Klobucký

KOMINÍK – VYMETÁNÍ KOMÍNŮ

Číslo >188<

Zajištění čištění komínů, kontroly komínů a
vypracování zprávy o provedení kontroly anebo
čištění komínů je povinností majitele domu
vyplývající z nařízení vlády č. 91/2010, o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

červenec 2015

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
Letošní pouťové oslavy proběhnou v sobotu a
v neděli 8. – 9. srpna. Po oba dny budou u
sokolovny v Klobukách pouťové atrakce a
občerstvení.
PROGRAM:
sobota 8. 8. 2015
9.00 hod.
• zahájení turnaje o pohár
starostky obce – fotbalové hřiště Klobuky (fotbalové celky Klobuk, Libušína, Velemína a
Zichovce)
21.00 hod.

Čištění a kontrolu spalinové cesty provádí
odborně způsobilá osoba, která je držitelkou
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
V měsíci září 2015 bude v naší obci i osadách k
dispozici kominík firmy HAGAS Louny (stejně tak
jako v loňském roce). Zvýhodněná cena za
vyčištění jedné spalinové cesty včetně vydání
„Kontrolní zprávy" je 450,- Kč, další komín ve
stejném čp. je 250,- Kč.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě do
2. září 2015.

• pouťová zábava, k tanci a
poslechu hraje skupina Ikaros

neděle 9. 8. 2015
13.00 hod.
• zahájení tradičního „Turnaje
ulic“ ve fotbale
14.00 hod.

• mše svatá v kostele sv. Vavřince

Co nejsrdečněji všechny zveme. Věříme, že se
oslavy vydaří a bude nám přát i počasí.

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ TJ SOKOL
KLOBUKY V DOBĚ PRÁZDNIN
Přátelská:
• pátek 14. 8. 2015

Klobuky – Vraný
od 18:00 hod.

Podzimní kolo soutěže:
• sobota 22. 8. 2015

K. Žehrovice - Klobuky
od 10:15 hod.
Odjezd na soupeřovo hřiště 1 hodinu před
začátkem zápasu.

• sobota 29. 8. 2015

Klobuky – Hostouň B
od 17:00 hod.

LETNÍ TVOŘIVÉ DNY VE
STUDIU MENHIR
Spolek Klobuky v Čechách a o.p.s. Kreatos
Klobuky Vás srdečně zvou na tradiční „Výtvarné
dílny pro veřejnost“ do ateliéru Studia Menhir.

MŠMT schválilo naši žádost o podporu
jazykového vzdělávání žáků základních škol
v rámci výzvy č. 56 OPVK a tak se mohou děti
těšit na cca týdenní jazykový pobyt v Anglii.
Všechny, kdo přinesli předběžný souhlas
s pobytem upozorňujeme na nutnost vyřízení
cestovních dokladů!!!
Mateřská škola v současnosti nabízí ještě 4 - 5
volných míst, takže pokud jste nestihli dorazit
k zápisu, můžete se přijít domluvit od poloviny
srpna s p. Jiřinou Říčkovou.
V rámci letních prázdnin jsme pro Vás na srpen
ještě připravili další výtvarné tvoření –
Šperkování, ve dnech 17. a 18. srpna od 13:00
do 16:00. Přijďte si odpočinout od léta a užít si
trochu prázdnin ve škole.
Daniela Doskočilová

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Místo konání: prostory bývalého mlýna
Klobuky čp. 37
Termín:

24. až 28. srpna 2015

Čas:

denně od 15:00 do 17:00 hod.

Program dílen je upřesněn na plakátech.

NOVINKY Z PRÁZDNINOVÉHO
ŽIVOTA ŠKOLY
V průběhu července
jsme
zažádali
o
navýšení
povolené
kapacity
školy
z původních 104 žáků
na 160. Je sice
pravda, že předpokládaný počet dětí ve
škole očekáváme na
hranici 100 dětí, ale
celý
proces
je
poměrně zdlouhavý
a tak bychom neradi řešili situaci, kdy bychom
do školy nemohli nové žáky přijmout. Jedná se o
administrativní opravu stavu, který vznikl před
20 lety, kdy se kapacita určovala.

Z evidence plateb, uskutečněných od 1.1. do 30.
6. 2015 bylo zjištěno, že někteří chovatelé stále
ještě neuhradili poplatek za své psy. Poplatek je
splatný na daný rok vždy do 30. června.
Vážení chovatelé, žádáme vás, pokud jste
předepsaný poplatek ještě neuhradili, učiňte tak
v co nejkratší době (v úřední dny pondělí a
středa) na OÚ Klobuky.

NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
Ti, kdo mají počítač a možnost internetového
připojení najdou naše stránky na adrese:
www.klobuky.cz
Na stránkách najdete články z historie,
informace o činnosti zastupitelstva (jeho složení,
zápisy, usnesení, obecní vyhlášky), Zpravodaje,
aktuality a jiné nabídky, územní plán, kroniku
obce, jízdní řády a další informace. Samozřejmě
i elektronickou úřední desku.
Stránky jsou aktualizovány velmi často, když je
třeba i denně, takže vždy najdete aktuální
informace.
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.

