Hlášení – 25.11.2015
1. Klub U JÁJI Klešice srdečně zve malé i velké na loutkovou pohádku Ivánek. Představení se koná
již tuto sobotu, 28. listopadu 2015 od 15 hodin v Klubu U JÁJI. Na vaši návštěvu se těší
pořadatelé.
2. Obec Jezbořice zve tuto sobotu na akci „Rozsviťe s námi Vánoce. Program začíná v 15 hodin,
strom bude rozsvícen v 18.20 hod. Podrobnější informace najdete na plakátku ve vývěsce a na
stránkách obce.
3. Město HM a IC zve na tradiční rozsvícení Vánočního stromu. Uskuteční se na náměstí
v Heřmanově Městci tuto neděli, tedy 29. listopadu 2015. Rozsvícení stromu bude předcházet
kulturní program od 13.00 hodin, Vánoční trh zahájí prodej již v 11.00 hod.
4. Stejně jako v minulých letech, i letos zvou klešičtí hasiči na tradiční Klešické Peklo. V sobotu, 5.
prosince 2015 v sále hostince „U Beranů“ opět otevře PEKLO v 17.00 hodin svoji bránu pro
všechny hodné i méně hodné děti z Klešic a Nákle, kterým je v letošním roce nejvíce 10 let.
Rodiče dětí, kteří mají zájem o společnou Mikulášskou nadílku, ale i Knihu hříchů, přihlaste se
nejpozději do pátku, 27. listopadu 2015 u p. Dáši Šafránkové – tel. 605 879 591.
5. V Židovském dvojdomku v Heřmanově Městci můžete po roční přestávce navštívit již XIII. výstavu
betlémů. Vernisáž výstavy se uskuteční v předvečer adventu, v sobotu 28. listopadu v 15.00 hod.,
jste srdečně zváni. Výstava bude přístupná denně od 9 do 17 hodin a to až do neděle 13.12. V
rámci výstavy bude také možné zakoupit vánoční pohlednice, betlémy a dekorační předměty.
6. Turistické informační centrum Heřmanův Městec zve na výlet do Vánoční Wroclawi. Výlet se
uskuteční o stříbrné neděli 13.12.2015. Odjezd v 6.00 hodin z náměstí Míru v Heřmanově Městci
od kostela sv. Bartoloměje. Cena: 650,- Kč za osobu. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 35
účastníků. Více informací a registrace v Turistickém informačním centru nejpozději do 30.11.2015.
7. Zástupci firmy AutoPřibyl J+J s.r.o. Vás zvou ve středu 2.12.2015 ve 14.15 hodin do prostor firmy
AutoPŘIBYL J+J s.r.o . v Nákli na příjemné posezení a besedu. Drobné občerstvení zajištěno,
podrobné informace získáte u pořadatelů.
8. Obyvatelé Klešic i Nákle obdrží i letos stolní kalendář pro rok 2016 / 1 ks na domácnost. Kalendář
vydala MAS Železnohorský region, jsou v něm zveřejněny akce, konané po celý rok v našem
regionu. Vyzvednout si je můžete již nyní zdarma na OÚ v Klešicích.
9. Firma Florasis Jezbořice připravuje a zve v sobotu, 12. prosince 2015 na Vánoční floristické
aranžování s floristy Petrem Kopáčem a Jarkem Kokešem. Začátek lekcí je v 10.00, 12.00, 14.00 a
16.00 hodin, vstupné 150,- Kč. Potvrdit účast je třeba nejpozději do 06. prosince 2015 na telefonu
466 971 329 nebo e-mailem na adrese FLORASIS@FLORASIS.CZ.
10. Obec Klešice připravuje i letos Vánoční koncert Štědroodpolední zastavení s koledami. Vánoční
koncert se uskuteční v sobotu, 12. prosince 2015 od 17.30 hodin v Obecním domě. Vystoupí Klára
Remsová (zpěv), Leo Schwarz (klavír) a Jan Čížek (zobcová flétna, trubka). Zazní skladby
vánoční, vážné i veselé. Na závěr si zazpíváme nejznámější vánoční koledy, ochutnáme cukroví i
vánoční punč z kuchyně p. Zahrádkové.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

