Hlášení – 07.10.2015
1. Kdo z občanů má zájem o vyčištění komínů, může se přihlásit na Obecním
úřadu v Klešicích do příští středy, 14. října 2015. Požadavek můžete vhodit i do
schránky, umístěné na Obecním domě, případně oznámit na tel. 469 696 499.
Vybrat si můžete ze dvou kominíků – pan Gregor z Rozhovic nebo místní
kominík pan Roman Sedláček. Pokud má někdo zájem, může si dohodnout
návštěvu a kontrolu komínů přímo s p. Sedláčkem – tel. 737 723 587. Přesný
termín přítomnosti kominíka p. Gregora oznámíme po dohodě s ním. Po
provedených prohlídkách komínů obdržíte vždy zprávu a potvrzení.
2. Cvičení jógy v Klešicích bylo zahájeno v pondělí, 05. října 2015. Cvičit se bude
každé pondělí od 19. hod. v 1. poschodí Obecního domu. S sebou si vezměte
cvičební podložku a přezůvky.
3. Firma Florasis Jezbořice zve v sobotu, 17. října 2015 na Podzimní floristické
aranžování s floristy Petrem Kopáčem, mistrem České republiky a ing. Klárou
Franc Vavříkovou. Začátek lekcí je ve 12.00, 14.00 a 16.00 hodin, vstupné
150,- Kč. Potvrdit účast je třeba nejpozději do 12. října 2015 na telefonu
466 971 329 nebo e-mailem na adrese FLORASIS@FLORASIS.CZ.
4. Komise pro kulturu a sport srdečně zve děti i ostatní zájemce příští neděli, 18.
října 2015 od 14 hodin na Drakiádu na kopci. Teplý čaj a ceny pro děti jsou
připraveny. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Při této příležitosti oznamujeme, že na poli proti bývalému kravínu byl nalezen
drak na pouštění. Přihlásit o něj se můžete na Obecním úřadu.
5. Společnost přátel Železných hor zve zájemce ve středu, 21. října 2015 na
odbornou přednášku Okrasné dřeviny našich zahrad a parků. Koná se
v Multifunkčním centru v HM, přednáší Ing. Jana Stehlíková DiS.
6. Komise pro kulturu a sport dále zve děti, jejich rodiče i ostatní obyvatele obce v
sobotu, 31. října 2015 na Lampionový průvod. S rozsvícenými lampiony se
vychází v 17 hodin od Hasičské zbrojnice. Přijďte s dětmi na večerní procházku
vesnicí – nebo se jen tak podívat.
(Informace a letáky k akcím i pozvánky na akce v okolí najdete ve vývěskách a na
elektronických stránkách obce).
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