14 do 17 hodin v prostorách Mateřské
školy. Sebou si vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného
zástupce dítěte.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského
parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května od 14 do
22 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 1 - Meclov - pohostinství v Meclově čp. 13, pro
voliče bydlící v obcích: Meclov, Mašovice, Březí, Mračnice,
ve volebním okrsku č. 2 - Třebnice - místnost v budově kulturního domu
v Třebnicích čp. 19, pro voliče bydlící v obcích: Třebnice, Bozdíš,
Jeníkovice, Mrchojedy, Němčice.

Placení poplatků
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) lze poplatek za odpady ve výši 450 Kč za budovu
platit až do 30. června 2019.

Uzavření knihovny
Od 7. května 2019 bude z důvodu stěhování uzavřena knihovna v Meclově.

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA
Vzhledem k tomu, že jsem v současné době zastupitelem obce Meclov a
přilehlých obcí, rozhodl jsem se, že vždy pár postřehů eventuálně mých
nápadů budu prostřednictvím "Meclovského zpravodaje ", nabízet našim
občanům. Je pravdou, že účast na zastupitelstvech je ze strany veřejnosti
hodně slabá. Důvody jsou různé : zaměstnání, rodina, jiná angažovanost a
také nezájem či pohodlnost jako taková. Je to věc každého z nás. To jen
úvodem.
Na posledním zastupitelstvu / 03.04.2019/ krom standartních věcí /
uvedeno v programu /, který je vždy k dispozici veřejnosti mě zaujala část v
"různém" a to multifunkční hřiště v Meclově. Jednat o tom, kde , jak,
využití a vlastně pro koho se v podstatě táhne už od poloviny roku 2018
tedy minulého zastupitelstva a výsledek žalostný vlastně nijaký. Po tomto
posledním zastupitelstvu si troufám říci, že "ledy hnuly". Snad na příštím asi
mimořádném zastupitelstvu / asi květen / bude konkrétně řečeno a
odhlasováno jak bude multifunkční hřiště vypadat / velikost, konkrétní
sportoviště - jejich velikost, zabezpečení. / Je to samozřejmě o financích se
kterými obec pracuje a také o dotacích, které musí připravit starostka za
vydatné pomoci našich úředníků. Pochopitelně jsou tu i další důležité

stavby, rekonstrukce na které se nezapomíná a jsou v rozpracovanosti.
Možná, že víte či nevíte na Chlumu v Třebnicích byl zčásti pokácen les
kvůli kůrovci / řádí po celé republice / a proto je také na místě obnova
tohoto lesa. Ano, probíhá v současné době jeho obnova - zalesnění výsadba nových stromků / buk a borovice/. Bohužel jsou zde ještě místa,
které je třeba ještě pracovat. Pokácet suché stromy, provést úklid a
připravit pro již zmiňovanou výsadbu. V této souvislosti bych si Vás občané
dovolil oslovit s nabídkou samovýroby dřeva jako už na Chlumu tak i v
dalších lokalitách spadajících do správy obce Meclov. Máte-li zájem tak bližší
podmínky Vám rád řekne pan Konopík / mobil 602 444 175/.
No a konečně také můj postřeh, který jsem nadnesl na zastupitelstvu a
nechci aby zapadl, ale budu jej stále prosazovat. Možná , že Vás některé
zaujme a nebo už Vás také napadl. Jde o autobusové zastávky a to nad obcí
Třebnice / silnice Plzeň - Domažlice / a to samé nad obcí Meclov / silnice
Plzeň - Domažlice /. Nelze si nevšimnout, že tyto plechové "hrůzy "
nenabízejí ochranu před nepřízní počasí / vítr, déšť / a samozřejmě normální
posezení při čekání na autobus. Žijeme přece ve 21 století. Argument, že
tam opět bude nepořádek atd. nemůže obstát. Občasný úklid je zcela
normální a jsou na to lidi ! Já si myslím, že si to naši občané zaslouží. Ne
všichni cestujeme osobními auty tady, ale je také využívaná autobusová
doprava a to širokým spektrem lidí / děti-škola, důchodci atd ./
Tím bych asi ukončil tento svůj první vstup na stránky Meclovského
zpravodaje. Doufám, že jste dočetli až do konce za což děkuji. Pokud budete
mít nějaký nápad či připomínku klidně zavolejte / 724 058 933 /. Jsem to
pro Vás.
Zastupitel Ladislav Feierfeil
>>Příspěvek byl uveřejněn na přání autora bez korektur a oprav. <<

