Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 1/2019 ze dne 28. 1. 2019

Klenovický hasičský bál a ples motoristů
Sbor dobrovolných hasičů Klenovice uspořádal v sobotu dne 19.1.2019 v místní restauraci již 7. ročník
bálu. K poslechu a tanci hrála skupina Rondo. Byla připravena bohatá tombola a o večerní překvapení se
postaraly místní hasičky.
V sobotu 2.2.2019 se uskuteční v naší restauraci letošní ples přátel motorismu.

Divadelní zájezd
Sbor dobrovolných hasičů Klenovice pořádá divadelní zájezd na kultovní muzikál „Legenda jménem
Holmes“ do hudebního divadla Karlín v Praze. Představení se uskuteční dne 10.5.2019 od 19 hodin, cena
vstupenky je 850,- Kč, příspěvek na autobus 100,- Kč, při předložení vstupenky z hasičského bálu 50,- Kč.
Lístky si můžete koupit do konce února u p. Aleny Hákové, mobil 728893542.

Vepřové hody
V sobotu 23.2.2019 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 Rondo.

Maškarní masopustní průvod v obci
V sobotu 23.2.2019 proběhne v naší obci třetí ročník Maškarního masopustního průvodu. 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 1.2. 2019 do restaurace v 18,00 hodin.
Každý nový nápad je vítán a samozřejmě jsou zvány jakékoliv masky.

Dětský karneval
V neděli odpoledne dne 24.2.2019 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!

Výzva a požadavek
Vyzýváme řidiče a vlastníky motorových vozidel, aby se svými dopravními prostředky neblokovali
komunikace při zimní údržbě a pro parkování a odstavení vozidel využívali své pozemky. To samé platí i o
popelových nádobách na chodnících.
Dále žádáme vlastníky jakýchkoliv vyřazených elektrospotřebičů, aby odevzdávali použité spotřebiče
v kompletním stavu bez demontáže některých součástí. Tak to vyžadují pravidla zpětného odběru dle platné
legislativy. Neúplné vyřazené domácí spotřebiče nebudou přijímány neboť je odběratelé odpadů nevezmou
k likvidaci.
Poslední připomínka se týká ponechávání pytlů zejména s plasty a velkých kartonů kolem nádob na
tříděný odpad.

Společenská kronika
Narození: 4.1. – Kristýna Kubíková

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