Hlášení – 03.11.2021
1. Již tuto sobotu jste zváni na výlov rybníka v Nákli. Od 09.00 do 12.00 hodin si na
hrázi v Nákli můžete zakoupit ryby – kapr 80,- Kč / kg. V nabídce je též základní
zpracování zdarma, ostatní dohodou.
2. V Galerii Dvojdomek v Heřmanově Městci je otevřena prodejní výstava
krajinomaleb a zátiší heřmanoměsteckého amatérského výtvarníka Josefa Bláhy.
Výstavu můžete navštívit ještě 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.
3. 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.
4. Pokud máte chuť vyrobit si vlastnoručně adventní či vánoční výzdobu, jste srdečně
zváni do Obecního Domu v Klešicích v sobotu, 27. listopadu 2021. Od 14.00 hod.
si zde můžete vyrobit různé ozdoby či vánoční dekorace. Materiál bude k dispozici
na místě zdarma, poradenství a pomoc zajištěna. Pro obyvatele obce zdarma, pro
mimoklešické poplatek 200,- Kč. Zájemci – vhoďte lístek se jménem do krabičky
v prodejně u p. Rejfkové, zašlete sms na tel. 605 148 685 – p. Šmídová nebo email na klesice@centrum.cz do pátku, 19.11.2021. Přednost mají přihlášení ! Zváni
jsou dospělí i děti.
5. Stejný den, tedy v sobotu 27.listopadu 2021, v předvečer první Adventní neděle,
zveme již na 3. rozsvícení ručně vyrobeného dřevěného betlému. Přijďte k budově
hasičárny v Klešicích, kde u zvoničky rozsvítíme v 17 hod. náš Betlém a popřejeme
si klidný Advent. Pro zahřátí bude připraven teplý nápoj.
6. Obyvatelé Klešic i Nákle si mohou od příští středy, tj. 10.11.2021 vyzvednout
zdarma na OÚ stolní kalendář pro rok 2022 / 1 na domácnost, který vydává MAS
Železnohorský region. V kalendáři jsou zveřejněny akce, konané po celý rok
v našem regionu.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
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