Zpravodaj č. 01/2016, vydán v Meclově dne: 6. ledna 2016

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Placení poplatků v roce 2016
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 případně osvobození od poplatků (dle vyhlášek 3/2014 a
2/2015, které najdete na úřední desce, 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 2016.
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 2016.
Při nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny na
trojnásobek. Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudně, případně
exekucí)!

PLACENÍ KARTOU na obecním úřadě
Na obecním úřadě v Meclově lze uhradit všechny platby platební kartou.

Historické fotky na internetu
Na adrese: obecmeclov.zonerama.com můžete shlédnout nejen všechny
fotografie z výstavy otevřené při oslavách 900 letého výročí ale i snímky,
které se na panely nevešly.
Zároveň je možné, že se u některého snímku vyskytla chyba v popisku, ve
jménech osob apod. Neváhejte prosím a kontaktujte obecní úřad k nápravě.
Máte-li další snímky z dávné i nedávné historie naší obce, kontaktujte nás a
zveřejníme je. Děkujeme.

Termíny vývozu popelnic v roce 2016
Leden

4., 8., 15.*, 22., 29.

Červenec

8., 22.

Únor

5., 12., 19., 26.

Srpen

5., 19.

Březen

4., 11., 18., 25.

Září

2., 16., 30.

Duben

1., 8., 15., 22., 29.

Říjen

7., 14., 21., 28.

Květen

13., 17.

Listopad

4., 11., 18., 25.

Červen

10., 24.

Prosinec

2., 9., 16., 23., 30.

*15. leden v minulém Zpravodaji omylem vypadl

Základní a mateřská škola Meclov informuje:
Zápis k povinné školní docházce dětí narozených 1. 9. 2009 - 31. 8. 2010
(popřípadě starších) se bude konat v budově základní školy v I. třídě ve
čtvrtek 4. února 2016 od 14 do 16 hodin. Sebou přineste: rodný list dítěte a
průkaz zdravotního pojištění dítěte.

Tříkrálová sbírka 2016 proběhne v Meclově,
Mračnicích a Němčicích 9. ledna 2016
Tato největší dobročinná a dobrovolnická akce v České
republice se stala již zavedenou tradicí a prakticky
pomohla mnoha rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí.
Úkolem koledníků je procházet obcí dům od domu,
přinášet přání do nového roku a prosit o peněžitý příspěvek do pokladničky
pro lidi v nouzi. Koledníky, kteří Vás v tento den navštíví, poznáte podle
oděvu a královské koruny. Vedoucí skupinky má u sebe pověření
k provádění sbírky a řádně zapečetěnou pokladničku.
Říká se, že největší radost pro člověka je ta, kterou daruje. Prosíme o vlídné
přijetí těchto malých poslů radosti a naděje. Až koledníčci navštíví Vaše
domovy, přijměte je tedy s úsměvem. Dary, které od Vás dostanou, rozzáří
oči mnoha smutným lidem. Děkujeme!
Markéta Flosmanová

Hasičský bál v Třebnicích
SDH Třebnice pořádá v pátek 22. ledna od 20 hodin hasičský bál.
K tanci a poslechu zahraje DUPALKA.
Součástí bálu je také půlnoční překvapení a bohatá tombola.
Zveme všechny občany! Občerstvení zajištěno!
Svoz autobusem:
19.00
Mašovice zastávka
19.05
Meclov zastávka
19.10
Březí zastávka
19.15
Mračnice zastávka
19.18
Němčice zastávka
Po skončení bálu rozvoz cca ve 2 hodiny.
Předprodej vstupenek: čtvrtek 14. a pátek 15. ledna od 18.30 - 20 hodin
v klubovně SDH v Třebnicích, vstupné 100 Kč.
Příspěvky do tomboly je možné nosit do klubovny SDH Třebnice již nyní do
17. ledna (středa - neděle 18.30 - 22 hodin).

SDH Meclov pořádá HASIČSKÝ BÁL
Sbor dobrovolných hasičů Meclov pořádá v pátek 5. února od 20 hodin
Hasičský bál v sále hotelu Hubertus v Poběžovicích. Svoz a rozvoz je zajištěn.
K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela VRCHOVANKA. Těšit se můžete
na bohatou tombolu a dámskou volenku. Srdečně zvou pořadatelé.
Občané, kteří chtějí přispět do tomboly, mohou ceny přinést do hasičské
zbrojnice v Meclově ve čtvrtek 4. února od 16 do 18 hodin a v pátek
5. února od 8 do 11 hodin.
Předprodej vstupenek proběhne v sobotu 23. ledna od 16 hodin
v hasičské zbrojnici SDH Meclov.
Plán svozu na Hasičský bál SDH Meclov 5. února v Poběžovicích
Třebnice
18:30
Mračnice
18:40
Březí
18:45
Horšovský Týn u kostela 18:50
Mašovice
18:55
Meclov u hospody
19:05
Poběžovice
19:10
Meclov u Obecního úřadu 19:30
Poběžovice
19:40
Čas odjezdu upřesníme v Poběžovicích (přibližně okolo 3 hodiny).

SDH Třebnice pořádá v sobotu 9. ledna

„Novoroční turnaj“ ve stolním tenise
od 14 hodin v sále kulturního domu v Třebnicích.
Od 13.30 do 14.00 hodin bude probíhat zápis hráčů.
Startovné činí 50,- Kč.
Zveme všechny příznivce tohoto sportu!
Občerstvení zajištěno!

MASOPUST TŘEBNICE
SDH Třebnice pořádá v sobotu 6. února masopustní průvod, sraz
masek ve 13 hodin v klubovně SDH, srdečně zveme všechny.

FOTOGRAFIE
Fotky ze zpívání koled u betléma v kostele sv. Jiljí v Třebnicích. V letošním
roce nám jako překvapení přijel „zadudat“ i dudák.
Zvuk dud a dudákův nádherný zpěv ještě více umocnil sváteční atmosféru
vánočních svátků.

Pavlína Kaufnerová

