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OBEC MERKLÍN

Jižně od Merklína je malý vrch, v němž mnoho starých,
z velké části propadlých šachet. V určité dny je tam možné kolem
poledního zahlédnout malého mužíčka, jak vylézá z jedné z nich a
oblézá vrch. Pomůže každému kdo ho o něco požádá a dobře o
něm mluví. Když ho však pomlouvá, krutě se mu pomstí.
Jednoho dne přišel k šachtě chlapec, vešel dovnitř a přidržoval
se zábradlí. To však již bylo zpuchřelé a chlapec se zřítil do
hlubiny. V tu chvíli se zjevil šedivý mužíček, oděný celý do
stromové kůry, natáhl k chlapci ruku a nezraněného ho vytáhl
z šachty. Hned na to zase zmizel.
(kronikář J. Gruber z Merklína)
Informace zastupitelstva obce Merklín
č. 21, vydaná dne 30. dubna 2012
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Vážení spoluobčané,
přicházející jaro je vždy důvodem k radosti.
Pokusím se ji podpořit dobrými zprávami a zajímavými informacemi
z naší obce.
Letošní velké mrazy způsobily v řadě měst a obcí nemalé problémy s
praskajícími vodovodními řady a přípojkami. Naší obec naštěstí tyhle
"pohromy" minuly, zaznamenali jsme pouze jeden únik vody, který
byl v Sokolské ulici a provozovatelem vodovodu a kanalizace - firmou
ČEVAK - nalezen a odstraněn.
V souvislosti se zimou bych chtěla poděkovat občanům, kteří se
podílí na úklidu obce za to, 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. Ještě
jednou díky těm, kteří pozitivně přistupují k odklízení sněhu z
chodníků.
RUD - zkratka, která je často skloňována v médiích a televizi . Jedná
se rozpočtové určení daní, o výši finančních prostředků, které obec
dostane ze společného měšce od státu na svoji činnost.
Ministerstvo financí předložilo vládě ke schválení novelu zákona o
RUD. Pro Merklín je návrh optimistický . Pokud bude schválen
sněmovnou, znamenalo by to zvýšení příjmů do obecní kasy o 2 - 3
miliony ročně, a to od roku 2013. To je částka, která by pomohla při
údržbě místních komunikací a dalších investic. Tato částka by měla
vzrůst na úkor Prahy, Brna, Ostravy a Plzně a některých dotačních
prostředků.Tato velká města získávají na daních na 1 občana 31 000
Kč, naše obec 6 800 Kč.
Pevně doufám, že vláda novelu schválí a polepšíme si v obecním
rozpočtu.
Dolehne na nás i změna zákona o odpadech. Mluví se o zdražování
poplatků za odvoz odpadů, mluví se o nárůstu ceny skládkovného z 2
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000 Kč/t na 3 000 Kč /t u objemného odpadu a od roku 2016 má tento
poplatek ještě výrazně stoupnout.
V naší obci máme poplatek za nádobu - popelnici, každý si vybere
četnost vývozů dle své potřeby . Jiné obce mají poplatek za osobu 500 Kč. Někteří naši občané po tomto způsobu placení komunálního
odpadu také volají, ale vláda připravuje nárůst poplatku za osobu
podle skutečných nákladů obce s maximální výší 1200 Kč / os. Když
přepočteme náklady v naší obci na osobu - dostaneme se na částku
800 Kč /os., takže 4 členná rodina by zaplatila 3 200 Kč za rok vývoz popelnice každý týden po celý rok stojí - 2 650 Kč, ale tyto
ceny budou jistě vlivem navýšení skládkovného také stoupat.
V novele zákona o odpadech se připravuje od roku 2014 povinnost
obce likvidovat bioodpady. Jakým způsobem - prý bude na uvážení
obce - zda se po obci rozmístí hnědé popelnice, kde zahnívající a
pařící se tráva bude vytvářet v ulicích nepříjemný odér nebo se ve
sběrném dvoře zřídí kompostárna, která má své předpisy - zpevněný
povrch, oplocení atd. a zde se budou větve, tráva a listí ukládat. Máme
trochu času o tom přemýšlet, vyřešila by to dotace na sběrný dvůr,
která se bude opakovaně podávat na Operační fond životního prostředí
a kde je v projektu s tímto počítáno.
Zákon by měl postihovat i skupinu obyvatel tzv. chalupářů a chatařů.
Ne každý si alespoň občas koupí jednorázovou známku nebo igel.
pytel, často se setkáváme s tvrzením, že si odpady odváží do Plzně
apod. Zejména v obcích, kde je chatařská oblast je to velký problém,
který zatěžuje obecní rozpočet.
19.4.2012 proběhl zápis dětí do Mateřské školy. Informace pí.
ředitelky , že k zápisu se dostavilo 42 dětí byla šokující.
Přijmout se jich může 21. V loňském roce nás zaskočil počet dětí 38,
vytvořila se 3. třída, ale v letošním roce už není kam se rozšiřovat. V
budově školky jsou prázdné už jen půdní prostory, kde by třídy byly
určitě moc pěkné, ale byla by to několika milionová investice, protože
se musí začít od střechy. Pro přijetí do MŠ jsou stanovena kritéria,
kterými se bude vedení školky řídit při obsazení volných míst.
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Ve Zpravodaji dále najdete pozvánku na Výstavu bonsají - 19.20.5.2012 , připomínám pouť - 3.6.2012 a v předvečer poutě 2.6.2012 v sobotu bude na Sokolovně probíhat oslava 20. výročí
DIAKONIE ČCE RADOST.
V srpnu Sokol Merklín plánuje opět " PIVNÍ KRATOCHVÍLE ".
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ NA TYTO AKCE ZVÁNI !!!
Přeji vám krásné jarní dny a ať vám všudypřítomná zeleň a
prodlužující se dny zlepšují náladu .

