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NEZAPOMEŇTE

březen 2015

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Klub zdravotně postižených v Klobukách
vás srdečně zve na
prodejní výstavu
„Velikonoce, svátky jara“.
Kdy:

pátek 27. 03. od 1300 do 1700 hod.
sobota 28. 03. od 0800 do 1300 hod.

Kde:

v zasedací místnosti
v Klobukách.

obecního

Již 23. března bude přistaven první kontejner na
velkoobjemový odpad v místní části Kokovice a
následně budou přistaveny kontejnery ve všech
částech
dle
harmonogramu
zveřejněného
v minulém vydání Zpravodaje č. 184.

úřadu

Zveme všechny, kteří se chtějí inspirovat náměty
na velikonoční výzdobu a prohlédnout si tradiční
výrobky obyvatel našich obcí. Vstup dobrovolný.
Těšíme se na vaši účast.
Miluše Formánková

Upozorňujeme, že 30.
dubna 2015 končí zimní
období
pro
vývoz
popelnic.
Popelnice
budou nadále vyváženy každý lichý týden
v pátek a měly by být
připraveny k již
v 5
hodin
ráno
(nejlépe
připravit
večer
před
vývozem). První vývoz
popelnic
po
zimním
období bude v pátek
8. května 2015.

POZVÁNKA NA AKCI
Spolek Klobuky v Čechách (Studio Menhir) a
obecně prospěšná společnost Kreatos se sídlem
v Klobukách uspořádají v prostorách bývalého
mlýna čp. 37 v Klobukách, tj. v sídle spolku Klobuky
v Čechách (paní MgA. Marie Fleischmannová) tuto
akci:
„Výtvarné dílny pro veřejnost“

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Klobuky
a občané Klobuk tímto
děkují celému učitelskému sboru naší základní
školy
za uspořádání
perfektní akce, která se
ve škole konala dne
27. února t.r.. Všichni
jsme si užili tvoření
a vlastní výrobu hrnečků
v keramické třídě školy.

Akce se koná v termínu 24. 8. až 29. 8.
2015 vždy od 14:00 do 17:00 hod., podrobný
program bude dodatečně upřesněn. Všichni jsou
srdečně zváni.
MgA. Marie Fleischmannová, Ludmila Zichová

JARNÍ SOUPISKA FOTBALU
Jaro 2015
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Odjezd na soupeřova hřiště
1 hodinu před začátkem zápasu.

vždy
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ROZHLAS EVA – BEZPLATNÉ
ZPRÁVY SMS NA MOBILY
ROZHLAS EVA umožňuje vyhlašovat důležitá
upozornění, oznámení a sdělení, která budou
formou
zprávy
zaslána
občanům
–
registrovaným uživatelům systému EVA.
Registrovat se můžete na obecním úřadu velmi
rychle – vyplněním příslušného formuláře a do 24
hodin vám již budou na mobil bezplatně zasílány
SMS o aktuálních a důležitých věcech týkajících se
většiny občanů (vypnutí elektřiny, informace o
zdravotním středisku apod.).
Z celkového počtu 1099 občanů je zapojeno do
tohoto systému pouhých 24,5 % (od dubna 2013
se zvýšil počet registrovaných o 3,5 %). Vzhledem
k tomu, že můžete být informováni i o různých
mimořádných situacích, služba je pro vás zcela
bezplatná a diskrétní, je počet zapojených do
systému stále malý.
Diskrétnost vašeho čísla mobilního telefonu
je zaručena.
Kdo nejste registrován pouvažujte o této
nabídce!
Soňa Ottová

NOVĚ ODPADY – BIO ODPAD
Občané mohou nově vždy od 1. dubna do 31. října
ukládat biologické odpady rostlinného původu
do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny
na shromaždišti odpadů v Klobukách na dvoře
v č.p. 6.
Provozní doba: Pondělí: 13.00 – 17.00 hod.
Středa: 13.00 – 17.00 hod.
Každou třetí sobotu v měsíci v době od 9.00–11.00
hod.

TRADIČNÍ ČAJ O PÁTÉ
UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE
Dne 23. 4. 2015 v 17.00
hodin ve školní jídelně
pořádá obecní knihovna
Jana Amose Komenského
další posezení u zákusku a
kávy při besedě s panem
Ing. arch. Břetislavem Malinovským, který bude vyprávět společně s
promítáním obrázků na téma „Cestování po Maltě“.
Srdečně všechny zveme a těšíme se na vaši
návštěvu.
Lenka Dandová

Obecní vyhláškou č. 4/2010 se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství. Průvodce
psa je povinen mít psa upevněného na vodítku a
psy větších služebních a bojových plemen rovněž
opatřit náhubkem. Žádáme chovatele, aby
nenechávali své psy volně pobíhat na
místech, která k tomu nejsou vyhrazena a
aby po svých psech při pohybu na veřejných
prostranstvích uklízeli exkrementy.
Obecní úřad
Vydává Obecní úřad Klobuky a vychází podle potřeby zdarma pro všechny občany.
Webové stránky: www.klobuky.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.
Příspěvky dodává zastupitelstvo, obecní úřad a další.

