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INFORMACE PRO OBČANY- LISTOPAD 2016
1. BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Připomínáme občanům, že v pátek 18.11.2016 opět proběhne bezplatný sběr a
odvoz nebezpečného odpadu. Nákladní auto bude přistaveno v 16.15 hodin v
Chraštičkách a v 16.30 hodin v Chrašticích u budovy OÚ. Žádáme občany, aby
donesený odpad osobně naložili na přistavené nákladní vozidlo. Děkujeme
všem za pochopení a spolupráci.

2. ZAKONČENÍ 1. ETAPY REKONSTRUKCE RYBNÍKA
V pátek 25. listopadu 2016 od 9.00 hodin proběhne předání
již dokončené stavby „Rekonstrukce rybníka v Chraštičkách
(zatrubnění návsi)“, která byla financována z Povodňového
fondu Středočeského kraje a z rozpočtu obce Chraštice.

3. ZAHÁJENÍ ADVENTU
Tradiční setkání občanů a společné zahájení adventu v naší
obci bude i letos spojené s koncertem v kostele a
rozsvícením vánočního stromu na návsi.
Letošní adventní setkání zahájíme v sobotu 26.11.2016 od
16.30 hodin, kdy v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Chrašticích zazpívají členové příbramského pěveckého
sboru Codex Temporis.
Po hudebním vystoupení bude setkání občanů pokračovat
na návsi u hasičárny před rozsvíceným vánočním stromem.
Všechny děti z Chraštic a Chraštiček, které se na tuto akci
dostaví, dostanou od naší obce předvánoční nadílku.
Zveme srdečně všechny občany a zejména děti!

4. BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2016
V pátek 23.12.2016 si můžete v době od 17.00 do 17.20 hod.
v chraštickém kostele připálit Betlémské světlo a odnést si
ho domů. Více informací o této tradici si můžete přečíst na
www.betlemskesvetlo.cz.
OÚ Chraštice
www.obec-chrastice.cz

Farnost Chraštice a zastupitelstvo obce Chraštice
vás srdečně zvou na koncert pěveckého sboru

CODEX
TEMPORIS
v sobotu 26. listopadu 2016 od 16.30 hodin
v chraštickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Využijte této příležitosti a přijďte si poslechnout písně v podání pěveckého sboru, který
vznikl již na počátku 80. let. Původně se zaměřoval na jednodušší liturgické zpěvy,
kterými doprovázel bohoslužby především v příbramských kostelech. Sbor se orientuje
převážně na renesanční polyfonii, výjimkou však nejsou ani barokní skladby. Od září
2012 vede Codex Temporis sbormistr Lukáš Marek. Repertoár sboru se postupně
rozšiřuje až do soudobé hudby (Zdeněk Lukáš, Martin Červenka, Fabio Fresi). Stále více
se rozvíjí i koncertní činnost - pravidelně vystupuje na Noci kostelů, zavítal i na hrad
Karlštejn.

KONCERT SE KONÁ K PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ ADVENTU V CHRAŠTICÍCH
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