KŘIVSOUDOVSKÝ

Zpravodaj
Milí spoluobčané,

vydání prosinec 2021

Přeji Vám krásné a klidné Vánoce a do nového roku 2022
pevné zdraví, štěstí, co nejvíce radosti, osobních a pracovních úspěchů. Buďte v této nelehké době na sebe
opatrní a k ostatním ohleduplní.
Rád bych Vás seznámil s tím, co se v roce 2021 podařilo.
Ve spolkovém domě se obkládalo a pokládaly dlažby,
byla osazena keramika na toaletách, osazeno a zprovozněno tepelné čerpadlo, provedena fasáda budovy
(vnitřní vybavení bude zakoupeno v zimě a na jaře,
pokud půjde vše podle plánu, bude budova zkolaudována a otevřena veřejnosti); v MŠ byl nahrazen starý
nevyhovující kotel za nové tepelné čerpadlo; na zahradě v MŠ bylo provedeno hřiště s bezpečnou plochou
pro děti, byla opravena nevyhovující střecha přístavku
u místní pošty a byla vydlážděna plocha pro parkování
u místního obchodu s potravinami.
Celkem jsme podali žádost o dotaci na deset dotačních titulů, získat se zatím podařilo čtyři, a to všechny
na lesní hospodářství (drcení klesti, oplocení, sadbu a na
škody po kůrovci). Z větších dotací nám nevyšla třeba
dotace na víceúčelové hřiště a rekonstrukci asfaltových
ploch u sokolovny a náměstí, ale koncem tohoto roku
podáme žádosti znovu.

V příštím roce budou práce dále pokračovat na Spolkovém domě (dokončení soklu budovy, osazení obložek
a dveří, zakoupení vnitřního vybavení), rozšíření veřejného osvětlení u rybníku Nádržka, začne postupně probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení v Křivsoudově,
výměna kotle v č. p. 1 a č. p. 97, pokud to finanční situace
dovolí, tak bychom chtěli nově vyasfaltovat náměstí,
komunikaci k sokolovně a hráz rybníku Spurňák, upravit a zkulturnit místo pro sběr tříděného odpadu za prodejnou a podle toho jestli budeme úspěšní u podaných
dotací, tak i jiné…
Podali jsme žádost o dotaci u ministerstva zemědělství na stavbu Intenzifikace ČOV. Jsem rád, že jsme byly
zařazeni do alokace ve výši 1,5 miliardy Kč, což zní jako
veliké číslo, ale byla naplněna za pouhých sedm dní od
vypsání. O zařazení do alokace rozhodovala připravenost a rychlost obcí a měst. V tuto chvíli se stále doplňují potřebné doklady vyžadované ministerstvem. V brzké
době budeme soutěžit dodavatele stavby. Rozpočet od
projektanta byl sestaven na 15,5 mil. Kč bez DPH, žádaná
dotace je 11 mil. Kč. V této době ale není nic jisté, takže
budeme čekat a doufat, že vše dopadne dobře.
Starosta Jan Červený

Vodné a stočné pro rok 2022

Vážení občané,
závěrem letošního roku Vám chceme popřát klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
Také dobrou rodinnou pohodu v novém roce 2022.
Přejí všichni zastupitelé a pracovníci
městyse Křivsoudov.

Od 1. 1. 2022 dojde ke zdražení vodného z původních
30 Kč na nových 35 Kč v městysi Křivsoudov a Lhotě
Bubeneč. Stočné zůstane na původních 40 Kč. Důvodem je navýšení ceny společností PEVAK o 6 Kč/1 m3 od
které vodu odebíráme. Ke konci roku 2021 nový odečet
vody nebude, výpočet vodného se stanoví v poměru
1/3 za 30 Kč a zbylé 2/3 za 35 Kč. Odečty budou provedeny,
jako vždy, v dubnu 2022.
Starosta
Jan Červený

Poděkování

Městys Křivsoudov připravuje změnu územního plánu
č.2 pro Křivsoudov a Lhotu Bubeneč.
Vyzýváme tímto všechny, vlastníky pozemků, kteří
mají zájem podat svůj návrh na zařazení lokality do
změny územního plánu, aby tak učinili a to do 31. 12. 2021.