Jana Nováková

Informace OÚ Merklín
Kontakty na OÚ jsou:
starostka : 377912260, 723636174, info@merklin.cz,
místostarosta : 377912790, 602265745, valenz@merklin.cz
účtárna, matrika, evidence obyvatel : 377912103, 377912132, fax

INFORMACE O DOTACÍCH :
1) ELEKTRONIZACE KNIHOVNY - poskytovatel dotace je
Ministerstvo kultury - PC program, čtečka čárových kódů, laminátor a
tiskárna - celkové náklady jsou 73 739 Kč , žádali jsme o dotaci ve
výši 50 000 Kč , byla přidělena ve výši 44 000 Kč.
2) OPRAVA ULICE V ROKLI - poskytovatel dotace - Krajský
úřad Plzeň.kraje - PSOV ( Program stabilizace a obnovy
venkova ) - celkové náklady včetně kanaliz. připojení jsou 1 500 000
Kč, žádali jsme o maximální částku, kterou PSOV poskytuje = 500
000 Kč. Bohužel, dotaci jsme nezískali.
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Rada obce se domluvila, že vypíše na opravu výběrové řízení a podle
ceny, která se vysoutěží navrhne zastupitelstvu provést opravu ul. V
Rokli z vlastních zdrojů.
3) OPRAVA STŘECHY NA ZŠ I. STUPEŇ - poskytovatel
dotace - Krajský úřad Plzeň. kraje - havarijní fond - oprava je
naceněna na 429 000 Kč - Zastupitelstvo PK rozhodne až na svém
jednání v červnu
4) PŘECHOD PRO CHODCE A ÚPRAVA NÁMĚSTÍ poskytovatel dotace - Krajský úřad Plzeň. kraje - projekt " Plzeňský
kraj - Bezpečný kraj " - náklady jsou 2 147 958 Kč, 80 % z celkové
částky poskytuje KÚ tj. 1 718 364 Kč. Podle výše dotace by se
zastupitelé dohodli na jejím přijetí. V podzimním kole Obec neuspěla,
žádost se podala se opakovaně v dubnu 2012. Výsledek zatím není
znám.
5) PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST SOKOLA - poskytovatel dotace Krajský úřad Plzeň. kraje - celkové náklady 155 000 Kč na nový
traktůrek, na rozhodčí a dopravu - výsledek zatím není znám
Odlehčené branky -celk. náklady 113 000 Kč - výsledek není znám
6) ZMĚNA POVRCHU TĚLOCVIČNY V ZŠ II.STUPEŃ poskytovatel dotace Krajský úřad Plzeň. Kraje - celkové náklady
jsou 742 000 Kč - výsledek dotace je už znám - KÚ poskytl částku
600 000 Kč.
7) ÚPRAVA CHODNÍKŮ V UL. U ZÁMKU - ŠKOLNÍ HUSOVA - poskytovatel dotace je SFDI ( Státní fond dopravní
infrastruktury ) - celkové náklady jsou 3 626 875 Kč , požadovaná
dotace je ve výši 2 538 812 Kč. Výsledek není znám.
8) VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - poskytovatel dotace NADACE ČEZ
- projekt Oranžové hřiště. Celkové náklady spolu s běžeckou dráhou
na školní zahradě jsou 2 534 531 Kč, žádali jsme o 1 000 000 Kč - to
je maximální částka, kterou Nadace poskytuje.Výsledek není znám.
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9) ZATEPLENÍ ŠKOLY II. STUPEŃ A VÝMĚNA OKEN,
FASÁDA - poskytovatel dotace OPŽP ( Operační fond život.
prostředí ) . Celkové náklady - 7 240 974 Kč, výše dotace je 50 %
vzhledem k tomu, že škola topí plynem . Při změně vytápění je
poskytovaná dotace až 80%. Požadovaná dotace je 3 620 487 Kč.
Výsledek bude znám nejdříve v září.
10) SBĚRNÝ DVŮR - poskytovatel dotace - OPŽP - v loňském roce
jsme neuspěli, připravuje se žádost opakovaně. Obec na své náklady
provedla nové oplocení a ještě se bude realizovat z projektu
kanalizace a vodovodní přípojka, tím by se měl projekt zlevnit a měl
by mít větší šanci na úspěch. Přesné celkové náklady ještě nemáme,
ale je to okolo 6 500 000 Kč a dotace by měla být asi 4 500 000 Kč.
Výzva se očekává v červnu.
Tolik informace o dotacích, o které obec žádala nebo bude žádat.
Jana Nováková
Slovo k veřejnému pořádku v Merklíně :

