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Nebezpečný a objemný odpad z domácností
Jarní svoz nebezpečného a objemného odpadu z domácností
proběhne v sobotu 21.4.2018. Odpad se předává svozové firmě osobně
v den svozu na následujících stanovištích:
Na mostě ,,U Váňů“
9:10 – 9:30 hod.
U obecního úřadu
9:35 – 10:05 hod.
U bytovek
10:10 – 10:30 hod.

Palivové dřevo
Zájemci o palivové dřevo z čištění stavebních pozemků nad vsí
se mohou informovat na obci. Dřevo bude zpracováno do 4 m délek.

Zápis do 1. tříd ZŠ
ZŠ Verneřice pořádá ve středu 11. dubna 2018 od 8:00 do 16:00
hod. v budově školy (na náměstí) Zápis do 1. ročníku ZŠ.
ZŠ v Benešově nad Ploučnicí pořádá Zápis do 1. ročníku ZŠ
v pátek 6. dubna 2018 od 10:00 do 17:00 hod. v budově školy ,,Bílá“
na adrese Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí.
K zápisu by se měli dostavit zákonní zástupci s dětmi narozenými od
1.9.2011 do 30.8.2012 a zákonní zástupci dětí, kterým byl ve školním
roce 2017/2018 povolen odklad povinné školní docházky.

Příměstský tábor Mírkov
Farma Mírkov bude letos pro členské obce MAS Labské skály
pořádat Příměstský tábor pro děti od 6-15 let. Touto formou rodičům
z
členského
území
nabízí
možnost
přihlášení
jejich
dětí na nepobytový tábor o letních prázdninách a ulehčit jim tak
zajištění péče v období, kdy jsou školy uzavřené. Děti se mohou
těšit na zvířátka v minizoo, hry, dětskou diskotéku a spoustu
zážitků.
I. turnus 9.7. - 13.7.
II. turnus 23.7. - 27.7.
III. turnus 6.8. - 10.8.
IV. turnus 20.8. - 24.8.

Bližší informace na www.farmamirkov.cz nebo na tel.: 731 111 950, p.
Strmisková.

Plánované přerušení dodávek elektrické energie
Obec
obdržela
informaci
o
plánovaném
přerušení
dodávek
elektrické energie v Merbolticích dne 23.4.2018 v době od 7:00 16:00 hod. Bližší informace o rozsahu přerušení nebo o jeho důvodu
zatím nemáme.
Zatím pouze informace: Přerušení dodávky elektřiny je plánováno
pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se
zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Minimálně 20 dnů předem by mělo být zveřejněno na internetových
stránkách ČEZu pod odkazem: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Kotlíková dotace
Krajský úřad Ústeckého kraje obec požádal o zveřejnění
informace o prodloužení konečného termínu pro příjem žádostí v rámci
tzv. Kotlíkové dotace. Žádosti lze nové podávat až do 12:00 hod. dne
29.6.2018.
Bližší
informace
získáte
na
internetové
adrese
http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-3-vyzvausteckeho-kraje/d-1716304/p1=204752. Kotlíková dotace je možnost pro
občany, připravit se na období po roce 2022, kdy již nebude možné
používat starší teplovodní kotle, které slouží k vytápění a které
splňují emisní třídu 0., 1. nebo 2.. Toto nařízení je dáno Zákonem
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Pálení čarodějnic
Jak již bylo uvedeno, termín pálení čarodějnic je pátek
27.4.2018. Večerem provede cca od 18ti do 23 hod. hudební skupina UStyle. První hodina bude věnována dětskému programu.

Žádost obce Jetřichovice
Obec
Jetřichovice
nás
oslovila
s Žádostí
o
podporu
v souvislosti s chátrající budovou tzv. ozdravovny v Jetřichovicích.
Žádost: Níže podepsaní občané Ústeckého kraje požadují, aby
zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2
písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, projednalo koupi tzv.
ozdravovny v Jetřichovicích, tj. pozemku p.č. st.163 (zastavěná
plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 124 (objekt
k bydlení) v obci Jetřichovice, katastrální území Jetřichovice u
Děčína, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 620 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, a to za účelem
zřízení domova pro seniory, domova s pečovatelskou službou či
obdobného zařízení.
Odůvodnění: V celém Ústeckém kraji je zcela zjevný nedostatek
zařízení pro seniory, nemocné či zdravotně postižené spoluobčany,
kteří potřebují stálou péči. Naše populace stárne a takovéto
zařízení je nezbytné nově zřizovat již nyní, aby byla zajištěna péče
o potřebné spoluobčany, jelikož stávající kapacita existujících
zařízení je prakticky vyčerpána.
Svou podporu uvedené žádosti můžete v případě zájmu vyjádřit
svým podpisem i na Obecním úřadě v Merbolticích.

