Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 10/2021 ze dne 29. 10. 2021

Změna provozní doby sběrného dvora
Se změnou času se mění i provozní doba dvora na třídění odpadů. Od 1. 11. 2021 bude dvůr se změnou
času otevřen pouze každou sobotu dopoledne a to od 9 do 12 hodin. Ruší se středeční provozní doba.

Volby do Parlamentu ČR
Volby do poslanecké sněmovny se uskutečnily ve dnech 8.-9.10.2021 s tímto výsledkem podle počtu hlasů
v naší obci: SPOLU-116, ANO-114, PirSTAN-43, SPD-29, PŘ9SAHA-20, ČSSD-18, KSČM a Trikolora
Svobodní Soukromníci-17, VOLNÝ blok-7, Otevřeme ČR normálnímu životu-5, Strana zelených-3, ALIANCE
NÁRODNÍCH SIL a Kuruna česká-1. Celkem 391 platných hlasů, tj. 75,63% voličů.

Opakovaná výzva
Již předminulý rok jsme psali, že je potřeba vegetaci udržovat na svých zahradách tak, aby neomezovala
pohyb chodců po chodnících a kolem plotů a nevadila ani provozu po místních komunikacích a to jak osobní
tak i nákladní dopravě. Proto žádáme majitele nemovitostí k odstranění nežádoucích a překážejících větví na
základě výzvy z minulých let a to samé platí i pro každoroční odstraňování spadlého listí. Majitelé nemovitostí
jsou povinni udržovat svoji vegetaci tak, aby neobtěžovala sousedy. V opačném případě bychom to museli
řešit ze strany obce a to na náklady vlastníků. Doufáme, že k tomuto kroku nebudeme muset přistupovat.

Lokalita 5 RD
V současné době je dokončeno položení kabelů jak NN tak i VO. Současně s kabelem NN jsou osazeny
pilíře pro jednotlivé domy a na kabelovém vedení VO jsou postaveny stožáry veřejného osvětlení obce.
Mimoto je připojena i skupinová čistírně odpadních vod, která bude uvedena do zkušebního provozu.
Všechny stavby v území podléhají kolaudaci. Nejprve se bude kolaudovat vodovod, dešťová a splašková
kanalizace s ČOV, což se začalo řešit loni od podzimu jako druhá etapa, na jaře bylo dokončeno trubní
vedení a v polovině roku se začalo s usazením čistírny odpadních vod. Následně se budou kolaudovat obě
kabelová vedení, energetické rozvody s pilíři a osvětlovací vedení se světly.

Tůně v Kamenných
Připravená výstavba tůní v Kamenných se začala v druhé polovině září za suchého počasí. Celkem budou
vyhloubeny čtyři plochy pro zachycování vody o celkové výměře 1,3 ha. Na tento způsob zadržování vody
v krajině máme schválenou dotaci MŽP z Operačního programu životního prostředí a vysoutěžená cena je 4,5
milionu korun. Nejprve se skryla ornice, která se naváží a ukládá na deponii, pak následuje podornice a
hlušina, která se využije na terénní úpravy a rovněž se uloží na deponii zeminy a využije se na terénní úpravy.
Maximální hloubka dna je 1,5 m a zde dochází k otevření melioračních potrubí. Vodní plochy nebudou sloužit
k chovu ryb, postupně zde dojde k rozšíření vegetace a živočichů, kterým vyhovuje tento druh biotypu. Tůně
by měly být dokončeny do zimy. Po dokončení tůní bude podél cesty do Kamenných nově vysázena březová
alej. Zatím nám nebyla schválena žádná finanční podpora, proto budeme žádat do jiného programu. Náklady
výsadby jsou odvislé podle síly kmenů stromů a tomu odpovídá i finanční podpora projektu ze strany
poskytovatele. Naším cílem jsou co největší možné stromy. Na závěr se upraví a zpevní cesta k tůním.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022
Tuto dotaci lze získat pro výměny od 1.1.2021 na kotle zakázané od 1.9.2022 ( 3.,4. a 5. emis.tř.), platí pro
kotle na biomasu ( pelety s automatickým a dřevo s ručním přikládáním) a tepelné čerpadlo – 95% max. 130
tisíc, plynový kotel 95% max. 100 tisíc korun, žádá vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (RD, BD, bytu či
rekr. objektu vytápěné „starým“ kotlem), žádají starobní nebo invalidní důchodci, student do 26 let, pobíratel
dávek hmotné nouze od 1.1.2020 nebo příspěvku na bydlení, domácnost z osob vč. seniorů a dětí s příjmem
do 170.900,-Kč v roce 2020, žádost se bude podávat na jaře 2022 pouze elektronicky přes Portál občana.
Info: 386720323, kotliky@kraj-jihocesky.cz a https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

Setkání s důchodci
V pátek 6.11. 2021 se mělo uskutečnit setkání s našimi nejstaršími občany v místní restauraci od 17
hodin. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, protože jde o nejohroženější skupinu obyvatel, bylo
rozhodnuto prozatím tuto kulturní akci přesunout do doby, než dojde ke zlepšení podmínek v souvislosti
s pandemií covidu.
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