V obci se množí vandalismus a nejméně přestupkové chování
jednotlivců či partiček. Dochází k různým krádežím či poškozování
soukromého a obecního majetku. Jak na OÚ zjišťujeme, bohužel
zpětně, spousta lidí o tomto nedobrém jednání našich mladých
spoluobčanů ví, ale pouze o tom hovoří v hospodě nebo na ulici mezi
svými známými. Potom říká, že „obec“ se o nic nestará a není schopna
zajistit pořádek v obci. Obec není vševědoucí a hlavně všemocná.
Pokud se o nějakém závadném jednání dozví pozdě, těžko se jej
někomu podaří prokázat. OÚ Merklín může přestupce zákona oznámit
přestupkové komisi při MěÚ Přeštice nebo Policii ČR. Na Policii se
ovšem může obrátit každý z občanů obce a nejlépe ihned pokud zjistí
páchání přestupku či trestné ho činu, je nejlépe zavolat na linku 158.
Samozřejmě to vyžaduje občanskou a osobní statečnost toto číslo
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vytočit, jelikož policisté budou zřejmě potřebovat i svědectví
volajícího. A tady vše končí, než by někdo zavolal na policii a
oznámil páchání nekalé činnosti, raději „nic nevidí, neslyší“ , ale
potom mezi „svými kamarády“ vykládá jak je ta „obec“ neschopná
zajistit v Merklíně pořádek. Proto vás, vážení spoluobčané, žádáme o
projevení své statečnosti a prosím, abyste ve výše uvedených
případech neváhali využít linky 158 a vyžadovali zákrok POLICIE
ČR, od toho tady tato složka je a má to i ve svém logu „Pomáhat a
chránit“, tak to požadujte !!! V opačném případě se závadná činnost
v obci bude rozrůstat a policie stále bude argumentovat, že nemá
důvod do Merklína posílat preventivně své hlídky, jelikož se jedná o
klidnou obec, kde se nic neděje, protože nikdo z občanů nic nikdy
neoznámil.
Jiří Valenz

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
V MERKLÍNĚ
pro období :
od 1. dubna do 31. října 2012
STŘEDA : 15.00 - 18.00 hod.
SOBOTA : 09.00 - 12.00 hod.
POZOR ZMĚNA : UPOZORŇUJEME OBČANY NA ZMĚNU
PŘÍJEZDOVÉ CESTY DO SBĚRNÉHO DVORA - NOVĚ
PŘÍJEZD PŘES „DVŮR“ MEZI NEMOVITOSTMI p.
POLÍVKY A p. ŠALOMA
Znovu a důrazně apelujeme na nedisciplinovanost občanů při
shromažďování a likvidaci odpadů všeho druhu, jejich pohazování po
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celé obci, jejím okolí a vytváření černých skládek. Bývalá skládka
„LHOTA“ byla uzavřena již v roce 1995 a prováděla se zde
rekultivace čela skládky. Z toto důvodu není možné již v tomto
prostoru odkládat jakýkoliv odpad. Skládka bude postupně překrývána
ornicí. Ukládání odpadů v tomto prostoru bude monitorováno a
pokutováno !!!
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 2011 obdržela částku ve výši
145.266,-Kč. Tyto finanční prostředky zdaleka nekryjí náklady obce
na likvidaci odpadů !

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. Zároveň vás žádáme, abyste do kontejnerů na tříděný
odpad nevhazovali domovní odpad !!!
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Upozornění pro občany, kteří zatím neuhradili poplatek za
svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů, aby tak
učinili co nejrychleji, nejpozději do 15. května 2012.
ODPADY K 31.12. 2011

Vývoz popelnice
Vývozy ostatní (SD, zvony, plasty)
Odvoz veškerých odpadů (popelnice, SD,
zvony, plasty, skládkování) k 31.12. 2011

538.497,- Kč
359.422,- Kč
879.919,- Kč

Poplatky za svoz kom. odpadu - vybráno
Sběrný dvůr poplatky za uložení odpadu vybráno
EKOKOM - příspěvek za třídění
Vybráno celkem k 31.12. 2011
Rozdíl činí

564.914,- Kč
16.890,- Kč
145.266,- Kč
727.070,- Kč
- 152.849,- Kč

Množství odpadu, který jsme v obci vytřídili za rok 2011
Papír : 14.865 kg
Sklo : 8. 893 kg
Plasty: 14.980 kg
za toto množství vytříděného odpadu obdržela naše obec od firmy
EKO-KOM bonusy ve výši 145.266,- Kč
Dále jsme vyprodukovali tyto odpady :
Barvy , lepidla a pryskyřice …..……………….... 950 kg
Obaly obsahující zbytky nebezp. látek ..………... 950 kg
Izolační mat. s obsahem azbestu……………….... 500 kg
Pneumatiky ….………………………………..... 1170 kg
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Objemný odpad (kontejnery sběrný dvůr) ….. 116.643 kg
Směsný komunální odpad (popelnice) ….….. 167.807 kg

