HRABĚŠICKÝ
OBČASNÍK
aneb pár hraběšických oznámení
JARNÍ HRABĚŠICKÉ SLAVNOSTI – proběhnou v sobotu 28. dubna 2018.
V úvodu bude postavena májka, pro děti bude připravený skákací hrad, soví
vyrábění, hry, zahraje hudební skupina Shodou okolností. Hraběšické děti a
mládež mají připraveno divadelní a taneční vystoupení.
KÁCENÍ MÁJE – proběhne v sobotu 2. června. Kromě skácení májky
(která každý rok ukrývá překvapení) bude připraven program pro děti a pro
všechny vyrábění košíků z pediku.
PŘÍVESNICKÝ HRABĚŠICKÝ TÁBOR – tábor proběhne od pondělí do
pátku v termínu 6. – 10. srpna a je určen především pro místní děti. Tábor
pořádá Obec Hraběšice, přihlášky je možné si vyzvednout u Šárky Prokopové,
která je potom bude vyplněné i vybírat.
ZÁVOD MÍRU – v sobotu 2. června projede Obcí Hraběšice Závod míru.
Průjezd pelotonu je předpokládán v čase 14:22 – 14:36.
SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU – proběhne 27. – 30. dubna (pátek až
pondělí), kontejner bude přistaven jako obvykle „na váhu“ pod hřištěm.
OČKOVÁNÍ PSŮ – ve středu 25. dubna přijede do Hraběšic veterinář –
František Lukáš. Psi bude očkovat proti vzteklině (případně i dalších nemocem)
v 18:00 před obecním úřadem. Možná i jiná domluva na telefonu 607 576 469.
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TŘÍDĚNÍ ODPADU – pytle s tříděným odpadem je potřeba naplnit a zavázat, je
škoda dávat poloprázdný pytel (stojí cca 4 Kč). Je třeba používat výhradně pytle
rozdávané obcí. Tříděný odpad se třídí na papír a na plast včetně tetrapaků.
Zvlášť do krabic je třeba dávat sklo a kovy. Kovy je také možno vhazovat přímo
do kontejneru za obecním úřadem.
PALIVOVÉ DŘEVO – Agro Měřín a.s. nabízí možnost zdarma si
zpracovat a odvézt popadané či zlomené stromy na pastvinách a loukách, které
má firma v majetku či nájmu. Podmínkou je po sobě vše uklidit. Pro domluvu a
podrobnosti kontaktujte paní Polesovou (602 541 677).
OBECNÍ DŘEVO – vzhledem k množství kůrovce a polomů proběhne
v obecních lesích těžba dřeva. Zbytkové dřevo, které není vhodné pro prodej na
pile, bude možné si zakoupit a odvézt (pravděpodobně od Traťovky), za cenu
400 Kč/metr. Bude také možné za úplatu dřevo nechat dovézt až domů. Pro
objednávku kontaktujte paní starostku (773 415 275).
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