Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 6/2019 ze dne 24.6.2019

Pohár za vysvědčení
V pátek dne 28.6. 2019 bude od 15:00 do 16:00 hodin připraven pro naše školáky i předškoláky
v místní restauraci „pohár za vysvědčení“ (jakékoliv). Přijďte si pro svoji odměnu za celoroční „práci“.

Zájezd na divadelní představení

Kulturní komise pořádá dne 17.7. 2019 zájezd do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště na divadelní
představení „Lucerna“ v podání divadelní společnosti Vltavan. Začátek je ve 21:30 hodin a cena
vstupenky je 200,- Kč. Odjezd autobusu, který je zdarma, ve 20:00 hodin od místní restaurace.

Kubešova Soběslav

Mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav se uskuteční ve dnech 20. a 21.7. 2019.
V naší obci budou tradičně dvě vystoupení, která proběhnou v sobotu 20.7. 2019. Od 14 hodin zahraje
kapela „Alfred und seine Musikanten“ z Německa a poté od 15:30 hodin vystoupí domácí „Božejáci“.
Srdečně zveme všechny milovníky dechovky, ale i ostatní příznivce dobré muziky.

Taneční zábava

Poslední červencovou sobotu tj. 27.7. 2019 je naplánovaná taneční zábava, která se uskuteční na
návsi před restaurací od 20 hodin. K poslechu a hlavně k tanci bude hrát skupina „Rondo“, jenž bude
vystupovat na terase, která poslouží jako podium. Tanečním „parketem“ bude prostor před terasou a
stoly s lavicemi budou rozestaveny po obou stranách „taneční plochy“. Vstup je zdarma a jedinou
vstupenkou je chuť se přijít společně pobavit a užít si letní zábavu pod širým nebem. Jenom špatné
počasí by nás zahnalo do sálů.

Hasičské soutěže

Na konci měsíce května si obě družstva zajela zazávodit do Vesců, kde se konal Pohár starosty. V
prvním letošním startu a v poměrně silné konkurenci z okolí si naše družstva vůbec nevedla špatně:
ženy obsadily 2. místo a muži skončili na třetí příčce.
V druhé polovině června byla soutěž v sousední Rybově Lhotě, kde dívky nestartovaly a chlapi útok
nedokončili. Další týden byla soutěž v Kardašově Řečici u příležitosti výročí sboru, kde děvčata opět
obsadila stříbrný stupeň a chlapci znovu nedotáhli svůj start do konce
Doufáme, že i o letních prázdninách se naše družstva zúčastní dalších soutěží a klání v požárním
sportu, ženy rozmnoží svá dobrá umístění a mužům se vrátí úspěšnost při útocích.

Návesní rybník

V současné době se dokončují všechny potřebné kroky k odstranění sedimentu z návesního rybníka
a opravy severní hráze. Naplavený materiál se bude shrnovat na hromady a po nakládce odvážet auty
na dočasnou mezideponii do připraveného uložiště v zemníku z dálnice. Pak se opraví severní hráz
litým betonem a po těchto pracech se může napouštět naše požární nádrž. Předpokládané náklady
jsou dle vítězné nabídky ve výši téměř 665 tisíc korun. S financováním pomůže dotace 230 tisíc
z POV JČK.

PŘEJEME VŠEM HEZKÉ LÉTO A DOVOLENÉ A DĚTEM BEZVA PRÁZDNINY.

Společenská kronika
Narození v měsíci květnu 2019
24.5. – Filip Berta

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