Hlášení 11.05.2016
1. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční tuto sobotu, 14. května
2016.
V Klešicích – plocha před bývalou Semprou v době od 08.40 do 09.35 hod., v Nákli od
09.40 do 09.55 hod.
Podrobné informace jsou vyvěšeny na úředních deskách i na elektronických stránkách
obce.
OSOBNÍ ÚČAST OBČANA, ODEVZDÁVAJÍCÍHO ODPAD JE NUTNÁ, děkujeme za
pochopení.
Nevozte stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit. Lze
odevzdat 2 ks pneu / osobní automobil na rodinu.
Drobný elektroodpad – např. varné konvice, menší elektrické vařiče, žárovky, baterie,
apod. můžete průběžně nosit do nádoby, umístěné ve vestibulu OÚ v Klešicích.
2. Očkování psů se uskuteční ve stejný den, tedy tuto sobotu, 14.05. 2016. V Klešicích na
návsi od 10.00 do 10.45 hod., v Nákli u hasičárny od 10.55 do 11.15 hod.
Nezapomeňte na očkovací průkaz Vašeho psa !
3. Na klasické i elektronické úřední desce jsou vyvěšeny informace Finančního úřadu
k úhradě daně z nemovitostí na rok 2016. Složenky k zaplacení daně z nemovitostí jsou
zpracovávány centrálně a rozesílány poštou.
4. Stolní tenisté upozorňují, že herna ve Staré hospodě již s ohledem na skončené topné
období funguje v rámci tréninkového kempu 2016 2x v týdnu. Tréninků se mohou
zúčastnit jak děti, tak dospělí. Hraje se každé úterý a pátek. Mládež a začátečníci od 1819 hodin, mírně pokročilejší pak od 19 hodin. Sebou si vezměte pálku a boty na přezutí.
Občerstvení zajištěno.
5. Hudební festival YESbořice 2016 se uskuteční příští sobotu, 21. května v Jezbořicích.
Festival je zaměřen na všechny věkové kategorie, milovníky dobré muziky a tance.
Pořadatelé věří, že výběr kapel zasáhne „skoro každého alespoň trochu“. Na akci bude
umístěn i skákací hrad pro nejmenší. Vstupenky lze zakoupit v Jezbořicích, Heřmanově
Městci i v Pardubicích, nebo si je lze objednat přes internet na Ticketartu (vstupné 200,Kč v předprodeji, 250,- Kč na místě). Více na www.yesborice.cz
Bližší informace k akcím jsou ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

