Hlášení – 01.03.2017
1. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů zůstávají pro rok 2017 beze změny. Uhradit je
můžete ještě do konce března 2017. Poplatek za odpady v letošním roce je 550,- Kč za
poplatníka. Poplatek ze psů : za prvního psa držitel hradí 100,- Kč; za druhého a každého
dalšího psa 150,- Kč.
2. Poplatek za stočné pro rok 2017 zůstává rovněž beze změny, činí 1.000,- Kč na osobu a rok
bez ohledu na dobu napojení. Na tento poplatek je vystavována obcí faktura dle jednotlivých
podepsaných smluv. Kdo ještě nemá uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod a je na
kanalizaci napojen, přijďte si co nejdříve smlouvu uzavřít. Děkujeme.
3. K vyzvednutí jsou na OÚ připraveny stále ještě stolní kalendáře pro letošní rok pro ty občany,
kteří si je dosud nevyzvedli.
4. Základní škola Heřmanův Městec srdečně zve všechny na letošní Školní akademii, která se
koná již zítra, tj. ve čtvrtek 2. března 2017 od 17.00 hodin v Sokolovně v HM.
5. Již tento pátek se otevírá 22. ročník Pardubické stavební výstavy. Výstava je otevřena ve dnech
02. – 04. března 2017 a koná se ve výstavním centru IDEON v Pardubicích. Jde o tradiční
přehlídku stavebních materiálů, technologií, služeb a novinek ve stavebnictví. I letošní jarní
ročník je zaměřen na další kolo kotlíkových dotací a také na technologie spojené s využitím
dešťové vody. Informace o výstavě najdete ve vývěskách a na stránkách obce, kde je připojena
i volná vstupenka k vytištění.
6. Firma Bromová, Seč nabízí k prodeji kuřice z českých veterinárně kontrolovaných chovů. Cena
za kus je od 140 do 175,- Kč. Bližší informace na telefonu 774 932 904. Prodej již tuto sobotu
4. března 2017, v Nákli na návsi u zast. BUS ve 14.10 hod., v Klešicích u obchodu ve 14.15
hod.
7. Společnost Agrometall zve na "Den otevřených dveří", který se uskuteční ve dnech 14.-15.
března 2017 v areálu firmy v Novém Dvoře u Heřmanova Městce.
Vystavena bude kromě jiného komunální i zahradní technika včetně sekaček a zahradních
traktorů, štěpkovače, atd. Po oba dny je otevřeno od 09.00 do 16.00 hodin.
8. Děkujeme všem, kteří vyplnili dotazník ve věci třídění odpadů a odevzdali jej na OÚ. Dotazníky
vyhodnocujeme, výsledek zveřejníme a o konečném stanovisku budeme informovat.
9. Připomínáme, že na stanovištích s kontejnery na tříděný odpad v Klešicích i Nákli jsou již
rozmístěny nádoby pro sběr použitého kuchyňského oleje, který nepatří do odpadů, ani jej
nevyléváme do toalety. Kuchyňský olej doma slévejte do PET lahví a řádně uzavřené je
vhazujte do černé nádoby k tomu určené. Služba je bezplatná.
10. Rovněž připomínáme, že dle zákona o ochraně ovzduší nelze vypalovat trávu, pálit odpady
ani cokoliv jiného. Děkujeme za ohleduplnost vůči spoluobčanům.
11. Dětem přejeme pěkné počasí a příjemné prožití jarních prázdnin.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

