Obecní úřad Kluky pořádá

Obecní den,
na který zve občany a širokou veřejnost
Pátek 23. 6.
ZŠ Kluky
15.00 - 19. 00 Vstup do virtuální reality pro děti a dospělé (00 ALGORITczech - manželé Šindelářovi)

Sobota 24. 6.
9.00 - oficiální zahájení Obecního dne v Základní škole Kluky

Hořice - "U šneka"
9.00 – 14.00 Středověký tábor klouckého zemana ( p. Šíma se svojí družinou)

Rybník Ostrov
9.00 – 12.00 Dětské rybářské závody „Zlatý kapr“ (Neva\\Fish)
9.00 – 16.00 Volné chytání ryb technikou chyť a pusť pro každého zájemce, možnost zapůjčení prutu

Kluky č.p.32 pan Košatka Jan
9.00 – 9.30 Ukázka včelaření u dlouholetého včelaře

Zkušební stanice Kluky
10.00 – 11. 00 Komentovaná prohlídka v budově, ukázka činnosti laboratoře s možností vyzkoušení

Kancelář ZOD Kluky
11.00 – 11. 30 Komentovaná prohlídky areálu, ukázka provozu dojírny a zemědělské techniky

ZŠ Kluky 9.00 – 12.00
Vstup do virtuální reality pro děti a dospělé (00 ALGORITczech manželé Šindelářovi)
Ukázka činnosti a kronika Včelařů Kluky
Výstava trofejí a ukázka činnosti Mysliveckého sdružení
Ukázky tvořivosti našich občanů
Kroniky obce, spolků, školy

MŠ Kluky budova 9.00 – 12.00
Prohlídka budovy, kroniky MŠ, práce žáků, tepelné čerpadlo

MŠ Kluky zahrada 9.00 – 12.00
Ukázka motorek, sběratelské činnosti občanů (modely aut, znaků, víček od piva ...)
Pro děti - malý skákací hrad

Společná cesta okolo Hořice s prezentacemi (jen orientační čas)
12.30 -13.00 Hasičská zbrojnice - Útok družstev SDH + prohlídka hasičské zbrojnice
13.30 - 14.00 Hořice U šneka - Ukázka středověkého tábora klouckého zemana
14.00 - 14.30 Cvičák - Ukázka činnosti klubu, zadržení pachatele, poslušnost + psí kousky
(Kynologická organizace Kluky)
14.30 - 15.00 Nad cvičákem - Ukázka modelů letadel a autíček, včetně provozu (p. Sádlo, p. Pixa)
15.00 - 15.30 Areál motokrosové trati - Ukázka techniky (MS Kluky)
15.30 - 16.00 Bažantnice - Ukázka bažantnice (MS Ostrov)
16.30 - 17.00 Na návsi - Cvičení pro radost děti i dospělí (pod vedením p. Červenské)

Moštárna 16.00 – 17.00
Prohlídka zařízení + staré fotografie

Na návsi od 12.00 hodin
Pohřební kočár

Posezení s harmonikou u Hasičské zbrojnice Kluky spolu s ochutnávkou
moučníků od členek Svazu žen Kluky od 17.00hodin.
Občerstvení zajištuje hostinec U Hejska
Srdečně Vás zveme, přijďte se pobavit a inspirovat ukázkou (šikovností
těch, co zde máme …) Předem všem moc děkujeme za spolupráci a pomoc.
Budeme moc rádi, když o naší akci řeknete i svým přátelům a známým.

