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

INFORMACE PRO OBČANY - březen 2011
1. DŘEVO Z OBECNÍHO LESA PRO OBČANY
Zájemci o dřevo z obecního lesa (samovýroba,
max. 3 kubíky na domácnost) se mohou přihlásit
u M.Vogeltanze (tel: 602 471 775). Podmínkou
je však účast na brigádě v lese. Brigády
proběhnou během měsíce dubna, jejich termín
bude zájemcům sdělen. Budou se sázet stromky.
Na brigádu neberte děti! Bude započtena pouze
účast dospělého člena rodiny.
2. VYBÍRÁNÍ VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2011
Z rozhodnutí zastupitelstva bude v r. 2011 probíhat výběr vodného a
stočného ve dvou termínech (květen, listopad). Vodné pro rok 2011
činí 14,00 Kč/ m3. Stočné pro rok 2011 činí 18,00 Kč/ m3. Datum a
způsob výběru bude upřesněn. Současně žádáme ty občany, kteří
dosud neuhradili poplatek za vodné a stočné za rok 2010, aby tak učinili
neprodleně.
3. HLÁŠENÍ PORUCH NA OBECNÍM VODOVODU
Případné závady a poruchy na obecním vodovodu hlaste pověřenému
členovi zastupitelstva p.Pavlu Joujovi (tel.: 723 052 627).
4. SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ve dnech 1.-2.4.2011 proběhne na OÚ Chraštice SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ pro
Diakonii Broumov ( www.diakoniebroumov.org ). Můžete se zapojit i vy!
Vybírá se:
- Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské);
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony;
- Látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek);
- Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené;
- Vatované přikrývky, polštáře a deky;
- Obuv - veškerou nepoškozenou;
- Hračky – nepoškozené a kompletní.
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Nedávejte věci
vlhké a znečištěné.
Pátek 1.4.2011 v době 16.00-19.00 hodin v budově Obecního úřadu Chraštice.
Sobota 2.4.2011 v době 9.00-11.00 hodin v budově Obecního úřadu Chraštice.
Organizací sbírky byl zastupitelstvem pověřen Ing.J.Vostarek.

5. BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Nákladní auto bude přistaveno v úterý 17.5.2011 v 15.45-16.00 h. v
Chraštičkách a v 16.10-16.40 hod. v Chrašticích u budovy OÚ.
Žádáme občany, aby donesený odpad nezanechávali na místě, ale byli
osobně přítomni nakládání.
Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek nebezpečného odpadu:
zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, kyseliny, fotochemický
materiál, léky, pesticidy, televize, ledničky (pouze úplné) a
pneumatiky bez disků (max. 4 ks/občana, pouze z osobních vozů).
Vše ostatní je velkoobjemový odpad, který nebude brán do kontejneru!
6. ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ
Upozorňujeme občany na stále platný ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ
PSŮ v obci. V případě nerespektování zákazu může být volně pobíhající
pes odchycen a umístěn v útulku (na náklady majitele) a současně může
být majiteli psa udělena pořádková pokuta až do výše 5000,-Kč.
7. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ I PRO VEŘEJNOST
Od měsíce dubna bude dětské hřiště u MŠ v odpoledních hodinách
(od 16.00 h.) a o víkendech opět přístupné i rodičům s dětmi.
V souladu s vyvěšeným řádem se však bude hřiště i nadále
uzamykat. Zájemci si však mohou zapůjčit klíče na OÚ nebo v ZŠ a
MŠ Chraštice. Klíč je zapůjčován na dobu neurčitou a proti podpisu.
Podmínkou je dodržování Řádu dětského hřiště.
8. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Upozorňujeme majitele nemovitostí na povinnost mít dům viditelně označen číslem popisným.
V případě, že kontejnery na odpad jsou již plné, nenechávejte odpad na zemi (ani v taškách).
Komunikaci s firmou odvážející tříděný odpad má na starosti člen zastupitelstva p.F.Mráz.
9. VÝZVA K OCHRANĚ PŘÍRODY A MLÁĎAT:
"Blíží se jako každý rok doba hnízdění a kladení mláďat a proto
Honební společenstvo Chraštice žádá všechny občany, aby při
procházkách do lesa a jeho okolí se psy, je nenechávali volně
pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
Všem těm, kteří na toto dbají, děkujeme."
(M.Cíza, Honební společenstvo Chraštice)
10. DOČASNÁ ZMĚNA WEBOVÉ ADRESY OBCE
Z důvodu přípravy nové webové prezentace obce Chraštice byly původní webové stránky
přesunuty na novou adresu http://web.obec-chrastice.cz . Po zprovoznění nových stránek
budou tyto opět k dispozici na naší adrese www.obec-chrastice.cz (která je v momentálně
nedostupná). Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad Chraštice

