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Vážení a milí spoluobčané,
letošní vánoční svátky budou pro nás pro všechny tak trochu jiné, ale i navzdory všem
opatřením Vám přejeme, abyste si je užili v kruhu svých nejbližších plnými doušky.
To co dělá Vánoce Vánocemi - vůně vánočního stolu a vánočního stromku, slavnostní
nálada, radost z dárků, setkání rodičů se svými dětmi a vnoučaty, to zůstává. Vánoce
jsou svátky radosti a veselosti a neopakovatelné atmosféry. Prožijme tedy i tyto letošní
Vánoce se štěstím, láskou a pokojem.
Dovolte nám tedy, abychom Vám jménem celého zastupitelstva popřáli pokojné prožití
vánočních svátků, do nového roku 2021 hodně štěstí, lásky a nejvíce ze všeho pevné
zdraví.
Zároveň děkujeme všem občanům, kteří v roce 2020 i přes nepříznivou situaci
pomáhali zajistit chod a údržbu našich obcí a napomohli tak k udržení kvality života
v této nelehké době. Těšíme se a doufáme v další spolupráci v roce 2021!

Betlémské světlo opět v Chrašticích!
Také letos bude k dispozici Betlémské světlo dovezené skauty z dalekého Chrámu
Narození Páně ve městě Betlémě. Můžete si ho vyzvednout ve středu 23.12.2020 cca
od 17.30 hodin před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Chrašticích. Poté bude
Betlémské světýlko k dispozici v lampě u betléma na návsi až do Štědrého dne. Bližší
informace: Karel Derfl (739 691 120)

Od Betléma k Betlému
Vzhledem k tomu, že jsme byli letos ochuzeni o veškeré adventní akce a radovánky,
připravili jsme pro Vás zpestření v podobě instalace netradičního slámového Betléma
v kapličce v Chraštičkách. Můžete si udělat pěknou procházku z Chraštic
do Chraštiček nebo naopak.. Kaplička je stále otevřená a po setmění je uvnitř
osvětlena, a to vždy minimálně do 20 hodin.

Aplikace V OBRAZE
Upozorňujeme občany na nově zřízenou mobilní aplikaci „V OBRAZE“, která, pokud
si ji stáhnete do svého mobilního telefonu, informuje o vložení nové zprávy
na internetových stránkách naší obce www.obec-chrastice.cz. Aplikace je určena pro
všechny, kteří mají chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS, a je
možné ji stahovat zdarma na Google Play nebo v App Store. Odkaz na stažení je
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k dispozici také přímo na internetových stránkách obce. Díky této aplikaci můžete
sledovat aktuální dění v naší obci a mít včas informace, např. o kulturních
a společenských akcích, odstávkách elektřiny apod.

Vodné a stočné
Přibližně v polovině ledna 2021 proběhne odečet stavu vodoměrů. Termíny budou
upřesněny. Cena vodného a stočného zůstává stejná jako v roce 2020, tj. vodné
v ceně 42 Kč/m3 a stočné v ceně 36 Kč/m3.

Svoz TKO
V lednu 2021 dojde k uzavření nových smluv na svoz odpadů, termín bude upřesněn
v lednovém zpravodaji. Současné známky jsou platné do konce měsíce ledna 2021.
První svoz v roce 2021 proběhne v sobotu 2. 1. 2021. Jak jste možná zaznamenali
z médií, byl schválen nový zákon o odpadech, v jehož důsledku dojde k navýšení cen
známek za svoz odpadu.

Rekonstrukce rybníka v Chraštičkách
Na jaře 2021 proběhne vyčištění rybníku v Chraštičkách, na které byla získána dotace
ze Středočeského kraje. Na dokončení rekonstrukce rybníku byla podána žádost
o dotaci na Ministerstvo zemědělství. O dalším postupu budeme informovat
v následujícím roce.

Výzva pro trvale žijící občany
Rádi bychom požádali občany, kteří žijí trvale v obci Chraštice nebo Chraštičky,
a nejsou zde přihlášeni k trvalému pobytu, aby zvážili možnost přihlášení trvalého
bydliště do našich obcí.
Jedná se o to, že obce dostávají finanční příspěvky ze státního rozpočtu podle počtu
trvale bydlících obyvatel. Navíc počet obyvatel je jedním z rozhodujících kritérií při
rozhodování o udělení dotací, např. na kanalizaci. V současné době lze očekávat
výrazné snížení příspěvků státu do rozpočtů obcí. Pro malé obce bude velmi náročné
zajistit svůj provoz při současném zvyšování cen energií, poplatků a dalších nákladů.
Prosíme, zvažte možnost podpořit naše obce tímto způsobem.
Děkujeme.

