Hlášení 06.06.2016
1. Komise pro kulturu a sport pořádá pod názvem KLEŠICKÝ PELOTON cyklovýlety po okolí
pro rodiče s dětmi od pěti let. Vyjížďka povede na rozhlednu Bára, trasa přes Jezbořice,
Rozhovice, Třibřichy, Markovice, Vrcha. Z rozhledny návrat přes Rabštejnskou Lhotu,
Morašice, Chotěnice a Heřmanův Městec zpět do Klešic. Účastníci pojedou na horských
nebo trekových kolech. Ne vždy trasa vede po silnici.
Děti musí mít helmy. Za děti odpovídají rodiče. Délka trasy 20 km.
Sraz je 11. 6. 2016 ve 13 hod. před Obecním úřadem.
2. Základní škola HM zve na Závěrečný koncert Dětských pěveckých sborů ZŠ "Heřmánek a
Písnička". Koná se již zítra, v úterý, 7. června 2016 od 18 hod. v Synagoze v HM.
3. Stolní tenisté upozorňují, že herna ve Staré hospodě již s ohledem na skončené topné
období funguje v rámci tréninkového kempu 2016 2x v týdnu. Tréninků se mohou zúčastnit
jak děti, tak dospělí. Hraje se každé úterý a pátek. Mládež a začátečníci od 18-19 hodin,
mírně pokročilejší pak od 19 hodin. Sebou si vezměte pálku a boty na přezutí. Občerstvení
zajištěno.
4. SPOKUL HM ve spolupráci s Městem Heřmanův Městec uvede v pátek 10. června od 17
hodin v sále kina HM divadlo pro děti. Představení "Kvak a Žbluňk - Dva kamarádi" v podání
divadelního souboru Cylindr z Prahy je vhodné i pro děti od 3 let. Vstupné 70,- Kč.
5. V pátek, 10. června 2016 můžete v době od 19.30 do 22.45 hod. navštívit Noc kostelů
v HM. Informace k programu jsou zveřejněny na plakátcích .
6. Společnost přátel Železných hor zve do Židovského dvojdomku v Heřmanově Městci ještě
tento týden na výstavu fotografií s názvem Krajinou Heřmanoměstecka, která je otevřena
do 12. června 2016. Poslední den proběhne od 12 hod. dražba fotografií. Podrobnější
informace najdete na plakátcích.
7. Obec Hošťalovice zve na odpoledne plné hudby. Uskuteční se tuto sobotu, 11. června 2016
od 13 hod. ve sportovním areálu v Hošťalovicích. Odpoledne uzavře venkovní taneční
zábava, k tanci a poslechu zahraje kapela Technics p. Josefa Pecky. Vstupné na celé
odpoledne je 150,- Kč, vstupenky lze zakoupit v Květinářství Mirka v HM.
8. V neděli 12.6.2016 v 17 hodin zahajuje již XII. Ročník Hudebního léta HM. Na programu
slavnostního zahajovacího koncertu je skladba W. A. Mozarta Requiem D moll. V kostele
sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci vystoupí Symfonický orchestr Konzervatoře
Pardubice.
9. Drůbežárna Mírovka, Svoboda – Havel, oznamuje prodej chovných kuřic hnědých a černých
ve stáří 20 – 22 týdnů, cena za kus je 170,- až 175,- Kč. Dále nabízí rozkrmené krůty –
objednávky na telefonu 777 989 809 ve stáří 6 – 7 týdnů, cena 250 – 260,- Kč / kus. Prodej
se uskuteční zítra, 7. června 2016 u Obecního úřadu ve 13.50 hod.
Bližší informace k akcím jsou ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

