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INFORMACE PRO OBČANY – listopad 2020
Vážení a milí spoluobčané,
obracíme se na Vás v nelehké době. Na jaře nám svitla naděje, že jsme vše zvládli
a máme věci pod kontrolou. Dnes se však nacházíme v situaci, kdy opak je pravdou.
Vzhledem k nejasnému a chaotickému rozhodování vlády, týkajícího se
protiepidemických opatření, jsme se dostali do situace, kterou si nikdo z nás nechtěl
ani představit. Většina občanů je již unavena a otrávena z každodenně se měnících
zákazů, příkazů a nařízení. Navíc ti, co je vyhlašují, nejsou sami schopni je dodržovat.
Nelze kvůli epidemii přestat žít. Nezbývá nám nic jiného než se naučit žít s ní.
Nejdůležitější je používat selský rozum a mít vlastní odpovědnost, která ke svobodě
člověka patří. Když něco společně neuděláme, bude se situace jen zhoršovat.
Dá se to zvládnout, když budeme odpovědní vůči sobě i ostatním, a budeme
dodržovat základní jednoduchá pravidla 3R (mýt ruce, nosit roušku, dodržovat
rozestupy). Zároveň se zbytečně nevystavujte virové náloži a zvažte věci, které
můžete na nezbytně nutnou dobu odložit (různá setkání, oslavy apod.). Důležité je také
duševní zdraví a psychická pohoda. Dělejte věci, které vás baví a které máte rádi.
Vraťte se třeba ke svým koníčkům, na které jste neměli v minulých letech čas. Pokud
můžete, zvyšujte svoji imunitu dostatečným pohybem na čerstvém vzduchu,
procházkami v lese apod.
Pro seniory a nemocné jsme v případě potřeby připraveni zajistit
dodávku základních potravin a léků, tak jak tomu bylo v jarních
měsících. Objednávky zasílejte den předem na tato telefonní
čísla:
602 160 780 nebo 602 177 014
Společně to určitě zvládneme!

Odstávka elektřiny
Na úterý 10. 11. 2020 je plánována od 07:15 - 15:00 hodin
odstávka dodávky elektrického proudu. Odstávka se týká pouze
části obce Chraštice, a to č.p. 7, 10, 28, 29, 31, 32, 33, 42, 43,
47, 48, 49, 50, 51, 64, 65, 68, 70 a parcelních čísel 926896, 257/1,
271/13, 271/14 a 1313.
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Výměna vodoměrů
Pokud aktuální situace dovolí, bude v průběhu měsíce listopadu
2020 zahájena výměna starých vodoměrů za nové. O případné
výměně budete předem telefonicky kontaktováni.

Ukládání odpadu na Vargači
V lokalitě na Vargači se opětovně vyskytl problém s tříděným odpadem,
kdy odpad je pouze ponechán mimo kontejner.
Za ruční nakládku je obci účtována extra sazba, která zbytečně navyšuje
náklady na odvoz tříděného odpadu. Prosíme spoluobčany, aby nám
oznámili případné uložení odpadu mimo kontejner, zároveň děkujeme
těm, kteří nás o tomto již informovali.

Polní cesta
V obci Chraštice byla za farskou zdí směrem na Svojšice
vybudována nová polní cesta, která je zřízena z prostředků
Pozemkového úřadu za účelem zpřístupnění pozemků.
Polní cesta je realizovaná na hranice chraštického katastru.
Jedná se o obnovu původní cesty včetně výsadby stromů.
Tato cesta bude sloužit pouze k zpřístupnění pozemků vlastníkům. Nejedná se komunikaci
určenou k běžnému silničnímu provozu. V zimě nebude tato komunikace udržována.
Zároveň budeme rádi, když bude tato cesta sloužit pro příjemné vycházky nebo pro jízdu
na kole. Zde Vás prosíme o udržování čistoty.

