OBEC MERKLÍN

….. Chřínovci

měli ve svém znaku páva. Odtud as pochází znak
města Merklína, v němž nosí štít od levé strany šikmo vzhůru
k pravé straně rozštěpený, jehož spodní pole jest červené,
vrchní pak bílé (stříbrné) s 5ti pávými péry…..
(vypsáno z pamětní knihy založené dne 30. ledna 1942 p. Josefem Erhartem)

Informace zastupitelstva obce Merklín
č. 19, vydaná dne 15.3. 2011

Slovo starostky :
Vážení spoluobčané,
Téměř po půl roce opět dostáváte do rukou Zpravodaj obce Merklín. V tomto čase
proběhly volby, u kterých se krátce zastavím. Volební účast se sice výrazně nezvýšila,
ale dosáhla celostátního průměru, za což vám patří velký dík, jsem ráda, že vám
některým není lhostejná budoucnost naší obce. Z minulého volebního období byla
zvolena většina zastupitelů, což beru jako poděkování za naší dosavadní práci, ale
zároveň jako závazek pro nás všechny k odpovědné kolektivní práci, při které bude
potřeba hodně tolerance a vzájemného respektu. V naší práci se nejedená o úspěch či
neúspěch jedince nebo některé strany, jedná se o společnou věc - o jednoho
společného jmenovatele, kterým je pro nás Obec Merklín.
Věřím v dobrou vůli všech zastupitelů konstruktivně diskutovat a v zájmu řešení
ve prospěch obce rozhodovat, bez ohledu na stranickou příslušnost.
Vstoupili jsme do roku 2011, roku plného úsporných opatření. Ta se dotknou všech
měst i obcí, tím pádem i naší obce. Měli bychom hospodařit s vyrovnaným rozpočtem,
tzn. příjmy = výdaje, ale protože jsme v loňském roce ušetřili, mohli jsme si letošní
rozpočet dovolit nevyrovnaný (vyšší výdaje než příjmy) a schodek dorovnat úsporou
z roku 2010. Máme podané 3 žádosti o dotace (je to více popsané v další části
zpravodaje), máme připravený projekt na Sběrný dvůr - čeká se na vypsání výzvy,
máme zpracovaný projekt na zateplení a výměnu oken v ZŠ II. stupeň - Školní ul.,
včetně energetického auditu, ale musíme počkat na vyhlášení příslušné výzvy. „Zelená
úsporám“ je pozastavená, hledáme další možnosti, kde požádat. Máme představu, že
se Merklín bude přetvářet v moderní obec s dobrou občanskou vybaveností, kvalitním
školstvím, s péčí o seniory a možnostmi vytvářet volnočasové aktivity pro všechny
věkové kategorie našich občanů. Ale toto všechno jde ruku v ruce s rozpočtem obce.
Zdá se, že zima ukončila svoji nadvládu a že už nás čeká sluníčko, proto mi dovolte
poděkovat občanům, kteří se podíleli na úklidu obce tím, že udržovali chodníky před
svými nemovitostmi v náročném zimním období. Bohužel jsou někteří, kteří věří
falešným právním argumentům, že obec musí být schopna zajistit po noční sněhové
nadílce ráno v 6 hodin kompletní úklid. Jenže každý náklad na úklid jde z kapes nás
všech a peníze pak chybí jinde. Proto ještě jednou díky těm, kteří pozitivně přistupují
k odklízení sněhu z chodníků.
Druhým extrémem je, že tající sníh odkryl v ulicích spoustu odpadků a hlavně ! psí
výkaly, o kterých si majitelé psů nejspíš mysleli, že pod sněhovou nadílkou samovolně
zmizí, a proto je nemusí uklízet. Chci všem „nezodpovědným pejskařům „
připomenout, že uklízet psí exkrementy vyplývá ze zákona o přestupcích a mohou
dostat až 1000,- Kč pokuty.
Na závěr bych chtěla zmínit tradiční výstavu bonsaí (28. - 29.5.) pozvánku ve
Zpravodaji naleznete od pořadatelů a pouť, která v letošním roce připadá na 19.
června.
Přeji vám všem pevné zdraví, mnoho příjemných jarních dnů a krásné prožití
velikonočních svátků.
Ing. Jana Nováková

Informace OÚ :
Dovolte, abychom vás v novém volebním období seznámili se složením zastupitelstva Obce
Merklín, vzešlého z komunálních voleb, které proběhly v termínu 15. - 16. října 2010.

