Zpráva o činnosti osadního výboru městské části Klenovka za rok 2019
Osadní výbor městské části Klenovka se v roce 2019 sešel na pravidelném jednání celkem devětkrát
(25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 30.5., 19.7., 13.9., 18.10., 29.11.). Na svých jednáních projednával kromě
vlastní činnosti také informace ze zasedání zastupitelstva a rady města Přelouče.
V roce 2019 osadní výbor připravil:
- společně s nohejbalovým klubem tradiční novoroční hokejbalové utkání 1.ledna 2019
s občerstvením účastníků a přihlížejících fanoušků
- dne 11.ledna již 15. ročník turnaje ve stolním tenisu v sále kulturního zařízení rovněž
s občerstvením a oceněním účastníků
- dne 8.3. besedu s odborníkem ke změnám předpisů v silniční dopravě, přítomno bylo 22
účastníků
- dne 9.3. setkání občanů městské části Klenovka v místním kulturním zařízení s kulturním
programem a s účastí 35 přítomných občanů Klenovky a jejich přátel
- dne 6.4 brigádu na úklid a úpravu zeleně u dětského hřiště a dne 19.4. další brigádu na
přípravu ohniště u tenisového hřiště,
- pro děti 30.4. na ukončení zimy při tradičním pálením čarodějnic s občerstvením,
- uspořádání oblíbených rybářských závodů pro děti na rozloučení s prázdninami 31.8. na místní
požární nádrži se zajištěním diplomů, cen a malého občerstvení pro dětské účastníky,
- v říjnu brigádu na úklid okolí kulturního zařízení a dětského hřiště,
- autobusový zájezd na hrad a zámek Staré hrady 15.6.2019 proběhl úspěšně a zúčastnilo se ho
celkem 34 dětí a dospělých a zájezd byl účastníky kladně hodnocen
- dne 24.10.2019 se uskutečnila přednáška o ovocnářství s názvem "Naše ovocná zahrádka" s
účastí 16 občanů
- dne 7.12.2019 Mikulášská besídka pro děti s karnevalem v maskách a s živou hudbou skupiny
Adrenalin
- dne 31.12.2019 se uskutečnilo setkání občanů s živou hudbou k tanci i poslechu na závěr roku
- jako v roce předchozím i v roce 2019 se uskutečnily tři organizované cyklovýlety – v dubnu
druhý ročník „Svatojiřské jízdy“, v červnu druhý ročník akce „Hledáme naše kořeny a v září již
třetí ročník „Svatováclavské jízdy“, pokaždé se stoupajícím množstvím účastníků
- v průběhu roku 2019 byla na požadavek osadního výboru provedena:
- oprava střechy kulturního zařízení poškozené větrem,
- oprava a zesílení konstrukce oplocení na západní straně tenisového hřiště
- instalace nové informační tabule s turistickou mapou Klenovky a jejího okolí
- vybudování betonové plochy pro tréninkové tenisové hřiště pro dě
- osazení okraje vozovky svodidlem v zatáčce komunikace III. třídy č. 32216 (vpravo ve
směru jízdy do Veselí) u č.p. 1 v k.ú. Klenovka
Projednáno na jednání osadního výboru dne 24.1.2020.
V Klenovce 24.1.2019
Ing. Libor Skala
předseda osadního výboru Klenovka

