HRABĚŠICKÝ
OBČASNÍK
aneb pár hraběšických oznámení
MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE – v sobotu 6. prosince proběhne v sále
hraběšické hospody již tradiční Mikulášské odpoledne. Od 15:00 bude
promítána pěkná pohádka pro děti i dospělé, v 17:00 bude promítnut autorský
film hraběšické mládeže a v 17:15 odehrají mladší členové ochotnického
souboru divadelní hru s názvem „Černý den na Tolštejně“. Poté přijde Mikuláš
s anděly a čerty. Hodné děti by neměly chybět!
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB – v sobotu 13. prosince v 16:00 si bude
možné v sále hraběšické hospody vyrobit vánoční ozdoby. Lektorkou bude
tradičně Magda Gieslová. Vstup zdarma.
ADVENTNÍ KONCERT – v neděli 21. prosince se uskuteční
v hraběšickém kostele koncert kapely Shodou okolností (mimo jiné také Eva a
Eda Jůzovi). Všichni jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.
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.
NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA – Obec Hraběšice nemá letos možnost
prodávat dříví občanům za výhodnou cenu jako v jiných letech. Z toho důvodu
zajistil obecní úřad možnost odkupu palivového dříví od firmy AGRO Měřín.
Cena za kubík dříví činí 600 Kč, bez dopravy. Jedná se o dříví vytěžené z remízků
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nad Hraběšicemi, kolem sjezdovky. Je ujednáno, že občané Hraběšic budou mít
přednost před ostatními. Dopravu si lze zajistit vlastní buď přímo ze svahu,
nebo ze skladu v Rudolticích. Je možné si nechat dříví odvézt za úplatu firmou
AGRO Měřín. V případě zájmu kontaktujte paní Polesovou – telefon
734 457 286.
HASIČSKÝ PLES – v sobotu 14. února 2015 proběhne již tradičně
hasičský ples. Za hraběšické hasiče srdečně zve pan Miča.
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI – v neděli 15. února 2015 naváže na ples
pro dospělé maškarní ples pro děti. První ročník se vydařil, snad to opět
zopakujeme.
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA – v pátek 5. prosince v 17:00 proběhne
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hraběšicích jednání zastupitelstva.
Všechna jednání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná.
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