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Dětský den
V sobotu 2.6.2018 od 14:00 hod. se na zahradě Klubu přátel
Merboltic uskuteční oslava Dne dětí. Letošní téma je trošičku
složitější a nese název:
Zachraňte planetu Zemi, aneb postapokalyptický boj o zbývající zdroje
a budoucnost.
I přes složitý název půjde o klasické odpoledne plné dětských
soutěží a radovánek.

GDPR
Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost nové nařízení o ochraně
osobních údajů nazývané GDPR. Toto nařízení se týká i všech obcí,
Merboltice nevyjímaje. Naštěstí se upustilo od úvodního tvrdého a
absurdního výkladu nařízení a dost věcí se zjednodušilo. I tak se
jedná o dost komplikovanou a obsáhlou agendu.
Obec v této věci začala cca před čtvrt rokem spolupracovat
s panem Ing. Tomášem Kejzlarem, který obci pomohl vypracovat Směrnici
o zpracování osobních údajů a postupech jejich zabezpečení vč. příloh
a ostatní dokumenty z nařízení vyplývajících. Vykonává pro Merboltice
také funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Tím máme splněny
základní povinnosti. S dokumenty a činnostmi z nich vyplývajícími je
však třeba průběžně pracovat a doplňovat je.
Veškeré informace k problematice osobních údajů vč. uvedené
směrnice a dokumentů s ní souvisejících najdete na internetových
stránkách obce www.merboltice.cz vlevo pod GDPR.
Kontakt
na
pověřence,
Ing.
Kejzlara
je
604 609 670,
nebo
poverenec@gdprteam.cz .

Mytí nádob SKO
Na rozdíl od loňského roku, kdy svozová firma Technické služby
Děčín a.s. objednané mytí nádob nakonec vůbec neprovedla, na něj letos
došlo. Bohužel ale rozhodně ne k naší spokojenosti. Např. K bytovkám
mycí vůz vůbec nezajel ani po našem včasném upozornění, kvalita mytí
také nebyla nijak valná. No a to, že pracovníci údajně až během
samotného mytí zjistili, že ,,speciální auto“ neumí mýt kovové 110L
popelnice je také zarážející.

Veškeré tyto připomínky byly pracovníkům společnosti sděleny, odpovědí
byly omluvy, konečné řešení jsme se však zatím nedozvěděli. Návrhem
bylo opakované provedení objednaných služeb kompletně a alespoň
v uspokojivé kvalitě nebo neúčtování nekompletní a nekvalitní služby.

Oprava křížku u zvonice
Obec letos opakovaně podala Žádost o poskytnutí dotace na opravu
kamenného podstavce a kříže Božích muk u zvonice. Ústecký kraj nyní
po několika předešlých neúspěších naší žádosti vyhověl a obci na opravu
přispěje částkou 50.000,- Kč. Celkové náklady projektu jsou
rozpočtovány na 78.100,- Kč.

Nábor dětí – Florbal Horní Police
Jedná se o stálý nábor hráčů – žáků 1. – 5. třídy do florbalové
akademie v Horní Polici. Přihlásit se mohou kluci i holky ze všech
okolních obcí, které navštěvují i jinou školu než v Horní Polici.
Všichni hráči akademie budou registrovanými hráči superligového klubu
FBC Česká Lípa, registrovanými hráči ČFU a bude se na ně mimo jiné
vztahovat i klubová úrazová pojistka FBC
Česká
Lípa.
Děti
mají
možnost při dobrém progresu nastoupit v soutěžích za FBC Česká Lípa
ve své věkové kategorii. Od září 2018 se rozběhne liga akademií,
pravidelná soutěž pro všechny akademie zařazené pod FBC Č. Lípa.
Tréninky dětí budou vždy v pondělí a ve středu od 15 do 16 hod. Mimo
pondělky a středy neuvedené v přihlášce. Cena kroužku je 300,- Kč
měsíčně (výhradně k uhrazení pronájmu tělocvičny). Tréninky budou
realizovány v případě zájmu nejméně 7 dětí. Je třeba zajistit
florbalovou hokejku, sportovní oblečení(triko, tepláky nebo kraťasy)
a sálovou obuv se světlou podrážkou.
Bližší informace získáte u p. Michala Toráně – 727 936 169,
arachnomania@seznam.cz .
Přihlášku si můžete stáhnout na www.merboltice.cz nebo vyzvednout na
Obecním úřadě v Merbolticích.

Odečet vodoměrů
Téměř u všech odběratelů vody již proběhl odečet vodoměrů a bylo
jim doručeno vyúčtování. Kontaktovat obec je třeba jak v případě
nedoplatku, což se ve většině případů děje, tak také v případě
přeplatků! Je třeba si zvolit, co s přeplatkem, zda vrátit nebo použít
jako zálohu na další období… Samozřejmě není třeba jen osobní návštěva,
stačí
zavolat
p.
Víšková
–
733 722 164
nebo
napsat
na
oumerboltice@volny.cz .

Obecný postup při výpadku elektřiny
V Merbolticích bohužel dost často dochází k výpadkům elektřiny.
I přes to, že se situace obrací k lepšímu, ani na obci často nemáme
potřebné informace o tom, co a kde se stalo a jak dlouho elektřina
nepůjde. V případě výpadku elektřiny neváhejte kontaktovat bezplatnou
poruchovou linku Čez Distribuce 800 850 860. Čím dříve to uděláte a o
poruše se bude vědět, tím dříve ji distributor bude moci opravit.
V případě kalamitních stavů a přetížení poruchové linky na obci
máme kontakt na tzv. Krizové linky (jsou aktivovány jen při kalamitním
stavu), neměli bychom tak při kalamitách a delších výpadcích zůstat
zcela bez informací. V takových případech se na nás neváhejte obrátit.

