Hlášení 14. 09. 2016
1. Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení dopravní obslužnosti, informuje, že z důvodu rekonstrukce
silnice I/37 v úseku Slatiňany - Výsonín dochází ke zpožďování autobusů. Jedná se hlavně o dva
spoje linky 650606, kdy daný autobus jede z Ledče n. Sázavou do Pardubic, poté najede na linku
650606. Jedná se zejména o spoj 13 (školní spoj s odjezdem z Klešic do HM v 7.29 hod.) a spoj 8
(s odjezdem v 8.05 z Klešic směr Pardubice). Zpoždění by měla trvat do 18. 10. 2016, kdy má být
uzavírka silnice I/37 ukončena. Krajský úřad děkuje za pochopení. OÚ Klešice sděluje, že informoval
o této skutečnosti ředitelství obou ZŠ v Heřmanově Městci.
2. Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 2. výzvu „Kotlíkových dotací“ k podávání žádostí na
poskytnutí dotace vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně
plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Cílem tohoto programu je snížit emise
z lokálního vytápění domácností ve všech městech a obcích Pardubického kraje. Úplné znění výzvy,
formulář žádosti o dotaci včetně příloh a návod k vyplnění žádosti najdete na stránkách Pardubického
kraje (https://www.pardubickykraj.cz/vyzva-kotlikove-dotace)
3.

Bylo nalezeno jízdní kolo. Pokud je postrádáte, můžete se o něj přihlásit na OÚ.

4. Obec Turkovice Vás zve na výstavu uměleckého kováře, pana Lukáše Kučery z Turkovic a jeho
přátel. Výstava s názvem Stopy v kovu je otevřena v Židovském dvojdomku v HM do 02.10. 2016,
vždy ve středu a v pátek od 14 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 – 12 hod. a od 14 do 17 hodin.
5. Český svaz chovatelů ve Svinčanech zve na 35. prodejní chovatelskou výstavu ve dnech 17. – 18.
09. 2016. Navštívit ji můžete v sobotu 17. září od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin. Bohatý
program a bližší informace na plakátcích.
6. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu, 24. září 2016. V Nákli od
09.00 do 09.10 hod. u zastávky BUS, v Klešicích – plocha před bývalou Semprou v době od 09.15 do
10.00 hod. Podrobné informace jsou vyvěšeny na úředních deskách i na elektronických stránkách
obce. OSOBNÍ ÚČAST OBČANA, ODEVZDÁVAJÍCÍHO ODPAD JE NUTNÁ, děkujeme za
pochopení. Do tohoto odpadu nelze odevzdávat stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy
s asfaltem, eternit. Lze odevzdat 2 ks pneu / osobní automobil na rodinu.
7. Ve dnech 23. - 24.09.2016 se v Autokempinku Konopáč se koná „Babí léto na Železných horách“
tradiční prodejní výstava výpěstků a výrobků z regionu. ATC Konopáč zve na víkendovou podívanou
s bohatým doprovodným programem. Drobní podnikatelé a živnostníci Železnohorského regionu Vám
nabídnou své výrobky a výpěstky za příznivé ceny. Výstavu můžete navštívit v pátek 23. září od
14.30 do 18 hodin, v sobotu 24. září od 10 do 16 hodin.
8. Potraviny Málek Dolní Roveň přijímají ovoce do pěstitelského pálení. Příjem ovoce je ve dnech PO –
PÁ od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hod. Cena vypálení 1 litru 50% destilátu bude 150,- Kč
včetně daně. Bližší info na plakátku.
9. ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes které vede nadzemní elektrické
vedení distribuční soustavy nebo k nimž zasahuje ochranné pásmo na povinnost odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné provozování distribuční soustavy. Zásah je
třeba provést v období vegetačního klidu do 15.11.2016. Podrobnosti na úředních deskách.
10. Obec Klešice připravuje na říjen tradiční sbírku pro Diakonii Broumov. Termín a podrobnější
informace zveřejníme.
Bližší informace k akcím jsou ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

