Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 5/2020 ze dne 30.5.2020

Vítání občánků
Dne 19. 6. 2020 se uskuteční slavnostní uvítání nových občánků do života. Vítání se bude konat
v novém sále místní restaurace od 15 hodin. Přivítáni mezi nás budou děti narozené v naší obci od
srpna 2018 do současnosti

Pouť v obci
Letošní pouť v naší obci se první květnovou neděli neuskutečnila z důvodu pandemie koronaviru.
V současné době došlo k rozvolnění epidemiologických opatření, takže je možné tuto akci uskutečnit
dodatečně a tím začít vracet společenské akce do našeho kulturního kalendáře. Náhradní termín je
domluven na den 28. 6. 2020. Pouťové atrakce opět zajistí rodina Hábichových z Českých Budějovic.
Rozmístění pouťových atrakcí po celé návsi s sebou samozřejmě přinese různá dopravní omezení,
která potrvají několik dnů. Od poloviny týdne se začnou stavět jednotlivá stanoviště atrakcí. Na víkend
bude náves uzavřena a stanovena objízdná trasa po spodní návsi.

Zájezd na divadelní představení
Kulturní komise pořádá ve středu dne 4. 8. 2020 zájezd do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště na
divadelní představení „Saturnin“ v podání divadelní společnosti Vltavan. Začátek je ve 21 hodin a
cena vstupenky je 200,- Kč. Zájemci si vstupenky mohou koupit u paní Šárky Hlasové a v místní
knihovně. Odjezd autobusu, který je zdarma, je v 19 hodin od místní restaurace.

Letní kino
Na sobotu 8. 8. 2020 je objednané Putovní letní kino, které se uskuteční na parkovišti vedle
restaurace. Promítací plátno bude instalováno na severní stěně budovy restaurace a lavice se stoly se
rozestaví po asfaltové ploše. První promítání pro děti bude začínat kolem půl deváté podle stmívání a
bude to pohádka, druhá produkce pro dospělé začne po desáté hodině, filmy ještě nemáme vybrané.
Přijďte si společně užít další historické promítání putovního letního kina v naší obci.
Konání výše uvedených společenských a kulturních akcí bude podmíněno vždy v čase
současnou epidemiologickou situací a mírou přijatých opatření.

Opravy komunikací
Začátkem května se podařilo opravit místní komunikace s penetračním povrchem technologií turbo.
Na červen jsou naplánované opravy dalších komunikací dvojitým penetračním nátěrem se zadrcením
a uválcováním od víceúčelového hřiště směr Ovčín k trati, do Borů k březovému remízku a od
odbočky ze staré soběslavské silnice směr Lomky na konec zástavby Na Brousku k retardéru.
Od poloviny dubna byla zahájena oprava místní komunikace pod názvem 6 RD od odbočky do
lokality 9 RD. Postupovalo se standartním způsobem jako u předchozích rekonstrukcí: nejprve se
vyměňovala potřebná armatura na vodovodním řadu, tzn. došlo k výměně šoupat a hydrantů, vznikne
nová dešťová kanalizace, která bude ústit do části bývalého rybníka. Pak následovalo osazování
obrubníků z obou stran, dále zřizování uličních vpustí, budování vjezdů k domům ze zámkové dlažby
a nakonec bude položen nový asfaltový koberec. Za obrubníky bude upraven terén. Součástí stavby
je i realizace nového chodníku podél domů z projektu lokality 9 RD. Oprava komunikace představuje
částku téměř 3,5 milionu korun. Vše bude dokončeno nejdéle v první polovině června.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci červnu 2020
4.6. pan Ladislav Bílý – 83 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 275 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 15.6.2020. 

