Hlášení 30.08.2017
1. SDH Klešice zve již tuto sobotu, 2. září 2017 na „Klešickou olympiádu aneb konec léta“
Na den plný zážitků jsou zváni úplně všichni – děti, rodiče, babičky, dědečkové a všichni
přátelé dobré zábavy. Akce se koná na louce za tratí z Klešic směrem na Nákel. Zahájení je
ve 14 hodin. Děti se mohou vydovádět na skákacím hradu a zájemci projít cestu, plnou
sportovních úkolů a disciplín. Bude-li příznivé počasí, dočkáme se v 15 hodin překvapení.
Pro dospělé bude připraveno občerstvení s grilovanou kýtou, pro děti párky. Na všechny se
těší pořadatelé, stačí přinést úsměv a dobrou náladu.
2. Ve dnech 08. – 15.09.2017 vždy v době od 08.00 do 18.00 hod. bude z důvodu vypnutí
přejezdového zabezpečovacího zařízení dopravní omezení v úseku železničního přejezdu
na Nákel. Místo bude označeno dopravními značkami, v případě potřeby bude provoz na
místě samém usměrňován způsobilými, náležitě poučenými a označenými osobami.
Podrobné informace najdete na úředních deskách i na elektronických stránkách obce.
3. Obecní úřad má k dispozici 1 žlutou popelnici na plasty o objemu 240 l a 1 o objemu 120 l.
4. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu, 23. září 2017.
V Klešicích – plocha před bývalou Semprou v době od 08.00 do 08.45 hod., v Nákli od
08.50 do 09.00 hod. u zastávky BUS. 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.
5. Český svaz chovatelů ve Svinčanech zve na prodejní zahrádkářskou a chovatelskou
výstavu ve dnech 23. – 24. 09. 2017. Navštívit ji můžete v sobotu 23. září od 8 do 17 hodin a
v neděli od 8 do 15 hodin. Pořadatelé zvou na víkendovou podívanou s bohatým
doprovodným programem. Podrobný program a bližší informace na plakátcích.
6. Ve dnech 22. - 23.09.2017 se v Autokempinku Konopáč koná již XXII. ročník prodejní
výstavy výrobků a výpěstků podnikatelů nejen z regionu „Babí léto na Železných horách“.
Drobní podnikatelé a živnostníci Železnohorského regionu Vám nabídnou své výrobky a
výpěstky za příznivé ceny. Výstavu můžete navštívit v pátek 22. září od 14.00 do 18 hodin,
v sobotu 23. září od 10 do 16 hodin.

Bližší informace k akcím jsou ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

