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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery za starým obecním úřadem v Meclově budou pro občany stejně
jako v loňském roce pravidelně zpřístupněny každé první pondělí v měsíci.
Letos poprvé 4. března 2019 v době od 16 – 18 hodin.

Placení poplatků v roce 2019
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 2019.
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 2019.
Nezaplacené poplatky budou navýšeny dle vyhlášky 1/2017

Mezinárodní den žen v Meclově
SDH Meclov zve všechny ženy 9. března 2019 od
19 hodin do pohostinství v Meclově, kde pořádá MDŽ.
Hudba k tanci a poslechu zajištěna.

Zimní setkání mladých hasičů v Domažlicích
V sobotu 2. února 2019 se konalo Zimní setkání mladých hasičů. Pro letošní
18. ročník byla vybrána nová destinace - Základní škola Komenského 17
v Domažlicích. Na soutěži si družstva plní zábavnou formou mnoho úkolů a
dovedností, které je provázejí
celoroční hrou Plamen.
Po roce se opět potkávají mladí
hasiči v přátelské atmosféře.
Děti, vedoucí ale i rozhodčí si
sdělují si zážitky za uplynulý rok
a navazují nová kamarádství.
Mezi sebou soutěžily pětičlenné
hlídky ve třech kategoriích:
starší, mladší a přípravka. Pro
velký zájem byly opět zařazeny
dorostenci a dorostenky.
Soutěžilo
se
v jedenácti
disciplínách: Požární kuželník
(hod hadicí mezi kužely), Uzle,
Puzzle, Přeskok přes švihadlo, Hra paměti, Topografie, Technické
prostředky, Signály, Štafeta třínohých, Brčková štafeta (dorostenci měli
disciplínu zásah) a Řeč rukou (děti měly za úkol po hmatu poznat, jaké
technické
prostředky
jsou
schované v krabici).
SDH Meclov měl jak v kategorii
mladší
(Lucie
Popelářová,
Adélka Malíková, Kája Halada,
Karolínka a Mirek Kokaislovi),
tak
ve
starších
(Natálka
Haladová,
Eliška
Sušická,
Maruška Černá, Vašík Popelářů,
Šarlotka Šelejov) jednu hlídku.
Natálku
Malíkovou
jsme
zapůjčili do hlídky Starého
Klíčova, která měla málo dětí a
Natálka byla ochotná vypomoci
. I v dorostu jsme měli
zastoupení, letos si disciplíny vyzkoušel dorostenec Michal Malík.

Na bedně jsme sice nestáli, ale děti si prověřily své znalosti z hry Plamen.
V trénincích, které nás čekají, vypilujeme to, co jim nešlo .
Ze Zimního setkání mladých hasičů v Domažlicích jsme si přivezli diplomy a
poháry za účast.
Všechny děti, mladé hasiče, bych chtěla moc pochválit za jejich výsledky. I
když jim něco nešlo, snažily se a i to se cení .
Celkové výsledky najdete zde:
http://www.oshdo.cz/odborna-rada-mladeze/soutezeakce/2019/?more=171#msg171
Markéta Rogovská

ZÁPIS k povinné školní docházce
na Základní škole a mateřské škole Meclov se koná v budově základní školy
3. dubna 2019 od 14 do 17 hodin.
Pokud by měl někdo zájem podívat se před zápisem do prostor školy a vidět
průběh výuky, může využít DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Jsou stanoveny na
úterý 26. března a středu 27. března 2019 od 8:00 do 14:00 hod

Informace ze ZŠ a MŠ Meclov
V měsících leden a únor absolvovali žáci základní školy bruslařský výcvik na
zimním stadionu v Domažlicích. Děti aktivně využily každou minutu
strávenou na stadiónu. Pro velký úspěch budeme pořádat bruslení
i v příštím školním roce.

SDH MRAČNICE srdečně zve na

PYŽAMOVÝ BÁL
dne 23. března 2019 od 2000 hodin
v KD v Mračnicích

SDH MRAČNICE
SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÝ KARNEVAL
V SOBOTU 9. 3. 2019 v 15:00
V MRAČNICKÉM KD
Co vás čeká? Soutěže, cena pro každou masku, malé
občerstvení pro děti zdarma a spousta zábavy.
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