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Nově vysázené buky
Pro ty, kteří se podíleli na výsadbě nových buků na Zaječím
vrchu, mám dobrou zprávu. Drtivá většina se ujala.

Uvolněný obecní byt
Jeden ze tří obecních bytů se opět uvolnil. Nabídka už ale není
aktuální, protože máme hned dva zájemce. Jeden je přespolní. Přednost
dostal samozřejmě zájemce z řad starousedlíků.

Akce: Setkání milovníků motorismu
V sobotu 13.7.2019 ve 14.00 hod se uskuteční setkání milovníků
velkých aut – TRUCKů. Akce se odehraje na hřišti proti Obecnímu úřadu.
Bude k dispozici i něco k posilnění, jak v kapalném, tak i v pevném
skupenství (pivo a párek). Doufáme v přízeň počasí.
Chtěl bych také poprosit o shovívavost obyvatel sousedních domů,
akce bude provázena hudbou v „rozumné míře“.

SHEEP HALL PARTY 2019
26.7.2019 v 19.30 se uskuteční 6. ročník tradičního setkání dobré
hudby v krásném multifunkčním prostoru ovčína rodiny Eflerů č.p. 124.
Akci pořádá Sousedský spolek Merboltice, vystoupí zde tři hudební
uskupení: - Sunny swing duo ,Big Band CL a DissCover Band.
Občerstvení, parkování i možnost stanování zajištěno.

Strategický plán rozvoje obce
S větším předstihem upozorňuji na termín 21.9. 2019, kdy se
uskuteční veřejné projednání Strategického plánu rozvoje obce. Prosím

o co největší účast. Je nutné určit, kterým projektům dáme přednost a
které naopak upozadíme, nelze vše najednou a je proto potřeba v tomto
veřejném projednání tyto věci pořešit. Někteří z nás vznášejí
dodatečné kritiky „u piva“, ale to už je pozdě. Přijďte diskutovat o
aktuálních projektech v aktuálním čase. Děkuji.

Nová služba ČEZ Distribuce
Firma ČEZ vymyslela pro nás občany novou službu pro případy havárie
sítě. Informační servis zpráv o aktuálním stavu distribuční sítě –
www.bezstavy.cz . Tak doufejme, že to bude fungovat.

Elektroodpad
Na závěr jen malá připomínka, abychom něco udělali pro ekologii:
na Obecním úřadě se nachází nádoba na baterie, monočlánky a menší
elektrospotřebiče, které je možno odevzdávat v úředních hodinách.
Monočlánky nám ani v přírodě, ani ve směsném odpadu nedělají dobrou
službu, mysleme i na ty další po nás.
Děkuji

Pavel Pažout

