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INFORMACE PRO OBČANY- PROSINEC 2017
1. OMEZENÍ VJEZDU NA POLNÍ CESTY
Na polní cesty v katastru obce Chraštice byly z rozhodnutí ZO umístěny závory,
zabraňující volnému průjezdu motorových vozidel. Uvedené polní cesty byly
obnoveny z prostředků Pozemkového fondu ČR a mají především
umožňovat majitelům vjezd na jejich pozemky.
Nejedná se tedy o komunikace určené k běžné silniční dopravě!
Protože došlo k velkému nárůstu provozu na těchto komunikacích
a vzhledem ke skutečnosti, že cesta bývá každodenně využívána více než 50
dětmi z MŠ, 80 žáky ve školní družině i občany k procházkám či jízdě na kole,
rozhodlo ZO o uzavření těchto cest pro běžný provoz, aby nedocházelo
k ohrožení dětí i dospělých. Majitelé pozemků mají svůj klíč a v odůvodněných
případech je klíč k dispozici také na OÚ Chraštice. Děkujeme za pochopení!

2. LÍPY U SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Na základě zpracovaného odborného posudku o stavu stromů,
posouzení bezpečnostních rizik a v souladu s doporučením
odborníků zastupitelstvo obce rozhodlo o pokácení posledních
dvou lip u sochy sv. Jana Nepomuckého v Chrašticích.
Dále bylo navrženo, aby v roce 2018 k oslavě 100. výročí
vzniku republiky byly u pomníku vysázeny lípy nové.

3. OHŇOSTROJ ZŠ A MŠ CHRAŠTICE
Na závěr tradiční Vánoční slavnosti, kterou pořádá ZŠ a MŠ
Chraštice, bude ve čtvrtek 21.12.2017 odpálen v areálu školy
OHŇOSTROJ s hudebním doprovodem. Předpokládaný začátek
ohňostroje je kolem 18.30 hodin. V š e c h n y s r d e č n ě z v e m e !

4. BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2017
V sobotu 23.12.2017 si zájemci mohou v době od 17.00 do
17.20 h. v chraštickém kostele připálit Betlémské světlo a
odnést si ho domů. Více informací o této tradici si můžete
přečíst na www.betlemskesvetlo.cz.

5. PŮLNOČNÍ MŠE NEBUDE, JESLIČKY ANO!
Kostel v Chrašticích bude ve dnech 25.-26.12.2017 vždy v době 14.00-15.00 h.
otevřený pro všechny, kteří se chtějí prohlédnout JESLIČKY. Půlnoční mše letos
v chraštickém kostele nebude.
OÚ Chraštice, www.obec-chrastice.cz

Šťastné a veselé svátky
vánoční a mnoho úspěchů
v novém roce 2018
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