Hlášení – 15.04.2020
1. Obec Klešice informuje, že od zítřka, tj. čtvrtka 16.04.2020, 08.00 hod. bude z důvodu celkové
opravy uzavřena lávka pro pěší přes potok. Místo bude ohrazeno páskami, žádáme tedy občany,
aby po dobu trvání opravy se nesnažili lávku používat a obcházeli ji s opatrností po silnici.
Upozorněte také děti. Žádáme o opatrnost, aby nedošlo ke zbytečným úrazům K uzavření lávky
využíváme současný stav, kdy je omezeno vycházení občanů a děti nechodí do školy.
2. Pokud jste ještě neodevzdali vyplněnou tabulku o počtu a druhu všech popelnic, které používáte
ke svozu odpadů, žádáme o odevzdání co nejdříve. Termín byl do dnešního dne, tj. 15.04.2020.
Nezáleží, zda jsou nádoby pronajaté nebo vaše. Důvodem je příprava systému svozu s vážením
jednotlivých nádob u domů, nádoby budou opatřeny čipy. Tabulku lze vhodit do schránky na OÚ
nebo sdělit informaci e-mailem na klesice@centrum.cz. Děkujeme většině domácností za včasné
odevzdání. Připomínáme, že nádoby, neoznačené čipem nebudou moci po spuštění systému být
vyváženy.
3. Na pozemku vedle prodejny byla umístěna dřevěná stavba – stánek InfoPoint, který bude sloužit
obyvatelům obce i návštěvníkům. Jedná se o zahájení dotační akce přes MAS Železnohorský
region. Objekt není dosud dokončen, proto všechny žádáme, aby jej nepoužívali – děkujeme.
4. Obec Klešice informuje, že po dobu trvání nouzového stavu je OÚ přístupný v omezeném režimu v
pondělí od 08.00 – 11.00 a ve středu od 17.00 – 20.00, přičemž po celou dobu nebyly časově
omezeny oficiální úřední hodiny. Úřední i další hodiny na OÚ jsou určeny pouze k řešení
neodkladných záležitostí, včetně ověřování podpisů, listin a výstupů z Czech Pointu. Úhrady
místních poplatků za odpady a psy lze zasílat již pouze bezhotovostně na účet, podrobné
informace jsou ve vývěskách, www stránkách obce a na dveřích OÚ. Peníze v hotovosti i nadále
nepřijímáme. Uzavřena je do odvolání Obecní knihovna. V chodbě OÚ je k dispozici dezinfekce na
ruce v bezdotykovém dávkovači a také vlhčené ubrousky. Všechny příchozí žádáme, aby
přípravky po vstupu do budovy používali.
5. Na OÚ v Klešicích máme ještě k dispozici dezinfekci na ruce. Pokud máte zájem, přijďte si
s vlastní nádobkou v době omezeného provozu OÚ (viz. www, vývěsky).
6. Stále platí zákaz vycházení z domova bez roušky či jiné ochrany obličeje. Pokud používáte roušky
látkové, každý by měl mít minimálně dvě až tři z důvodu hygieny. Na OÚ v Klešicích jsou ještě
k dispozici zdarma. Pokud potřebujete, můžete si je vyzvednout na OÚ ve dnech Po – Čt vždy od
13 – 17 hod.
7. Opakovaně nabízíme pomoc všem, kteří ji potřebují. Senioři i ostatní obyvatelé obce, pokud
nemáte nikoho blízkého a potřebujete pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně
nákupů potravin a léků, dovozu jídla apod., ozvěte se na OÚ – tel. 469 696 499, 724 180 891,
budeme se snažit pomoc Vám zajistit. Stále je velmi důležité dodržovat hygienické požadavky.
Žádáme všechny – všímejte si také svých sousedů, zda někdo z nich nepotřebuje pomoc a
v případě potřeby nám sdělte na OÚ.
8. Cestování linkovými autobusy bez odbavování pokračuje v Pardubickém kraji i nyní tak, jak se
dohodl pan hejtman s odbory. Aktuální informace a opatření v souvislosti s koronavirem najdete na
stránkách Pardubického kraje, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství i na elektronických
stránkách obce. Snažíme se je aktualizovat průběžně tak, jak docházejí na obec. Harmonogram
postupného uvolňování jednotlivých kroků najdete na stránkách obce, vše se ale může měnit ze
dne na den. Nelze již postihnout a zveřejňovat všechny změny, určitě si hlídáte sami.
OÚ Klešice

