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Oznámení
V pondělí 4. července bude uzavřen obecní úřad v Meclově.

Výzva občanům - KŘÍŽKY
Obec Meclov plánuje obnovu křížků. K propočtu nákladů je třeba vytvořit
jejich soupis. Žádáme proto občany, aby na Obecní úřad v Meclově nahlásili
polohu křížků, ať už jen podstavců, či jiných zbytků. Nemusí to být křížky jen
u silnic, ale i u polních či lesních cest či v polích. Po vytvoření soupisu se
následně přistoupí k jejich postupnému obnovení.

Pozvánky
Svěcení kapličky v Mračnicích
Obec Meclov zve veřejnost na pátek 1. července do Mračnic. Od 18 hodin
bude pan farář p. Libor Buček světit zrekonstruovanou kapličku Nejsvětější
Trojice stojící u rybníka.

OSLAVY 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH MECLOV
V sobotu 30. července proběhnou oslavy 70. výročí založení SDH Meclov. Ve
12 hodin projde obcí (od hřiště k pohostinství) slavnostní průvod. V průběhu
dopoledne bude otevřena hasičská zbrojnice a na parkovišti u pohostinství
bude ukázka hasičské techniky. Odpoledne zahrají dechovka Hájenka a
skupiny Septik People, Víla Análka a KABÁT REVIVAL WEST.
Podrobnější program bude vyvěšen.

Vývoz kontejnerů
Vývoz kontejnerů na papír bude proveden: ve 26., 30., 34., 38., 42., 46. a 50.
týdnu letošního roku.
Vývoz kontejnerů na sklo bude proveden ve 28., 32. 36., 40., 44., 48. týdnu.
Vývoz kontejnerů na plasty bude proveden ve 27., 29. 31., 33., 35., 37., 39.,
41., 43., 45., 47., 49., 51. týdnu.

Vyčištění komínů
Do 10. července se mohou zájemci o vyčistění komínů přihlásit na Obecním
úřadě v Meclově (379428822). Zde budou zapsáni do seznamu, který bude
předán kominíkovi panu Jiřímu Suchému ze Stráže. Ten provede vyčistění
komínů během následujících týdnů. Jmenovaný kominík provádí také
kontrolu spalinových cest – pevná paliva, plyn, LTO. Ceny zůstávají stejné
jako v loňském roce.

Přerušení dodávky elektřiny Meclov – 11. července
V pondělí 11. července v době od 13 do 15 hodin nepůjde elektřina
v Meclově v ulici směrem k Otovu (viz mapka).

Omezení otevírací doby pošty v Meclově
Ve dnech 4. – 15. července bude pošta v Meclově otevřena takto:
Pondělí, středa, pátek
8 – 11 hodin
Úterý, čtvrtek
13 – 16 hodin

Prosba: Nekrmte koně!
Tímto bychom chtěli poprosit všechny (ať už známé či neznámé), aby nám
nekrmili koně. Možná si říkáte, jedno nebo dvě jablíčka, pečivo či cokoliv
jiného nemůže kobylce ublížit, ale opak je pravdou. Nehledě na to, že nejste
samy. Za den koník může dostat nemalé množství jídla, které ho může i
zabít! Takové neúmyslné krmení způsobilo schvácení kopyt naší kobylce
Áně. To sebou přináší dlouhodobou léčbu a nemalé finanční náklady.
Z těchto důvodů bude pozemek s výběhem pro koně monitorován.
Děkujeme za pochopení manželé Eberlovi, Meclov

Turnaj v „Malé kopané“
SDH Mašovice pořádá v sobotu 2. července turnaj v „Malé kopané“ mužů.
Prezentace v 9.00 hod, začátek v 9,30 hod. Počet hráčů 4+1 (max. 8). Turnaj
je omezen na 8 mužstev, které se mohou přihlásit na tel. 606521541.
Startovné za mužstvo činí 200,- Kč – nutno zaplatit předem!
Po ukončení turnaje vás srdečně zveme na taneční zábavu. K tanci a
poslechu zahraje Míla Šobr. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Cestování s dětmi do zahraničí
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i
vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým
rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší

možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na
ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a
na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a
doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí
fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně
30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o
vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je
ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se
předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba
dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba
platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále
v části „Státy a území – informace na cesty“.
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