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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.

ROZBOR VODY ZE STUDNÍ
Jako každý rok budeme zajišťovat hromadný rozbor
vody z obecních i soukromých studní. Odběr bude
uskutečněn dne 25. 5. 2015 cca od 8:00 do
12:00 hod.. Cena za krácený rozbor je po slevě
s DPH 990,-Kč. Krácený rozbor vyhovuje
požadavkům ke kolaudaci studny. Dopravu vzorků
hradí obec. Zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě do 15. 5. 2015. Cena je uvedena vč. DPH
a zahrnuje rozbor vzorku, vystavení protokolu
s výsledky, vystavení odborného posudku. Platba
bude přímo Zdravotnímu ústavu.

POZVÁNKA NA AKCI

V Klobukách budou zahájeny oslavy ve 20 hodin na
hřišti u sokolovny.
V Kokovicích se oslava bude konat od 18 hodin na
dětském hřišti.
Pořádá: Obec Klobuky a
Sokol Klobuky

Tělovýchovná Jednota

Vlastivědný kroužek Zlonicka srdečně zve
všechny zájemce na výstavu keramické tvorby a
restaurouvání keramiky, která bude zahájena
v pátek 8. května 2015 ve 14.00 hodin v budově
fary ve Zlonicích.
Výstava bude přístupná od 8. května do
13. června 2015 každou středu od 16.00 do 20.00
hod. a každou sobotu od 14.00 do 18.00 hod..
V případě zájmu lze domluvit i jiný termín na tel. č.:
734 871 471; 602 311 670.

TANEČNÍ ZÁBAVA
Tělovýchovná Jednota Sokol
Klobuky pořádá v pátek 15.
května 2015 od 21:00 hodin
taneční zábavu „pod širým
nebem“ v areálu u sokolovny.
K tanci a poslechu hraje
BRUTUS.
V případě nepříznivého počasí se taneční zábava
přesouvá do sokolovny.
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Upozornění: dne 30. dubna 2015 se
v náhradním termínu hraje fotbalové utkání
Klobuky – Velké Přítočno. Odjezd na
soupeřovo hřiště je v 16:00 hodin.

INFORMACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Tisková zpráva ze dne 5. března 2015

Přednášky se konají v malých obcích do 2 tisíc
obyvatel na rozhraní krajů Ústeckého a
Středočeského kraje, zatím se přednášelo v těchto
obcích: Vrbičany, Vraný, Klobuky, Studeněves,
Hříškov, Panenský Týnec, Dřínov. „Proběhla již
všechna témata. Zbývá ještě 12 přednášek a 4
semináře,“ zmínila lektorka a autorka některých
témat Michaela Mudrochová.
Na to, jak nízký počet obyvatel obce mají, je účast
celkem vysoká. „Například z obce Studeněves se
350 obyvateli se přednášek účastnilo 33 obyvatel,
ve Vrbičanech s 320 obyvateli šlo o 46 mužů a
žen,“ uvedla vedoucí projektu a ředitelka školy
Daniela Doskočilová. Zájem je i z ostatních obcí,
kde se s projektovými aktivitami původně
nepočítalo - místo realizace projektu bylo na žádost
rozšířeno na obce Vrbičany a Dřínov.
Poradenské kurzy - určené prioritně obyvatelům z
malých obcí, kteří se k informacím a vzdělávání
obecně dostávají hůře -, reagují mimo jiné na
novinky v legislativě jako je například novela
občanského zákoníku nebo na rychlý rozvoj
komunikačních technologií.
Na webové stránce www.zsklobuky.cz, v pravém
horním rohu, se může nadále každý bez registrace
přihlásit do e-learningového (učebního) prostředí,
kde najde 6 témat, zpracovaných do formy
e-learningových kurzů:

O PŘEDNÁŠKY A E-KURZY JE V
MALÝCH OBCÍCH ZÁJEM, REALIZÁTOŘI PRO-TO PŘIŠLI S NÁPADY
NAVÍC
O PŘEDNÁŠKY A E-KURZY JE V MALÝCH
OBCÍCH ZÁJEM, REALIZÁTOŘI PROTO PŘIŠLI
S NÁPADY NAVÍC ÚSTECKÝ A STŘEDOČESKÝ
KRAJ – O aktivity projektu ALGORITMUS
INDIDIVUÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
(CZ.
1.07/3.1.00/50.0078),
který
realizuje

1. Základy PC, práce s internetem a maily, 2.
Využití tabletu a chytrého telefonu v běžném životě,
3. Rodina a vztahy podle nových paragrafů, 4. Můj
majetek a moje práva, 5. Rodinný rozpočet a jeho
rizika, 6. Dluhy, bankrot, exekuce a jak z pasti ven.
Z prezenčních přednášek projevili lidé největší
zájem o akce s advokátkou, tedy témata Můj
majetek a moje práva, Rodina a vztahy podle
nových paragrafů. „Z e-learningových kurzů si
zájemci nejčastěji vybírají Základy PC - práce s
internetem a maily a také Dluhy, bankrot,
exekuce,“
informovala
lektorka
a
autorka
počítačového kurzu Michaela Mudrochová.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky,
okres Kladno, je větší zájem, než se
předpokládalo.

Do konce ledna proběhlo již 24 vzdělávacích
přednášek a 2 multigenerační semináře „Děti učí
rodiče“. Podpořeno bylo celkem 193 osob (z toho
190 úspěšně).
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