Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 1/2018 ze dne 29. 1. 2018

Prezidentské volby
Ve dnech 12.-13.1. 2018 proběhlo I. kolo voleb prezidenta republiky v naší obci s tímto výsledkem:
M. Topolánek -13, M. Horáček -23, P. Ficher -28, J. Hynek -6, P. Hannig -7, V. Kulhánek -3, M. Zeman
-131, M. Hilšer -38 aj. Drahoš -100 hlasů. Volební účast byla kolem 70 %.
Druhé kolo voleb prezidenta republiky se uskutečnilo od 26.1. do 27.1. 2018, a u nás v něm získal
Miloš Zeman 195 a Jiří Drahoš 177 hlasů. K volbám přišlo přes 75 % voličů.

Dětský karneval
V sobotu odpoledne dne 17.2. 2018 bude pro děti připraven dětský karneval v sále místní
restaurace od 15 hodin. Hudební doprovod zajistí DJ Honza Pinc. Pro děti jsou připraveny soutěže a
sladké odměny. Masky vítány!

Vepřové hody
V sobotu 24.2. 2018 jsou od 10 hodin v místní restauraci vepřové hody. Večer je taneční zábava a
její začátek je od 20 hodin. K dobrému jídlu, poslechu a tanci bude hrát hudební skupina Spino.

Maškarní masopustní průvod v obci
V sobotu 24.2. 2018 proběhne v naší obci druhý ročník Maškarního masopustního průvodu.
Myšlenka a nápad se zrodila loni v naší restauraci mezi místními štamgasty a k této myšlence se
připojili místní hasiči a obecní úřad a tímto byla tato tradice obnovena po padesáti letech, kdy obec
pořádala „maškary“ společně se sousední Roudnou.
Průvod půjde po vesnici za doprovodu muzikantů a bude doplněn alegorickými vozy za traktory.
Během putování po vsi bude pro zájemce prodáváno něco k zakousnutí a něco na zahřátí ze strany
maškarního společenstva. Při zastávkách v jednotlivých ulicích a návštěvách domů dle tradice nabízí
nějakou kořalku na zdraví „hospodář“ a „hospodyně“ podá něco k zakousnutí, mohou to být koblihy,
klobásy či uzené apod. Tak velí lidový zvyk o masopustním veselí.
Maškarní průvod s vozy se bude shromažďovat od 9 hodin na návsi u restaurace a po 10 hodině rej
masek vyrazí na pochod po vsi za zvuku harmonik, trubky, saxofonu a bubnů.
Kdo se chce podílet na přípravách tohoto dne může přijít v pátek 9.2. 2018 do restaurace v 18,00
hodin. Každý nový nápad je vítán a samozřejmě jsou zvány jakékoliv masky. Informace je možné
čerpat i na internetu, kde je množství článků o této lidové tradici na českém venkově.

Informace o oslavách obce
Naše obec v letošním roce oslaví několik výročí. Uplyne 620 let od prvních zmínek o Klenovicích
z roku 1398, již 110 let máme Sbor dobrovolných hasičů od založení v roce 1908 a od roku 2008
vlastníme 10 let obecní znak a prapor. Vedle těchto historických událostí, mezníků a výročí bude
vyroben, vysvěcen a následně zavěšen nový zvon do místní kapličky, který bude pojmenován po Sv.
Janu Nepomuckém, kterému je kaplička zasvěcena. Oslavy s bohatým doprovodným programem,
jenž se připravuje, jsou naplánovány na 11. 8. 2018. Budou vydány pamětní mince a připravují se
různé suvenýry. Rádi bychom vydali i knižní podobu vývoje obce navazující na publikaci z roku 2008,
kdy jsme oslavili 600 let. Rádi bychom uvítali i naše rodáky, které mohou zvát místní občané.

Informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2018 pro obec: Klenovice
údaje k dani z pozemků
katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků
Klenovice
666106
4,87
není
Koeficient pro stavební pozemky (F) je ze zákona na celém území obce: 1,0
údaje k dani ze staveb a jednotek
Koeficient je pro níže uvedený předmět daně ze zákona na celém území obce: 1,0
budova obytného domu (H), ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I),
zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R),
ostatní zdanitelná jednotka (Z).
Vydáno nákladem vlastním a z dobrovolných příspěvků občanů. Povoleno pod číslem MK ČR E 13175. Vydavatel: Obec
Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672. Odpovědný redaktor Mgr. Lubomír Turín. Rozšiřuje OÚ
Klenovice nákladem 175 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 15. 2. 2018.



Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
přijme nové policisty
zájemci se mohou hlásit
na Územním odboru KŘP Jihočeského kraje Tábor
personální pracoviště:
telefon číslo: 974/238 400
e-mail: stepanka.tupa@pcr.cz
případně osobně na adrese:
Soběslavská 2763 Tábor
Podmínky: občan ČR, od 18 let věku, trestní bezúhonnost, výborná fyzická a psychická
kondice, zdravotní a osobnostní způsobilost, vzdělání: minimálně výuční list /maturita do
tří let od přijetí do sl. poměru/

Po zkušební době se může být přiznán náborový příspěvek ve výši 75 000,- Kč.

