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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Meclov
V úterý 14. března od 18 hodin proběhne v KD Třebnice zasedání obecního
zastupitelstva obce Meclov. Občané jsou srdečně zváni.

Upozornění pro majitele psů
Obecní úřad upozorňuje majitele psů na zákaz volného pobíhání psů na
veřejných prostranstvích ve všech částech obce Meclov.

Placení poplatků v roce 2017
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
2/2015, 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 2017.
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 2017.

ZŠ a MŠ MECLOV INFORMUJE

ZÁPIS k povinné školní docházce
na Základní škole a mateřské škole Meclov se koná v budově
základní školy v I. třídě 6. dubna 2017 od 14 do 16 hodin
S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz zdravotního
pojištění dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů.

Pozvánky
SPORTOVNÍ PLES V TŘEBNICÍCH
TJ ZD Meclov pořádá v pátek 3. března 2017 v kulturním domě v Třebnicích
od 20 hodin sportovní ples. K tanci a poslechu zahraje VRCHOVANKA.
Můžete se těšit na bohatou soutěž o ceny, dámskou volenku i půlnoční
překvapení.
Srdečně zveme všechny občany!
Svoz autobusem: 19.15 Březí zastávka
19.28 Meclov u hřiště
19.20 Mašovice zastávka
19.30 Mračnice zastávka
19.25 Meclov zastávka
19.35 Němčice zastávka
Po skončení bálu rozvoz cca ve 2 hodiny.

Dne 4. března 2017 se koná MASOPUSTNÍ PRŮVOD obcí Meclov.
Sraz masek od 10 hod v místním pohostinství.
Po 12 hod se uskuteční masopustní průvod, který bude ukončen upálením
masopustu.
Od 19 hod se bude konat taneční zábava, hraje Milan Khás.
Všichni jste srdečně zváni.

Foto z dětského maškarního v Třebnicích
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Zimní setkání mladých hasičů ve Staňkově
Jako každý rok se mladí hasiči z SDH Meclov zúčastnili zimního setkání
mladých hasičů, které se konalo ve Staňkově. Mezi s sebou soutěžila
pětičlenná družstva ve třech kategoriích a to: starší, mladší a přípravka.
Soutěžilo se v 11 disciplínách: požární kuželník (hod hadicí mezi kužely),
uzle, hod míčkem do terče, puzzle, přeskok přes švihadlo, hra paměti,
topografie, technické prostředky, signály, štafeta třínohých a labyrint.
SDH Meclov měl zastoupení v kategorii starších, kde soutěžilo 27 družstev, a
mezi mladšími (24 družstev). Naši starší hasiči, ve složení Sabina Štechová,
Filip Vaněk, Lucie Maierová, Eliška Sušická a Natálka Haladová, obsadili 19.
místo. Jelikož Míša Malíků už nemohl mít družstvo, propůjčili jsme ho do
družstva Poběžovic, kde neudělal ostudu a disciplíny zvládl na výbornou.
V kategorii mladších jsme měli hned 3 družstva. Meclov A měl složení
Maruška Černá, Šarlotka Šelejov, Jaroslav Hána, Lucie Popelářová a Vítek
Hájek a obsadil krásné 8. místo. Za Meclov B soutěžili skoro samí „nováčci“ Vašík Popelářů, Mirďa a Karolínka Kokaislovi, Kája Halada a Kája Šulc. Pro
Karolínku, Mirďu a oba Káji to byla premiéra. Družstvu se úplně nedařilo a
skončilo na posledním místě, děti si však odnesly spousta zážitků. Měli jsme
i třetí družstvo Meclov, které bylo namíchané z meclovských Natálky Malíků,
Klárky Němcové, dvou dětí z Petrovic a jednoho z Pocinovic. Toto družstvo
obsadilo 10. místo.
Všechny děti moc chválím. I když jsme nestáli na bedně, nevadí. Hlavní je, že
jsme se zúčastnili. Příští rok to možná vyjde.  DĚKUJI
Markéta Flosmanová

