Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 7/2020 ze dne 29. 7. 2020

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 25.6. 2020
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv,
informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 14/169/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.
Usnesení číslo 14/170/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší usnesení č. 13/161/2020 o darování dvou pozemků.
Usnesení číslo 14/171/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje darování pozemků KN p.č. 770/2, 770/8, 770/9 a 773/1 o
výměrách 170, 23, 33 a 8 m2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od společnosti Jasanka
Chabrovice s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.
Usnesení číslo 14/172/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s aktualizací plánu investic na vodovodu pro rok 2021.
Usnesení číslo 14/173/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí informaci o dalším síťování lokality 5 RD.
Usnesení číslo 14/174/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s dalším zařazením obce do územní působnosti MAS
Lužnice, z.s.
Usnesení číslo 14/175/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025.
Usnesení číslo 14/176/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením
11/2020.

Letní kino
Na sobotu 8. 8. 2020 je objednané Putovní letní kino, které se uskuteční na parkovišti vedle
restaurace. Promítací plátno bude instalováno k severní stěně budovy restaurace a lavice se stoly se
rozestaví na parkovišti. První promítání pro děti bude začínat kolem půl deváté podle setmění a bude
to pohádka „Zakleté pírko“. Druhá produkce pro dospělé začne po desáté hodině a tím je film „Přes
prsty“ ze sportovního prostředí. Přijďte si společně užít druhé historické promítání putovního letního
kina v naší obci, první, pokud se povede venku podle plánu, loni se promítalo v sále. V případě
nepříznivého počasí se bude hledat náhradní termín. Přejeme si lepší počasí než bylo v červenci a
doufáme, že tentokrát se nám to vydaří.

Hasičský sport
Na sobotu 22. 8. 2020 je naplánován další, v pořadí 8. ročník o Pohár starosty v Klenovicích na
hasičském hřišti. Soutěž bude zahájena ve 13,30 hodin. Přijďte povzbudit domácí družstva mužů i žen
a opět po roce si užít podívanou na požární útoky v podání všech zúčastněných týmů. Kromě toho je
vždy připraveno dobré občerstvení a bývá „objednáno“ hezké počasí.
Mimo to jsou naši hasiči a hasičky zváni a zvány na soutěže do dalších obcí. Letos i přes jarní
výpadek kvůli nákaze se naši zúčastnili v červenci klání v Třebějicích, kde muži byli na čtvrtém místě a
v sousední Dírné obsadili pátou příčku a ženy bronzovou příčku. V srpnu se pojede do Komárova, pak
bude domácí pohár a na konci měsíce se jede do Přehořova. Takže přejeme co nejvíce zdařilých
požárních útoků a tomu odpovídající množství umístění na „bedně“.

Taneční zábava
Třetí červencovou sobotu dne 18.7. 2020 nám špatné počasí překazilo taneční zábavu, která se
měla uskutečnit na návsi před restaurací od 20 hodin. Po dohodě se skupinou „Rondo“ jsme domluvili
náhradní termín a tím je pátek 28.8. 2020 ve stejný čas. Muzikanti budou vystupovat na terase, která
poslouží jako podium. Tanečním „parketem“ bude prostor před terasou a stoly s lavicemi budou
rozestaveny po obou stranách „taneční plochy“. Vstup je zdarma a jedinou vstupenkou je znova chuť
se přijít společně pobavit a užít si na druhý pokus letní zábavu pod širým nebem. Doufáme, že nám
počasí bude přát, jinak by se akce opět nekonala.

Rozloučení s prázdninami
Letošní rozloučení s prázdninami by mohlo proběhnout v neděli 30.8. 2020 v Jump a Kids Aréně na
Sezimově Ústí II od 16 do 18 hodin. Vše by probíhalo jako loni na Den dětí včetně objednaných
autobusů pro přepravu do místa. Druhou možností je objednat nafukovací hrady a další atrakce od fa
Veselá autíčka, které bychom rozestavili na hřišti v Lomkách včetně malování na obličej a to by mohlo
být buď 27.8. ve čtvrtek od 16 hodin nebo rovněž v neděli 30.8. od 15 hodin. Varianta v Lomkách by
byla zakončena opékáním s občerstvením. V současné době vzhledem k opatřením je situace nejistá,
pokud máte někdo jiný nápad, volejte na 724184497-starosta. Díky.