Bláha Jan,
Grünerová Věra ing.
Kříž Werner
Liška Jan
Liška Josef
Mečl Roman
Nozar Jan ing.
Nováková Jana ing.
Polívka Václav ing.,
Prachová Nataša
Šalom Pavel
Tomíšek Antonín
Vacík Lukáš
Valenz Jiří
Václavovič Jiří

člen kontrolního výboru
členka rady obce, předsedkyně finančního výboru
člen stavební komise
člen komise ochrany životního prostředí
předseda stavební komise
člen stavební komise
člen finančního výboru
starostka
člen rady obce
členka finančního výboru
člen kontrolního výboru
člen komise ochrany životního prostředí
předseda komise ochrany životního prostředí
místostarosta
člen rady obce, předseda kontrolního výboru

Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo dne 9.11. 2010 se zúčastnilo 14
zastupitelů, jeden byl řádně omluven. Starostkou obce byla zvolena 12 hlasy ing. Jana
Nováková, proti hlasovali dva zastupitelé. Místostarostou obce byl 11 hlasy zvolen Jiří
Valenz, proti hlasovali dva zastupitelé a jeden se zdržel hlasování.

Pro úplnost informace uvádíme, že do podzimních, komunálních voleb v Merklíně byly
zařazeny tři „strany“ , s celkem 41 kandidátem. Zvolení jsou zvýrazněni a uvedeni s počtem
hlasů obdržených ve volbách.
ODS
Ing. Jan Nozar 89
Pavel Šalom 152
Veronika Nová
Martin Šalom
Jan Fikrle
Radek Černý
Hana Huřťáková
Václav Prach
Petr Mikula
Michaela Wildová
Michal Voráček
Jiří Hruška
Milan Duháček
Jiří Němeček
Antonín Tomíšek 115

SNK Merklín 2010
ing. Jana Nováková 381
Jiří Valenz
309
ing. Václav Polívka 371
ing. Věra Grünerová 364
Josef Liška
361
Nataša Prachová 304
Jan Bláha
374
Jiří Václavovič 307
Werner Kříž
340
Lukáš Vacík
351
Roman Mečl
343
ing. Tomáš Bešta
MUDr. Libor Bláha
Václav Klička (39let)
Jaroslav Žák (28let)

SNK MKL
Václav Švejda
Vít Klička
Jana Schejbalová
Josef Lucák (33let)
Jan Liška 95
Ivan Pátek
Josef Lucák (58let)
Kateřina Langmajerová
Marcela Vighová
Mgr. Helena Hájková
Václav Sláma

Nově zvolení zastupitelé se zapojili do práce, v současné době jsou podány žádosti
o dotace :

- na Krajském úřadě Plzeňského kraje na rekonstrukci domu č.p. 82 (stará radnice),
kde by měly vzniknout nové prostory pro Mateřské centrum „MYŠKA“
- na Státním fondu dopravní infrastruktury byla podána žádost o dotaci na vytvoření
bezbariérových tras v obci, jejíž součástí je oprava a vybudování chodníků a
komunikací. I. etapa by měla začít opravou komunikace ve Školní ulici až ke
zdravotnímu středisku. Následně budou navazovat další trasy v obci.
- na Ministerstvo pro místní rozvoj je podána žádost o přidělení dotace na výstavbu
venkovní divadelní scény v zámeckém parku
Dále jsou připravovány podklady a projekty k podání dotací na výstavbu nového
sběrného dvora, zateplení a opravu fasády ZŠ II. stupeň, včetně výměny oken.
Rada obce na svém řádném zasedání dne 28. února 2011, kromě jiného, rozhodla o
zaslání finančního příspěvku ve výši 1000,-Kč na výstavbu BABYBOXU v Plzni.
Jednalo se zřízení v pořadí již 43. Babyboxu, který byl vybudován v budově
polikliniky v Plzni na Denisově nábřeží a jeho slavnostní otevření proběhlo dne 8.
března letošního roku.
Obec Merklín obdržela od předsedy Občanského sdružení babybox pro odložené děti STATIM p. Ludvíka Hesse děkovný dopis.

Nabídka pro občany :
Chtěli bychom občany obce informovat o možnosti Obce Merklín, se zadáváním
samovýroby palivového dřeva v porostech mladších 40 ti let a z nahodilých těžeb
v lesních porostech, které jsou ve vlastnictví obce.
Tato samovýroba (výřez) bude občanům přidělována dle pořadníku vytvořeného jen
na základě písemných žádostí. Tyto je možné na obecní úřad doručit osobně, emailem
na adresu valenz@merklin.cz, nebo poštou. U žádostí bude přihlédnuto k datu
doručení. Samovýroba (výřez) bude přidělována do vyčerpání možností.
Ceny dříví jsou stanoveny takto :
- dříví charakteru paliva a tyčí - jehličnaté a listnaté měkké………80,-Kč/1prm
vč. DPH
-listnaté
tvrdé……..100,-Kč/1prm
vč. DPH
-dříví charakteru užitkového - dle dřeviny a průměrné hmotnatosti za 1 m3

