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INFORMACE PRO OBČANY – květen 2019
Nedostatek pitné vody
S ohledem na dlouhotrvající sucho a nedostatečné
zásoby podzemních vod žádáme všechny občany, aby
ani nadále nepoužívali obecní pitnou vodu
k napouštění bazénů, mytí aut a zalévání. V případě
zvýšení odběru pitné vody oproti dennímu průměru
budeme nuceni přistoupit k omezení dodávek pitné
vody pro všechny odběratele.

Dětský den Na Dole
V sobotu 1. 6. 2019 od 9:00 hodin se u rybníka Na Dole
bude konat dětský den, spojený s chytáním ryb a soutěží
o největší úlovek. Občerstvení pro děti zajištěno. Zveme
všechny děti z Chraštic a Chraštiček a samozřejmě i
jejich rodiče či prarodiče. Současně žádáme, aby děti do
věku 15 let přišly v doprovodu dospělé osoby.

Veřejné projednání návrhu na rozvojový dokument obce
Zveme všechny občany a vlastníky nemovitostí v obci
Chraštice a Chraštičky na veřejné projednání návrhu
rozvojového dokumentu obce Chraštice, které se
uskuteční v pátek 7. 6. 2019 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Chraštice.
Věříme, že Vám není další směřování a vývoj naší
obce lhostejný, a že se dostavíte v hojném počtu. Bližší
informace naleznete na letáku, který je Vám doručován
společně s tímto zpravodajem.
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Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
V úterý 28. 5. 2019 proběhne bezplatný sběr a odvoz
nebezpečného odpadu, mezi který patří zářivky,
akumulátory, barvy, olej, tuky, laky, rozpouštědla,
kyselina, detergenty, fotochemický materiál, léky,
pesticidy, hydroxidy, televize, ledničky a pneumatiky
bez disků (pouze z osobních vozů). Nákladní auto bude
přistaveno v úterý 28. 5. 2019 v 15:00 hodin na návsi
v Chraštičkách a v 15:25 hodin v Chrašticích před
budovou OÚ. Prosíme všechny občany, aby byli při
nakládce doneseného odpadu osobně přítomni.

Poděkování SDH Chraštice

Děkujeme SDH Chraštice za zásah při hašení požáru
domu v Chraštičkách a za účast na hasičském
cvičení, které proběhlo v sobotu 18. 5. 2019
v Nestrašovicích. Současně gratulujeme malým
hasičům k získání ceny Malý Soptík.

Charita
Charita Příbram, pobočka Milín, převzala dne
14. 5. 2019 do užívání nově zrekonstruované
prostory v podkroví OÚ Milín. Charita poskytuje
služby lidem v nouzi a dále se specializuje na služby
pro rodiny s dětmi. Její součástí je pečovatelská
a odlehčovací služba, domácí zdravotní péče, denní
stacionář a půjčovna kompenzačních pomůcek.
Dále byl pořízen automobil za účelem rozšíření
terénních sociálních služeb. Všechny uvedené
služby mohou využívat obyvatelé Chraštic
a Chraštiček. Více info na OÚ Chraštice.
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