Obecní úřad Chraštice, Chraštice 2, 262 72, 318 695 371, obecchrastice@seznam.cz

INFORMACE PRO OBČANY
Duben 2010
1. OČKOVÁNÍ PSŮ
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 24.4.2010
- na návsi v Chraštičkách od 10.30 do 10.40 hod.
- v Chrašticích na návsi od 10.45 do 10.50 hod.
Poplatek 100,-Kč bude vybírán na místě proti potvrzení.

2. ŽELEZNÝ ŠROT
Sbor dobrovolných hasičů Chraštice organizuje jarní sběr železného šrotu, který proběhne
v pátek 7.5.2010 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. NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu za 1.pololetí roku
2010 proběhne ve čtvrtek 27.5.2010:
- na návsi v Chraštičkách od 15.00 do 15.20 hod.
- v Chrašticích před OÚ od 15.30 do 16.00 hod.
Nebezpečné složky KO jsou: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, fotochemický
materiál, léky, pesticidy, televize, lednice (pouze úplné), pneumatiky z osobních vozidel (bez
disků v počtu max. 4 kusy /občan). Ostatní odpad nebude brán do kontejneru! Pokud chcete
využít možnosti odvozu nebezpečného odpadu, je nutné tak učinit osobně a být přítomen
nakládání na vůz!!! Děkujeme za pochopení.

4. SBĚR STARÉHO PAPÍRU
ZŠ a MŠ Chraštice organizuje jarní sběr starého papíru, který proběhne v týdnu od 24. 5 do
28.5.2010. Sběr zabalený v krabicích nebo balících můžete odevzdávat vždy ráno před
vyučováním u školní dílny nebo po domluvě se školníkem p.F.Srpem i v jinou dobu. Vzhledem
k tomu, že v pátek 28.5.2010 bude sběr rovnou odvážen,
nebude již možné po tomto termínu přijímat další starý papír.
Děkujeme za pochopení.

5. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
ZŠ a MŠ Chraštice se opět zapojila do sbírky Český den proti rakovině (dříve
známý jako Květinový den), která proběhne ve středu 12.5.2010. Žáci školy
budou za minimálně 20,-Kč prodávat kytičky a výtěžek sbírky je určen na boj
proti rakovině. Více informací na www.denprotirakovine.cz

OÚ Chraštice
www.obec-chrastice.cz