Informace o sčítání (www.scitani.cz)
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší
velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit.
Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Sečteni budou všichni lidé, kteří se budou o půlnoci
z 25. na 26 března nacházet na území ČR. Týká se tedy i cizinců, kteří u nás
dlouhodobě pobývají (déle jak 90 dní).
Každému člověku v domácnosti komisař předá osobně svůj vlastní zelený sčítací
list osoby a každá domácnost obdrží společný žlutý „Bytový list“. Majitelé nebo
správci domů dostanou ještě oranžový „Domovní list“.
Pokud budete chtít pomoci s vyplněním sčítacích formulářů, je vám komisař
povinen pomoci. Společně pak vyplníte formuláře na domluvené schůzce po 26.
březnu 2011. Informace potřebné pro vyplnění formulářů, vám budou poskytnuty i na
bezplatné telefonní lince 800 879 702, nebo informace naleznete na www.scitani.cz.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je
on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací
patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Jména sčítacích komisařů jsou vyvěšena na úřední desce OÚ a na webových stránkách
obce.
Obecní úřad Merklín, sděluje občanům obce, že vyplnění sčítacích listů
v elektronické podobě je možné provést v prostorách knihovny na Veřejném internetu,
který bude přístupný v době provozu knihovny.
Základní termíny sčítání lidu
25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem
sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle
skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak
ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá.
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný
okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání
uvést.
26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.
Existují tři základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv
poště
14. dubna 2011

20. dubna 2011

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať
už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně
předávat sčítacímu komisaři.
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále
bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého

statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních
dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.

Při odmítnutí sečtení vám může hrozit pokuta až do výše 10.000,-Kč.

Kontroly a čištění spalinových cest (komínů)
OÚ upozorňuje občany že od 1.1. 2011 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č.
91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve kterém je uvedeno, „že každý si musí
počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a
spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru“. Z tohoto vyplývají lhůty kontrol
a čištění spalinových cest, které jsou uvedeny v tabulce za tímto textem.

Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po
dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná
paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná
paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí
uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí
uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná

paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v
případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva
sloužícího v živnostenské provozovně5) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí
nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí
nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je
možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za
rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně
způsobilou osobou.

ZPRÁVA
o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty musí obsahovat
Číslo zprávy:
Datum vystavení zprávy:
Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:
IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:
Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové
cesty:
Adresa kontrolovaného objektu:
Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:
Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:
Termín odstranění nedostatků:
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Osoby oprávněné vykonávat prohlídky a čištění spalinových cest :
Kamnářství Liška
Kominické a zednické práce Klička
Kontaktní osoba: Jan Liška

Kontaktní osoba : Václav Klička

Mobil: 608 980 109
E-mail:kamnarstvi_liska@seznam.cz

Mobil : 775159162
E-mail : klicka-kominictvi@seznam.cz

Adresa: Kloušov 11, 334 52 Merklín
GPS: Loc: 49°32'44.536"N, 13°10'53.368"E

Provoz sběrného dvora :
Apelujeme na nedisciplinovanost občanů při shromažďování a likvidaci odpadů všeho
druhu, jejich pohazování po celé obci, jejím okolí a vytváření černých skládek.
Odstraňování těchto skládek, ale i úklid obce a jejího okolí stojí nemalé peníze a jedná
se o finance, které jsou čerpány z rozpočtu obce, tedy z kapes nás všech. Odpad je
možné, za mírný poplatek, ukládat do sběrného dvora.

Po obci je umístěno několik kontejnerů, které je možno využívat pro sběr tříděného
odpadu. Za třídění odpadu je obec finančně odměňována firmou EKO-KOM. Za rok
2010 obdržela částku ve výši 117.987,-Kč. Tyto finanční prostředky kryjí náklady
obce na likvidaci odpadů cca. z jedné třetiny.
Proto, čím více budeme všichni třídit, tím více peněz od firmy EKO-KOM
dostaneme !
Opětovně žádáme občany, aby plastové lahve před odložením do kontejneru
ZPLOŠŤOVALI
tím bude objem kontejneru plně využit a klesnou náklady na odvoz plastů do Plzně.
Likvidace všech opadů nás v loňském roce stála 869.652,-Kč. Za poplatky za svoz
směsného komunálního odpadu, byla od občanů vybrána částka 552.968,-Kč. Z tohoto
je zřejmé, že obec musela na svoz odpadů doplatit částku 198.697,-Kč.
Provozní doba sběrného dvora od 23.3 2011 :
Středa : 15.00 - 18.00
Sobota : 09.00 - 12.00
Množství vyprodukovaných odpadů (v tunách)
Plasty
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Sklo
Papír a lepenka
Celkem tun

