Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 10/2019 ze dne 29. 10. 2019

Změna provozní doby sběrného dvora
Se změnou času se mění i provozní doba dvora na třídění odpadů. Od 31. 10. 2019 bude dvůr
otevřen pouze každou sobotu dopoledne a to od 9 do 12 hodin. Ruší se středeční provozní doba.

Vepřové hody
První sobotu v listopadu dne 2. 11.2019 se konají v místní restauraci Vepřové hody od 10,00
hodin a večer od 20,00 hodin bude hrát k poslechu a tanci hudební skupina Duo Echoes. Personál
restaurace zve všechny labužníky k ochutnávce zabijačkových specialit.

Setkání s důchodci
Druhý pátek v listopadu dne 8. 11. 2019 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 15. 11. 2019 v pořadí čtvrtou
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.

Rozsvícení vánočního stromu
Poslední sobotu v listopadu dne 30. 11. 2019 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.

Oprava komunikace 2415/1, …
V případě opravy této místní komunikace se nám harmonogram prací posunul o jeden měsíc.
Důvodem bylo čekání na odpověď ve věci dotace od MMR a tu jsme se dozvěděli na konci druhé
dekády října a dne 23.10 jsme obdrželi Registraci akce na financování s účastí státního rozpočtu ve
výši skoro 1,668 milionu korun. Na základě této skutečnosti je náš podíl k dotaci necelých 715 tisíc
korun. Po vysoutěžení je posílena částkou ještě 300 tisíc korun oproti rozpočtované částce na letošní
rok, kde bylo schváleno pouze 2,5 milionu korun. Do konce října bude podepsána smlouva o dílo a
začátek prací je tedy od 1.listopadu a hotovo by mělo být do konce prosince, resp. do vánoc.

Výzva
Již předminule jsme psali, že je potřeba vegetaci udržovat na svých zahradách tak, aby
neomezovala pohyb chodců po chodnících a kolem plotů a nevadila ani provozu po místních
komunikacích jak osobní tak i nákladní dopravě. Proto žádáme majitele nemovitostí k odstranění
nežádoucích a překážejících větví pokud tak nestihli na základě minulé výzvy a to samé platí i pro
odstraňování spadlého listí. V opačném případě bychom to museli řešit ze strany obce a to na náklady
vlastníků. Doufáme, že k tomuto kroku nebudeme muset přistupovat.

Stavba IV. železničního koridoru
V polovině srpna byla na veřejném projednání v Soběslavi zahájena výstavba IV. železničního
koridoru jako stavba „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor-II.část, úsek Veselí ..L.-Doubí u
Tábora, 2.etapa Soběslav Doubí“ a 16. října byla slavnostně na soběslavském nádraží zahájena
stavba tohoto úseku položením a poklepáním „základní kolejnice“. Zakázku investora SŽDC s.o.
získalo konsorcium stavebních společností Strabag Reil, a.s., Eurovia CS, a.s. a Metrostav a.s. a
hotov by mělo být do podzimu 2022. V současné době se snímá ornice na pozemcích trvalých a
dočasně zasmluvněných pozemcích. Vedle toho probíhá i pasportizace místních komunikací a
krajských silnic, které budou sloužit jako obslužné jak pro vlastní výstavbu tak i pro následnou likvidaci
staré železniční trati. Projektanti navrhují trasy a jedná se s vlastníky silnic a místních komunikaci, kdy
se mapují možnosti využití a jejich stav, který dokumentuje.
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