
 
Zpravodaj č. 3/2023, vydán v Meclově dne: 30. března 2023 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
Zasedání obecního zastupitelstva  
V pondělí 17. dubna 2023 se v pohostinství v Meclově od 18:00 hodin uskuteční 

zasedání obecního zastupitelstva obce Meclov. 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu  
Ve středu 12. dubna 2023 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Občané 

obce mohou na místech obvyklých (v Meclově, Mašovicích, Březí, Mračnicích, 

Němčicích a Třebnicích) odkládat pouze nebezpečný odpad, sběrná firma 

následující den tento odpad odveze.  

Ve středu 12. dubna 2023 budou od 12 do 18 hodin také otevřeny 

velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad v Meclově                                    

a v Třebnicích u Kulturního domu. Udržujte pořádek kolem kontejnerů! 

Hospodaření v lesích obce Meclov v roce 2022 
Pěstební činnost  

Zalesněné paseky  2,15 ha    Prořezávky  3,00 ha  

Vylepšené paseky  0,26 ha    Probírky   5,94 ha 

celkem   2,41 ha   celkem  8,94 ha 

Zaměstnanci vysekali 26 ha pasek. Některé zarostlé paseky bylo třeba vysekat 

ručně, většinu však „ožinovali“ křovinořezem. 

Vysazené sazenice:  Borovice  8.000 ks Dub  12.900 ks 

Smrk  2.500 ks Buk  2.500 ks 

Těžba dřeva 
Celkem bylo vytěženo 1625 m3, veškerá těžba se skládala ze smrků napadených 
kůrovcem nebo borových souší. 
Smrk - kůrovec        
v roce 2022  580 m3 2020     988 m3 2018  610 m3 2016  63 m3 
 2021  955 m3 2019  1.357 m3 2017  177 m3  



Samovýrobou dřeva bylo zpracováno 419 m3 dřeva (196 m3 kůrovec, 223 m3 
borové souše). 
Byla podány žádost o dotaci na Plzeňský kraj např. na pěstební činnost 
(zalesnění + prořezávky) – celkem jsme obdrželi 410.000 Kč. 
Děkuji všem pracovníkům, kteří se podíleli na práci v obecních lesích v roce 
2022, a těším se na další spolupráci v roce 2023. 
               Ing. Josef Konopík, lesní správce obce Meclov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
   
Vyčištění komínů  
Do středy 19. dubna 2023 se mohou zájemci o vyčištění komínů přihlásit na 

Obecním úřadě v Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu, který 

bude předán kominíkovi panu Jiřímu Suchému ze Stráže. Ten provede vyčištění 

Nezapomeňte uhradit poplatky  na rok 2023 
Termín úhrady je pro všechny výše uvedené poplatky jednotný do       
30. dubna 2023.  
Nezaplacené poplatky budou navýšeny na dvojnásobek 
Poplatky lze platit  

• na obecním úřadě v Meclově v úředních hodinách (hotově či 

kartou) 

• převodem na účet 3828321/0100 – k přiřazení platby 

k poplatku je třeba uvést do poznámky pro příjemce, za koho 

platíte, nebo si zjistit VS na OÚ Meclov (VS jsou trvalé a nemění 

se každým rokem, pokud znáte z loňska, platí i letos) 

• na vyžádání zašleme emailem předpis platby (i s QR kódem) 

Výše poplatků případně osvobození od poplatků (dle vyhlášek 
1/2021 a 4/2019, které najdete na úřední desce a v archivu el. úřední 
desky)  
- poplatek za odpady činí 700 Kč za každou osobu přihlášenou                        
k trvalému pobytu (TP) i 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): 
-  poplatek za psa činí 150 Kč, jehož majitel má TP v obci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



komínů během následujícího týdne. Jmenovaný kominík provádí také kontrolu 

spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO. 

 

Základní škola a mateřská škola Meclov 
V měsíci březnu si děti z mateřské školy hrály na pohádku O třech prasátkách           

a vydaly se na výlet s písničkou. Dále se zabývaly tématikou zdraví, nemoci                  

a významem potřebných vitamínů, které jsou 

důležité pro imunitu. Ochutnávaly a poznávaly 

různé druhy ovoce a zeleniny. Pokud to počasí 

umožňovalo, děti své zdraví pravidelně 

podporovaly sportováním na víceúčelovém hřišti. 

Mezi nejčastější a nejoblíbenější hry patří přeskok 

přes švihadlo, házení a chytání míče nebo fotbálek. 

Žáci pátého ročníku chodí pravidelně každý pátek 

číst pohádku před usnutím svým malým 

kamarádům do dvou tříd mateřské školy. Pohádku si žáci doma vždy natrénují, 

aby jejich čtení bylo pro děti ze školky plynulé a srozumitelné. 

