Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 8/2013 ze dne 26. 8. 2013

Pouťový turnaj
Letos jsme se opět zúčastnili pouťového turnaje v kopané v Přehořově, který pořádají místní
dobrovolní hasiči. Fotbalové klání se uskutečnilo v sobotu 27. července za účasti osmi týmů. V této
konkurenci obsadili naši mladí fotbalisté nelichotivé 6. místo, když v základní skupině byli až třetí.

Rozloučení s prázdninami
Ve čtvrtek 29. 8. 2013 se uskuteční rozloučení s letošními prázdninami od 17:30 hodin na dětském
hřišti v Lomkách s opékáním vuřtů a občerstvením. Vezměte s sebou „náčiní“ na opékání. Program by měli
zpestřit ukázkou techniky místní dobrovolní hasiči. Zveme všechny předškoláky a školáky včetně rodičů.
Přijďte si užít poslední hezké prázdninové pozdní odpoledne.

Hasičská soutěž
V sobotu dne 24. 8. 2013 se uskutečnil druhý ročník soutěže v požárním útoku o Pohár starosty, který
pořádali místní dobrovolní hasiči na bývalém hřišti. Začátek vlastní soutěže začal po 14 hodině a přítomní
diváci mohli shlédnout celkem 8 krát požární útok. Klání se bohužel zúčastnili pouze místní SDH a SDH
Přehořov, oba sbory postavily týmy A a B a soutěž se konala dvoukolově. Účast negativně ovlivnil termín
ještě probíhajících dovolených a někteří pozvaní měli své vlastní akce v obcích. Vítězem se stalo SDH
Přehořov „A“, na druhém místě skončilo jejich „B“ družstvo, třetí se umístil domácí „B“ tým a poslední čtvrté
skončilo naše „A“ družstvo. Dobrá organizace, připravenost areálu, zajištěné občerstvení, divácká kulisa a
hezké počasí přispěly k příjemně prožitému odpoledni. Po ukončení soutěže projevily zájem o útok malé děti
a jejich rodiče a tak si to po dohodě s hasiči a za jejich bezpečné asistence mohly vyzkoušet 2 skupiny dětí,
poté se nechaly inspirovat přítomné ženy a dívky a stará garda hasičů, lepší byly ale dámy. Nakonec přítomní
vyhecovali neúspěšné „Ačko“, které zaběhlo úspěšně útok za necelých 29 vteřin.

Protipovodňové opatření
Konečně i pro naši osadu Ovčín se rýsuje po létech reálná možnost výstavby protipovodňových
opatření, které by byly hrazeny z prostředků Státního pozemkového úřadu na základě komplexní pozemkové
úpravy. V rámci pozemkových úprav jsou naplánována společná zařízení a jako priorita je právě ochrana
Ovčína. V současné etapě probíhají předprojektové přípravy, které byly minulý měsíc zahájeny společnou
schůzkou starosty s projekčním týmem, kde si obě strany sdělily své představy. V pátek 23. srpna proběhlo
druhé setkání tentokrát i za přítomnosti pracovníků pozemkového úřadu a projektant představil studii ve 2
variantách. Jedna je z hrází s mobilními vraty, druhá je z hrází a přejezdem přes ni. S oběma návrhy byl
seznámen i vodoprávní úřad odboru ŽP MěÚ Soběslav. Své si k zamýšlenému záměru řekli i obyvatelé
Ovčína. Důležitý bude i postoj Povodí Vltavy. Na příštím zasedání zastupitelstva budou zastupitelům
předloženy obě varianty. Podle zkušeností z minulých povodní je potřeby, aby hráz byla postavena na 4.
SPA, což jsou 4 metry výšky hladiny, a to je o 10 cm více jak v roce 2006. Toto by měla být dostatečná
rezerva.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci srpnu a září 2013
1.8. paní Marie Turínová – 79 let
23.8. pan Josef Veselý – 80 let
22. 9. pan Josef Turín – 85 let

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

Vydáno nákladem vlastním a z dobrovolných příspěvků občanů. Povoleno pod číslem MK ČR E 13175. Vydavatel: Obec
Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672. Odpovědný redaktor Mgr. Lubomír Turín. Rozšiřuje OÚ Klenovice
nákladem 175 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2013.