Výsledek akce „Ukliďme Česko“
V sobotu 6. dubna 2019 se zapojil
spolek
VESPOJENÍ
jako
organizátor
úklidové
akce
UKLIĎME ČESKO.
Akce byla nazvána: UKLÍZÍME VE
SPOJENÍ, neboť na přípravu akce
nezůstal spolek sám. Akci
podpořila OBEC MECLOV v čele se

starostkou Pavlínou Kaufnerovou a dobrovolný sbor hasičů.
Akce se zúčastnilo 33 dobrovolníků a z toho 21 dětí. Pro úklid obce Meclov a
okolí se tak spojily hlavně děti
z dobrovolného sboru hasičů,
děti z dětského domova Nová
Ves, klienti z Domova sv.
Vavřince a místní občané s
dětmi. Za DD Staňkov s námi
uklízela i malá Vaneska, která si
vedla velmi trpělivě při sběru plastů, plechovek a dalších nečistot, jenž byly
naházené v příkopech směrem na Zámělíč.
Ohnišťovice velmi důkladně také pročistily další děti z DD ze Staňkova s J.
Kochovou. Děkujeme za účast i tříletému nejmladšímu dobrovolníkovi
Matějovi z Meclova.
Celkem se pročistily trasy Meclov-Otov, Meclov-Zámělíč, Meclov-Mašovice a
Meclov obec.
Nasbíráno bylo celkem 44 pytlů odpadů, tj. celkem cca 560 kg odpadů.
Z těchto odpadů se podařilo vytřídit 200 kg odpadu z plastu. V okolí
Meclova jsme také vysbírali 47 kusů pneumatik. Na cestě jsme nacházeli i
kusy plastových komponentů z aut, nábytek, kovový sušák na prádlo, kusy
ošacení aj.
Věříme, že si občané budou vážit času a nasazení dobrovolníků, kteří ve
svém volnu přidali ruce k vyčištění našeho společného okolí. Děkujeme
řidičům, že si své plechovky od pití ponechají v autě k vyhození do
nejbližšího koše a nebudou již znečišťovat příkopy u silnic.
Všichni dobrovolníci byli pozváni na společné posezení s pohoštěním na
zahradu organizátora.
Ještě jednou VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem, jež se zapojili do vylepšení našeho
okolí a podpořili tak i ozdravu naší „MATKY“ ZEMĚ!
za VESPOJENÍ, z. s. Jana Buriánková

Požární útok CTIF a plnění odznaků odbornosti
Dne 13. 4. 2019 jsme vyrazila na soutěž
Požární útok CTIF. Tato disciplína klade
na závodníky nebývalou náročnost
technického provedení, při které nesmí
závodníci promluvit ani slovo. Natahují
zde přes překážky (vodní příkop, příčné
břevno, tunel a lávka) hadice, u kterých

