Klenovický měsíčník
Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 9/2007 ze dne 27.9.2007

Informace
Od 1.10.2007 bude svoz tuhého domovního odpadu prováděn firmou RUMPOLD s.r.o. pravidelně
každý týden (vždy v úterý).
S platností od měsíce října 2007 končí nedělní provozní doba separačního dvora. Opětovné zavedení
těchto provozních hodin bude v měsíci červnu 2008.
Kulturní komise OÚ a osvětová beseda připravuje na sobotu 6.10.2007 od 15 hodin v Lomkách
pouštění draků. Jde o další ročník Drakiády, na kterou všechny srdečně zveme.
Upozorňujeme občany, že 15.9.2007 uplynul termín pro úhradu druhé poloviny poplatku za likvidaci
odpadů a stočné. Opět důrazně žádáme ty občany, kteří v již proběhnutých termínech nesplnili svou
poplatkovou povinnost, aby tak učinili co nejdříve. Úhradu poplatků je možno provést na pokladně obecního
úřadu a nebo bezhotovostním převodem na účet obce číslo 14725301/0100. V případě bezhotovostní platby
uveďte do variabilního symbolu číslo popisné Vaší nemovitosti. Výše poplatku za odpady činí na osobu a rok
Kč 474,-- a stočné je výši Kč 276,-- ročně za každou osobu žijící v nemovitosti napojené na veřejnou
kanalizaci.
Upozorňujeme na přerušení dodávky elektrické energie dne 15.10.2007 od 8:00 do 12:00 hodin, které
se týká oblastí: Ovčín, Ovčín u mostu a chaty u Hasíka.

Prosba
V archivu obecního úřadu nebyla nalezena některá čísla Klenovického měsíčníku. Prosíme naše
čtenáře, kteří si tento zpravodaj uschovávají, zda by mohli chybějící měsíčníky poskytnout k okopírování.
Schází nám vydání z měsíců dubna, července a srpna roku 1995.

Občanské průkazy
Upozorňujeme občany, že dne 31.12.2007 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31.12.1998. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností
„bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. Pro občany
narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez
omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné. Žádost o vydání nového
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději 30 dnů před ukončením
platnosti.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci říjnu 2007
pan Jan Bělohlav – 71 let
paní Vlasta Flíčková – 88 let
paní Jaroslava Melicharová – 80 let
pan Václav Pouzar – 85 let
pan Jaroslav Suda – 70 let

Blahopřejeme
Noví občané
Kamil Živný a Markéta Slabá s dětmi Kamilou a Karolínou
manželé Michal a Jana Komžákovi
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