Hlášení – 20.09.2022
1.

Od 1. září 2022 probíhá druhá fáze tzv. „Milostivého léta“. Jedná se o možnost splatit exekuce
bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům
vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně
výrazně méně nákladným způsobem. Více informací na stránkách obce a Ministerstva
spravedlnosti.

2.

Latě ze střechy špýcharu (jedná se o latě s hřebíky, vhodné jako palivové dřevo, ne k žádné
stavbě apod.) budou k dispozici zdarma. Pokud má o ně ještě někdo zájem, přihlaste se na OÚ
ještě do 27. září 2022, termín vydání oznámíme.

3.

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.

4.

Městys Choltice Vás zve na Choltické podzimní slavnosti ve středu 28.9.2022 od 10:00 do 17:00
do Zámku v Cholticích. Plné vstupné je 30,- Kč, snížené vstupné činí 20,- Kč.

5.

Pardubický spolek historie železniční dopravy vypraví tuto sobotu 24.09.2022 ke 140. výročí trati
Přelouč - Prachovice zvláštní historické motorové vlaky z Pardubic přes Přelouč do Heřmanova
Městce a z Heřmanova Městce do Prachovic a zpět. Odjezd z Heřmanova Městce do Prachovic
v 09:00 a 11:50 hod, do Přelouče v 09:30 hod a do Pardubic v 15:45 hod.

6.

Tuto neděli 25. září se konají v Bažantnici v Heřmanově Městci závody spřežení, Memoriál Jiřího
Škodného. Začátek v 10.00, bohaté občerstvení zajištěno. Přijďte si užít krásnou neděli a koňské
závody v přírodě.

7.

Opakovaně žádáme občany Klešic i Nákle, aby svá vozidla parkovali na vlastních pozemcích
nebo na místech, k parkování určených. Neparkujte prosím, na chodnících, komunikacích či na
obecních travnatých plochách, které se tímto výrazně ničí. Stojící vozidla ohrožují chodce i
bezpečný průjezd ostatních řidičů. Rovněž je nutné průběžně zachovat místo pro bezpečný
průjezd vozidel záchranné služby, hasičů a dalších složek IZS.

8.

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

