Zpravodaj č. 2/2020, vydán v Meclově dne: 27. února 2020

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 11. března 2020 se v Meclově v pohostinství od 18:00 hodin
uskuteční zasedání obecního zastupitelstva.

Projednání změny územního plánu
Veřejné projednání o upraveném a posuzovaném návrhu na Změnu č. 1
územního plánu Meclov se bude konat v pondělí 2. března 2020 v 15:00
v zasedací místnosti Obecního úřadu Meclov. Změnu č. 1 územního plánu
Meclov zpracovává Ing. arch. Václav Masopust.

Výstavba komunikace v OZ Poběžovice
V druhé polovině března bude zahájena výstavba nové komunikace
v obytné zóně směrem na Poběžovice. Žádáme občany o trpělivost
a součinnost se zhotovitelskou firmou v průběhu stavebních prací.

ZÁPIS k povinné školní docházce
Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do
Základní školy a mateřské školy Meclov
•
Zápis se koná 7. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy.
K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní
docházky o jeden rok.
•
Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální
části rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní žádost
o přijetí a vyplní dotazník pro rodiče. V případě žádosti o odklad školní
docházky o jeden rok předloží zákonní zástupci vyšetření z pedagogickopsychologické poradny. Doba trvání této části zápisu je maximálně

20 minut. Druhá část zápisu bude motivační. Formou pohádkové cesty
budou děti plnit různé úkoly (cca 30 min).
Těšíme se na Vás.

Novinky ze Základní školy a mateřské školy Meclov
Druhé pololetí školního roku
2019/2020
jsme
zahájili
v Základní škole a mateřské
škole Meclov v rytmu afrických
bubnů. Děti měly možnost
seznámit se s kulturou daleké
Afriky a společně s učiteli si
zatančit africké tance.
Před jarními prázdninami si žáci
4. a 5. ročníku mohli vyzkoušet
kuželnu a bowling v Aquacentru
v Domažlicích.
Od 30. 3. do 3. 4. 2020 zveme
všechny na dny otevřených
dveří naší základní školy. Přijďte
se podívat na průběh výuky,
seznámit se s učiteli jednotlivých
tříd a prohlédnout si prostory
školy.
Mgr. Martina Hrubá, ředitelka

EXTRA BAND
SDH Třebnice pořádá v pátek 13. března 2020 od 21 hodin v Kulturním
domě v Třebnicích Extra Band revival.

Mezinárodní den žen v Meclově
SDH Meclov zve všechny ženy 7. března 2020 od
19 hodin do pohostinství v Meclově, kde pořádá
MDŽ. Hudba k tanci a poslechu zajištěna.

Placení poplatků v roce 2020
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 1/2019 a
4/2019, které najdete na úřední desce a v archivu el. úřední desky)
- poplatek za odpady 550 Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému
pobytu (TP)
- poplatek za psa 150 Kč, jehož majitel má TP v obci
Termín úhrady je do 30. dubna 2020.
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 550 Kč za budovu
Termín splatnosti je do 30. června 2020.
Nezaplacené poplatky budou navýšeny dle vyhlášky 1/2019

SDH MRAČNICE srdečně zve na

MAŠKARNÍ BÁL
dne 20. března 2020 od 2000 hodin
v KD v Mračnicích
SDH Meclov zve všechny děti a jejich rodiče na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
se spoustou
hudby, tancování, soutěží, sladkostí a výher!
Tříkrálová
sbírka

7. března
2020
od 14obcích
hodin(Meclov,
v místním
pohostinství.
7.Sobota
ledna 2017
proběhla
v našich
Mračnice,
Němčice)
tradiční Tříkrálová sbírka.
Už po osmnácté
navštívili naše domácnosti tři
Vstupné
dobrovolné
králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje tomuto domu (písmena K+M+B
nade dveřmi). Všem občanům dali také možnost prostřednictvím
organizací Charity přispět potřebným.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc
lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v
tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná
pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina

SDH MRAČNICE
SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÝ KARNEVAL
V SOBOTU 14. 3. 2020 v 14:00
V MRAČNICKÉM KD
Co vás čeká? Soutěže, cena pro každou masku, malé
občerstvení pro děti zdarma a spousta zábavy.
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