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Nedostatek vody v obecním vodovodu
Bohužel následkem klimatických změn a pozvolného zvyšování spotřeby
vody došlo k vyprázdnění vodojemu a horní část obce se ocitla bez
vody. Příčin tohoto jevu je samozřejmě více. Od neodborných zásahů a
v minulosti živelné rozšiřování sítě navzdory projektu až po stárnutí
rozvodu a vznikající netěsnosti. Minulý týden jsem žádal všechny
účastníky vodovodu, aby přistoupili k úsporným opatřením ohledně
spotřeby vody. Většina tuto výzvu uposlechla a tímto jim děkuji.
Bohužel pro některé to byl povel pro extrémní zalévání a plnění
zásobních nádrží. Proto bude zastupitelstvo řešit případné sankce pro
podobné případy až po tu nejtvrdší variantu - tedy odpojení účastníka
z řádu. Je to velmi nepříjemné, ale slušní obyvatelé obce nemohou
doplácet na bezohledné chování jiných. K tomu bych ještě chtěl dodat,
že podzemní a ještě k tomu chlorovaná voda není to nejvhodnější pro
zahrádku.

Veřejné projednání Programu rozvoje obce
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Chtěl bych informovat občany, že obec uzavřela s MÚ Benešov
n/Ploučnicí veřejnoprávní smlouvu o zrušení místa trvalého pobytu. Pro

tento úkon je třeba absolvovat školení, které se pro tak malou
obec,jako jsou Merboltice, nevyplatí. Zájemci o tento úkon se tedy
musí obracet rovnou na MÚ Benešov n/Pl.

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 21.září v 8.25 hod se bude konat svoz nebezpečného odpadu.
Začínáme jako obvykle v dolní části Merboltic u Váňů – Vrbků. Znovu
vyzívám občany, kteří přivezou svůj odpad o den dříve, aby ho také
v den svozu přišli naložit a nenechávali to na pořádkumilovných
sousedech jako tomu bylo při předešlém svozu.

Čištění a oprava vodojemu
Během září plánujeme periodické čištění a opravu vodojemu. Je třeba
vyměnit zrezivělé železné prvky (části potrubí a žebřík) za nerezové.
Vzhledem k nastalé havarijní situaci s vodou ještě nebyl určen přesný
termín. Účastníky budu včas informovat infokanálem o čase, kdy k tomu
dojde. Pokud nenastanou komplikace, půjde v řádu o jedno dopoledne.

Nyní ještě příspěvek - pozvánka Mgr Petra Lisska
Krátký film v dlouhé vesnici Merboltice 2019
Tradiční filmový festival pořádaný v prostoru Hospodářství pod
Strážným vrchem, č. p. 141, Vám nabídne v sobotu 7. září 2019 od 14:00
pohádku pro děti a od 16:30 originální komediální drama Odborný dohled
nad výkladem snu (režie P. Göbl, 2018). V 18:00 bude v premiéře uveden
dlouho očekávaný film „Silvestrovský večer na Hutbergu“. Tento krátký
animovaný film, který představí drobnou kapitolu z dějin Merboltic,
vzácně uchovanou ve vzpomínce místního rodáka Augusta Röhliga, vznikl
v řežii Sousedkého spolku Merboltice.
Poutavé vzpomínání na běžný
život v Merbolticích ve dvacátých letech minulého století bylo pro
vznik velkou inspirací.
Film by ovšem nevznikl bez velké práce a
nadšení do filmové animace a díky pomoci režisérky Kateřiny Knappové
a také díky hereckým a výtvarným i hudebním „uměleckým“ výkonům řady
merboltických dospěláků a dětí. V neposlední řadě má na filmu zásluhu
také finanční podpora Ústecké komunitní nadace. Na závěr festivalu
vystoupí od 20:00 hudební skupina Tuckans & Duckans.
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