Ve Svinčanech dne 17.6.2019

Výstup z porady osadního výboru Nákle
1. Prosím o zodpovězení dotazu jestli by bylo možné přes léto vyvážet BIO popelnice každý
týden?
2. Plot kolem dětského hřiště již byl zpevněn kovovými sloupky od spoluobčanů
, ale
ještě bychom rádi nechali zapatkovat prvky od nohou, aby nedopadly obdobně jako plůtek.
3. V úterý 18.6. 2019 máme konzultaci ohledně příkopu a závětří za domy
–
4. Dnes bylo na souraťové cestě za
nalezeno mrtvé tělo jednoho z pracantů ze
sadu
. Byla tu i kriminálka a řešilo se jestli byla smrt přirozená či jestli to
náhodou nebyla vražda. V současné chvíli je to předmětem vyšetřování. Každopádně pokud
se prokáže zaviněná smrt, tak by bylo asi opět na předmětu zasedání, jak s ubytováním
pracantů u
. Přeci jen nacházet mrtvá těla za domy není nic příjemného. Bude
třeba zkusit zkontrolovat, jestli je ubytováno pouze cca 5-6 lidí jak bylo přislíbeno, nebo jestli
tu je opět ubytován větší počet lidí. Byl přislíben agenturní svoz a odvoz zaměstnanců, tak
jestli to je dodržováno. Musím také zkonstatovat, že poslední dobou u Nás v Nákli
pozorujeme navýšení nepokojů, různých dohadů a hádek od individuí kteří se v našem okolí
pohybují. Bude-li to takto pokračovat, tak budeme jen pro plné zaměstnávání do sadu u
pouze přes agenturu, která každý den zaměstnance přiveze a opět odveze. Máme
tu strach o Naše Děti a i přes pochopení problémů
nebudeme sto pochopit,
stane-li se něco Našim obyvatelů a nemluvě Dětem !!! Situace s pracovníky sadu je pořád
dost neutěšená a zásady slušného chování jsou pracantům opravdu cizí. Dále si myslíme, že u
se nyní ubytovává větší počet lidí než-li bylo na obci domluveno.
Nebudu se více rozepisovat a nechám to až na středeční zasedání.
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