Hlášení – 17.06.2020
1. Zítra, 18.06.2020 v době od 7.30 do 15.00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny

v Nákli – nemovitosti jsou uvedeny na stránkách obce v sekci úřední deska.
2. Místní poplatky (za odpady, ze psů) můžete uhradit ještě v prodlouženém termínu do

konce června 2020. Platit lze hotově v pokladně OÚ nebo bezhotovostně. Pro
bezhotovostní úhrady místních poplatků (odpady, psi) jsou variabilní symboly pro
místní část Klešice: 1340 a číslo popisné, pro místní část Nákle 13400 a číslo popisné.
VS najdete i na stránkách obce. Bezhotovostní úhradu stočného provádějte podle
údajů na faktuře.
3. Blesková povodeň, která se prohnala v neděli 14.06.2020 Chrudimskem, se nevyhnula

ani naší obci. V Klešicích byly zaplaveny silnice, zahrady, dvory, sklepy a některé
domy. Děkujeme všem, kteří velmi rychle reagovali na hlášení místního rozhlasu,
poskytli pytle a pomohli s jejich plněním. Také místním podnikatelům za poskytnutí
techniky, Klubu Jája a místní prodejně za občerstvení stejně jako všem z vás –
dospělým i dětem, kteří jste přišli a pomohli ve chvíli, kdy pomoc potřebují vaši
sousedé.
Největší poděkování patří našim dobrovolným hasičům, kteří opět ukázali, že umí.
Myslím, že mohu nejen za sebe říci – jsme opravdu rádi, že vás máme.
4. Na OÚ máme k dispozici gumové rukavice kratší i delší (dar obce Rozhovice – díky) a

ještě jeden vysoušeč. Zůstala nám také dezinfekce na ruce (nutné vlastní nádobku).
Pokud cokoliv z toho upotřebíte, přijďte si na OÚ.
5. Opakovaně žádáme občany, aby do nádob a kontejnerů na tříděný odpad dávali pouze

to, co do nich patří. Na každé nádobě je popis příslušného odpadu. Tříděný odpad je
třeba před vhozením do popelnic či kontejnerů zmenšit, tedy sešlápnout či rozřezat.
Neodkládejte žádné odpady vedle kontejnerů. Odkládání tříděného odpadu do
kontejnerů slouží pouze obyvatelům obce, nikoliv podnikajícím osobám. Podnikatelé,
kteří mají uzavřenou smlouvu s obcí se řídí touto smlouvou.
6. Připomínáme majitelům několika posledních nemovitostí, kteří se ještě nenapojili na

kanalizaci, aby tak učinili co nejdříve. Současně je žádáme, aby před dokončením
přípojky na svých pozemcích, po usazení kontrolní šachtičky, potřebu napojení
nahlásili na OÚ. Důvodem je provedení kontroly před vlastním připojením na
kanalizační řad. Připojení na kanalizaci je možné po oboustranně podepsané smlouvě
o odvádění splaškových vod, smlouvy jsou na OÚ připraveny. V případě, že napojeni
jste, přípojku užíváte a smlouvu nemáte podepsanou, dostavte se, prosím, k podpisu
co nejdříve.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

