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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dne 16. srpna jsem na Zastupitelstvu obce Meclov byla zvolena starostkou
po té, co z funkce starosty, člena rady i člena zastupitelstva obce Meclov
odstoupil pan Zdeněk Martínek. Starostou obce byl dlouhých 16 let. Za celá
ta léta posbíral mnoho zkušeností a pod jeho vedením proběhlo nespočet
projektů a investičních akcí. Dovolte mi proto touto cestou panu Martínkovi
za jeho dosavadní práci poděkovat a popřát mu hodně zdraví a pohody do
dalších let.
Zastupitelům i spoluobčanům děkuji za projevenou důvěru a zároveň
prosím o shovívavost a trpělivost. Přestože jsem téměř šest let vykonávala
funkci místostarostky, je pro mě stále mnoho věcí velkou neznámou. Budu
ráda za každý podnět ze strany Vás, občanů. Nechci a nebudu nikomu nic
slibovat. Ono totiž ne vždy věci dopadnou tak, jak by si člověk přál a
představoval. Ale jeden slib mohu přeci jen dát, a to že funkci starostky
budu vykonávat svědomitě a s velkou pokorou vůči Vám, spoluobčanům. Je
před námi mnoho práce, nicméně věřím, že s pomocí nově zvoleného
místostarosty i všech ostatních zastupitelů a v neposlední řadě i s pomocí a
pochopením Vás všech spoluobčanů, zvládneme vše dotáhnout do
zdárného konce. Máme totiž všichni jeden společný cíl, a to aby se nám ve
všech částech naší obce příjemně žilo. Na závěr mi dovolte, abych Vám
popřála hezký zbytek léta a našim školákům úspěšný vstup do nového
školního roku.
Pavlína Kaufnerová, starostka obce

MUDr. Plichta informuje:
Ve dnech 23. - 30. srpna neordinuje MUDr. Plichta. Zástup v Poběžovicích je
zajištěn ve čtvrtek 25 srpna. V ostatních dnech zajistí ošetření OZS Klenčí.
V září ve dnech 20. (út), 22. (čt), 27. (út) a 29. (čt) neordinuje MUDr. Plichta
v Poběžovicích, protože zastupuje v OZS Klenčí.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev
obcí
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 1 - Meclov - místnost na OÚ v Meclově čp. 137, 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

Meclovská zemědělská, a.s. informuje
Tisková zpráva: Léčebné konopí – spolupráce Meclovská zemědělská, a.s. a
Česká zemědělská univerzita v Praze v oblasti pěstování a výzkumu
Meclovské zemědělské, a.s. se podařilo stát se součástí jedinečného
projektu, který má potenciál stát se zdrojem informací pro světové vědecké
a zdravotnické špičky. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
(ČZU) v Praze se Meclovská zemědělská, a.s. pustila do projektu pěstování
konopí pro výzkumné a experimentální účely. Především díky její skvělé
technické vybavenosti, dlouholetým zkušenostem a progresivnímu vedení
se jí podařilo splnit podmínky pro vybudování vědeckého pracoviště a
následné produkci konopí. Kromě hlavní myšlenky, kterou je podpora vědy
a výzkumu, v tomto programu Meclovská zemědělská spatřuje i další
potenciál, například ve formě zvýšení zaměstnanosti v regionu či příhraniční
spolupráci.
ČZU zaujímá v tomto projektu roli jak výzkumného subjektu, tak i roli
směrovače a koordinátora propojení projektu s ostatními výzkumnými
obory i praktickou aplikací. Výsledky výzkumu a aktivity na něj navazující
mají potenciál přenést českou vědu na vrchol světového žebříčku v oblasti
výzkumu léčebného konopí. Zárukou toho je zájem ze strany předních
českých odborníků na tuto problematiku. Příkladem může být MUDr. Pavel
Kubů, který je uznávanou autoritou v tomto oboru, a zároveň patří do
vrcholného vedení nové vzniklé vědecké instituce – International Cannabis
and Cannabinoids Institute (ICCI). Mezi cíle výzkumu patří zpřístupnění
nejen léčebného potenciálu konopí pro výzkum a následně pro pacienty, ale
například i možnost aplikace ve veterinární medicíně.
Spojení tradice českého zemědělství a vysoké úrovně české vědy a výzkumu
v oblasti léčebného konopí dávají tomuto projektu záruku kvalitních
výsledků, ale i dalšího rozvoje výzkumu a pomoci pacientům.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM,
kteří nám pomohli s realizací nebo s programem tábora. Největší dík patří
SDH Meclov, který nám celý tábor zaštítil, a také obci Meclov, která nás
podpořila po finanční stránce. Mohli jsme zakoupit pomůcky k dětskému
tvoření k jednotlivým tématům.
Další poděkování směřuje na Meclovskou zemědělskou a.s. Pan Hána zajistil
výlet i s průvodcem na farmu do Březí a také dětmi velmi oblíbenou
projížďku kombajnem, opět s odborným výkladem. Nakonec jsme si mohli i
prohlédnout celý areál Meclovské zemědělské a.s., včetně bioplynky.
Velmi děkujeme za ochotu manželům Eberlovým, kteří přišli s pohádkovým
tématem a přednáškou o koních i s názornými ukázkami. Poté nám připravili
pravý táborák za doprovodu kytary a zpěvu.
Poděkovat však nesmíme zapomenout ani panu Malíkovi, který nám zapůjčil
tolik populární velké kuželky po oba tábory a pomohl při realizaci našeho
druhého táboráku.
Všem táborníkům a jejich rodičům také děkujeme za hezké, přátelské

chování, čímž byl zajištěn příjemný průběh celého tábora a krásné dětské
zážitky. I my jsme si užily úžasné dva týdny a vrátily se do dětského světa
plného pohádkových a westernových postav a podpořily svou fantazii.
DĚKUJEME Hanka Součková a Markéta Flosmanová

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