Klobucký
Číslo >190<

říjen 2015

POZVÁNKA NA
HALLOWEENSKÝ PRŮVOD
DÝŇOVOU STEZKOU DUCHŮ

Obec Klobuky ve spolupráci se základní a
mateřskou školou v Klobukách zve všechny děti,
jejich rodiče, babičky, dědečky, tetičky a strýčky
v pátek 30. října 2015
na HALLOWEENSKÝ PRŮVOD DÝŇOVOU
STEZKOU DUCHŮ.
Program:
16:30 ♦ sraz pod hřištěm u sokolovny,
umístění vydlabaných dýní do
soutěže o nejhezčí halloweenskou
dýni
17:15 ♦ strašidelný lampionový průvod po
dýňové stezce
17:45 ♦ návrat na sokolovnu, opékání vuřtů,
soutěže se strašidly
18:15 ♦ vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí halloweenskou dýni a nejlepší
halloweenskou masku
18:30 ♦ ukončení akce.
Nezapomeňte vzít s sebou lampiony.

JEŠTĚ NĚCO K ODPADŮM
Vážení spoluobčané,
spolu s koncem září
se s námi pomalu
rozloučilo léto, v některých z nás sice ještě
doznívají zážitky z dovolených, ale realita
všedních dnů nás opět neúprosně vrátila zpátky
do běžného života. Ač se období prázdnin
z mnoha pohledů nazývá „okurkovou sezónou“,
letos bylo toto období v mnoha ohledech „neokurkově“ plnohodnotné.
Jeden z vyskytnuvších se problémů byl nárůst
plastových odpadů. Snad vlivem tropického
počasí, snad pobytem rekreantů, chatařů a
chalupářů,
snad
nadměrným
suchem
nepostačovaly ve většině částí obce kontejnery
na separovaný plastový odpad. Asi nejsvízelnější
situace byla u nákupního střediska v Klobukách,
kde občané i z ostatních částí obce směřující za
nákupem, odevzdávají vytříděný odpad do vedle
stojících kontejnerů.
Situace si vyžadovala
rychlé, ale ekonomické řešení. Díky pochopení a
vstřícnosti zástupců svozové firmy bylo do
Klobuk vyjednáno dočasné zapůjčení dvou
sběrných nádob. Během pouťového víkendu již
bylo prostranství vedle nákupního střediska jak
se sluší a patří.
Situaci se sice z pohledu obce podařilo
vyřešit, ovšem zbývá ještě doladit součinnost
vás občanů při likvidaci separovaného odpadu.
Při kontrole obsahu kontejnerů se kolikrát
nestačíme divit, co všechno si lze představit pod
pojmem plastový odpad nebo sklo. Shnilé ovoce,
slupky od brambor ani papírové kartony nejsou
mezi plastovým ani skleněným odpadem ničím
výjimečným. Přitom bioodpad lze zdarma odložit
na shromaždišti odpadů v č.p. 6 a kartonový i
novinový papír lze též zdarma odevzdat
v přístavku školy.

V souvislosti s plastovým odpadem jsme při
kontrole narazili na ještě jednu skutečnost.
Občané při odložení obalů od tekutin (1, 1,5, 2,
3, 4 litry a více), tyto obaly nesešlápnou ani
jinak nezmenší a ty potom zabírají v kontejneru
zbytečně
místo.
V konečném
výsledku
obsahuje kontejner 1/3 plastových odpadů a 2/3
vzduchu, na jejichž odvoz vynakládáme nemalé
finanční prostředky. Obracíme se proto na Vás
s výzvou o spolupráci při minimalizaci plastových
odpadů. Je přece nehospodárné vynakládat
finanční prostředky za nevyužité služby.
Václav Henzl, místostarosta

GEOCACHINGOVÝ ZÁVOD
O víkendu 17. října a 18. října 2015 se
uskuteční v okolí naší obce geocachingový
závod pod názvem

ZA HOLÍ PRAOTCE ČECHA .

Start bude v sobotu 17. 10. v 9:00 hod. a
konec v neděli 18. 10. v 15:00 hodin. Závod
bude trvat 30 hodin. K odlovu bude 120 "keší"
ve dvanáctikilometrovém okruhu v okolí Klobuk.
"Kešky" budou různě bodově ohodnoceny
vzhledem k obtížnosti a terénu. Hlavní zázemí
bude ve škole v Klobukách, kde bude možnost v
klidu luštit, prospat se na vlastních karimatkách
a ve vlastních spacácích. Účastníci se tak nejen
seznámí s okolím Klobuk, ale jako doprovodná
akce závodu je tzv. Cito event., díky kterému se

postarají i o úklid a čistotu v místě pořádání
závodu.
Co to je geocaching?
Česky „geokešink“ je hra na pomezí sportu a
turistiky, která spočívá v použití navigačního
systému GPS při hledání skrytého objektu
zvaného cache, o němž jsou známy jen jeho
geografické souřadnice. Při hledání se používají
běžné turistické přijímače GPS. Člověk,
zabývající se geocachingem, bývá označován
slovem geocacher.
Bližší informace k závodu lze také najít na
adrese:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.
aspx?wp=GC5ZPQC&title=za-holi-praotce-cecha
Daniela Doskočilová, ředitelka školy

FOTBAL V ŘÍJNU A LISTOPADU
Den Datum Čas
SO 17.10. 15:30
SO 24.10. 14:30
SO 31.10. 14:30
SO
7.11. 14:00
14.11.
14:00
SO

zápas
Běleč
Klobuky
Klobuky
Družec
Lidice
Klobuky
FK Žižice
Klobuky
Klobuky Kročehlavy

WEBOVÉ STRÁNKY
Ti, kdo mají počítač a možnost internetového
připojení najdou naše stránky na adrese:
www.klobuky.cz
Stránky jsou aktualizovány velmi často, když je
třeba i několikrát 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.

