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duben 2018

CO JE NOVÉHO V ODPADECH
Vážení spoluobčané,
na tomto místě jsem v lednu roku 2015 informoval
o změně Zákona o odpadech a možných změnách
v platbách za odpady a organizaci v odpadovém
hospodářství obce. Drobné změny sice nastaly,
ale námi nastavený systém jimi nebyl významněji
dotčen. V letošním roce došlo pouze k mírnému
nárůstu cen za popelnicové nálepky v návaznosti
na navýšení ceny za dopravu. Díky velice dobré
separaci jednotlivých odpadových komodit Vámi
občany jsme zatím k žádné zásadnější změně
nemuseli přistoupit. Jen je škoda, že stále ještě
někteří z nás nezmenšují objemné plastové obaly
od tekutin sešlapáním a sběrné kontejnery jsou tak
brzy plné a občas nedostačují.
Nově jsme od 1. května 2018 rozšířili tříděný
odpad o jedlé oleje a tuky. Speciálně upravené
sběrné nádoby černé barvy budou umístěny na
shromaždišti odpadů ve dvoře čp. 6 v Klobukách a
budou přístupny v provozní době. Každé pondělí a
středu od 13.00 do 17.00 hodin a každou třetí
sobotu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 hodin.
Použité jedlé tuky (včetně použitého sádla) a oleje
(slunečnicový, řepkový, olivový včetně jejich směsí)
se do sběrných nádob odkládají v uzavřených
plastových PET láhvích. Do těchto sběrných nádob
nepatří automobilové oleje minerální a syntetické,
převodové, hydraulické, transformátorové apod.
Od 1. května se přechází na letní provoz
v oblasti vývozu popelnic. Popelnice označené
bílými, žlutými i zelenými nálepkami budou
vyváženy každý pátek v lichém týdnu.
Při této příležitosti bych ještě chtěl upozornit
na možnost opětovně odkládat a to až do 31. října
na shromaždišti odpadů do určených nádob
bioodpad.
Václav Henzl, místostarosta obce

ZÁJEZD DO DIVADLA
Obecní úřad objednal návštěvu divadla Divadla
PALACE v Praze na představení „HVĚZDNÉ MANÝRY“ dne 19. května 2018, to je v sobotu, od 19:00
hod. Cena vstupenky včetně dopravy je 350,- Kč.

Učinkující:
Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Mahulena Bočanová/
Adéla Gondíková, Ivana Andrlová/P. Rychlá atd.
Přihlášky zároveň s úhradou vstupenky na obecním
úřadě.
Soňa Ottová, starostka obce

POZVÁNKA NA PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

Jako každý rok, tak i letos proběhnou v naší obci
oslavy čarodějnic a to hned ve dvou jejích částech.
Všichni jsou srdečně zváni. Buřty pro děti jsou
připravené.
V Klobukách budou zahájeny oslavy 30. dubna
v 18:30 hodin na hřišti u sokolovny.
V Kokovicích se oslava bude konat 30. dubna od
18 hodin na dětském hřišti.
Pořádá: Obec Klobuky a Tělovýchovná Jednota
Sokol Klobuky.

TRADIČNÍ ČAJ O PÁTÉ
Dne 19. 4. 2018 v 17.00
hodin ve školní jídelně
pořádá obecní knihovna
Jana Amose Komenského
další posezení u zákusku a
kávy při besedě s paní
Boženou Frankovou.
Lenka Dandová

