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JARNÍ HRABĚŠICKÉ SLAVNOSTI – proběhnou v sobotu 27. dubna
2019. V úvodu předvede hraběšická mládež divadelní představení, potom
bude postavena májka, následovat budou dvě taneční vystoupení, pro děti
bude připravený skákací hrad, vyrábění s Magdičkou a připravené hry.
Všechny čeká povídání o lese, myslivosti a ochraně přírody, zahraje hudební
skupina Shodou okolností. Chystá se veganský koutek, ochutnávka
bylinných čajů, fotografie chráněných rostlin kolem nás, v závěru bude
možné vystoupit na věž kostela a bude zapálen oheň k opékání.
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KÁCENÍ MÁJE – proběhne v sobotu 1. června. Kromě kácení májky
(která každý rok ukrývá překvapení) bude připraven program pro děti.
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PŘÍVESNICKÝ HRABĚŠICKÝ TÁBOR – tábor proběhne od pondělí do
pátku v termínu 5. – 9. srpna a je určen především pro místní děti. Tábor
pořádá Obec Hraběšice, přihlášky je možné si vyzvednout u Šárky
Prokopové nebo stáhnou na webu obce. Přihlášku je třeba odevzdat opět
Šárce Prokopové do 31. května 2019.
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OČKOVÁNÍ PSŮ – ve středu 24. dubna přijede do Hraběšic veterinář
– František Lukáš. Psi se budou 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
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.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – ve dnech 24. – 25. května
2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Zájemci o voličský
průkaz (pokud by chtěl volič volit mimo místo trvalého bydliště) mohou
žádat například v úředních hodinách, do 17. května 2019.
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OBECNÍ DŘEVO – vzhledem k polomům v obecních lesích nabízí
Obec Hraběšice možnost odkupu palivového dříví. Zájemci se mohou hlásit
u paní starostky v úředních hodinách nebo telefonicky (773 415 275).
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ZMĚNA SVOZŮ ODPADU – svoz tříděného i směsného odpadu
probíhá každých 14 dní, vždy v pátek. Výjimkou je zrušení svozu v pátek 10.
5. a v pátek 5. 7., tento svoz je nahrazen svozem nejbližší pondělí (tedy
13. 5. a 8. 7.).
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OBECNÍ KOMPOST – obec nabízí občanům k rozebrání zbytek
kompostu na bývalé váze. Kompost je nutné smíchat s běžnou hlínou, jinak
může spálit rostliny.
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