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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
za tři týdny končím ve funkci
starosty obce. Chci poděkovat
Vám všem za spolupráci a
podporu. Dík patří také všem
současným
i
minulým
zastupitelům, zaměstnancům a
partnerům obce. Hospodaření
obce je dlouhodobě vyrovnané a i
když jsme prostavěli za 16 let
funkčního období se získanými
dotacemi přes 100 mil. korun,
nebyla a není obec zadlužena a
vše jsme dokázali bez úvěru. Jsem
rád, že nadále fungují v téměř
všech částech naší obce spolky hasiči,
sportovci,
chovatelé.
Děkuji všem, kteří pro obec
Meclov cokoliv udělali. Nejde
nikdy vyhovět všem, jsme
limitováni rozpočtem obce, ale i
zájmy ostatních. Přeji novému
vedení obce mnoho trpělivosti,
píle a úspěchu v dalších letech.
Zdeněk Martínek

Stavby postavené v letech 2000-2016
Chodník u hlavní silnice, Meclov
2000
Plynofikace, Meclov a Mašovice
2001
Nová střecha ZŠ, Meclov
2001
Rekonstrukce bývalé ZŠ na byty,
Třebnice
2002
Rekonstrukce střechy bývalé synagogy,
Meclov
2004
Vyčištění rybníka, Bozdíš
2004
Hasičská zbrojnice, Meclov
2005
Kabiny fotbal, Meclov
2005
Rekonstrukce budovy OÚ, Meclov
2006
Dostavba jídelny ZŠ a MŠ, Meclov
2006
Dvě nové obytné zóny, Meclov 2000 a 2008
Obytná zóna, Třebnice
2008
Nákup a rekonstrukce KD, Třebnice
2010
Oprava klubovny, Mašovice
2010
Oprava povrchu návsi, Mašovice
2010
ČOV A KANALIZACE, Meclov, 65 mil. Kč 2010
Obnova tůní, Mračnice
2011
Rekonstrukce hlavní silnice + výstavba
chodníků, Meclov
2012
Nová okna ZŠ, Meclov
2014
Zateplení MŠ, Meclov
2014
Výměna VO – LED světla, všechny obce 2014
Rekonstrukce hlavní silnice + výstavba
chodníku, Březí
2014
Přeložení elektrického vedení do země,
Meclov
2012 a 2014
Rekonstrukce střechy bytového domu,
Třebnice 52
2014
Územní plán všech obcí
2014
Oprava zvonu v kapličce, Mrchojedy
2014
Rekonstrukce můstku, Bozdíš
2015
Zateplení MŠ, Meclov
2015
Nová silnice do obytné zóny, Třebnice 2016
Rekonstrukce kapličky, Mračnice
2016
Oprava a vyčištění rybníka, Mračnice 2016

Zasedání obecního zastupitelstva
V úterý 16. srpna se v pohostinství v Meclově od 19 hodin uskuteční
zasedání obecního zastupitelstva. Na programu bude mimo jiné volba
nového starost(k)y obce, případně místostarost(k)y.

Oprava silnice na Srby
V polovině srpna začne očekávaná oprava silnice III/1962 v úseku MeclovSrby. Od železničního přejezdu za Meclovem až do Srb bude silnice úplně
uzavřena, zatímco v úseku od křižovatky u pohostinství v Meclově
k železničnímu přejezdu za Meclovem bude probíhat oprava povrchu silnice
za provozu. Opravy by měly být ukončeny do konce září. Žádáme proto
občany o trpělivost a vstřícnost v průběhu oprav.

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby ze dne 29. na 30. července neparkovali v prostoru u
pohostinství v Meclově a na protilehlém prostranství za mostem. Při
oslavách hasičského výročí zde bude probíhat výstava hasičské techniky a
zaparkované vozy by bránily přípravám.

Výzva občanům - KŘÍŽKY
Obec Meclov plánuje obnovu křížků. K propočtu nákladů je třeba vytvořit
jejich soupis. Žádáme proto občany, aby na Obecní úřad v Meclově nahlásili
polohu křížků, ať už jen podstavců, či jiných zbytků. Nemusí to být křížky jen
u silnic, ale i u polních nebo lesních cest, popřípadě v polích. Po vytvoření
soupisu se následně přistoupí k jejich postupnému obnovení.

Pozvánky
SDH Třebnice srdečně zve na pouťovou zábavu v sobotu 3. září od 20 hodin
do KD Třebnice. Zahraje duo TOJA z Blovic.

Fotbalový oddíl TJ ZD Meclov zve na
IV. ročník Memoriálu Jana Švarce
Turnaj se koná v sobotu 6. srpna na hřišti v Třebnicích, začátek ve 13 hodin.
Zúčastněná mužstva: TJ ZD Meclov
Slavoj Koloveč
SK Poběžovice
FK Holýšov
Občerstvení po celý den zajištěno.
Od 11 hodin sehrají předzápas starší žáci s družstvem Jiskry Domažlice.
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