Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 9/2016 ze dne 26. 9. 2016

Hasičský sport
Sbor dobrovolných hasičů naší obce se dne 10. září odpoledne zúčastnil soutěže v požárním útoku, který se
konal v Přehořově. Do sportovního klání se zapojilo jak družstvo žen, tak i muži. V silné konkurenci obsadily ženy
krásné třetí místo a muži skončili na jedenácté příčce.

Změna provozní doby sběrného dvora
S platností od měsíce října 2016 končí nedělní provozní doba sběrného místa. Opětovné zavedení těchto
provozních hodin bude v měsíci květnu 2017. Dvůr bude pokračovat podzimním provozem vždy středa 16-18 hodin a
sobota 10-12 hodin až do změny času, kdy skončí středeční odpoledne a bude otevřeno pouze v sobotu od 9 hodin.
To potrvá do konce března.

Drakiáda
Kulturní komise OÚ připravuje na sobotu 15. 10. 2016 od 15 hodin v Lomkách pouštění draků. Jde o další ročník
Drakiády, na kterou všechny srdečně zveme. V případě nepříznivého počasí by se akce přesunula na jiný termín dle
předpovědi a změna by byla oznámena rozhlasem.

Krajské a senátní volby 2016
Ve dnech 7. a 8.10. 2016 proběhnou volby do zastupitelstev kraje a do Senátu parlamentu ČR. Oboje volby se
uskuteční v pátek 8.10. od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 8.10. od 8 hodin do 14 hodin v budově obecního úřadu.
V případě konání 2. kola do Senátu to bude pátek 14.10. od 14 hodin do 22 hodin a sobota 15.10. od 8 hodin do 14
hodin. Na první kolo budou volební lístky rozneseny voličům v případě druhého kola obdrží volič hlasovací lístky ve
volební místnosti.

Oprava komunikace 2418/…
Do konce září bude provedena oprava místní komunikace 2418/… od rozcestí dvou nových silnic v jihozápadní
části obce až na náves a kolem bývalé pizzérie na hlavní silnici. Společně s touto páteřní komunikaci se pracovalo i
na odbočkách mezi čtyři rodinné domy, dále směrem k trafostanici a nakonec propojení „uličkou“ na hlavní silnici.
Současně se budují vjezdy k jednotlivým domům. Do vjezdů je pokládána zámková dlažba, za obrubníky se vrací
zemina se zelení nebo úseky vysypané drtí. Vozovka bude asfaltová se živičným povrchem, je lemována
přejezdovými obrubníky pro odvod povrchové vody zaústěnými do uličních vpustí a kanalizačních šachet nebo do
příčných odvodňovacích prahů. Po dokončení bude osazen 3x zpomalovací práh před křižovatkami.

Protipovodňová opatření Ovčín
Dne 25.8.2016 byla zahájena stavba ochranné hráze místní části obce Klenovice – Ovčín. Ochranná hráz byla
navržena na základě výsledků Komplexní pozemkové úpravy Klenovice .Účelem hráze je ochránit sídlo před
povodněmi způsobenými řekou Lužnicí. Investorem je akce je Státní pozemkový úřad, zdrojem financování jsou
fondy Evropské Unie, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Celkové náklady jsou 6,7 mil Kč bez DPH,
stavbu realizuje firma Eurovia CS. Termín dokončení akce je 30.4.2017.

Vepřové hody
Dne 22.10.2016 se konají v místní restauraci Vepřové hody od 10,30 hodin a večer od 20,00 hodin bude hrát
k poslechu a tanci hudební skupina H-band. Personál zve všechny labužníky k ochutnávce zabijačkových specialit.

Společenská kronika - oprava
V minulém čísle byl chybně uveden věk jubilantů. Za omyl se omlouváme a uvádíme správně:
Turínová 82 let, pan Josef Veselý 83 let a pan Josef Turín 88 let. Ještě jednou gratulujeme.

paní Marie
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