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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 4. května 2017 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Občané
obce mohou odpad odkládat na místech obvyklých (v Meclově, Mašovicích,
Březí, Mračnicích, Němčicích a Třebnicích), sběrná firma následující den
tento odpad odveze.
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny ve
čtvrtek 4. května:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích u kulturního domu.
Udržujte pořádek kolem kontejnerů!

Tříkrálová sbírka

Nová služba veřejnosti
Obec Meclov zakoupila pro svoji potřebu licenci na používání programu
Geoportál přes webové rozhraní. Veřejnosti je tato aplikace nyní dostupná
na stránce:

meclov.obce.gepro.cz
Každý zde nalezne mnoho informací o všech částech naší obce např.
katastrální mapu všech částí, ortofoto mapu, správní hranice katastru, mapu
pozemkového katastru a řadu dalších map. Dodavatel dále pracuje na
zapracování územního plánu obce do mapových podkladů a technické mapy
Plzeňského kraje, která umožní vidět technickou infrastrukturu (např.
stavebníci uvidí všechna vedení atd.) Doufáme, že tato aplikace Vám ušetří
mnoho času a zvýší komfort Vás obyvatel.

Koncert barokní hudby v Třebnicích
V sobotu 29. dubna 2017 se v Třebnicích v kostele sv. Jiljí uskuteční od 17.00
hodin „Koncert barokní hudby“. Za doprovodu Přemysla Kšici (varhany) se
publiku představí mladí nadějní sólisté - pěvci z Prahy.
Dobrovolné vstupné bude použito ve prospěch kostela sv. Jiljí v Třebnicích.

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.

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018 na Základní škole a mateřské škole
Meclov se koná v budově mateřské školy

4. května 2017 od 14 do 16 hodin
S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz zdravotního pojištění
dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů.

Zpráva preventisty obce
Vážení občané,
blíží se čas jarního úklidu a tím i konec topného období 2016-2017. Tím bych
vám chtěl připomenout, co byste měli udělat, aby ve vašich příbytcích
nevznikl nenadále požár.
Je třeba zkontrolovat si, anebo si nechat zkontrolovat odborně způsobilou
osobou veškeré tepelné spotřebiče a připravit je tak pro další topné období.
Nechte si provést kontrolu veškerých spalinových cest, což jsou kouřovody
od topidel, komínové těleso, jeho stav v půdním prostoru i nad střechou a
případné závady do příští topné sezóny odstranit. Nepodceňujte ani stav
rozvodů elektroinstalace a plynu v domě, taktéž i v objektech k domu
náležející, jako jsou garáže, hospodářské budovy, dílny a sklady. Někdy i
zdánlivě nepatrný nedostatek může přivodit velké majetkové škody.
Vážení občané, také bych vás chtěl upozornit na způsob likvidace a
odstraňování starých suchých porostů, jako je tráva. Plošné vypalování je ze
zákona zakázáno, proto porosty odstraňte, vložte na bezpečné místo a tam
je spalte, nejlépe je zkompostovat.
Závěrem mé zprávy bych vám, vážení občané, chtěl přát jen ty klidné
a bezstarostné dny, plné radosti a štěstí ve vašich domovech a střechou nad
hlavou. Jen na vás záleží, zda se budete vracet do svých domovů
bezstarostně a s jistotou, že najdete své příbytky v pořádku, protože je to
váš majetek a jen vy si ho musíte chránit a pečovat o něj.
Děkuji vám za pozornost
preventista obce Miroslav Flosman

Meclovská zemědělská a.s. informuje
Meclovská zemědělská, a. s.
nabízí
k
prodeji
čerstvé
nepasterizované kravské mléko
ze svého mlékomatu. Mléko je
plnotučné s obsahem min. 3,6%
tuku a 3,4% bílkoviny. Mlékomat
je umístěn u vjezdu do areálu
společnosti v Meclově, cena
15 Kč za litr, prodejní doba
denně od 7 do 19 hodin. Je
možno zde rovněž zakoupit i
plastovou lahev o objemu 1 litr.
za Meclovskou zemědělskou a.s. Ing. Zdeněk Kutil

Dětský maškarní ples v Meclově
V sobotu 11. března se konal v místním pohostinství maškarní ples pro
děti, který pořádal SDH Meclov. Pro děti byly připraveny různé soutěže o
krásné ceny a sladké odměny, bohatá tombola a slosování o čtyři nádherné
ceny. Lilienka Součková vyhrála velkou hru lední hokej, Barunka Bílková
vyhrála čtyři lístky na Míšu Růžičkovou do Horšovského Týna, Kája Trněný
vyhrál velké hasičské auto a Terezka Holubová bednu na hračky od
Truhlářství Páv a syn. Gratulujeme. Doufáme, že se akce dětem, ale i
rodičům líbila a těšíme se na další rok.
Sponzoři: OÚ Meclov, SDH Meclov, MUDr. Věra Ghattasová, Truhlářství Páv
a syn, Meclovská zemědělská a.s., Jana a Michal Hánovi, Petra a Roman
Krubertovi, Karpem, pekárna Kotačka, DM drogerie, Pavlína Kuglová, Rodiny
Flosmanova, Bílkova, Dufkova, Žáčkova.
Sponzorům děkujeme.
Markéta Flosmanová
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