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

INFORMACE PRO OBČANY - říjen 2011
1. 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 v úterý 18.10.2011 v 15.45 v Chraštičkách a
v 16.10 v Chrašticích u budovy OÚ. Žádáme občany, aby donesený odpad nezanechávali na
místě, ale byli osobně přítomni nakládání. Děkujeme.
2. SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Sběr papíru proběhne ve škole v týdnu od pondělí 31.10.2011 do pátku 4.11.2011. 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. PLACENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Letos nebude prováděn odečet vodoměrů přímo v domácnostech, ale žádáme všechny
občany - odběratele vody z obecního vodovodu, aby si sami provedli odečet svého
vodoměru a dostavili se v jeden z níže uvedených termínů na OÚ v Chrašticích, kde
zaplatí příslušný poplatek na místě v hotovosti nebo obdrží složenku a zaplatí převodem.
Případná již zaplacená záloha bude samozřejmě odečtena od celkové částky.
Vodné pro rok 2011 činí 14,00 Kč/ m3. Stočné pro rok 2011 činí 18,00 Kč/ m3.
Hrazení vodného a stočného přímo na obecním úřadě proběhne v sobotu 19.11.2011 od
9.00 do 11.00 hodin nebo v pondělí 21.11.2011 od 17.00 do 19.00 hodin. Ve stejnou dobu
můžete přímo na obci zaplatit hotově také všechny ostatní případné nedoplatky – nájem hrobů,
poplatek za pohřbení či uložení urny, poplatek za psy, atp.! Děkujeme za spolupráci.
4. REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Vzhledem k probíhající výměně starého oplocení a vrat u MŠ za nové, je dětské hřiště stále
nepřístupné pro veřejnost. Po dokončení modernizace hřiště, která je hrazena z prostředků
Obce Chraštice a z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje, bude nutné, aby si
rodiče dětí vyměnili již zapůjčený klíč od vrátek dětského hřiště za nový klíč. Toto mohou
učinit ve škole nebo v úřední dny na OÚ Chraštice.
5. NOVÝ ALMANACH ŠKOLY
Všem zájemcům nabízíme nový Almanach školy Chraštice 1961-2011 (150,-Kč), školní
trička v různých barvách a velikostech i pro dospělé (180,-Kč), posledních několik školních
hrnečků (150,-Kč) a DVD ze školních divadel 2000-2011 (130,-Kč). Informace v kanceláři
školy nebo v úřední dny na OÚ Chraštice.
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