Hlášení – 10.05.2017
1. Minulou středu, 3. května 2017 se ze hřiště v Klešicích ztratil longboard, který tam zapomněl
klešický chlapec. Pokud jste longboard někdo našel a nevíte, komu patří, prosíme o vrácení
nebo informaci na Obecní úřad.
Na hřišti v Klešicích neznámí vandalové přes prodloužený víkend poškodili herní prvek. Je
ohraničen páskou, nelze jej tedy nyní používat, prosíme o dodržení zákazu. Rodiče,
upozorněte na nebezpečí své děti. Jde opravdu o „příkladný“ přístup k majetku obce a
„zájem“ o bezpečí dětí. Stydí se alespoň ten dotyčný ?
2. Oznamujeme občanům, že jsou k dispozici žluté plastové popelnicové nádoby – objem 120 l
a 240 l. Nádoby jsou k zapůjčení zdarma na OÚ.
Svoz vytříděných plastů v individuálních nádobách 120 l a 240 l bude probíhat 1x za měsíc –
ve čtvrtek „DŮM OD DOMU“. První svoz bude 18. května 2017. Do žlutých popelnic lze
odkládat plastový odpad dle popisky na nádobách včetně kompozitních obalů (krabice od
nápojů).
Žluté popelnice si můžete vyzvednout na OÚ proti podpisu. Ke každé nádobě obdržíte
kalendář s termíny svozu jednotlivých druhů odpadů. Kromě těch občanů, kteří o nádoby
projevili zájem v dotazníku, máme další navíc. Zájemci si je tedy mohou vyzvednout do
vyčerpání zásob.
3. Tuto sobotu, 13. května 2017 se koná první letošní cyklovýlet po okolí pro rodiče s dětmi od
pěti let. Trasa výletu : Klešice, Nákle, Raškovice, Choltice, Svinčany, Klešice. Děti musí mít
helmy. Za děti odpovídají rodiče. Sraz je 13.05.2017 ve 14 hod před Obecním úřadem.
4. Oznamujeme Humanitární sbírku použitého ošacení a dalších věcí pro Diakonii Broumov.
Sbírka se uskuteční v Klešicích po tři dny – již tento pátek, 12. Května a dále 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. Podrobnější informace
najdete ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
5. V sobotu, 20. května 2017 proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a také
očkování psů.
Sběr VO a NO proběhne v Klešicích u bývalé Sempry od 08.40 do 09.35 hod., v Nákli na
návsi od 09.40 do 09.55 hod.
Očkování psů bude v Klešicích na návsi od 10.00 – 10.40 hod., v Nákli – u Hasičárny od
10.45 – 11.00. Nezapomeňte na očkovací průkaz Vašeho psa. Podrobnější informace
najdete ve vývěskách i na stránkách obce.
Informace jsou vyvěšeny na informačních deskách a elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

