Klenovický měsíčník
Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 1/2008 ze dne 26.1.2008

Informace
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše, oznamuje, že zápis do 1.tříd pro školní rok
2008/2009 se koná v pondělí 11.2.2008 od 13:00 do 16:30 hodin a v úterý 12.2.2008 od 13:00 do 16:30
hodin. Zapsány budou děti narozené do 31.8.2002 a dříve. Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz, rodný
list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Základní škola Soběslav, Komenského ulice, oznamuje, že zápis do 1.tříd pro školní rok 2008/2009 se
koná v pondělí 11.2.2008 od 14:00 do 16:00 hodin a v úterý 12.2.2008 od 14:00 do 16:00 hodin. Zapisují se
děti narozené do 31.8.2002. Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří přijdou s dítětem k zápisu, přinesou s
sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Dne 23.2.2008 se uskuteční „Šestý sousedský bál“ v sále místní restaurace od 20 hodin. K poslechu a
tanci bude hrát Malý taneční orchestr Josefa Hůlky, vstup zdarma.
Oznamujeme občanům, že je možné hradit poplatek za stočné, odpady a psy na rok 2008. Poplatek za
psy je splatný k 15.3.2008 (1. pes Kč 50,--, každý další Kč 75,--). Poplatek za odpady a stočné má splatnost
k 15.3.2008, druhá polovina k 15.9.2008 (odpady Kč 454,-- na osobu a rok, stočné Kč 276,-- na osobu a rok).
Poplatky je možno hradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu a nebo bezhotovostním převodem na účet
obce číslo 14725301/0100. V případě bezhotovostní platby uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné Vaší
nemovitosti.
Knihovnice místní knihovny zve zájemce o literaturu na pestrou nabídku knižních titulů každou středu
od 16:30 do 18:30 hodin.
Upozorňujeme majitele psích miláčků, aby nezapomněli při venčení na povinný úklid psích
exkrementů.
Nájemce místní restaurace pan Fišer zve gurmány na vepřové hody dne 15.2.2008. Večerní posezení
bude za doprovodu harmoniky.
Nový majitel pneuservisu pan Kazda oznamuje pokračování v provozování služeb motoristům. Jako
prodejce zastupuje pneu značky Fulda, Sava, Goodyear a Dunlop. Dále je možno zakoupit hliníková a
plechová kola firmy Alcar Bohemia a autobaterie. Firma nabízí i rovnání alu disků. Pracovní doba: PO-PÁ
8:30 – 17:00 hodin, sobota dle dohody. Telefon: 381 521 056, 602 131 682.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci únoru 2008
pan Jaroslav Bělohlav – 76 let
paní Margita Kroupová – 76 let

Narození
 11.12.2007 Nikola Tupá

Blahopřejeme
Noví občané
pan Pavel Čáp a slečna Eva Narovcová
manželé Ladislav a Jitka Švarcovi se synem Ladislavem
slečna Jindřiška Horká
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