Hlášení – 20.02.2019
1. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů můžete hradit do konce března 2019. 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.
Obyvatelé místní části Nákle budou mít možnost úhrady poplatků příští středu, 27. února 2019 v době
od 16.30 do 17.30 hod., kdy bude v Hasičárně v Nákli přítomna paní účetní.
Je třeba, aby podnikatelé, kteří využívají i v letošním roce svoz komunálního odpadu přes obec, si přišli
nejpozději do konce února 2019 podepsat připravené smlouvy na OÚ. Po jejich podpisu a úhradě
poplatku obdrží novou svozovou nálepku. Bez platné nálepky jim nebude od začátku března již
komunální odpad vyvážen.
2. V naší obci můžete rovněž odevzdávat použitý kuchyňský olej z domácností. Kuchyňský olej doma
slévejte do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazujte 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. Tyto nádoby slouží pouze pro tento účel,
nikoli k odhazování jiných odpadů.
3. Kulturní komise obce Klešice zve občany na první cestovatelský večer, který se uskuteční v Obecním
domě dne 8. března 2019 (v pátek) Své zážitky a fotografie z pobytu v latinskoamerické Bolívii
přednese Mgr. Matyáš Strnad. Společně s ním se podíváme k jezeru Titicaca, navštívíme největší
solnou pláň na světě a dozvíme se řadu zajímavostí ze života v této zemi. Začátek bude v 18.30 hod.,
vstupné dobrovolné.
4. SÚS a obec Klešice žádají vlastníky stromů a jiných porostů při silnici III/342 4 od Heřmanova Městce
do Jezbořic o spolupráci při ořezu stromů a keřů, které zasahují do silnic, případně chodníků nebo
jiných komunikací. Přesahy dřevin brání bezpečnému provozu na komunikacích. Řez dřevin, případně
odstranění suchých porostů proveďte tak, aby nedošlo k poškození ořezávaných dřevin.
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 7 odst. 2), je péče o dřeviny, zejména jejich
ošetřování a udržování, povinností vlastníků. Ořez dřevin proveďte prosím, nejpozději do 10. března
2019. Po uplynutí této lhůty budou kolizní větve odstraněny v nezbytně nutném rozsahu pracovníky
SÚS.
5. Obec Čepí vyhlašuje konkurz na místo ředitele / ředitelky Mateřské školy Čepí. Přihlášky lze zaslat
nejpozději do 18. března 2019 na tamní OÚ, bližší informace najdete i na úředních deskách naší obce.
6. Společnost ČEZ připravuje v místní části Klešice přeložení vrchního vedení nízkého napětí do země.
Pokud má někdo zájem v průběhu příštích 2 let o zřízení nového odběrného místa, přihlaste se
nejpozději do 20. března 2019 na OÚ v Klešicích.
7. Základní škola Heřmanův Městec zve na Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
ve středu 20. března. 2019 od 15.00 do 17.00 hod. v 1.A, 1.B a 1.C v nové přístavbě školy. Budete
mít možnost prohlédnout si prostory školy, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí a pomůckami v první
třídě a také se setkat s vyučujícími a vedením školy.
8. Informujeme občany, že v pondělí, 25. března 2019 bude možné v Multifunkčním centru na náměstí
v HM podat daňové přiznání k daním z příjmů za rok 2018. Pracovní doba detašovaného pracoviště FÚ
Chrudim bude v Heřmanově Městci od 9 do 12 hod. a od 13 do 16.30 hodin.
9. K vyzvednutí jsou na OÚ připraveny stále ještě stolní kalendáře pro letošní rok pro ty občany, kteří si je
dosud nevyzvedli. Rovněž si můžete vyzvednout svozové kalendáře pro letošní rok.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

