Obecní úřad Chraštice, Chraštice 2, 262 72, 318 695 371, obecchrastice@seznam.cz

INFORMACE PRO OBČANY
Červen 2011
1. VODNÉ A STOČNÉ 2011
Výběr zálohy za vodné a stočné (Chraštice) nebo jenom vodné (Chraštičky) za 1.pololetí roku 2011:
- proběhne v sobotu 2.7.2011 od 9.00 do 11.00 h. v budově OÚ Chraštice;
- pověření zastupitelé: Mgr.Marcela Peterková, Ing.Jiří Vostarek;
- platit můžete hotově na místě, složenkou nebo převodem na účet;
- cena se v roce 2011 nezměnila (14,-Kč vodné, 18,-Kč stočné);
- záloha se hradí ve výši 50% částky uhrazené za rok předcházející;
- současně budeme vybírat také nedoplatky za rok 2010.
Kdo se nebude moct dostavit k uhrazení zálohy vodného (resp. stočného), může tak učinit ještě v pondělí
4.7.2011 v době od 18.00 do 19.00 hodin na OÚ Chraštice. Všichni, kteří nevyužijí možnost zaplatit zálohu
vodného nyní, budou při podzimním odečtu muset hradit 100% částky za vodu spotřebovanou od
posledního odečtu. Věříme, že rozdělení plateb za vodu do dvou termínů nezatíží rodinné rozpočty tolik,
jako jedna platba v závěru kalendářního roku. Děkujeme za pochopení.

2. POPLATKY ZA PSY
Vlastníci psů z Chraštic a Chraštiček jsou povinni zaplatit poplatek, který činí 50,-Kč za prvního psa a 100,-Kč
za každého dalšího (ročně). Žádáme občany, aby uvedený poplatek uhradili přiloženou složenkou nebo
převodem na obecní účet 7528211/0100 - s použitím variabilního symbolu, který je na složence uveden.

3. NOVÝ WEB JIŽ V PROVOZU!
Upozorňujeme na zprovoznění nového obecního webu, který byl
spuštěn v měsíci červnu. Na první pohled se sice příliš neliší od
starého webu, ale použití tzv. redakčního systému umožňuje, aby
do něj přispívalo více přispěvatelů, mohl být jednodušeji a
průběžně aktualizován a navíc umožňuje některé nové funkce
(vytváření anket, možnost registrace čtenářů a diskuze pod
jednotlivými články, statistiku přečtení jednotlivých příspěvků,
atp.). Tento nový obecní web vytvořil ho Ing.Lukáš Peterka a
najdete jej na tradiční adrese www.obec-chrastice.cz .

4. POZVÁNKA NA DIVADLO 2011
Zveme všechny, kteří mají rádi pohádky, na divadelní představení
našich vycházejících žáků, které se odehraje v úterý 28.června
2011 od 18.00 hodin v parku ZŠ a MŠ Chraštice. Uvedeme
známou pohádku „O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA“.
Přijďte se pobavit a společně přivítat léto a přicházející
PRÁZDNINY! Vstupné dobrovolné! Více informací a fotky
z nácviku divadla najdete na školním webu www.zschrastice.cz .
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