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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok
2021/2022
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními se zápis bude konat bez osobní
přítomnosti dětí ve škole-distanční formou-v období od 6. 4. do 30. 4. 2021.
Žádost k povinné školní docházce a zmocnění k zápisu si budou moci zákonní
zástupci vyzvednout:
- osobně od 6. 4. 2021 v budově školy – po telefonické domluvě s ředitelkou
školy na telefonu: 607 108 914,
- přihlášku stáhnout na webových stránkách školy – www.zsmsmeclov.cz –
v záložce-základní škola-aktuality.
- Vyplněnou žádost, zmocnění a kopii rodného listu mohou zákonní
zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy-gxvmfe3,
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail reditelkaskoly@obecmeclov.cz,
- poštou na adresu školy – Meclov 126, Meclov 345 21
- osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě s ředitelkou školy).

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022
Zápis do mateřské školy bude probíhat od 3. 5. do 14. 5. 2021 – organizace
zápisu bude ještě upřesněna. Informace budou k dispozici na webových
stránkách školy – www.zsmsmeclov.cz
V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na čísle: 607 108 914
Mgr. Martina Hrubá, ředitelka školy

Blahopřání k ocenění
Obec Meclov spolu s SDH Meclov a SDH Březí
blahopřeje našemu občanovi panu Janu Breiovi
k ocenění Zasloužilý hasič, které mu bylo uděleno
výkonnými orgány Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska (SH ČMS). Jedná se o jedno z nejvyšších
vyznamenání udělovaných SH ČMS. Toto ocenění je
projevem poděkování za celoživotní nezištnou práci
na úseku dobrovolné požární ochrany.
Pan
Jan
Brei
byl
dlouholetých
členem
Okresního sdružení SDH,
členem místního výboru
okrsku Meclov a samozřejmě velmi aktivním členem
„svého“ SDH Březí. Doposud se aktivně zapojuje do
dění v obci.
Spolu s předsedou SH ČMS panem Janem Slámečkou,
který pana Breie o uvedeném ocenění dopisem
informoval, přejeme panu Breiovi do dalších let mnoho životního optimismu a
především pevné zdraví.
K přání se připojují i ostatní sbory obce Meclov.

VÝZVA PRO VŠECHNY, KTERÝM ZÁLEŽÍ NA PŘÍRODĚ!!!!
V letošním roce, stejně jako rok minulý, se díky nařízení vlády v souvislosti s
koronavirovou epidemií nemůžeme scházet a navštěvovat se. Díky tomu se
většina z nás snaží co nejvíce času trávit venku na čerstvém vzduchu. Vyrážíme
na různé výlety či vycházky do přírody. Jistě jste si všimli, že se v lesích, na
polích, loukách i v našich vesnicích povaluje spousta odpadků, které tam
samozřejmě nepatří. Pomozte prosím uklidit přírodu a naše nejbližší okolí.
Vezměte s sebou na vaši procházku pár pytlů na odpadky, pracovní či hygienické
rukavice a posbírejte je. Zajisté budete
velmi úspěšní;-).
Hlavní iniciátorkou této akce je zastupitelka
obce, paní Jana Hájková Svítivá a obec
Meclov s radostí tuto iniciativu podpoří.
Paní Hájková spolu s mračnickými dětmi a
občany již první jarní den nasbírala 6
velkých pytlů odpadků a dokonce jednu
televizi.

Vám, co se do tohoto projektu zapojíte, už teď patří velký dík a obrovská
pochvala.
Fotografie se svými "úlovky" posílejte do 30. dubna 2021 na email:
j.svitiva@seznam.cz nebo podatelna@obecmeclov.cz s heslem „PŘÍRODA“. Do
emailu prosím napište, zda souhlasíte se zveřejněním své fotografie. Fotografie
s vašimi příspěvky po té uveřejníme na stránkách obce Meclov. Všichni, kdo se
zúčastní, obdrží malou odměnu.

SDH Meclov - Stezka pro mladé hasiče
Během Velikonoc (1. - 5. dubna 2021) budou mít mladí hasiči umístěny panely
s úkoly na stezce do Mašovic. Mladí hasiči budou informováni, jak to bude
probíhat. Ostatní děti si mohou úkoly také vyzkoušet, ale prosím: NENIČTE JE,
ať to mladým hasičům nezkazíte. Děkuji :)

Velikonoční soutěž
Pomalu se k nám blíží jaro
a
s
ním
spojené
Velikonoce. Pokud rádi
tvoříte
a
soutěžíte,
neváhejte a přihlaste se
do naší soutěže. Stačí,
když
na
e-mail
sdh.meclov@seznam.cz
zašlete 2 fotografie s
velikonoční
dekorací,
kterou jste sami vyrobili
(na jedné jak vyrábíte a na
druhé fotce samotný
výrobek). Soutěže se
můžete zúčastnit do
neděle 4.4.2021.
O Velikonočním pondělí
proběhne
slosování.
Soutěžící budou rozděleny
do 5 věkových kategorií.
Těšíme se na Vaše krásné
velikonoční výrobky!
Markéta Rogovská a
Marcela Dufková

Placení poplatků v roce 2021
Poplatky lze platit
• na obecním úřadě v Meclově v úředních hodinách (hotově či
kartou)
• převodem na účet 3828321/0100 – k přiřazení platby
k poplatku je třeba uvést do poznámky pro příjemce, za koho
platíte, nebo si zjistit VS na OÚ Meclov (VS jsou trvalé a nemění
se každým rokem, pokud znáte z loňska, platí i letos)
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 činí 550 Kč za každou osobu přihlášenou
k trvalému pobytu (TP)
- poplatek za psa činí 150 Kč, jehož majitel má TP v obci
Termín úhrady je do 30. dubna 2021.
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 činí 550 Kč za budovu
Termín splatnosti je do 30. června 2021.

Nezaplacené poplatky budou navýšeny dle vyhlášky 1/2019.
V případě, že jste se dostali do tíživé finanční situace, neváhejte nás
kontaktovat a domluvit si další postup, nejpozději do 30. dubna 2021.

Uzávěrka příspěvků pro příští zpravodaj je 26. dubna 2021
Meclovský
zpravodaj vydává 12x ročně Obec Meclov
Tříkrálová
sbírka
Sídlo a místo vydání: 345 21 Meclov 137

IČO: 00253553

Zpracovává:
Petr Hatlman
povolen: č.j.MKČR
E 11538/01/04
7. ledna 2017
proběhla
v našich obcích (Meclov,Výtisk
Mračnice,
Němčice)
tradiční
Meclovský zpravodaj najdete také na www.obecmeclov.cz
Informace na tel.: 379 428 822
Tříkrálová sbírka. Už po osmnácté navštívili naše domácnosti tři 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.

