Hlášení – 22.05.2019
1. Informujeme, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční tento týden – v pátek 24. května 2019
v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 v době od 8.00 do 14.00 hodin. Místem
konání voleb pro volební okrsek č. 1, tj. místní části Klešice a Nákle je zasedací místnost budovy
Obecního úřadu v Klešicích. S sebou je třeba mít průkaz totožnosti. Hlasovací lístky obdrželi voliči do
svých domácností, ve dnech voleb je volič na požádání obdrží přímo ve volební místnosti.
2. Tuto sobotu, 25.05.2019 se v Jezbořicích u koupaliště koná tradiční Jezbořický festival pro všechny
věkové kategorie. Od 12:30 hod. se představí různé kapely, bude možnost proletět se vrtulníkem (za
poplatek), pro děti je připraven skákací hrad a pro všechny zájemce další aktivity. Vstupné
v předprodeji 200,- Kč, v den konání na místě 300,- Kč, děti do 130 cm vstupné zdarma v doprovodu
dospělé osoby. Více informací na plakátcích.
3. Obec Klešice oznamuje Humanitární sbírku použitého ošacení a dalších věcí pro Diakonii Broumov.
Sbírka se uskuteční v naší obci v pondělí a v úterý, 27. a 28. 05. 2019, vždy od 10.00 do 18.00 hod.
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete nosit v uvedených dnech do vestibulu Obecního
domu v Klešicích. Více informací je zveřejněno ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
4. Vyzýváme občany i podnikatele k větší obezřetnosti vůči svému majetku. Do svých nemovitostí
nepouštějte neznámé lidi bez toho, že se vám prokáží platným průkazem a sdělí oprávněný důvod své
návštěvy. Vynalézavost podvodníků je nepředvídatelná.
5. Na klasické i elektronické úřední desce jsou vyvěšeny informace Finančního úřadu k úhradě daně
z nemovitostí pro letošní rok. Složenky k zaplacení daně z nemovitostí jsou zpracovávány centrálně a
průběžně rozesílány poštou. Daň z nemovitostí se hradí vždy do konce května.
6. Ještě do konce června je plánované dopravní omezení v Klešicích v souvislosti s budováním chodníků.
V místech dopravního omezení je zachován volný průjezdní prostor. Místa jsou opatřena dopravním
značením, objízdné trasy nejsou stanoveny. Věnujte dopravě i chůzi zvýšenou pozornost vy i vaše děti,
aby nedošlo ke zbytečným úrazům.
7. Na základě informací od vlastníků vodních děl a pozemků se obracíme na občany se žádostí, aby
nesypali posekanou trávu ze svých zahrad a pozemků do potoka ani na pozemky obce či jiných
vlastníků ! Dochází tím k zanášení toků a poškozování majetku jiných osob. Děkujeme za ohleduplnost
vůči ostatním.
8. Spolek Hurá na Výlet! Chrudim zve na Senior Festival, kde vystoupí známé duo Eva a Vašek, kapela
Moravanka a řada dalších dechových hudeb a jiných kapel. Senior Festival se koná v sobotu 15.
června od 10.00 hodin v Chrudimi v prostorách Klášterních zahrad. Vstupné na akci je dobrovolné.
O možnosti rezervace míst v autobuse pro svoz na festival se lze informovat na telefonu 733 105 151.
Zprávy a informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

