Zpravodaj č. 02/2016, vydán v Meclově dne: 29. 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 (dle vyhlášek 2/2015, 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 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)!

Základní a mateřská škola Meclov informuje:
Termín podání žádosti o přijetí dětí (narozených do 31. srpna 2014)
k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (zápis do
mateřské školy na školní rok 2016/2017) je 10. března od 14 do 16 hodin v
budově mateřské školy. Sebou přineste rodný list dítěte, zdravotní průkaz
pojištění dítěte a občanský průkaz rodiče.

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.
Plán svozu na Hasičský bál SDH Meclov 5. února v Poběžovicích:
Třebnice
18:30
Meclov u hospody
19:05
Mračnice
18:40
Poběžovice
19:10
Březí
18:45
Meclov u Obecního úřadu 19:30
Horšovský Týn u kostela 18:50
Poběžovice
19:40
Mašovice
18:55
Čas odjezdu upřesníme v Poběžovicích (přibližně okolo 3. hodiny).

SPORTOVNÍ PLES V TŘEBNICÍCH
TJ ZD Meclov pořádá v pátek 4. 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 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.
Předprodej vstupenek v KD v Třebnicích 27. a 28. února od 18 do 20 hodin.
Ceny do soutěže je možné nosit do KD Třebnice
do 2. března (středa – neděle) od 18:30 do 22 hodin.

SDH MRAČNICE srdečně zve na

MAŠKARNÍ BÁL pro dospělé
v sobotu 20. února od 20 hodin
v mračnickém KD
Vstupné: s maskou 100 Kč, bez masky 130 Kč
Hraje DEXONS MUSIC

Turnaj ve stolním tenise

Vítězové „Novoročního“ turnaje ve stolním tenisu, který pořádal SDH
Třebnice 9. ledna v sále kulturního domu: zleva Tomáš Černý (4. místo),
Zdeněk Cibulka (3. místo), Josef Kaufner (1. místo) a Josef Hrach (2. místo).

SDH MECLOV srdečně zve
na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
dne 12. března od 14 hodin.
SDH MECLOV srdečně zve všechny slečny, dámy, paní a
jejich doprovody
na oslavu Mezinárodního dne žen pořádanou
dne 12. března od 19 hodin.
Obě akce se konají v meclovském pohostinství!

SDH MRAČNICE srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 27. února 14 - 16:30 v mračnickém KD
Čekají Vás soutěže, cena pro každou masku, malé
občerstvení pro děti zdarma a spousta zábavy.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna proběhla v našich obcích (Meclov, Mračnice, Němčice)
tradiční Tříkrálová sbírka. Už po sedmnácté navštívili naše domácnosti tři
králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje tomuto domu (písmena K+M+B nade
dveřmi). Všem občanům dali také možnost prostřednictvím organizací
charity přispět potřebným.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem
nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro
rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných
prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Celkem se v našich třech vesničkách vybralo 14 656 Kč (v Meclově
11 801 Kč, v Mračnicích 2 119 Kč a v Němčicích 736 Kč).
Děkujeme Vám všem, kteří jste otevřeli své domovy a přivítali koledníky
Tříkrálové sbírky 2016.
V Meclově se třemi
králi
stali
Vašík
Popelář,
Lucinka
Maierová a Filip
Vaněk (vlevo), dále
Šarlotka Šelejovová,
Jaroušek Hána a
Lucinka Popelářová
(vpravo). Obě skupiny
doprovázela Markéta
Flosmanová.
V Němčicích chodili Jeník
a Maruška Glacovi a
Pavlína
Kocúrková
doprovázení Štěpánem
Glacem. Mračnice prošli
Tomáš Kaufner, Vojta
Skorka a Víteček Hájek.
Doprovázela je Jana
Svítivá.
Markéta Flosmanová
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