Zpravodaj č. 3/2017, vydán v Meclově dne: 28. března 2017

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Placení poplatků v roce 2017
Poplatky lze platit na obecním úřadě v Meclově v úředních hodinách
(hotově či kartou).
Na vyžádání vám rádi zašleme složenku, případně lze poplatky zaplatit
převodem na účet obce 3828321/0100 (k identifikaci poplatníka je nutné
zjistit si na OÚ Meclov variabilní symbol).
Výše poplatků případně osvobození od poplatků (dle vyhlášek 3/2014 a
2/2015, které najdete na úřední desce a v archivu el. úřední desky)
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 odpady 450 Kč za budovu
Termín splatnosti je do 30. června 2017.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme návštěvníky hřbitova v Meclově, že odpad lze nově
odkládat do popelnic u vrat. Kontejner na parkovišti byl zrušen.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 4. května 2017 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Občané
obce mohou odpad odkládat na místech obvyklých (v Meclově, Mašovicích,
Březí, Mračnicích, Němčicích a Třebnicích), sběrná firma následující den
tento odpad odveze.
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny ve
čtvrtek 4. května:
sbírka
-Tříkrálová
v Meclově za
budovou bývalého OÚ,
ledna 2017
proběhla domu.
v našich obcích (Meclov, Mračnice, Němčice)
-7.v Třebnicích
u kulturního
tradiční Tříkrálová
sbírka.
Už po osmnácté navštívili naše domácnosti tři
Udržujte
pořádek kolem
kontejnerů!
králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje tomuto domu (písmena K+M+B
nade dveřmi). Všem občanům dali také možnost prostřednictvím

Elektřina
V sobotu 29. dubna 2017 od 7:30 do 9:30 bude přerušena dodávka
elektřiny v obci Třebnice v těchto číslech popisných:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28/29, 29/3, 30, 31, 33, 36, 37, 41 44, 45, 46/58, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75,
77, 78, 90
V sobotu 29. dubna 2017 od 10:00 do 12:00 bude přerušena dodávka
elektřiny v obci Mrchojedy v těchto číslech popisných:
1, 5/5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23

Koncert barokní hudby v Třebnicích
V sobotu 29. dubna 2017 se v Třebnicích v kostele sv. Jiljí uskuteční od 17.00
hodin „Koncert barokní hudby“. Za doprovodu Přemysla Kšici (varhany) se
publiku představí mladí nadějní sólisté - pěvci z Prahy.
Dobrovolné vstupné bude použito ve prospěch kostela sv. Jiljí v Třebnicích.

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018 na Základní škole a mateřské škole
Meclov se koná v budově mateřské školy

4. května 2017 od 14 do 16 hodin
S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz zdravotního pojištění
dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů.
Omezení ordinace MUDr. Plichty
V e čtvrtek 27. dubna, v úterý 2. května a ve čtvrtek 4. května neordinuje
v OSZ Poběžovice MUDr. Plichta. Zastupuje lékaře v Klenčí. Ve středu 3.
května NENÍ ordinace v Meclově.

HASIČI INFORMUJÍ
K úspěchu Dětského dne můžete přispět i vy
SDH Meclov pomalu připravuje Dětský den. Akce bývá úspěšná i díky
štědrosti sponzorů a dárců. Obracíme se všechny, kteří by chtěli přispět
třeba i malou částkou nebo darem. Kontakt: 732 162 848 (Markéta
Flosmanová). Děkujeme za jakýkoliv příspěvek. 

POZVÁNKA NA
OKRSKOVOU
HASIČSKOU SOUTĚŽ
V sobotu 20. května 2017 se od 10 hodin koná
hasičská soutěž okrsku Meclov na louce za
fotbalovým hřištěm v Mašovicích. Na startu budou
družstva mužů, žen, dětí i veteránů. Občerstvení
zajištěno.

Požární útok CTIF s překážkami
V sobotu 22. dubna jsme vyrazili do Domažlic na soutěž požární útok CTIF
s překážkami. Této disciplíny se účastnilo sedm členů družstva v kategorii
mladší a starší, z nichž jeden byl velitel. Celé družstvo postupně překonává
několik překážek: vodní příkop, bariéru, tunel, lávku.
V tomto prvním úseku jsou družstvem rovnoměrně rozmístěny hadice.
V druhém úseku je umístěna džberová stříkačka, se kterou musí družstvo
zdolat nástřikovou stěnu. Třetí úsek zahrnuje vázání uzlů a přiřazování
technických prostředků. V posledním úseku podává velitel družstva hlášení
rozhodčímu disciplíny. Hlášení rozhodčímu je jediným okamžikem, kdy
velitel může mluvit, jinak celá disciplína probíhá bez mluvení. Opak je
sankciován trestnými body.
V kategorii mladší se naši mladí hasiči umístili na 7. místě z 11 družstev a
v kategorii starší se umístilo naše družstvo na 12. místě z 18 družstev. I když
to nejsou první příčky, děti si vedly dobře a nemají se za co stydět. Za jejich
výsledky je chválím.
Nyní se budeme připravovat na další soutěž, která se bude konat 13. května
v Horšovském Týně. Mladí hasiči se zde utkají v několika disciplínách
s ostatním družstvy z okresu a to ve štafetě CTIF, štafetě 4x60m, štafetě
požárních dvojic a v požárním útoku.
Markéta Flosmanová
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