Hlášení – 10.04.2019
1. Svoz bioodpadu bude zahájen v Klešicích i Nákli zítra, 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, zatím je ještě nemáme. Podnikatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu
s obcí, bude vyvážen komunální odpad každý týden.
2. V souvislosti s budováním chodníků v Klešicích upozorňujeme na dopravní 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.
3. Městská organizace SPOKUL HM oznamuje, že v současné době probíhá 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.
4. Ve dnech 11.04. až 14.04. 2019 pořádá MAS ŽH tradiční „Dny Železnohorského regionu“ již po
jedenácté. Na všechny dny je naplánován bohatý program, např. v sobotu 13.04. je to „Putování za
poznáním regionu“ – celodenní autobusový výlet do míst, kam se běžně obyvatelé nedostanou.
V neděli 14.04. je připraven „Den otevřených dveří“ vybraných památek a podnikatelských areálů. S
detailním programem se můžete seznámit ve vývěsce a na stránkách naší obce.
5. Obecní úřad Klešice informuje, že jednání Zastupitelstva obce se koná v pondělí, 15. dubna 2019 od
19.30 hod. v Obecním domě v Klešicích. Program je vyvěšen ve vývěskách a na elektronických
stránkách obce.
6. Firma Havelka upozorňuje na JARNÍ SLEVY UHLÍ. Pro všechny objednávky přijaté do 30. dubna 2019
platí u Havelky jarní slevy. 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 telefonu 602 489
489 nebo na www.havelka.cz
7. V rámci uzavírky silnice III/32226 ve Starých Jesenčanech dojde ve dnech 23.04. – 10.05.2019
k narušení dopravní obslužnosti na linkách 650605 a 650606 a může dojít k porušení návazností
autobusů, zejména v Heřmanově Městci a Pardubicích. Důvodem je oprava železničního přejezdu ve
Starých Jesenčanech. Výlukové jízdní řády pro uvedené období jsou zveřejněny na stránkách obce.
Nás se přímo týká linka 650606.
8. Připomínáme, že podle zákona o ochraně ovzduší nelze vypalovat trávu, pálit odpady ani cokoliv
jiného. Dále žádáme občany, aby nesypali posekanou trávu ze svých pozemků na pozemky obce nebo
jiných vlastníků ! Děkujeme za ohleduplnost vůči ostatním.
9. Na měsíc květen připravujeme svoz nebezpečného a objemného odpadu, očkování psů a také
Humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Bližší informace včas zveřejníme.
Zprávy a informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

