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INFORMACE PRO OBČANY- KVĚTEN 2018
1. UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST ŠETŘENÍ PITNOU VODOU
V souvislosti s dlouhodobým suchem a nedostatkem podzemní vody
vyzýváme všechny odběratele k zodpovědnému nakládání a šetření
s pitnou vodou z obecního vodovodu tak, aby mohlo být zabezpečeno
plynulé zásobování obyvatel obce.
Pitná voda je primárně určena pro potřeby domácnosti (tj. především k pití,
vaření, mytí, uklízení a praní) a její užívání k jiným účelům (např. mytí aut,
zalévání zahrad, napouštění bazénů) způsobuje její nedostatek a výpadky
v dodávce pitné vody pro domácnosti. Pokud bude zjištěno nehospodárné užívání odebírané
pitné vody, může být vodovodní přípojka domácnosti odpojena. Stejně bude postupováno,
pokud bude zjištěn nepovolený odběr vody z obecního vodovodu mimo schválený vodoměr.

2. SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů Chraštice opět organizuje sběr železného šrotu, který proběhne
v pátek 18.5.2018 od 17.00 hodin. Žádáme občany, aby svůj železný odpad nedávali před
domy dříve než v uvedeném termínu, neboť v minulosti docházelo ke krádežím tohoto sběru
cizími osobami a je pravděpodobné, že by tomu tak bylo i letos.

3. SBĚR A BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek nebezpečného odpadu: zářivky,
akumulátory, barvy, olej, tuky, rozpouštědla, kyselina, detergenty,
fotochemický materiál, léky, pesticidy, hydroxidy, televize, ledničky (pouze
úplné) a pneumatiky bez disků (pouze z osobních vozů). Nákladní auto bude
přistaveno v pátek 25.5.2018 od 16.00 h. v Chraštičkách a v 16.15 h. v
Chrašticích před budovou OÚ. Upozorňujeme občany, že jsou povinni svůj
donesený odpad osobně naložit na přistavený sběrný vůz. Pokud toto nebude dodrženo,
bude odpad vrácen tomu, kdo jej na místě pouze odloží.

TŘETÍ SJEZD RODÁKŮ OBCE A 120. VÝROČÍ SDH
NABÍDKA OFICIÁLNÍCH POZVÁNEK:
Chcete Vy osobně pozvat někoho ze svých příbuzných či
známých na 3. sjezd rodáků a oslavu 120. výročí SDH Chraštice?
V tom případě můžete udělat následující:
1) vyzvedněte si natištěné pozvánky na OBECNÍM ÚŘADĚ
CHRAŠTICE v úředních hodinách (každé pondělí 18.00-21.00 h.).
2) nejpozději do 20.5.2018 osobně předejte na OÚ nebo
zašlete mailem jméno a přesnou adresu dotyčného a OÚ Chraštice zajistí odeslání
pozvánky na takto získané adresy běžnou poštou.
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