Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 6/2019 ze dne 24.6.2019

Pohár za vysvědčení
V pátek dne 26.6. 2020 bude od 15:00 do 16:00 hodin připraven pro naše školáky i předškoláky
v místní restauraci „pohár za vysvědčení“ (jakékoliv). Přijďte si pro svoji odměnu za celoroční „práci“ a
po náročném období domácí výuky. Poděkování za domácí práci s dětmi patří i rodičům. Ti se mohou
přijít odměnit na taneční zábavu 18. července na náves před restauraci.

Kubešova Soběslav

Mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav se letos bohužel neuskuteční ve dnech
18. a 19.7. 2020, jak byl plánován. Důvodem zrušení jsou přijatá preventivní a bezpečnostní opatření
v souvislosti se situací okolo pandemie koronaviru ve světě.

Taneční zábava
Třetí červencovou sobotu tj. 18.7. 2020 je naplánovaná taneční zábava, která se uskuteční na návsi
před restaurací od 20 hodin. K poslechu a hlavně k tanci bude hrát skupina „Rondo“, jenž bude
vystupovat na terase, která poslouží jako podium. Tanečním „parketem“ bude prostor před terasou a
stoly s lavicemi budou rozestaveny po obou stranách „taneční plochy“. Vstup je zdarma a jedinou
vstupenkou je chuť se přijít společně pobavit a užít si letní zábavu pod širým nebem. Jenom špatné
počasí by nám tuto akci pokazilo.

Zájezd na divadelní představení

Kulturní komise pořádá dne 4.8. 2020 zájezd do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště na divadelní
představení „Saturnin“ v podání divadelní společnosti Vltavan. Začátek je ve 21:00 hodin a cena
vstupenky je 200,- Kč. Odjezd autobusu, který je zdarma, v 19:00 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 by mohli být následující:
pro děti pohádka Zakleté pírko a pro dospěláky připadají v úvahu Vlastníci, Přes prsty či Teroristka.
Přijďme si společně zažít druhé historické promítání putovního letního kina v naší obci.

Výstavba MK 6 RD
V současné době se dokončují poslední terénní úpravy za obrubníky okolo nově zhotovené místní
komunikace v lokalitě 6 RD. Výstavba této místní komunikace představovala částku téměř 3,5 milionu
korun. Součástí stavby je i realizace nového chodníku podél domů z projektu lokality 9 RD včetně
dvou vjezdů a vjezdy k jednotlivým domům byly budované i pro šest rodinných domů. Tyto náklady
jsou ve výši kolem 550 tisíc korun. V příštím roce bychom rádi dokončili i další novou místní
komunikaci a tou je silnice v již zmíněné lokalitě 9 RD, kde budou mít již snad všechny domy oplocení
dokončeno.

Výstavba infrastruktury 5 RD

Dalším místem, které vyžaduje finanční prostředky obce, je další lokalita výstavby za bytovkou,
pracovně nazvaná 5 RD. Zde mají již tři pozemky své majitele a dva si ještě na vlastníky musí počkat,
ale zájemci jsou. Po loňských terénních úpravách se letos začalo s první etapou prodloužení
vodovodu za skoro 375 tisíc korun. Po ní se bude pokračovat postupně s výstavbou vodohospodářské
infrastruktury pokračováním vodovodního řadu, dále dešťové a splaškové kanalizace zakončené
skupinovou ČOV pro 80 EO. Odhadem by měly vyjít tyto práce na 2,5 až 3 miliony korun. Na základě
zpracované a předložené projektové dokumentace je požádáno o stavební povolení.
Vedle trubního vedení se bude pod zem umisťovat i kabelové vedení a to jak silový kabel elektrické
energie pro jednotlivé domácnosti, tak i pro veřejné osvětlení obce. Na přípravě projektové
dokumentace se v současnosti pracuje. Hotov je i projekt na novou místní komunikaci.

PŘEJEME VŠEM HEZKÉ LÉTO A DOVOLENÉ A DĚTEM BEZVA PRÁZDNINY.
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 15.7.2020.



