Hlášení – 10.07.2019
1. Městská organizace SPOKUL HM zve do letního kina na Konopáči, které zahajuje sezonu dnes,
ve středu 10.07. českou pohádkou "Čertí brko". V pátek 12.07. můžete shlédnout český
cestopisný film "Trabantem tam a zase zpátky", v sobotu 13.07. novou animovanou komedii
"Tajný život mazlíčků 2". Občerstvení je zajištěno, každý divák obdrží poukaz na nápoj zdarma.
Dále zve SPOKUL HM do putovního letního kina, které bude v provozu vždy v úterý a ve čtvrtek
v zahradě za městskou sokolovnou. Zítra, ve čtvrtek 11.07. zahájí sezonu britskou komedií
"Johnny English znovu zasahuje", v úterý 16.07. uvede animovaný film "Jak vycvičit draka 3" a
příští čtvrtek 18.07. českou komedii "LOVEní". Vstupné na všechny filmy je dobrovolné.
2. Trampské mobilní muzeum zve na výstavu s názvem "Vlajka vzhůru letí", která se koná v
Galerii Dvojdomek v HM. Výstava bude zahájena vernisáží tento pátek 12.07.2019 v 18 hod.,
otevřena bude vždy ve středu a v pátek od 14 do 17 hod, v sobotu a v neděli od 10 do 12 a od
14 do 17 hod. Na vernisáži vystoupí kapela Chrpa, která je nejdéle hrající východočeskou
trampskou kapelou.
3. TJ Mezilesí Načešice zve nejen na tradiční Staročeské stínání kohouta. Akce se koná tuto
sobotu 13.07. 2019 od 16 hod. na hřišti TJ. Vítězů bude hodně a cen ještě více. Kromě kohouta
živého a pro děti perníkového, můžete vyhrát i přímé příbuzné od kohouta, a to např. králíky,
kuře, kapra, kačera, kachnu nebo kýtu z kance. Celé odpoledne doprovází nejlepší harmonikář
v širokém okolí, pan Josef Pecka. Vstupné na celou akci dobrovolné, parkoviště na náhradním
hřišti zdarma.
4. Obecní úřad Klešice informuje, že jednání Zastupitelstva obce se koná ve středu, 17. července
2019 od 19.30 hod. v Obecním domě v Klešicích. Program je vyvěšen ve vývěskách a na
elektronických stránkách obce.
5. Připomínáme, že podle zákona o ochraně ovzduší nelze vypalovat trávu, pálit odpady ani
cokoliv jiného. Až do odvolání platí výstraha ČHMÚ na nebezpečí vzniku a šíření požárů. Dále
žádáme občany, aby nesypali posekanou trávu ze svých pozemků na pozemky obce nebo
jiných vlastníků ! Děkujeme za ohleduplnost vůči ostatním.
6. Zámek v Cholticích zve příští neděli 21.07.2019 od 16 hodin na šermířské představení "Mazaný
lazebník" v podání skupiny historického šermu REGO. Délka představení je 60 minut.
7. Římskokatolická farnost Heřmanův Městec srdečně zve rovněž příští neděli, 21. června 2019
v 17 hodin na další koncert XV. ročníku festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje.
Uslyšíte koncert Barokní varhany v podání dvou generací – unikátní koncert otce a syna
Přemysla a Josefa Kšicových.
Zprávy a informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