Ráda bych poděkovala našim stálým dopisovatelům do
našeho zpravodaje.
Jmenovitě: pí Iluška Sůrová, p. Antonín Toula, p. Václav
Brixi.
Všichni tři nás provází historií našeho městyse. Jsou to
zajímavé články, hlavně by je měla číst naše mládež, aby
tyto vzpomínky nikdy nezanikly. Těším se i na články
od našich občanů. Pište o všem co Vás zajímá. Společně
s Vámi bude náš zpravodaj zajímavější.
Jana Bímová

Žádost

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Změna územního plánu č. 2 městyse Křivsoudov

Žádáme občany, aby své neuhrazené závazky (vodné,
stočné, nájmy za bytové a nebytové prostory atd.) vůči
městysu Křivsoudov zaplatili nejpozději do 22. 12. 2021.
ÚM Křivsoudov

Prosinec:
pí Marie Filipová
p. František Urbánek
p. Antonín Krátký

81 let
70 let
82 let
ÚM Křivsoudov
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Zastupitelstvo městyse Křivsoudov ze dne 22. 11. 2021
Zastupitelstvo:
a) Schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 7
2. vyvěšení návrhu rozpočtu městyse Křivsoudov na
rok 2022
3. vyvěšení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
městyse Křivsoudov na rok 2023, 2024, 2025 a 2026
4. podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace u sokolovny od MMR
5. podání žádosti o dotaci na pořízení víceúčelového
hřiště od MMR
6. vyřazení nepotřebného majetku MŠ Křivsoudov dle
seznamu
7. smlouvu o dílo na výměnu kotle v č. p. 97
8. smlouvu o dílo na výměnu kotle v č. p. 1
9. finanční dar pro Sdružení zdravotně postižených
Vlašim ve výši 2 000 Kč
10. znění kvalifikační dokumentace, zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo s budoucím dodavatelem stavby na intenzifikaci ČOV Křivsoudov
11. smlouvu na výkon BOZP ČOV Křivsoudov s paní
koodinátorkou Janou Vašíčkovou, 393 01  Pelhřimov
12. obecně závaznou vyhlášku městyse Křivsoudov
č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 1. 1. 2022
13. s platností od 1. 1. 2022 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 500 Kč/kalendářní
rok za fyzickou osobu přihlášenou v obci a nebo
vlastníka bytu, RD, stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce
14. s platností od 1. 1. 2022 odkoupení popelnic občany
od městyse v částce 363 Kč včetně DPH
15. s platností od 1. 1. 2022 možnost zakoupit 2 ks popelnic do domácnosti, ve které je 5 a více členů trvale hlášených občanů (poplatek zůstává stejný, a to
500 Kč/1 osoba/1 kalendářní rok
16. s platností od 1. 1. 2022 ceny pro právnické a podnikající fyzické osoby popelnice 2 310 Kč + 500 Kč paušál
= 2 810 Kč včetně DPH za kalendářní rok; kontejner
12 023 Kč + 500 Kč paušál = 12 523 Kč včetně DP za
kalendářní rok
17. smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho
provozování

18. finanční příspěvek pro Pečovatelskou službu okresu
Benešov ve výši 32 000 Kč včetně DPH na rok 2022
19. rozpočet plateb Bene-Bus pro rok 2022 ve výši
112 455 Kč a uhrazení této částky
20. přílohu č. 47 a 48 k dodatku č. 6 smlouvy s Vodakem
Humpolec s.r.o.
21. úpravu vodného a stočného od 1. 1. 2022, a to vodné
35 Kč včetně DPH za 1 m3, stočné zůstává 40 Kč včetně DPH za 1 m3
22. vyvěšení záměru na prodej části pozemku
parc. č. 1122/1 v k. ú. Křivsoudov
23. vyvěšení záměru na propachtování části pozemku
parc. č. 89/1 v k. ú. Křivsoudov
24. od 1. 1. 2022 předsedu kulturní komise paní Jindru
Ptáčkovou
25. vzdát se předkupního práva na koupi obchodu
COOP č. p. 63 v Křivsoudově
26. koupi vertikutátoru
27. smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. na připojení nového
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 21 SOP 01 4121878885
28. odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2022
29. kalkulaci cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok
2022. Cena vodného Kč 31,81/1 m3 bez DPH, cena stočné Kč 36,36/1 m3 bez DPH
b) Pověřuje pana starostu:
1. podáním žádosti o dotaci na opravu místní komunikace
2. podáním žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště
3. podpisem darovací smlouvy pro Sdružení zdravotně
postižených
4. podpisem smlouvy na výkon BOZP ČOV
5. Jana Červeného jako určeného zastupitele pro pořízení změny č. 2 ÚP Křivsoudov a pověřuje Jana Červeného k předání podkladů pro zpracování obsahu
změny pořizovateli MěÚ Vlašim
6. podpisem smlouvy pro umístění Z-Boxu
7. podpisem smlouvy pro Pečovatelskou službu okresu
Benešov
8. podpisem přílohy č. 47 a 48 s Vodakem Humpolec
9. podpisem smlouvy s ČEZ Distribuce a.s.
c) Bere na vědomí:
1. kontrolu zápisu ze dne 22. 9. 2021
2. jmenování inventarizační komise
Starosta: p. Červený Jan Místostarosta: p. Souček Tomáš

