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….s přicházejícím podzimem se dny krátí, teploty pomalu klesají, hlavně ráno a léto je
nenávratně za námi. Ale doufám, že nás ještě nějaké teplé dny čekají….
Ve stručnosti pár informací a termínů:
Jak jistě sami sledujete, musíme se podřizovat obdobným hygienickým opatřením, která
jsme dodržovali již od jara letošního roku. S tím také souvisí odvolání sobotního posezení
se seniory. Především proto, že mnozí mají oprávněnou obavu, aby se zbytečně
nevystavovali možné nákaze. I vystupující nám bohužel produkci odřekli. Mrzí mne to, snad
budeme mít možnost si to vynahradit.
Česká pošta s.p. připravila pilotní projekt „Mobilní pošta“. S platností od 1.10.2020 bude
do naší obce v pracovní dny dojíždět mobilní pošta. Otvírací hodiny budou každý den jiné,
nicméně budete moci využít v tuto dobu veškeré poštovní služby, vyjma CzechPointu.
Stanoviště mělo být původně na parkovišti u obecního úřadu s tím, že auto bude energeticky
nezávislé. Bohužel skutečnost je jiná, auto s mobilní poštou bude muset mít přístup k el.
energii. Pokud se to tedy osvědčí, stanoviště bude u budovy obecního úřadu v místech, kde
stála telefonní budka. Snad to bude alespoň v něčem a pro někoho prospěšné. Provozní
hodiny mobilní pošty v Křišťanovicích budou tyto:
Pondělí
15:00 – 15:45
Úterý
11:00 – 11:45
Středa
15:00 – 15:45
Čtvrtek
11:00 – 11:45
Pátek
10:00 – 10:45
Kamenná pobočka české počty ve Dvorcích bude otevřena ve stávajícím režimu.
Protože jste projevili zájem, dojednali jsme kominické práce - firmu Rášo z Dětřichova.
Termín kontroly připadá letos na pátek 2.10. 2020 od 8.00 hodin. Pokud tedy budete chtít
využít jeho služeb, prosíme, abyste se nahlásili na obecním úřadě.
Diakonie Broumov po delší odmlce bude v naší obci opět realizovat sbírku obnošeného
šatstva, obuvi, lůžkovin atp. Sbírka se bude konat v třetím říjnovém týdnu, přesný den svozu
neznáme. Jako tradičně uložte zboží do pytlů nebo krabic a přineste na obecní úřad
s dostatečným předstihem, nejpozději do 9.října, aby tady darované věci nezůstaly do
dalšího svozu.
Stále jsou mezi vámi jedinci, kteří doposud neuhradili službu za vývoz komunálního odpadu
za II. pololetí 2020. Učiňte tak, prosím, co nejdříve, ať nemusíme rozesílat upomínky
do vašich domácností.
S největší pravděpodobností od 01.01.2021 dojde v naší obci ke změně systému svozu
komunálního odpadu. Jednou z alternativ je na platbu za osobu, kdy v současné době činí
poplatek minimálně 500,- Kč/osobu. Částka je vypočítávána z faktických nákladů na svoz

komunálního odpadu (bez svozu bioodpadu, plastů, skla, papíru a velkoobjemového a
nebezpečného odpadu). Druhá varianta nabízí možnost přihlásit do tzv. inteligentního
systému nakládání s odpady. V tomto případě si každá domácnost hospodaří jak s odpadem
komunálním, tak s plasty i papírem a sama rozhoduje o četnosti vývozů jednotlivých
komodit. Každý vývoz se váží, jak komunál, tak odpad tříděný. Úhrady za komunální odpad
jsou přímo úměrné samotné produkci odpadu a případné finanční bonusy za zpětný odběr
plastů a papíru je pak příjmem domácnosti. Nádoby na separovaný odpad by v tomto případě
zajistila obec.
Další možností je změna výše koeficientu u platby daně z nemovitých věcí, kdy se tímto
poplatkem uhradí obci prostřednictvím daní náklady na svoz komunálního odpadu a občané
již sami poplatek za svoz komunálního odpadu neplatí.
Prozatím ani ministerstvo vnitra nesdělilo, zda se novelu podaří přijmout.
A když zůstaneme u tématu, sdělujeme, že v sobotu 31.10.2020 se bude od 8 hodin konat
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Stanoviště jsou obdobná jako v minulých
letech.
Ještě prosba, buďte tolerantní a ohleduplní a na neděli si nenechávejte hlučné činnosti,
myslím tím sekání trávy, řezání dřeva na cirkulárce, motorovou pilou, vrtání …
Jak se říká, práce není zajíc, neuteče a co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.
Neznamená to však, že nemáte být pracovití a že máte lenošit
. Spíše naopak.
Jistě víte, opravuje se komunikace směr křižovatka Rejchartice č. III/45213. Provedení bude
obdobné jako před pár lety opravená cesta směr Nové Valteřice. Součástí zemních prací je
i obnova a výstavba pěti propustků nacházející se v trase komunikace. Buďme rádi alespoň
za to. Snad se dočkáme i opravy silnic směr Roudno a Dvorce.

Pro zpestření pár pranostik:
Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Září, na léto jde stáří.

… přeji všem hodně zdraví

Zpracovala Jitka Rozkošná, 25.09.2020

