Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 4/2010 ze dne 26.4.2010

Daň z nemovitostí
Od 26.4.2010 do 26.5.2010 je v budově Obecního úřadu Klenovice v úředních dnech (pondělí a středa
od 18 do 20 hodin) vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně
z nemovitostí na rok 2010 za nemovitosti nacházející se v územním obvodu finančního úřadu pro poplatníky,
kteří mají trvale bydliště, sídlo, nebo pouze pozemky v obci Klenovice.

Svoz odpadu
Svoz tuhého domovního odpadu bude firmou Rumpold s.r.o. i nadále prováděn každý týden v úterý.

Pálení čarodějnic a stavění máje
Pálení čarodějnic bude 30.4.2010 v Lomkách po 20. hodině, stavění máje se předpokládá mezi 18. a
19. hodinou na návsi.

Čarodějnická párty
Čarodějnická párty se uskuteční v pátek 30. dubna 2010 od 21 hodin v místní restauraci. K poslechu a
tanci hraje DJ Honza Pinc. Vstup zdarma.

Pouť
Letošní pouť v naší obci připadá na den 2.5.2010. V sobotu 1.5.2010 bude pouťová taneční zábava v
místní restauraci od 20 hodin. Hudební doprovod zajišťuje Allegro band. V neděli 2.5.2010 bude sloužena
mše svatá v místní kapličce od 10:00 hodin. Pouťové atrakce zajišťuje rodina Hábichových.

Opravy a zametání místních komunikací
V průběhu měsíce dubna byly opraveny místní komunikace po zimním období technologií turbo za 140
tis.Kč a následně byl proveden úklid zametacím vozem po celé obci. Tyto práce proběhly bez větších
komplikací se zaparkovanými vozidly.

Kaplička
V polovině dubna dostala nový nátěr obvodového pláště, oken a dveří místní kaplička, která tím jako
poslední doplnila upravené obecní budovy. Tím je připravena na pouťovou mši.

Návesní rybník
V minulém čísle měsíčníku jsme popsali postup při odstranění sedimentu ze dna vypuštěného rybníka.
Nabídka i následná smlouva s firmou se zabývá pouze jeho odsáváním. Sediment vznikl stálým usazováním
kalu a jeho vytvoření bylo dovršeno po neutralizaci vody z konce minulého roku. Firma neprováděla práce
v rychlém sledu a tím došlo k jeho zahuštění, což způsobilo horší možnost odčerpávání. Dodavatel služby
bez našeho vědomí a souhlasu použil nevhodnou techniku, která celou věc zkomplikovala a znemožnila
pokračovat v dohodnutém způsobu likvidace. Naštěstí byla vyvezena většina materiálu, který bylo třeba ze
dna odstranit. Po té byly práce zastaveny, byl proveden úklid okolí nádrže a vyvápnění dna. Následně bylo
rozhodnuto o napouštění rybníka s tím, že nerovnosti dna částečně srovná působení vody. Zatím bylo
zaplaceno více jak 143 tis.Kč za odbahnění a uložení téměř 300 tun kalové vody a pastovitého odpadu.
Naším cílem v žádném případě nebylo bagrování rybníka, a proto jsme od počátku ani o žádném použití
techniky pro vyvážení bahna neuvažovali. Po celou dobu byly brány různé vzorky včetně nátoku do rybníka.
Do nádrže přitéká voda ze zrušeného skleněného vodovodu, dále kanalizační vody ze staré zástavby nad
obecním úřadem, kde se jedná většinou o přepady ze septiků a individuálních ČOV. Z nové zástavby ve
východní části přitéká přečištěná voda z čistírny pro 150 EO. Dále sem přitékají povrchové vody při deštích a
tání sněhu z celé horní části obce a pozemků nad ní. Vody jsou rovněž přiváděny i z komunikace E55.

Náhradní výsadba
V březnu došlo k pokácení stromů v severozápadní části obce, kde se připravuje lokalita pro budoucí
rodinné domy. Informace byla rovněž zveřejněna v minulém měsíčníku. V jihozápadní části obce, kde byla na
podzim dokončena komunikace s chodníky, budou vysázeny stromy, keře a thůje v zelených pruzích podél
komunikací a z obou stran čistírny odpadních vod. Celkový počet by se měl pohybovat kolem 150 kusů nové
zeleně.
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