14.160
218.942
93.640
17.983
13.082
357.807

Kolik nás žije v obci Merklín :
K datu 31.12. 2010 bylo v naší obci trvale přihlášeno osob :
Merklín
Kloušov
Lhota
Celkem

1008
69
22
1099

V roce 2010 se v obci :
- konalo 6 svateb
- narodilo 12 občánků z toho přišlo na vítání 9
- zemřelo 12 občanů
- bylo zapsáno do 1 tř. ZŠ 25 dětí

- dožívá životního jubilea

50 let
55 let
60 let
65 let
70 let

18 občanů
19
16
14
10

75 let
80 let
85 let
90 let

7 občanů
3
1
0

Kontakty na OÚ jsou: 377912260, 723636174, info@merklin.cz, starostka
377912790, 602265745, valenz@merklin.cz - místostarosta
377912103, matrika, evidence obyvatel, účtárna
377912132, fax
Zpráva SDH Merklín za rok 2010
Vážení občané, v našem příspěvku bychom Vás rádi seznámili s děním v SDH Merklín a
výjezdové jednotce obce.
16.ledna 2010 proběhla výroční valná hromada sboru, poznamenána slabou účastí členů SDH,
těsně nad 50 %. Na schůzi je zvoleno nové složení výboru SDH.
12. února v Pteníně se uskutečnila výroční valná hromada okrsku Zemětice. Také zde se
volil nový výbor okrsku. Do funkce jednatele okrsku je zvolen zástupce SDH Merklín.
Pan Jaroslav Kovářík se stává čestným velitelem okrsku. Děje se tak na základě jeho
dlouholeté činnosti ve výboru okrsku.
13.března ve Spáleném Poříčí na Shromáždění delegátů sborů okresu Plzeň-jih je zvolen
do výkonného výboru okresního sdružení hasičů okresu Plzeň- jih pan Václav Švejda.
V měsíci únoru je zakoupeno plovoucí čerpadlo a je následně zabudováno do auta Liaz.
V tomto měsíci je také provedeno pravidelné školení řidičů a dány na revizi dýchací přístroje,
které jsou následně umístěny do auta Š 706. Zároveň probíhají pravidelná školení členů
JSDHO. V červnu provádíme opravu výfukového potrubí na Š 706. Sbor také zakupuje
plechovou garáž., do které se umisťují věci a zařízení, která nám překážely v garáži u aut.
5. června se s autem Liaz účastníme Dětského dne a dětem ukazujeme naše nové auto.
V tomto měsíci se podílí sbor na pořádání Merklínských slavností. Při samotných slavnostech
zajišťují členové sboru službu u vstupu a pořadatelskou službu.
31.7. a 1.8. asistujeme s oběma auty na motokrosu.
25.září se zúčastňujeme v Čelákovech taktického cvičení pořádaného okrskem.
V listopadu provádíme opravu výfuku na autě Liaz.
28. prosince se podílíme na zajištění lampiónového průvodu spojeného s ohňostrojem a
vypouštěním balonů přání.
V termínech 24. dubna a 9. října se uskutečnily na HZ v Merklíně velitelské dny okrsku
Zemětice.
Hasiči v roce 2010 odpracovali na brigádách celkem 189,5 hodin. Z toho: práce na HZ –
86,5 hodin – údržba budovy, zeleně a okolí, údržba techniky a aut – 103 hodin, údržba
výzbroje-15 hodin
K 31.12.2010 rezignoval na funkci velitele JSDHO pan Václav Švejda. Jako svého nástupce
navrhl OÚ pana Jaroslava Žáka, který již v roce 2010, po zvolení velitelem sboru, vykonával
většinu povinností velitele JSDHO.
V roce 2010 naše jednotka zasahovala u čtrnácti událostí.
14.1. a 16. 2. odstranění rampouchů na budově MŠ v Merklíně.
19.3.jsme zasahovali u požáru uskladněného materiálu v dřevěné kolně v Merklíně.

2.4. vyjíždíme k požáru travního porostu do Líšiné.
24.4. se zúčastňujeme na Radosti vyhledávací akce pohřešované osoby.Na místě zasahovala i
jednotka z Kloušova a Přeštic, policie ČR a vrtulník s termovizí.
28.4. se jedná o zásah při požáru uskladněného dříví a fary v Merklíně.
7.7. vyjíždíme k požáru osobního auta na silnici z Merklína na Soběkury.
10.7. nahlášen požár lesa směrem na Krchleby. Jedná se však o planý poplach.
17.7. je výjezd na Radost, kde se jedná o odstranění padlého stromu.
25.7. zasahujeme u požáru půdního prostoru v rodinném domu v Otěšicích.
5.10. vyjíždíme k požáru slámy na poli u Kloušova.
17.11. se jedná o výjezd k požáru dřevěné kolny do Újezdce.
6.12. odstranění padlého stromu na silnici mezi Lhotou a Zeleným Hájem
8.12. Odstranění padlých stromů a ulomených větví na silnici mezi Bukovou, Zeleným
Hájem a Lhotou.
V roce 2010 se naše soutěžní družstvo zúčastnilo pouze dvou soutěží. 29.5. se jednalo o
soutěž ve Pteníně, kde se družstvo umístilo na 5. místě. 5.6. se jednalo o okrskovou soutěž
v Zeměticích. Tady jsme se umístili na 4. místě.

