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Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 4.5.2019 proběhne již tradičně svoz nebezpečného odpadu
mezi 9.00 – 10.30 hod. Začátek je dole (u Váňů) cca v 9.00 a pokračuje
nahoru.
Prosím všechny účastníky, aby své odpady sami naložili nebo
zajistili toto naložení na svozový vůz.

Havárie trafostanice
Jistě všichni víte o pádu trafostanice v dolní části obce.
Zpočátku to bylo velmi dramatické a vypadalo to na dlouhodobý problém.
Je potřeba zdůraznit, že firma ČEZ se navzdory obrovskému množství
havárií k tomuto problému postavila čelem a do 24 hodin jsme byli pod
proudem byť pomocí dieselagregátu. Celé pondělí pak pracoval tým
pracovníků za občasného sněžení a větru na odstranění pozůstatků
havárie.
Chtěl bych poděkovat občanům,kteří nám pomáhali(třeba formou
občerstvení pro zmrzlé dělníky)a snažili se situaci napomoci. Bohužel
je díky GDPR nemohu jmenovat.
V této souvislosti bych chtěl požádat všechny vlastníky pozemků
v blízkosti el. vedení, aby zvážili míru nebezpečí pádu stromů na el.
vedení
a
snažili
se
tyto
porosty(mnohdy
velmi
staré
a
nebezpečné)odstranit. Mnozí s tím již začali.
Bohužel nám zrovna končí období vegetačního klidu a nemůžeme
kácet, ale myslete na to, abychom předešli podobným událostem, jako
byla tato poslední.

Včera se také podařilo konečně zprovoznit veřejné osvětlení
v dolní části obce, které ještě neslo pozůstatky pádu trafostanice a
nebylo možné zprovoznění nahozením jističů, jak tomu obyčejně bývá.

Sázení buků - výzva o pomoc
Jak jste si jistě všimli, les na zaječím vrchu nám mizí před
očima vlivem plánované těžby, dále pak poryvy větru, které se opřou
do stromů, které byly dřív uprostřed lesa a mají menší kořenovou
výbavu, než je nutné pro stromy na kraji lesa. Tyto faktory ve
spolupráci s kůrovcem nám zdecimovaly „Zaječák“ a je proto nutné ho
obnovit. Bohužel úřad práce nám(jak přiznal sám ředitel ÚP)letos
vlivem nedostatku financí moc nepomůže, a tak nám nezbývá, než se
obrátit na Vás.
Chtěl bych tedy ty z Vás, kteří jsou schopni a ochotni, poprosit,
aby se dostavili v sobotu 6.4.2019 ke křížku pod Zaječím vrchem(nad
bytovkami) v 10,00 hod. Pro zpříjemnění budou buřty na ohýnek,
z tekutých příjemností bude pivo(jen lahvové).
Sekeromotyky, rýče, krumpáče a lopaty zajistím, ale protože
nevím, kolik Vás přijde, bylo by dobré to raději pojistit a kdo může
a má své oblíbené a ohmatané „do ruky“, tak i něco z domova. To ale
jen pro jistotu.
Počasí je objednáno, tak to snad klapne. Bude na nás čekat 2 000
sazenic buků a pod taktovkou Ing. Pudila vznikne nový les (nikoli
smrková monokultura).

Jazykové kurzy
Spolek HVOZD pořádá jazykové kurzy španělštiny a italštiny.
Španělština probíhá každé úterý od 18,30 s Georgiou Ninoti, pomocný
jazyk je angličtina. Italština bude vyučovaná Francescem Fanarrou.
Zájemci se mohou hlásit na e-mail spolekhvozd@gmail.com nebo na
tel:739062639. Oba lektoři budou přítomni v Merbolticích až do
30.11.2019 tedy 8 měsíců, to už se dá něco zvládnout.
Pavel Pažout

