INFORMACE PRO OBČANY – PROSINEC 2021
Vážení spoluobčané,
obecní vánoční stromečky už zase svítí, betlémy
stojí, což nám dává jednoznačně najevo,
že přichází Vánoce a konec roku se nezadržitelně
blíží. Chtěli bychom proto poděkovat všem, kdo se
po celý rok 2021 podíleli na organizování a chodu
obce Chraštice a Chraštičky, a to často zdarma
a ve svém volném čase.
Dovolte nám, abychom Vám všem popřáli krásné,
klidné, přátelské a bezpečné Vánoce, aby jejich
čarovná atmosféra přetrvala, a úspěchy příštího roku
ať předstihnou roky minulé. V závěru roku přejeme,
abyste si užili alespoň pár dní klidu a odpočinku
strávených se svými blízkými. Do celého nového roku
Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky
a spokojenosti. Ať je nový rok plný radostných chvil
a splněných snů.

SVOZ ODPADU V ROCE 2022
Od ledna 2022 dochází ke změně dne pro svoz TKO. Nově budou
od ledna 2022 popelnice vyváženy ve středu, namísto
dosavadního pátku. První svoz proběhne ve středu 5. 1. 2022.
Podrobnější info viz samostatný list k tomuto zpravodaji.

ODEČET STAVU VODOMĚRŮ
Žádáme Vás o nahlášení stavu Vašich vodoměrů do konce roku 2021, a to
zasláním na obecní email obecchrastice@seznam.cz, nebo na obecní mobilní
telefony: 602 160 780 nebo 602 177 014. Ideálně prosíme o zaslání fotografie
vodoměru s viditelným stavem, popř. o opsání tohoto stavu. Platba vodného
a stočného bude probíhat v lednu 2022.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo opět v Chrašticích! Také letos
bude k dispozici Betlémské světlo dovezené
skauty z dalekého Chrámu Narození Páně ve
městě Betlémě. Můžete si ho vyzvednout ve středu
23.12.2021 od 16.30 hodin u kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Chrašticích. Betlémské světlo bude
hořet také v jesličkách na návsi, kde si ho můžete
připálit i na Štědrý den. Bližší informace poskytne
Mgr. Karel Derfl (739 691 120).
OHŇOSTROJ
Srdečně zveme všechny občany Chraštic a Chraštiček
na novoroční ohňostroj, který bude odpálen v sobotu
1.1.2022 v 17:00 hodin na zahradě ZŠ Chraštice. Pokud
epidemiologická situace dovolí, bude následovat
společný novoroční přípitek.
OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
V době vánočních svátků budou zrušeny úřední hodiny OÚ
Chraštice. Nejbližší úřední hodiny budou v úterý 4. 1. 2022
od 17:00 do 19:00 hodin.

