Zápis z veřejného setkání občanů v Merklíně v rámci komunitního plánování
Den a čas konání: 12. 5. 2011, 17 hod.
Místo konání: Kinosál v budově Obecního úřadu, Zámek 1, 334 52 Merklín
Přítomní: Veronika Nová, Lucie Kolbová, p. Brunátová, p. Mečl, Věra Grűnerová, Ilona
Vokounová, Jitka Nachmann, Alena Jiráčková, Štěpánka Nozarová, T.
Landová, Jiří Valenz, Mgr. Stanislava Tejčková, Mgr. Jan Satke
Obsah setkání:
Na počátku setkání byli přivítáni všichni přítomní, Mgr.Tejčková stručně představila význam a
možnosti komunitního plánování. Jednotliví účastníci setkání se představili. Poté byla již
věnována pozornost problematickým otázkám života v obci na základě diskuze přítomných.

Jaké jsou současné problémy v obci a co je potřeba změnit.


Absence prostoru pro vyžití dětí – malá nabídka
o hřiště pro malé děti otevřeno jen do 16 hodin
o fotbalové a softbalové hřiště je pro nečleny sdružení nepřístupné
o jen jeden kroužek – výtvarný
o dobrovolní hasiči – existují, ale neví se o činnosti, přijímání členů
o sport – omezeno pouze na softbal (dívky) a fotbal (chlapci)
o chybí možnosti vyžití pro děti nad 10 let
o nicméně funguje Mateřské centrum, v Merklíně je pobočka ZUŠ Stod
o zastupitelstvo řeší, vize víceúčelového hřiště u školy, nedostatek financí
o mladým nabídnut prostor za fotbalovým hřištěm – nebylo využito
o místo pro skateboardy – využitelnost?



Vandalismus – důsledek nedostatečných možností vyžití dětí



Přechod přes silnici – neexistuje
o zastupitelstvo tento problém řeší, komplikované (přechod jen
z chodníku na chodník – nejsou)
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o tvoří se bezbariérová cesta, která bude propojovat důležité veřejné
budovy (v rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj)


Třídění odpadu – kontejnery mají malé otvory
o možné řešení – nový sběrný dvůr (projekt, finance? – 12 mil.Kč)
o míchání tříděného odpadu s jiným odpadem v kontejnerech má pro
obec finanční důsledky



Pečovatelská služba – poskytovatel Diakonie ČCE – středisko Radost
v Merklíně
o lidé využívají pouze rozvoz obědů
o začátkem roku všichni uživatelé informováni o nabídce dalších služeb
o informace budou rozšířeny i dále (ředitelka střediska Bc.Š.Nozarová)
o informace o peč.službě rovněž v obecním věstníku



Chybí lékárna – hlavně kvůli dětem, pro léky je třeba jezdit do větších měst



Školka – malá kapacita (zastupitelstvo řeší)
o problematický přístup vedení školky k maminkám, situací se bude
zabývat zastupitelstvo obce



Lékař – jen 1 den v týdnu (dojíždí doktoři Škopek, Šonka z Přeštic)
o dříve byl lékař každý den, nepodařilo se jej udržet
o léky může vozit Pečovatelská služba?
o Ošetřovatelská služba – zdravotnická služba (injekce, převazy...) –
zajištění přes lékaře
o doprovod k lékaři zajišťuje také pečovatelská služba

Účastníci pozitivně ocenili otevírací dobu obecního úřadu (každý den, do 18 hod) –
vstřícné k těm, kteří musí dojíždět za prací.

Mgr. Stanislava Tejčková setkání uzavřela poděkováním všem přítomným za účast i
aktivní přístup k diskuzi.
Zapsal: Jan Satke
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