Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 5/2019 ze dne 28.5.2019

Den dětí
Dne 23.6.2019 se uskuteční Den dětí v Jump a Kids Aréně na Sezimově Ústí II od 15 do 17 hodin. Připraveny
budou atrakce přiměřené věku tzn. část Kids pro předškolní děti a Jump pro školáky. Odjezd zajistíme autobusy
včetně doprovodu zejména u mladších dětí a proto potřebujeme znát počet návštěvníků arény pro objednání počtu
vozů u dopravce. Vstup a doprava je zdarma, občerstvení v místě si každý hradí sám. Zveme Vás malé i velké na
zážitkové a adrenalinové odpoledne. Upřesnění počtu jedoucích dětí a doprovodu na čísle 724184497 (starosta) do
6.6.2019 do 18 hodin.

Zájezd na divadelní představení
Kulturní komise pořádá ve středu dne 17.7.2019 zájezd do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště na divadelní
představení „Lucerna“ v podání divadelní společnosti Vltavan. Začátek je ve 21:30 hodin a cena vstupenky je 200,Kč. Zájemci si vstupenky mohou koupit u paní Šárky Hlasové a v místní knihovně. Odjezd autobusu, který je zdarma,
je v 19.30 hodin od místní restaurace.

Opravy komunikací
Začátkem května se podařilo v rámci reklamace opravit komunikaci, bývalou panelku, od sjezdu za mostem přes
Lužnici až do zatáčky pod Růženici. Oprava byla provedena dvojitým penetračním nátěrem se zadrcením a
uválcováním.
Během léta by měla být zahájena oprava místní komunikace od hlavní silnice nad rybníkem proti autoservisu až na
konec stávající zástavby vpravo k odbočce do lokality 9 RD. Bude se postupovat standartním způsobem jako u
předchozích rekonstrukcí: nejprve se bude vyměňovat potřebná armatura na vodovodním řadu, tzn. dojde k výměně
šoupat a hydrantů a vzniknou nové přípojky. Dojde i na opravu kanalizace dle potřeby v místech, kde jsou
problematická místa. Pak bude následovat osazování obrubníků pouze na jedné straně, kde nejsou chodníky, dále
zřizování uličních vpustí, budování vjezdů k domům ze zámkové dlažby a nakonec bude položen nový asfaltový
koberec. Za obrubníky bude upraven terén. Oprava komunikace představuje částku přesahující 2,38 milionu korun.
Vše musí být dokončeno do konce letních měsíců, zatím není určen začátek prací, neboť čekáme na výsledek
podané žádosti o dotaci, která je ve výši milionu korun.

Odbahnění rybníka a oprava hráze
Na minulém a posledním zastupitelstvu byl diskutován postup prací na návesním rybníce. Nejprve po vypuštění a
po vyschnutí sedimentu se bude odstraňovat a vyvážet na určené místo, kde bude skladován do úplného vysušení.
Materiál se bude odvážet vjezdem do rybníka a kolem bývalé pizzerie na skládku. Jako místo pro ukládání bahna
poslouží prostor v zemníku z dálnice, který v jednom místě tvoří jakýsi kráter (dříve zde byl stoh slámy). Po odstranění
nánosů se bude opravovat severní hráz nádrže a současně s ní se vybuduje záchytný prstenec pro kal na vtoku do
nádrže. Zde by se měla většina sedimentu usazovat a tím by se nedostával do prostoru nádrže. Dle potřeby se bude
kal odsávat. Týden po pouti se rybník začal postupně vypouštět a nechá se do června vysychat. Po vysušení budou
probíhat práce na vlastní nádrži, jak opravy hráze, tak i odvážení bahna ze dna. Z Programu obnovy venkova JČK
máme schváleno 240 tisíc korun. To by měla být podle loňských odhadů zhruba jedna třetina předpokládaných
nákladů.

Výsledky voleb do EU
Ve dnech 24. a 25.5. se uskutečnily v budově OÚ volby do Evropského parlamentu i v naší obce s těmito výsledky:
účast 25,66% tj. 126 voličů a strany v tomto pořadí – Piráti 21,6%, ANO 20,8%, ODS 16 %, KSČM 9,6%, STAN/TOP
7,2%, ČSSD 5,6%, SPD 4% a ostatní 15,2%.
V připravené lokalitě za bytovkou je ještě palivové dřevo a štěpka na mulčování-informace na obecním úřadu.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci červnu 2019
4.6. pan Ladislav Bílý – 82 let

Blahopřejeme
Pozn.: Ve Společenské kronice jsou uvedeni pouze ti, kteří o zveřejnění požádali.
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