Hlášení – 16.09.2015
1. 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 tento 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.
2. 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.
3. Chovatelé ze Svinčan zvou na tradiční Podzimní chovatelskou a zahrádkářskou výstavu, která se
koná již tento víkend 19. - 20. září 2015 ve Svinčanech. Výstavy jsou otevřeny v sobotu od 8 do
17 hodin a v neděli od 8 do 16 hodin. Více informací na plakátcích.
4. Městské kino Heřmanův Městec Vás zve příští pátek 25.9. od 19 hodin na zábavný večer
s hercem a bavičem Jiřím Krampolem a zpěvákem Karlem Bláhou. Vstupenky v ceně 180,-Kč
zakoupíte pouze v pokladně kina a v informačním centru.
5. Tréninkové centrum Králičí hop Svinčany pod záštitou ČSCH -KKH Vás zve na 3. závod Králičího
hopu, který se uskuteční v sobotu 19. 9. 2015 v sále kulturního domu ve Svinčanech. Pro
návštěvníky je otevřeno od 9 do 17 hodin. Vstup zdarma. Soutěžit se bude v rovinné dráze,
parkuru, skoku vysokém a dalekém.
6. Městys Choltice si Vás dovoluje pozvat na Burčákové slavnosti na zámku Choltice, které
proběhnou 19.9.2015 od 14 hodin. Bližší info na plakátku.
7. Městské kino Heřmanův Městec Vás zve příští pátek 25.9. od 19 hodin na zábavný večer
s hercem a bavičem Jiřím Krampolem a zpěvákem Karlem Bláhou. Vstupenky v ceně 180,-Kč
zakoupíte pouze v pokladně kina a v informačním centru.
8. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je připraven na příští sobotu, 26. září 2015.
Uskuteční se 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. Ve dnech 26. – 27.09.2015 se v Autokempinku Konopáč uskuteční tradiční prodejní výstava
výpěstků a výrobků z regionu „Babí léto na Železných horách“. Jste zváni na víkendovou
podívanou s doprovodným programem. Drobní podnikatelé a živnostníci Železnohorského
regionu Vám nabídnou své výrobky a výpěstky za příznivé ceny. Výstava bude otevřena v sobotu
od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 16 hod.
10. Farní sbor Českobratrské církve evangelické vás zve na hudebně-dramatický pořad herce
Alfréda Strejčka a violoncellistky Margit Koláčkové, která vystoupí místo původně avizovaného
kytaristy Štěpána Raka. Koncert se koná v neděli 27.9. od 17:00 v městském kině.
11. Obec Klešice oznamuje Humanitární sbírku 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.
12. 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).
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

