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INFORMACE PRO OBČANY- ČERVEN 2017
1. VÝZVA OBČANŮM K DŮSLEDNÉMU ŠETŘENÍ PITNOU VODOU
V souvislosti s velkými výkyvy v odběrech vody z obecního vodovodu (což vede k jejímu
nedostatku v některých dnech) vyzýváme všechny odběratele k zodpovědnému nakládání a
šetření s pitnou vodou tak, aby mohlo být zabezpečeno plynulé zásobování obyvatel obce.
Při zjištění odběru pitné vody z obecního vodovodu k jiným účelům (např. mytí aut, zalévání
zahrad, napouštění bazénů) než pro potřeby domácnosti (tj. k pití, vaření, mytí, uklízení a
praní), bude vodovodní přípojka domácnosti odpojena. Stejně tak bude postupováno, pokud
bude zjištěn nepovolený odběr vody z obecního vodovodu mimo schválený vodoměr.
2. CO SE NESMÍ VHAZOVAT (SPLACHOVAT) DO KANALIZACE?
Upozorňujeme občany v Chrašticích, aby nevhazovali do kanalizace nevhodný odpad, který
by mohl ucpat a poškodit přečerpávací stanici ČOV. Jedná se například o hygienické vložky,
hadry, dětské pleny, tampony, plastové předměty a láhve atp. Toto vše se již v kanalizaci
objevilo a může se stát, že při poruše bude ČOV mimo provoz až do doby, než dojde k vyčištění
a opravě (což může trvat i delší dobu a zkomplikuje to život všem občanům v obci!).
3. SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů Chraštice opět organizuje sběr železného šrotu, který proběhne
v pátek 9.6.2017 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.
4. NOC KOSTELŮ BUDE LETOS POPRVÉ I V CHRAŠTICÍCH
V rámci celostátní akce „N O C K O S T E L Ů“ bude pro všechny zájemce připraven
zajímavý program také v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrašticích v pátek 9.6.2017 od
18.00 hodin. Podrobný program akce je zveřejněn na plakátech.
5. DĚTSKÝ DEN NA DOLE
V sobotu 10. Června 2017 od 9.00 hodin bude u obecního rybníka Na Dole tradiční
„D Ě T S K Ý D E N “ spojený s chytáním ryb, soutěžemi a cenami pro děti. Zveme všechny děti
z Chraštic a Chraštiček a samozřejmě i jejich rodiče či prarodiče. Přijďte se pobavit!
6. POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ DIVADLO 2017
Zveme všechny, kteří mají rádi pohádky, na divadelní představení našich vycházejících žáků,
jež se koná ve čtvrtek 28. června 2017 od 18.00 hodin v parku ZŠ a MŠ Chraštice (na závěr
školní Zahradní slavnosti, která začíná již od 16.30 hodin).
Na programu je představení pohádky „KOUZELNÝ ZVONEČEK“. Vstupné bude dobrovolné!
Více informací a fotky z nácviku divadla najdete na školním webu www.zschrastice.cz.
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