V Merklíně byl začátkem dubna letošního roku umístěn kontejner
na odkládání textilu, který bezplatně poskytla firma H. B.
TEXTILIE s.r.o.. Tento kontejner je umístěn před oplocením u
nového vjezdu do sběrného dvora, kde je zároveň nově umístěn
kontejner na papír, který stával u transformátoru.
Co můžete do kontejneru odložit:
• oděvy všeho druhu bez materiálového rozlišení (silon, bavlna,
vlna) včetně zipů a knoflíků, svetry, košile, kalhoty, kabáty,
kožešinové a kožené oděvy, pyžama, trička, rukavice, ponožky
• ručníky, žínky
• záclony, závěsy
• peřiny, polštáře, deky, spací pytle (péřové, dutá vlákna, atd.)
• povlečení, ubrusy
• předložky (koupelnové, WC)
• boty, brusle, lyžařské boty (páry je třeba svázat tkaničkami)
• kabelky, aktovky, opasky
• plyšové hračky
Věci odkládejte do kontejneru čisté, neznečištěné olejem nebo
barvami, nejlépe v igelitových taškách nebo pytlích.
Všechny věci jsou určeny k vytřídění – některé budou využity
k původnímu účelu, jiné k dalšímu zpracování.

Michal Viewegh v Merklíně,
koncem roku 2011 navštívil Obec Merklín známý a oblíbený
spisovatel Michal Viewegh (* 31. března 1962), který společně se štábem
české televize (Linda Jablonská (režie), David Cysař (kamera), Petr
Šoltys (zvuk), Renata Vlčková (produkce) pátrá po svých předcích.
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Česká televize natáčí dokument „Tajemství rodu“ o tomto
spisovateli, jehož prapředci (rodina Fischlů, Fišlů), bydleli v Merklíně,
kde vlastnili dům č.p. 144 (dnešní prodejna potravin pí. M. Bořilové).
Tomuto týmu se plně věnoval jako průvodce po Merklíně a jeho
okolí p. Josef Šalom a společnými silami se jim podařilo nalézt na
nedalekém židovském hřbitově náhrobek se jménem této rodiny, což
dosvědčuje, že tato rodina zde skutečně žila.
Zatím není znám termín vysílání tohoto pořadu.
Kolik nás žije v obci Merklín ??? :
K datu 31.12. 2011 bylo v naší obci trvale přihlášeno osob :
Merklín 993
Kloušov 69
Lhota
26
Celkem 1088
V roce 2011 se v obci :
- konalo 11 svateb
- narodilo 10 občánků z toho 9 přišlo na vítání, které se konalo 17.9.
2011 - Bronec Michael, Bultasová Marie, Burdová Sofie, Kubát
Kryštof, Liška Filip, Nosková Alžběta, Nová Daniela, Říhová Nikol,
Vacíková Lucie,
- zemřelo 8 občanů

V roce 2012 se dožívá životního jubilea
50 let
18 občanů
55 let 14
60 let 15
65 let
18
70 let
9

