Klobucký

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Pro školní rok 2015 – 2016 zápis proběhne v budově školy dne
21. ledna 2015 od 13:00 do 17:00 hodin.

Číslo > 183 <

prosinec 2014

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
konec roku bývá již tradičně příležitostí ke zhodnocení
minulého období. V letošním roce musím zejména připomenout
úspěšné dokončení vestavby polyfunkční učebny a rekonstrukci
ústředního vytápění v naší základní škole, což se nám podařilo
hlavně díky dotačnímu titulu Středočeského kraje z Fondu
rozvoje obcí a měst ve výši 1 mil. Kč. Další letošní akcí bylo
Zateplení mateřské školy, tedy její starší části. V rámci
realizace této akce byly sníženy také stropy v první nadzemní
části, instalována nová elektroinstalace a osvětlení, vyměněna
všechna stará okna a dveře. Většina nákladů byla hrazena
z poskytnuté dotace ze Státního fondu životního prostředí ve
výši cca 1,4 mil. Kč. Bohužel se nám i přes naše pokusy o
získání výjimky na poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství
na výstavbu vodovodu Klobuky – Kobylníky opět nedařilo.
Dvakrát jsme se pokusili o výjimku požádat v tomto roce, ale
náměstek ministra nám ji bohužel neposkytl. Dle standardních
podmínek mohli z probíhajících programů žádat pouze obce
s počtem obyvatel pod jeden tisíc. Také z tohoto důvodu
zůstává pro nové zastupitelstvo úkolem číslo jedna vodofikace
Klobuk a Kobylník, následně pak Čeradic a Pálečku. Tedy
pokud se podaří získat potřebný objem dotačních prostředků
z některých připravovaných nových dotačních titulů tak,
abychom z rozpočtu obce a úvěru mohli dofinancovat chybějící
část. Věřím, že za nové zastupitelstvo obce mohu slíbit, že se
do budoucna budeme snažit být i nadále úspěšní při podávání
žádostí o dotační tituly hodící se pro naše připravované a
plánované akce.
Nyní je před námi hlavně starost o to, jak zajistit sjízdnost
místních komunikací a jejich opravy, likvidace černých skládek
a odpadů, bezpečnost v obci, a co z toho mála peněz udělat
dříve.
Při této příležitosti připomínám, že nejlepší kontrola práce
zastupitelstva je přímá účast vás, občanů na jednání. Je to
vaše právo jak se podílet na rozhodování. Vaše připomínky
budeme vždy brát vážně. S ohledem na plnění volebního
programu budeme i nadále přinášet v konečné fázi podněty k
vylepšení podmínek života v obci.
Přeji Vám všem občanům, klidné prožití vánočních svátků a
v nadcházejícím roce 2015 hlavně zdraví, pohodu a úspěchy.
Zároveň si Vás dovoluji pozvat na již tradiční setkání se
„svařáčkem“ u vánočního stromu v Klobukách, které se bude
konat dne 24. 12. 2014.
Soňa Ottová, starostka

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a
těch, které měly odloženou školní docházku. K zápisu si
rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Škola nabízí:
• individuální přístup, školní vzdělávací program
Tvoříme společně školu zohledňuje schopnosti dětí,
• zdarma všechny učební pomůcky pro 1. třídu,
• odbornou péči o žáky s poruchami učení,
• výcvik plavání pro děti 1. a 2. třídy zdarma,
• nabídka kroužků dle zájmu dětí,
• školní jídelnu, školní družinu, školu v přírodě.
Žáci a učitelé základní školy a
mateřské školy v Klobukách si
dovolují popřát všem obyvatelům
krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2015.

CENY NÁLEPEK ZA ODVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z POPELNIC
ZELENÁ NÁLEPKA 1 550,- Kč
Odvoz v období od 1. května do 30. září každý lichý týden
v pátek, v období od 1. října do 30. dubna každý týden
v pátek.
ŽLUTÁ NÁLEPKA
1 050,- Kč
Odvoz po celý rok jen v lichých týdnech v pátek.
LÍSTEK NA JEDNORÁZOVÝ ODVOZ 55,- Kč
Odvoz v období od 1. května do 30. září každý lichý týden
v pátek, v období od 1. října do 30. dubna každý týden
v pátek.

