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

INFORMACE PRO OBČANY - březen 2018
SAMOVÝROBA A PRODEJ DŘEVA PRO OBČANY
Zastupitelstvo obce schválilo způsob samovýroby a prodej palivového
dřeva z obecního lesa v roce 2018:
a) Možnost samovýroby palivového dřeva
Palivové dřevo 1 plm za 200,- Kč (pouze pro
domácnosti trvale bydlících - max. 3 plm).
Zájemci se přihlásí telefonicky na čísle
731 589 172 - nejpozději však do 14.3.2018.
b) Možnost dodávky palivového dřeva až do
domu – pro občany starší 70 let platí nabídka dodání dřeva s dovozem
domů za obcí dotovanou cenu 500,- Kč za 1 plm. (max. 3 plm).
Zájemci se mohou přihlásit na telefonu 731 589 172 (viz výše).
c) Termín přidělení úseku k těžbě - bude přihlášeným zájemcům sdělen
dodatečně telefonicky.

TŘETÍ SJEZD RODÁKŮ OBCE A 120. VÝROČÍ SDH
Na sobotu 16. června 2018 připravujeme již
3. sjezd rodáků obce Chraštice a oslavu
120. výročí Sboru dobrovolných hasičů
v naší obci.
Další informace a podrobný program celé
této akce budou zveřejněny předem na
webu www.obecchrastice.cz a dále také
prostřednictvím médií, tisku, pozvánek a
plakátů.
Těšíme se na setkání v Chrašticích…

Obecní úřad Chraštice
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