HRABĚŠICKÝ
OBČASNÍK
aneb pár hraběšických oznámení
Třídění odpadu v obci – v obci se třídí papír, plast, nápojové
kartony a sklo. Žlutý nebo červený pytel slouží na plasty a nápojové
kartony (možno míchat) a modrý pytel na papír. Sklo je třeba třídit na
bílé a barevné a dávat např. do krabice. Pytle je nutné zavázat.
Pytle a krabice jsou sváženy spolu se směsným odpadem jednou
za dva týdny v pátek, odpad je třeba připravit nejpozději do 7:00.
Poplatky za psy – podle vyhlášky obce Hraběšice musí každý
držitel psa staršího tří měsíců nahlásit svou poplatkovou povinnost
(pořízení psa) a jakoukoliv změnu (smrt psa, jeho prodej apod.) do
15 dnů.
Poplatek za psa ve výši 100 Kč je třeba uhradit do 28. února
každého roku.
Hraběšická knihovna – z darovaných knih byla vytvořena
v prostorách obecního úřadu knihovna, kde si mohou občané vždy ve
středu od 15:00 do 18:00 zapůjčit zdarma knihy.
Zimní údržba – vzhledem k tomu, že nebyly obdrženy žádné
stížnosti, bude zimní údržba prováděna ve stejném rozsahu, jako
v sezóně 2012/2013.
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Setkání s Mikulášem – v sobotu 7. prosince proběhne tradiční
setkání s Mikulášem. Před příchodem Mikuláše s čerty a andělem bude
dětem promítána pohádka a mládežnický ochotnický soubor zahraje
nové divadelní představení. Bude na co se koukat!
Hasičský ples – v sobotu 22. února se koná již tradiční hasičský
ples. Všichni jsou srdečně zváni!
Maškarní odpoledne pro děti – na hasičský ples naváže v neděli
23. února odpoledne maškarní zábava pro děti. Je možné se těšit na
vyhlášení nejlepší masky, zábavné soutěže pro děti i dospělé, hříčky a
především tu správnou hudbu.
Dětské hřiště – v letošním roce byly na hřišti uprostřed obce
zbudovány dva herní prvky. Na jaře roku 2014 přibudou k těmto dvěma
prvkům další – houpačky, lanovka, kolotoč, pískoviště s krycí plachtou,
houpačka pro dospělé, několik laviček, ochranná síť proti padání balónů,
vyndavací sloupky na volejbal a dvě fotbalové branky.
Zasedání zastupitelstva – všechna jednání zastupitelstva jsou
veřejná a otevřená všem občanům i chatařům.
Obecní kroniky – obecní kroniky a školní kronika (oboje od roku
1945) byly digitalizovány a jsou v elektronické podobě k prohlédnutí či
stažení na webových stránkách obce (www.hrabesice.eu) v sekci
„Kronika obce“ a „Školní kronika“. V papírové podobě jsou k nahlédnutí
vždy v úředních hodinách na obecním úřadě.
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