Klenovický měsíčník
Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích ze dne 29.03.1999

Usnesení OZ č. 3/99
OZ schvaluje:
1) Ukončení nájemní smlouvy k 31.3.1999 s nájemcem pohostinství panem Petrem Kotounem. Zároveň OZ
schvaluje dohodu o vyklizení prostor k 31.3.1999 a odpuštění nájemného za měsíc březen 1999.
2) Finanční spoluúčast na rekonstrukci trafostanice u Dvořáků ve výši Kč 150.000,--.
3) Finanční spoluúčast obyvatel nové zástavby, respektive příspěvek ve výši Kč 25.000,-- na jednu
potencionální přípojku pro výstavbu ČOV.
4) Postup při vykoupení pozemku na obecní komunikaci směr trafostanice za Petrů v tomto pořadí:
a) vzájemná směna mezi Molíkovými, resp. Drsovými a Nesrovnalovou
b) odkoupení pozemku ve vlastnictví Molíkových, resp. Drsových.
5) Úpravu měsíčních odměn starosty, zástupci starosty a předsedům komisí s účinností od 1.1.1999
následovně:
- starosta
Kč 5.000,-- zástupce starosty
Kč 4.200,-- předseda komise
Kč 600,-OZ ukládá:
1) Starostovi a zástupci starosty oznámit písemně nájemci pohostinství výpověď nájemní smlouvy k 31.3.1999
a současně předložit dohodu na vyklizení nemovitosti k 31.3.1999.
2) Starostovi obce uzavřít s JČE, rozvodný závod Tábor smlouvu o sdružení prostředků na rekonstrukci
trafostanice za Dvořákovými.
3) Starostovi a zástupci starosty projednat s manželi Vorlovými a panem Komárkem odkoupení pozemků na
komunikace a připravit podklady k vykoupení.
4) Starostovi svolat schůzku s majiteli budov a parcel dotčených výstavbou ČOV a projednat s nimi finanční
spoluúčast dle bodu 5 zápisu.
5) Starostovi a zástupci starosty dokončit realizaci výkupu pozemků parcely č. 760/1.
6) Starostovi obce oznámit manželům Drsovým stanovisko OZ v tom smyslu, že obec odkoupí část parcely č.
2122/28 pro zamýšlenou výstavbu obecní komunikace až po provedené směně s paní Nesrovnalovou.
7) Starostovi obce předložit 15.3.1999 na OkÚ Tábor, referát životního prostředí aktualizovaný povodňový plán
obce.
8) Starostovi a zástupci starosty získat zájemce o údržbu veřejné zeleně a parkových ploch v obci.
OZ bere na vědomí:
1) Výplatu příspěvku ve výši Kč 20.000,-- na individuální ČOV u RD č.p. 165.
2) Podání žádosti o dotační tituly a půjčku (viz. bod 7 zápisu)
3) Provedení auditu hospodaření za rok 1998 na den 22.3.1999.

Usnesení OZ č. 4/99
OZ schvaluje a ukládá:
1) OZ schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu restaurace v Táborských listech. Zajistí starosta obce.
2) Schvaluje provedení převzetí nemovitosti restaurace, včetně inventáře dne 28.03.1999. Ukládá starostovi
obce, zastupci starosty obce, předsedovi kontrolní komise a účetnímu obce toto převzetí.
3) OZ schvaluje odkoupení pozemků č. parcelní 852/28, 852/10, 852/15 a 852/25. Ukládá starostovi a zástupci
starosty uzavřít smlouvy na odkoupení pozemků od manželů Vorlových a pana Komárka pro komunikace v
nové zástavbě.
4) OZ schvaluje uložit panu Differencovi náhradní výsadbu v počtu 10 kusů listnatých stromů v lokalitě Lomky s
péčí po dobu 3 let za pokácené stromy. Výsadba bude provedena do konce dubna 1999. Uloží starosta a
zástupce starosty.
5) OZ schvaluje pronájem restaurace ve dnech panu Františku Houdkovi ve dnech 16.4.1999 - 18.4.1999 za
účelem svatby. Ukládá starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu.
6) OZ schvaluje upozornit občany a firmy dokončit povrchovou úpravu po výkopech a uvést komunikace do
původního stavu. Odpovídá starosta a místostarosta.
OZ bere na vědomí:
1) Změnu úředních hodin v sobotu od 18.00 do 20.00 hodin v době letního času.

