HRABĚŠICKÝ
OBČASNÍK
aneb pár hraběšických oznámení
KOMPOSTÉRY NA BIOODPAD – od 1. 1. 2015 vzniká obci nově
povinnost starat se o likvidaci bioodpadu z domácností svých občanů. Obec
Hraběšice získala pro naplnění této povinnosti finanční prostředky ze SFŽP,
v současné době jsou již objednány velmi kvalitní kompostéry na bioodpad a ty
budou v průběhu měsíce září rozdávány všem trvale bydlícím občanům (do
každé domácnosti jeden). Návrh smlouvy o výpůjčce (a pozdějším darování) je
přiložen k tomuto občasníku, prosíme zájemce o prostudování.
Pro získání kompostéru je třeba dostavit se na obecní úřad podepsat
uvedenou smlouvu, kompostér vám bude později přivezen až domů. Smlouvu
je možné podepsat v úředních hodinách (každou středu od 15:00 – 18:00) a
také v mimořádném termínu (v pátek 29. srpna, od 17:00 – 18:00).
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – v sobotu 30. srpna 2014 proběhne již
tradiční rozloučení s prázdninami. Tentokrát je sraz v 15:30 na hřišti a vyrazíme
na exkurzi do hasičské stanice v Šumperku, mezi profesionální hasiče. Akce
určitě stojí za to, dozvíme se, jak hasiči fungují, ukážou nám svou kompletní
techniku, je možné ptát se na cokoliv. Délka exkurze záleží na nás, cca 1,5 hod.
Do Šumperka a zpět do Hraběšic se dopravíme auty ochotných rodičů a jiných
dospěláků, které tímto prosíme o pomoc (menší děti, u kterých zákon vyžaduje
autosedačku či podsedák, si toto musí přinést s sebou!). Akce je velmi zajímavá
i pro dospělé, k exkurzi je možné se přidat i přímo v Šumperku, sraz v 16:00 u
hasičské stanice. Po návratu zapálíme v Hraběšicích na hřišti oheň (od
cca 18:00) a opečeme si nějaké ty dobroty (materiál – párky, pečivo a tak zajišťuje obecní úřad).
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NOVINKY NA WEBU – pokud se někdo zajímá o dění v obci, ale nemá
čas či chuť pravidelně kontrolovat papírovou úřední desku či webové stránky
obce, může přihlásit svůj e-mail do hromadného rozesílání novinek (stačí
napsat na mail info@hrabesice.eu, že chcete zasílat novinky uveřejňované na
obecním webu). Na takové e-maily budeme rozesílat informace o všech
důležitých věcech, které se v obci dějí (nový zápis ze zastupitelstva, novinky na
úřední desce, kulturní akce v obci, svoz odpadů apod.). Nemělo by se jednat o
více než tři e-maily za měsíc.
OBJEMNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD – kontejnery pro objemný odpad
budou přistaveny v termínu 14. – 18. listopadu, v sobotu 15. listopadu bude
přistaven kontejner pro nebezpečný odpad.
NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA – Obec Hraběšice nabízí možnost koupě
palivového dříví z obecních lesů, těžba bude probíhat na podzim 2014, cena
předběžně 450 Kč/kubík, plus doprava. Objednávky osobně, telefonicky či
mailem na obecním úřadě; do 20. září 2014.
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