Zpravodaj č. 03/2016, vydán v Meclově dne: 26. února 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.

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 18:30 do
20 hodin.
Ceny do soutěže je možné nosit do KD Třebnice
do 2. března (středa – neděle) od 18:30 do 22 hodin.

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!

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ věnovaná „ALIČCE“
Tato charitativní výstava se uskuteční
v klubovně poběžovických hasičů
v sobotu 12. března od 14 do 19 hodin a
v neděli 13. března od 14 do 17 hodin.
Chcete-li se dozvědět, kdo je ALIČKA a proč jí věnujeme
výstavu, přijďte se podívat.
Na Vaši návštěvu se těší autoři fotografií
Petr Böhm a Nikola Doktorová.

SDH Třebnice zve všechny malé i velké na

v sobotu 12. března od 14 hodin v Kulturním domě v Třebnicích.

KURZ vyšívání jahelníčků

TERMÍN KURZU:
1. dubna od 17 - 19 hodin
2. dubna od 14 - 16 hodin
MÍSTO KURZU: DOMOV MECLOV č. 20
CENA: 50,- Kč (včetně materiálu)
S možností ubytování: 150 Kč
KONTAKTNÍ OSOBA: JANA DVOŘÁKOVÁ,
odkaz na stránky:
http://jd-rucniprace.webnode.cz/
Registrace zájemců do termínu 20. 3. 2016 na email: info@vespojenios.cz
více na: WWW.VESPOJENIOS.CZ
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