nesmí dojít k překroucení. Nejzákeřnější překážkou je nakreslený vodní
příkop, který závodníci měli problém přeskočit. Častý kámen úrazu bylo i
vázání uzlů, ale letos se mladí hasiči velmi snažili a uzle zvládli na jedničku.
Naopak nástřik terčů a přiřazení technických prostředků bylo pro mladé
hasiče nejpřívětivější. Naši mladí hasiči tuto disciplínu zvládli velmi dobře.
Mladší družstvo ve složení
Karel Halada, Klára Němcová,
Natálie a Adéla Malíkovi,
Karolína Kokaislová, Jarda
Hána a Ondřej Šlehofer
skončilo na 4. místě ze 7
družstev. Starší družstvo ve
složení Šarlota Šelejov, Lucie
Maierová, Vašek Popelář,
Marie Černá, Eliška Sušická,
Lucie Popelářová a Natálie Haladová skončilo na 10. místě z 22. družstev.
Nově byli v tento den zapojeni i dorostenci, v rámci LIGY DOROSTU.
Dorostenci si nejdříve jeli splnit odbornost a pak na ně v kasárnách čekala
uzlová štafeta. Za nás se zúčastnil Michal Malík a Filip Vaněk.
Požární útok CTIF byl ten den pro mladé hasiče již druhou zkouškou, jelikož
si nejdříve jeli do hasičárny v Domažlicích splnit odbornost, preventista
junior, strojník junior, strojník, preventista, kronikář, cvičitel, instruktor,
velitel.
Od nás plnili odborky:
Preventista junior – Karel Halada; Strojník junior – Karolína Kokaislová, Lucie
Popelářová, Natálie Malíková, Klára Němcová; Preventista – Marie Černá,
Natálie Haladová, Vašek Popelář, Šarlota Šelejov; Velitel – Eliška Sušická,
Michal Malík; Cvičitel – Lucie Maierová; Instruktor – Filip Vaněk
za SDH Meclov Markéta Rogovská

POZVÁNKA NA OKRSKOVOU
HASIČSKOU SOUTĚŽ
V sobotu 25. května 2019 se od 10 hodin koná
hasičská soutěž okrsku Meclov na hřišti v Srbech. Na
startu budou družstva mužů, žen, dětí i veteránů.
Občerstvení zajištěno.

Meclovská zemědělská a.s. se prezentovala v médiích mediální skupiny
Mafra. První část prezentace přinášíme:

Betaglukany jsou hnacími motory imunitních buněk
Kdo by nechtěl udržet si normální hladinu cukru a cholesterolu v krvi, ideální
hmotnost a pořádně podpořit svoji imunitu… Ale je toho možné dosáhnout
přírodní cestou? Na to, jaké plodiny prospěšné pro naše zdraví produkuje
společnost Meclovská zemědělská, a. s., jsme se zeptali jejího ředitele Ing.
Jaroslava Hány.
Můžete nám na úvod vysvětlit, co to vlastně jsou betaglukany?
Betaglukan je přírodní polysacharid. Důležité ale je především to, jak v
našem těle působí. Tato látka je často zmiňována v souvislosti s podporou
imunity a dokonce prevencí rakoviny. Jak se v odborné lékařské veřejnosti
ví, napomáhá vzdorovat infekčním chorobám a čelit negativním vlivům
vysokého cholesterolu. Glukany přispívají k udržení normální hladiny
cholesterolu v krvi. I když jsou aktivní účinky betaglukanu známy již delší
dobu, do popředí zájmu se dostaly až v posledních letech.
Betaglukany jsou tedy očividně téměř zázračnou substancí. V čem jsou
vlastně obsaženy?
Jsou obsaženy v ječmenu či ovsu. V rámci inovativních aktivit se naše
společnost rozhodla v roce 2017 začít pěstovat ječmen jarní nahý,
konkrétně odrůdu CESAR – ta totiž obsahuje asi 6% betaglukanů.
Některé výzkumy ukazují, že pravidelný příjem tří gramů rozpustné vlákniny
denně (hlavně ovesné a ječné) může vést ke snížení vzniku
kardiovaskulárních onemocnění až o 25-36 %. Glukany vážou velké množství
vody a v žaludku vytvoří objemnou viskózní gelovitou hmotu, která prochází
tenkým střevem téměř nezměněná a je zcela nebo částečně rozkládána až
mikrobiotou tlustého střeva. Zrychlením nástupu pocitu sytosti a jeho
prodloužením je možné předejít přejídání se a zabránit tak rozvoji nadváhy
a obezity.
Čím nám Betaglukany pomáhají
 Přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi, a tím snižují
pravděpodobnost srdečních onemocnění
 Jejich konzumace přispívá k omezení nárůstu hladiny cukru v krvi
 Pomáhají také jako doplňková léčba při léčbě rakoviny
 Podporují imunitní systém a napomáhají léčbě žaludečních vředů
 Podporují krvetvorbu
 Pomáhají při nachlazení, alergiích či stresu, Snižují únavu organismu
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