Hlášení – 20.10.2021
1. Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět
v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále provádí revize, kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol je úterý, 02.11.2021. Cena za
kontrolu a čištění komínu je 350,- Kč, za revizi kotle na tuhá paliva 800,- Kč a cena za
kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,- Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky
na telefonním čísle: 608 748 989.
2. Městská organizace SPOKUL HM zve na divadelní komedii "Příbuzné si nevybíráme",
která se koná již tento pátek 22. října od 19 hod. v sále městské sokolovny. V hlavních
rolích se představí Svatopluk Skopal, Simona Postlerová a Jan Čenský. Vstupenky je stále
možné zakoupit v Turistickém informačním centru nebo online na: www.spokul.cz.
3. V Galerii Dvojdomek v Heřmanově Městci je otevřena prodejní výstava krajinomaleb a
zátiší heřmanoměsteckého amatérského výtvarníka Josefa Bláhy. Výstavu můžete
navštívit do 14.11.2021 vždy ve středu od 14 do 16 hodin. V sobotu a v neděli od 10 do 12
a od 14 do 16 hodin.
4. Turistické informační centrum si vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se
koná v úterý 26.10. Při návštěvě si můžete prohlédnout infocentrum, seznámit se s jeho
činností a plány.
V nabídce budou produkty a publikace za zvýhodněné ceny. Od 13 do 17 hod. můžete
ochutnat čerstvě praženou kávu z Medlešic. Pro každého je připraven malý dárek.
5. ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes které vede nadzemní
elektrické vedení nebo k nimž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečné provozování distribuční
soustavy. Zásah je třeba provést v období vegetačního klidu do 15.11.2021. Podrobnosti
na úředních deskách.

Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

