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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
Kontejnery 
Kontejnery v Meclově budou pro občany zpřístupněny v pondělí 1. srpna 2022  

a dále 5. září 2022 vždy od 16 do 18 hodin. Kontejner na BIOODPAD je trvale 

přesunut k ČOV Meclov. 

Stavební akce a dotace v roce 2022 
Na letošní rok se obci Meclov podařilo zajistit dotace na několik projektů.  

První velkou stavební akcí, která letos proběhla, byla oprava místní 

komunikace na „Vinglu“ a k domu čp 47 včetně úpravy celého prostranství. 

Vytvořila se zde nová parkovací místa a byly vybudovány nové vjezdy                                

k nemovitostem. Dále byl upraven i přístup k místnímu obchodu. Na podzim 

budou ještě plochy k tomu určené osázeny zelení. Celá náves tak dostane zcela 

nový ráz. Akce byla podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Významnou akcí byla také demolice 

objektu čp 130, kde svého  času sídlil                

i obecní úřad. Během jediného týdne 

firma celý objekt bývalého obecního 

úřadu rozbourala, suť odvezla                    

a pozemek upravila tak, aby se na něm 

mohlo připravovat zázemí pro technické vybavení obce. Dosud je k tomuto 

účelu využívaná budova bývalé synagogy. S tou má však obec do budoucna 

zcela jiný záměr – vdechnout ji jiný život a zachovat historický odkaz. Na akci se 

opět finančně podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Po loňské opravě hřbitovní zdi prochází změnou i bývalá márnice na hřbitově 

v Třebnicích. Roky tato budova chátrala a byla zcela nevyužitá. Proto se jí obec 

rozhodla opravit a zachovat ji pro další generace. Na akci finančně přispěl 

Plzeňský kraj. 



V současné době začnou intenzivní práce na další akci, a to v části obce 

Jeníkovice, pod názvem „Odstranění sedimentu a oprava požeráku návesního 

rybníka v obci Jeníkovice“. Rekonstrukce místního rybníka byla zahájena již 

v roce 2020, ale práce byly díky velkému množství sedimentu zastaveny. Celý 

projekt byl vrácen k přepracování. Opravený projekt byl opětovně schválen                  

a finančně podpořen Ministerstvem zemědělství ČR. Rybník je již roky ve velmi 

zuboženém stavu a jen pamětníci si vzpomínají na jeho skutečnou podobu. Po 

dokončení celého projektu bude obnovený rybník ozdobou Jeníkovic, které 

procházejí v posledních měsících velkým oživením. 

Na loňskou opravu křížku ve Březí naváže obec Meclov v letošním roce 

rekonstrukcí křížku u kaštanů v Meclově a návesního křížku v Bozdíši. Obě 

akce finančně podpoří Plzeňský kraj. 

Dalším projektem podpořeným dotačním titulem Plzeňského kraje je osazení 

dvou ukazatelů rychlosti na hlavní silnici v Meclově. Jeden ukazatel bude nově 

při příjezdu od Poběžovic a druhý nahradí stávající ukazatel na vjezdu do obce 

při sjezdu z křižovatky se silnicí I/26.  

Bývalá synagoga v Meclově 
Bývalá synagoga v Meclově je jednou ze dvou dosud stojících synagog v okolí 

Domažlic. Druhou z nich je možné navštívit ve Kdyni v Masarykově ulici.  

Obě synagogy propojují podobné osudy v jejich minulosti a patrně nebude 

náhodou, že mezi oběma stavbami je možné vysledovat řadu shodných 

architektonických rysů. Vystavěné byly ve druhé polovině 19. století. V případě 

synagogy ve Kdyni bývají jako roky výstavby uváděna léta 1862-1863, výstavba 

meclovské synagogy bývá spojována                    

s rokem 1856. Po formální stránce vnější 

architektonické podoby se obě stavby 

řadí k tzv. historizujícím slohům druhé 

poloviny 19. století, zatímco v případě 

kdyňské stavby můžeme hovořit                              

o neorománské inspiraci, v případě 

meclovské stavby se jedná o inspiraci neoklasicistní.  

