Hlášení – 16.10.2019
1. Připomínáme těm, kteří si na OÚ v Klešicích uhradili vstupenky do Žižkovského divadla Járy Cimrmana
v Praze na divadelní představení hry autora Jana Žďárského s názvem „Klešice – domů z Velké války“,
že odjezd autobusem je v pondělí, 21. října 2019 v 16.00 hod. z návsi v Klešicích – od telefonní budky
u čp. 4. Vstupenky obdržíte v autobusu.
2. Obec Klešice oznamuje Humanitární sbírku použitého ošacení a dalších věcí pro Diakonii Broumov.
Sbírka se uskuteční v naší obci příští týden v pondělí a v úterý, 21. a 22. 10. 2019, vždy od 10.00 do
17.00 hod. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete nosit v uvedených dnech do vestibulu
Obecního domu v Klešicích. Pozor – tentokrát nelze přinášet nádobí bílé i černé, skleničky nebo
porcelán. Více informací je zveřejněno ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
3. Od 8. října 2019 probíhá příjem žádostí do 5. výzvy „kotlíkových dotací“, kterou vyhlásil Pardubický
kraj. Výzva je zaměřena na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové
nízkoemisní zdroje. Úplné znění výzvy, formulář žádosti včetně příloh a pokynů k vyplnění jsou
dostupné na stránkách Pardubického kraje, adresa: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
4. ČEZ Distribuce informuje, že v obci Klešice, místní část Klešice, že ve dvoře bývalé Sempry a v části
od čp. 48 – ulice směrem k Vinicím bude dne 01. listopadu .2019 vypnutá elektřina. Plánované
přerušení dodávky elektrického proudu je oznámeno na dobu od 07.30 do 15.30 hod. Plakátek včetně
situační mapky je zveřejněn na úředních deskách i webových stránkách obce.
5. Kulturní komise obce Klešice zve občany na druhý cestovatelský večer, který se uskuteční v Obecním
domě v pátek dne 1. listopadu 2019. O své zážitky a fotografie z pobytu v oblasti tzv. Velkých jezer v
Africe se s námi podělí Mgr. Vojtěch Šmolík. Společně s ním se podíváme do Rwandy a sousedních
zemí, dozvíme se, jak vypadá dnes země, která byla v 90. letech zasažena genocidou, při které
zahynul milion lidí a další miliony byly vyhnány ze svých domovů. Také to, jak se žije v zemi se
srovnatelným počtem obyvatel, jako u nás i jaká je rwandská kuchyně. Začátek bude v 18.30 hod.,
vstupné dobrovolné.
6. ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes které vede nadzemní elektrické vedení
nebo k nimž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů,
ohrožující bezpečné provozování distribuční soustavy. Zásah je třeba provést v období vegetačního
klidu do 15.11.2019. Podrobnosti na úředních deskách.
7. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v letošním roce až ve druhé polovině
listopadu (23.11.2019 – sobota). Přesné informace včas vyhlásíme obecním rozhlasem a zveřejníme
na úředních deskách i na elektronických stránkách obce.
8. Státní veterinární správa informuje držitele a chovatele psů na povinné čipování psů. Od 01.01. 2020
bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že pes bude označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata
musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí
být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011
Obec nabízí zájemcům hromadné provedení čipování psů v obci prostřednictvím MVDr.
Michalce, který psy načipuje a na žádost provede i registraci. Cena za vše je 300,- Kč. Datum
čipování je 23.11.2019 (sobota).
9. Obyvatelé Klešic i Nákle si mohou vyzvednout zdarma na OÚ stolní kalendář pro rok 2020 / 1 na
domácnost, který vydává MAS Železnohorský region. V kalendáři jsou zveřejněny akce, konané po
celý rok v našem regionu.
Zprávy a informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
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