INFORMACE PRO OBČANY A CHATAŘE – OBEC KALEK – 12. SRPNA 2019

KOMINÍK – oznamujeme, že vzhledem k opakujícím se stížnostem občanů na
kvalitu, nespolehlivost a ceny poskytovatelů kominických služeb, které nejsme schopni
ovlivnit, NEBUDE OBEC KALEK V LETOŠNÍM ROCE ZAJIŠŤOVAT HROMADNĚ
TUTO SLUŽBU. Kdo má zájem o služby kominických firem (povinné revize spalinových
cest) a případně i čištění komínů, musí si letos tyto služby zajistit sám. Obec bude
zajišťovat tyto služby výhradně jen pro budovy ve vlastnictví obce Kalek. Domluvili
jsme však u firmy Kominictví Gaudlová možnost využití jejich služeb a to na den 22.
srpna 2019. Kdo si chce nechat kominické služby zajistit od této firmy, musí si sám
telefonicky domluvit hodinu návštěvy. Volat však musíte včas, tj v týdnu od 12. srpna
2019 – telefon 603 819 092 nebo 604 241 110. Na tomto čísle se dozvíte i další informace
o ceně služeb apod. Kontakty na případné další jiné poskytovatele těchto služeb v okolí
najdete na internetu. Děkujeme za pochopení.
PLATBY ZA ODPADY A PSY – připomínáme, že 30. června měli všichni občané
a chataři mít zaplacené poplatky za odpady a za psy. Zkontrolujte si, zda jste již platbu
provedli. Děkujeme.

NEJBLIŽŠÍ AKCE V OBCI – srpen a září:
Místní hasiči pořádají oslavy 140. výročí založení naší hasičské jednotky, kam Vás
všechny srdečně zvou. Oslavy se uskuteční V SOBOTU 31. SRPNA 2019 od 14:00 na
hřišti v Kalku. Večer od 19:00 hodin bude na obecním sále TANEČNÍ ZÁBAVA.
-

Na 2. září 2019 od 18:00 je plánováno 6. zasedání zastupitelstva Obce Kalek.

Obec Kalek pořádá VE ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ 2019 OD 15:00 HODIN NA
HŘIŠTI V KALKU zábavné odpoledne s názvem RELAX V KALKU. Akce je
organizována v rámci programů pro seniory, které dříve připravoval Mikroregion St.
Sebastian a je určena seniorům z řad občanů i chatařů našich i sousedních horských obcí.
Kdo se bude chtít akce zúčastnit, přihlaste se na obecním úřadu – tel. 474 680 911. Určitě
se zase společně dobře pobavíte.
Předběžná informace ke konání oslav svátku Sv. Václava. Uskuteční se
V SOBOTU 28. ZÁŘÍ 2019, těšit se můžete opět na SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
v kostele a oblíbené tradiční KALECKÉ HOUBOBRANÍ. Podrobnosti se včas dozvíte.
Krásný zbytek léta Vám přeje Obec Kalek

