Hlášení – 16.03.2022
1.

Honební společenstvo Klešice zve své členy na jednání Valné hromady, která se koná
v pondělí, 21.03.2022 v 11.30 hod. v restauraci v Rozhovicích. Dle informací p. Moravce na
pozvánce, zveřejněné na úředních deskách, bude plné znění návrhu nových stanov HS, včetně
jednacího, volebního a hlasovacího řádu k dispozici jednu hodinu před zahájením VH v místě
prezence.

2.

Připomínáme, že Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi bude
v pondělí 21.3.2022 od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.30 hod. v prostorách
multifunkčního centra, na adrese nám. Míru 288, Heřmanův Městec, k dispozici občanům
města i okolních obcí. Jeho pracovnice budou přijímat zpracovaná daňová přiznání, pomáhat
s jejich vyplněním a poskytovat informace s tím spojené. Především se jedná o přiznání
k daním z příjmů fyzických i právnických osob, nebude však možné přijímat platby daní.

3.

Drůbež Novák HB s.r.o.- drůbežárna Mírovka, bude prodávat ve středu, 23.03.2022 ve 12.45
hod. u OÚ v Klešicích nosné kuřice. Stáří 15 - 18 týdnů, cena 175 - 195 Kč za kus. Drůbež je
vakcinovaná a pod stálou veterinární kontrolou. Objednávky na telefonu 777 556 036.

4.

Zápis dětí do prvních tříd Základní školy v Heřmanově Městci pro školní rok 2022/2023 se koná
v pondělí 4. dubna 2022 a v úterý 5. dubna 2022, vždy od 12.00 do 17.00 hod. Zápis proběhne
ve třídách 1. stupně – nová přístavba, vchod z Jiráskovy ulice. Podrobné informace jsou
zveřejněny na elektronické úřední desce obce.

5.

Poplatky za svoz odpadů a ze psů pro letošní rok můžete hradit ještě do konce března,
případně června 2022 buď bezhotovostně převodem na účet, nebo hotově v kanceláři OÚ
v Klešicích. Pro bezhotovostní úhrady místních poplatků jsou výše, účet i variabilní symboly pro
jednotlivé poplatky a místní části obce uvedeny na stránkách obce, záložka Obecní úřad →
Popis úřadu.
Hotově lze oba poplatky hradit na OÚ v pondělí 9.00 – 11.00; 13.00 – 15.00 a ve středu od
15.00 – 20.00 hodin.

6.

Žádáme občany, aby svá vozidla parkovali na vlastních pozemcích nebo na místech,
k parkování určených. Týká se to obou místních částí obce a všech jejich lokalit, tedy i
V Drahách nebo k bytovce. Ty bývají zcela nebo zčásti neprůjezdné. Rovněž neparkujte
prosím, na chodnících, komunikacích či na obecních travnatých plochách, které se tímto
výrazně ničí. Stojící vozidla na nesprávných místech ohrožují chodce i bezpečný průjezd
ostatních řidičů. Rovněž je nutné průběžně v celé obci zachovat místo pro bezpečný průjezd
vozidel záchranné služby, hasičů a dalších složek IZS.
Současně také žádáme občany o úklid vlastní vinou znečištěných chodníků, komunikací i
veřejných prostor. Děkujeme za pochopení.
Zprávy a informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

