Hlášení – 16.11.2016
1. Obecní knihovna informuje, že obdržela nové knihy z MěK Chrudim formou výměnného
souboru. Půjčovní den je pondělí od 18 do 19 hodin.
2. Klub U JÁJI Klešice srdečně zve již tuto sobotu, 19. listopadu 2016 od 13 hodin na Vánoční
prodejní trhy a těší se na vaši návštěvu.
3. Poslední svoz bioodpadu v Klešicích i v Nákli proběhne příští týden, tj. ve čtvrtek, 24. listopadu
2016 (47. týden). Následně již bude vyvážen každý týden opět pouze komunální odpad.
4. Stejně jako v minulých letech, i letos zvou klešičtí hasiči na tradiční Klešické Peklo.
V pondělí, 5. prosince 2016 v sále hostince „U Beranů“ 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 čtvrtka, 01. prosince 2016 u p. Dáši Šafránkové – tel. 605 879 591.
5. Firma Florasis Jezbořice připravuje a zve v sobotu, 3. prosince 2016 na Vánoční floristické
aranžování s floristy Petrem Kopáčem a Růženkou Bubeníčkovou. Začátek lekcí je v 10.00,
12.00, 14.00 a 16.00 hodin, vstupné 150,- Kč. Potvrdit účast je třeba nejpozději
do 30. listopadu 2016 na telefonu 466 971 329 nebo e-mailem na adrese
FLORASIS@FLORASIS.CZ.
6. Obec Klešice připravuje i letos v období adventu koncert a Štědroodpolední zastavení
s koledami. Již 9. Adventní – Vánoční koncert se uskuteční v sobotu, 10. prosince 2016 od
17.00 hodin v Obecním domě. Vystoupí Klára Remsová (zpěv), Leo Schwarz (klavír) a Jan
Čížek (dechové nástroje). Zazní skladby vánoční, vážné i veselé. Na závěr si zazpíváme
nejznámější vánoční koledy, ochutnáme cukroví i vánoční punč z kuchyně p. Zahrádkové.
7. Obyvatelé Klešic i Nákle obdrží i letos stolní kalendář pro rok 2017 / 1 ks na domácnost.
Kalendář vydala MAS Železnohorský region, jsou v něm zveřejněny akce, konané po celý rok
v našem regionu. K vyzvednutí jsou zdarma na OÚ v Klešicích.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

