Hlášení – 26.04.2017
1. Ještě do 7. května 2017 můžete navštívit v Židovském dvojdomku v HM Výstavu známých i neznámých
obrazů pana Jaroslava Heřmanského. Výstava se koná ke 110. výročí narození tohoto významného
heřmanoměsteckého malíře. Otevřeno je v ÚT, ST, PÁ, SO a NE vždy od 9 do 11 hod. a od 14 do 17 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
2. Poplatek za stočné pro rok 2017 je 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 ji co nejdříve
uzavřít.
Připomínáme, že každý odběratel, který má smlouvu uzavřenou, je dle čl III. Smlouvy o odvádění odpadních
vod povinen oznámit provozovateli kanalizace, tj. Obci Klešice, písemně a bez zbytečného odkladu změny
v počtu připojených osob – nejpozději do 1 měsíce od doby, kdy změna nastala. Žádáme o kontrolu a
případné změny přijďte neprodleně ohlásit na OÚ (tiskopis máme připraven). Jedná se o osoby bydlící
v nemovitosti, nemusí být v souladu s trvalým pobytem. Děkujeme.
3. Klešičtí rybáři společně se stolními tenisty za podpory obce a firmy Zahrada Klešice zvou všechny děti
do 15 let z Klešic a Nákle v pondělí, 1. května 2017 na rybářské závody „KLEŠICKÝ KAPŘÍK“. Závody
se budou konat na nádrži v Klešicích (za Obecním úřadem) od 13. 00 hodin. Na místě budou také
vystaveny sladkovodní ryby našich vod (včetně sumce), které si budete moci prohlédnout. Akce se
koná za každého počasí. Přijďte pobavit sebe i svoje děti. Srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace
najdete ve vývěskách v obou místních částech obce.
4. Tréninkový kemp ve stolním tenisu 2017 se koná každé úterý a pátek. Od 17.30 hodin hrají děti, od 19.00
dospělí. Sálová obuv vlastní, ostatní lze zapůjčit. Občerstvení je zajištěno i pro diváky. Poplatky a bližší
informace najdete na stránkách obce, záložka Aktuality.
5. Obecní úřad Klešice informuje, že jednání Zastupitelstva obce se koná ve středu, 03. května 2017 od 19.30
hod. v Obecním domě v Klešicích. Program je vyvěšen ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
6. Drůbež Novák HB Mírovka oznamuje možnost objednávek chovných kuřic, barva hnědá, černá, bílá,
kropenatá a susexová, stáří 19 – 22 týdnů, cena 155 – 170,- Kč za kus. Kuřice jsou vakcinované a pod
stálou veterinární kontrolou. Dále nabízí k objednání rozkrmené krůty, druh BIG 6 ve stáří 6 týdnů za 235,Kč / kus. Objednávky na tel. : 777 556 036. Odběr bude dne 03.05.2017 (středa) ve 12.45 hod. u
Obecního úřadu v Klešicích.
7. Na klasické i elektronické úřední desce jsou vyvěšeny informace Finančního úřadu k úhradě daně
z nemovitostí pro rok 2017. Složenky k zaplacení daně z nemovitostí jsou zpracovávány centrálně a
rozesílány poštou přímo adresátům. Splatnost daně z nemovitostí je do konce května 2017.
8. Obec Klešice oznamuje Humanitární sbírku použitého ošacení a dalších věcí pro Diakonii Broumov.
Sbírka se uskuteční v Klešicích v pátek, 12. května, v pondělí a v úterý, 15. a 16. 05. 2017, vždy od 10.00
do 18.00 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.
9. Na 20. května 2017 připravujeme svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a očkování psů.
Podrobnější informace zveřejníme ve vývěskách i na stránkách obce.
10. Obecní knihovna informuje, že jsou k dispozici nové knihy z Městské knihovny Chrudim.
11. Firma Havelka, Váš dodavatel pevných paliv, oznamuje, že jarní slevy zahájily. Nyní nejlevnější uhlí v roce
2017, na podzim uhlí opět nebude. Firma nabízí dopravu a složení pásem zdarma u množství nad 40 q.
Uhlí objednávejte na telefonu 725 027 704 nebo na www.havelka.cz.
12. Připomínáme, že podle 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 obce.
OÚ Klešice