Přijmeme do sboru nové členy, tj.děti , dorost i dospělé. Zejména uvítáme
zájemce o činnost ve výjezdové jednotce nebo jako vedoucí dětského
kolektivu. Zájemci se můžou přihlásit vždy ve středu od 18 do 20 hodin na
hasičské zbrojnici v Merklíně.
Starosta SDH Merklín
Václav Švejda

Zpráva o činnosti SDH Kloušov za rok 2010
- Loňská valná hromada za rok 2010 proběhla dne 23. ledna 2010. Účast byla dobrá, nově
přijatý člen se zapojil do dění SDH.
- V průběhu letošního roku nám zemřel jeden člen a to pan Václav Jindřich.
- SDH v loňském roce pořádal 6.2. hasičský bál, který byl vydařený a klubovna praskala ve
švech, když zde bylo přes 40 lidí.
- dne 6.3. proběhlo setkání „seniorů“ obce, kdy společně se SOK (Sdružení občanů Kloušov)
již tradičně připravujeme tuto akci. V následujícím týdnu proběhla příprava techniky.
- dne 23.4. proběhla v klubovně „Pouťová zábava“.
24.4. byl velitelský den v Merklíně a ve stejný den se uskutečnil výjezd na záchranu klienta
střediska Diakonie na Radosti. Výjezd byl nahlášen v 19 hodin a 19:20 jsme vyjížděli v 8
členech. A po úspěšném nalezení jsme se vrátili v 21:05 na základnu.
- 29. 5. jsme se účastnili soutěže v Pteníně.
- v červnu jsme spolupořádali dětský den
5. 6. jsme účastnili okrskové soutěže v Zeměticích.
- 10.7. proběhlo výročí SDH Kloušov soutěží.
- konec prázdnin byl ve znamení ženského fotbalu a dne 11.9. proběhl již tradiční Pochcánek.
- 18. září námětové cvičení v Čelákovech, účastnilo se 5 členů.
- 9. října byl velitelský den v Merklíně.
- v říjnu proběhla brigáda na úklid techniky a také sběr železného šrotu. Následně už tradiční
„Šlápota“, které letos přálo počasí.
- 13. listopadu školení starostů v Lužanech.

- v prosinci proběhl v klubovně tradiční „Mikuláš“, poté Vánoční posezení a Silvestrovský
večer.
Mám za to, že opět loňský rok byl plodný, plný akcí a rádo konstatovat, bez žádných úrazů
nebo jiných nehod. Doufáme, že letošní rok nebude o nic chudší, jak ten loňský.
starosta SDH Kloušov
Josef Rupert

