Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 5/2018 ze dne 24.5.2018

Den dětí
Dne 1.6.2018 se uskuteční Den dětí na dětském hřišti v Lomkách od 15 hodin s malým občerstvením. Připraven
bude nafukovací hrad, velká skluzavka, bezpečná hra „shoď ho“ a tetovací studio. Zveme Vás malé i velké na
zážitkové odpoledne.

Zájezd na divadelní představení
Kulturní komise pořádá v úterý dne 10.7.2018 zájezd do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště na divadelní
představení „Rebelové“ v podání divadelní společnosti Vltavan. Začátek je ve 21:30 hodin a cena vstupenky je 200,Kč. Zájemci si vstupenky mohou koupit u paní Jiřiny Halaškové. Odjezd autobusu, který je zdarma, je v 19.30 hodin
od místní restaurace.

Opravy komunikací
V polovině května se podařilo společně se Soběslaví a TS Tábor opravit komunikaci od brány skládky až do
Roudné. Celkové náklady byly přes 600 tisíc bez DPH, náš podíl byl téměř 200 tisíc korun s DPH. Ale opět platí, že
opravená cesta není pro větší rychlost, proto budou doplněny dopravní značky na snížení rychlosti.
Začátkem června by měla být zahájena oprava místní komunikace od horních Bělohlavů směrem k Broukalům.
Bude se postupovat standartním způsobem jako u předchozích rekonstrukcí: nejprve se bude vyměňovat armatura na
vodovodním řadu, tzn. dojde k výměně šoupat a hydrantů a vzniknou nové přípojky. Pak bude následovat osazování
obrubníků, zřizování uličních vpustí, budování vjezdů k domům ze zámkové dlažby a nakonec bude položen nový
asfaltový koberec. Za obrubníky bude upraven terén. Náklady na opravu vodovodu jsou za více jak 370 tisíc a oprava
komunikace představuje částku necelých 2,37 milionu korun. Vše musí být dokončeno do přelomu prázdnin.

Nové workoutové hřiště
Po pouti bylo postaveno nové workoutové hřiště pro mladou generaci. Pro pomoc s financováním bylo využito
nadačního příspěvku na venkovní fitness Nadačním fondem zdravého životního stylu a společnosti Colmex s.r.o.
Sestava má celkem 17 stanovišť pro cvičící a dopadovou bezpečnostní gumovou plochu. Celkové náklady po bonusu
ve výši 132 tisíc jsou 247 tisíc korun. Sestava je umístěna pod současným senior fitness a parkem vedle ČOV.

Zpomalovací prahy
V poslední době hýbou názorovou hladinou a emocemi u některých občanů zpomalovací prahy, které jsou
osazovány na komunikace pro větší bezpečnost silničního provozu v obci. Jednak jsou na nově zrekonstruovaných
úsecích a dále v blízkosti hřišť či na vjezdech do obce. Všechny „retardéry“ byly osazeny na základě žádostí
konkrétních spoluobčanů a dle vyjádření žadatelů plní svoji funkci. Jestliže nestačí dopravní značka s výší rychlosti
pro její dodržování, pak musí následovat instalace mechanické překážky, která zpomalí neukázněné účastníky
silničního provozu v obci. V žádném případě nejde o chorobný postup obecního úřadu či starosty, jak je někdy
prezentováno. Již nyní se ptají naši spoluobčané, zda budou retardéry i v nově opraveném úseku, protože mají obavy
z rychlé jízdy. Nové komunikace jsou pro naši pohodlnější jízdu a pohyb a nemohou být místem a prostředkem
ohrožující ostatní účastníky na nich. Navíc každá opravená část obce s sebou přináší lepší komfort bydlení jejích
obyvatel a má i svoji estetickou hodnotu. Jezděme všichni pomalu a nebudou potřeba retardéry.

Nepořádek v obci
Na jedné straně se obecní úřad snaží udržet pořádek v obci a k tomu se připojuje i většina našich občanů, a na
druhé straně se najdou nepořádní lidé, kteří nám to kazí. Není možné vyhazovat zelený odpad kam koho napadne,
není možné odložit plné pytle u kontejnérů, od toho máme sběrný dvůr, ale i ten má svoje pravidla.

Společenská kronika
Narození
1.5. Anastázie Knápková

Narozeniny v měsíci červnu 2018
4.6. pan Ladislav Bílý – 81 let

Blahopřejeme
Pozn.: Ve Společenské kronice jsou uvedeni pouze ti, kteří o zveřejnění požádali.

Oprava a omluva: Narozeniny v měsíci dubnu 2018
23.4. paní Jana Frídová – 91 let
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