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

INFORMACE PRO OBČANY - duben 2016
1. OČKOVÁNÍ PSŮ
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 23.4.2016
- na návsi v Chraštičkách od 10.30 do 10.40 hod.
- v Chrašticích na návsi od 10.45 do 10.55 hod.
Poplatek 100,-Kč bude vybírán na místě proti potvrzení.
2. ODVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU
Bezplatný sběr a odvoz biologického odpadu (tráva, listí) bude opět probíhat každou sobotu
od jara do podzimu vždy od 8.00 do 18.00 hodin na návsi (střídavě v Chraštičkách a v
Chrašticích): Chraštice – 23.4.2016, Chraštičky – 30.4.2016 …a dále střídavě.
Svoz biologického odpadu se týká trávy ze sečení trávníků, zelených ploch a zahrad, listí, trávy,
plevele, košťálů i celých rostlin, sena, slámy, štěpků, hoblin a dále bioodpadů pocházejících ze
zahrádek občanů. Občané jsou povinni svůj biologický odpad osobně naložit na přistavený vůz.
3. SBĚR STARÉHO PAPÍRU BUDE OPĚT VE ŠKOLE
Sběr papíru proběhne ve škole v týdnu od pondělí 2.5.2016 do pátku
6.5.2016. 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 ráno před vyučováním (7.00-7.45 h.) dobře zabalené a převázané
balíčky sběru ke škole, kde je převezme pan školník F. Srp nebo jiný pověřený pracovník ZŠ.
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