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Kontrola rozhledny
Během kontroly stavu dřevěné konstrukce podlahy horního patra
rozhledny bylo zjištěno větší poškození než jsme očekávali. 4 nosné
trámy podlahy horního patra jsou vlivem povětrnostních podmínek pod
dřevěnou podlahou značně ztrouchnivělé. Nestačí jejich oprava, je
nutné je vyměnit. Do té doby bude horní patro rozhledny pro veřejnost
nepřístupné!!! Vstup do horního patra byl zajištěn proti vstupu a byla
tam umístěna informační tabule. Během opravy budou také vyměněny
některé poškozené části podlah nižších pater.

Krátký film v dlouhé vesnici Merboltice 2018
V sobotu 8. září 2018 od 14:00 hodin se v areálu Hospodářství
pod Strážným, Merboltice č.p. 141 uskuteční tradiční merboltický
filmový festival Krátký film v dlouhé vesnici.
Program:
14:00 – 18:30 : Bio stodola promítá krátké i delší filmy pro děti i
dospělé. Kavárna Ve Vilce podává nápoje teplé i studené, koláče a
buchty doma pečené, výčep čepuje báječnou limonádu i nápoje lihové a
k jídlu je spousta domácích pochutin a dobrot.
20:00 : Koncert – ZUBY NEHTY.

Cvičení ve Verneřicích
Počínaje zářím, přesněji od 10. září, začíná ve Verneřicích
cvičení. Bude probíhat v malé tělocvičně každé pondělí a středu od
19:00 hod. S sebou nutné přinést podložku a sportovní obuv.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu z domácností
Podzimní svoz nebezpečného a objemného odpadu z domácností
proběhne v sobotu 27.10.2018 na třech známých stanovištích.
Na mostě,,U Váňů“
U obecního úřadu
U bytovek

08:25 – 08:45 hod.
08:50 – 09:20 hod.
09:25 – 09:55 hod.

Jako vždy není možné odevzdávat stavební odpady, velké pneumatiky
a automobilové díly. Odpad se odevzdává osobně. Na stanoviště odpad
odkládejte prosím až den před svozem.
Kovový odpad je možné celoročně odevzdávat na stanoviště na
Agrofarmě.

Komunální volby
Dne 16.8.2018 byl zveřejněn jmenný seznam kandidátů pro říjnové
komunální volby. Seznam byl zaslán všem kandidátům. V Merbolticích se
jedná o následující nezávislé kandidáty, ze kterých bude zvoleno 7
nových členů zastupitelstva obce:
Mgr. Petr Lissek,
Ondřej Šanc,
Hana Kučerová,
Petr Petričko,
Marek Holbík,
Anežka Doksanská,
Jan Marek,
Martin Lelovský,
Petr Zavřel,
Bc. Irena Urválková,
Pavel Pažout,
Kateřina Hodovalová roz. Eflerová.

Ing. Arch. Tomáš Efler,
Ing. Zuzana Čermáková,
Jakub Holbík,
Lukáš Tomeška,
Ladislava Víšková,
Aliz Vacík Jenes,
František Kučera,
Petr Kučera,
Klára Zavřelová,
Miroslav Malý,
Václav Havel,

Dotazník Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
Pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací společně s
Ministerstvem zemědělství ČR žádají veřejnost o vyplnění dotazníku
týkajícího se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5
minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů,
které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín na
vyplnění dotazníku je 10/9/2018.
Dotazník pro občany naleznete pod následujícím odkazem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWA
g5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform
Ing. Denisa Doubravová a Bc. Karel Seknička
Tel.: +420 222 000 369, doubravova.denisa@uzei.cz;
seknicka.karel@uzei.cz, www.uzei.cz

