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SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU – proběhne 15. - 18. listopadu (pátek
až pondělí), kontejner bude přistaven jako obvykle „na váhu“ pod hřištěm.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – proběhne v sobotu 16. listopadu
v 9:00, kontejner bude přistaven jako obvykle „na váhu“ pod hřištěm.
KOMPOST – obec nabízí občanům k rozebrání kompost. Bude
přivezen spolu s kontejnerem na objemný odpad, v pátek 15. listopadu, na
bývalou váhu. Kompost je nutné smíchat s běžnou hlínou, jinak může spálit
rostliny.
ADVENTNÍ KONCERT – v neděli 22. prosince se uskuteční
v hraběšickém kostele koncert šumperské skupiny Avonotaj. Všichni jsou
srdečně zváni, dobrovolné vstupné bude věnováno na údržbu kostela.
VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ – v neděli 15. prosince od 16:00 do 18:30 na
obecním úřadě si bude možné vyrobit vánoční tašku, korálkovou hvězdičku,
svícínek a lodičku v ořechové skořápce. Lektorkou bude nepřekonatelná
Magda Gieslová. Vstup zdarma.
SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM – v sobotu 7. prosince k večeru proběhne
v sále hostince Pod Kamencem tradiční Setkání s Mikulášem. Zároveň se
bude rozsvěcet vánoční stromeček.
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ČIPOVÁNÍ PSŮ – Dne 30. října 2019 přijede před obecní úřad
veterinářka (MVDr. Stančíková) a bude možnost nechat si načipovat psa.
Cena 450 Kč. Kvůli zajištění dostatku čipů se prosím minimálně 3 dny před
čipováním nahlaste SMS na telefon 608 535 350 (Mirka Večeřová).
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2020 musí být každý pes očipovaný.
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).
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – došlo k výměně veřejného osvětlení.
Případné připomínky k nastavení osvětlení sdělte do středy 9. října na mail
obec@hrabesice.eu nebo telefonicky na 773 415 275.
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY – na listopadovém jednání zastupitelstva bude
schvalován plán zimní údržby na období 2019/2020. Pokud má kdokoliv
nějaké návrhy na změnu či zlepšení, sdělte toto prosím do 25. října 2019 na
mail obec@hrabesice.eu.
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