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Palivové dřevo
Zastupitelstvo obce projednávalo na návrh Ing Pudila - správce
obecních lesů novou cenu samovýroby dřeva na 200 Kč/m3. Bývalý
starosta Lukáš Tomeška však namítl, že tuto činnost je třeba vnímat
jako službu obci a zvýšení ceny by způsobilo nižší zájem o tuto
činnost, která je pro obec potřebná. Firmy, které se zabývají těžbou
dřeva, nebudou „čistit“ malé množství stromů z těžko přístupných
míst a tak cena dřeva zůstane stejná- tedy 100 Kč/m3.
Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že firmy jsou nyní zahlceny
prací kvůli kůrovci,takže zvyšování cen dřeva letos nemá smysl.
Merboltický Masopust
V sobotu 2.2.19 ve 12.00 proběhne srocení všech příznivců
nejdivočejších maškar a masek. Zahájení bude jako již tradičně u
domu č.p.22 v horní části obce a vyrážet se bude s mírným zpožděním
dolů do všech stavení, která budou mít připravená pohoštění v podobě
pečených a hňácaných sladkostí a masitostí, nejrůznějších druhů
alkoholů, v dolní části pro unavenější bude česneková polévka a jiné
pochutiny. Hlášena je i hudba v krojích, české a skotské dudy a
další věci jako v minulých letech. Vyvrcholení bude v Klubu přátel
Merboltic s hudbou do pozdních hodin večerních.

Pozemkový fond
Jak jsem se již zmiňoval, cílem snažení obce v prostorách kolem
hřbitova je zachování historických cest, aby bylo možno v budoucnu obnovit
kostel nebo kapli. Ing.arch. Tomáš Efler vypracoval žádost na zachování
těchto cest,obec tuto žádost zaslala pozemkovému fondu.

Zvonice
V horní části zvonice je nutno opravit některé části,které drží
zvony. Obec konzultovala tyto opravy se zástupci Památkového úřadu a
dohodla se na postupu a rozsahu opravy.

Webové Stránky
Obec oslovila několik firem
za účelem zhotovení nových
webových stránek(modernizace a lepší přehlednost).Tři firmy zaslaly
své
nabídky,
zastupitelstvo
požaduje
širší
specifikaci
pro
objektivnější výběr,bude řešeno na další schůzi zastupitelstva.

Žádost o dotaci
Ing.Kateřina Hodovalová vypracovala žádost o dotaci na
renovaci
Božích
muk
–
křížku
v dolní
části
Merboltic
(„u
paletárny“). Vzhledem k tomu,že část objektu dotace se nenachází na
parcele v majetku obce, je schvalování projektu komplikovanější než
obvykle.

