Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 4/2011 ze dne 27.4.2011

Upozornění Policie ČR
Policie ČR, obvodní oddělení Soběslav, upozorňuje občany, aby zvýšili svou pozornost a nepouštěli do
svých domovů cizí lidi. V poslední době dochází ze strany neznámých pachatelů vystupujících např. jako
pracovníci zdravotních pojišťoven či technických pracovníků různých firem (E-ON, VaK a pod.) ke
kontaktování starších občanů pod záminkou vrácení finančních přeplatků, kdy následně žádají o rozměnění
bankovky vysoké nominální hodnoty (většinou 5.000,-- Kč) z důvodu vrácení. Poté v nestřeženém okamžiku
vstupují do obydlí za osobou, aby zjistili, kde má občan uloženy peníze. Následně po odvrácení pozornosti
žádají (o vodu k pití, zatelefonování, WC) a odcizí uložené peníze. V jiných případech např. obcházejí domy a
ptají se na informace týkající se prodeje nemovitosti (statek, rekreační chata) v jejich blízkém okolí,
odkoupení peří, vajec či jiných věcí, čímž se snaží jakýmkoliv způsobem odlákat pozornost těchto občanů.
Poté jejich spolupachatelé vnikají do jejich obydlí za účelem odcizení finanční hotovosti a cenností. Jindy se
zase snaží odvrátit pozornost těchto osob ve chvíli, kdy se nacházejí na své zahrádce za domem a jejich
spolupachatelé mezi tím vstupními dveřmi vnikají do jejich obydlí.
Pachatel či pachatelé jsou většinou elegantně oblečeni a vystupují velmi důvěryhodně. Velmi často se
jedná o spoluobčany rómské národnosti (např. 2-3 Rómky, 1 Róm různého věku), což vyplývá z případů
šetřených na OOP Soběslav. Často mají odbarvené vlasy na blond. Jednání pachatelů bývá dobře
zorganizované.
Policie ČR žádá občany, aby v případě výskytu takových osob neprodleně volali linku 158 nebo přímo
Obvodní oddělení Soběslav na tel. 381 52 13 22.
(Článek v plné míře převzat z dopisu Policie ČR OO Soběslav, který byl e-mailem zaslán Obci
Klenovice dne 21.4.2011.)

Výstava obrazů
Srdečně zveme občany na výstavu lidové malby v pojetí dvou generací pod názvem „Dva pohledy“,
která se uskuteční v době od 2.5. do 30.5.2011 ve Smrčkově domě v Soběslavi.
Obrazy vystavují Jaroslava Melicharová a Pavel Hevele.

Pálení čarodějnic a stavění máje
Pálení čarodějnic bude 30.4.2011 v Lomkách po 19. hodině, stavění máje se předpokládá po
17. hodině na návsi.

Pouť
Letošní pouť v naší obci připadá na den 8.5.2011. V pátek 6.5.2011 bude pouťová taneční zábava v
místní restauraci od 20 hodin. Hudební doprovod zajišťuje Allegro band. V neděli 8.5.2011 bude sloužena
mše svatá v místní kapličce od 10:00 hodin. Pouťové atrakce zajišťuje rodina Hábichových.

Knihovna - dovolená
Oznamujeme našim čtenářům, že místní lidová knihovna bude z důvodu dovolené ve dnech 4.5.2011
a 11.5.2011 uzavřena.

Venčení psů
Důrazně upozorňujeme majitele psů na nutnost uklízení psích exkrementů na komunikacích a
veřejných prostranstvích. Zvláště zavrženíhodné je psími výkaly znečišťování prostorů dětských hřišť.
Častokrát se naši nejmenší vracejí domů z míst určených výhradně pro děti nelibě páchnoucí a v nepřívětivě
vyhlížejícím oblečení. A to ani nemluvě o hygieně a možných zdravotních potížích, které by mohly být
způsobeny přímým kontaktem s výsledky psích potřeb. Proto ještě jednou apelujeme na majitele psů, aby byli
při venčení ohleduplní nejen ke vzhledu obce a svému okolí, ale především k našim dětem.
Pohyb psů na volno je zakázán nejen v obci, ale i mimo dle zákona o myslivosti, kde je honitba
mysliveckého sdružení.

Obsluha sběrného dvora
Obecní úřad Klenovice hledá pracovníka pro obsluhu sběrného dvora na třídění odpadů. Zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadě.
Vydáno nákladem vlastním a z dobrovolných příspěvků občanů. Povoleno pod číslem MK ČR E 13175. Vydavatel: Obec
Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672. Odpovědný redaktor Mgr. Lubomír Turín. Rozšiřuje OÚ Klenovice
nákladem 175 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 15.5.2011.



