Hlášení – 12.05.2021
1. SPOKUL HM oznamuje, že od pondělí 10. května 2021 zahájilo provoz informační centrum
pod novým názvem Centrum Pohůdka. Nová otevírací doba je pondělí – pátek od
8 do 17 hodin s polední pauzou 12:00 – 12.30 hod. Centrum nabízí rozšířený sortiment zboží
a služeb, zachován zůstal předprodej vstupenek.
2. Základní škola HM informuje, že zápis do školní družiny v HM pro školní rok 2021/2022
probíhá ve dnech 11.až 14.5. 2021 od 15.30 do 17.30 na Staré radnici.
Přihlášku je možné vyplnit na místě nebo vytisknout z internetových stránek školy. Žáci budou
přijímáni podle stanovených kritérií do naplnění kapacity, která byla navýšena na 170 žáků.
3. Připomínáme oznámení ČEZ Distribuce o plánované odstávce elektřiny v místní části Klešice
v pondělí, 17.05.2021. Dodávka elektřiny bude přerušena ve dvou etapách – v době od 07.30
hod. do 11.00 hodin v jedné části Klešic a od 11.00 hod. do 15.00 hodin ve druhé části obce.
Oznámení včetně čísel popisných jsou zveřejněna na klasické i elektronické úřední desce.
Orientační mapové podklady odstávkou dotčených lokalit najdete na elektronických stránkách
obce v sekci Úřední deska. I na klasické ÚD. Tato informace se netýká místní části Nákle.
4. Na hřišti v Klešicích probíhají dokončovací práce a instalace prvků. V souvislosti s tím je hřiště
stále uzavřeno.
5. Firma Havelka uhelné sklady informuje, že probíhá akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou
zdarma. Ke každé dodávce uhlí nebo briket obdržíte los Havelka UHLOTERIE. Každý los je
výherní a jedinečný, obsahuje všechny výhry, včetně 100% slevy a topíte zadarmo. Vždy
vyhrajete a výši výhry víte okamžitě. Objednávejte u firmy Havelka na telefonním čísle
602 489 489.
6. Mažoretky Svinčany pořádají nábor nových členek a hledají děvčátka ve věku 5-13 let.
Náborové dny – v týdnech od 17.5. a 24.5.2021 První dva tréninky jsou nezávazné. Více
informací na plakátku ve vývěskách i na stránkách obce, na tel. 775 126 125 nebo na
webových stránkách www.mazoretkysvincany-cz.webnode.cz.
7. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční příští sobotu, 22. května 2021.
V Klešicích před bývalou Semprou od 08.00 do 08.30 hod., v Nákli na návsi u zastávky BUS
od 08.40 do 08.50 hod. Je třeba, aby občan odevzdávající odpad, byl osobně přítomen.
Podrobnější informace jsou ve vývěskách i na stránkách obce.
V souladu se současným stavem a s ohledem na zdraví občanů i pracovníků svozové firmy
musí mít v průběhu svozu všichni zúčastnění respirátor a dodržovat potřebné odstupy
minimálně 2 m.
8. Stejný den, tedy 22. května proběhne očkování psů, v Klešicích na návsi od 09.00 – 09.30
hod., v Nákli u Hasičárny od 09.40 – 10.00 hod. Nezapomeňte na očkovací průkaz svého psa.
V případě mírného zpoždění vyčkejte příjezdu veterinárního lékaře. I v tomto případě je třeba
dodržovat ochranná opatření.
9. Připomínáme, že podle zákona o ochraně ovzduší nelze vypalovat trávu, pálit odpady ani
cokoliv jiného. Rovněž žádáme občany, aby nesypali posekanou trávu ze svých pozemků na
pozemky obce nebo jiných vlastníků ! Děkujeme za ohleduplnost vůči ostatním.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

