Klenovický měsíčník
Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 7/2005 ze dne 27.7.2005

Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2005 ze dne 29.6.2005
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtové opatření dle bodu 3 zápisu z jednání.
2) Zhotovitele místních komunikací firmu Viastav spol. s r.o. Lhota Samoty
3) Převzetí opouštěného železničního tělesa dráhy za podmínky odstranění drážního tělesa a uvedení do
původního stavu.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem místních komunikací do 15.7.2005.
2) Starostovi obce oznámit Správě železniční dopravní cesty, s.o. stanovisko obce ve věci odstranění
drážního tělesa do 10.7.2005.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Rozhodnutí Krajského soudu v Táboře ve věci odvolání se ve věci hřiště.

Informace
Společnost E.ON oznamuje, že dne 4.8.2005 bude za účelem provedení nutných prací vypnuta část
zařízení distribuční soustavy. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávka elektrické energie od 8:00 do
11:00 hodin. Přerušení dodávky se týká: od uličky směr Soběslav.
V rámci plošné deratizace na hubení hlodavců máme pro drobné chovatele připraveny balíčky
s otrávenou nástrahou, které je možné odebrat si zdarma na obecním úřadě v úředních hodinách.
Kulturní výbor ve spolupráci s osvětovou besedou pořádá dne 20.8.2005 zájezd do Týna nad
Vltavou na otáčivé hlediště na divadelní představení „Naši furianti“. Začátek je od 21 hodin a cena
vstupenky je Kč 100,--. Zájemci se mohou koupit vstupenky u paní Jiřiny Halaškové na č.p. 131. Odjezd
autobusu ve 20 hodin od místní restaurace.
V úterý 30.8.2005 se uskuteční rozloučení s letošními prázdninami od 18 hodin na dětském hřišti
v Lomkách s opékáním vuřtů a občerstvením. Vezměte s sebou „náčiní“ na opékání. Zveme všechny
předškoláky a školáky včetně rodičů.
Do separačního dvora je možno ukládat již i papír, tetrapacky (nápojové kartony) je nutno ukládat
vymyté a sešláplé.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci srpnu 2005
pan Karel Douda – 71 let
paní Blažena Havlíčková – 75 let
paní Marie Turínová – 71 let
pan Josef Veselý – 72 let
paní Anna Záhorová – 74 let

Blahopřejeme
Úmrtí
pan Jaroslav Petrů  1.10.1922  2.7.2005
paní Božena Špalková  22.11.1915  13.7.2005
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