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INFORMACE PRO OBČANY - LISTOPAD 2015
1. PLACENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Žádáme všechny občany - odběratele vody z obecního vodovodu, aby se dostavili v sobotu
21.11.2015 od 8.00 do 11.00 hodin na OÚ v Chrašticích (POZOR! dočasné sídlo OÚ je nyní ve
veřejné knihovně, která sídlí v I. patře mateřské školy). Zde zaplatíte příslušný poplatek za
vodné a stočné na místě v hotovosti nebo obdržíte složenku a zaplatíte převodem.
V případě, že u vás nebyl proveden odečet spotřebované vody, dostavte se i s aktuálním
stavem vodoměru. Vodné pro rok 2015 je 20,00 Kč/ m3. Stočné 2015 je 20,00 Kč/ m3.
2. BESEDA S CESTOVATELEM A FOTOGRAFEM
SRPZŠ a MŠ Chraštice zve všechny zájemce na besedu s fotografem a cestovatelem Richardem
Jaroňkem. Cestovatelský večer na téma „NÁSTRAHY AFRIKY“ spojený s promítáním
unikátních fotografií se uskuteční ve středu 18.11.2015 od 17.00 hodin v podkroví mateřské
školy v Chrašticích. Děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma, dospělí platí 70,-Kč. Více
informací o cestovateli Richardu Jaroňkovi na www.uniquenature.cz.
3. SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K 40.VÝROČÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Slavnost 40 let od otevření mateřské školy v Chrašticích - setkání dětí, rodičů, pedagogů,
bývalých žáků i zaměstnanců, občanů a veřejnosti – proběhne v pátek 27.11.2015 od 16.30 h.
v budově MŠ Chraštice. Při této příležitosti vystoupí děti z mateřské školky, bude zahájena
výstava fotografií z čtyřicetileté historie i současnosti naší MŠ, představíme také výstavku
hraček, se kterými si hrály děti navštěvující školku v uplynulých desetiletích a vrcholem
slavnosti bude hudební vystoupení rodiny Bendů. Všechny srdečně zveme!
4. ZAHÁJENÍ ADVENTU V CHRAŠTICÍCH
Tradiční setkání občanů a společné zahájení adventu spojené s rozsvícením vánočního
stromu, s občerstvením a předáním „nadílky“ pro děti z Chraštic a Chraštiček se uskuteční
v sobotu 28.11.2015 od 16.30 hodin v Chrašticích na návsi před hasičárnou. Všechny občany a
zejména děti srdečně zveme!
5. VÁNOČNÍ KONCERT V CHRAŠTICÍCH
Zveme občany i další zájemce na předvánoční koncert pěveckého sboru „BEDRS“, který se
uskuteční v sobotu 12.12.2015 od 16.30 hodin v kostele Nanebevzetí P.Marie v Chrašticích.
6. BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2015
Všichni, kteří chtějí mít na štědrovečerním stole světlo zapálené až v dalekém Betlémě a poté
dopravené mezinárodní skautskou štafetou až k nám, mohou si pro něj dojít ve středu
23.12.2015 od 17.00 hodin do chraštického kostela Nanebevzetí Panny Marie.
7. ODVOZ BIOODPADU
Pravidelný sobotní odvoz bioodpadu bude probíhat do konce listopadu a znovu bude zahájen
až v dalším vegetačním období na jaře 2016.
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