Materiál na pomoc Moravě
V rámci pomoci Jižní Moravě po ničivé přírodní katastrofě, která se stala 24. 6. 2021 v okrese Břeclav a Hodonín, si náš sbor vybral obec Mikulčice a pro tuto obec
začal připravovat materiální pomoc. Po navázání kontaktu s vedením obce a s místním starostou SDH byl
specifikován druh potřebného materiálu pro tuto
pomoc.
Celá akce proběhla ihned po zmapování technických
a materiálních potřeb obce Mikulčice. Městys Křivsoudov přispěl částkou 30 000 Kč, občané částkou 45 000 Kč
a místní spolky a firmy celkem částkou 105 000 Kč. Za
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tyto prostředky v hodnotě 180 000 Kč byl postupně pořízen, po konzultacích a jednáních s vedením obce a SDH
Mikulčice, potřebný technický a stavební materiál.
Finále příprav materiální pomoci nastalo v sobotu
6. 11. 2021 v ranních hodinách, kdy vyjely dvě jízdní
hasičské soupravy s celkovým objemem 4 tuny, aby tato
pomoc Moravě byla slavnostně předána obci Mikulčice. Materiál byl předán osobně panu Janu Vlašicovi místostarostovi obce Mikulčice. Přijaté faktury za
nákup materiálu jsou k dispozici na Úřadu městyse
Křivsoudov.
Ladislav Vacek

Pohřeb byl velkolepý, podle pamětníků největší od rozloučení
s Františkem Palackým v květnu roku 1876. V průvodu kráčelo
nejen 1 600 Sokolů z devadesáti jednot v krojích, ale také všichni
významní představitelé veřejného a kulturního života. Dále také
tisíce občanů, kteří také lemovali v hustých zástupech (špalírech)
všechny ulice, jimiž průvod procházel.
Nešťastná náhoda nebo sebevražda.
Je zajímavé, že první pochybnost o příčině smrti Miroslava
Tyrše se začaly objevovat až ve třicátých letech minulého století.
Do té doby všechny encyklopedie i autoři uvádějí, že „zahynul utonuv v potoce“ či „zahynul neznámým způsobem.“ Představitelé
Sokola to takto brali. Pro ně bylo nemožné jen připustit, že by
smrt zakladatele jejich organizace mohla být sebevraždou. V době
zvýšeného napětí mezi Čechy a Němci se však objevilo několik
publikací, které oficiální verzi Tyršovy smrti zpochybňovaly.
Renata Tyršová vydala knihu nazvanou „Miroslav Tyrš. Jeho
osobnost a dílo,“ sepsanou podle zápisků, korespondence, rukopisných pozůstalostí a mých vzpomínek. Šlo o první část dovedenou do Tyršovy smrti, jíž však nijak nekomentuje. Omezuje
se pouze na konstatování, že odešla z Oetzu zpráva od Scheinera
o nálezu v řece; která následkem nastalých chladných dnů opadla.
Přiznává špatný nervový stav manžela, ale nevěří, že by mohl
spáchat sebevraždu. Mnohem důrazněji se ohradila o několik
let později proti ničím nepodloženým tvrzením zpochybňujícím
některé okolnosti kolem úmrtí jejího manžela.
Zemřela v únoru roku 1937 ve věku 83 let.
Co ještě dodat.
Když uvažujeme o okolnostech a příčinách smrti Dr. Miroslava
Tyrše, musíme znovu začít tím, co se ví o jeho zdravotním stavu
než odjel na dovolenou do Oetzu. Z předešlých údajů víme, že
Tyrš na tom v polovině roku 1884 byl špatně po stránce psychické
i fyzické. Cítil se duševně vyčerpaný. A tentokrát sám, na radu
lékařů i přátel se rozhodl vzít si delší dovolenou /jako v roce