75 let 8
80 let 2
85 let 1
90 let 1

Všem oslavencům blahopřejeme.
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Informace Obce Merklín a Military Car Clubu Plzeň
V rámci 22. Ročníku CONVOY OF REMEMBRANCE 1945,
pořádaného Military Car Clubem Plzeň ve spolupráci s Obcí Merklín,
zavítá do naší obce kolona vojenských historických vozidel, které si
budou moci všichni návštěvníci prohlédnout a o této technice
podiskutovat s jejími majiteli. Očekává se 40 vozidel a asi 150 členů
posádky.
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Základní údaje o obci Merklín a jejím vodohospodářském
majetku
Pitná voda
• počet obyvatel bydlících v zásobovaném území 1088
• počet obyvatel napojených na vodovodní síť 750
Zdroje vody
• vrt - hloubka 40 m, rok provedení 1996 ((3,5 l/sec.)
Úpravna vody
• množství odebrané surové vody 29.072 m3/rok
Vodovodní síť
• délka vodovodní sítě 6794 m
• počet vodovodních přípojek 250
• počet hydrantů 51
Vodojem
• obsah 150 m3
• nadmořská výška 430m n.m.
• max. výškový rozdíl vodovodní soustavy 50 m
Odpadní vody
• počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území 1099
• počet obyvatel napojených na stokovou síť 970
ČOV uvedena do provozu v roce 2010
• mechanické předčištění-strojních jemné česle, vertikální lapák
písku, denitrifikační nádrž, nitrifikační nádrž
s jemnobublinkovým provzdušněním, dosazovací nádrž se
stahováním plovoucích nečistot, chemické srážení fosforu,
uskladňovací nádrž kalu, odvodňovací lis na kal Parshallův žlab
a součtový průtokoměr na měření průtoku
Kanalizační síť
• délka kanalizační sítě 8910 m (jednotná, splašková a dešťová)
• počet kanalizačních přípojek 380
• počet čerpacích stanic 2
• počet oddělovacích komor 8
Současný provozovatel VH infrastruktury :
ČEVAK a.s. smlouva do 31.12. 2012,
Obec Merklín byla příjemcem dotace Mze na vybudování I. etapy
kanalizace a ČOV
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Merklín:
Podzimní část mistrovských soutěží okresních přeborů v kopané
absolvovalo i 5 našich celků. Přípravky pod vedením trénera T. Bešty
a vedoucího týmu V. Hettlera jsou po podzimu na 3 místě. Jejich
práce se odráží na herním projevu celého týmu, který má stoupající
tendenci, nejstarší chlapci z týmu již pravidelně nastupují i v celku
žáků. Těší i značný zájem ze strany rodičů a prarodičů, kteří jsou
pravidelnými diváky jejich utkání. Vzhledem k nárůstu nově
přihlášených mladých adeptů jsme se rozhodli od jara přihlásit
do soutěže i tým mladších přípravek (do 8 let věku). Žáci jsou po
podzimu na 8 místě. Odchody bývalých opor (O.Haník, J.Bláha,
S.Zhlobich) do týmu dorostu nelze ihned adekvátně nahradit. Úsilí
trénera M. Krejčíka se určitě projeví v létech následujících, mladí a
vzrůstem malí fotbalisté dorostou a pak budeme hrát o čelo tabulky.
Dorost po postupu do krajské soutěže válí a je zatím na výborném 2.
místě o 1 bod za vedoucím Nýrskem. Řada jeho hráčů již pravidelně
nastupuje za A či B tým mužů a daří se jim i střelecky (L.Bláha,
D.Kříž, D.Wild, O.Haník). Tréner S. Špirk svým svěřencům
naordinoval útočný styl, což se odrazilo v počtu vstřelených branek
(62). To se samozřejmě líbí i divákům, kteří jejich utkání navštěvují v
hojném počtu, a to i na hřištích soupeřů. Velice pěkně působí nové
dresy i se jmenovkami hráčů na zádech. B tým mužů je po podzimu na
5 místě. U něj nejde až tak o výsledky, ale o to, aby si zahráli všichni
hráči a zkušenosti získali i dorostenci. Přesto jsme viděli v podání
Béčka velice pěkná utkání (6:2 s Ptenínem, 6:3 s D. Lukavicí či výhra
na půdě Radkovic 2:0) a užitečně tak strávili nedělní odpoledne. A
tým mužů zatím s náskokem 3 bodů kraluje tabulce okresního
přeboru. Má tak našlápnuto k postupu do I. B třídy, uvidíme jak se
bude dařit v jarní části soutěže. Cenný je skalp Žinkov na jejich
půdě, kde jsme otočili z 2:0 na konečných 2:3 pro nás a to i přesto,že
jsme měli na place o 3 vyloučené hráče méně, rovněž výhra na penalty
s Chotěšovem se počítá. Tým pod vedením trénerů bratranců M. a J.
Lišků se na jarní část sezóny již začal připravovat (Chotěšov-hala a
Merklín-tělocvična) a je rovněž přihlášen do zimního turnaje na umělé
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trávě v Horšovském Týně. Držíme palce a věříme v kýžený postup!!
TJ Sokol Merklín však nežije jen fotbalem,v létě uspořádal na svém
hřišti Letní pivní kratochvíle, v Sokolovně taneční zábavu (kapela
Kabát revival), spoluúčastnil se též na Mikulášské nadílce,
lampiónovém průvodu, na 22.1. 2012 přichystal v areálu parkoviště u
Sokolovny vepřové hody, 28.1.2012 pořádal s ČSŽ Merklín
Společenský ples, 18.2. 2012 tradiční Šibřinky a o den později Dětský
bál.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!!!
Jan Bláha,
předseda TJ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZO ČSŽ V MERKLÍNĚ
ZA OBDOBÍ 8.11. 2010 - 16.11.2011
Vážení občané
Dovolte, abych Vás seznámila s činností naší organizace za uplynulé
období.
Dne 4.12.2010 jsme společně s TJ Sokol Merklín a MC Myška
uspořádaly v sokolovně Mikulášskou nadílku. I v letošním roce
připravujeme Mikulášskou nadílku uskuteční se 3.12.2011.
Dne 11.12.2010 se konal zájezd na muzikál na ledě „ Mrazík“.
Podařilo se nám zcela naplnit autobus. Představení bylo účastníky
hodnoceno jako velmi pěkné.
Před vánoci jsme byly opět pozvány na vánoční besídku do mateřské
školy v Merklíně. Děti měly připraven velmi pěkný program a předaly
nám dárky, které samy vyráběly. Při této příležitosti jsme předaly
vedení školky sponzorský dar ve výši 1200 Kč.
Dne 28.12.2010 jsme opět uspořádaly společně s TJ Sokol, AVZEM a
hasiči lampionový průvod. Děti si s pomocí hasičů samy vypustily
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lampiony štěstí. Opékaly se vuřty a večer byl zakončen ohňostrojem.
Tento rok se toto rozloučení se starým rokem bude konat 28.12.2011.
Dne 29.1.2011 jsme opět uspořádaly společně s oddílem kopané TJ
Sokol společenský ples. Účast byla dobrá a finanční výtěžek byl
rozdělen mezi obě organizace. V pořádání plesu budeme pokračovat.
Příští ples se uskuteční 28.1.2012.
Dne 30.4.2011 jsme opět uspořádaly v zámeckém parku pálení
čarodějnic. Na ni přiletělo více čarodějnic a čarodějů nežli v loňském
roce. Program pro děti připravily p. Kolbová a Jiráčková. Dětem se
program líbil. V kouzelné jeskyni si děti vyzvedly sladký poklad.
Program byl zakončen vatrou a upálení čarodějnice. Následně jsme
pokračovaly opékáním vuřtů. Tuto tradici bychom rády dodržovaly.
Dne 28.5.2011 jsme ve spolupráci s TJ Sokol, AVZEM, hasiči a MC
Myška uspořádaly Dětský den. Zúčastnilo se cca 60 dětí. Pro děti
byly připraveny různé soutěže a obdržely slakou odměnu.
Dne 10.6.2011 jsme pořádaly charitativní sbírku pro charitu
v Broumově. Sbírka se opět bude v příštím roce opakovat. Děkujeme
OÚ Merklín za poskytnutí prostor pro konání sbírky.
Dne 8.10.2011 se pořádal zájezd na plavání pro děti i dospělé do
Kdyně.
Dne 5.11.2011 jsme pořádaly zájezd na muzikál na ledě Popelka. O
tento zájezd byl mimořádný zájem. Představení bylo velmi zdařilé .
V letošním roce byla vyhlášena anketa Česká žena r. 2011. Krajská
rada Plzeňského kraje nominovala do ankety paní PaeDr. Janu
Českou, ředitelku domova Zvíkovská kytička ve Zvíkovci. Naše
organizace tuto nominaci podpořila.
I v letošním roce předáme MŠ v Merklíně při vánoční besídce
sponzorský dar ve výši 1 200.- Kč.
Kulaté jubileum v letošním roce oslavilo 5 členek. Všem těmto
členkám bylo předáno blahopřání a byl proveden zápis do kroniky.
Kroniku výročí a o činnosti naší organizace stále vede p. Kováříková.
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V letošním roce ukončily členství čtyři členky, paní Straková,
Konopíková, Wolfová a Kunešová. O přijetí požádaly pí. Ing.
Vítovcová, Šťastná a Kaňáková.
O uvolnění z funkce desítkářky požádala pí. Hummelová v této funkci
ji nahradí pí. Juráňová.
K dnešnímu dni má naše organizace 92 členek.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členkám, které se podílely na
pořádání námi připravovaných akcí. Poděkování patří i organizacím a
sponzorům se kterými spolupracujeme. Věřím, že tato spolupráce
bude i nadále úspěšné pokračovat.
Děkuji za pozornost
Jana Gabrielová
Předsedkyně ZO ČSŽ Merklín
Nejbližší plánované akce - Český svaz žen

