Zpravodaj č. 3/2015, vydán v Meclově dne: 27. února 2015

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VÝZVA – Výstava historických fotografií
Obec Meclov plánuje v rámci oslav 900 let od první písemné zmínky
uskutečnit výstavu historických fotografií. K tomuto účelu žádá občany, kteří
vlastní historické snímky týkající se Meclova (domy v Meclově, oslavy,
výročí, stavby, brigády, fotbalová utkání, poutě, školní fotografie apod.), zda
by své fotografie zapůjčili obci Meclov. Fotografie budou naskenované a
ihned vrácené majiteli.
Fotografie lze přinést přímo na obecní úřad v Meclově či naskenované zaslat
na adresu hatlman@obecmeclov.cz.
I jeden malý snímek může být unikátní a můžete jej mít pouze vy! Sdílejme
historii naší obce společně.

Placení poplatků v roce 2015
Poplatky lze platit na obecním úřadě v Meclově
v pondělí 7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin a
ve středu 7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin.
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 (dle vyhlášek 2 a 3/2014, které najdete na el. úřední desce
popř. 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 2015.
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 2015.

Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny na
trojnásobek. Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně, případně
exekucí)!

INFORMACE EMAILEM
Občané se mohou na stránkách obce zaregistrovat k odběru novinek
emailem (zasílány budou nové příspěvky na stránkách obce, nové
dokumenty na úřední desce apod.), případně lze registraci provést osobně
na obecním úřadě v Meclově.

Elektřina
Ve dnech 25. a 31. března od 7:30 do 15:30 bude přerušena dodávka
elektřiny v celé obci Němčice.

SDH MECLOV INFORMUJE
Přijmeme nové členy do kolektivu mladých hasičů Meclov. Prosíme rodiče
dětí od 6 do 15 let, které by měly zájem s námi soutěžit a být členem
mladých hasičů, aby kontaktovali jejich vedoucí Lenku Bruckbauerovou, tel.
724804631 nebo mail: lenka.bruk@seznam.cz nebo Markétu Flosmanovou,
tel. 732162848 nebo mail: Markyzinka@seznam.cz.

VÝZVA MUZEA CHODSKA
V rámci oslav osvobození, které se konají 5. května, Muzeum Chodska
připravuje výstavu fotografií, které se vážou na působení americké armády
v našem regionu.
Žádám Vás, pokud máte na obci fotografie, anebo vzpomínky, které se týkají
osvobození a jeho oslav v průběhu předchozích let, prosíme o jejich
zapůjčení (případně naskenování a poslání emailem).
Zároveň prosím o zveřejnění této výzvy mezi obyvatele vaší obce. Získané
fotografie budou k vidění v Muzeu Chodska:
Třikrát hurá americké armádě!
 výstava fotografií americké armády u příležitosti oslav květnového
osvobození
 vernisáž 5. května, výstava potrvá do 28. června
Kontakt:
Email: kristyna.pinkr@gmail.com
Mgr. Kristýna Pinkrová
tel.: 778 493 101
Muzeum Chodska v Domažlicích
Chodské náměstí 96
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TJ ZD MECLOV informuje
Přátelská utkání "A" mužstva:
7. 3. od 14:00
Chodov – Meclov (hřiště Chodov)
14. 3. od 14:00
Meclov – Chanovice
Soustředění:
Starší žáci 27. 2. – 1. 3. Capartice

Plánované začátky mistrovských
utkání:
Muži A, B
21. / 22. března,
Muži C
4. / 5. dubna
Starší žáci
21. / 23. března
Přípravka
18. / 19. dubna

O přesných termínech soutěží Vás budeme informovat.
Martin Příbek

SPORTOVNÍ PLES V TŘEBNICÍCH
TJ ZD Meclov pořádá v pátek 6. března v kulturním domě v Třebnicích od
20 hodin sportovní ples. K tanci a poslechu zahraje VRCHOVANKA. Ples
zahájí svým vystoupením fotbalové mužstvo starších žáků. Můžete se těšit
na bohatou tombolu, dámskou volenku i půlnoční překvapení.
Srdečně zveme všechny občany!
Svoz autobusem- 19.20 Březí zastávka
- 19.25 Mašovice zastávka
- 19.30 Meclov zastávka
- 19.33 Meclov u hřiště
- 19.35 Mračnice zastávka
- 19.40 Němčice zastávka
Po skončení bálu rozvoz cca ve 2 hodiny.
Předprodej vstupenek v kulturním domě v Třebnicích: 28. 2. a 1. 3. od 18
do 20 hodin.
Příspěvky do tomboly je možné nosit do KD Třebnice do 1. 3. (středa –
neděle) od 18:30 do 22 hodin a
v Meclově do prodejny paní Příbkové ve dnech 26. 2. – 16 – 18 hodin a
27.2. v době 9 – 12 a 15– 18 hodin.

Informace pro občany
Od 1. dubna 2015 Skylink zdraží servisní poplatek z 498 Kč ročně na 947 Kč
ročně.
Je možné do 1. dubna 2015 zaplatit dopředu až na 2 nebo 4 roky 899 Kč
(př. 2x899 Kč na 4 roky).
Ivan Kořínek, Třebnice

Základní a mateřská škola Meclov informuje:
Termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní
rok 2015/2016 je 5. března 2015 od 14 do 16 hodin v budově mateřské
školy. Sebou přineste rodný list dítěte, zdravotní průkaz pojištěnce a průkaz
trvalého pobytu.

SDH MECLOV SRDEČNĚ ZVE
NA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
DNE 14. BŘEZNA
OD 14 HODIN
V MÍSTNÍM POHOSTINSTVÍ

Sbor dobrovolných hasičů v TŘEBNICÍCH
srdečně zve na

v neděli 8. března od 14 hodin
do kulturního domu v Třebnicích.
Dobrou náladu
sebou!!!
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