Zpráva o činnosti ZO ČSZ v Merklíně za období 18/11/09 do 10/11/2010
Dovolte mi, abych vás seznámila s činností naší organizace za uplynulé období.
12.12. 2009 jme uspořádaly společně s TJ Sokol Merklín Mikulášskou nadílku pro děti,
která se konala v místní Sokolovně. (pozn. v roce 2010 se konala nadílka 11.11. 2010)
Jako tradičně před vánocemi dostala naše organizace pozvání na vystoupení dětí
v mateřské školce. Program byl velmi pěkně připravený. Dětem jsme předaly dárky od naší
organizace. Na oplátku nám děti předaly dárky, které samy vyrobily.
29.12. 2009 jsme opět uspořádaly společně s TJ Sokol a AVZEM lampiónový průvod. Pro
zpestření byly vypuštěny velké čínské lampiony. Opět se opékaly vuřty a večer byl ukončen
ohňostrojem (pozn. v roce 2010 se loučení se starým rokem konalo 28.12. 2010).
23.2. 2010 jsme opět společně pořádaly s oddílem kopané TJ Merklín společenský ples.
Účast byla dobrá, což se odrazilo i na finančním výtěžku. Výtěžek byl rozdělen mezi obě
organizace (pozn. ples se opět uskutečnil v roce 2011 dne 29.1.)
Během měsíců ledna a února proběhla akce nazvaná „Zvíkovská kytička“ pro ústav
sociální péče, pro osoby s mentálním postižením. Účelem této sbírky byl sběr zbytků vlny a
vlněných věcí. Tento materiál používají klienti v rámci terapie.
3.4. 2010 jsme uspořádaly zájezd pro děti a rodiče do „Muzea strašidel“ v Plzni. Po
prohlídce muzea jsme navštívily velikonoční trhy na plzeňském náměstí a odpoledne jsme
zakončily v cukrárně. Dětem se zájezd velmi líbil.
V roce 2010 jsme 30. dubna poprvé v zámeckém parku uspořádaly upalování čarodějnic.
Na tento sabat přiletěly velké i malé čarodějnice a čarodějové v hojném počtu. Věříme, že se
letos počet ještě zvýší. Na konci čarodějnických her jsme upálili čarodějnici a děti
pokračovaly v opékání vuřtů. Večer se všem líbil a věříme, že budeme v této tradici
pokračovat.
5.6. 2010 se konal „Dětský den“ ve spolupráci s TJ Sokol Merklín, AVZEM a hasiči.
Dětského dne se zúčastnilo cca. 70 dětí, pro které jsme připravily různé hry a sladké odměny.
11.6. 2010 jsem pořádaly charitativní sbírku, pro charitu v Broumově. Tuto hodláme
v příštím roce opět opakovat. Děkujeme OÚ Merklín za poskytnutí prostor pro konání sbírky.
Český svaz žen od záštitou OÚ Merklín peněžní sbírku na pomoc obci Kravaře, postižené
povodní. Bylo vybráno 14000,-Kč.
I v letošním roce plánujeme předat na vánoční besídce dětem MŠ dárky v hodnotě 1200,Kč.
Kulaté jubileum v letošním roce oslavilo 10 členek. Všem těmto členkám bylo předáno
blahopřání a byly zapsány do naší kroniky.
Kroniku výročí a o činnosti naší organizace stále vede pí. Kováříková. Kronika byla
vystavena i na Okresní radě žen v Plzni. Všem se velmi líbila a jsme jedna z mála organizací,
která tuto kroniku vede. Tímto děkuji paní Kováříkové za její práci.
V letošním roce zemřela pí. Pezlová. Tři členky pí. Pohárová, Němečková a Schejbalová
ukončily členství. V letošním roce požádaly o přijetí pí. Jiráčková, Kolbová a Marassová. Na
výborové schůzi bylo rozhodnuto o rozšíření výboru o dvě členky. Tyto členky budou mít na

starosti práci s dětmi. Výbor navrhuje do výboru paní Jiráčkovou a Kolbovou. Celkový počet
členek je 94.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členkám, které se aktivně podílejí na pořádání všech
akcí. Poděkování patří i organizacím a sponzorům se kterými spolupracujeme. Věřím, že tato
spolupráce bude i nadále pokračovat.
Jana Gabrielová
předsedkyně ZO ČSZ Merklín

Zpráva o činnosti S.C. Merklín v roce 2010
Softball club Merklín měl v roce 2010 aktivní družstva mladších a starších žákyň, kadetek a
žen. S výjimkou mladších žákyň bohužel nemají naše dívky a ženy v regionu možnost hrát
dlouhodobou soutěž, a tak se již několik let zúčastňujeme soutěží jednotlivých kategorií
Pražského přeboru. To samozřejmě znamená nemalou organizační i finanční zátěž, ale zatím
se nám ji daří s vypětím všech sil zvládat.
Mladší a starší žákyně jsou vlastně jeden tým žákyň, ale podle věku se zúčastnily dvou
různých soutěží. Mladší hráčky hrály Západočeský přebor v tee-ballu, což je společná soutěž
chlapeckých i dívčích týmu softballu a baseballu pro nejmladší hráče. Naše děvčata obsadila
v této soutěži 3.místo, což je vzhledem ke skutečnosti, že většinou hrály proti chlapeckým
týmům, slušný výsledek. Starší hráčky se zúčastnily Pražského přeboru žákyň, kde obsadily
s přehledem první místo. Také kadetky se zúčastnily pražského přeboru. Ve velmi vyrovnané
tabulce nakonec skončily na čtvrtém místě jen dva body od medailové pozice. Do třetice i
naše ženy hrály soutěž pražského přeboru. V této kategorii se již bohužel tolik nedařilo a
obsadili jsme poslední místo.
Kromě účasti v dlouhodobých soutěžích se jednotlivé týmy zúčastňují i řady turnajů. Ženy
již tradičně zahajují sezónu jarním turnajem na domácím hřišti Molpadia cup. Žákyně a
kadetky se kromě turnajů na venkovních hřištích zúčastňují i několika halových turnajů, které
jsou příjemným zpestřením zimní přípravy.
Zajímavá sportovní akce byla k vidění na našem hřišti v prázdninové pauze. Náš oddíl byl
pověřen pořádáním tréninkové kliniky nadhazovačů, které se pod dohledem zkušených
reprezentačních trenérů zúčastnilo kolem stovky hráčů a hráček všech věkových kategorií a
oddílových trenérů. Do Merklína se sjeli z celých Čech i Moravy a dokonce přijelo i několik
účastníků z Polska.
Sezóna 2011, která je před námi, bude pro náš klub hodně významná. Softball club
Merklín vznikl v roce 1991 a tak nás čekají oslavy kulatého výročí 20 let činnosti klubu.
Doufáme, že se nám podaří toto důstojně oslavit, nějaké akce se již připravují, ale zatím
nebudeme nic prozrazovat, abychom to nezakřikli, tak se nechte překvapit.
Josef Liška
Předseda S.C. Merklín