datum
30.4.2012
12.5.2012
25.5.2012

akce
Slet čarodějnic v zámeckém
parku
Zájezd - Dům pohádek Plzeň
Sběr šatstva - Diakonie
Broumov

poznámka
18:00
odjezd ve 14:00
zámek, 11:0017:00

DIAKONIE ČCE V MERKLÍNĚ
pořádá dne 2.6. 2012
při příležitosti výročí 20-ti let činnosti
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VŠECH ZAŘÍZENÍCH
a od 20.00 hod.
zveme srdečně všechny do místní sokolovny kde se bude konat
OLDIES DISKOTÉKA
S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM
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Výroční valná hromada SDH Merklín 6.1.2011
Zpráva starosty SDH Merklín.
Dne 7.ledna se uskutečnila VVH poznamenaná slabou účastí členů
SDH.
V únoru je starostkou obce jmenován velitelem JSDHO pan Jaroslav
Žák, který tak nahradil odstoupivšího velitele pana Václava Švejdu,
který koncem roku 2010 rezignoval na funkci velitele JSDHO.
V tomto měsíci dochází též k setkání zastupitelů obce s členy JSDHO
na hasičské zbrojnici. Zde jsou noví zastupitelé seznámeni s technikou
a vybavením výjezdové jednotky. Na konci tohoto měsíce se
uskutečňuje brigáda na vyřezání stromů v prostoru nad zámkem u
špýcharu. Takto získané dřevo je uskladněno na HZ, kde poslouží jako
otop při našich zimních jednáních v klubovně.
V měsíci březnu asistujeme s cisternou CAS 25 - Š 706 při
merklínském motokrosu.
23.dubna probíhá na HZ velitelský den okrsku.
Další z akcí kde dáváme o sobě vědět je stavění a porážení májky.
21.května se zúčastňujeme okrskové soutěže v Čelákovech. Soutěžní
družstvo se zde umisťuje na 4. místě. Zároveň zde pomáháme
s dodávkou vody pro zajištění útoků.
Na Dětském dni předvádíme naši techniku cisternu Liaz CAS K25.
Červnového motokrosu jsme se s technikou nezúčastnili. Jen
starosta SDH zajišťoval spolupráci stodských a dnešických hasičů
s pořadateli motokrosu.
14. července se uskutečnila brigáda na Drahováku, při které
vyřezáváme křoviny kolem parketu a pomáháme odstranit starou
udírnu.
30. července asistujeme při merklínském motokrosu.
V měsíci srpnu členové výjezdové jednotky udělali ukázku techniky
pro klienty střediska Diakonie na jejich táboře v Hradci u Stoda.
12. srpna se uskutečnila členská schůze. Bohužel je opět
poznamenána velmi slabou účastí.
20. srpna zajišťujeme dodávku vody při soutěži v Bolkově. Dodávku
zajišťujeme cisternou
Š 706 - Cas 25 .
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24. září se uskutečnilo námětové cvičení v Roupově. Zde jsme se
podíleli na zajištění akce s cisternou Liaz CAS K25 .
8. října proběhl druhý velitelský den okrsku na HZ v Merklíně.
V průběhu listopadu probíhala brigáda v Arbesově ulici, kde se
vyřezávaly stromy u silnice.
Konec měsíce prosinec se uskutečnil lampionový průvodn na kterém
jsme se také organizačně podíleli.
Členové SDH a zejména JSDHO věnovali nemálo času brigádám . V
průběhu roku odpracovali na:
Opravách aut a techniky
41 hodin
Úklidu HZ a okolí vč. oprav
53 hodin
Brigády pro obec
95 hodin
Úpravě čerpacího stanoviště
1,5 hodiny
Motokros
40 hodin
Bohužel musím konstatovat, že veškerá práce zde leží na bedrech
několika členů. Zde bych chtěl poděkovat zejména Jardovi Žákovi,
který převzal veškerou starost o dobrý chod JSDHO a též o
organizování brigád. Také pánové Jarda Petřík a Josef Lucák mu
výraznou měrou pomáhali. O techniku se v průběhu roku starali
pánové Jarda Kovářík a Miloslav Hamrle.
Závěrem bych se obrátil na ty kteří mají zájem zapojit se do
dění SDH, že je rádi uvítáme na naší zbrojnici. Nabídka platí i pro
dívky a ženy.
Václav Švejda
starosta SDH

