Zpravodaj č. 5/2015, vydán v Meclově dne: 24. dubna 2015

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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.

Uzavření obecního úřadu v Meclově
Dne 11. května bude uzavřen obecní úřad v Meclově.

Předběžný program oslav 900. výročí vzniku obce Meclov dne
29. srpna 2015
Dopolední program není ještě zcela upřesněn. Mělo by se odehrát fotbalové
utkání na místním hřišti, budou otevřeny budovy ZŠ a MŠ – možnost
prohlídky budovy a výstavy fotografií ZŠ a MŠ. Bude instalována výstava
dobových fotografií obce Meclov (místo bude upřesněno). Dále hasiči
připraví ukázku techniky a případně ukázku cvičení malých hasičů. Rádi
bychom také připravili výstavu místní malířky paní Sekerákové.
V 10 hodin bude plzeňský biskup Mons. František Radkovský sloužit
v kostele Archanděla Michaela v Meclově mši.
Na prostranství u restaurace bude nainstalováno pódium, kde proběhne
následující program:
11:00 dechová hudba Horalka
13:00 hlavní program – moderátor Karel Voříšek
slavnostní zahájení, křest publikace o Meclovu, svěcení obecního
praporu, vystoupení dětí z dětského domova ve Staňkově
14:15 Heidi Janků – vystoupení nejen pro děti
15:30 šermíři
16:00 koncert Vysoká Tráva
18:00 koncert Septic People
19:00 dechová hudba Vrchovanka
21:00 Ohnivá show
21:30 Kabát revival
Další akce: Skákací hrad pro děti
Občerstvení v průběhu programu zajištěno.

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dne 11. května od 7:30 do 17:00 nepůjde elektřina v Meclově – od řeky
směr Mračnice celá obec a v Mračnicích celá obec.
Dne 15. května od 12 do 15 hodin nepůjde elektřina v obci Dolní Baldov.
Dne 25. května od 7:30 do 16:00 nepůjde elektřina v Meclově od č.p. 90
směr č.p. 10, od č.p. 90 po řeku, od č.p. 201 směr č.p. 50 a 80 (levá strana
ve směru od mostu).
Ve dnech 26. května a 2. června od 7:30 do 15:00 nepůjde elektřina v celé
obci Mračnice.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny dne
12. května. Nebezpečný odpad ukládejte ke kontejnerům.
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Problémy s dluhy, prací, bydlením?
Mám několik půjček, ale nemohu je splácet. Nedaří se mi najít práci,
nemám internet a ani se nedostanu nikam do města. Nevím, jak mám
vyplnit žádost o příspěvek na živobytí. Mám kvůli exekuci zablokovaný
účet. Nevím si rady s žádostí o snížení měsíčních splátek. Podepsal jsem
na ulici kupní smlouvu a nyní jsem si to ale rozmyslel. Potřebovala bych
pomoci při řešení mé bytové situace. „To jsou časté začátky příběhů
lidí, kteří se na nás obracejí s žádostí o pomoc. Problémy, které může
zažít kdokoliv z nás, ale jen málokdo si ví rady, jak z nich ven,“ uvádí Eva
Lešková, pracovnice společnosti Člověk v tísni.
Organizace nabízí již několik let pomoc s podobnými problémy i na
Domažlicku. Pomoc je bezplatná. „Pokud lidé chtějí, můžeme dorazit
přímo k nim domů, konzultace se ale může odehrát i v naší kanceláři.
V případě zájmu nabízíme také doprovod na úřady,“ vysvětluje Eva
Lešková. Ta doplňuje,
že je možné se na
konzultaci
objednat
telefonicky na tel.:
739 320 770, případně
využít
kontaktních
hodin.
Kontaktní
hodiny
v kanceláři bez nutnosti
objednání:
Člověk v tísni, Nádražní
73, Horšovský Týn
pondělí 13:00 – 16:00
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