Hlášení – 21.02.2018
1. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů můžete hradit ještě do konce března 2018. Jsou beze
změny proti loňskému roku. Poplatek za odpady činí 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 2018 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. Pokud ještě někdo nemá uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod a je
na kanalizaci napojen, přijďte si ji co nejdříve uzavřít.
Žádáme občany, aby do kanalizace vypouštěli pouze to, co do ní patří, nevhazovali např. papírové
pleny, vlhčené ubrousky, hadry, nevylévali tuky či oleje včetně kuchyňských odpadů. Toto má za
následek poruchy a následné opravy. Vše je podrobně uvedeno ve vývěskách i na stránkách obce.
3. Použitý kuchyňský olej z domácností můžete odevzdávat již rok i v naší obci. Stačí olej doma
slévat do PET lahví a tyto uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej
je pak určen k ekologické likvidaci. Nádoby (černé popelnice o obsahu 240 l) jsou umístěny na
všech stanovištích kontejnerů na tříděný odpad v Klešicích i v Nákli.
4. Drůbež Novák HB - drůbežárna Mírovka, bude prodávat příští úterý, 27.2.2018 ve 12.45 u OÚ
v Klešicích nosné kuřice, barva hnědá, černá, kropenatá, bílá a susex. Kuřice jsou vakcinované a
pod stálou veterinární kontrolou. Stáří 15 týdnů, cena 151 Kč za kus. Objednávky lze na tel.
777 556 036.
5. Obecní úřad Klešice informuje, že jednání Zastupitelstva obce se koná ve středu, 28. února 2018
od 19.30 hod. v Obecním domě v Klešicích. Program je vyvěšen ve vývěskách a na elektronických
stránkách obce.
6. Firma Havelka přijme od dubna 2018 kampaňové řidiče na rozvoz uhlí v uhelné kampani
s garantovaným příjmem 35.000 Kč/měsíc. Platí každý druhý den, hradí ubytování. Pro více
informací volejte 725 387 177 nebo navštivte stránky www.havelka.cz
7. Firma FLORASIS - Jezbořice 108 zve na Dětský mimibazárek příští sobotu, 3. března 2018 od 14
do 17 hodin v sídle firmy v Jezbořicích. Jedná se o prodej a nákup dětského oblečení, hraček,
drobného nábytku a ostatních potřeb pro děti. Informace o akci a rezervace na prodej zboží na emailu aneta.jostova@email.cz a na tel. číslech 724 358 722 nebo 774 661 245.
8. KJ výstavnictví zve na 23. ročník Pardubické stavební výstavy, která se koná ve výstavním centru
IDEON v Pardubicích. Jde o tradiční přehlídku stavebních materiálů, technologií, služeb a novinek
ve stavebnictví. Představí se dodavatelé úsporných způsobů vytápění (tepelná čerpadla, sluneční
kolektory, fotovoltanické články, různé typy kotlů…), stavební firmy zabývající se komplexní
realizací staveb, firmy řešící dodatečné hydroizolace zdiva a objektů různými technologiemi apod.
I letošní ročník je zaměřen na kotlíkové dotace, energetické úspory a na program dešťovka.
Výstava bude otevřena ve dnech 1.- 3. března 2018 ( ve čtvrtek a pátek od 10 – 18 hod., v sobotu
od 10 - 17 hod ). V sobotu 3. března 2018 v 16.00 hod. proběhne tradiční losování anketních lístků
o ceny od vystavujících firem. Informace o výstavě najdete ve vývěskách a na stránkách obce, kde
bude připojena i volná vstupenka k vytištění.
9. K vyzvednutí jsou na OÚ připraveny stále ještě stolní kalendáře pro letošní rok pro ty občany, kteří
si je dosud nevyzvedli.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