Zpráva o činnosti SDH Kloušov za rok 2011
- rok 2011 jsme zahájili novoročním pochodem,
- valná hromada za rok 2011 proběhla dne 15. ledna 2011. Účast byla
dobrá, nově přijatí členové se zapojili do dění SDH,
- SDH v loňském roce pořádal 12. 2. hasičský bál, který byl vydařený,
a sešlo se zde okolo 30 lidí,
- dne 5. 3. proběhlo setkání „seniorů“ obce, kdy společně se SOKem
19

již tradičně připravujeme tuto akci. V následujícím týdnu proběhla
brigáda,
- dne 22. 4. proběhla v klubovně „Pouťová zábava“, 23. 4. byl
velitelský den v Merklíně,
- v květnu jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Čelákovech,
- na konci června jsme uspořádali ženský fotbal,
- 26. 8. se konal „okrskový Drahovák“, při kterém jsme zajišťovali
službu u občerstvení, a ze zisku byly zakoupeny překážky,
- dne 3. 9. jsme se účastnili veteránské soutěže v Pteníně. 10. září
proběhl již tradiční Pochcánek a 24. září proběhlo námětové cvičení
v Roupově, jehož cílem bylo prověření dojezdových časů jednotek a
procvičení postupů a schopností jednotek. Byly, zjištěny nedostatky
ve vyhlašování poplachu v obci,
- 1. října proběhla brigáda a 8. října byl velitelský den v Merklíně a
odpoledne se konala „Šlápota“,
- v prosinci proběhl v klubovně tradiční „Mikuláš“, poté Vánoční
posezení a Silvestrovský večer.
Mám za to, že loňský rok byl vydařený, plný akcí. Doufáme, že
letošní rok nebude o nic chudší.
Josef Rupert ml.
starosta SDH
Čápi přiletěli s týdenním předstihem
Do Česka přiletěli první čápi. Podle ornitologů je to o týden dřív, než
bývá pro ně obvyklé. V současné vlně dorazili samci, kteří mezi sebou
začínají soupeřit o hnízda. Se zhruba sedmidenním zpožděním se pak
objeví samice.
„Už ho tady máme od úterka. Jsme tím dost překvapeni, protože
obvykle k nám po zimě první čáp přilétá až na konci března,“ uvedla
starostka Merklína na jihu Plzeňska Jana Nováková. Podle ní obec
čápy každoročně doslova žije.
„Jsou její součástí už desítky let. Na jaře je vyhlížejí i děti ze školy.
Ještě nikdy se nestalo, že by nepřiletěli. Nedej bože, aby se jim něco
20

