Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 8/2022 ze dne 29. 8. 2022

Divadelní představení
V pátek 2.9. 2022 se od 20 hodin se uskuteční divadelní představení v sálech naší restaurace. Vlastibořský
ochotnický divadelní spolek nám opět zahraje nastudovanou hru „Dívčí válka“. Představením této humorné divadelní
hry se u nás poprvé v historii hrálo divadlo v naší restauraci v březnu 2019. Vstupné dobrovolné.

Hasičské soutěže

V polovině prázdnin si naše smíšené družstvo zajelo na Pohár starostky do Dírné, kde skončily na čtvrtém místě.
Při domácím Poháru starosty obce v polovině srpna se tradičně 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 získalo první místo a muži obsadili druhou příčku s klasickou stříkačkou, se silnější „mašinou“ byli čtvrtí.
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 o Pohár starosty, kde opět smíšené družstvo bylo osmé.

Očkování psů proti vzteklině

Dne 5.9.2022 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.

Plánované investiční akce

Na letošní rok jsou naplánované ještě tři investiční akce, které jsou zahrnuty do schváleného rozpočtu. První a
největší je modernizace a intenzifikace ČOV pro 150 EO, na kterou jsme získali dotaci z grantu JČ kraje ve výši skoro
725 tisíc korun, což je jedna třetina předpokládaných nákladů. Hotovo by mělo být do konce září.
Druhou menší je rekonstrukce komunikace do Kamenných od hlavní silnice až na konec tůní. Plánované náklady
jsou celkem 0,75 milionu korun a s financováním nám pomůže dotace z POV kraje ve výši 266 tisíc korun.
Komunikace by měla být zpevněna do konce října.
Třetí nejmenší je výsadba aleje okolo cesty do Kamenných od hlavní silnice podél cesty okolo tůní až k lesu.
Celkové náklady jsou dle nabídky více jak 350 tisíc korun, dotační podpora ze státního fondu ŽP je 250 tisíc korun.
Výsadba se uskuteční během podzimních měsíců.

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.
Návesní rybník
Loňské problémy s kvalitou vody v návesním rybníku se nám opět vrátily po silném přívalovém lijáku z pátku 19.
srpna a následných deštích během čtyř dalších dnů, kdy došlo znovu k jeho znečištění. Opět je splachem
nežádoucích látek zahuben veškerý život ve vodě, tzn. řasy a plankton. Před několika dny bylo vše v pořádku a
zabezpečeno a rybník byl v dobré kondici, z čehož byla právem radost. Opět byly odebrány vzorky na rozbor,
proběhlo jednání s provozovateli v zemědělském areálu a uskutečnilo se místní šetření se zástupcem odboru ŽP. Po
deštích bylo aplikováno do nádrže nehašené vápno k neutralizaci vody a to se opakovalo po víkendu. Podle výsledků
vzorků vody bude postupováno dále a pokud se potvrdí únik nežádoucích látek, bude vše postoupeno inspekci ŽP.
Možným řešením odstranění těchto problémů je odklonění kanalizace z areálu mimo rybník. Na tomto opatření se
nyní pracuje ve spolupráci s projektantem a zhotovitelem. Tento záměr by řešil ale pouze vodu v kanalizaci jejím
odkloněním mimo rybník, nikoliv povrchové vody se splachem z celého severovýchodního území, kde jsou
zemědělské subjekty se svou činností.
Konec staré železniční trati
Posledním dnem provozu na staré železniční trati je čtvrtek 1.9.2022. Pak bude následovat 10 dní výluka a
11.9.2022 již pojede vše po novém železničním koridoru, zatím po jedné koleji. Během podzimu bude dána
do provozu i druhá kolej. Od 12. září se bude postupně pracovat na odstraňování staré železnice snesením
kolejového svršku s trakčního vedení a následně se budou bagrovat náspy a zavážet zářezy, rozebrány budou i
viadukty včetně toho našeho, kterým prochází krajská silnice. Zůstane pouze malý viadukt pod Ovčínem, kde protéká
povrchová voda z celého území nad tratí. V místech přejezdů, které se odstraní, budou propojeny místní komunikace.
V trase opuštěného tělesa vznikne nová cyklostezka ze Soběslavi přes Klenovice do Roudné. Pozemky pod starou
trasou železnice budou převedeny na jednotlivé obce jako nepotřebný majetek státu a někde bude i nabídnut
majitelům sousedních nemovitostí jako možné příkupy.
Pohyb psů v obci
Na základě přijaté obecně závazné vyhlášky je veden pes v zastavěném území pouze na vodítku. Porušení se
bude nejprve řešit domluvou a v případě opakování budeme nuceni věc postoupit přestupkové komisi.
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