Hlášení –23.03.2016
1. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů máte možnost uhradit ještě do konce března
2016. Jsou stejné jako v roce 2015, tedy za odpady je 550,- Kč za poplatníka, u poplatku ze
psů hradí majitel za prvního psa 100,- Kč; za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč.
2. Klešičtí hasiči připravují v letošním roce na Velikonoční pondělí 28. března opět Krojovanou
pomlázku s hudbou a obchůzkou všech domácností. V Nákli i Klešicích se na všechny těší
hudba pana Vladimíra Berana, posílena o další muzikanty a SDH Klešice.
3. Drůbežárna Mírovka Novák nabízí chovné kuřice, barva hnědá, černá, žíhaná, bílá a
susexová. Kuřice jsou vakcinované a pod stálou veterinární kontrolou. Stáří 15 týdnů, cena za
kus je 135,- Kč. Objednávky na telefonu 777 556 036, odběr bude 1. dubna 2016 u Obecního
úřadu ve 12:45 hod.
4. Obec Klešice oznamuje Humanitární sbírku použitého ošacení a dalších věcí pro Diakonii
Broumov.
Sbírka se uskuteční v Klešicích v pondělí a v úterý, 11. – 12. 04. 2016, vždy od 10.00 do 17.00
hod. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete nosit v uvedených dnech do vestibulu
Obecního domu. Více informací najdete ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
5. Svoz bioodpadu zahajuje v Klešicích i Nákli v 15. týdnu. První svoz proběhne dne 14.4.2016.
Bioodpad bude opět svážen ve stejný svozový den jako odpad komunální, tj. čtvrtek (liché
týdny bioodpad, sudé týdny komunální odpad). Svozová firma upozorňuje občany, že
popelnice na bioodpad musí být barvy hnědé a nádoba označena nálepkou BIOODPAD.
Neoznačené nádoby nebudou vyváženy.
Pokud ještě hnědou nádobu nemáte, můžete si ji vyzvednout na OÚ v Klešicích, případně u p.
Berana v Nákli.
Podnikatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu s obcí, bude vyvážen komunální odpad každý
týden.
6. Od čtvrtka 14. 4. do neděle 17. 4. 2016 pořádá MAS ŽH tradiční „Dny Železnohorského
regionu“. Na celé 4 dny je naplánován bohatý program, např. v sobotu je to „Putování za
poznáním regionu“ – celodenní autobusový výlet do míst, kam se běžně obyvatelé
nedostanou. V neděli bude „Den otevřených dveří vybraných památek a podnikatelských
areálů“. Detailní program je zveřejněn na webových stránkách www.zeleznohorsky-region.cz,
seznámit se s ním můžete ve vývěsce a na stránkách obce.
7. Žádáme občany, aby v lokálních topeništích – kamnech – topili materiálem, určeným k topení
– tedy dřevem či uhlím. Nespalujte prosím nejrůznější odpad – který do kamen nepatří, kouř z
komínů obtěžuje ostatní občany. Nekazme si sami životní prostředí.
K třídění odpadů jsou určeny nádoby, umístěné v Klešicích „VDrahách“, u bývalé Sempry a na
„Západě“, v Nákli před hasičárnou.
Rovněž připomínáme, že dle zákona o ochraně ovzduší nelze vypalovat trávu, pálit odpady ani
cokoliv jiného. Děkujeme za ohleduplnost vůči spoluobčanům.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

