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INFORMACE PRO OBČANY - Duben 2013
1. OČKOVÁNÍ PSŮ
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 20.4.2013
- na návsi v Chraštičkách od 10.35 do 10.45 hod.
- v Chrašticích na návsi od 10.50 do 11.00 hod.
Poplatek 100,-Kč bude vybírán na místě proti potvrzení.
2. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ I PRO VEŘEJNOST
Od měsíce dubna je dětské hřiště u MŠ vždy odpoledne (od 16.00 h.) a o
víkendech po celý den opět přístupné i rodičům s malými dětmi. V souladu
s vyvěšeným řádem se bude hřiště i nadále uzamykat. Zájemci si 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.
3. BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek nebezpečného odpadu:
zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, rozpouštědla, kyselina,
detergenty, fotochemický materiál, léky, pesticidy, hydroxidy,
televize, ledničky (pouze úplné) a pneumatiky bez disků (pouze z
osobních vozů). Nákladní auto firmy Rumpold bude přistaveno v úterý
7.5.2013 od 15.30 hodin v Chraštičkách a v 15.45 hodin v
Chrašticích u budovy OÚ. Upozorňujeme občany, že jsou povinni svůj donesený odpad osobně
naložit na přistavený sběrný vůz. Děkujeme za spolupráci.
4. SBĚR STARÉHO PAPÍRU, HLINÍKU A PLASTOVÝCH VÍČEK
Sběr papíru, hliníku a plastových víček proběhne ve škole v týdnu od
pondělí 13.5.2013 do pátku 17.5.2013. Sběrová akce je určena zejména
pro školní děti a jejich rodiny, ale mohu ji využít i občané Chraštic a
Chraštiček. Stačí v uvedené termíny dopravit před vyučováním (7.007.45 h.) dobře zabalené a převázané balíčky sběru ke školní dílně, kde
je převezme p. školník František Srp nebo jiný pověřený pracovník školy.
5. NEVHAZUJTE ODPAD DO KANALIZACE!!!
Upozorňujeme občany v Chrašticích, aby nevhazovali do kanalizace
nevhodný odpad, který by mohl ucpat a poškodit přečerpávací stanici
ČOV. Jedná se například o hygienické vložky, hadry, dětské pleny,
tampony, zvířata (koťata!!!), plastové předměty a láhve atp. Toto vše se
již v kanalizaci objevilo a může se stát, že při poruše bude ČOV mimo
provoz až do doby, než dojde k vyčištění a opravě (což může trvat i delší
dobu a zkomplikuje to život občanům v celé obci!).
6. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
ZŠ a MŠ Chraštice se tradičně zapojila do sbírky Český den proti rakovině, která
proběhne ve středu 15.5.2013. Žáci školy budou za minimálně 20,-Kč prodávat
žluté látkové kytičky ve škole a v obci. Výtěžek sbírky je určen na boj proti
rakovině. Více na www.denprotirakovine.cz.
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