Hlášení – 09.09.2015
1. Firma Novák, drůbežárna Mírovka oznamuje prodej kuřic, barva hnědá a černá, ve stáří 18 týdnů,
cena 150,- Kč za kus.
Prodej se uskuteční zítra, ve čtvrtek 10. září 2015 v Klešicích ve 12.45 hod. u Obecního úřadu.
Informace a objednávky na tel: 777 556 036
2. Městská knihovna v Heřmanově Městci zve na autorské čtení a povídání s rodačkou Milenou
Novákovou, která vydala před pár dny knihu o populární československé herečce 30. let, Trudě
Grosslichtové. Setkání se uskuteční v Městské knihovně v HM tento čtvrtek, 10. září 2015 od 17
hodin.
3. Tuto sobotu, 12. září můžete v rámci Dnů evropského dědictví 2015 a Dne otevřených dveří
památek navštívit památky v HM. Jedná se o prohlídky s průvodci : Zámek, kostel sv.
Bartoloměje, kostel Zvěstování Panny Marie, kostel církve čs. husitské, Hřebčín, Tvrziště Mrdice
a Synagogu. Bližší informace včetně časových najdete na plakátcích ve vývěskách a na
stránkách obce.
4. Městské kino HM zve na koncert Jiřího Ševčíka, který se představí spolu se svým Pirate Swing
Bandem. Uslyšíte nejen klasický swing, ale především vlastní swingové verze hitů jiných
hudebních žánrů (Jackson, Madonna, Police, Queen, Bon Jovi ad.). Koncert se koná v pátek
18.9. v 19.30 v sále sokolovny. Vstupné je 200,- Kč při zakoupení vstupenky v předprodejích
v pokladně kina nebo v informačním centru, na místě pak 250,- Kč. Rezervace vstupenek je
možná na e-mailu: kinohm@seznam.cz.
5. Dále Městské kino HM zve v sobotu 19. září od 16 hodin na divadelní představení "Krysáci". Jde
o další divadelní adaptaci známých Večerníčků. Vstupenky jsou v předprodeji v kině a v IC.
6. Podzimní zahrádkářská a chovatelská výstava ve Svinčanech se uskuteční ve dnech 19. - 20.
září 2015. Výstavy jsou otevřeny v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 16 hodin. Více
informací na plakátcích.
7. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a Obecní úřad
Klešice, jako příslušné vodoprávní úřady ruší Opatření obecné povahy – zákazy nakládání
s povrchovými vodami – zákazy odběrů povrchových vod na území obce Klešice.
8. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je zajištěn na sobotu, 26. září 2015. V Nákli od
09.00 do 09.10 hod., v Klešicích od 09.15 do 10.00 hodin. Bližší informace jsou vyvěšeny ve
vývěskách i na elektronických stránkách obce.
Drobný elektroodpad – např. varné konvice, menší elektrické vařiče, žárovky, baterie, apod.
můžete průběžně nosit do nádoby, umístěné ve vestibulu OÚ v Klešicích.
9. Obec Klešice oznamuje přípravu Humanitární sbírky použitého ošacení a dalších věcí pro
Diakonii Broumov. Sbírka se uskuteční v Klešicích ve dnech 30.09., 01. a 02. října 2015 již
tradičně ve vestibulu Obecního domu. Leták s podrobnými informacemi je vyvěšen na informační
desce i na stránkách obce.
10. Zájemcům o cvičení jógy v Klešicích oznamujeme, že cvičení začíná v pondělí, 05. října od 19.
hod. v 1. poschodí Obecního domu. Nutná je cvičební podložka (karimatka, deka nebo podložka
na cvičení).
Všem dětem a studentům, kteří nastoupili 1. září 2015 do škol základních, středních,
ale i mateřských – pěkný nový školní rok a hodně úspěchů !
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

