Zpravodaj č. 04/2016, vydán v Meclově dne: 31. března 2016

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Placení poplatků v roce 2016
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 vyhlášek 2/2015, které najdete na el. úřední desce
popř. v archivu el. úřední desky)
- poplatek za odpady 450 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému
pobytu (TP)
- poplatek za psa 100 Kč, jehož majitel má TP v obci
Termín úhrady je do 30. dubna 2016.
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 2016.
Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny na
trojnásobek. Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně, případně
exekucí)!

Vítání občánků
V sobotu 30. dubna se uskuteční v budově mateřské školy v Meclově Vítání
občánků. Pozvánky rodiče již obdrželi.

Meclovská zemědělská a.s. informuje
Meclovská zemědělská, a.s. nabízí k prodeji půlky prasat za cenu 49 Kč/kg.
Objednávky přijímá do 13. dubna paní Blahníková na telefonu 723 118 516.

ZŠ a MŠ Meclov informuje
Na nový školní rok 2016/2017 se do prvního ročníku základní školy zapsalo
17 dětí. Do mateřské školy se na stejný školní rok zapsalo 21 nových dětí.

Sportovní ples v Třebnicích
V pátek 4. března se uskutečnil v sále kulturního domu v Třebnicích
sportovní ples, který pořádala Tělovýchovná jednota ZD Meclov, z.s. Ples
zahájili svým vystoupením malí fotbalisté - starší žáci TJ ZD Meclov a stejně
jako v loňském roce sklidili velký potlesk. Na plese nechyběla ani dámská
volenka a soutěž o ceny. Hlavní cenu do soutěže věnovala jako obvykle
Meclovská zemědělská a.s., která je také zároveň hlavním sponzorem
fotbalového klubu. Poděkování patří samozřejmě všem, kteří přispěli
cenami do soutěže a všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě plesu.
Velký dík patří i místním hasičům. Spolupráce TJ ZD Meclov a SDH Třebnice
je na velmi dobré úrovni a věřím, že tomu tak ještě dlouhou dobu bude.
O půlnoční vystoupení se opět postarali fotbalisté z mužstva „A“ spolu
s místními děvčaty. Jejich vystoupení bylo skutečně excelentní. Celým
plesem nás provázela dechová hudba Vrchovanka v čele s kapelníkem
Petrem Němcem. O tom, že to chlapcům a děvčatům z kapely dobře hraje a
zpívá, svědčil stále plný parket.
Pavlína Kaufnerová
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