Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 4/2017 ze dne 25.4.2018

Soutěž o nejlepší řežábek
Na bílou velikonoční sobotu dne 30.3.2018 se od 17 hodin uskutečnil v místní restauraci druhý
ročník soutěže o nejlepší řežábek. Toto klání vymysleli a vyhlásili místní štamgasti a ujali se i
organizace. Celkem bylo hodnoceno 15 vzorků této velikonoční tradiční pochoutky, které donesli
jednotliví soutěžící. Byla stanovena tříčlenná porota složená takto: přespolní host, štamgast a
starosta. Soutěžící si vylosovali čísla pro své výrobky a připravili porotě k ochutnávání. Porota nebyla
svědkem této přípravy, takže neviděla aranžování pochutiny soutěžícími. Porotci postupně ochutnávali
jeden vzorek za druhým a dělali si poznámky. Po degustaci všech vystavených pokrmů se sešli mimo
dění a na základě svých poznámek vybrali tři nejchutnější, na kterých se shodli. První tři vyhlášení
soutěžící dostali diplom a věcnou cenu. Nakonec se všechny donesené řežábky společně snědly a
pro dobrou chuť se hrálo na harmoniku a vše se zapíjelo zeleným velikonočním pivem.

Činnost místní knihovny
Každoročně na jaře obdrží obecní úřad porovnání výsledků činnosti místní knihovny zřizované
naší obcí, s knihovnami srovnatelné velikosti. Z tohoto porovnání i tentokrát vyplynulo, že naše
knihovna je jednou z nejlépe pracujících v táborském regionu. Obec jako zřizovatel poskytuje
pravidelně dostatek finančních prostředků na nákup knihovního fondu a časopisů, proto se u nás
nemusí doplňovat nabídka výměnnými soubory z velkých knihoven. Knihovnice si sama nové knihy
vybírá a ukládá do počítače v knihovním programu. Regionální oddělení provádí pouze kontrolu
uložených záznamů a případné opravy. V porovnání bylo 11 knihoven včetně naší a z uvedené
statistiky máme v roce 2016 a 2017 nejvíce čtenářů (kolem 100) a výpůjček přes 4,5 tisíce.
Poděkování a uznání proto patří naší knihovnici.

Ukliďme Klenovice
V sobotu 7. dubna proběhla i v naší obci úklidová akce „ Ukliďme svět, ukliďme Česko “, kdy se
sešlo 26 dospělých a 12 dětí a společně uklidili okolí obce. Jedna parta měla za úkol projít část obce
od hlavní silnice směrem východním a severním, druhá skupina měla pročesat směr jižní a západní.
Na konci čekalo brigádníky občerstvení na dvoře restaurace. Za pěkného počasí se celkem nasbíralo
55 pytlů odpadu. Všem nadšencům patří naše poděkování za odvedenou práci a čistou obec. Akci
přihlásili hasiči ve spolupráci s obecním úřadem.

Testování historických vozidel
V sobotu 28.4. 2018 se uskuteční hromadné testování historických vozidel, které pořádá
Veterán Car Club Soběslav na naší návsi u restaurace. Začátek najíždění vozidel je od 8 hodin a
předpokládané ukončení ve 14 hodin. Přijďte se podívat na nablýskané miláčky svých majitelů.

Stavění máje, průvod a pálení čarodějnic, zrušení úředních hodin OÚ
Pálení čarodějnic se uskuteční v pondělí 30. 4. 2018 v Lomkách před 20. hodinou, stavění máje
pomocí jeřábu se předpokládá kolem 18. hodiny na návsi vedle restaurace. Nebude otevřen OÚ.
Průvod čarodějnic obcí se koná dne 30. dubna 2018. Sraz malých a velkých dívek a žen
v kostýmech je v 19,15 hodin u místní restaurace. V 19,30 hodin začne pochod po vesnici směrem do
Lomků k místu pálení vatry. Za asistence „divých žínek“ bude zapálena hranice s „čarodějnicí“.

