Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 7/2018 ze dne 29. 7. 2018

Oprava místní komunikace
V poslední dekádě června se začalo s opravou komunikace od horních Bělohlavů směrem k
Broukalům. Před vlastní opravou došlo k opravě vodovodních armatur. Nejprve se okolo stávajícího
krytu vozovky z obou stran provedla rýha pro uložení obrubníků, to se pak následně zarovnává a
hutní. Mezi obrubníky se položí asfaltový koberec vyspádovaný do kanalizačních vpustí. Tím dojde
k rozšíření vozovky podle možností v daném místě. Vedle vlastní osy vozovky se řeší jednotlivé vjezdy
k domům, které se budují ze zámkové dlažby. Předpokládaná cena díla je upřesněna na základě
výkazu výměr dle nabídky tj. 2.367.298,- Kč s DPH. V rozpočtu je schválená částka ve výši 2,5 milionu
korun. Hlavní práce musí být dokončeny do obecních oslav, tzn. do 10.8. 2018. Pak budou následovat
terénní úpravy mimo vozovku a vjezdy a stavba má být předána dle smlouvy o dílo k 24.8. 2018.

Oprava kapličky
Součástí letošních oslav je zavěšení nového zvonu do místní kapličky. Proto se přistoupilo
k zásadním opravám na budově samé. Venkovní letité nátěry byly odstraněny, celý plášť byl nově
vyštukován a bude opatřen novým nátěrem. Uvnitř kaple je nová omítka do výše oken a upravené jsou
i vstupní betonové schody. Byly vyměněny dveře a osazena nová okna z masivního dubu, je pořízen
nový mobiliář: nové lavice po obou stranách a vedle oltáře dvě nové police. Pod oltářem bude nová
římsa a na zemi nový stupínek, kde je sloužena mše. Vše je rovněž dubové. Stávající oltář a křížová
cesta se restauruje. Před okna a dveře budou instalovány ozdobné kované mříže. Jedna polovina
dveří bude od jara do podzimu otevřena a opatřena sítí tak, aby byl vidět interiér kaple a tím bude i
vnitřek budovy přirozeně větrat. Drobné opravy proběhly i ve zvonici, kam bude zavěšen nový zvon,
který bude zvonit opět poledne a možná i klekání.

Propojení vodovodu
Na druhou polovinu srpna je plánováno zahájení stavby propojení vodovodu. Již několik let jsme
mluvili o propojení vodovodu kolem hlavní silnice od zastávky na prahu směrem k Soběslavi a minulý
rok jsme tuto investiční akci měli dokonce v rozpočtu. Vzhledem k poměrné náročnosti celého projektu
byla odložena na letošní rok. Vedle vlastní stavby vodovodu v rostlém terénu v souběhu se škarpou se
budeme muset vypořádat s dlouhým řízeným protlakem v pozemku ŘSD. Toto bude řešeno jako
věcné břemeno za úplatu a je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na služebnost inženýrské sítě. Je
uhrazena i částka za uložení břemene ve výši 200 tisíc korun. V současné době je vydáno stavební
povolení a jako zhotovitel byla na základě dobrých zkušeností z minulého období schválena
společnost Čevak a.s., oblast sever Tábor. Firma nabídla cenu dle výkazu výměr z projektu ve výši
694.529,98 Kč bez DPH, s DPH to činí 840.341,43 Kč. Předpokládané dokončení akce je konec září
letošního roku.

Letošní oslavy v obci
Jak jsme celý rok psali a stále připomínali, o druhém srpnovém víkendu 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. Výročí obce 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 bude zavěšen nový zvon do zvonice kaple a bude pojmenován po patronovi kaple a bude
vysvěcen a to v neděli odpoledne 12. srpna. Začátek bude po oba dny ve 14 hodin. Soutěž hasičů
K jejich výročí proběhne v neděli po instalaci zvonu. 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 občanů a rodáků, a proto Vás žádáme o jejich pozvání na tyto dny do současných
Klenovic, kde se potkává historie s novodobým rozvojem moderní obce.

Přijďte se společně pobavit a užít si oba dny oslav obecních výročí
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OBEC KLENOVICE A SDH KLENOVICE
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA OSLAVY
620. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBCE,
110. VÝROČÍ VZNIKU HASIČSKÉHO SBORU,
10 LET PŘIDĚLENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ
A ZAVĚŠENÍ NOVÉHO ZVONU DO KAPLE
VE DNECH 11. 8. A 12. 8. 2018.
Sobota 11.8.2018 – Program:
13,00 - Přivítání místních občanů, rodáků a hostů
14,00 -Zahájení, představení hostů a proslov
14,15 - Pietní akt –položení věnce k pomníku padlých,
vysazení lípy a hymna
14,30 - Scénické ukázky šermu -historická skupina Aurum Tábor
14,50 - Pásmo folklorního souboru Jitra
15,10 - Vystoupení Soběslavských mažoretek,
orientálních tanečnic školy Intessar
a sportovních gymnastek ZŠ Tučapy
15,35 - Soběslavská chasa mladá – folklor
15,50 - Ukázka bojového šermu- historická skupina Aurum Tábor
16,00 - Strakonická dudácká muzika mladá
16,20 - Jamující amatérští muzikanti
16,40 - Vystoupení orientálních tanečnic školy Intessar
a sportovních gymnastek ZŠ Tučapy
17,00 - Soběslavská chasa mladá – folklor
17,15 - Dudácké trio – dva dudáci a jedna dudačka
17,30 - Strakonická dudácká muzika mladá a ostatní dudáci
18,00 - Budvarka – koncert
20,00 - Rondo – taneční zábava
21,45 - Slavnostní ohňostroj
22,30 - Ohňová schow
22,45 - Taneční zábava – do ranních hodin

Doprovodný program:
Historická mincovna - ražba pamětních mincí k výročí obce
Zábava pro děti - lukostřelba, skákací hrad a malování na obličej
a tělo

Neděle 12.8.2018 – Program:
13,30 - Přivítání místních občanů, rodáků a hostů
14,00 - Zahájení, představení hostů a proslov
14,10 - Svěcení nového zvonu farářem
14,20 - Zavěšení nového zvonu zvonařem
14,30 - Pěvecký sbor
14,50 - První zvonění nového zvonu
15,00 - Slavnostní nástup a přivítání hasičských sborů
15,10 - Zahájení hasičských závodů
15,15 - Soutěž v požárním útoku mužů a žen
17,00 - Vyhlášení výsledků a vyznamenání členů sboru
17,30 - ukončení a volná zábava

