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3. králová sbírka
Letošní tříkrálová sbírka byla rekordní, v Merbolticích se
podařilo se vybrat 9.687,- Kč. Za správce farnosti i za obec tímto
všem dárcům děkujeme. Velké poděkování je směřováno také rodinám
Eflerovým a Stankovým, jejichž členové už řadu let sbírce věnují
svůj čas.

Palivové dřevo
Zájemci o palivové dřevo mohou kontaktovat lesního hospodáře
obce pana Ing. Pudila na tel.:728 468 186. Ten v obecních lesích
zajišťuje likvidaci dřeva po předchozí kalamitě. Jedná se především
o smrkové dřevo. Nejedná se o samovýrobu, ale o dovoz pokáceného
dřeva k domu.

Výzva obce Povodí Ohře
Povodí Ohře s.p. jsme zaslali žádost o údržbu stromů a zeleně
podél koryta Merboltického potoka. Odpověď je taková, že dle povodí
je údržba prováděna v obci pravidelně, pokud jde o břehové porosty
jsou doslova torzoidní, co do zápoje a dostatečně zredukované.
Povodí kácí a likviduje pouze mrtvé nebo jinak zdravotně a
mechanicky narušené jedince, kde je shledán pádný důvod ke kácení.
Ořezy na břehových porostech až na výjimky neprovádí z důvodu
snižování životnosti stromů a především pro vytváření vstupních bran
hnilobám a kontaminacím infektem.
V žádosti jsme také zopakovali náš podnět na údržbu v okolí
domu č.p. 55. Zde je odpověď následující: Vámi citovaný podnět od
vlastníka nemovitosti č.p. 55 byl již v nedávné době řešen a v tomto
místě nebyl až na ořez větve nad komunikací shledán důvod k zásahu.
Mimochodem tato nemovitost se nachází mimo tok a majitel není pro
nás partnerem pro vyjednávání. Všeobecně rozšířený argument typu,
pokud strom spadne, zasáhne můj majetek je v případě zástaveb
irelevantním zdůvodněním a vždy se hledá morfologicko-fyzikální
důvod k zásahu.

Z uvedeného vyplývá, že dle správce toku je vše v pořádku a
k žádným zásahům není důvod. Pokud jste jiného názoru, kontaktujte
se svými konkrétními podněty přímo pracovníka Povodí Ohře s.p. pana
Jiřího Klímu – tel.:487 882 875, 606 757 484, který dle odpovědi
tento názor zastává.

Toulavá kamera v Merbolticích
Minule zmíněná reportáž pořadu Toulavá kamera o Merbolticích
byla odvysílána Českou televizí v neděli 25.2.2018. Odkaz na
reportáž naleznete v archivu ČT nebo na webových stránkách obce.

Dopravní situace
Obec obdržela dvě informace o plánovaných omezeních a
uzavírkách.
První se týká přímo silnice III/24095 procházející obcí, na
které bude platit v úseku mezi č.p.129 a č.p.68 přechodná úprava
provozu spočívající v uzavírce jednoho jízdního pruhu. Toto omezení
je nahlášeno na období od 1.3.2018 do 30.9.2018 a důvodem je oprava
opěrné zdi mezi silnicí a korytem potoka.
Druhá informace se týká úplné uzavírky silnice mezi Dolními
Habarticemi a Malou Bukovinou. Tato uzavírka bude mít dopad, krom
jiného, také na veřejnou autobusovou dopravu. V době uzavírky
3.4.2018 – 30.6.2018 bude upraven jízdní řád autobusů. Ten je
k dispozici na úřední desce obce a měl by být zveřejněn i
v autobusech.

Ptačí chřipka
Obdrželi jsme také informaci Státní veterinární správy o
aktuální
nákazové
situaci
výskytu
ptačí
chřipky
v Evropě
s upozorněním na zvýšené riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů
drůbeže. Je proto nezbytně nutné, aby byl průběžně sledován
zdravotní stav drůbeže a věnována zvýšená pozornost dodržování zásad
biologické bezpečnosti a prevence v chovech. Volně žijící ptáci jsou
přirozeným rezervoárem virů ptačí chřipky a zejména ti vodní jsou
nebezpeční pro přenos do chovů drůbeže, protože se u nich nákaza
klinicky neprojevuje.
Prevence spočívá zejména v ochraně chovů před zavlečením nákazy
volně žijícími ptáky (zasíťování oken, větracích otvorů, zasíťování,
zastřešení nebo úplné omezení výběhů). Důležité je, aby voda a
krmivo nebylo kontaminováno trusem volně žijících ptáků a bylo
drůbeži podáváno uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky mimo dosah
volně žijícího ptactva. Pro prevenci šíření nákazy je mimořádně
důležité co nejrychlejší zjištění případného výskytu, které je
zajištěno tzv. „systémem včasného varování“. Tento systém spočívá v
povinnosti chovatelů hlásit příznaky, které by mohly svědčit o
onemocnění ptáků.

Pálení čarodějnic
S ohledem na zajištění hudby jsme s předstihem oslovili skupinu
U-Style a domluvili, s ohledem na jejich vytížení, termín 27.4.2018
(pátek). Vystoupení bude cca od 18 do 23 hod., kdy první hodina bude
věnována dětem.