1869 a odjet odpočívat. V tom roce 1869 odjel nejprve na venkov
a poté k Bodamskému jezeru/. Profesor Goll mu doporučil pobyt
u Severního moře. Miroslav Tyrš se rozhodl na radu přítele Gustava Eima, vídeňského zpravodaje Národních listů pro tyrolskou
vesničku Oetz. Protéká tam mezi horskými velikány v úzkém
údolí malá, ale divoká řeka Aache. Tam odjel v polovině července
1884 v naději, že při procházkách ve zdravém horském vzduchu
najde ztracený klid. Na procházky i další túry chodil každý den.
V dopisech domů manželce a přátelům v Praze si stěžoval, že
mu líp není. Zvláště pak v posledním dopisu manželce Renatě.
Toho nešťastného rána si též při snídani stěžoval, že v noci
nespal, cítil bolesti hlavy, rukou i nohou. Cítil se unavený a občas
pociťoval i závratě. Toho 8. srpna se ještě vrátil kolem desáté hodiny. Požádal v hostinci o sklenici mléka. Poté si vzal slaměný klobouk a deštník a odešel.
Nevrátil se ani na večeři ani v noci. Ráno se majitel hostince Tobias Haid s místními horaly radil o pátrání po M. Tyršovi.
Nežli se stačili rozhodnout, přijela bryčkou od nádraží Renata
Tyršová. Svoji návštěvu manželu oznámila telegramem. Píše se.
Byla v šoku z toho, co se dozvěděla. Vesničané začali prohledávat
blízké i vzdálené okolí.
Opět je třeba připomenout Tyršovu psychickou labilitu, kterou
zdědil po matce a jež se v Oetzu zhoršila. Historička Zora Dvořáková
napsala o Tyršovi zasvěcenou monografii. Upozornila na to, že Tyrš
při potížích užíval chloral. Ten měl jak hypnotikum a narkotikum
tehdy neznámé vedlejší účinky; vyvolával bolesti končetin, slabost,
srdeční poruchy, úzkosti, panický strach i klamné smyslové vjemy.
Pak už stačil jediný neopatrný krok…
Zkušení horalé byli přesvědčeni, že Tyršova smrt byla důsledkem nešťastné náhody. Jinak by ho nepohřbili do posvěcené půdy
místního hřbitova a ještě na čestné místo. Proč nevěřit těm, kteří
okolí Oetzu a především divokou a záludnou Aache znali nejlépe.

Václav Brixí

Proč to tady mám ráda

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTYSE

Snad každý z nás chce někam patřit. Mít někde své kořeny, svou
rodinu, svůj rodný dům. To je místo, kam se každý rád vrací i po
letech. Navštívit rodiče, přátele, vzpomínat na staré časy. Na čas
dětství, lásek a nadějí. Projít se po okolí. Rodáci, kteří přijíždí
zřídka ještě si všimnou změn. Uvidí co je zde nového. Dost se
toho tady za poslední léta změnilo k lepšímu. Jistě si všimnou
nových domků na parcelách u hřiště, také je již skoro hotový
dům č. p. 2. Zbývají jen drobnosti a může být kolaudace. I náměstí
prošlo velkou změnou. Je vydlážděné a působí hezkým dojmem.
Nacházíme se v regionu, kde je většinou zemědělská oblast.
Je tu málo průmyslu i málo pracovních míst. Za prací se dojíždí.
Přesto tu lidé žijí rádi. Snad nikde jinde nesvítí slunce jasněji
a rozkvetlé louky nevoní víc. Ráda tady žiji. Kdykoliv jsem přijela
z dalekých cest, měla jsem velkou radost, že se vracím domů.
Uvidím svůj rodný dům a svou rodinu.
Blíží se konec roku, je čas vánoční. Sice je podzimní počasí na
tuto dobu ještě příjemné, ale zima se blíží. Začínají přípravy na
Vánoce. Ať už je to úklid, nebo pečení cukroví. Kupují se dárky
i každá drobnost potěší. Největší radost z nich mají malé děti. Je
to čas pohody, přátelských setkání a vzpomínek na ty, kteří s námi
již nejsou. Snažme se je prožít ve zdraví, lásce a spokojenosti.
Až půjdete na půlnoční mši, jistě budou padat drobné hvězdičky sněhu a lehce Vás pohladí po tváři.
Krásné Vánoce Vám všem přeje Jana Bímová

