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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Bezplatný odvoz elektrospotřebičů
Protože se při sběrných dnech u kontejnerů v Meclově i v Třebnicích vždy
objeví velké množství starých elektrospotřebičů, upozorňujeme občany na
to, že mohou vysloužilé elektrozařízení ZDARMA odevzdávat ve sběrném
dvoře v Horšovském Týně či po předchozí telefonické domluvě (379422392)
také na skládce v Lazcích.
Provozní doba sběrného dvoru v Horšovském Týně:
ÚTERÝ a ČTVRTEK
14 – 18 hodin
SOBOTA
7 – 12 hodin
Provozní doba Skládky Lazce:
PONDĚLÍ – PÁTEK
6:45 – 15:15 hodin (polední pauza 11:00-11:30)

Placení poplatků v roce 2018
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
1/2017, které najdete na úřední desce a 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 2018.
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 2018.
Nezaplacené poplatky budou navýšeny dle vyhlášky 1/2017.

Jarní úklid v Mračnicích
V sobotu 7. dubna 2018 se mračnické děti a rodiče vydali na tradiční jarní
úklid vesnice a jejího okolí. Kolem naší vesnice uklízíme již několikátý rok.
Letos jsme se poprvé zaregistrovali stejně jako další dobrovolníci do akce
"Ukliďme Česko". Celkem se nás sešlo jedenáct, z toho bylo devět dětí do
osmnácti let a dva dospělí. V okolí naší vesnice jsme sesbírali cca 300kg
odpadu. Velmi nás mrzí, že si lidé stále pletou les a okolí silnic
s odpadkovým košem. V lesíku mezi Němčicemi a Mračnicemi jsme našli
neuvěřitelné množství sklenic, plastových lahví a odpadu z nějaké stavby.
Po práci samozřejmě přišla zasloužená odměna. Společně jsme si opekli
buřty a všechny děti dostaly nanuky. Jsme moc rádi, že se děti opět zapojily
a není jim lhostejné, jak naše okolí a příroda vypadá.
Jana Svítivá-Hájková

POZVÁNKA NA
OKRSKOVOU
HASIČSKOU SOUTĚŽ
V sobotu 19. května 2018 se od 10 hodin koná
hasičská soutěž okrsku Meclov na louce za rybníkem
ve Březí. Na startu budou družstva mužů, žen, dětí i
veteránů. Občerstvení zajištěno.

Informace ze ZŠ a MŠ Meclov

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019 na Základní škole a mateřské škole
Meclov se koná v budově mateřské školy

3. května 2018 od 14 do 16 hodin
S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz zdravotního pojištění
dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů.
Poděkování společnosti MECLOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a. s.
Děkujeme vedení společnosti,
jmenovitě panu Ing. Hánovi za
materiální podporu ve prospěch
krmiva pro zvířata na naší farmě
v rehabilitačním zařízení Domova
sv. Vavřince v Meclově.
Tato příkladná výpomoc dokazuje
velmi dobré „sousedské“ vztahy,
které dokazují, že morální jednání
mezi lidmi ještě existuje.
Domov sv. Vavřince Meclov

Informace o Meclovské zemědělské, a.s. - pokračování z minulého
čísla
Kritérium 5 – KOMUNITNÍ SPOLUPRÁCE S OBCEMI A MĚSTY A DALŠÍMI
ZÁJMOVÝMI ORGANIZACEMI
Naše společnost podporuje naprostou většinu různých společenských akcí,
které jsou v obvodu společnosti konány. Jde zejména o akce konané
místními spolky, jakými jsou myslivecká sdružení, rybáři, Svaz českých
chovatelů, tělovýchovná jednota apod. Přitom nejde opět pouze o podporu
finanční, ale i materiální a logistickou. Finančně a vlastními výrobky rovněž
podporujeme Diecézní charitu Plzeň, provoz Domova Svatého Vavřince
v Meclově a sdružení „Ve spojení“. Jde o sdružení lidí, kteří jsou ochotni svůj
čas věnovat ve prospěch slabších, opuštěných, nemocných nebo
handicapovaných dětí i dospělých osob. Celková výše vynaložených
prostředků pro tyto zájmové a dobročinné organice ročně přesahuje částku
150 tis. Kč. Nad rámec těchto finančních prostředků rovněž Ing. Hána, jako

ředitel společnosti, poukazuje část své mzdy ve prospěch různých
charitativních akcí. Jde o prostředky, které tzv. zůstávají v obcích a jejich
přínos je tak vidět.
Velmi dobrá je spolupráce s místními územně samosprávnými celky.
Naprostá většina našich zaměstnanců pochází z místních obcí a často jsou i
členy orgánů místních samospráv. Je pak logické, že se hledají společná
řešení, která jsou pozitivní jak pro naši firmu, tak pro obec. Důkazem může
být naše pomoc při získání dotace na čistírnu odpadních vod pro obec
Meclov ve výši 35 mil. Kč. Rovněž hledáme cesty pro další využití odpadního
tepla z naší bioplynové stanice v Meclově, která má výkon 1,2 MW. Ročně
vyrobíme cca 7.800 Mwh elektrické energie a cca stejné množství tepla.
Část tepla využíváme pro své vlastní potřeby v areálu v Meclově, ale stále
hledáme další možnosti jeho
využití nejenom pro naše
účely.
V poslední části musíme
zmínit naši podporu místním
obyvatelům
ve
formě
rozvážení obědů po místních
obcích.
Tuto
činnost
provozujeme plně v naší režii bez ohledu na to, kdo si stravování objednává.
Není zde podmínka dřívějšího zaměstnaneckého poměru s naší společností.
I když se může zdát, že jde o přežitek z dob socialismu, vnímáme tuto naši
činnost jako pozitivní pro žití v místních obcích.

UPOZORNĚNÍ Nové dopravní značení v obci
Obec Meclov nabádá občany, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu
značení. Zaměstnanci firmy PasProRea provádí osazení nových značek na
místních komunikacích jako součást aktualizace pasportu místních
komunikací obce Meclov. Do konce dubna bude instalace ukončena a na
různých místech dojde k drobným změnám ve značení. Instalace probíhá ve
všech devíti částech obce. Děkujeme za pochopení
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