POPLATKOVÁ POVINNOST
POPLATKY ZA SVOZ POPELNIC – dle platné obecní vyhlášky
č. 02/2021 činí poplatek 75 Kč za jednu svezenou popelnici o objemu cca
110 litrů (běžná kovová popelnice) či obdobné množství směsného odpadu
například v pytlích. Poplatek je splatný do 30 dnů po doručení platebního
výměru (platební výměr bude doručován pouze dlužníkům, kteří neuhradí
dlužné poplatky do 3 měsíců od svozu popelnice). Poplatky je možné hradit
hotově nebo na bankovní účet obce 1905614319/0800, dlužnou částku je
možné zjistit telefonicky na čísle 608 535 350 či na mailu
info@hrabesice.eu.
POPLATEK ZA PSA 2022 – připomínáme majitelům psů, že dle
obecní vyhlášky č. 2/2019 je úhrada poplatku za jednoho psa ve výši 100 Kč
splatná vždy k 28. únoru každého roku, hotově v úředních hodinách nebo na
účet obce 1905614319/0800 (do textu platby stačí napsat jméno majitele
psa). Majitelé psa mají povinnost hlásit vznik i zánik poplatkové povinnosti
do 30 dnů od dne změny (pořízení psa, dosažení 3 měsíců věku psa, prodej
psa, úmrtí psa).
POPLATEK Z POBYTU – obecní vyhláška č. 01/2021 platí pro všechny
ubytovatele, kteří poskytují služby ubytování za úplatu, bez ohledu na to,
zda se jedná o ubytovací zařízení nebo ubytování v soukromí. Poplatek za
ubytovanou osobu/den činí 5 Kč, ubytovatelé mají
povinnost hlásit zahájení i skončení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu do 30 dnů ode dne
změny. Poplatek je splatný 30 dnů po skončení daného
kalendářního čtvrtletí.

HRABĚŠICKÝ
OBČASNÍK
aneb pár hraběšických oznámení

Vážení spoluobčané,
v rukou držíte výtisk Hraběšického občasníku, kde jsem se vám pokusil
shrnout vše důležité, co nás v Hraběšicích v nejbližších měsících čeká.
Aktuální informace zveřejňujeme průběžně na webových stránkách obce,
doporučuji je sledovat.
Svět zažívá v souvislosti se situací na Ukrajině těžké časy. Touto cestou Vás
chci informovat, že i Obec Hraběšice se zapojila do pomoci uprchlíkům a
nabídla jim pro jejich ubytování chatu Klášter. Je možné, že se u nás ubytuje
skupina uprchlíků z válkou postižené země. Prosím vás tímto, abyste těmto
lidem v těžké životní situaci pomohli (úsměvem, popovídáním, radou apod.).
Bylo by hezké, aby se u nás v Hraběšicích cítili vítáni.
Všem Vám přeji klidné jarní dny.