Zrušení obecních akcí
Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme bohužel
nuceni zrušit veškeré plánované obecní akce, jako dýňování,
štrůdlování, Mikuláš či vánoční koncert.
Vánoční strom na návsi letos zajistíme a rozsvítíme bez
hromadného setkání.
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Rybník v Chraštičkách
Byla
dohodnuta
likvidace
černé
skládky
v rybníku
v Chraštičkách, která se bude realizovat během zimních měsíců.
Konečně se nám podařilo získat veškeré dokumenty a povolení
k podání žádosti o dotaci na odbahnění a rekonstrukci hráze.
O dotaci budeme žádat.

Dřevo u vodárny v Chraštičkách
U obecní vodárny v Chraštičkách byl poražen topol a dřevo je
zde uloženo. Po domluvě na OÚ je možné si uložené dřevo
na vlastní náklady zpracovat a odvézt.

Dopravní značení a radary
Byla dokončena pasportizace nového dopravního značení v celé
obci, včetně legalizace stávajícího. Nové dopravní značení pro
zlepšení bezpečnosti bude realizováno v jarních měsících.
Po zdlouhavém a náročném jednání se nám podařilo získat souhlas
s umístněním orientačních měřících radarů na silnici č. I/4
v Chraštičkách. Jejich realizace bude probíhat v rámci rekonstrukce
silnice č. I/4 v příštím roce, kdy zároveň proběhne zatrubnění strouhy
a vybudování chodníku k přechodu pro chodce včetně osvětlení.

Úprava pitné vody
V současné době probíhá dokončení zkušebního provozu
na úpravně vody, jehož cílem je odstranění nadlimitního
množství selenu z pitné vody.
Úprava vody je úspěšná a poslední odebrané vzorky vyhovovaly
stanoveným limitům.
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(NE)uzavření hřbitova
V současné době není v plánu uzavření hřbitova, jako tomu bylo
na jaře. Přesto Vás prosíme, dodržujte při návštěvě hřbitova
rozestupy a ostatní protikoronavirová opatření. Děkujeme
za pochopení.

Smlouvy o pronájmu hrobových míst
Od příštího roku bude probíhat uzavírání nových smluv
na pronájem hrobových míst na hřbitově v Chrašticích dle nového
Zákona o Pohřebnictví.
O zahájení budou nájemci informováni na úředních deskách OÚ a
na hřbitovní nástěnce.

Nová dálnice D4
Ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení k vybudování
dálnice D4 mezi Milínem na Příbramsku a Lety v jižních
Čechách.
Úsek dlouhý 11,4 kilometru je součástí dostavby zbývajících 32
kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem.
Podle ředitele ŘSD Radka Mátla chybí z pěti úseků budoucí dálnice vydat stavební povolení
už jen pro část Čimelice – Mirotice v jižních Čechách. "Na jednotlivé úseky se ještě dokončuje
majetkoprávní příprava," uvedl Mátl na twitteru.
O výstavbu a provoz dálnice vedoucí od obce Háje na Příbramsku do Mirotic na Písecku mají
zájem dvě konsorcia. Stát bude vybranému uchazeči úsek a jeho dostupnost splácet 25 let.
Cenově výhodnější nabídka je za 16,5 miliardy korun, druhá je o 1,7 miliardy vyšší. Stavba
by mohla začít v březnu příštího roku.
Vítězné konsorcium postaví 32 nových kilometrů dálnice, které následně bude 25 let
provozovat a udržovat spolu s dalšími už postavenými navazujícími 16 kilometry. Zároveň
bude zodpovědné za rekonstrukci a dovybavení dosavadních úseků o nové technologie.
U křížení se silnicí I/19 také postaví nové středisko správy a údržby. Stát bude moci při
snížení kvality dálnice nebo omezení jízdních pruhů provozovatele pokutovat srážkami
z měsíčních splátek. Samotné úseky bude vlastnit stát, který je po 25 letech zcela převezme.
Smlouvu s vítězem musí schválit vláda a Poslanecká sněmovna. Pokud to stihne do konce
roku, výstavba dálnice by mohla začít v březnu 2021.
(zdroj www.pribram.cz)
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