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INFORMACE PRO OBČANY - červen 2022

Dětský den
Připomínáme všem dětem i dospělým, že v sobotu 4. června 2022
proběhne dětský den.
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.
Těšíme se na vás 
Letní kino
Připomínáme, že v sobotu 4. června 2022 se bude
v případě příznivého počasí konat přibližně od 20:30 hodin
letní kino.
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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Možnost pololetní platby za vodné a stočné
Občané, kteří chtějí využít možnosti pololetní platby
vodného a stočného, mohou zaslat stavy svých
vodoměrů a uhradit pololetní platby za vodné a stočné,
a to nejdéle do konce června 2022. Preferujeme úhradu
převodem na bankovní účet č. 7528211/0100, popř. je
možné platit v úředních hodinách na OÚ Chraštice
(hotovostně či platební kartou). Variabilní symbol je
číslo popisné a „1“ v Chrašticích nebo „2“
v Chraštičkách. Je nutné provést samostatnou platbu
za vodné a zvlášť platbu za stočné.
Omezení úředních hodin v době prázdnin
V době letních prázdnin budou omezeny úřední hodiny OÚ Chraštice.
Úřední hodiny budou v úterý 19. 7. 2022 od 17:00 do 19:00 hodin a v úterý
9. 8. 2022 od 17:00 do 19:00 hodin.
Nové zámky u závor
Na závory u cest k Touškovskému lesu, k obci Řeteč
a Chraštičkám, byly nainstalovány nové zámky a další bariéry,
které by měly zabránit jejich objíždění. Bohužel i přesto se stále
množí případy, kdy řidiči často tyto závory objíždějí, a to
zejména v souvislosti s opravou silnice č. I/4. Upozorňujeme,
že toto objíždění je porušením dopravních předpisů a u závor
budou umístěny fotopasti.
Úhrada samovýroby dřeva
Úhradu samovýroby dřeva je možné provést bankovním převodem na
účet č. 7528211/0100, popř. je možné platit v úředních hodinách na OÚ
Chraštice (hotovostně či platební kartou). Variabilní symbol je číslo
popisné a „1“ v Chrašticích nebo „2“ v Chraštičkách. Do poznámky napsat
„dřevo“.
Odvoz železného šrotu v Chraštičkách
Omlouváme se občanům Chraštiček, že nebyl odvezen
železný šrot, a to vzhledem ke ztíženému přejezdu
silnice č. I/4. Po dokončení opravy silnice bude stanoven
nový termín.

