Obecní úřad Chraštice, Chraštice č.p. 2, 262 72, tel. 318 695 371, 602 160 780,
602 177 014, email: obecchrastice@seznam.cz
INFORMACE PRO OBČANY – květen 2021
Dětský den Na Dole
Zveme všechny občany, zejména děti, na dětský den, který
proběhne v sobotu 5. června 2021 u rybníka Na Dole a na hřišti
u Sokolovny Na Dole, pokud to epidemiologická situace dovolí.
Od 8:00 hodin bude možnost chytání ryb a odpoledne naváže
program s řemeslnými dílnami, skákacím hradem, malováním
na obličej a další.
Bude možnost občerstvení v zahrádce u restaurace Na Dole, která
otevírá již 1. června 2021.
Účast dětí je možná pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Je
nutno dodržovat nařízená hygienická opatření.
Letní kino
Zveme všechny občany na letní kino, které se v případě příznivého
vývoje epidemiologické situace a počasí bude konat v sobotu
5. září 2020 po setmění, tj. přibližně od 20:30 hodin. Tentokrát se
bude promítat na hřišti u sokolovny Na Dole, kde bude možnost
občerstvení. Promítat se bude česká komedie Štěstí je krásná věc.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
Sběr železného šrotu
V pátek 28. 5. 2021 proběhne v odpoledních hodinách sběr
železného šrotu, který budou zajišťovat členové Sboru
dobrovolných hasičů Chraštice. Šrot určený ke sběru je možné
umístit před své domy.
Sběr nebezpečného odpadu
Ve čtvrtek 3. 6. 2021 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 ve čtvrtek 3. 6. 2021
v15:00 hodin na návsi v Chraštičkách a v 15:30hodin v Chrašticích před
budovou OÚ. Prosíme všechny občany, aby byli při nakládce
doneseného odpadu osobně přítomni.
Nedostatek vody
V posledních dnech došlo opět ke zvýšenému odběru obecní pitné
vody. Platí proto přísný zákaz zalévání zahrádek, napouštění bazénů,
mytí aut apod.
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Sbírka Diakonie Broumov
Diakonie Broumov pořádá sbírku textilu a ostatních věcí
do domácnosti.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 čisté koberce, předložky….
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče
 Hygienické potřeby, drogistické zboží
 Dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)
Naopak není možné odevzdat:
 Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 Nábytek
 Znečištěný a vlhký textil
 Knihy - těch je momentálně nadbytek.
Všechny věci je nutné zabalit do igelitových pytlů a nádobí do krabic.
Věci do sbírky můžete v případě zájmu odevzdat na OÚ Chraštice v úterý 18. května
2021 nebo v úterý 25. května 2021, a to od 17:00 do 19:00 hodin, nebo v pátek
28. května 2021 od 15:00 do 17:00 hodin. Případně lze termín telefonicky dohodnout.
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