Hlášení – 28.03.2018
1. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů můžete uhradit 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. Drůbež Novák HB - drůbežárna Mírovka, prodává zítra, ve čtvrtek, 29.3.2018 ve 12:45 hod.
u OÚ, nosné kuřice, stáří 16 týdnů, cena 157 Kč za kus. Kuřice jsou vakcinované a pod
stálou veterinární kontrolou. Objednávky na tel. 777 556 036.
3. Klešický závislý a samozvaný svaz stolních tenistů zve na turnaj ve stolním tenisu – tradiční
jarní turnaj neregistrovaných, poprvé pod názvem „Memoriál Jindřicha Buriána“. Turnaje se
mohou zúčastnit i hráči registrovaní, kteří Jindřicha znali. Turnaj se koná v sobotu 31.3.2018
v hostinci U Beranů. Kategorie – dvouhra muži, dámy. Sraz účastníků je v 8.30 hod.,
startovné 150,- Kč. Občerstvení je zajištěno jak pro účastníky, tak pro diváky. Součástí akce
bude promítání fotek a videí z akcí.
V neděli 1.4.2018 se od 14 hodin koná v hostinci U Beranů turnaj dětí do 15 let. Startovné
zdarma. Bližší informace na plakátcích. Srdečně zvou klešičtí stolní tenisté.

3. Klešičtí hasiči připravují v letošním roce na Velikonoční pondělí 2. dubna 2018 opět
Krojovanou pomlázku s hudbou a obchůzkou všech domácností. Dopolední obchůzka domů
v obou místních částech obce začíná v 8 hodin ráno v Nákli. O hudební doprovod se tradičně
stará hudba pana Vladimíra Berana z Klešic, posílena o další muzikanty. Těší se na vás
hudba i SDH.
4. První svoz BIO proběhne ve čtvrtek 12.04.2018. Následně vždy v liché týdny ve čtvrtek (1x 14
dní). Svoz komunálního odpadu bude probíhat v sudé týdny ve čtvrtek (1x 14 dní).
Nádoby na BIO musí být hnědé barvy a označené nálepkou BIOODPAD. Pokud ji
nemáte, můžete si ji vyzvednout na OÚ.
5. V rámci jarního úklidu připravují klešičtí hasiči „Železnou a papírovou sobotu“. Sbírat se bude:
železo, svázaný papír i kartony. Uvedené nepotřebné věci připravte před své domy, hasiči je
seberou, s těžšími kusy pomohou. Akce se uskuteční v sobotu, 14. dubna 2018 od 9 hodin.
Začíná se v Nákli. Výtěžek z této akce bude použit na činnost SDH Klešice včetně dětského
oddílu.
6. Žádáme občany, aby do nádob a kontejnerů na tříděný odpad dávali pouze to, co do nich
patří. Na každé nádobě je popis příslušného odpadu.
7. Do kanalizace vypouštějte pouze to, co do ní patří, nevhazujte např. části papírových plen,
vlhčené ubrousky, hadry, tuky či oleje včetně kuchyňských odpadů. Toto má za následek
poruchy a nutné opravy. Vše je podrobně uvedeno ve vývěskách i na stránkách obce.
8. Použitý kuchyňský olej z domácností můžete odevzdávat průběžně do nádob, k tomu
určených. Stačí olej doma slévat do PET lahví a 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. Rozhodně do nich nepatří sklo, kov a další předměty.
9. Firma TRITON se sídlem ve Starém Mateřově hledá nové zaměstnance – montážní dělníky,
elektromontéry, lakýrníky, svářeče CO2 a další zaměstnance. Nabízí práci na HPP
v nepřetržitém provozu a řadu benefitů. Bližší informace na tel. 467 401 111 nebo na
www.triton.cz. Leták najdete i ve vývěsce a na stránkách obce.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

