INFORMACE PRO OBČANY – srpen 2020
Pouť
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na tradiční pouťové posezení, které se uskuteční v sobotu 15. srpna
2020 v odpoledních a večerních hodinách na návsi v Chrašticích. V neděli 16. srpna 2020
se od 8:00 hodin bude konat pouťová mše v chraštickém kostele. Protože se předpokládá,
že účast na mši bude větší než 100 osob, je možné, že bude vstup do kostela možný
pouze s rouškou.
Odstávka elektřiny
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informovala plánovaných
odstávkách elektřiny v obci Chraštice a Chraštičky:




pátek 7. 8. 2020 v obci Chraštice č.p. 47 a 48 a parc. č. 1313;
čtvrtek 13. 8. 2020 v obci Chraštice parc. č. 349/6, parc. č. 493/2, parc. č. ST. 214;
čtvrtek 13. 8. 2020 v obci Chraštičky č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, č. 128, parc. č. 193,
parc. č. 199/7, parc. č. 417/16, parc. č. 797/8, parc. č. 1427, parc. č. ST.125.

Nebezpečí vzniku požárů
ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 od 8:00 hod. ve Středočeském kraji
výstrahu na jev - Nebezpečí vzniku požárů. Z tohoto důvodu vstupují
na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení
uvedené v nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020.
Uvedené nařízení zahrnuje mimo jiné následující zákazy:
 rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování
hořlavých látek na volném prostranství),
 používání zábavní pyrotechniky,
 vypouštění „lampionů štěstí“,
 vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla
dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou,
strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Nedostatek vody
V posledních dnech došlo opět ke zvýšenému odběru obecní pitné
vody. Žádáme občany, aby nepoužívali pitnou vodu k zalévání,
napouštění bazénů a mytí aut.
Omezení vstupu na hřiště u MŠ Chraštice
Z důvodu prováděných zemních prací není možné od středy 5. srpna 2020
do neděle 9. srpna 2020 vstupovat na dětské hřiště u mateřské školy
Chraštice.

