Obecní úřad Chraštice, Chraštice čp.2, 262 72, tel.: 318695371, 602160780, 602177014
e-mail: obecchrastice@seznam.cz

INFORMACE PRO OBČANY - březen 2020
ÚŘEDNÍ HODINY Z důvodu mimořádných opatření nadále trvá uzavření Obecního úřadu.
Kontakt je možný pouze elektronicky e-mailem nebo telefonicky. V případě potřeby
osobního jednání (pouze v naléhavých a nezbytně nutných případech) je možné uskutečnit
osobní návštěvu Obecního úřadu po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Kontakty jsou uvedeny v záhlaví tohoto letáku.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY Upozorňujeme občany Chraštiček, že v sobotu dne
28. 3. 2020 od 10:00 do 12:00 hod. nepoteče z důvodu opravy vodovodu pitná voda.

SENIOŘI Vyzýváme občany starší 65 let, aby v zájmu svého zdraví omezili vycházení nebo
dojíždění za nákupy. Neostýchejte se využít možnosti zajištění nákupu potravin a léků, jak
jsme již dávali na vědomí v minulém letáku. Rádi pro Vás tuto službu zajistíme
prostřednictvím dobrovolníků. Připomínáme, že objednávky přijímáme na výše uvedených
mobilních telefonech.

OBECNÍ BRIGÁDA Plánovaná obecní brigáda v sobotu dne 28.3.2020 se z důvodu
trvajícího nouzového stavu ruší. Blízké okolí svých domů občané uklízet mohou.

HŘBITOV Vzhledem k nouzovému stavu a na doporučení složek krizového
štábu s okamžitou platností od 27. 3. 2020 se uzavírá přístup na místní hřbitov.
Důvodem je to, že zdejší hřbitov je umístěn přímo v centru obce a je spádovým
hřbitovem pro mnoho okolních obcí. S blížícími se Velikonocemi se
předpokládá zvýšený pohyb především starších spoluobčanů na místo
posledního odpočinku jejich blízkých. Toto opatření je v zájmu a na ochranu
zdraví našich občanů i obyvatel okolních obcí. Je nám jasné, že tímto krokem
nepříjemně a citlivě zasahujeme do Vašich životů. Přesto Vás prosíme, snažte
se to pochopit. Nechceme Vás omezovat, chceme Vás chránit. DĚKUJEME za
pochopení.
ROUŠKY Tímto chceme poděkovat všem šikovným a ochotným „švadlenkám“,
které se dobrovolně chopily šití roušek, a pomohly nám zásobit rouškami
nejohroženější skupinu občanů - seniory. Dále děkujeme všem, kteří dodali
materiál ze svých domácích zásob. Bohužel nevíme, jak dlouho budou
mimořádná opatření trvat a roušek je stále nedostatek. Hledáme proto i nadále
dobrovolnice/ky, kteří by nám s šitím roušek pomohli. Zároveň Vás prosíme,
pokud byste měli doma nepotřebné gumičky a tkalouny, o jejich poskytnutí.
Galanterie jsou vyprodané a zásobování vázne. DĚKUJEME
NA ZÁVĚR DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM Chraštic a Chraštiček, za jejich součinnost při
překonávání této nelehké situace. DRŽME SI PALCE, AŤ TO VŠICHNI SPOLEČNĚ A VE ZDRAVÍ
ZVLÁDNEME

