Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 7/2022 ze dne 27. 7. 2022
„Naučná stezka“ Klenovice a okolí
Začátkem prázdnin byly instalovány dvě informační tabule z dějin okolí Klenovic. První je před visutou lávkou přes
řeku Lužnici a druhá se nachází u křižovatky cest na Pod Svákov a do Růženice. Informace mluví o celkem 15
místech, které jsou historicky zajímavé. Autorem textu z archívů je pan Jaroslav Pražma ze Soběslavi.
Oprava komunikace Panelka
V polovině července začala oprava místní komunikace panelky kolem dětského hřiště u kapličky. Okolo panelů
budou osazeny obrubníky, mezi nimiž bude položen zároveň nový asfaltový koberec. Ten se nově propojí i na úsecích
nad a pod panelkou. Před novým povrchem se zvednou jak vodovodní šoupata, tak i kanalizační šachty. Nový asfalt
se položí i ke kapli, zpevní se místa na stání s vjezdy a doplní terén za obrubami. Cena díla je necelých 1,7 milionu
korun. Bylo požádáno o dotaci, ale neuspěli jsme. Žádosti mnohonásobně převyšovaly možnosti alokace.
Letní kino
Nezapomeňte na sobotu 6.8.2022 je objednané Putovní letní kino, které se uskuteční opět na parkovišti vedle
restaurace. První promítání pro děti bude začínat mezi osmou a půl devátou podle setmění a bude to pohádka
„Tajemství staré bambitky 2“. Druhá produkce pro dospělé začne po desáté hodině a tím je film „Po čem muži touží
2“. V případě nepříznivého počasí se bude hledat náhradní termín.
Hasičský sport
Na sobotu 13. 8. 2022 je naplánován další, v pořadí 10. ročník o Pohár starosty obce na hasičském hřišti. Soutěž
bude zahájena ve 13,30 hodin. Přijďte povzbudit domácí družstva mužů i žen a opět po roce si užít podívanou na
požární útoky v podání všech zúčastněných týmů. Kromě toho je vždy připraveno dobré občerstvení a bývá
„objednáno“ hezké počasí.
Pohyb psů v obci
Na základě připomínek občanů k volného pobíhání psů v zastavěném území obce, což jim umožňují jejich majitelé,
se zastupitelé rozhodli přistoupit k vydání obecně závazné vyhlášky, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství na území obce Klenovice v souladu s platnou legislativou. Zjednodušeně řečeno, nová právní
úprava obce říká, že pohyb psů je možný pouze na vodítku a při různých akcích v případě větších plemen
s náhubkem. Dále je třeba uklízet psí exkrementy. Mimo zástavbu podléhá volný pohyb psů další právní normě a tou
je určení honitby mysliveckého spolku v okolí obce, kde by neměl být také na volno. OZV platí od 20.7.2022.
Návesní rybník
Po loňských problémech s kvalitou vody v návesním rybníku a po jeho vypuštění na konci zimy a napouštění
v jarních měsících máme v letošním roce konečně čistou vodu, ve které je život. Vedle vodních řas je v nádrži
množství drobných živočichů a planktonu. Voda je průzračně čistá (je čistší než v řece) a na hladině plavou kachny a
krmí se tím, co uloví. Temný pohled na hladinu způsobuje tmavé dno. Opět sem jezdí akvaristé a rybáři lovit dafnie
jako potravu pro ryby. I při silných přívalových deštích nedošlo k jeho znečištění a úniku kyselých šťáv ze
zemědělského areálu. Vypadá to, že je vše zabezpečeno. A tím se dostáváme k nepravdivému názoru některých
občanů, že za vše mohla horní čistírna odpadních vod. Je tam stále, je na ni napojeno stále stejné množství obyvatel
a stav a kvalitu vody to neohrožuje. Šlo o lživá tvrzení a pomluvy obce. Jediné, co se může stát při dešti a následně
plné kanalizaci je to, že se vše vypláchne do rybníka ze společné kanalizace. To by měla odstranit a eliminovat
předřazená záchytná velkokapacitní jímka s česly, která se bude budovat v rámci schválené rekonstrukce a
intenzifikace této čistírny na konci srpna a během září.
Bouřky, vichr a přívalové deště
Při silné bouřce na konci června došlo k polomům a vývratům na několika desítkách stromů kolem cest v okolí
obce. Během několika hodin bylo potřeba odstranit polámané větve a vyvrácené stromy a opravit a uklidit cesty. Ve
středu večer to začalo a v sobotu bylo v podstatě hotovo. Dík patří našim dobrovolným hasičům, z Plané nad Lužnicí
a Tučap, dále všem firmám, které s obcí spolupracují. Vedle komunikací bylo třeba zprůjezdnit i lesní cesty k chatám.
V lesích jsou ještě dnes stovky vyvrácených a polámaných stromů, ale cesty jsou již snad vše prořezané.
Bezprostředně druhý den a následující dny jak hasiči tak i majitelé chat a vlastníci lesů zajišťovali postupné
odstraňování popadaného dříví. Druhým průvodním jevem bouřky byl spad velkého množství srážek, které následně
ještě umocnily dva silné přívalové deště do týdne. Ty způsobily lokální vytopení sklepů a zahrad. Jedním z míst jsou
zahrady v severovýchodní části obce proti poldru, kde příval vody z pole zaplavuje zahrady. To ale musí správně
zabezpečit ten, kdo na poli hospodaří bez ohledu na vlastníka. Přesto obec po opakované situaci nechala strouhu
obnovit. Druhým místem jsou nemovitosti pod rybníkem u dětského hřiště u kapličky. Samotný rybník je neohrožuje,
ale protože jde o nejníže položená místa, tak při velkém hydrostatickém tlaku v kanalizaci neodtéká voda z níže
položených míst. Řešením není ale upouštění rybníka. Jak splach vody z pole do zahrad tak i vytopení sklepů pod
rybníkem bylo konzultováno s odborem ŽP v Soběslavi. Postižení vlastníci viní z vytopení obec, což není oprávněné i
dle vyjádření pracovníků ŽP. Budeme si bohužel muset zvykat na změnu klimatu a velké výkyvy počasí včetně
extrémních jevů.
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