Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 6/2016 ze dne 27.6.2016

Pohár za vysvědčení
Ve čtvrtek dne 30. 6. 2016 bude od 15:00 do 16:00 hodin připraven pro naše školáky v místní
restauraci „pohár za vysvědčení“ (jakékoliv). Školáci, přijďte si pro svoji odměnu za celoroční „práci“.

Zájezd na divadelní představení
Kulturní komise pořádá dne 15.7.2016 zájezd do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště na divadelní
představení „Noc na Karlštejně“ v podání divadelní společnosti Vltavan. Začátek je ve 21:00 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 16. a 17.7. 2016.
V naší obci budou tradičně dvě vystoupení, která proběhnou v sobotu 16.7. Od 14 hodin zahraje
kapela Gerold´ S Musikvagabunden ze Švýcarska a poté od 15 hodin vystoupí Božejáci se svým
kapelníkem. Srdečně zveme všechny milovníky dechovky, ale i ostatní příznivce dobré muziky.

Hasičské soutěže
Sbor dobrovolných hasičů Klenovice pořádal poslední květnovou sobotu okrskovou soutěž
v požárním sportu, kterou v letošním roce pořádal poprvé. K vidění byly nejen klasické požární útoky,
ale i disciplína v překážkovém běhu jednotlivců. K příjemnému sledování sportovních okamžiků bylo
návštěvníkům k dispozici občerstvení a vše doladilo překrásné počasí. Jediným nedostatkem, ale
velkým byla malá účast sousedních sborů z našeho Soběslavského okrsku, kterých se zúčastnilo
pouze pět družstev, z toho troje muži a dvoje ženy. Pořadí chlapů: první Vesce, druzí naši a třetí
Přehořov. Naše hasičky byly druhé.
V překážkovém běhu jsme získali po jednom druhém a třetím místě mezi ženami a u mužů byl náš
nejlepší na čtvrté příčce.
V polovině měsíce si obě družstva zajela zazávodit do Kardašovy Řečice. Zde byla poměrně silná
konkurence z okolí a naši muži skončili na sedmém místě a naše ženy obsadily první místo.
Na konci měsíce odjelo do Lžína pouze družstvo mužů a ti zůstali těsně pod stupni vítězů na čtvrtém
místě.
Doufáme, že i o letních prázdninách se naše družstva zúčastní některých soutěží a rozmnoží svá
dobrá umístění.

Turnaje v nohejbale
První sobotu v červnu se uskutečnil na našem novém víceúčelovém hřišti první ročník turnaje
v nohejbale trojic mužů „O pohár starosty obce“. Prvního ročníku se zúčastnilo celkem osm týmů,
které byly rozděleny losem do dvou skupin. Ve skupinách se hrálo systémem vzájemných zápasů a
pořadí ve skupinách určilo dvojice o umístění v konečné tabulce. Naše dvě družstva hrála o sedmé a
páté místo a po prohře byly nakonec šesté a osmé. Vítězem prvního ročníku se stala Mezná před
Roudnou a Mrhalem.
Po dvou týdnech se konal nohejbalový turnaj v sousední Roudné za účasti dvanácti družstev a naši
skončili předposlední.
Věříme, že se naše výsledky postupně zlepší, vždyť máme hřiště a tudíž dobré podmínky teprve od
loňského podzimu.

Investiční akce
Byly dokončeny rekonstrukce komunikací do lesů a to k Borům a Hronovu lesíku, s tím byla
upravena cesta Pod Hasíkem k chatám, dále navýšena, zpevněna a odvodněna cesta od rybníčků u
nové zástavby k zemědělskému areálu. V opravách a rekonstrukcích budeme pokračovat od návsi
směrem na rozcestí jižně, kde se řeší vodovod a následovat bude nový kryt vozovky během prázdnin.
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