Klenovický měsíčník
Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 5/2007 ze dne 30.5.2007

Informace
S platností od 1. června 2007 bude otevřen separační dvůr i v neděli a to od 17 do 19 hodin. Toto
opatření je zejména pro majitele rekreačních nemovitostí a potrvá do konce září 2007.
Den dětí se uskuteční v sobotu dne 2.6.2007 na dětském hřišti v Lomkách. Začátek je ve 14 hodin.
Zveme všechny předškoláky a školáky. Budou připraveny atrakce a sladké odměny.
V pátek dne 29.6.2007 bude od 15:00 do 16:00 hodin připraven pro naše školáky v místní restauraci
„pohár za vysvědčení“ (jakékoliv). Školáci přijďte si pro svoji odměnu za celoroční „práci“.

Upozornění
Majitelé studní si do zákonem stanoveného termínu t.j. do 30.6.2007 mohou požádat na odboru
životního prostředí MěÚ Soběslav o prodloužení platnosti povolení nebo do konce roku 2007 požádat o
vydání povolení nového. Výjimkou jsou historické studny vybudované do roku 1955. Další informace obdržíte
u Ing. Marie Židové na MěÚ Soběslav, odbor ŽP.
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2007. Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku (čili
zdarma).Výměnu můžete uskutečnit na MěÚ Soběslav, odbor dopravy. Při výměně je potřeba mít platný
doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský
průkaz, kterému končí platnost. Výměna průkazu trvá většinou v rozmezí 15 – 20 dnů (dle počtu žádostí).
Včasným řešením této výměny předejdete dlouhému čekání na vyřízení žádosti.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci červnu 2007
paní Růžena Bělohlavová – 70 let
pan Ladislav Bílý – 70 let
paní Anna Kubešová – 76 let
paní Jiřina Přibylová – 71 let
paní Jaroslava Židová – 70 let

Narození
 25.12.2006 Václav Smolík

Blahopřejeme
Noví občané
manželé Tomáš a Kamila Hořických s dcerou Klárou
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