Fotbalové jaro klepe na dveře
Fotbaloví příznivci se po odmlce opět
dočkají. Na dohled je již jarní pokračování
dobře rozehrané tajenky fotbalového
okresního přeboru. Jaro však přinese pro
domácí diváky mírné ochuzení, protože naši
odehrají větší polovinu utkání venku.
Natěšeným fandům a fanynkám přinášíme
termíny domácích zápasů, aby si je ve svých
kalendářích mohli zarezervovat. Jarní výkop
bude patřit utkání s Dlouhou Loučkou 30. 3.
od 15 hodin. Následně 13.4 přivítáme
Městečko Trnávku od 16 hodin a poté přijde
na řadu derby s Morašicemi 27. 4. od 16,30.
Po měsíční odmlce bude doma pokračovat
zápasem s Opatovem a to netradičně v pátek
31. 5. od 17,30

Co připravuje knihovna

Místní knihovna nabízí další akce pro
čtenáře, ale i občany. Po tradičním turnaji
ve Člověče nezlob se a setkání svíčkomilek
je dohodnuta cestovatelská přednáška Jany
Procházkové, která nás tentokrát vezme do
Austrálie. To bude ve středu 27. března
2019 od 17,30 a za dobrovolné vstupné.
Velikonoční jarmark v knihovně s možností
zakoupení velikonočních dekorací proběhne
v neděli 7. dubna od 14 hodin. Bude k vidění
ukázka pletení pomlázek, košíků a dekorací
ze sena, dílnička pro děti, ochutnávka
velikonočních specialit a od 16 hodin dražba
dortu.

Opatření proti kůrovci

Na základě požadavku odboru životního
prostředí přinášíme informace pro majitele
lesů.

Mě Ú Litomyšl odbor ŽP, orgán státní správy
lesů
vyzývá
všechny
vlastníky
lesa
k provádění pravidelných kontrol svého
lesního
majetku
z důvodů
rozšíření
podkorního hmyzu (lýkožrouta) ve smrkových
porostech po celé ČR.
V případě zjištění výskytu kůrovce je nutno
v součinnosti se svým odborným lesním
hospodářem v co nejkratší době napadené
stromy vytěžit a asanovat. Zpracovat
kůrovcové stromy v tomto období je třeba
do konce března než začne být brouk
v teplém období aktivní a opustí tyto stromy.
Při napadení stromů kůrovci se používá
chemická asanace pomocí insekticidů nebo se
dříví odkorní. Samotné pokácení stromů
nestačí. Neasanované stromy ani potěžební
zbytky nesmí zůstat ležet v lese či na okraji
lesa na skládce. Příznaky napadení kůrovcem

jsou rezavění korun smrků, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice,
závrty na kmeni, příp. drtinky na spodní části kmene a následné
odumírání celých stromů.
Zároveň je třeba v lese aktivně vyhledávat stromy atraktivní pro
kůrovce, zejména vyvrácené a zlomené vzniklé během zimy. Tyto
stromy a všechny jejich části, zatím neobsazené kůrovci, je nutné
zpracovat také co nejdříve, nejpozději do konce května. Toto dřevo je
třeba odvézt z lesa, příp. provést preventivní chemickou asanaci.

V souladu s lesním zákonem je vlastník lesa povinen provádět taková
opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů
na les, zejména preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení
škodlivých organismů, činit bezodkladná opatření při přemnožení
škůdců a hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy
sousedních vlastníků. Orgán státní správy lesů může vlastníkovi lesa
nařídit provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření
nebo k hubení škodlivých organismů. Při nesplnění uloženého opatření
lze uložit sankci.
Kontakty na příslušné odborné lesní hospodáře jsou k dispozici ne MěÚ
Litomyšl, odbor ŽP.

Jedeme do sklípku

Organizátoři nabízejí několik posledních volných míst na zájezd do
vinného sklípku Pod Kraví horou U Procházků v Bořeticích. Termín je
stanoven na 23. 3. 2019. Podrobnosti o místu konání naleznete na
www.sklepboretice.com. Přihlášky a zálohu přijímá a podrobnosti
poskytne Květa Kracíková a Zdeněk Kysilka (kysilkazdenek@gmail.com).

Výzva Mateřské školy – mobily pro gorily

Pokud máte doma nefunkční mobil, přineste ho prosím do mateřské
školy. MŠ se připojila k výzvě ZOO Jihlava a předáním těchto mobilů
recyklační společnosti REMA Systém, a.s. společně přispějeme na
ochranu kamerunské biosférické rezervace Dja, kde gorily žijí. Těžba
rudy, která se používá při výrobě mobilních telefonů, gorily ohrožuje.
Děkujeme.

Pozor na vypínání proudu

ČEZ Distribuce si v naší obci naplánoval provedení údržbových prací na
svých technický zařízeních. Tím dojde k časově omezenému vypínání el.
proudu v některých částech obce. O vypínání jsou občané informováni
vylepenými oznámeními a na webu obce. Přesto jejich přehled
přinášíme: již 14. března od hřbitova po levé straně až k sídlišti u P.
Kučery a to od 7,30 do 15,30
19. března Vápenice a u zastávky ČD od 11 do 14 hodin
20. března od Hrušové po bytovky u hřiště (145 a 146) od 8 do 14
hodin

Co nás čeká a co nás nemine







Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu je naplánován na
středu 17. dubna. Trasa bude shodná s předchozími roky, ale časově
možná bude narušena přerušeným spojením s Pekly – o nastalém
omezení budeme informovat svozovou firmu.
Úklid komunikace ve správě SÚS je naplánován na začátek příštího
týdne a je také závislý na připravenosti techniky. O případné
odklizení stojících vozidel budete požádáni rozhlasem po potvrzení
termínu.
Kontejnery na zelený odpad budou přistaveny na začátku příštího
týdne.

O případných změnách nebo upřesnění budete informováni rozhlasem.
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