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INFORMACE PRO OBČANY – duben 2020
Zpřístupnění hřbitova
Zítra, tj. v neděli 12. 4. 2020, otevřeme pro občany Chraštic a Chraštiček
hřbitov. Vzhledem k tomu, že stále platí nouzový stav, bude otevřeno pouze
od 14,00 do 17,00 hodin. Důrazně Vás prosíme a žádáme - nevolejte svým
známým ani příbuzným, že je hřbitov přístupný. Nechceme, aby zde
nastala koncentrace cizích lidí!!
Hřbitov bude pro veřejnost otevřen příští týden. Bude otevřeno pouze dvakrát
týdně, a to v úterý od 14,00 do 17,00 hodin a ve čtvrtek 14,00 do 17,00 hodin.
Toto opatření bude platné do konce karantény.
Koronavir
Prosíme, dodržujte stále opatření, která jsou nařízená. Noste
roušku, ven choďte pouze v nutném případě, tj. na nákup,
k lékaři. Nenavštěvujte příbuzné a známé. Zdržujte se doma nebo
na své zahrádce. Víme, že už je to pro všechny dlouhé, ale
prosíme, ještě vydržme.
Odvoz větví na Skalky
Příští víkend (18. – 19. 4. 2020) a následující
(25. – 26. 4. 2020) bude od 9,00 do 17,00 hodin otevřena
závora pro možnost odvozu větví na Skalky. Vzhledem k tomu,
že letos nebude pálení Čarodějnic, je povoleno vozit pouze
větve. Přísný zákaz odvozu starého nábytku a jiného
materiálu.
Pokud by se někdo přesto rozhodl pálit doma, je nutné
nahlášení na Záchranný integrovaný systém!!!! Pálení je
možné pouze v době, kdy nebudete obtěžovat sousedy,
tzn. spíše ve večerních hodinách.
Vzhledem k přetrvávajícímu suchu je možné, že pálení bude
zakázáno úplně. Pokud k tomu dojde, budeme Vás informovat.
Čistička odpadních vod
Tento týden bylo opět vyřazeno z provozu čerpadlo na přečerpávací stanici
čističky odpadních vod v důsledku vhazování odpadků, které tam nepatří
(hadry na podlahu, vlhčené ubrousky a jiné). Bohužel je to již podruhé
za krátkou dobu. Tato oprava je náročná a zvyšuje náklady, které se odráží
na ceně stočného. Upozorňujeme proto občany Chraštic, kterých se to týká,
že pokud se bude tato situace opakovat, budeme nuceni stočné zdražit.
Znovu proto prosíme, nevhazujte do opadu předměty, které tam
nepatří!!!

