Hlášení – 08.03.2017
1. Lhůta pro úhradu místních poplatků, tj. za svoz odpadů a poplatek ze psů je do konce března
2017. Poplatky jsou stejné jako v loňském roce – odpady 550,- Kč za poplatníka, za prvního
psa 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. Obecní úřad Klešice informuje, že jednání Zastupitelstva obce se koná ve středu, 15. března
2017 od 19.30 hod. v Obecním domě v Klešicích. Program je vyvěšen ve vývěskách a na
elektronických stránkách obce.
5. 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.
6. V sobotu, 25. března od 10:00 proběhne v Sokolovně představení pro děti "Michalovi mazlíčci"
s Michalem Nesvadbou, kterého znají děti z Kouzelné školky. Prodej vstupenek v TIC, vstupné
170,- Kč (každý divák).
7. Florasis Jezbořice zve v sobotu, 25. března 2017 na Jarní floristické aranžování s Petrem
Kopáčem, mistrem České republiky a Pavlem Hruškou z Prahy. Začátky akce, která se koná
v areálu firmy Florasis v Jezbořicích jsou ve 12.00, 14.00 a 16.00 hodin, vstupné 150,- Kč.
Potvrdit účast je třeba nejpozději do 23. března 2017 na e-mail FLORASIS@FLORASIS.cz
nebo na telefonu 466 971 329.
8. SPOKUL Heřmanův Městec oznamuje, že bylo pro velký zájem diváků přidáno další
představení zábavného pořadu „Rozchechtaný život Nadi Konvalinkové“, které můžete navštívit
ve středu 29. března od 20 hodin. Vstupenky v ceně 150,- Kč, senioři 120,- Kč si můžete
zakoupit v Turistickém informačním centru.
9. Děkujeme všem, kteří vyplnili dotazník ve věci třídění odpadů a odevzdali jej na OÚ. Dotazníky
vyhodnocujeme, výsledek zveřejníme a o konečném stanovisku budeme informovat.
10. 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.
11. 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

