Hlášení – 30.10.2019
1. Obec Klešice nabízí možnost přivýdělku při úklidu obce, zejména hrabání listí. Na práce bude uzavřena
Dohoda o provedení práce, mzda je 80,- Kč na hodinu. Zájemci se mohou hlásit ihned na Obecním
úřadu v Klešicích.
2. ČEZ Distribuce informuje, že v obci Klešice, místní část Klešice, ve dvoře bývalé Sempry a v části od
čp. 48 – ulice směrem k Vinicím bude tento pátek, 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.
3. Kulturní komise obce Klešice zve občany na druhý cestovatelský večer, který se uskuteční v sále
Obecního domu v pátek, dne 1. listopadu 2019. O své zážitky z pobytu v oblasti tzv. Velkých jezer
v Africe se s námi podělí Mgr. Vojtěch Šmolík. Vyprávění a fotografie nás zavedou do Rwandy a
sousedních zemí, dozvíme se řadu zajímavostí i to, jak se žije v zemi se srovnatelným počtem
obyvatel, i jaká je rwandská kuchyně. Začátek bude v 18.30 hod., vstupné dobrovolné.
4. 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,
ohrožujících bezpečné provozování distribuční soustavy. Zásah je třeba provést v období vegetačního
klidu do 15.11.2019. Podrobnosti na úředních deskách.
5. Kdo postrádá dětskou mikinu a čepici, přijďte si věci vyzvednout na OÚ.
6. 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.
7. 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
budou 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 očipuje a na žádost chovatele provede i registraci. Datum čipování bude shodné s datem svozu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, tedy sobota, 23.11.2019.
8. Farní charita Chrudim nabízí potřebným občanům své služby – jedná se např. o Charitní pečovatelskou
a ošetřovatelskou službu včetně domácí péče, osobní asistenci – což je terénní služba poskytovaná
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení, půjčovnu kompenzačních
a zdravotnických pomůcek a osobní poradnu. Za úhradu je možný i doprovod k lékařům. Podrobnější
informace včetně telefonních spojení získáte na OÚ Klešicích.
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.

OÚ Klešice

