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INFORMACE PRO OBČANY – duben 2022
Veselé Velikonoce
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám všem krásné
velikonočních svátků.

a

pohodové

prožití

Kontejner na bioodpad v Chrašticích
Vzhledem k tomu, že někteří návštěvníci hřbitova nedodržují
pravidla třídění odpadu, a vhazují velké množství veškerého
hřbitovního
odpadu
včetně
plastů
do kontejneru
na bioodpad, byli jsme nuceni nechat tento kontejner
z Chraštic dočasně odvézt.
Vrácen bude ihned po velikonočních svátcích. Omlouváme se tímto místním
občanům za způsobené potíže.
Stavění májky
V sobotu 23. dubna 2022 ve 13:00 hodin se uskuteční vycházka
do lesa za účelem výběru letošní májky. Budeme rádi za co největší
účast.
Tradiční zdobení a stavění májky proběhne v sobotu 30. dubna
od 13:00 hodin na návsi v Chrašticích. Následovat bude opékání buřtů
a pálení čarodějnic na Skalkách. Na návsi v Chraštičkách bude
ozdobena a postavena menší májka a následovat bude také pálení
čarodějnic opékání buřtů.
Doufáme, že pálení čarodějnic proběhne tak, jak jsme byli zvyklí, a nedojde
k žádným omezením.
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Samovýroba dřeva
Občané, kteří se přihlásili k samovýrobě dřeva, se dostaví
v sobotu 23. dubna 2022 v 08:00 hodin k samotě
„u Kotrouše“, kde bude sraz s panem hajným, který všem
přidělí úsek.

Místní poplatek
Občané, kteří zde mají trvalé bydliště, ale fakticky se zde
nezdržují, mohou nejpozději do konce dubna 2022 dodat
potvrzení, že pobývají na jiném místě, kde platí místní
poplatek. Pokud nebude potvrzení dodáno, bude účtován
místní poplatek dle platné obecně závazné vyhlášky obce
Chraštice č. 2/2021.

Veřejná schůze
Zveme všechny občany na veřejnou schůzi, která se bude
konat v pátek 20. května 2022 od 18:00 hodin. Budeme Vás
informovat o realizovaných projektech, aktuálním dění
v obci i o plánovaných projektech a záměrech. Všem
občanům budou doručeny pozvánky.

Obědy pro seniory
Obec Chraštice nabízí občanům, kteří pobírají starobní
důchod, možnost odebírat obědy ze školní jídelny ZŠ
a MŠ Chraštice za sníženou cenu, a to za 50,- Kč
za 1 oběd (celková cena oběda je 70,- Kč a z toho 20,- Kč
přispívá obec Chraštice). Případní zájemci se mohou
hlásit na OÚ Chraštice.
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