Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 7/2016 ze dne 25. 7. 2016

Zpomalovací prahy na komunikacích
V druhé polovině prázdnin budou doplněny další bezpečnostní prvky na místních komunikacích
v obci. Budou osazeny příčné zpomalovací prahy a s tím i svislé dopravní značení v podobě
dopravních značek upozorňující na překážku na vozovce. Celkem bude instalováno šest prahů, po
dvou na obou nových silnicích v jihozápadní části obce a dále po jednom z obou stran podél
víceúčelového hřiště při vjezdu do obce včetně posunutí jejího počátku a konce. Toto je jediný a
účinný způsob, jak zpomalit neukázněné řidiče. Postupně se budou tyto bezpečnostní a zpomalovací
prvky doplňovat na dalších rekonstruovaných úsecích komunikací.

Rekonstrukce MK 2418/1, ….
V polovině června bylo předáno a převzato staveniště mezi obcí a zhotovitelem obnovy
vodovodu firmou Čevak, a.s., oblast Tábor, provozní středisko Soběslav . Při předání stavby byla
upřesněna celá obnova vodovodního řadu položením nového potrubí a připojením stávajících
odběrných míst, dále byly vzájemně dány informace a stanoven postup prací při stálém zásobování
pitnou vodou, které bylo zajištěno náhradním řešením. Ve třetím červencovém týdnu byly práce
ukončeny včetně nových přípojek. Do konce července bude stavba předána zhotovitelem obci. Cena
díla byla vysoutěžena za téměř 1,2 milionu s dotací 700 tisíc korun od krajského úřadu. Po obnově
vodovodu bude následovat rekonstrukce povrchu této komunikace od rozcestí nových vozovek až na
náves kolem jižního parku u rybníka až na silnici 1/3 včetně odboček do uličky, část vozovky směrem
k trafostanici a slepá ulice mezi čtyři domy. Při předání stavby bude vytýčeno podzemní vedení kabelu
a geodeticky upřesněna nivelita a šířka vozovky, z čehož se bude odvíjet celá rekonstrukce včetně
napojení vjezdů k jednotlivým nemovitostem, a budou vzájemně dány informace a stanoven postup
prací dle projektu: nejprve se okolo stávajícího krytu a ve výkopu po vodovodu z obou stran provede
rýha pro uložení obrubníků, to se následně zarovná a zhutní. Mezi obrubníky se položí asfaltový
koberec vyspádovaný do kanalizace. Tím dojde k rozšíření vozovky na 5 – 5,5 m. Vedle vlastní osy
vozovky se budou řešit jednotlivé vjezdy k domům, které budou rovněž zpevněny. Předpokládaná
cena díla a v rozpočtu schválená částka jsou necelé 3 miliony korun. Práce by měli být hotové do
konce srpna a začátku září dle povětrnostních podmínek.

Hasičský sport
Na sobotu 20. 8. 2016 je naplánován další, v pořadí 5. ročník Poháru starosty v Klenovicích na
hasičském hřišti. Mimo to jsou naši hasiči zváni do dalších obcí. Takže přejeme co nejvíce zdařilých
požárních útoků a tomu odpovídající množství umístění na „bedně“.

Rozloučení s prázdninami
Ve čtvrtek 25. 8. 2016 se uskuteční rozloučení s letošními prázdninami od 18:00 hodin na
dětském hřišti v Lomkách. Vezměte s sebou „náčiní“ na opékání. Program by měly zpestřit různé hry,
soutěže a ukázky s mysliveckou tématikou. Zveme všechny předškoláky a školáky včetně rodičů.

Společenská kronika
Narození
16.6. – Vítek Drtina
5.7. – Mikuláš Chudlařský
Narozeniny
8.7. - Anna Chocholová – 91 let
Blahopřejeme
Pozn.: Ve Společenské kronice jsou uvedeni pouze ti, kteří o zveřejnění požádali.
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