Všichni žáci školy od 1. do 5. třídy absolvovali plavecký výcvik v domažlickém 

Aquacentru v rozsahu deseti výukových 

hodin. Někteří se s plaváním seznamovali, 

jiní se zdokonalovali v základních 

plaveckých stylech. Odměnou jim byl 

občasný pobyt ve wellness bazénu, jízda 

na tobogánu a v závěru mokré vysvědčení.  

Ve dnech od 13. do 17. března si děti 

užívaly dlouho očekávaných jarních 

prázdnin. 

V úterý 21. března pan Lang seznámil děti 

v mateřské škole s posly jara v průběhu 

akce Putování za ptáčky. 

Ve čtvrtek 30. 3. proběhlo přátelské utkání 

ve vybíjené na České Kubici.  Hrající 

účastníky podpořili žáci 2., 4. a 5. ročníku. 

    Mgr. Jitka Novotná 



Zápis do mateřské školy 
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 proběhne v prostorách MŠ. 

Kdy:   ve čtvrtek 4. května 2023 

V kolik:  od 14,00 do 17,00 

Dokumenty potřebné k přijetí: 

• Občanský průkaz zákonného zástupce. 

• Rodný list dítěte nebo jeho kopie. 

• Přihláška k docházce do mateřské školy a 

potvrzení o řádném očkování dítěte (lze stáhnout a vytisknout z webových 

stránek školy nebo vyplnit až na místě). 

Průběh zápisu: Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož 

prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí                    

k docházce do MŠ. 

• Zákonný zástupce vyplní přihlášku k předškolní docházce. 

• Pro děti jsou připraveny u zápisu hračky, hry a tvořivá centra. 

Na všechny se moc těšíme. 

Zimní setkání 2023 mladých hasičů 
Dne 4. 3. 2023 jsme se zúčastnili Zimního setkání v Domažlicích. Toto setkání se 
uskutečnilo po dvouleté odmlce. Byl to již 20. ročník. Zimní setkání se konalo 
opět v ZŠ Komenského 17 v Domažlicích. Na soutěži si družstva plní zábavnou 
formou mnoho úkolů a dovedností, které je provázejí celoroční hrou Plamen. 
Letos vedení soutěže potěšilo množství přihlášených hlídek, převyšovalo to 
kapacitu školy. Dlouho se debatovalo, jak v tomto případě postupovat. 
Neumožnit start některým hlídkám? Chtěli jsme připravit důstojné podmínky 
pro soutěžení a hlavně neřešit koho nechat doma. Nakonec se přistoupilo na 
rozdělení do jednotlivých startovacích bloků, jako při PÚ CTIF. Družstva 
přijedou, zaprezentují se, odběhnou a pojedou domů. Pouze kategorie 
přípravky se vyhlašovala na místě. 
Celkově se setkání zúčastnilo 51 hlídek mladých hasičů (24 starších, 19 mladších 
a 8 přípravek) z dvaceti tří sborů, a to nejen z našeho okresu, ale i z okresu 
Klatovy a Tachov. Čtvrtým rokem byl do zimního setkání zařazen dorost. 
Zúčastnilo se 10 dorostenek, dorostenci byli rozděleni na dorostence střední 
(10) a starší (9). Vzhledem k tomu, že byla soutěž rozdělena na bloky, byl před 
každým blokem menší nástup, kde měl náčelník štábu soutěže Karel Steinbach 
menší slovo a seznámil s proběhem soutěže. Hlavní rozhodčí Josef Hoffmann           
v krátkosti sdělil nejdůležitější informace k soutěži. Každá hlídka pěti mladých 



hasičů se snažila zúročit, co se naučili na schůzkách se svými vedoucími. 
Rozhodčí nestranně hodnotili každou disciplínu, i když ne vždy bylo snadné 
udělit trestné body, přes viditelnou snahu a píli. Soutěžilo se v jedenácti 
disciplínách, topografické značky, hra paměti, přeskok přes švihadlo, požárnický 
kuželník, technické prostředky PO, uzle, hasičská štafeta (štafeta třínohých), 
signály rukou, řeč rukou, puzzle a pavoučí štafeta.  
Za náš sbor se zúčastnila 3 družstva přípravky, 2 družstva mladších, 1 družstvo 
starších a 1 dorostenka. Družstvo přípravky ve složení Hanička L., Míša U., Luky 
U., Kubík K. a Miri M. se umístily na 2. místě, ostatní dostaly ceny za účast. 
Mladší družstva se umístila na 6. a 8. místě, starší družstvo na 20. místě a 

dorostenka na 8. místě.  
Děkuji všem mladým 
hasičům za účast na soutěži, 
byli jste skvělí.  Také děkuji 
rodičům za jejich pomoc a 
podporu. Poděkování míří i 
našim rozhodčím Nikole a 
Michalovi Malíkům, bez nich 
by děti nemohly soutěžit.      

