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INFORMACE PRO OBČANY - duben 2014
1. OČKOVÁNÍ PSŮ
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 19.4.2014
- na návsi v Chraštičkách od 10.50 do 11.00 hod.
- v Chrašticích na návsi od 11.05 do 11.15 hod.
Poplatek bude vybírán na místě proti potvrzení.
2. SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů Chraštice organizuje jarní sběr železného šrotu, který proběhne
v pátek 16.5.2014 od 17.00 hodin. Žádáme občany, aby svůj železný odpad nedávali před
domy dříve než v uvedeném termínu, neboť v minulosti docházelo ke krádežím tohoto sběru
cizími osobami a je pravděpodobné, že by tomu tak bylo i letos.
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 ve středu 28.5.2014 od 15.30 hodin v
Chraštičkách a v 16.00 hodin v Chrašticích u budovy OÚ. Upozorňujeme
občany, že jsou povinni svůj donesený odpad osobně naložit na přistavený sběrný vůz.
4. CO JE TO MAS PODBRDSKO?
MAS (Místní akční skupina) Podbrdsko je nezávislým spolkem občanů,
soukromé podnikatelské sféry, veřejné správy atd. Hlavním cílem je
zlepšení kvality života na venkově.
Zastupitelstvo na svém jednání č.15/2013 ze dne 30.12.2013 rozhodlo o
zařazení obce do územní působnosti Integrované strategie území MAS
Podbrdsko, neboť věříme, že to je příležitost pro budoucí rozvoj obce
s příznivým dopadem pro všechny občany. Více informací o pravidlech a
činnosti MAS Podbrdsko najdete na www.maspodbrdsko.cz nebo na veřejné schůzi občanů.
5. VEŘEJNÁ SCHŮZE OBČANŮ
Zveme občany na VEŘEJNOU SCHŮZI, která se bude konat v pátek 25.4.2014 od 19.00 h.
v jídelně ZŠ a MŠ Chraštice. PROGRAM:
- Co se již stalo? Vyhodnocení práce zastupitelstva a OÚ v uplynulém období;
- Co se právě děje? Informace o členství obce v MAS Podbrdsko, z.s.;
- Co by mohlo být? Jaké jsou potřeby občanů a možnosti obce? Komunitní plánování Strategie a plán rozvoje obce na období 2014-2021;
Prosíme občany, aby vyplnili přiložený dotazník a vhodili jej do schránky na OÚ Chraštice
nejpozději do čtvrtka 24.4.2014. Děkujeme za váš zájem o věci veřejné.
6. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
ZŠ a MŠ Chraštice se již tradičně zapojila do sbírky Český den proti rakovině,
která proběhne ve středu 14.5.2014. Žáci školy budou za minimálně 20,-Kč
prodávat žluté látkové kytičky ve škole a v obci. Více na www.denprotirakovine.cz.
OÚ Chraštice

