Hlášení – 09.12.2020
1. Stále platí nouzový stav a s ním i všechna krizová opatření, která vláda průběžně mění a

upřesňuje. V platnosti zůstává i nadále povinnost nošení roušek ve městech a obcích na
vzdálenost menší než dva metry mezi lidmi stejně jako ve vnitřních prostorách. Aktuální
informace k situaci v našem kraji najdete v případě potřeby na stránkách Pardubického kraje.
2. Obecní úřad Klešice informuje, že jednání Zastupitelstva obce se koná ve středu, 16. prosince

2020 od 19.30 hod. v Obecním domě v Klešicích. Program je vyvěšen ve vývěskách a na
elektronických stránkách obce.
3. OÚ Klešice je stále přístupný v pondělí 08.00 – 11.00 a ve středu od 17.00 – 20.00 hod. Od

tohoto pondělí, 07.12.2020 je opět otevřena Obecní knihovna. Při vstupu do vnitřních prostor
budov platí povinnost nošení roušek a dezinfekce rukou.
4. Městský úřad HM je i nadále přístupný v pondělí 12.00 – 17.00 a ve středu 8.00 – 13.00 hod. s

tím, že zůstává pro veřejnost zachován provoz podatelny. Otevřena je již znovu v běžných
hodinách Městská knihovna a Turistické informační centrum v HM.
5. Městský úřad Chrudim má s účinností od dnešního dne pro veřejnost otevřeno v pondělí a ve

středu vždy v době od 08.00 – 16.00. Omezená doba pro veřejnost je i na dalších úřadech,
aktuální stav sledujte podle svých potřeb na elektronických stránkách úřadů, které vás zajímají.
6. Ve středu 16.12.2020 se bude konat u budovy Speciální základní školy v Heřmanově Městci

ukázka výrobků žáků s možností nákupu. Termín ukázky je 9.00 až 11.00 hodin. Těší se na vás
žáci a učitelé Speciální základní školy.
7. Obyvatelé Klešic i Nákle si mohou jako každý rok na OÚ zdarma vyzvednout stolní kalendář pro

rok 2021 / 1 na domácnost, který vydává MAS Železnohorský region. V kalendáři jsou
zveřejněny zajímavosti z našeho regionu.
Zprávy a informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

