Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 8/2021 ze dne 30. 8. 2021

Letní kino
Odložené Putovní letní kino se uskuteční 3.9.2021 opět na parkovišti vedle restaurace a začne již
kolem dvacáté hodiny. Našim divákům dlužíme film „Gump-pes, který naučil lidi žít“. Doufáme, že nám
tentokrát počasí vyjde. Platí současná protiepidemická opatření.

Hasičské soutěže

Začátkem srpna se neuskutečnil Pohár starosty v Komárově, byl zrušen z technických důvodů.
Při domácím Poháru starosty obce v polovině srpna se uskutečnily požární útoky mužů a žen na
pronajatém hasičském hřišti na tzv. Broukal aréně. Klání se zúčastnilo celkem sedm družstev
z okolních vsí. Družstvo našich žen bylo druhé za vítězkami z Přehořova a před třetími hasičkami
z Třebějic, místní muži byli třetí za vítězným Přehořovem a druhými Třebějicemi. Celému odpoledni
přálo příjemné počasí, občerstvení bylo zajištěno a místní diváci přišli povzbudit domácí.
Letošní poslední prázdninová hasičská soutěž v požárním útoku se tradičně konala poslední
srpnovou sobotu v Přehořově. Družstvo žen obsadilo velmi pěknou druhou příčku a muži skončily
v silné konkurenci na sedmém místě.

Očkování psů proti vzteklině

Dne 7.9.2021 od 15,30 do 16,30 hodin proběhne očkování psů proti vzteklině u prodejny Jednoty.
Očkují se psi starší 3 měsíců. Cena vakcinace je 100,- Kč u dvouleté a 150,- Kč u tříleté účinnosti.

Nohejbalový turnaj

Na sobotu 11.9. 2021 je naplánován další ročník turnaje v nohejbalu O pohár starosty obce
Klenovice na víceúčelovém hřišti. Začátek bude od 9 hodin, podle rozlosování se začne s jednotlivými
zápasy. Občerstvení bude zajištěno na hřišti. Doufáme v pěkné počasí a diváckou kulisu.

Plánované investiční akce

Na letošní rok jsou naplánované ještě dvě investiční akce, které jsou zahrnuty do schváleného
rozpočtu. První a větší je dokončení a zprovoznění ČOV pro 5 RD, na kterou jsme získali dotaci
z POV kraje ve výši 300 tisíc korun, což je jedna třetina předpokládaných nákladů.
Druhou menší je položení kabelu veřejného osvětlení v lokalitě 5 RD, který se bude přikládat
k silovému kabelu NN pro zásobování domků elektrickou energií. Celkem budou osazeny 4 sloupy VO
za cenu necelých 120 tisíc korun. Oba záměry proběhnou v měsíci září.
Mimo těchto dvou rozpočtovaných záměrů je připravena výstavba tůní v Kamenných, které by se
měly začít hloubit v září dle počasí. Na tento způsob zadržování vody v krajině máme schválenou
dotaci MŽP z Operačního programu životního prostředí ve výši necelých 5 milionu korun. Po
dokončení tůní bude podél cesty do Kamenných nově vysázena březová alej. Náklady výsadby jsou
odvislé podle síly kmenů stromů a tomu odpovídá i finanční podpora projektu ze strany poskytovatele.

Ukliďme Klenovice

V sobotu 18.9.2021 proběhne i v naší obci již pošesté úklidová akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko,
ukliďme Klenovice 5“. Sraz dobrovolníků a příznivců jarního úklidu je v 9 hodin u hasičské zbrojnice.
Odpad se bude sbírat do pytlů a naším cílem je čistá obec a její okolí. Na konci čeká brigádníky
občerstvení na dvoře restaurace. Akci přihlásili hasiči a pořádá se ve spolupráci s obecním úřadem.

Retroreflexní prvky

Obec se již před rokem přihlásila do programu pro menší obce s možností dodání tubusů
s reflexními prvky pro větší bezpečnost na silnicích zejména dětí. Na obou přechodech pro chodce
budou umístěny tubusy s retroreflexními samolepkami a i malé odpadkové koše na spodní papír z
nálepky.

Údržba nežádoucí vegetace

Opět žádáme vlastníky bujné vegetace, která zasahuje do uličního prostoru, aby si svou zeleň
udržovali tak, aby nebránila chůzi, jízdě a nezakrývala dopravní značení. Rovněž s blížícím podzimem
vyzýváme tyto majitele k úklidu listí a větví z obecních pozemků. Úklid se týká i spadaných plodů.
Jinak chceme poděkovat hrstce občanů, kteří jsou ochotni posekat i obecní trávník za plotem.
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