Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 10/2015 ze dne 26. 10. 2015

Změna provozní doby sběrného dvora
Se změnou času se mění i provozní doba dvora na třídění odpadů. Od 31. 10. 2015 bude dvůr
otevřen pouze každou sobotu dopoledne a to od 9 do 12 hodin. Ruší se středeční provozní doba. Ve
středu 28.10. je státní svátek a dvůr je zavřen.

Setkání s důchodci
První listopadovou sobotu dne 7. 11. 2015 se uskuteční setkání s našimi nejstaršími občany
v místní restauraci od 17 hodin. K poslechu a tanci bude hrát hudební skupina „A proč ne“. Je
připraveno občerstvení. Srdečně zveme naše seniory.

Loutkové divadlo
Divadelní soubor Jednoty hraje v novém sále místní restaurace další sobotu dne 14. 11. 2015
od 14 hodin loutkovou pohádku pro nejmenší diváky „O bojácné princezně“. Všechny dětičky jsou
srdečně zvány a těšíme se na jejich návštěvu.

Rozsvícení vánočního stromu
Poslední sobotu v listopadu dne 28. 11. 2015 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.

Pokyny pro využívání víceúčelového hřiště
V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování hrací plochy a vybavení
hřiště. Na víceúčelovém hřišti je dále zakázáno: - odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou
nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem, apod.) - manipulovat s ostrými předměty,
rozdělávat oheň a manipulovat s ohněm v celém areálu - jezdit na kole, koloběžce, kolečkových
bruslích, skateboardu - vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo pověřené osoby přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa - konzumovat alkoholické nápoje, sladké
nápoje (cola, kofola, sprite, džus, apod.) a jídla všeho druhu - vstupovat podnapilým osobám a
vstupovat se psy - kouřit v celém areálu a odhazovat žvýkačky na umělý povrch - úmyslné, prudké
odrážení míče o plot, respektive o dřevěné mantinely.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn
částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném
sportovním zařízení nebo jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci
hřiště. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze
hrajícím osobám. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat
bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní
zařízení. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu víceúčelového hřiště a
neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
Při nedodržování těchto provozních pokynů může správce, zástupce obce nebo jiný oprávněný
pracovník tohoto uživatele z hřiště vykázat.

Upozornění Úřadu práce
Do konce roku 2015 si musí držitelé dočasných průkazů OZP a průkazů mimořádných
výhod, zajistit výměnu stávajícího průkazu OZP za nový průkaz OZP, který má podobu plastové
kartičky obdobně jako občanský průkaz nebo řidičský průkaz. V případě, že tak neučiní, přijdou o
možnost využívat benefity, které z držitelství průkazu OZP vyplývají.

Opravy komunikace a návsi
V letošním roce je ještě naplánována oprava návsi s obrubníky oddělující zeleň a nový asfaltový
koberec, dále částečné odvodnění a zřízení uličních vpustí. Tento záměr vyžaduje téměř 860 tisíc
korun. Další opravy by se měla dočkat komunikace v Borech od Hasíka k bráně skládky. Nový
stříkaný povrch představuje necelých 630 tisíc korun. Obě akce budou hotové v průběhu listopadu.
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