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INFORMACE PRO OBČANY - duben 2021
Veselé Velikonoce
Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem krásné a
příjemné prožití velikonočních svátků. I když nemůžeme
uspořádat žádné společné setkání a musíme oželet tradiční
velikonoční koledu, můžeme Vás alespoň pozvat na
procházku po cestě vedoucí od mateřské školy
k Touškovskému lesu, a dále směrem na Chraštičky. Tam
najdete nově umístěné informační cedule o Velikonocích,
včetně testů, her a velikonočních receptů. Děkujeme tímto
paní Ludmile Lacinové za výrobu a umístění této instalace.
Odvoz větví na Skalky
V dubnu 2021 bude o víkendech otevřena závora
pro možnost odvozu větví na Skalky. Odvoz je
možný pouze po předchozím nahlášení na tel.
602 160 780! Povoleno vozit pouze větve. Přísný
zákaz odvozu starého nábytku a jiného materiálu!
Na Skalkách bude vytyčen prostor, do kterého je
možné větve ukládat. Prosíme o ukládání pouze do
tohoto prostoru.
Odvoz je možný pouze v době otevření závor.
Prosíme o dodržování zákazu objíždění závor po
poli. Děkujeme 
Pálení dřeva
Upozorňujeme občany a chalupáře, kteří mají v plánu pálit
dřevo, klestí apod., že je nutné předem nahlásit toto pálení
na integrovaný záchranný systém, a to prostřednictvím
internetových
stránek
https://paleni.izscr.cz/.
Bez
předchozího ohlášení hrozí zbytečný výjezd Hasičského
záchranného sboru a Vám vznikne povinnost tento výjezd
uhradit.
Kontejnery na bioodpad
Po
Velikonocích
budou
v Chrašticích
i
Chraštičkách umístěny velkoobjemové kontejnery
na bioodpad. Platí zákaz vhazování větví a jiného
odpadu.
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SAMOVÝROBA A PRODEJ DŘEVA PRO OBČANY

Zastupitelstvo obce schválilo způsob
samovýroby a prodeje palivového dřeva
z obecního lesa v roce 2021:
a) Možnost samovýroby palivového dřeva
Pro domácnosti trvale bydlících občanů obce Chraštice a Chraštičky, kteří
dosud topí v kamnech nebo kotlech na tuhá paliva, platí nabídka
samovýroby palivového dřeva v ceně 150,- Kč za 1 prostorový metr (dále
„PRM“). Maximální možný odběr je 4 PRM za cenu 600,- Kč.
b) Možnost dodávky palivového dřeva až do domu
Pro trvale bydlící občany starší 70 let, kteří dosud topí v kamnech nebo
kotlech na tuhá paliva, platí nabídka dodání palivového dřeva s dovozem
až domů za obcí dotovanou cenu 500,- Kč za 3 PRM.
c) Štípané palivové dřevo
Nově je možno objednat štípané palivové dřevo s dovážkou až do domu
za cenu 690,- Kč za 1 PRM plus doprava (cenu určí dopravce).
d) Kontejner s odpadním dřevem
Nově nabízíme také možnost objednat kontejner o objemu 5 až 6 PRM
odpadního dřeva – jedná se o špičky stromů a různé odřezky míchaného
dřeva za cenu 2 000 Kč. Dřevo je v kontejneru volně sypané.

Zájemci se mohou hlásit v termínu do 11. 4. 2021 prostřednictvím
obecního emailu (obecchrastice@seznam.cz), telefonicky nebo SMS
zprávou na tel. 602 160 780 (do zprávy uvést jméno, příjmení, kontakt a
požadovaný druh dřeva). Informace o platbě a termínu přidělení úseku k
těžbě bude přihlášeným zájemcům sdělena dodatečně.

