Hlášení – 07.08.2019
1. Ať víte nebo nevíte co je parkour, slackline, speed badminton, discgolf, spikeball, bumperball,
mölkky, bungee-running, kan-jam, foulbattle nebo pivní míle, přijďte tuto sobotu, 10. srpna
do Bažantnice, kde si můžete všechno vyzkoušet. Začíná se v 9 hodin, vstup je zdarma.
V průběhu dne vás čekají různé exhibice, vynechat byste určitě neměli Slackshow ani parkour.
Víc informací najdete na webu nefestival.cz nebo na facebooku.
2. Pokud jste gurmáni a rádi podporujete místní výrobce a producenty, rozhodně zavítejte již tuto
sobotu, 10. srpna od 13.30 do 20.00 hodin na pardubický zámek, kde se uskuteční již 4. ročník
Festivalu chutí, vůní a řemesel. Své kuchařské umění předvede Markéta v troubě a známé
muzikálové melodie zazpívá Jana Sychrovská. Připraveny jsou i zajímavé dílničky (nejen) pro
děti.
3. Obec Úherčice zve na 5. ročník soutěže v kosení louky. Akce se koná tuto sobotu, 10.8.2019
od 17.00 hod. v Úherčicích. Závodu se zúčastní přeborníci z celé České republiky, např. z
Jižních Čech či Orlických hor. Zápis soutěžících je v 16.00 hod., start soutěže v 17.00 hod..
Vstupné a startovné je zdarma. Více informací na webu www.uhercice.com/uhercicky-sekac.
4. Sportovní park Pardubice se koná již tradičně druhý srpnový týden, letos tedy od 10. do 18.
srpna v oblíbeném parku Na Špici v Pardubicích. Na sportovištích, řekách i v parku se
představí na 70 sportovních klubů z Pardubic a okolí. Sportovní park je určen nejen dětem, ale
celým rodinám. Díky hrací kartě mohou malí i velcí sbírat záznamy o zdolání jednotlivých
disciplín – za zdolání 12 sportovních disciplín obdrží diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16
disciplín medaili. Karta není časově omezena, můžete k nám přijít kdykoliv od 10. až do 18.
srpna. Více informací – i k hracím kartám najdete na www.sportovnipark.cz .
5. Firma Havelka upozorňuje na letní ceny uhlí. Pro všechny objednávky přijaté do konce letních
prázdnin platí LETNÍ CENY UHLÍ. Uhlí od Havelky je levné, čerstvé a přivezené za sucha.
Nad 40 q doprava a skládání pásem zdarma. Do 40 q doprava za polovinu a pás zdarma. Od
60 q osobní nabídka přímo od pana Havelky. Objednávejte ihned na 602 489 489 nebo na
www.havelka.cz .
6. Vodárenská společnost Chrudim oznamuje, že ve středu, dne 21. 08. 2019 dojde k přerušení
dodávky pitné vody od 8.00 do 14.00 hodin. Důvodem je provedení odbočení z vodovodního
přivaděče od Heřmanova Městce a napojení nové lokality. Náhradní zásobování nebude
zajištěno, VS žádá odběratele o nezbytně nutné předzásobení. Po obnovení dodávky pitné
vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě. Odstávka se týká pouze místní části
Klešice, nikoli Nákle. VS děkuje za pochopení.
7. Připomínáme, že podle zákona o ochraně ovzduší nelze vypalovat trávu, pálit odpady ani
cokoliv jiného. Dále žádáme občany, aby nesypali posekanou trávu ze svých pozemků na
pozemky obce nebo jiných vlastníků ! Děkujeme za ohleduplnost vůči ostatním.
Zprávy a informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