David Maliňák, starosta

ŽÁDÁME POPLATNÍKY, ABY PŘÍPADNÉ NEDOPLATKY UHRADILI CO NEJDŘÍVE.
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

DALŠÍ OZNÁMENÍ

JARNÍ HRABĚŠICKÉ SLAVNOSTI – hraběšické slavnosti proběhnou v sobotu
30. dubna od 15:30. Připravuje se pestrý program včetně postavení májky a
divadelní vsuvky hraběšických dětí, součástí bude křest knihy o historii
Hraběšic jménem „Hraběšice v proměnách času“. Jarní slavnosti pořádá
Obec Hraběšice.
SRAZ RODÁKŮ – ve stejný den, tj. v sobotu 30. dubna v 10:00 se setkají
rodáci a přátelé Hraběšic. Dopoledne si prohlédnou některá místa a budovy
v Hraběšicích a Krásném. Sraz rodáků pořádá jeden z hraběšických rodáků,
Milan Večeřa.
KÁCENÍ MÁJE A DEN DĚTÍ – proběhne v sobotu 4. června. Kromě kácení
májky (která každý rok ukrývá překvapení) budou připraveny aktivity pro
děti. Kácení máje pořádá Obec Hraběšice.
CHLAPÁCKÝ BĚH – ve středu 15. června 2022 proběhne v Hraběšicích jedna
z části krosového závodu Chlapáckého běhu. Chlapácký běh pořádá firma
Ottlens.
HRABĚŠICKÝ HAVRAN – koncert kapel s divadelním představením
dospělých hraběšických ochotníků proběhne v sobotu 25. června. Koncert
pořádá Obec Hraběšice.
PŘÍVESNICKÝ HRABĚŠICKÝ TÁBOR – tábor proběhne od pondělí do pátku v
termínu 1. – 5. srpna 2022 na chatě Klášter a je určen především pro místní
děti. Podrobnosti budou včas zveřejněny. Tábor pořádá Obec Hraběšice.

BOBR V HRABĚŠICÍCH – v Hraběšickém potoce byl zjištěn výskyt bobra. Hráz
si postavil na potoce poblíž vleku a další hráz se snaží stavět v propustku u
horní točny autobusu. Přestože se jedná o chráněného živočicha, je obec
nucena přiměřeně likvidovat jeho hráze tak, aby nedošlo k vyplavení potoka
na komunikaci a do okolí.
VÝZVA K DODRŽOVÁNÍ KLIDU - žádáme spoluobčany i vlastníky rekreačních
chat a nemovitostí na území obce, aby se k sobě chovali ohleduplně
a zdrželi se hlučných činností v neděli od 12:00 po celé odpoledne a večer.
Dále je nezbytné dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00 hod.
UZAVÍRKA SILNICE ZE ŠUMPERKA DO HRABĚŠIC – z důvodu rekonstrukce
železničního podjezdu dojde k úplné uzavírce silnice mezi Šumperkem
a přehradou Krásné, v předběžném termínu od 24. března 2022 do
20. srpna 2022. Objížďka povede přes obec Nový Malín a bude řádně
označena dopravním značením.
OZNAČENÍ BUDOV ČÍSLEM POPISNÝM ČI EVIDENČNÍM – upozorňujeme, že
vlastníci budov mají povinnost označit svou nemovitost číslem popisným či
evidenčním. U čísel evidenčních doporučujeme doplnit i znak E. Absence
označení ztěžuje orientaci dopravcům, ale i vozidlům záchranného systému.
TŘÍDĚNÝ ODPAD – během léta 2022 bude vybudováno stanoviště na
odkládání tříděného odpadu v Hraběšicích i v Krásném, pytlový svoz
tříděného odpadu a svoz směsného odpadu bude zachován.
KOTLÍKOVÁ DOTACE – rok 2022 je posledním rokem, kdy je možné využít
dotaci na výměnu kotle. Nízkopříjmová domácnost může získat až 95 %
nákladů. Poslední den pro podání je 31. března. Zájemci získají informace na
webových stránkách Olomouckého kraje, případně se pro bližší informace
obraťte na Obecní úřad v Hraběšicích.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – příští zasedání zastupitelstva
Obce Hraběšice se koná v pátek 1. dubna 2022. Na jednání se bude mimo
jiné projednávat dopravní a bezpečnostní situace v obci či kanalizace v obci.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – proběhne v sobotu 30. dubna od 9:00 do
9:30, kontejner bude přistaven „na váhu“ pod hřištěm.
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU – proběhne 6. - 9. května (pátek až pondělí),
kontejner bude přistaven v Hraběšicích „na váhu“ pod hřištěm a nově také
v místní části Krásné na parkoviště u bývalé školy.
SVOZ BIOODPADU – proběhne 3. – 6. června (pátek až pondělí), kontejner
bude přistaven v Hraběšicích „na váhu“ pod hřištěm.
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