Hlášení – 03.04.2019
1. Pokud jste zapomněli uhradit poplatky za svoz odpadů a poplatek ze psů můžete tak učinit ještě
dnes u p. účetní na OÚ. 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. Z důvodu přerušení dodávky elektřiny v Heřmanově Městci v pondělí, dne 8. dubna 2019, budou
všechny ordinace zdravotního střediska na Masarykově náměstí v Heřmanově Městci uzavřeny.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno od 7 do 15 hodin.
3. Svoz bioodpadu bude zahájen v Klešicích i Nákli příští týden, 11.04.2019. Bioodpad bude opět
svážen ve stejný svozový den jako odpad komunální, tj. čtvrtek (liché týdny bioodpad, sudé týdny
komunální odpad). Popelnice na bioodpad musí být barvy hnědé a nádoba označena nálepkou
BIOODPAD. Neoznačené nádoby nebudou vyváženy. Pokud ještě hnědou nádobu nemáte, bude
možné si ji vyzvednout na OÚ v Klešicích příští týden. Podnikatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu
s obcí, bude vyvážen komunální odpad každý týden.
4. V souvislosti s průběhem další etapy budování chodníků v Klešicích došlo 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.
5. 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.
6. Městská organizace SPOKUL HM oznamuje, že 1. 4. 2019 byla zahájena registrace do tanečních
kurzů pro mládež, které se budou konat od 31. srpna vždy v sobotu od 18 hodin v sále městské
sokolovny. Kurzy povede opět Jitka Boháčová z taneční školy Dance Pardubice. Přihlášky přijímá
informační centrum v Heřmanově Městci. Taneční páry přihlášené do konce května získají
výraznou slevu.
7. Firma Havelka upozorňuje na JARNÍ SLEVY UHLÍ. Pro všechny objednávky přijaté do 30. dubna 2019
platí u Havelky jarní slevy uhlí. Nad 40 q doprava a skládání pásem zdarma. Do 40 q doprava za
polovinu a pás zdarma. Od 60 q osobní nabídka přímo od pana Havelky. Objednávejte ihned na
602 489 489 nebo www.havelka.cz
8. Připomínáme, že podle zákona o ochraně ovzduší nelze vypalovat trávu, pálit odpady ani cokoliv
jiného. Děkujeme za ohleduplnost vůči spoluobčanům.
9. Na OÚ jsou stále ještě k vyzvednutí svozové kalendáře pro letošní rok.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice
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