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INFORMACE PRO OBČANY – květen 2022
Veřejná schůze
Současně s tímto zpravodajem obdržíte pozvánku
na veřejnou schůzi, která se bude konat v pátek
20. května 2022 od 18:00 hodin v prostorách jídelny ZŠ
a MŠ Chraštice.
Sběr železného šrotu
V pátek 27. 5. 2022 proběhne v odpoledních hodinách
sběr železného šrotu, který budou zajišťovat členové
Sboru dobrovolných hasičů Chraštice. Šrot určený
ke sběru je možné umístit před své domy.
Sběr nebezpečného odpadu
Ve čtvrtek 19. 5. 2022 proběhne bezplatný sběr a odvoz
nebezpečného odpadu, mezi který patří zářivky, akumulátory,
barvy, olej, tuky, laky, rozpouštědla, kyseliny, detergenty,
fotochemický materiál, léky, pesticidy, hydroxidy, televize,
ledničky a pneumatiky bez disků (pouze z osobních vozů).
Nákladní auto bude přistaveno ve čtvrtek 19. 5. 2022 v 15:00 hodin na návsi
v Chraštičkách a v 15:30 hodin v Chrašticích před budovou OÚ. Prosíme
všechny občany, aby byli při nakládce doneseného odpadu osobně přítomni.
Dětský den
Obec Chraštice ve spolupráci s TJ Sokol Chraštice zve všechny děti včetně
rodičů a ostatního doprovodu na dětský den, který proběhne v sobotu
4. června 2022.
Dětský den bude zahájen tradičním chytáním ryb od 8:00 hodin u rybníka
Na Dole.
Od 14:00 hodin bude na hřišti u sokolovny Na dole připraven další program,
který bude trvat přibližně do 16:00 hodin. Těšit se můžete na:
- malování na obličej,
- šikovnostní hry pro děti,
- odlévání figurek z cínu,
- lukostřelba,
- mlynář a caletník;
- skákací hrad.
Občerstvení pro děti bude zajištěno.
Účast dětí je možná pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
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Letní kino
Zveme všechny občany na letní kino, které se v případě
příznivého počasí bude konat v sobotu 4. června 2022
přibližně od 20:30 hodin.
Tentokrát se bude promítat na hřišti u sokolovny
Na Dole, kde bude možnost občerstvení.
Promítat se bude česká komedie Srdce na dlani.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
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