HRABĚŠICKÝ
OBČASNÍK
aneb pár hraběšických oznámení
NOUZOVÝ STAV V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU –
obecní úřad je připraven pomoci všem svým občanům, kteří nejsou schopni
se o sebe postarat; zajistit si roušku, nákupy apod. Pokud potřebujete
jakkoliv pomoci, neváhejte se obrátit na paní starostku telefonicky na číslo
775 147 670 či mailem na obec@hrabesice.eu.
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU – proběhne 12. - 15. června (pátek až
pondělí), kontejner bude přistaven jako obvykle „na váhu“ pod hřištěm.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – proběhne v sobotu 13. června
v 7:00, kontejner bude přistaven jako obvykle „na váhu“ pod hřištěm.
KOMPOST – obec nabízí občanům k rozebrání kompost. Bude
přivezen pravděpodobně v průběhu dubna na bývalou váhu. Kompost je
nutné smíchat s běžnou hlínou, jinak může spálit rostliny.
SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL HRABĚŠIC – toto setkání mělo
proběhnout 1. května 2020. Z důvodu mimořádných opatření přijatých
v souvislosti s výskytem koronaviru proběhne setkání rodáků až v roce 2021
(v sobotu 1. května 2021).
JARNÍ HRABĚŠICKÉ SLAVNOSTI – z důvodu mimořádných opatření
přijatých v souvislosti s výskytem koronaviru jsou letošní hraběšické
slavnosti zrušeny.
KÁCENÍ MÁJE – proběhne v sobotu 30. května, pokud nebude trvat
nouzový stav vyhlášený vládou ČR. Kromě kácení májky (která každý rok
ukrývá překvapení) připravuje hraběšická mládež i hraběšičtí dospělí
ochotníci divadelní pohádku.

Číslo 1/2020

Vydáno 27. 3. 2020
Vydala Obec Hraběšice

PŘÍVESNICKÝ HRABĚŠICKÝ TÁBOR – pokud dovolí nouzový stav,
tábor proběhne od pondělí do pátku v termínu 3. – 7. srpna a je určen
především pro místní děti. Tábor pořádá Obec Hraběšice, předběžný zájem
hlaste Mirce Večeřové nebo Šárce Prokopové.
ZMĚNA SVOZŮ ODPADU – svoz tříděného i směsného odpadu
probíhá každých 14 dní, vždy v pátek. Výjimkou je zrušení svozu v pátek
10. 4. a v pátek 8. 5., tento svoz je nahrazen svozem ve čtvrtek (tedy 9. 4. a
7. 5.).
POPLATEK ZA PSA 2020 – připomínáme majitelům psů, že úhrada
poplatku za jednoho psa ve výši 100 Kč je splatná vždy k 28. únoru každého
roku, hotově v úředních hodinách nebo na účet obce. Z důvodu nouzového
stavu preferujeme platbu na účet – 1905614319/0800 (do textu platby stačí
napsat jméno majitele psa).
POPLATKY ZA SVOZ POPELNIC – dle vyhlášky je poplatek za svoz
popelnic splatný do 3 měsíců. Není nutné tuto splatnost dodržet po dobu
nouzového stavu v souvislosti s výskytem koronaviru. Poplatky je možné
hradit také na bankovní účet obce 1905614319/0800, dlužnou částku je
možné zjistit telefonicky na čísle 608 535 350 či na mailu
info@hrabesice.eu.
VÝZVA K ŠETRNÉMU NAKLÁDÁNÍ S VODOU – žádáme občany i
chataře o omezení užívání pitné vody z vodovodu pro napouštění bazénů,
zalévání zahrádek, kropení travnatých porostů, umývání aut, dopouštění
vlastních zdrojů apod. Nejnaléhavější je situace od 1. 5. do 30. 9., kdy
pravidelně dochází k vyčerpání obecního vodojemu. V případě zájmu o
napuštění bazénu nebo při potřebě odběru většího množství vody je možné
objednat si cisternu s pitnou vodou, například z firmy ŠPVS a.s.
(583 317 317). Pokud je nezbytné čerpat vodu ve větším množství
z obecního vodovodu, využívejte pro to pracovní dny či noční hodiny. Také
je vhodné čerpat vodu pomalu.
ČÍSLO POPISNÉ A EVIDENČNÍ – upozorňujeme majitele nemovitostí,
že dle zákona o obcích je povinností majitele mít svou nemovitost viditelně
označenu číslem popisným či evidenčním. Jde o orientaci pracovnic České
pošty, kterým neoznačené domy velmi ztěžují práci.
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