Hlášení – 07.09.2022
1. Tuto sobotu, 10. září 2022 zve obec Klešice společně s Kulturní komisí občany na společné
Setkání k 765. výročí první písemné zmínky. Akce se uskuteční na návsi, začátek bude ve 13
hodin. Doprovodný program můžete se svými dětmi navštívit na hřišti od 13.45 hod., od 14.
hod. budou také jízdy kočárem s koňským spřežením. Připraveny zdarma na stolech budou
koláče, k zakoupení u JáJi uzené maso, uzená kuřecí čtvrtka, klobása, domácí burger v bulce,
párek v rohlíku, nápoje studené i teplé. Přejme si příznivé počasí, akci musíme uspořádat
tentokrát venku.
2. Český zahrádkářský svaz a Český svaz chovatelů Svinčany zvou na 41. ročník prodejní
chovatelské a zahrádkářské výstavy SVINČANY 2022, která se koná příští týden, 17. a 18.
září 2022 (sobota a neděle). Navštívit ji můžete v sobotu 17. září od 8 do 17 hodin a v neděli
18. září od 8 do 15 hodin. Po oba dny je připraven bohatý doprovodný program, stánkový
prodej, podrobné informace na letácích.
3. Na úřední desce i elektronické jsou zveřejněny informace MPSV k jednorázovému příspěvku
na dítě, o který lze žádat již od 15. srpna 2022. Žádosti o tento příspěvek na dítě lze podávat i
na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, tedy i v Klešicích.
4. Na základě dotazu občanů informujeme, že latě ze střechy špýcharu (jedná se o latě
s hřebíky, vhodné jako palivové dřevo, ne k žádné stavbě apod.) budou k dispozici zdarma.
Kdo má o ně zájem, přihlaste se na OÚ nejpozději do 20. září 2022, termín vydání oznámíme.
5. V Galerii Dvojdomek v HM je ještě do 18. září otevřena výstava Marie Mannové "Ozvěny
času". Výstava obrazů technikou voskové batiky je otevřena každou středu od 14 do 17 hodin
a o víkendech od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin.
6. Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Hlasovací lístky
obdržíte do svých domácností nejpozději do úterý, 20. září 2022. Volební místnost bude
otevřena v Obecním domě v Klešicích v pátek od 14 do 22.00 hod., v sobotu od 8 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. Podrobné
informace k volbám jsou zveřejněny na úředních deskách.
7. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu, 01. října 2022.
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.
Nevozte již bílou techniku ani elektroniku – ty odevzdávejte každý první čtvrtek v měsíci
v Klešicích v budově špýcharu ve dvoře. Nesbírají se pneumatiky – ty odevzdávejte u prodejce
nebo za poplatek na místech, k tomu určených. Podrobnější informace jsou ve vývěskách i na
stránkách obce.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

