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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 
Ve středu 15. prosince 2021 se v Třebnicích v sále KD Třebnice uskuteční od 
18:00 hodin zasedání obecního zastupitelstva. 

Odpadové hospodářství obce Meclov 
Množství odpadů odložených občany v obci Meclov neustále stoupá. I celkové 
náklady, které obec Meclov vynakládá na hospodaření s odpady, jsou rok od 
roku vyšší.  
Zatímco v roce 2015 bylo z obce Meclov vyvezeno celkem 304 tun netříděného 
komunálního odpadu (popelnice) a 22 tun objemného odpadu (kontejnery), 
v roce 2020 to již bylo 315 tun komunálního a téměř 41 tun objemného odpadu. 
Nárůst je velký především u objemného odpadu, který se za pět let téměř 
zdvojnásobil. 
Obec Meclov na četné žádosti občanů ve spolupráci s firmou EKO-KOM 
v posledních letech také rozšířila množství kontejnerů na tříděný odpad (sklo, 
plasty, papír, kovy, ale i textil a elektrozařízení). Daří se tím vytřídit stále větší 
množství odpadu, který by jinak skončil v popelnicích. Bohužel s větším počtem 
kontejnerů se zvyšují i náklady spojené s jejich vývozem. 
Tabulka ukazuje množství tříděných surovin a částky zaplacené obcí 
v jednotlivých letech: 
  

  plast (t) papír (t) sklo (t) kovy (t) textil (t) 
Zaplaceno za 

tříděný odpad 

2015 10,56 4,14 18,52     273 437,80 

2016 10,56 5,59 18,81     273 412,50 

2017 10,23 5,89 21,78     283 325,50 

2018 14,73 10,13 20,88   3,30 371 283,25 

2019 15,39 12,13 23,12   4,87 442 931,70 

2020 16,35 17,08 23,97 0,93 3,99 541 483,25 
 

S množstvím odpadu rostou i celkové náklady obce na odpadové hospodářství. 
Od roku 2015, kdy obec zaplatila 1.069 tis. Kč, narostly náklady do roku 2020            



o 48 % na 1.580 tis. Kč. Letos na konci roku se bude celková výše výdajů 
pohybovat za hranicí 1.680 tis. Kč. 
Příjmy z odpadového hospodářství se také daří navyšovat, nicméně podíl příjmů  
na výdajích neustále klesá. Od roku 2016, kdy příjmy pokryly 61% výdajů, klesá 
podíl příjmu setrvale až po letošních cca 53%. 
Níže uvedená tabulka ukazuje příjmy, výdaje a podíl příjmů na výdajích: 
 

 Rok Příjmy Výdaje Doplatek obce 
Podíl příjmů na  

výdajích 

2015 620 000 Kč 1 069 000 Kč 449 000 Kč 58% 

2016 636 000 Kč 1 036 000 Kč 400 000 Kč 61% 

2017 663 000 Kč 1 109 000 Kč 446 000 Kč 60% 

2018 679 000 Kč 1 204 000 Kč 525 000 Kč 56% 

2019 733 000 Kč 1 308 000 Kč 575 000 Kč 56% 

2020 865 000 Kč 1 580 000 Kč 715 000 Kč 55% 

odhad  celý rok 2021 885 300 Kč 1 680 000 Kč 794 700 Kč 53% 
 

V roce 2021 navíc začal platit nový zákon o odpadech. Poplatky za uložení 
odpadu na skládce, které obec platí, tím stouply, neboť snaha státu je přimět 
občany snížit množství skládkovaného odpadu. Navíc navýšení poplatku je 
progresivní, tedy každý rok se poplatek zvyšuje.  
Zdražení svozu o 20% už ohlásila i svozová firma v důsledku rostoucích cen 
energií. 
Naproti tomu výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který občané 
každý rok obci Meclov platí, se od roku 2015 (450 Kč) zvýšil pouze o 100 Kč tedy 
o 22%. 
S ohledem na nový zákon o odpadech musí obecní zastupitelstvo vydat nové 
obecně závazné vyhlášky upravující hospodaření s odpady. Z výše uvedených 
důvodů přistoupili zastupitelé sice k nepopulárnímu, ale nutnému kroku, ke 
zvýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (tak se 
nově poplatek nazývá) na rok 2022 na 750 Kč za osobu přihlášenou k trvalému 
pobytu, či za dům s čp. bez obyvatele přihlášeného k TP. 
Aby se občanům ještě lépe třídilo, rozhodla se obec Meclov každé domácnosti, 

po uhrazení poplatků, darovat 
sadu praktických tašek na 
tříděný odpad. Každá 
domácnost obdrží tašku na 
papír, sklo, plasty a kovy. 