stalo. To by byla pro místní velká rána. Jsme tady na ně zvyklí,“
pokračovala starostka.
Ptáci hnízdí stále na původním místě, což je asi 20 metrů vysoký
komín u bývalé kovárny.
„Vracejí se sem zpravidla ti, kteří se tady narodili. Spočítali jsme to, a
od roku 1953 tady přišlo na svět přes osmdesát čápů. Máme dokonce i
zprávy, že naši čápi zimují v Egyptě,“ doplnil obecní kronikář Josef
Baumruk.
Jak dál upozornil, čápi na vsi byli vždycky, ale některé roky nevyvedli
mláďata. „Pozorujeme je od chvíle, kdy samci začínají bojovat o
hnízdo. Následuje vyvádění mláďat, která se nad obcí učí létat. Patří
to prostě k obecnímu koloritu,“ uzavřel kronikář.
Kromě Merklína mají ornitologové hlášen výskyt čápa také ve Kdyni
na Domažlicku.
„Na jejich přílet jsme zvyklí někdy v polovině března. Letos to je
skutečně o něco dřív. Cestu z Afriky zvládli zřejmě rychleji a bez
potíží. Teď nastává fáze, kdy samci začnou bojovat mezi sebou o svá
teritoria,“ řekl vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni Karel
Makoň. Zájem je o místa s dostatečným zdrojem obživy.
„Jsou to především lokality v blízkosti luk a vodních ploch. Čápi si
musejí svá hnízda bedlivě hlídat, jakmile se totiž vzdálí, přiletí jiný
pár a hnízdo obsadí. Z něho vyhází i původní vejce nebo dokonce
malá mláďata,“ vysvětlil Makoň.
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BONSAI MERKLÍN 2012
19.-20.5.2012
9.00 hod - 18.00 hod
Zámek v Merklíně u Přeštic
Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje
9.ročník výstavy bonsají a suiseki od pěstitelů a
sběratelů z celé ČR
Součástí výstavy bude jako tradičně bohatý doprovodný program:
Demo – J.Bučil, Š.Jásenská, ukázka – tvorba krajinky na kameni
( M.Ašenbrenner a Š.Jásenská ), aukce bonsají K.Krejčího ze
Zbraslavi, přednášky – Kraniosakrální terapie, Bachovy květové
esence ( A.Babková ) , EFT- alternativní metoda, která dobývá
svět
( A.Jochecová ), ukázky netradičních masáží ( Institut krásy,
Plzeň ), carvingu ( Czech carving studio ), ukázka ČchenTchaj-ťi
čchüan-sestava Lao ťia ji-lu a následná přednáška - Odkaz
bojového umění člověku dneška ( J.Šteflík ), ukázky Iaido
( japonský šerm ), orientálního tance ( H.Černá ) a tvorby
vinutých perel (J.Wudy ).
Po oba dny otevřena expozice originál japonských koi ( Aquatica
koi centrum ), čajovna ( Z.Nepustil ), poradenství o Zelených
potravinách ( I.Malá ) a workshop Greenhorni.
Zajištěn prodej bonsají a potřeb pro pěstitele. Více o programu
na www.bonsaimerklin.cz
Víkendový program nejen pro bonsajové nadšence, ale také
pro vyznavače netradičních medicín a návštěvníky, kteří se u
nás chtějí něco naučit. Přijďte si k nám odpočinout, načerpat
energii a prožít příjemné chvíle s bezva partou.
Tým Bonsai Merklín
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Člověk v tísni pomáhá lidem s dluhy i s prací
Již rok a půl mohou občané v Přešticích a okolí využít pomoci
pracovníků společnosti Člověk v tísni. „Obracejí se na nás lidé, kteří
se nacházejí v obtížné životní situaci a nevědí si s ní rady. Nejčastěji
pomáháme lidem, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi,“
přibližuje svojí práci Alena Sedláčková, regionální sociální pracovnice
společnosti Člověk v tísni.
V menších obcích není vždy dostatek pracovních příležitostí.
Pracovníci společnosti Člověk v tísni tedy často pracují s dlouhodobě
nezaměstnanými lidmi. „Ve většině případů se nám podařilo pro naše
klienty vhodné zaměstnání najít,“ uvádí Sedláčková.
Pracovníci společnosti se zaměřují také na preventivní činnost.
V loňském roce proběhly semináře například na základní škole a
v domě s pečovatelskou službou v Přešticích. „Semináře jsme schopni
připravit na míru i pro další organizace,“ doplňuje Alena Sedláčková.
Služby organizace poskytuje po telefonické domluvě v domácnosti
klienta, nebo v kontaktní místnosti. Pracovníci také nabízejí asistenci
při jednání na úřadech a dalších institucích. Všechny poskytované
služby jsou zdarma. „Při naší práci musíme dbát na ochranu osobních
údajů a služby poskytujeme maximálně diskrétně,“ uzavírá Alena
Sedláčková.
Pracovníky společnosti je možné zastihnout v kanceláři na adrese
Hlávkova 30, Přeštice. Před návštěvou je však nutné se nejprve
objednat, tel.: 739 320 231, e-mail: alena.sedlackova@clovekvtisni.cz.
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NABÍDKA POVINNÉHO RUČENÍ
Při předložení kupónu sleva 5 %!!!
Nově počítáme sazbu podle výkonu motoru
Výkon motoru
do 39 kw

40 -45 kw

46 – 59 kw

Příklady vozů s uvedeným
výkonem
Ford Ka,Škoda 120
Opel Corsa
Škoda Favorit/Felicia,
Nissan Micra, Fiat Punto, Renault
Clio
Škoda Felicia / Fabia,
Peugot 206, Opel Astra

Cena/rok
od
1 427 Kč

1 685 Kč

1 729 Kč

60 – 69 kw

Renault Megane, Ford Focus,
Peugeot 306

1 847 Kč

70 – 79 kw

Škoda Octavia Ford Focus, Kia
Ceed, Hyundai i30

1 853 Kč

nad 80 kw

BMV, Audi, Škoda Octavia, VW
Passat Golf

1 933 Kč

Petra Fuková
pobočka Tábor - region České Budějovice
Tel.: +420 608 275 601
e-mail: petra.fukova@obchod.csobpoj.cz
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BYLI NALEZENI DVA PSI (FENKY)
Dne 1. dubna 2012 byli nalezeny v Merklíně dvě fenky :
• rezavé barvy
• střední vzrůst
• bez čipu nebo obojku
OÚ Merklín hledá jejich majitele či případné zájemce o tyto
fenky.
Třeba zrovna vy víte komu patřily, za každou informaci předem
děkujeme.
OÚ Merklín : tel. 377912790, 602265745
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