Pouť v obci
Letošní pouť v naší obci připadá na neděli 6. 5. 2018. V sobotu 5. 5. 2018 začíná od 20
hodin předpouťová taneční zábava v místní restauraci. K poslechu a tanci bude hrát hudební skupina
Rondo. V neděli 6. 5. 2018 bude sloužena mše svatá v místní kapličce od 14:00 hodin panem farářem
ze Soběslavi. Pouťové atrakce zajišťuje každoročně rodina Hábichových z Českých Budějovic.
Odpoledne by měli hrát v sále místní restaurace k poslechu a tanci harmonikáři a to od 15 hodin.
Rozmístění pouťových atrakcí po celé návsi s sebou samozřejmě přinese různá dopravní
omezení, která potrvají několik dnů. Od poloviny týdne se začnou stavět jednotlivá stanoviště atrakcí.
Na víkend bude náves uzavřena a stanovena objízdná trasa po spodní návsi.

Opravy a úklid komunikací v obci, ošetření zeleně, opravy prašných cest
v okolí obce
Od poloviny dubna proběhly opravy místních komunikací tak jako každý rok v tomto období
stejnou a osvědčenou technologií „turbo“. Celková cena díla je přes 100 tisíc korun. V předposledním
dubnovém týdnu došlo i na úklid těchto komunikací. Zametací technika odstraňovala jednak zbytky
po zimní údržbě, ale také přebytkový materiál z oprav.
Do pouti bude rovněž provedeno každoroční ošetření veřejné zeleně, zejména keřů a stromů,
bude dosypán, upraven a oset travou prostor za obrubníky po opravě komunikace okolo parku, úřadu
až k bytovce a celá horní náves a další zelené plochy dle potřeby.
Obec každý rok postupně opravuje komunikace nejen v obci samé, ale i okolo ní, které vedou do
lesů, do polí a do rekreačních lokalit k chatám. I v letošním roce bychom rádi opravili všechny prašné
cesty v okolí.

Provoz sběrného dvora
Obec rozšiřuje provozní dobu sběrného místa o neděli a to až po pouti od 13. 5. 2018 a to vždy
od 17 do 19 hodin a ruší se sobotní odpoledne, které byly pouze v dubnu.

Daň z nemovitosti na rok 2018
Nejpozději do 31. května 2018 jsou povinni poplatníci zaplatit daň z nemovitosti na letošní rok.
Seznamy poplatníků jsou k nahlédnutí na FÚ Soběslav od 27.4. do 28.5. 2018.

Letošní oslavy v obci
Jak jsme již několikrát psali, v letošním roce proběhnou v naší obci oslavy hned několika výročí a
událostí. O obci byla první zmínka před 620 lety, dobrovolní hasiči byli založeni před 110 lety a 10 let
máme znak a prapor. Tato výročí si připomeneme v sobotu 11. srpna odpoledne a vše bude doplněno
bohatým programem s vystoupením různých účinkujících. Večer bude zábava s ohňostrojem. K výročí
bude ražena pamětní mince se znakem a názvem obce včetně číslice výročí na jedné straně a na
druhé bude naše kaplička sv. Jana Nepomuckého. Kaplička proto, protože je objednáno odlití nového
zvonu u mistra zvonařského M. Votruby z Myslkovic, který bude pojmenován po patronovi kaple a
bude vysvěcen panem farářem J. Hambergerem ze Soběslavi a to v neděli odpoledne 12. srpna.
Začátek bude po oba dny ve 14 hodin. Zároveň se pracuje na publikaci o obci, která by měla připojit
posledních dvacet let k původním 600 letům. Budeme rádi, když se této akce zúčastní co nejvíce
našich rodáků a proto Vás žádáme o jejich pozvání na tyto dny do současných Klenovic, kde se
potkává historie s novodobým rozvojem moderní obce.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci dubnu 2017
23.4. paní Jana Frídová – 90 let
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