Zpravodaj č. 4/2013, vydán dne: 2. dubna 2013

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
OÚ Meclov zve všechny občany na Vítání občánků narozených během roku 2012, které se
uskuteční dne 20. dubna od 14 hodin v budově MŠ Meclov. Pozvánky rodiče již obdrželi.
O víkendu 4. – 5. května 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 dnech
4. – 5. května:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ v sobotu a v neděli nepřetržitě po oba dva dny,
- v Třebnicích na návsi budou kontejnery otevřeny nepřetržitě po oba dva dny.
Udržujete pořádek kolem kontejnerů!

Placení poplatků v roce 2013
Poplatky lze platit na obecním úřadě v Meclově
v pondělí
7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin a
ve středu
7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin.
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 (dle vyhlášky 1/2012)
- poplatek za odpady
400 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
- stočné
50 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu
v obcích Březí, Mašovice, Mračnice, Třebnice
Termín úhrady je do 30. dubna 2013.
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
400 Kč za budovu
- stočné
100 Kč za budovu ve Březí, Mašovicích, Mračnicích, Třebnicích
Termín splatnosti je do 30. června 2013.
Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny na trojnásobek.
Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně, případně exekucí)!

Termíny svozu separovaného odpadu (provádí firma RUMPOLD R- Rokycany):
Papír

12. dubna
10. května

Plast

5. dubna
18. dubna

2. května
16. května

Sklo

24. dubna
22. května

13. června
27. června

30. května

16. června

Pomník císaře Františka Josefa v Meclově
V zahradě dnešního obecního úřadu byl před více než sto lety odhalen pomník tehdejšího
vládnoucího monarchy, císaře Františka Josefa I. Zpráva o této události se dostala až do
vídeňských novin. Znění těchto dvou krátkých zpráv uvádíme v překladu:
Meclov V Meclově utvořili dne 22. dubna 1905 komisi, která si vzala za úkol
postavit pomník císaři Františku Josefu I. U příležitosti 50. výročí vlády v roce 1898
byla v místě již založena Alej císaře Františka Josefa. Při tomto založení vzešel plán
na postavení sochy císaře. V čele této komise pro pomník stáli starosta Johann
Eberl a vrchní učitel Josef Wenig.
Meclov Neobvyklou událost přineslo v Meclově 9. září 1906, kdy byla v této
vzkvétající obci za velkých oslav odhalena překrásná socha císaře Františka Josefa I.
Z tohoto důvodu se místo skvělo ve slavnostní nádheře. Oslava začala již v
předvečer působivým průvodem s loučemi. Slavnostní den začal buzením hudbou. Z
blízka i daleka pospíchalo velké množství účastníků slavnosti, kteří tím projevili svou
lásku k císaři. Po slavnostní mši pozdravil všechny přítomné starosta obce Eberl.
Horšovskotýnští zpěváci zazpívali píseň: „Liebe dein Vaterland“. Za salv a zpěvu
národní hymny spadlo zakrytí pomníku. Vrchní učitel Ottokar Schubert ve své
slavnostní řeči připomněl život a působení velkého monarchy. Jménem komise pro
pomník dal Julius Wenig pomník do správy obce. Slavnostní koncert uzavřel
působivou slavnost. Pomník ukazuje císaře ve velkém ornátu s královskými
insigniemi a dělá tvůrci pomníku, sochaři Adolfu Meyerlovi z Chebu, všechnu čest.

Odhalení pomníku – pohled od dnešního obecního úřadu směrem do zahrady. Stromy nejsou ještě
vzrostlé. V pozadí je dobře vidět statek pana Hány.
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