Hlášení 06. 12. 2017
1. Přeložení autobusových zastávek – nová informace
V souvislosti s uzavírkou silnice III/342 4 z důvodu opravy části silnice v Klešicích budou
v době od 07.12.2017 do 15.12.2017 přemístěny obě autobusové zastávky pro linky,
projíždějící obcí – tj. linka 650 606 a linka 620 711 z hlavní silnice na náves k obchodu.
Od zítřka, tj. čtvrtka, 07.12.2017 pojedou již všechny spoje ze zastávek před obchodem.
Prosíme rodiče, aby dětem přemístění zastávek vysvětlili a upozornili je na větší opatrnost
z důvodu předpokládaného zvýšeného průjezdu vozidel středem obce. Děkujeme (informaci
jsme získali z dispečinku Pardubice)
2. Obecní knihovna informuje, že obdržela nové knihy z MěK Chrudim formou výměnného souboru.
Půjčovní den je pondělí od 18 do 19 hodin.
3. SAKO – Smíšený amatérský komorní orchestr Heřmanův Městec Vás zve na druhý vánoční
koncert. Koná tuto soboru 9. prosince od 16.30 hodin v Synagoze v Heřmanově Městci. Účinkují
sólisté a komorní soubory orchestru SAKO HM. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.
4. V přízemí Obecního domu máte možnost prohlédnout si panely s dokumenty, které byly vystaveny
u příležitosti 760. výročí obce. Prohlédnout si je můžete přijít vždy v pondělí nebo ve středu do
20. prosince 2017, vždy od 14 do 17 hodin.
5. Žádáme občany, aby neparkovali svá vozidla na stávajících nebo nových chodnících. Chodníky
jsou určeny pro chození, nikoli parkování vozidel. Děkujeme za pochopení.
6. V obou místních částech obce je instalován bezdrátový veřejný rozhlas. Žádáme o nahlášení
závad – např. hlasitost, špatné nasměrování reproduktorů, či jiné závady na Obecní úřad. Každé
osazené místo má své číslo, potřebujeme je nahlásit společně s problémem či chybou, kterou
zaznamenáte při hlášení či hudebním doprovodu. Na základě připomínek firma jednotlivá místa
doladí.
7. Obec Klešice zve i letos na Vánoční koncert a Štědroodpolední zastavení s koledami. Jubilejní 10.
Vánoční koncert si můžete přijít poslechnout příští sobotu, 16. prosince 2017 od 17.00 hodin
do Obecního domu. Vystoupí Klára Remsová – zpěv, Adéla Valešová – zpěv a zobcová flétna,
Jan Čížek – dechové nástroje, klavír, zpěv a Leo Schwarz – klavír a zpěv. Zazní skladby vánoční i
klasické, společně si zazpíváme známé koledy, ochutnáme cukroví a vánoční punč z kuchyně p.
Zahrádkové.
8. KDU-ČSL srdečně zve na XIV. výstavu betlémů, která je otevřena v Galerii Dvojdomek vedle
synagogy v Heřmanově Městci. Navštívit ji můžete denně do 17. 12. vždy od 9 do 17 hod.
Součástí výstavy je ukázka dobové světničky, soutěž i prodej vánočních předmětů.
9. SPOKUL HM vás zve tuto sobotu 9. 12. od 10 do 16 hodin na 2. vánoční trhy v sokolovně. Můžete
se těšit na prodejní výstavu vánočních ozdob a dekorací, keramiky a dalších výrobků.
10. Pro obyvatele Klešic i Nákle jsou i letos připraveny stolní kalendáře pro rok 2018 / 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 ode dneška na OÚ v Klešicích.
Bližší informace k akcím jsou nebo budou zveřejněny ve vývěskách a na elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

