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INFORMACE PRO OBČANY – červen 2021
Výměna vodoměrů
V minulých dnech byla zahájena výměna vodoměrů. Konkrétní
termín výměny Vám bude osobně sdělen firmou, která bude
výměnu provádět.
Dětský den, chytání ryb a letní kino
V minulém zpravodaji jste byli informováni, že v sobotu
5. června 2021 proběhne dětský den, chytání ryb a letní kino.
Opatření Ministerstva zdravotnictví však stanovuje podmínky
pro konání hromadných akcí, jejichž splnění by bylo obtížné
a naplánované zábavné akce by tím byly znepříjemněny
(povinné testování, respirátory, rozestupy, zákaz konzumace
jídla a nápojů v hledišti). Rozhodli jsme se proto uvedené
akce raději zrušit a odložit na pozdější termín. Doufáme,
že tyto akce bude možné brzy uspořádat v náhradním
termínu a bez omezení, v klidu, a v pohodě si je užít.
Sběr nebezpečného odpadu
Připomínáme, že ve čtvrtek 3. června 2021 proběhne bezplatný sběr
a odvoz nebezpečného odpadu, mezi který patří zářivky, akumulátory,
barvy, olej, tuky, laky, rozpouštědla, kyselina, detergenty, fotochemický
materiál, léky, pesticidy, hydroxidy, televize, ledničky a pneumatiky bez
disků (pouze z osobních vozů). Nákladní auto bude přistaveno
ve čtvrtek 3. června 2021 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.
Sběr železného šrotu
Připomínáme, že v pátek 28. května 2021 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.
Smlouvy o nájmu hrobových míst
Žádáme všechny nájemce hrobových míst, kteří nemají uzavřenou
smlouvu o nájmu hrobového místa nebo nemají uhrazeno nájemné,
aby se dostavili na OÚ Chraštice v úředních hodinách, tj. každé úterý
od 17:00 do 19:00 hodin, popř. aby kontaktovali OÚ Chraštice na emailu
obecchrastice@seznam.cz nebo na tel. 602 160 780.
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