Hlášení – 27.03.2019
1. Poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů si můžete uhradit do konce března 2019
ještě bez navýšení. 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. V souvislosti se zahájením další etapy budování chodníků v Klešicích dochází
k dopravnímu omezení na silnici III/342 1 (směr Nákle) – od části „Západ“ k č.p.14,
dále na místní komunikaci před čp. 13 a uzavírce části místní komunikace proti čp. 36.
Dopravní omezení je plánováno do 30.06.2019. Po celou dobu provádění prací
zůstane v místě dopravního omezení zachován volný průjezdní prostor. Místa jsou
opatřena dopravním značením, objízdné trasy nejsou stanoveny. Žádáme všechny
občany o zvýšenou pozornost v místech stavby. Věnujte, prosím, pozornost zejména
dětem, aby nedošlo ke zbytečným úrazům. Veřejná vyhláška je zveřejněna ve vývěsce a
na webových stránkách obce.
3. Klešický závislý a samozvaný svaz stolních tenistů zve na turnaj ve stolním tenisu –
tradiční jarní turnaj neregistrovaných, podruhé pod názvem „Memoriál Jindřicha
Buriána“. Turnaje se mohou zúčastnit i hráči registrovaní, kteří Jindřicha znali. Turnaj
se koná v sobotu 30.3.2019 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. Srdečně
zvou klešičtí stolní tenisté.
4. 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.
5. Základní škola Heřmanův Městec informuje, že zápis dětí do 1. tříd této školy se koná
v pondělí a v úterý 1. a 2. dubna 2019 vždy od 12 do 17 hodin v nové přístavbě školy.
6. Speciální základní škola Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí informuje, že zápis
dětí do 1.ročníku této školy se koná dne 10. dubna 2019 od 12 do 16 hodin v budově
školy.
7. Na OÚ jsou k vyzvednutí svozové kalendáře pro letošní rok

Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických
stránkách obce.
OÚ Klešice

