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INFORMACE PRO OBČANY - Duben 2015
1. SBĚR ŠATSTVA
Sbírka (čistého) šatstva a ložního prádla proběhne na OÚ Chraštice v sobotu 11.4.2015
v době od 8.30-10.30 h. Vybrané věci budou předány Diakonii
Broumov.
Jaké věci je možné darovat:
 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/;
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony;
2
 Látky (minimálně 1m , nedávejte odřezky a zbytky látek);
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené;
 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky;
 Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty
neztratily.
2. SAMOVÝROBA DŘEVA
Přihlášení žadatelé o samovýrobu dřeva se sejdou v sobotu 18.4.2015 od 8.00 hodin na samotě
u Kotroušů. S sebou vezměte 600,-Kč, které zaplatíte na místě. Oproti vydanému potvrzení o
zaplacení předá následně obecní hajný p. Ing. Hrubý každému zájemci ten úsek lesa, kde bude
možné provést těžbu dřeva samovýrobou.
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 bude přistaveno ve středu 22.4.2015 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. Pokud toto nebude
dodrženo, bude odpad vrácen tomu, kdo jej na místě pouze odloží.
4. SBĚR STARÉHO PAPÍRU, HLINÍKU A PLASTOVÝCH VÍČEK
Sběr papíru, hliníku a plastových víček proběhne ve škole v týdnu od pondělí 20.4.2015 do
pátku 24.4.2015. 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 (7.00-7.45 h.) dobře zabalené a
převázané balíčky sběru ke školní dílně, kde je převezme p. školník
František Srp nebo jiný pověřený pracovník školy.
5. KONTEJNER NA ZELENÝ BIOODPAD
V sobotu 2.5.2015 bude na návsi v Chrašticích přistaven v době od 8.00 do 18.00 hodin
kontejner, do kterého mohou občané ukládat bioodpad - pouze zelenou trávu a listí.
V Chraštičkách bude tentýž kontejner přistavěn v sobotu 9.5.2015 opět od 8.00 do 18.00 hod.
Od tohoto termínu budeme přistavovat kontejner na zelený bioodpad střídavě každých čtrnáct
dní až do konce října 2015. Ukládání jiného než jmenovaného odpadu není povoleno!!!

6. JEDLÉ OLEJE A TUKY– KAM S NIMI?
Od 1.5.2015 mohou občané odevzdávat zbytky jedlých olejů a tuků na Obecním úřadě
v Chrašticích vždy v době úředních hodin - tj. každé pondělí od 18.00 do 21.00 hod.
7. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
ZŠ a MŠ Chraštice se již tradičně zapojuje do sbírky Český den proti
rakovině, která letos proběhne ve středu 13.5.2015. Žáci školy budou opět
za minimálně 20,-Kč prodávat žluté látkové kytičky ve škole a v obci.
Více informací na www.denprotirakovine.cz.
8. SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU - JEDNORÁZOVÝ
Sbor dobrovolných hasičů Chraštice organizuje jarní sběr železného šrotu, který proběhne
v průběhu měsíce května. Žádáme občany, aby svůj železný odpad nedávali před domy dříve
než v určeném termínu, neboť v minulosti docházelo ke krádežím tohoto sběru cizími osobami
a je pravděpodobné, že by to mohlo opakovat. Termín sběru bude předem zveřejněn!
9. SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU - PRŮBĚŽNÝ
Sběr železného šrotu bude nyní probíhat po celý rok. Na dvoře OÚ Chraštice je umístěn
kontejner na kovový odpad. Občané do něj mohou ukládat železný šrot po předchozí domluvě
(minimálně 2 dny předem!).
10. BRIGÁDA NA VODÁRNĚ BUDE V KVĚTNU
V průběhu měsíce května proběhne některou sobotu veřejná brigáda na údržbě obecního
vodovodu a vodárny. Termín brigády bude ještě upřesněn. Děkujeme občanům za zájem o
věci veřejné i všem těm, díky jejichž ochotě a pomoci máme poplatek za obecní vodu na velmi
nízké cenové úrovni.
11. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U MŠ JE OPĚT OTEVŘENO 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 ale 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.
12. HLÁŠENÍ PORUCH ELEKTŘINY
V případě poruchy dodávky elektrického proudu volejte na bezplatnou
telefonní linku ČEZ - 840 850 860. Řešení poruch je plně v kompetenci
smluvního dodavatele elektřiny a hlášení výpadků je věcí odběratelů.
13. POZVÁNÍ NA VÝSTAVU O I. SVĚTOVÉ VÁLCE…
V Knihovně pro děti, mládež a dospělé v Chrašticích jsou vystaveny práce
žáků, originály i kopie dobových dokumentů a fotografií, unikátní předměty,
knihy a další památky na I. světovou válku, která probíhala právě před 100
lety. Výstava je součástí školního projektu „Vzpomínky na Velkou válku
1914-1918“ a potrvá do konce dubna. Navštívit ji mohou i rodiče a veřejnost
v době dané rozvrhem knihovny nebo po předchozí domluvě i jindy.
www.obec-chrastice.cz
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