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INFORMACE PRO OBČANY – srpen 2021
Výměna vodoměrů
Do konce měsíce srpna 2021 bude v obci Chraštice provedena výměna
všech vodoměrů. Následovat budou Chraštičky. Výměna vodoměrů se
bude týkat všech občanů, včetně těch, kteří platí paušál.
Práce provádí osoba, která má k tomu příslušné oprávnění. Pověřený
pracovník se prokáže potvrzením OÚ Chraštice, které bylo vydáno starostkou obce, a to
zejména z důvodu problémů nastalých při výměně vodoměrů u jednoho občana z Chraštic.
Uvedený pracovník Vás bude postupně kontaktovat. Výměna probíhá v odpoledních
hodinách a po domluvě je možné čas přizpůsobit. Prosíme občany o trpělivost a vstřícnost.
Občané, kteří mají vlastní vodoměr déle než 5 let, mohou OÚ Chraštice požádat
o výměnu i tohoto vodoměru. Pokud k výměně nedojde, bude nutné doložit na
OÚ Chraštice platnou certifikaci tohoto vodoměru.
Děkujeme za spolupráci.
Odečty elektroměrů
Ve dnech 6. 8. až 19. 8. 2021 budou probíhat odečty stavu
elektroměrů, které provádějí pracovníci ČEZ. Dovolujeme si Vás proto
požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru.
Země živitelka
V pátek 27. 8. 2021 proběhne zájezd do Českých Budějovic
na výstavu Země živitelka. Zájemci se mohou hlásit na OÚ
Chraštice, a to emailem, telefonicky nebo osobně. Cena zájezdu je
210,- Kč při naplnění autobusu (45 míst). Byly osloveny rovněž
okolní obce.
Pokud bude autobus naplněn a zájezd se bude moci uskutečnit,
budou přihlášeným osobám poskytnuty bližší informace.
Pouť
O víkendu 14. a 15. 8. 2021 proběhne na návsi v Chrašticích tradiční pouť
včetně pouťových atrakcí a stánků.
V neděli dopoledne proběhne tradiční pouťová mše v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Chrašticích. Přesný čas bude uveden u vstupu do kostela.
Srdečně všechny občany zveme.

POUŤOVÁ ZÁBAVA
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na pouťovou
zábavu, pořádanou u příležitosti
tradiční pouti v Chrašticích, která
proběhne v sobotu 14. srpna 2021
ve večerních

hodinách

na

návsi

v Chrašticích. K poslechu a tanci bude
hrát hudební skupina Eleonora.
Po dlouhé době různých omezení
a nařízení se těšíme na společné
setkání



o dodržování

I

přesto
platných

nařízení.
Vstupné dobrovolné.

prosíme
vládních

