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

INFORMACE PRO OBČANY- KVĚTEN 2016
1. PROVOZ I ÚŘEDNÍ HODINY V BUDOVĚ OÚ CHRAŠTICE
Běžný provoz OÚ a úřední hodiny pro veřejnost se opět vrátil do nově opravené budovy
Obecního úřadu Chraštice ve staré škole. Úřední hodiny: Pondělí 18.00-21.00 hodin
Kontakt: 318 695 372, obecchrastice@seznam.cz , www.obec-chrastice.cz
Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení pro dosavadní nutná omezení práce OÚ.

2. SBĚR A 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 v pátek 27.5.2016 od 16.00 h. v
Chraštičkách a v 16.15 h. v Chrašticích před budovou 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.

3. PRŮZKUM ZÁJMU OBČANŮ O KOMPOSTÉRY ZDARMA!!!
POZOR! Obec Chraštice nabízí všem občanům Chraštic i Chraštiček možnost bezplatně
získat nádobu na bioodpad - KOMPOSTÉR O OBJEMU 1000 - 1200 litrů do
dlouhodobého užívání. Pronájem kompostérů je ZDARMA (bude hrazen z dotace po
dobu 5 let). V případě zájmu o využití této možnosti se přihlaste vyplněním přihlášky níže,
kterou odstřihněte a nejpozději do 31.5.2016 odevzdejte na OÚ Chraštice (stačí vhodit do
schránky ve dveřích). Tento formulář odevzdejte i v případě, že nebudete mít zájem.
Děkujeme.

-----------------------------------------------------------------Potvrzení ZÁJMU/NEZÁJMU o získání nádoby na BIOODPAD
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: …………………………………….……………………………..telefon:…………………………….……………

Potvrzuji tímto, že:

mám zájem – nemám zájem*

o bezplatný pronájem nádoby na bioodpad - KOMPOSTÉR do dlouhodobého užívání
(po dobu 5 let).
Datum:………………………………………
(*nehodící se škrtněte)

Podpis:…………………………………………………..

4. POZVÁNKA NA KONCERT
Obec Chraštice zve občany i další zájemce na KONCERT dětského pěveckého sboru
ZUŠ Březnice, který se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrašticích
v sobotu 28.5.2016 od 19.00 h.

5. DĚTSKÝ DEN NA DOLE
V sobotu 4.6.2016 od 9.00 hod. bude u
obecního rybníka Na Dole tradiční
„D Ě T S K Ý D E N “ spojený s chytáním ryb,
soutěžemi a cenami pro děti. Bude
zajištěno i občerstvení pro malé a velké!
Zveme všechny děti z Chraštic a Chraštiček
a samozřejmě i jejich rodiče či prarodiče.
Přijďte se pobavit!

6. POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVĚ
OPRAVENÉ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU V CHRAŠTICÍCH
Zveme všechny zájemce – občany i veřejnost na prohlídku zrekonstruované budovy OÚ
Chraštice ve středu 22.června 2016
od 9.00 do 15.00 hodin.
Rekonstrukce OÚ byla financována z Fondu
rozvoje měst a obcí Středočeského kraje
a z rozpočtu obce Chraštice.
OÚ Chraštice
www.obec-chrastice.cz

------------------------------------------------------------------

