Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 10/2018 ze dne 25. 10. 2018

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce
Ve dnech 5.-6. října proběhly volby do zastupitelstva obce. Svoji kandidátku postavilo pouze sdružení nezávislých
kandidátů „Za Klenovice“. K volbám se dostavilo 259 ze 494 voličů, což je 52%. Občané měli možnost vybírat sedm
zastupitelů z devíti kandidátů. Pořadí podle obdržených hlasů je následující: Mgr. Martin Náhlík, Bc. Tomáš Doležal,
Mgr. Lubomír Turín, Ivana Petrů, Šárka Hlasová Dis., shodně Ing. Jaroslav Vacek a Zdeněk Bříza. Náhradníci jsou
Olga Bělohlavová a Lubomír Halaška. Děkujeme občanům za volební účast.

Ustavující schůze ZO se bude konat ve čtvrtek 1.11.2018 od 19 hodin v místní restauraci.
Změna provozní doby sběrného dvora
Se změnou času se mění i provozní doba dvora na třídění odpadů. Od 29. 10. 2018 bude dvůr otevřen pouze
každou sobotu dopoledne a to od 9 do 12 hodin. Ruší se středeční provozní doba.

Setkání s důchodci
První listopadovou sobotu dne 3. 11. 2018 se uskuteční setkání s našimi nejstaršími občany v místní restauraci od
17 hodin. K poslechu a tanci bude hrát hudební parta oblíbených harmonikářů. Je připraveno občerstvení. Srdečně
zveme naše seniory.

Hubertská zábava
Myslivecký spolek Bor-Klenovice pořádá třetí listopadový pátek dne 16. 11. 2018 v pořadí třetí Hubertskou zábavu
v místní restauraci od 20 hodin. K poslechu a tanci bude hrát hudební skupina Mix. Vstupné je 150,- Kč a připravená
je zvěřinová tombola. Po dobu celého večera bude zvěřinová kuchyně. Vstupenky budou v předprodeji v klenovické
hospodě.

Sběrná hnízda, a kontejner na stavební suť
Chtěli bychom touto cestou apelovat na naše občany, aby udržovali co největší pořádek v místech hnízd se
sběrnými nádobami na tříděný odpad a v případě naplněnosti těchto nádob odpad neodkládali vedle. Jednak ten
nepořádek musí někdo uklidit a hlavně hromady to hyzdí veřejné prostory. Buď využijte jiné stanoviště v obci nebo
otevřený sběrný dvůr. Do konce října bude umístěn ve sběrném dvoře nový kontejner na stavební suť, který nám
v nabídce chyběl. Dále upozorňujeme na nutnost krácení větví pro lepší plnění kontejneru.

Nové drobné sakrální stavby
Před měsícem byl instalován nový pamětní křížek na počest obětí transportů smrti, které byly vyhazovány za
druhé světové války z vlaku u Borů. O tomto nelidském osudu vězňů se píše i v naší pamětní knize vydané u
příležitosti výročí obce.
Další bude nově postavená Hubertská kaplička zasvěcená patronu myslivců sv. Hubertovi v Borech za potůčkem
vpravo na rozcestí od kempu a nádraží. Kapličku postavili členové mysliveckého spolku Bor Klenovice-Roudná i za
finanční podpory naší obce. Kapličce bude slavnostně požehnáno v sobotu 3. listopadu ve 13 hodin.

Výzva
Kdo si ještě nevyzvedl upomínkové předměty, které budou připomínat letošní oslavy obce, může tak učinit
v kanceláři obecního úřadu vždy v pondělí a středu v úředních hodinách od 18 do 20 hodin. Je počítáno se všemi
čísly popisnými a rodinami v nich s trvalým pobytem.

Rozsvícení vánočního stromu
První neděli v prosinci dne 2. 12. 2018 bude rozsvícen vánoční strom v parku u obecního úřadu. Setkání bude
doprovázeno opět hudbou se zpěvem v podání souboru Raci, který vždy navodí správnou předvánoční náladu.
Předpokládaný čas rozsvícení je po 17 hodině, program začíná v 17 hodin. Zveme Vás na teplé občerstvení jako je
punč, grog a čaj.

Společenská kronika
Narození v září 2018
21.9. – David Procházka

Blahopřejeme
Pozn.: Ve Společenské kronice jsou uvedeni pouze ti, kteří o zveřejnění požádali.
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