 



Jméno pro vodníka 
V minulém čísle zpravodaje jsme vyzvali děti k hledání jména pro vodníka 
v Třebnicích. Tato výzva se však nesetkala se zájmem. Došly pouze dva návrhy, 
a to Třebísek a Břetinec. Tímto je hledání jména ukončeno. 

Prodej dřeva  
Obec Meclov nabízí k prodeji omezené množství palivového dřeva, cena je 395 
Kč (bez DPH) za prostorový metr. Dřevo je složeno ve dvoumetrových polenech. 
V případě zájmu kontaktujte pana Ing. Konopíka na tel. 602444175. 

Informace ze Základní školy a mateřské školy Meclov  
Na přelomu října a listopadu žáci 1. a 2.  ročníku navštívili Městskou knihovnu  
v Horšovském Týně. Poznali oddělení s dětskými tituly, především knihy z edice 
první čtení – knihy vhodné pro jejich věkovou skupinu. Dozvěděli se                            
o knihovním řádu a možnostech výpůjčky knih.  
V tomto období jsme také společně se všemi dětmi oslavili Halloween. V úterý, 
26. 10. před podzimními prázdninami, přišli děti a učitelé do školy a školky 
převlečeni do strašidelných kostýmů. Každá třída pojala halloweenské učení po 
svém. Děti dlabaly dýně, kreslily a vyráběly různá strašidla, netopýry a pavouky, 
hrály zábavné hry a účastnily se zajímavých soutěží.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V průběhu měsíce listopadu děti v rámci školní družiny pekly svatomartinské 
rohlíčky a zopakovaly si tradice spojené s tímto obdobím.  

Martina Hrubá, ředitelka školy 
 

 

 

 
 

 

DĚKUJEME VÁM ZA SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 

DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ 

Přáníčka dětí jsou vložena na 

   www.vespojenios.cz 



Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 13. prosince 2021 

Myslivecké sdružení Daněk Otov informuje 
Nevídaný úspěch místních myslivců 
Protože naše MS hospodaří z velké části na pozemcích katastrálního území obce 

Meclov, chtěl bych informovat veřejnost o velice 
úspěšném lovu a chovu mufloní zvěře v naší 
honitbě.  

Muflon evropský je nejmenší divoce žijící ovce 
a zároveň jejich jediný zástupce na našem území. 
Chov těchto majestátných zvířat má v našem 
sdružení hlubokou tradici a věnujeme se této 
zvěři dlouhou řadu let. Krajina v okolí našich 

domovů je úplně ideální prostředí pro chov muflonů. Milují skákání po skalách 
a šplhání v roklích. Proto se jim velice libí v našich lesích, kde je spousta 
živcových roklí vzniklých dřívější těžbou živce v našem okolí.  
Již v minulých letech trofeje mufloní zvěře ulovené na našem území dosahovaly 
výborných výsledků. Koncem srpna v roce 2019 se našemu dlouholetému členu 
panu Ing. Petru Hatlmanovi  podařilo ulovit mimořádně silnou trofej muflona.  
Tuto trofej jsme odvezli k hodnocení na Okresní chovatelskou přehlídku do 
Domažlic, která byla bohužel z důvodu nařízení vlády veřejnosti nepřístupná. Po 
okresní výstavě následovala prestižní chovatelská přehlídka trofejí, která se 
koná jednou za pět let a je součástí Výstavy NATURA VIVA. Tato výstava se koná 
v Lysé nad Labem a jsou zde k vidění již pouze opravdu nejvýznamnější                         
a bodově nejsilnější trofeje z celé ČR.  Již na této přehlídce Petrův muflon sklidil 
obrovský úspěch, kde byl ohodnocen 251,9 body CIC. Při čemž v bodové tabulce 
mysliveckých trofejí je zlatá medaile udělována trofeji od 205 bodů CIC. Stal se 
tak vítězem a nejsilnější doposud ulovenou trofejí volně žijící mufloní zvěře 
v České republice. Pokořil tak dosavadní rekord, který držel muflon z lokality 
Broumovska. Již toto je pro naše sdružení velký úspěch a velmi pozitivní odraz 
našeho snažení v chovu muflonů u nás.  
O hodnocení „našeho“ muflona na celosvětové myslivecké výstavě v Budapešti 
se dočtete v příštím Zpravodaji. 

Za MS Daněk OTOV, myslivecký hospodář Petr Švec 
               MYSLIVOSTI ZDAR! 
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