Hlášení – 20.11.2019
1. Poslední svoz bioodpadu proběhne zítra – ve čtvrtek, 21.11.2019. Od příštího, tj. 48. týdne bude
vyvážen již pouze odpad komunální a dle svozového kalendáře budou vyváženy plasty.
2. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční tuto sobotu, 23. listopadu 2019. Sběr
VO a NO proběhne v Klešicích před bývalou Semprou od 08.00 do 08.45 hod., v Nákli na návsi
u zastávky BUS od 08.50 do 09.00 hod. Je třeba, aby občan odevzdávající odpad, byl osobně
přítomen. Podrobné informace jsou zveřejněny na úředních deskách i elektronických stránkách obce.
3. Stejný den, tedy v sobotu 23.11.2019 mohou držitelé psů využít možnost čipování psů, které je od
01.01.2020 povinné. Čipování proběhne v Klešicích na návsi od 09.00 hod., v Nákli u Hasičárny je
předpokládaný čas 09.45. Na žádost držitele psa provede veterinární lékař též registraci čipu.
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkaz vašeho psa.
4. Městské kino HM oznamuje, že nový animovaný film "Ledové království II" bude promítán v pátek
22.11. od 17.30 hod., v sobotu 23.11.2019 v 15.30 a 18.00 hod..Pro velký zájem diváků bylo přidáno
další mimořádné představení v neděli 24.11. od 17 hodin. Na tento film nelze rezervovat místa, možný
je pouze prodej vstupenek v předprodejích a on-line.
5. Spokul HM zve ve středu 27.11. od 18 hodin do kina v HM, kde bude hostem dalšího dílu oblíbených
Večerů pod lampou frontman kapely Vypsaná fixa, zpěvák a kytarista Michal Mareda, zvaný Márdi.
Kromě odpovědí na otázky Františka Mifka zazpívá i několik svých písní.
6. Stejně jako v minulých letech, i letos zvou klešičtí hasiči na tradiční Klešické Peklo. Ve čtvrtek, 5.
prosince 2019 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 pátku 29. listopadu 2019 u p. Dáši Šafránkové – tel. 605 879 591.
7. Pokud máte chuť vyrobit si vlastnoručně vánoční výzdobu či ozdobné předměty, jste srdečně zváni
do Obecního Domu v Klešicích příští sobotu, 30. listopadu 2019. Od 14.00 hod. si zde můžete vyrobit
svícny, různé ozdoby či vánoční dekorace, materiál bude k dispozici na místě zdarma. Pomohou a
poradí vám p. Jarka Šmídová, Jana Slottová. Zájemci – vhoďte lístek s jménem do krabičky, která bude
umístěna v prodejně u p. Rejfkové nebo zašlete sms p. J. Šmídové na telefon 605 148 685 do čtvrtka,
28.11.2019. Zváni jsou všichni – děti i dospělí.
8. Stejný den, tedy příští sobotu 30.11.2019, v předvečer první Adventní neděle, zveme na rozsvícení
ručně vyrobeného dřevěného betlému. Přijďte k budově hasičárny v Klešicích, kde u zvoničky
rozsvítíme v 17 hod. poprvé betlém.
9. Firma Florasis Jezbořice zve v sobotu, 7. prosince 2019 na Vánoční floristické aranžování s mistry
floristy Petrem Kopáčem a Jarkem Kokešem. Lekce proběhnou od 11.00 do 13.00 hod. a od 14.00 do
16.00 hodin, vstupné 200,- Kč. Přihlásit se je třeba nejpozději do 04.12.2019 na tel. 466 971 329 nebo
na e-mail : FLORASIS@FLORASIS.CZ.
10. Obyvatelé Klešic i Nákle si mohou vyzvednout zdarma na OÚ stolní kalendář pro rok 2020 / 1 na
domácnost, který vydává MAS Železnohorský region. V kalendáři jsou zveřejněny akce, konané po
celý rok v našem regionu.
11. Obec Klešice připravuje i letos Vánoční koncert, tentokrát na sobotu, 14. prosince 2019 v Obecním
domě.
12. Obec Klešice nabízí možnost přivýdělku při úklidu obce. Na práce bude uzavřena Dohoda o provedení
práce, mzda je 80,- Kč na hodinu. Zájemci se mohou hlásit ihned na Obecním úřadu v Klešicích.
13. Kdo postrádá dětskou mikinu a čepici, může si věci vyzvednout na OÚ.
Zprávy a informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

