Zpravodaj č. 8/2018, vydán v Meclově dne 31. srpna 2018

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

VYZVEDÁVÁNÍ KOMPOSTÉRŮ
Občané, kteří si v roce 2017 objednali kompostéry,
si je mohou vyzvednout v areálu Meclovské
zemědělské a.s. v Meclově (hlaste se na vrátnici)
v těchto dnech:
PONDĚLÍ 27. 8. 2018
13:00 – 18:00
STŘEDA 29. 8. 2018 9:00 - 11:00 13:00 – 17:00
SOBOTA 1. 9. 2018 8:00 – 11:00
U předání musí být přítomen zaměstnanec obce, proto není možné
vyzvedávat kompostéry mimo uvedené hodiny. Další termíny budou
oznámeny dle aktuální situace.
Při převzetí kompostérů občané podepíší smlouvu o výpůjčce a výpůjční
protokol.
Obec Meclov děkuje Meclovské zemědělské a.s. za spolupráci při vykládce
kompostérů a za poskytnutí prostor po dobu vydávání kompostérů
občanům.

Územní plán
Dne 6. ledna 2015 byl vydán Územní plán obce Meclov. Blíží se konec
čtyřletého období platnosti ÚP a právě v tomto období je třeba vypracovat
„Zprávu o uplatňování územního plánu“, do které lze zapracovat potřebné
změny, které vyplynuly z potřeb obce po dobu platnosti nynějšího ÚP.
Vyzýváme tedy občany, aby své připomínky k případné změně územního
plánu uplatnili na obecním úřadě v Meclově nejpozději do 31. října 2018.
Upozorňujeme občany, že každá změna ÚP bude zpoplatněna.

Omezení v ulici u ZŠ v Meclově
První školní týden bude ještě neprůjezdná ulice u základní školy v Meclově.
Bude zde budován zpomalovací retardér. Zbylé části ulice a nově
vybudované parkoviště bude již v provozu a občané je budou moci využívat
při odvezení a vyzvedávání dítek do MŠ či ZŠ. Děkujeme za pochopení.

Novinky v MŠ a ZŠ Meclov
Na malé i větší školáky čeká v zahradě u MŠ nový zahradní altán.
Paní kuchařky budou pro děti s radostí vařit chutná jídla v nově
zrekonstruované kuchyni. Všem školákům přejeme šťastné vykročení do
nového školního roku a rodičům i pedagogům pevné nervy. Užijte si hezký
zbytek léta!

Přívesničkový tábor
Srpnový termín tábora se nesl v duchu PIRÁTŮ a NÁMOŘNÍKŮ. Čtyři skupiny
dětí měly svá jména a také svůj vymyšlený příběh, jak se k pirátství či
námořníkům dostaly. Pro rozlišení si nejprve všichni udělali pirátské nebo
námořnické čepice a pak už se mohlo jen soutěžit a dovádět. Nechybělo
opět putování za pokladem dle předem hledaných indicií a trhané mapy. Ani
lovení pokladu, který střežil strážce nebo překonávání překážek. I přes
veškeré soutěžení však panovalo na táboře přátelství, ohleduplnost a dobrá
nálada.
Jeden den děti navštívily i místní oboru.
Děkujeme všem, kteří podporují náš tábor.
Za kolektiv tábora Hanka Součková

Služby, které pomáhají lidem v tíživých situacích - pozvánka na
veřejná setkání
Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci a potřebujete pomoc? Máte pocit,
že na Horšovskotýnsku chybí služba, která by pomáhala lidem v tíživých
životních situacích, ať již seniorům, rodinám či samoživitelům s dětmi nebo
lidem na okraji společnosti? Máte nápady či podněty pro zlepšení těchto
služeb?
Přijďte na setkání „u kulatého stolu“, které se koná 17. 9. 2018 v zasedací
místnosti města Horšovský Týn (Náměstí republiky 52)! Na setkání budeme
společně diskutovat nad chybějícími službami a nad tím, jaké služby bychom
si pro občany Horšovskotýnska v budoucnu přáli. Setkání je určeno
zástupcům obcí a pracovníkům obecních úřadů, poskytovatelům a
uživatelům sociálních služeb, spolkům a dalším institucím a občanům z řad
široké veřejnosti. Od 13.00 hodin bude řešena problematika seniorů a osob
se zdravotním postižením, od 15.00 hodin bude pozornost zaměřena na
osoby ohrožené sociálním vyloučením a na děti, mládež a rodiny s dětmi.
Zářijová setkání budou první z řady setkání, která budou pořádána až do
poloviny roku 2019. Na dalších setkáních budeme společně hledat možnosti,
jak chybějící služby v regionu zajistit. Účast na setkání není nijak závazná,
zájemci mohou přijít na libovolné setkání dle jejich času a zájmu. Bližší
informace o jednotlivých setkáních je možné získat na webové stránce
města Horšovský Týn, v sekci Úřad, Komunitní plánování sociálních služeb,
kde budou uveřejněny pozvánky na setkání, nebo také u Mgr. Ondřeje
Raffela z Centra pro komunitní práci západní Čechy, e-mail:
ondrej.raffel@cpkp.cz, tel. č.: 775 764 418. Pokud byste se setkání rádi
zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte a obraťte
se na uvedené kontakty.

Rozpis utkání TJ ZD Meclov:

Přerušení dodávky elektřiny
Ve středu 5. září 2018 od 9:15 do 11:15 bude přerušena dodávka elektřiny v
obci Meclov v těchto číslech popisných: 210, 47, 42, 20 a na pozemcích:
970/2, 1207/7, 970/3, 979/2.
Více na odkazu: www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.
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