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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
volební období 2010 – 2014 je u konce. 10. a 11. října budeme mít možnost ve volbách do
obecního zastupitelstva rozhodnout, kdo bude v dalším volebním období zodpovídat za chod
obce. Současní členové zastupitelstva dokázali po celé volební období rozhodovat velmi
dobře. Na závěr volebního období tak obec v ratingovém hodnocení nezávislé agentury
obdržela za rok 2013 ohodnocení B+. Je to hodnocení vysoké a vypovídá o zodpovědném
nakládání obce se svěřenými prostředky. Dosáhlo jej jen 5 obcí v okrese Domažlice a pouze
9% ze všech obcí Plzeňského kraje. Certifikát lze prohlédnout na stránkách obce. Nezávislá
agentura hodnotí všechny obce v ČR a nepracuje pro zaplacenou objednávku, jak si někteří
myslí. Určitě je to naše dobrá vizitka.
I v letošním roce si vedeme v hospodaření dobře a možná i lépe než jsme očekávali. Za
čtyři roky jsme prostavěli skoro 20 mil. Kč. Přesto jsme 5 mil. Kč v přebytku, což můžeme
využívat pro další investice v budoucnu. To také znamená, že hospodaříme bez úvěrů, půjček
a s dostatečnou finanční rezervou na nepředvídatelné události.
Někteří zastupitelé museli hodně slevit z předvolebních slibů, kterým mnoho voličů
uvěřila. Realita je jiná. Obec se musí především ubírat cestou nezbytných investic do
infrastruktury pro svůj rozvoj, teprve potom může plnit různá přání a některé sliby z volebních
programů. Jsem rád, že jsme se po celé volební období dokázali ve většině rozhodnutí
shodnout.
Pro další období je připraveno nebo se připravuje dost projektů na opravy a nové
investice. Opravy budov, cest, vodních nádrží, kanalizací jsou jen ty nejdůležitější. Téměř
v každé z devíti částí naší obce se investovalo. Bude jen na uvážlivém rozhodnutí nových členů
OZ, jaké budou priority v dalším období.
V letošních volbách jsou zaregistrované čtyři kandidátní listiny: ČSSD, TOP a NEZÁVISLÍ,
ANO a ODS. Bude jen na Vás, voličích, komu dáte svůj hlas. Kdo je pro Vás důvěryhodný a zda
je volební program plný slibů splnitelný. Důležité ale je, abyste k volbám šli a volili.
Děkuji všem členům zastupitelstva za slušné a korektní čtyřleté jednání na zasedáních.
Věřím tomu, že účast členů OZ byla vždy maximální možná vzhledem k časovým možnostem
všech členů. Vám ostatním děkuji za trpělivost a ochotu polevit ze svých přání. Nikdy a nikdo
nebude moci všem vyhovět, vždy bude někdo spokojený více a druhý méně. Volte tak, aby
Vás Vaše rozhodnutí nemuselo mrzet.
Zdeněk Martínek, starosta obce Meclov

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 10. října od 14 do 22 hodin a v sobotu
11. října od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb je
 ve volebním okrsku č. 1 - Meclov místnost v pohostinství Meclov 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
Oznámení o uzavření knihovny v Třebnicích
Ve středu 8. října bude uzavřena knihovna v Třebnicích.

POZVÁNKY
SDH Meclov zve v sobotu 4. října od 20 hodin na pouťovou zábavu do meclovského
pohostinství. Hrát bude skupina Combo Plzeň. Vstupné 100 Kč.
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