Pro obě stavby je společné základní architektonické členění, jehož základem je 

podélná dispozice synagogální část s navazujícím domem rabína. Zatímco 

prostor samotné synagogy je v obou případech sklenut dvěma poli pruských 



kleneb a prosvětleny jsou dvěma páry vysokých půlobloukem sklenutých oken, 

obytné části rabínského domu jsou plochostropé. V suterénu rabínského domu 

synagogy ve Kdyni je výjimečně dobře dochovaná obřadní mikve. V případě 

meclovské synagogy byla bohužel v minulosti (polovina 20. století) tato 

suterénní část stavby razantně stavebně upravena. Proto je možné se dnes již 

jen dohadovat, zda se zde vyvěrající vodní pramen, sevřený v současnosti 

betonovými skružemi v minulosti využíval k tradičním rituálním úkonům, které 

souvisely s židovskou náboženskou praxí.  

Významným nositelem kulturních hodnot synagogy ve Kdyni je mimo jiné 

obnovená, vizuálně výrazná výmalba interiéru. V meclovské synagoze jsou 

dodnes prokazatelně dochované původní štukově architektonické prvky 

propojené jednotnou zelenkavou výmalbou. Bohužel se zde již nedochovalo 

vnitřní vybavení, které bývá tradičně pevně spjato s provozem synagogy, jako 

bývá například vysutá dřevěná galerie nebo schránka na tóru.  

Po letech minimální údržby a utilitárního užívání je bývalá synagoga v Meclově 

výrazně poznamenána zubem času i přes to se však jedná, vzhledem                            

k ojedinělosti dochovaných židovských památek na Domažlicku, o výjimečnou 

stavbu hodnou zachování do budoucna. Obecně platí, že pamětihodnost 

židovských památek netkví pouze v historické matérii a ve výstavnosti výzdoby, 

ale i v nadčasovém mementu kulturního dědictví a historického odkazu, které 

jsou významnou součástí židovské minulosti i současnosti. 

Michal Konáš, památkář, referát výzkumů, průzkumů a dokumentace - Národní 

památkový ústav, Plzeň 

Fotbalový oddíl TJ ZD Meclov 
zve na  

Memoriál  
    Jiřího Černého 

Memoriál se koná v sobotu 6. srpna 2022 na hřišti v Třebnicích. 
    Program:  15:00 staří páni Meclov - Horšovský Týn  

       17:00 muži TJ ZD Meclov – TJ Spartak Klenčí 
Občerstvení po celý den zajištěno.  

 



VESPOJENÍ, z.s. / DOMOV MECLOV vyhlašuje zápis na kurz tvořivosti pro děti ve 
věku od 6- 12 let. Kurz bude probíhat od září každý čtvrtek od 16.00 – 18.00 
hod. Adresa kurzu: Domov Meclov čp. 20. Na kurzu budeme kreativně tvořit a 
radovat se  z individuálních výsledků. 
Cena za 1hod. / 100.- Kč 
V případě zájmu své dítě registrujte na  
info@vespojenios.cz 
(jméno příjmení dítěte, věk dítěte a tel. číslo rodiče) 
 

Dětský Food Festival 
Už jste někdy navštívili Food festival? Že netušíte, co to je? Je to zkrátka festival 
jídla. My jsme se rozhodli uspořádat v Meclově dětský food festival v sobotu  
10. září 2022.  
Pokud máte doma děti do 15 let, které rády vaří, pečou, míchají nebo jen 
pomáhají v kuchyni, pak je to právě pro ně. Bude jen na nich, čím na festivalu 
překvapí a jaké dobroty si připraví. K samotnému festivalu bude připravený i 
doprovodný program, ale o tom více až v dalším zpravodaji. Pokud mají vaše 
děti zájem se zúčastnit jako kuchaříci, kuchařky a prodavači, přihlaste se do           
31. srpna 2022 na emailu j.svitiva@seznam.cz nebo pište SMS na 739067192. 
Pošleme vám další podrobnější informace.  

Těšíme se na všechny Jana Hájková Svítivá, manželé Krubertovi a spol.  
 

Odstávka elektřiny - Ve čtvrtek 11. srpna 2022 od 13:00 do 15:00 bude 

přerušena dodávka elektřiny v Jeníkovicích: č. p. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24; 

č. ev. 4, 6, parcelní č. 184/1, 193/2, 213/2, 221/7 
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