Hlášení – 06.03.2019
1. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů můžete hradit do konce března 2019. Jsou stejné jako
v loňském roce. 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. Kulturní komise obce Klešice zve občany na první cestovatelský večer, který se uskuteční v Obecním domě
tento pátek dne 8. března 2019 O své zážitky a fotografie z pobytu v latinskoamerické Bolívii se s vámi
podělí Mgr. Matyáš Strnad. Společně s ním se podíváme k jezeru Titicaca, navštívíme největší solnou pláň
na světě a dozvíme se řadu zajímavostí o životě v této zemi. Začátek bude v 18.30 hod., vstupné
dobrovolné.
3. KJ výstavnictví zve na 24. 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.
Výstava bude otevřena ve dnech 1.- 3. března 2018 ( ve čtvrtek a pátek od 10 – 18 hod., v sobotu od 10 17 hod ). Informace o výstavě najdete ve vývěskách a na stránkách obce, kde je připojena i volná vstupenka
k vytištění.
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. Obecní úřad Klešice informuje, že jednání Zastupitelstva obce se koná v pondělí, 11. března 2019 od 19.30
hod. v Obecním domě v Klešicích. Program je vyvěšen ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
6. Společnost Agrometall s.r.o. zve na "Den otevřených dveří", který se uskuteční ve dnech 12. – 13. března
2019 v areálu firmy v Novém Dvoře u Heřmanova Městce. Otevřeno po oba dny bude od 09.00 do 16.00
hodin.Vystavena bude zahradní technika včetně sekaček a zahradních traktorů, dále speciální stroje pro
letní i zimní údržbu.
7. V současné době se realizuje projekt ČEZ Distribuce na rekonstrukci elektrického vedení nízkého napětí v
obci a to v části, kde se nachází venkovní vedení. Netýká se tedy rodinných domů, které jsou již připojeny
ze zemního kabelu.Toto venkovní vedení bude nahrazeno zemním kabelem v roce 2021. Žádáme proto
občany, kteří budou žádat o nové odběrné místo do roku 2021 v části obce, kde proběhne rekonstrukce,
aby svůj záměr sdělili obci nebo přímo projektantovi na tel. čísle 728 036 077 do 30.3.2019. Do projektu
rekonstrukce elektrického vedení je vhodné tato nová odběrná místa zakomponovat
.

8. 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.
9. FÚ Chrudim informuje 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.
10. Na webových stránkách obce je zveřejněn dotazník k Dětským skupinám s možností vyplnění do konce
března, případně si jej lze vyzvednout v tištěné podobě na OÚ.
Rovněž jsou na stránkách zveřejněny informace pro vlastníky lesů.
11. Na OÚ jsou k vyzvednutí svozové kalendáře pro letošní rok
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