Dětský maškarní ples v Meclově 
V sobotu 11. března se konal v Meclovském pohostinství maškarní ples pro děti, 
který pořádal SDH Meclov. Pro děti byly připraveny různé soutěže o krásné ceny 
a slosování o 3 nádherné ceny.  Děti celé odpoledne tančily na známé písničky, 
dokonce jsme společně daly ptačí tanec a makarenu.  

 
Děkujeme sponzorům, že podpořili dětské maškarní, bez nich by se nemohlo 
uskutečnit (Obec Meclov, SDH Meclov, MUDr. Věra Ghattasová, Karpem, 
Pekárna Kotačka Staňkov, Meclovská zemědělská a. s., rodina Urbánkova, 
Šlehoferova, Landkammerova, Masopust 2023).  
Doufáme, že se akce líbila nejen dětem, ale i rodičům a těšíme se na další rok.  
                                                                              za SDH Meclov Markéta Rogovská 



    Dětský maškarní karneval v Třebnicích 4. března 2023 

 

Přívesničkový tábor Meclov 
       V termínech:   24. 7. – 28. 7. 2023 

      14. 8. – 18. 8. 2023 
 

Pro děti ve věku od 4 do 10 let. 
 

Pondělí až pátek v době od 8:00 do 16:00 hod. 
 

Cena tábora je 1 500 Kč, včetně oběda. 
 

Máte-li zájem o přívesničkový tábor, o přihlášky  

si pište na e-mail marketa.flosmanova@seznam.cz. 

                                                
Přihlašování je možné do 30. 4. 2023 

nebo do naplnění kapacity. 
                       

                                                                        Tento tábor pořádá SDH Meclov 

 
 
 



Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 24. dubna 2023 

ROZPIS zápasů TJ ZD Meclov - jarní sezóna 

Muži "A" (Hřiště Třebnice) 
 

Muži "B" (Hřiště Meclov) 

Kolo Den Datum Čas Domácí  Hosté 
 

Kolo Den Datum Čas Domácí  Hosté 

14 So 18.3. 15:00 Meclov Chodov 
 

12 Ne 2.4. 15:00 Chodov B Meclov 

15 Ne 26.3. 15:00 Postřekov Meclov 
 

13 Ne 9.4. 15:00 Meclov Újezd 

16 So 1.4. 16.30 Planá Meclov 
 

14 Ne 16.4. 15:00 Meclov Pocinovice 

17 So 8.4. 16:30 Kdyně  Meclov  15 Ne 23.4. 15:00 Meclov Luženice 

18 So 15.4. 16:30 Meclov Koloveč  16 So 29.4. 17:00 Srby Meclov 

19 So 22.4. 10:15 Tlučná Meclov  17 Ne 7.5. 15:00 Meclov Bukovec 

20 So 29.4. 17:00 Meclov Bělá 
 

18 So 13.5. 17:00 Hostouň Meclov 

21 Ne 7.5. 17:30 Mrákov Meclov 
 

19 Ne 21.5. 15:00 Meclov Poděvousy 

22 So 13.5. 14:00 Meclov Krchleby 
 

20 Ne 28.5. 16:00 Postřekov B Meclov 

23 Ne 21.5. 18:00 Vejprnice Meclov 
 

21 So 3.6. 17:00 Staňkov B Meclov 

24 So 27.5. 18:00 Meclov Klenčí 
 

22 So 10.6. 15:00 Meclov Zahořany 

25 So 3.6. 18:00 Bor Meclov 
       

26 So 10.6. 18:00 Meclov Ch. Újezd 
       

                   

Starší žáci (Hřiště Meclov) 

 

 

  

 

Kolo Den Datum Čas Domácí  Hosté 
 

 

10 Ne 16.4. 10:00 Klenčí Meclov 
 

      

11 Ne 23.4. 12:30 Meclov Chodov 
 

    

 

 

12 Ne 30.4. 10:00 Tlumačov  Meclov 
       

13 Ne 7.5. 12:30 Meclov Pocinovice 
       

14 So 13.5. 10:00 Kdyně Meclov 
       

15 Ne 21.5. 12:30 Meclov Bělá 
       

16 Ne 28.5. 14:30 Holýšov Meclov 
       

17 Ne 4.6. 12:30 Meclov H.Týn 
       

18 Ne 11.6. VOLNO   
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