Hlášení – 29.09.2021
1. Humanitární sbírka použitého ošacení, lůžkovin, přikrývek a dalších věcí pro Diakonii Broumov
se uskuteční v Klešicích příští týden v pondělí a v úterý, tj. 04. a 05. 10. 2021, vždy od 09.00 do
17.00 hod. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete nosit v uvedených dnech do
vestibulu Obecního domu v Klešicích. Nelze přinášet nádobí bílé i černé, skleničky nebo
porcelán. Více informací je zveřejněno ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
2. Charita Chrudim informuje veřejnost o bezplatném antigenním testování, které provádí
zdravotní sestry každý pátek od 14 do 17 hodin v Chrudimi, na adrese Školní náměstí 56
(budova fary). Je třeba se předem objednat na telefonu 704 675 406. Do 15 minut obdržíte
písemné potvrzení o výsledku testu.
3. Volby do Poslanecké sněmovny PČR se konají příští týden v pátek 08. a v sobotu 09. října
2021. Volební místnost bude otevřena v Obecním domě v Klešicích v pátek od 14 do 22.00
hod., v sobotu od 08 do 14.00 hod. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič
požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Pokud nebudete ve dnech voleb doma a chcete volit, můžete si na OÚ
v Klešicích požádat o vydání voličského průkazu. Pro volby bude platit aktuální nařízení vlády
v souvislosti s koronavirem. Podrobné informace k volbám jsou zveřejněny na úředních
deskách.
4. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se v Klešicích i v Nákli uskuteční příští sobotu,
09.10.2021. Tentokrát nejprve v Nákli u zastávky BUS od 10.50 do 11.00 hod., poté v Klešicích
na návsi od 11.05 do 11.35 hod. Je třeba, aby občan, odevzdávající odpad, byl osobně
přítomen, podrobné informace jsou zveřejněny na úředních deskách i elektronických stránkách
obce. Věci, které lze odevzdat do velkoobjemového či nebezpečného odpadu ponechte prosím
do doby svozu doma, neodkládejte je ke kontejnerům. V souvislosti s koronavirem platí pro
účastníky aktuální opatření, respirátory mějte s sebou.
5. Všechna parkoviště v obci jsou obecní a veřejná. Platí to tedy i pro parkoviště u dvora čp. 4.
Nejsou na něm žádná vyhrazená místa, tedy ani pro obyvatele obecních bytů, zaměstnance
firem ve dvoře nebo firemní vozidla. Na parkovacích místech tedy může parkovat kdokoli –
neslouží však pro trvalé parkování např. nepojízdných vozidel. Děkujeme za pochopení.

Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

