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

INFORMACE PRO OBČANY - září 2012
1. SBĚR ŠATSTVA
Sbírka (čistého) šatstva a ložního prádla proběhne na OÚ Chraštice ve čtvrtek 20.9.2012
v době od 17.00-18.30 h. Vybrané věci budou v pátek předány Diakonii Broumov.
Jaké věci je možné darovat:
 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/;
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony;
2
 Látky (minimálně 1m , nedávejte odřezky a zbytky látek);
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené;
 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštářů a dek;
 Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené
gumičkou, aby se boty neztratily.
2. SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Sběr papíru proběhne ve škole v týdnu od pondělí
1.10.2012 do pátku 5.10.2012. Sběrová akce je určena
zejména pro školní děti a jejich rodiny, ale mohu ji využít i
občané Chraštic a Chraštiček. Stačí v uvedené termíny
dopravit ráno před vyučováním (7.00-7.45 h.) dobře
zabalené a převázané balíčky sběru ke školní dílně, kde
je převezme p.školník František Srp nebo jiný pověřený
pracovník školy. Děkujeme za spolupráci.
3. KONTROLA A PLOMBOVÁNÍ VODOMĚRŮ
Ve dnech 28.9.-5.10.2012 bude provedena kontrola vodoměrů
v domácnostech a jejich zaplombování. Kontrolou a odečtem stavu
vodoměrů byli pověření členové zastupitelstva p.František Mráz a
p.Milan Cíza. Žádáme všechny odběratele vody z obecního
vodovodu, aby jmenovaným umožnili přístup k vodoměru.
4. PLACENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO OPĚT NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Žádáme všechny občany - odběratele vody z obecního
vodovodu, aby se dostavili v některém z níže uvedených
termínů na OÚ v Chrašticích, kde zaplatí příslušný poplatek
na místě v hotovosti nebo obdrží složenku a zaplatí převodem.
Vodné pro rok 2012 je 14,00 Kč/m3.
Stočné pro rok 2012 je 18,00 Kč/m3.
Hrazení vodného a stočného přímo na obecním úřadě proběhne
v sobotu 6.10.2012 od 9.00 do 12.00 hodin nebo v pondělí
8.10.2012 od 17.00 do 21.00 hodin. Výběr poplatků budou
provádět Mgr.M.Peterková a Ing.J.Vostarek.

5. ÚŘEDNÍ HODINY ČESKÉ POŠTY
Vzhledem k výsledkům jednání o dalším fungování pošty
v Chrašticích i ostatních obcích, je velmi pravděpodobné, že
dojde ke změně úředních hodin na pobočce České pošty
v Chrašticích. O termínu změny i o nových úředních hodinách
bude všechny domácnosti informovat přímo Česká pošta s. p.
6. HLÁŠENÍ PORUCH ELEKTŘINY
V případě poruchy dodávky elektrického proudu volejte na bezplatnou
telefonní linku ČEZ - 840 850 860.
7. UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČNÝ ALKOHOL!
Na žádost Policie ČR upozorňujeme občany, aby se vyvarovali
požívání destilátů „vodka“ a „tuzemák“ z pouličního prodeje.
V případě jakéhokoliv podezření na nelegální výrobu a prodej
lihovin se obracejte přímo na Policii České republiky.
8. ZÁKAZ POBÍHÁNÍ PSŮ!!!
Opět upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání psů po obci!
Hlídejte si své psy, respektujte obecní vyhlášku a počítejte s tím, že pokud
bude volně pobíhající pes odchycen, jeho majitel bude povinen uhradit
v plné výši náklady na odchyt i dočasné umístění v psím útulku. Tyto
náklady mohou být ve výši až několika tisíc Kč. Dalším nepříjemným
důsledkem může být navíc pokuta za nedodržení obecní vyhlášky.
9. 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 ve čtvrtek 18.10.2012 v
15.30 hodin v Chraštičkách a v 15.45 hodin v Chrašticích u
budovy OÚ.
Žádáme občany, aby donesený odpad osobně naložili na
přistavené nákladní vozidlo. Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.
www.obec-chrastice.cz
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