Třídění odpadů
Při své návštěvě ve středisku firmy Hokov v Maršově, která nám zajišťuje svoz tříděných odpadů ze
dvora a kontejnerových hnízd po obci, jsem se dozvěděl, že problémem naší obce je čistota a třídění
odpadových obalů. Plasty, pet láhve, nápojové kartony, sklenice a plechovky musí být řádně vymyté,
prázdné a ideální je, když je vše zvlášť. V opačném případě se musí komplet třídit na lince. Papír musí
být složen, svázán a krabice rozebrány. Pak jej bude méně. Naše obec má stanovený systém
tříděného odpadu a proto do popelnic se dává popel, kuchyňské smetky a obsah odpadkových košů
včetně hygienických potřeb, které nepatří do kanalizace a ČOV. Plasty, pet láhve, nápojové kartony,
papír, sklo a plechovky patří do kontejnerů k tomu určených. Problém je i s netříděnými pytli
s odpadem, kde se objevuje od každého něco a ty pak nesprávně končí na skládce velkoobjemového
domovního odpadu. V případě skla může dojít i k samovznícení a následnému požáru, který posílá do
ovzduší jedovaté látky z hoření zejména plastů.

Skupinové ČOV
Obec provozuje tři skupinové čistírny odpadních vod. Již několikrát jsme upozorňovali na nekázeň
připojených domácností, což komplikuje fungování těchto zařízení. Do kanalizace a tím i na blokové
ČOV nepatří použitý olej z kuchyně. Obec má ve sběrném dvoře nádoby na použitý olej z domácností,
který se přináší v uzavřených plastových nádobách. Olejové shluky výrazně komplikují provoz čistíren.
Dalším nešvarem je splachování vlhčených ubrousků a čistících tyčinek, které jsou umělé, dále
použité dámské hygienické potřeby a nouze není ani o pánské použité ochrany. Toto vše patří do
koše a následně do popelnice. Do kanalizačního řadu a tím i do čistíren se dostávají i zbytky jídla.
Jídlo v kanalizaci je spouštěcím motorem pro výskyt nežádoucích hlodavců, které musíme následně
hubit v procesu deratizace. V konečném důsledku se v lepším případě zhorší proces čištění a
v horším dojde k havárii na zařízení s následnou opravou. Nefunkční čistírna je velký problém ve
vztahu k životnímu prostředí a oprava stojí zbytečně nemalé finance.

Zavodnělá terénní deprese – „rybník nad trafem“
V polovině července byly dokončeny práce na vybudování zavodnělé terénní deprese, která vznikla
v místě bývalých rybníčků za Dvořákovými nad trafostanicí. V rámci změny územního plánu byla
zrušena jedna plánovaná stavební parcela ve prospěch vybudování mokrého poldru – nádrže určené
k akumulaci vody, které přitéká z výše položených pozemků od křížku až na Novou hospodu, což
představuje několik desítek hektarů půdy. V případě silného přívalového deště zde bude zachycována
voda tak, aby neškodila nemovitostem pod tímto velkým povodím. Cílem je ochrana obyvatelstva před
lokální přívalovou povodní a usměrňování povrchové vody za účelem zadržení vody v krajině. Celková
výměra je cca 1.150 m2 a maximální hloubka 1,5 m. Voda do deprese přitéká rourou pod cestou z polí
přes záchytný příkop, když se naplní celá retenční kapacita, tak bude přetékat bezpečnostním
přelivem do strouhy a následně do potrubí dešťové kanalizace. Náklady mírně překročily 300 tisíc
korun. V okolí dojde následně na výsev trávníku, výsadbu keřů a stromů. Rovněž zde bude umístěn
odpočinkový mobiliář a vznikne nám další upravený rekreační prostor s veřejnou zelení.

Universální solární dobíjecí stanice
V rozpočtu na letošní rok bylo počítáno i s instalací universální solární dobíjecí stanice, která bude
umístěna vedle cykloodpočivadla na Ovčíně, kde vede cyklocesta Lužnice. V plánu bylo i požádat o
dotaci z programu JČK na podporu cestovního ruchu. Celkové náklady jsou 129.900,- Kč, přičemž
finanční podpora od kraje je schválená ve výši 50.930,- Kč. Stanice je vybavena 4 x USB zásuvkou 5V
s držákem mobilu, 4 x autozásuvkou 12V, 4 x zásuvkou 230V, kompresorem, pumpou (paddleboardy,
lehátka, apod.), 4 x stojan na kola a Wifi. Čekalo se na výsledek dotace, smlouva je k podpisu a
stanice je u dodavatele objednána a po dodání bude instalována. Uvedená cena je včetně betonáže a
montáže s uvedením do provozu, tak, aby mohla ještě o letošních prázdninách sloužit svému účelu a
turistům jak pěším tak i cyklistům.
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