SLOVO PŘEDSEDY KONTROLNÍHO
VÝBORU
Letošní komunální volby byly pro mně velkým zklamáním.
Občanská iniciativa jakoby usnula, ztratila odvahu, zpohodlněla
nebo zaspala. Nedovedu si vysvětlit, proč jsme jako ČSSD

podali kandidátku jako jediní a tím jsme již před volbami získali
jistotu, jako v málo obcích. Volby tak proběhly bez soupeření
více politických stran, hnutí či jednotlivců, bez více volebních
programů, bez více nápadů a tak vlastně bez zájmu.
Odpovídala tomu i účast, která byla nejmenší za dvacet pět let.
Logicky, řada voličů nešla k volbám, kde bylo vše rozhodnuto
předem. To ale není vina vítězné strany, jak si někteří myslí. Šli
jsme do boje o radnici s otevřenými kartami, s veřejnou
kandidátkou schválenou v tajné volbě již na jaře,
s kandidátkou, ze které bylo jasné kdo bude starostou a
místostarosty. Volby také téměř potvrdily, že zvolené pořadí na
kandidátce bylo správné. Starostka Soňa Ottová byla také první
v novodobé historii, která po úspěšném volebním období
dostala nejvyšší počet hlasů. Škoda, že se v obci nenašel nikdo
s odvahou vkročit do obecní politiky, která není ničím jiným,
než správou obce, zajištěním jejího rozvoje a službou
občanům. Je to pohodlím, nezájmem, otravou z přepolitizované
společnosti, nedůvěrou ve vlastní schopnosti? Nevím! Vím jen
to, a jsem o tom bytostně přesvědčen, že toto zastupitelstvo
bude pracovat dobře. Má pro to všechny předpoklady.
Zkušenosti, propracovaný Územní plán, Plán rozvoje obce,
finanční prostředky v rezervě na větší investice, opravené
komunikace, (Třebízského, Nádražní a Pod nádražím nejsou
komunikace obecní, ale kraje), téměř dokončené opravy školy
a školky. Pokud jste se, vážení občané, seznámili s volebním
programem, prosím pečlivě sledujte jeho realizaci ve
Zpravodaji, na Internetu, ale nejlépe přímou účastí na jednání
zastupitelstva. V případě zastupitelstva reprezentovaném
jednou stranou bude vaše kontrola vítána a také nutná!!
Sledujte rozpočet, příjmy a výdaje, jsou to vaše peníze!
Hezké vánoce a vše dobré v roce 2015!
Vladimír Procházka

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Popelnicové známky 2014 platí do konce ledna 2015.
Připomínáme, že popelnice označené žlutou nálepkou jsou
vyváženy každý lichý týden, se zelenou nálepkou každý týden.
Jednorázové lístky tak, jak popelnice přistavíte.
Volné pobíhání psů je zakázáno obecní vyhláškou.
Velkoobjemový odpad, elektrické přístroje, televize, lednice,
elektroniku, akumulátory atd. mohou ukládat občané obce
Klobuky zadarmo na pomocném sběrném dvoře v pracovní
době OÚ a v případě dohody i jindy.
Úřední hodiny na OÚ jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do
11.00 a od 12.00 do 17.00 hod.. Pokuste se prosím toto
dodržovat!

PROJEKT - ALGORITMUS
INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V projektu ALGORITMUS DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ jsou
již spuštěné kurzy pro veřejnost. A nejen to…
Veřejné kurzy, plné doporučení a řešení k rodinné
problematice či finanční gramotnosti, jsou připraveny
v rámci on-line vzdělávání projektu ALGORITMUS
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CZ. 1.07/3.1.00/50.0078).
Na webové stránce www.zsklobuky.cz, se může každý bez
registrace přihlásit do e-learningového (učebního) prostředí
(odkaz v pravém horním rohu), kde najde 6 témat: 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.
Kromě toho se v projektu, jehož realizátorem je Základní škola
a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno, může kdokoliv
účastnit přednášek s odborníky na zmíněná témata, nebo

seminářů „Děti učí rodiče“. Aktivity jsou určeny obyvatelům
malých obcí ze Středočeského a Ústeckého kraje.

Daniela Doskočilová

ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO
STROMU
Těším se, že Vás přivítám na tradičním setkání
starostky s občany při „svařáčku“ u vánočního stromu v
Klobukách, které se uskuteční, tak jako každoročně, v úterý 24.
prosince 2014 od 16.00 hod..

Soňa Ottová

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2015
Obecní zastupitelstvo a
pracovníci obecního úřadu
přejí
všem
občanům
Klobuk, Kokovic, Kobylník,
Čeradic a Pálečku do
nového roku 2015 hodně
zdraví, štěstí a úspěchů jak
osobních tak i pracovních.
PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ

Vydává Obecní úřad Klobuky a vychází podle potřeby zdarma pro všechny občany.
Webové stránky: www.klobuky.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.
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