Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 6/2021 ze dne 30.6.2021

Pohár za vysvědčení
Ve středu dne 30.6. 2021 byl od 15:00 do 16:00 hodin připraven pro naše školáky i předškoláky v místní restauraci
„pohár za vysvědčení“ (jakékoliv). Přišli si pro svoji odměnu za celoroční „práci“ a po náročném dlouhém období
domácí výuky. Poděkování za domácí práci s dětmi patří i rodičům.

Kubešova Soběslav

Letošní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav se uskuteční pouze v Soběslavi za účasti domácích souborů
v obvyklém termínu července.

Zájezd na divadelní představení

Kulturní komise pořádá dne 24.7. 2021 zájezd do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště na divadelní představení
„Sen noci svatojánské“ v podání divadelní společnosti Vltavan. Začátek je ve 21:00 hodin a cena vstupenky je 250,Kč. Zájemci si vstupenky mohou koupit u paní Šárky Hlasové a v místní knihovně. Odjezd autobusu, který je zdarma,
je ve 20:00 hodin od místní restaurace místo minule uvedených 19,30 hodin.

Letní kino

Na sobotu 7. 8. 2021 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 a jsou to následující filmy: pro děti pohádka Čertoviny a pro dospěláky Gump-pes, který
naučil lidi žít. Přijďme si společně zažít třetí 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.

Poděkování
Sobotní akce pro děti s Kluby vojenské historie se podařilo zafinancovat mimo částky z rozpočtu obce na Den dětí i
s pomocí místních dárců z řad firem. Poděkování patří těmto subjektům: T.O.D.O.K. Klenovice, Auta Klenovice,
OSTAM Klenovice, TEPO-LD Klenovice, Pneu Kazda Klenovice, Jasanka Krátošice, Velkosklad Jednoty Soběslav,
Restaurace Klenovice a Pečivo Lesaffre Česko.

Návesní rybník
Náš návesní rybník, který slouží jako požární nádrž, zůstal jako jediná vodní plocha v obci. My, dříve narození,
pamatujeme Hořejšák (to je on), pak Dolejšák (dnes dětské hřiště u kapličky) a Koblasák (dnes venkovní fitko).
Všechny rybníky byly tzv. nebesáky, tzn. že nejsou na nějaké přírozené vodoteči, potoce apod., čili jejich hlavním
zdrojem zásobování vodou jsou vodní srážky. Mimo to slouží jako recipient pro kanalizační síť horní části obce nad
silnicí. Domy postavené v dřívější době, kdy obec budovala kanalizaci, mají septiky na splašky s přepadem a odvod
dešťové vody. Nové objekty mají domovní čistírny odpadních vod a rovněž odvod dešťové vody. Lokalita asi třiceti
nových domů ve východní části obce pod Lomky je napojena na společnou kanalizaci a skupinovou čistírnu
odpadních vod u zastávky. Z každého domu je zvlášť přípojka splašková a dešťová, ale v kanalizaci společné se
v případě deště či tání sněhu potkají oboje vody a dojde k tomu, že se kanalizace propláchne a čističku vody obejdou.
V tom případě jde vše do návesního rybníka. Takto byl projekt vypracován a schválen ještě okresním úřadem. Na
základě toho došlo k jeho realizaci a v lednu roku 2000 byla společná kanalizace se skupinovou čistírnou
zkolaudována. Vedle toho jde do požární nádrže částečné odvodnění hlavní silnice (asi polovina). Hlavním a
nejvýznamnějším přítokem jsou srážky tekoucí po pozemcích a komunikacích do kanalizace a přes park pod úřadem
do rybníka a okolo autoservisu žlabem do nádrže. Tyto srážky směřují z několika desítek hektarů zemědělské půdy a
z celého zemědělského areálu do obce postupně jak kanalizací tak po povrchu silnic a zpevněných ploch včetně
sousední zeleně. To s sebou ale nese i velké riziko možnosti splachu čehokoliv, co může znečistit vodu v rybníce a to
se s největší pravděpodobností i stalo v uplynulých dnech. Po přívalových srážkách se do nádrže dostalo něco, co
zahubilo všechen život, jak floru, tak i faunu. Nepomohla ani aplikace nehašeného vápna, ta koncentrace je tak silná,
že se z vody uvolňuje zápach. Se situací jsou seznámeni provozovatelé v areálu, dále byly odebrány vzorky
kontaminované vody k rozboru akreditovanou laboratoří, v kontaktu je obec jak s odborem ŽP, tak i s inspekcí ŽP.
Moc nás celá záležitost mrzí, neboť v centru obce nás všechny obtěžuje zápach, je nám líto nejblíže bydlících. Jde o
havarijní stav vodní nádrže. Zatím podnikáme vše, co je v našich možnostech a silách, aby se situace vysvětlila a
neopakovala. Několik minut přívalového deště, který přinese škodlivé látky, se napravuje několik dní až týdnů.
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