Od nového roku 2022 dochází k velkým změnám ohledně vybírání
poplatků za odpad v celé ČR na základě obecních vyhlášek č. 1 a 2,
které jsou zpracovány dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a č. 541/2020 o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Fyzické osoby
Od 1. 1. 2022 bude uvedena v platnost obecně závazná vyhláška
městyse Křivsoudov č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
vyhláška“).
Poplatníkem je:
– fyzická osoba přihlášená v obci
– vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba a která je umístěna na území obce
– Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
Výše sazby poplatku je 500 Kč za 1 osobu za kalendářní rok.
TS Vlašim budou odprodávat sběrné nádoby (dále je „popelnice“)
a to za 363 Kč s DPH.
pokračování na s. 4
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NA POKRAČOVÁNÍ

Sokol – tělocvičná jednota, Miroslav Tyrš – »otec« Sokola

Zdravotní okénko: Bylinné čaje

INFORMACE

Čaj má dlouholetou tradici. Dříve byl hojně využíván v lékařství,
v dnešní době je součástí, snad každé domácnosti. Pro výrobu
čajů se používají různé sušené části rostlin – kořeny, oddenky,
nať, květ, plod, semena, ze stromů také kůra, nebo listy. Čaj není
jen oblíbený nápoj, který příjemně osvěží a zvláště v zimním
období zahřeje, ale také má různorodé účinky na konkrétní
zdravotní problémy. Existující čaje, zaměřené na redukci váhy,
vnitřní očistu těla, pro podporu imunity, čaje proti vysokému
cholesterolu. Bylinkami se řeší i onemocnění dýchacích cest,
potíže s pohybovým aparátem, kožní potíže, nebo potíže se
spánkem.
Ti, kteří se v bylinkách vyznají, si mohou připravit vlastní čaje,
nebo různé směsi. Přitom lze použít části bylin v sušeném nebo
v čerstvém stavu. Pravidlem je, že bylinky v jakékoliv formě by
se neměly vařit, ale pouze spařit – přelít vodou, chvíli nechat
vyluhovat a pak scedit. V některých případech je nutné louhovat
bylinky za studena, aby se účinné látky neznehodnotily.
A které jsou typické čaje z rostlin, které se v našem zeměpisném pásmu vyskytují?
MÁTOVÝ ČAJ, k jehož přípravě se používají vonné listy, zvláště
posiluje nervovou soustavu. Mátu lze také použít při bolestech
zubů a dásní, protože její základní složkou je mentol, s chladivým

Byl v Křivsoudově zámek?

Od r. 1950 pronajaté od Plemenářského ústavu v Písku. Před ní
stála dřevěná „prubírna“ připouštění klisen. Vše bylo po r. 1960
převedeno do Alberovic do hospodářství p. Václava Turka, kde byl
uznávaný chov koní. Ošetřovatelem v Křivsoudově byl p. František
Pavelka. Hřebci byli používání k tahu i na jízdu pod sedlem, kterou
zajišťovali zootechnici Josef Vomela a Jaroslav Čihák. V Alberovicích i jinde byl místo služebního vozidla kůň. V průměru zde bylo
připuštěno sto kusů soukromých klisen ročně, v Alberovicích již
o něco méně. Zaváděním provozu traktorů byla koňská síla pomalu vytlačována ze zemědělské výroby. Před domkem váhy byla
vybudována podzemní nádrž na naftu se stojanovým čerpadlem.
U mléčnice byla vybodována rampa na nakládání mlékárenských konví, bohužel vedle blízkého hnojiště před kravínem,
dvůr zde byl dlouhodobě osázen vlašskými ořechy. V provozu
byl tehdy i po léta používaný průjezd v budově č. p. 66, kterým
jsme všichni chodili na práci „do dvora“ – stejně jako poddaní

Odpadové hospodářství městyse

V praxi to bude probíhat tak, že obec vykoupí všechny popelnice
a zájemci (občané) si je budou moci odkoupit začátkem nového
roku od obce při placení poplatku za odpad. Pokud někdo nebude
chtít popelnici odkoupit, tak si bude muset pořídit popelnici svojí
a to v předepsaném objemu 110 litrů.
Nárok na počet popelnic:
– 1 až 4 osoby v domácnosti trvale přihlášené v obci = 1 popelnice
– 5 a více osob v domácnosti trvale přihlášených v obci = 2 popelnice (poplatek zůstává pořád stejný a to 500 Kč za 1 osobu za
kalendářní rok)
Časté dotazy:
„Vlastním v Křivsoudově dvě a více nemovitostí s č. p. Budu tento
poplatek platit podle počtu nemovitostí? Tzn. 1 nemovitost 500 Kč,
dvě nemovitosti 1 000 Kč atd…?
Ne, toto je ve vyhlášce zohledněno a bude se vybírat pouze
poplatek za jednu nemovitost.
„Dcera je v Křivsoudově trvale hlášena, ale bydlí v jiném městě“.
Ano, v tomto případě se poplatek vybrat musí, a to proto, že
dané město, v kterém dcera bydlí, nemá nárok poplatek vybrat;

