INFORMACE PRO OBČANY - prosinec 2021
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám jménem celého zastupitelstva popřáli pokojné
prožití adventní doby a vánočních svátků, do nového roku 2021 hodně
štěstí, lásky a nejvíce ze všeho pevné zdraví. Zároveň děkujeme všem
občanům, kteří v roce 2021 i přes přetrvávající nepříznivou situaci
pomáhali zajistit chod a údržbu Chraštic a Chraštiček. Doufáme v další
spolupráci a těšíme se na společná setkávání v roce 2022!
Zrušení některých adventních akcí
Na zahájení letošního adventu jsme měli pro Vás připraveno několik akcí
– řemeslné trhy pro děti, adventní koncert, společné rozsvěcení vánočního
stromu, mikulášskou nadílku a ohňostroj. S ohledem na aktuální velmi
nepříznivou epidemiologickou situaci a platná protiepidemiologická
nařízení jsme byli bohužel nuceni konání většiny těchto akcí zrušit. Konat
se bude pouze adventní koncert a mikulášská nadílka pro děti, jak je níže
popsáno.
Adventní koncert
Srdečně vás zveme na adventní koncert, který proběhne v neděli
28. listopadu 2021 od 15:30 hodin v chraštickém kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Vystupovat bude příbramský pěvecký sbor Krásky, který pro
nás nacvičil speciální adventní repertoár.
Do kostela smějí vstupovat
z následujících podmínek:

pouze

osoby,

které

splňují

jednu

• prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době
ne delší než 180 dnů přede dnem konání koncertu, nebo
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny
(druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín),
musí uplynout nejméně 14 dní.
Všichni jste srdečně zváni ☺

Mikulášská nadílka
V letošním roce jsme byli nuceni upustit od tradiční mikulášské nadílky
s čerty a anděly, avšak o mikulášskou nadílku nebudou děti z Chraštic
a Chraštiček ochuzeny. Balíčky, které jim Mikuláš zanechá, jim budou
postupně doručeny.
Betlém
I v letošním roce bude v Chrašticích i Chraštičkách instalován betlém.
V Chrašticích bude tradiční kreslený betlém na návsi vedle vánočního
stromu. Slaměný betlém bude umístěn v kapličce v Chraštičkách.
Kaplička bude stále otevřená a po setmění bude uvnitř osvětlena. Zveme
Vás tímto na prohlídku obou betlémů, kterou můžete spojit třeba
s příjemnou adventní procházkou ☺
Adventní a vánoční stezka
V následujících dnech budou v Chrašticích za mateřskou školou směrem
k Touškovskému lesu instalovány cedule s adventní a vánoční tematikou.
Obdobná stezka byla umístěna např. během velikonoční doby. Zveme vás
tímto na procházku a prohlídku stezky.
Donáška potravin, léků a ochranných pomůcek
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci stále platí nabídka OÚ
na donášku potravin, léků, ochranných pomůcek a případně dalších
nezbytných potřeb občanům, kteří si je nejsou schopni zajistit sami, nebo
v případě, kdy je celá rodina v izolaci či karanténě a nemá možnost si tyto
potřeby zajistit. V těchto případech se můžete obrátit na mobilní telefony
602 160 780 (starostka), 602 177 014 (místostarostka) nebo na email
obecchrastice@seznam.cz.

Kontejnery na bioodpad
Kontejnery na bioodpad budou v Chrašticích a Chraštičkách umístěny
do konce listopadu 2021 a poté opět na jaře 2022.

