Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 3/2018 ze dne 26.3.2018

Komunikace a jejich opravy
Tak jako každý rok, tak i letos proběhnou během měsíce dubna opravy místních komunikací. Současně
s opravami dojde i na jejich úklid zametacím vozem.
Opravu a zpevnění povrchu letos čekají místní komunikace ve vsi i mimo ni. Ve vsi bude opravena a rozšířena
komunikace od pneuservisu k zemědělskému areálu v severovýchodní části obce a mimo obec od brány skládky
sdruženými prostředky až k roudenské pískovně. Celkové náklady jsou více než 0,6 milionu korun.

Investiční akce
Největší letošní možnou investiční akcí, kterou plánujeme a připravujeme, je oprava místní komunikace od
rozcestí u horních Bělohlavů směrem ke hřišti u Broukalů. V současné době je na hotový projekt požádáno o dotaci
z MMR, kde by mohla být podpora v případě jejího přiznání až milion korun z předpokládaných 2,5 milionu. Další je
zokruhování vodovodního řadu podél hlavní silnice od zastávky na Tábor směrem k firmě Ostam, kde vodovod
přechází pod silnicí 1/3. Projekt je hotov, je vydán územní souhlas a bude požádáno o stavební povolení. Náklady si
vyžádají půl milionu korun.

Sběrný dvůr
S účinností od 28.3.2018 se mění provozní doba sběrného dvora následovně: středa od 16 do 18 hodin, sobota
od 10 do 12 hodin. Vzhledem k potřebě a požadavku občanů rozšiřujeme provoz takto: pouze v dubnu bude sobotní
odpoledne od 13 do 15 hodin.

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/19 se koná ve dnech 9. a 10. 4. 2018 v odpoledních hodinách na ZŠ
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše od 13 do 16,30 hodin. Zapsány budou děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku
šesti let a děti po odkladu školní docházky. Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a
průkaz zdravotní pojišťovny.

Soutěž o nejlepší řežábek
Dne 31.3.2018 se uskuteční II. ročník soutěže o nejlepší velikonoční řežábek v místní restauraci od 17 hodin,
kam se mohou donášet jednotlivé vzorky pro degustační porotu.

Využívání víceúčelového hřiště a hřiště pro seniory
Po dlouhé zimě se opět blíží s nástupem slunečného počasí období využívání našeho víceúčelového hřiště.
Minulé sezóny ukázaly, že je velký zájem mezi obyvateli o tento sportovní areál a mnohdy jej navštěvují celé rodiny či
skupiny sportu chtivých zájemců. Jsme tomu rádi, neboť to bylo naším cílem. Na podzim loňského roku bylo
dokončeno a zkolaudováno sociální zařízení ke stávajícímu zázemí, kde vznikly sprchové kouty, splachovací toalety a
umyvadla zvlášť pro ženy a muže, což výrazně vylepšuje naše služby pro sportovce. Udržujte zde prosím čistotu a
pořádek.
Sportovní nabídku v obci vylepšilo i venkovní senior hřiště s posilovacími prvky a i to už si našlo své příznivce a
vyznavače, kteří rádi posilují a protahují si své svalstvo a vlastně k tomu využívají svoji tělesnou váhu.

Veselé velikonoce a bohatou pomlázku přeje obecní úřad a
zastupitelstvo obce.
Společenská kronika
Narození
7.2. – Tobiáš Tourek a 11.2. – Jan Vrbík
Narozeniny v měsíci dubnu 2018
7.4. pan Jiří Fitl – 81 let

Blahopřejeme
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