účinkem. Mátový čaj se nejvíce používá při bolestech hlavy, při
nachlazení, při léčbě žaludečních obtíží.
HEŘMÁNKOVÝ ČAJ působí tišivě proti křečím, žaludečním
a střevním potížím. Jako inhalační látka se heřmánek používá při
nachlazení, při chřipce a zánětlivých onemocněních průdušek.
Má také silné desinfekční účinky.
MEDUŇKOVÝ ČAJ celkově zklidňuje organismus, také žaludek, zmírňuje stresové projevy, je prostředkem, navazujícím spánek. V tomto případě se doporučuje přidat do čaje i lžičku medu.
LIPOVÝ ČAJ, připravovaný z květu lipového stromu se osvědčuje při chřipce a nachlazení. Zmírňuje horečku, ředí krev a preventivně působí proti vzniku onemocnění, jakým je třeba infarkt,
nebo zánět žil.
KOPŘIVOVÝ ČAJ má značné močopudné účinky, ale za
významný se považuje jeho přínos při pročistění krve a snižování krevního tlaku.
ŠÍPKOVÝ ČAJ je vhodný nápojem k celkovému posílení
imunity a tím preventivním prostředkem proti řadě nemocí
a také celoročním zdrojem vitamínu C.
Nechť i u Vás také popíjení lahodného čaje spolu s vánočním
pečivem a cukrovím přispěje k Vaší příjemné sváteční atmosféře.
Krásné Vánoce všem spoluobčanům přeje
Ila Sůrová
robotníci v minulosti. Budovu č. p. 138 pro byty zaměstnanců
„deputátníků“ postavila již v r. 1913 rodina Fuchsova s vyvýšeným
schodištěm a třemi vchody. Později zde byla i kancelář hospodářství, pracoviště vedoucího ing. Josefa Štěpánka a techniků
Jaroslava Novotného a Jindry Svitáka – zootechnika a agronoma.
V čele budovy bývala kovárna, později přestavěná na garáž pro
traktory a sklad pneumatik. Nad budovou v patře byla rovněž
sýpka vedle bytu rodiny Vacíků a Košátků se schody na půdu.
V té době zaměstnanci „fasovali“ zelenohnědé uniformy s čepicí „brigadýrkou“ a blýskavými knoflíky s nápisem ČSSS. Zavedl je
bývalý Trust státních statků československé republiky v padesátých letech, v období „socializace venkova“.
Za dobu působení statků-půlstoletí do ukončení v r. 1993 se
zde vystřídaly desítky mužů-správců, vedoucích, techniků a žen
ve funkci účetních. Mnozí z nich již nejsou mezi námi – patří jim
náš dík a vzpomínka.
Antonín Toula
může tak učinit pouze obec nebo město, v kterém je přihlášena.
Ani to, že jí pronajímatel v nájemném dává poplatek uhradit, není
důvod pro neuhrazení poplatku v městě nebo obci kde je přihlášena. Žádný občan ČR neplatí poplatek za odpad 2krát, vždy se
váže poplatek k trvalému bydlišti. Rekreanti a vlastníci budovy
s č. p. nebo č. ev.
Právnické a podnikající fyzické osoby
Od 1. 1. 2022 bude uvedena v platnost obecně závazná vyhláška
městyse Křivsoudov č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství pro právnické a podnikající fyzické osoby
zapojené do systému na základě smlouvy s městysem.
Výše sazby: 1× Popelnice 2 310 Kč + 500 Kč = 2 810 Kč včetně DPH
(2 310 Kč je cena popelnici, paušální částka 500 Kč je poplatek za
ukládání odpadu do třídících nádob) paušální částka se platí pouze
u první popelnice
1× Kontejner 12 023 Kč + 500 Kč = 15 523 Kč včetně DPH (12.023 Kč
je cena kontejner, paušální částka 500 Kč je poplatek za ukládání
odpadu do třídících nádob) paušální částka se platí pouze u prvního kontejneru
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