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INFORMACE PRO OBČANY- KVĚTEN 2018/2
1. DĚTSKÝ DEN NA DOLE
V sobotu 2. června 2018 od 9.00 hodin bude u obecního rybníka Na
Dole tradiční „D Ě T S K Ý D E N “ spojený s chytáním ryb, soutěžemi a
cenami pro děti. Zveme všechny děti z Chraštic a Chraštiček a
samozřejmě i jejich rodiče či prarodiče. Přijďte se pobavit!
2. OZNÁMENÍ O ČÁSTEČNÉM BEZPROUDÍ V NAŠÍ OBCI
Oznamujeme obyvatelům Chraštic, že v úterý 5. 6. 2018 od 11.00 do 14.00 hodin dojde
k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v celé části obce Chraštice.
Tuto informaci zveřejňujeme na základě žádosti ČEZ Distribuce, a.s.
V Chraštičkách bude dodávka elektrického proudu bez omezení.
Stejně tak nedojde k omezení dodávky pitné vody z obecního
vodovodu v celé obci.
3. VEŘEJNÉ NAHLÉDNUTÍ DO OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO
OPERÁTU A MOŽNOST UPLATNĚNÍ NÁMITEK PROTI JEHO OBSAHU
Upozorňujeme majitele nemovitostí v Chrašticích, že katastrální operát obnovený novým
mapováním na digitální katastrální mapu (tzv. „obnovený katastrální operát“) bude
předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Chraštice v zasedací místnosti
dne 5.6.2018 od 12.00 do 16.00 hodin s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.
Veřejnému nahlédnutí budou přítomni zaměstnanci Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Příbram.
4. POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ DIVADLO 2018
Zveme všechny, kteří mají rádi pohádky, na divadelní představení našich
vycházejících žáků, jež se koná ve středu 27. června 2018 od 18.00
hodin v parku ZŠ a MŠ Chraštice (na závěr školní Zahradní slavnosti,
která začíná již od 16.30 hodin). Uvidíte pohádku „JAK SE TANČÍ BRUMBAMBULE“.
Vstupné bude dobrovolné! Více informací najdete na školním webu www.zschrastice.cz.

16.6.2018 - TŘETÍ SJEZD RODÁKŮ OBCE A 120. VÝROČÍ SDH
V sobotu 16. června 2018 proběhne již 3. sjezd rodáků obce
Chraštice a oslava 120. výročí Sboru dobrovolných hasičů
v naší obci spolu s připomínkou 100 let vzniku Československé
republiky. Další informace a podrobný program celé této akce
jsou zveřejněny na webu www.obec-chrastice.cz a dále v tisku,
či prostřednictvím pozvánek a plakátů.
Těšíme se na setkání v Chrašticích…
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