Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 11/2012 ze dne 26. 11. 2012

Oprava komunikace
V průběhu měsíců října a listopadu se začalo pracovat na opravě komunikace vedoucí od brány
skládky směrem do Roudné až k plotu bývalé sloupárny. Půjde dle dohody o sdružení finančních
prostředků. Náš úsek končí na můstku přes Myslkovický potok, další nejdelší úsek patří městu Soběslav a
je k plotu kempu Pohoda a poslední nejkratší patří sousední Roudné. První dvě části, tj. naše a
soběslavská, jsou na našem katastru. Předpokládaná cena za opravu by měla přesahovat 60 tisíc korun,
které si dotčené obce rozpočítají v poměru dle své délky. Na nás by měla připadat více než jedna třetina
nákladů.

Mikulášská nadílka
Obecní úřad pořádá pro děti Mikulášskou nadílku v neděli 2. 12. 2012 v 16 hodin v místním sále
restaurace. Všechny děti jsou srdečně zvány. Přijde Mikuláš s čerty.

Rozsvícení vánočního stromu
Po ukončení nadílky bude rozsvícen vánoční strom v parku u obecního úřadu. Na vánočním stromu
je 120 žárovek, dále 5 řetězů s 1000 led diodami a na vrcholu svítící led hvězda. Předpokládaný čas
rozsvícení je kolem 18 hodiny. Zveme Vás na punč, grog a čaj a máme pro Vás opět hudební „staronové“
překvapení.

Mikulášská nadílka od Jednoty
Členská rada Jednoty pořádá Mikulášskou nadílku pro nejmenší děti ve středu 5. 12. 2012 od 16:00
do 17:00 hodin v místní Jednotě.

Jednání zastupitelstva
Ve čtvrtek dne 29. 11. 2012 od 19 hodin proběhne v kanceláři obecního úřadu jednání zastupitelstva
obce, které má na programu obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad a výši stočného na
rok 2013, příprava rozpočtu na rok 2013, prodej pozemků a pozemky pro stavbu železnice, projekt Svazku
Soběslavsko na další mobiliář, provozování kanalizace a některé další úkoly, které by se měly realizovat
v příštím roce.

Kalendář obce 2013
Obecní úřad objednal i pro nový rok 2013 kalendář v místní tiskárně pana Kropíka. I letošní výtisk
zachycuje pohledy na obec a její život v různých ročních obdobích. Distribuce proběhne do vánočních
svátků.
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