Hlášení – 18.11.2021
1. Stejně jako v minulých letech připravují klešičtí hasiči tradiční Klešické Peklo. V pátek,
5. prosince 2021 v sále hostince „U Beranů“ by mělo otevřít PEKLO v 17.00 hodin svoji
bránu pro všechny hodné i méně hodné děti z Klešic a Nákle, kterým je v letošním roce
nejvíce 10 let.
Rodiče dětí, kteří mají zájem o společnou Mikulášskou nadílku, ale i Knihu hříchů,
přihlaste se nejpozději do neděle, 28. listopadu 2021 u p. Dáši Šafránkové – tel.
605 879 591. V případě nepříznivých aktuálních opatření bude nadílka doručena
vhodným způsobem.
2. Obecní úřad Klešice informuje, že jednání Zastupitelstva obce se koná ve středu 24.
listopadu 2021 od 19.30 hod. v Obecním domě v Klešicích. Program je vyvěšen ve
vývěskách a na elektronických stránkách obce.
3. V sobotu 27. listopadu 2021, v předvečer první Adventní neděle rozsvítíme na návsi
u zvoničky v 17 hod. již potřetí ručně vyrobený dřevěný Betlém a popřejeme si klidný
Advent. Pro zahřátí bude připraven teplý nápoj.
4. Znovu žádáme občany o co největší třídění odpadů a tím snižování množství odpadu
komunálního. Do nádob a kontejnerů na jednotlivých stanovištích dávejte pouze to, co
do nich patří, na každé z nich je popis, co do ní lze vložit. Nelze odkládat např. psí
exkrementy v igelitovém pytli do kontejneru na papír, jako se stalo tento týden ! Rovněž
neodkládejte volně na sběrná místa či jinam krabice, pytle s odpadem a jiné nepotřebné
věci, které tam nepatří. Zaměstnanec obce má svoji práci a nemůže denně uklízet
nepořádek, který se u kontejnerů objevuje.
5. SDH Klešice předem informuje, že na sobotu, 11. prosince 2021 připravuje sběr papíru
(letáky, noviny – ne kartony). Pokud máte zájem využít této nabídky, připravte svázaný
papír před svůj dům. Sběr provedou hasiči od 9 hodin v Klešicích, poté v Nákli.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
6. Obyvatelé Klešic i Nákle si mohou vyzvednout zdarma na OÚ stolní kalendář pro rok
2021 / 1 na domácnost, který vydává MAS Železnohorský region. V kalendáři jsou
zveřejněny akce, konané po celý rok v našem regionu.

Hlášení, případně bližší informace k akcím najdete ve vývěskách a na elektronických stránkách
obce.
OÚ Klešice

