Zpravodaj č. 10/2016, vydán v Meclově dne: 27. října 2016

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznámení
V pátek 18. listopadu 2016 bude uzavřen obecní úřad v Meclově.

Elektřina
V úterý 8. listopadu 2016 od 7:30 do 11:00 bude přerušena dodávka
elektřiny v obci Meclov v těchto číslech popisných:
1, 2, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 73, 74, 80, 84, 92,
96, 97, 98, 99, 115, 117, 126, 127, 133, 138, 151, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174,
176, 177, 180, 181, 187, 190, 195, 205, 208, 211

POZVÁNKY
Rozsvícení vánočního stromu v Třebnicích
SDH Třebnice srdečně zve v sobotu 26. listopadu 2016 od 17 hodin na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu před klubovnou v Třebnicích.
U stromečku si všichni společně zazpíváme krásné vánoční koledy,
popijeme teplý čaj a svařáček, přivítáme nadcházející adventní čas a blížící
se vánoční svátky. Neváhejte a přijďte všichni! S sebou si můžete vzít
vlastní hrníček a hlavně dobrou náladu!

Rozsvícení vánočního stromu v Mračnicích
SDH Mračnice srdečně zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
které proběhne v neděli 27. listopadu 2016 na 1. adventní neděli v 17
hodin. Předvánoční atmosféru nám navodí mračnické děti, které si pro
Vás připravily hudební pásmo koled.

Zpívání v meclovském kostele
Obec Meclov Vás srdečně zve na Předvánoční koledu se Základní školou a
mateřskou školou Meclov za doprovodu hudebních nástrojů, která se
uskuteční v pátek 2. prosince 2016 v 17 hodin v meclovském kostele.
Přineste si svůj hrneček na teplé nápoje a přijďte si s námi zazpívat.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.
Občané obce mohou odpad odkládat na místech obvyklých (v Meclově,
Mašovicích, Březí, Mračnicích, Němčicích a Třebnicích), sběrná firma
následující den tento odpad odveze.
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny
ve čtvrtek 10. listopadu:
- v Meclově za budovou bývalého OÚ,
- v Třebnicích budou kontejnery otevřeny u kulturního domu.
Udržujte pořádek kolem kontejnerů!

Kontejnery na BIOODPAD
Žádáme občany, aby do kontejneru na BIOODPAD vhazovali pouze listí a
trávu. Větve mohou být v kontejneru pouze štěpkované.

SDH Meclov informuje
Sváteční den 28. září 2016 nebyl pro
nás den odpočinkový, ale opět jsme
vyrazily na soutěž, tentokráte do
Chodské Lhoty na 17. ročník branného
závodu „O pohár obecního úřadu“. Zde
byla velká konkurence. Soutěžilo 150
mladých hasičů v sedmi věkových
kategorii a dorost. Opět byla
připravená pro mladé hasiče trať
dlouhá 2,5 km s disciplínami, např.
střelba, topografie, vázání uzlů, sbalení
a rozhození hadic, zdravověda a
hasební prostředky. My jsme měli zastoupení v kategorii 3 (11-12 let) a to
Lucii Maierovou a Elišku Sušickou, v kategorii 4 (12-13 let) soutěžil Filip
Vaněk, v kategorii 6 (14-15 let) soutěžila Klára Vaňková a za dorost běžel
Jakub Sušický. Jelikož byla velká konkurence, byli zde i týmy z okresu
Klatovy, získali jsme jen jednu medaili. V kategorii 6 získala Klára Vaňková
stříbrnou medaili, v této kategorii bylo 8 mladých hasičů a z toho byla
Klárka jediná dívka. 
Markéta Flosmanová

Foto z říjnového divadelního
ochotníků v Třebnicích.

představení

poběžovických

Revize na kotle na tuhá paliva
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky
provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou
osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31.
prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například
domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj
rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úřady s rozšířenou
působností (u nás Městský úřad Horšovský Týn) chtít doklad o provedení
kontroly (zda je kotel v pořádku). Pokud doklad majitel nemovitosti
nepředloží, může mu hrozit pokuta ve výši 20 000 Kč. Kontrolu technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od
něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě. Pro zajištění
technické kontroly technického stavu a provozu kotle lze využít seznam
odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů. Každý provozovatel kotlů se může
informovat
o
příslušném
odborníkovi
na
odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=PLK.
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