Zpráva o činnosti TJ Sokol Merklín za uplynulé období:
Kultura: TJ Sokol Merklín uspořádal v lednu společně s Českým svazem žen Společenský
ples,dále v únoru tradiční Šibřinky a následně Dětský bál. Ples má stoupající úroveň a těší se

stále většímu zájmu i díky velice bohaté tombole. Šibřinky přilákaly 73 masek a 35 civilů,což
odpovídá návštěvám z minulých let, 1.cenu si odnesly prasátka s řezníkem Krkovičkou, který
předvedl na sále i pravou vesnickou zabijačku s ochutnávkou tlačenky, dále zabodovaly
masky Masajů, Marfuši a Ivánka, 3 dotěrných much, sestřiček z Růžové zahrady či
povedeného, kulhajícího a osobním půllitrem i nefalšovaným pivním pupkem disponujícího
Ozzáka (V.Hettler)! Bohatá účast masek je pádnou odpovědí všem kritikům, kteří se Šibřinek
sice nezúčastňují,ale nejlépe vědí, že masky nechodí a že ples již není to, co kdysi bývalo...
Nedělní Dětský bál navštívilo 100 dospělých návštěvníků, kteří sledovali své děti, vnuky,
pravnuky, prostě mladou generaci, která se náramně bavila, neboť program pro ní vzorně
připravila, odmoderovala a s dětmi i protančila a prosoutěžila Ing. Vítovcová. Udržela
pozornost malých dětí po celou dobu konání bálu, za což si zaslouží obrovský obdiv !!
Kopaná:
Muži: Po podzimní části sezóny začali s přípravou již v prosinci, a to v hale v Chotěšově,od
ledna i v tělocvičně v Merklíně. Zúčastnili se turnaje v Horšovském Týně,kde sehráli 6 utkání
na umělém povrchu. Začátkem února proběhlo soustředění na Zadově, kde měli ideální
podmínky v luxusním hotelu Churáňov (majitel je Martin Straka), škoda jen, že bylo málo
sněhu.
Posily do týmu jsme nesehnali,naopak na jarní část sezóny byl opět prodloužen střídavý start
u Jakuba Hrádka do Holýšova, dále hostování u Michala Fořta do Stoda a hostování Janko
Minkova do Přeštic. Všechny tyto celky hrají krajský přebor. Soutěž mužům začíná 26.3.,hrají
v Chotěšově.
Dorost: Rovněž jako muži trénují od ledna v tělocvičně v Merklíně, dále absolvují výběhy
do terénu kolem hřiště a zatrénovali si též na hřišti v Roupově. Koncem února proběhlo
soustředění v rekreačním středisku na Javorné, kde hoši nabírali kondici hlavně běháním a
jednou též výběhem na běžkách (bohužel opět bylo málo sněhu). Nyní je čeká asi 6
přípravných utkání, soutěž jim začíná až 10.dubna.
Žáci: Od ledna pracují na kondici v tělocvičně a i oni absolvovali soustředění na Javorné.
Někteří se možná obávali delšího odloučení od maminek, nedobrého jídla, těžké fyzické
námahy při nabírání kondice, či vojenského stylu povelů ze strany trenérů. Jelikož jsem se jej
také zúčastnil, mohu však zodpovědně říci, že na maminky si vzpomněli pouze tehdy, když
jim večer zavolali, výborné jídlo (kuchařka Jarka) si jen pochvalovali, běžecky nezklamali,ba
dokonce konkurovali dorostencům(Honza Klíma) a trenéry bez odmlouvání poslouchali !
Doma se pak jistě podělili o zážitky ze soutěžního večera, mytí nádobí nebo naučili doma
rodiče novou karetní hru - Poker Texas Holdem. Soutěž jim začíná 10.dubna.
Minižáci: Od ledna trénují v tělocvičně v Merklíně,vzhledem k počasí začnou venku až v
později. 26.února se zúčastnili halového turnaje ve Štěnovicích, kde obsadili výborné 2.místo.
Přátelské utkání před soutěží sehrají v Letinech. Soutěž zahajují též až v dubnu.
Různé: V budově Sokolovny byly vyměněny vchodové dveře za nové a opraveno bylo i
zádveří. Na hřišti se v neděli 13.3. koná brigáda, bude instalováno světelné zařízení,
zválcováno hřiště, namontovány nové sedačky u střídaček, nainstalovány tribuny a opěrky u
zábradlí, zavařeny prasklé trubky, zastřešeny lavice u bufetu, opraveny zářiče a chystá se i
instalace reprobeden či terénní úpravy svahu za krytou tribunou.
Sportu zdar a kopané zvláště !!!
Předseda TJ Sokol Merklín - Jan Bláha