Informace
Žádáme občany, aby pomohli při úklidu místních komunikací po zimní údržbě. Děkujeme.
Proběhne sběr starých televizorů (viz. přiložený leták).
Bude přistaven kontejner na zelený odpad po dobu měsíce dubna na obvyklém místě. Upozorňujeme,
že do kontejneru nepatří dřevní hmota z ořezaných stromů. Upozorňujeme na zákaz vypalování trávy.
Zájemci z řad místních občanů, kteří by byli ochotni udržovat parkové plochy, nechť se přihlásí na ObÚ.
ObÚ vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem místní restaurace. Bližší informace v úředních hodinách na
ObÚ.

Na základě sdělení vedoucí Městské knihovny v Soběslavi vykazuje naše knihovna výborné výsledky, za
což patří dík slečně Šárce Václavíkové.

OZ A ObÚ PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM VESELÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci dubnu
1.4. pan Josef Flíček, č.p. 100 - 84 let
2.4. paní Milada Hrubá, č.p. 78 - 72 let
3.4. pan Jiří Poustecký, č.p. 85 - 71 let
11.4. pan Václav Valenta, č.p. 110 - 70 let
22.4. pan Jaroslav Nesrovnal, chata č. 98 - 70 let
23.4. paní Jana Frídová, č.p. 11 - 72 let

Noví občané
Miroslav Drs, č. p. 38 ze Soběslavi 709/III
Ivana Drsová, č. p. 38 ze Soběslavi 709/III
Iveta Drsová, č. p. 38 ze Soběslavi 709/III
Radek Drs, č. p. 38 ze Soběslavi 709/III
SVÁTKY JARA - VELIKONOCE
něco málo z historie .....
„Máš-li ke mně lásku,
přijď k nám na pomlázku“. (z Dačicka)
Po dlouhé zimě je nám všem víc než příjemné pomalé probouzení přírody. Se zmiňovaným jarem k nám
přicházejí velikonoční svátky. Svátky, které si nezadají s žádnými v roce, vždyť s nimi přichází vše to hezké, co
po mrazivých zimních dnech můžeme očekávat. Zdá se, že pomalu upadlo v zapomnění, že oslavy Velikonoc
mají velmi silnou tradici už v předkřesťanské době. S největší pravděpodobností navazovaly na židovský tzv.
PESACH, jenž byl slaven na památku vysvobození Židů z egyptského zajetí a připadal na den prvního jarního
úplňku.
Křesťané se ale snažili už od počátku svůj velikonoční svátek oddělit od židovského pesachu a tak
vznikaly spory o správné datum. Nakonec se ustálila zásada slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti a to v
neděli po prvním jarním úplňku. Takto stanovená neděle může být mezi 22. březnem až 25. dubnem.
Znovuvzkříšení zimní přírody je posunuto do roviny vzkříšení Spasitele. Všeobecné symboly a zároveň
prostředky pro obrození přírody - voda, oheň, zelené ratolesti, vejce - získávají v kontextu s křesťanstvím nové
funkce. Očistný oheň se pálí na památku Jidášovy zrady, ratolesti kropené svěcenou vodou v kostele nabývají
ochranné moci. Pomlázka spletená z čerstvých prutů má předat rašící sílu těm, kteří jí byli vymrskáni. I tento
zvyk je spojený s oslavou památky zmrtvýchvstání Krista, neboť lidé jásající nad touto událostí se rozháněli
metlami.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - v tento den se provádělo svěcení všech velikonočních pokrmů (beránka,
mazance, vajec, chleba, vína ap.). Obecně se obřadnímu jídlu přisuzoval ochranný, léčivý a plodnostní účinek.
Tajemnou moc měla i plachta, ve které se jídlo ke svěcení nosilo. Používala se později při setí žita a pšenice.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - je z hlediska dodržování zvyků nejvýznamnější den velikonočních svátků. Je
to den spojený s pomlázkou a velikonočním hodováním. Pomlázka dospělé mládeže se konala v noci z neděle
na pondělí, anebo v pondělí časně ráno.
Zvláštní funkci pak měla pomlázka „babská“, v úterý kdy vdané ženy oplácely šlehání mužům.
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
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