Hlášení – 20.12.2017
1. Obyvatelé Klešic i Nákle si mohou vyzvednout zdarma na OÚ stolní kalendář pro rok 2018 /
1 na domácnost. V kalendáři jsou zveřejněny akce, konané po celý rok v našem regionu.
2. Přijměte pozvání ke svátečnímu zastavení a společnému setkání na Štědrý den, na které zve
všechny obyvatele Obec Klešice a klešičtí Kmeti. Sejdeme se již posedmé u Vánočního
stromu na návsi v Klešicích o Štědrém dnu, v neděli 24.12.2017 ve 14.00 hod. Uslyšíme a
také si můžeme zazpívat koledy, které nám zahrají pánové Zdeněk Doležal, Jiří Heřman,
Josef Kutílek st., zpívat bude paní Magda Kudrnová. I letošní sváteční setkání obohatí
básničky klešických dětí. Chybět nebude ani punč a cukroví z Klubu U Jáji.
3. Obecní úřad v Klešicích oznamuje, že bude ve dnech 22.12.2017 – 01.01.2018 uzavřen.
Poslední úřední den s p. účetní je dnes, středa 20.12.2017.
4. Rovněž v těchto dnech bude uzavřena Obecní knihovna, první půjčování bude v pondělí,
8. ledna 2018.
5. Ve středu 27. 12. a ve čtvrtek 28.12.2017 se v hostinci U Beranů v Klešicích koná Vánoční
turnaj ve stolním tenisu.
 Ve středu 27.12. je to Vánoční turnaj neregistrovaných (dospělí), sraz účastníků je
v 08.30 hod., startovné 150,- Kč. Občerstvení je zajištěno jak pro účastníky, tak pro
diváky.


Ve čtvrtek 28.12. se koná Vánoční turnaj dětí do 15 let – účastníci si vyzkouší hru proti
robotu, dvouhru, připraveny budou také dovednostní soutěže. Sraz účastníků je
ve 14.00 hod., startovné zdarma, budou i věcné ceny. I ve čtvrtek je zajištěno
občerstvení jak pro účastníky, tak pro diváky

6. Pěvecký sbor Vlastislav a římskokatolická farnost Heřmanův Městec zvou na tradiční
Vánoční koncert, kde zazní Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jana Jakuba Ryby. Vystoupí
PS Vlastislav HM - sbormistr Markéta Výborná, soubor ReBelcanto Pardubice – umělecký
vedoucí Petr Hostinský. Na varhany hraje Martin Kudrna. Koncert se koná ve čtvrtek,
28.12.2017 od 17 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