AVZO pořádá závody v těchto termínech : 27. března 2011 VVL CUP (Pražský přebor)
5. června 2011 VVL CUP (Pražský přebor)
30. července 2011 Přebor Zpč. čech +
mezinárodní mistrovství republiky motocyklů do 50 ccm

BONSAI MERKLÍN 2011
28.5 - 29.5.2011
8. ročník výstavy bonsají a suiseki, který se bude konat na zámku v Merklíně u Přeštic.
Nad výstavou převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec, účast přislíbili
zástupci Japonského velvyslanectví a další významní hosté.
Pěstitelé a sběratelé z celé České republiky vystavují 110 bonsají a 80 suiseki.
Doprovodný program:
V sobotu :Demo - L.Šebek, Přednáška o suiseki - I.Bárta ,Čajovna - Z.Nepustil, Workshop –
Greenhorni, Feng-shui - M.Štaif, Aukce Japonských starožitností , cvičení Chi-kung –
D.Tkadlčík
V neděli: Demo - L.Šebek , Tradiční čínská medicína - J.Krameriová ,Workshop Greenhorni, Floristika – J.Harastes Ukrajina, cvičení Tai-chi - D.Tkadlčík ,Čajový obřad Z.Nepustil , Orient.tanec - H.Černá , Workshop - výroba skleněných korálků – J.Wudy,
Japonské divadlo Kjógen.
Očekáváme, že jedním z vrcholů výstavy bude sobotní aukce japonských starožitností,
zajišťuje ji „Japonsko v Čechách“ (dražené artefakty budou měsíc před výstavou zveřejněny
na www.bonsai-dnes.cz).
Pro děti bude připraven nafukovací hrad zapůjčený Českomoravskou stavební spořitelnou.
Rovněž bude zajištěn prodej bonsajových potřeb a potřeb pro zahrady. Po oba dny bude
otevřena čajovna – Z.Nepustil.
Více informací o programu na: www.bonsai-merklin.cz
Věříme, že i letošní výstava přinese návštěvníkům příjemný zážitek a nové inspirace.
=

Myšlenka výstavy =

SEZNÁMENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ S KULTURNÍMI TRADICEMI ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE
Info:Karel Vošahlík, tel.606 237 879,
e-meil:bonsaimerklin@seznam.cz, noskova.bonsaimerklin@seznam.cz

V době přípravy této informace zastupitelstva obce, jsme
obdrželi dobrou zprávu :
Na jednání zastupitelstva Plzeňského kraje bylo rozhodnuto a
Obecnímu úřadu v Merklíně byla přidělena dotace ve výši 270.000,Kč na rekonstrukci domu č.p. 82 (stará radnice), kde by měly
vzniknout nové prostory pro Mateřské centrum „MYŠKA“
Upozornění pro občany, kteří zatím neuhradili poplatek za svoz
komunálního odpadu a poplatek ze psů, aby tak učinili do 31.
března 2011.

Provoz dětského hřiště u MŠ bude zahájen od 1. dubna 2011.
Vážení rodiče, víte jak vaše děti tráví volný čas ???
třeba i takhle ……..

V okolí zdravotního střediska se stále pohybuje „partička
náctiletých“, pro které je velkou zábavou ničení obecního
majetku, odstranění škod jde z kapes nás všech, proto
upozorněte své děti na nevhodnost takového jednání.

INZERCE :

Kamnářství Liška

Kominické a zednické práce Klička

Kontaktní osoba: Jan Liška

Kontaktní osoba : Václav Klička

Mobil: 608 980 109
E-mail:kamnarstvi_liska@seznam.cz

Mobil : 775159162
E-mail : klicka-kominictvi@seznam.cz

Adresa: Kloušov 11, 334 52 Merklín
GPS: Loc: 49°32'44.536"N, 13°10'53.368"E

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a
modrý
Stáří slepiček je 18 - 20 týdnů - Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou !!!
Cena : 138 - 148,-Kč/ks dle stáří
Prodej se uskuteční - ve čtvrtek 31. března 2011 v Merklíně - u
Jednoty ve 13.35 hod.
Případné bližší informace na tel. : 728605840, 415740719, 728165166

