Klobucký

Příští jednání zastupitelstva bude 19. 09. 2012
v 18,30 v zasedací místnosti Obecního úřadu.
KOMINÍK – VYMETÁNÍ KOMÍNŮ

Číslo >158<

srpen 2012

USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 21
ze dne 15. srpna 2012
Zastupitelstvo obce Klobuky:

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.
Čištění a kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, která je držitelkou živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.

I. B e r e n a v ě d o m í :
21/01 kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č.
19 a 20;
II. S ch v a l u j e :
21/02 program zasedání zastupitelstva obce č. 21;
21/03 vícepráce
na
rekonstrukci
místních
komunikací v obci Čeradice a Kokovice o
objemu 127 m2, tj. 40.707,57 Kč vč. DPH a
jejich proplacení firmě Ekostavby Louny;
21/04 vícepráce na rekonstrukci chodníku v zahradě
MŠ o objemu 23.712,- Kč vč. DPH a jejich
proplacení panu Zbyňkovi Šmídlovi z Cítolib;
21/05 uzavření smlouvy
č. IE-12-6002273/VB/6
(IV-12-6007160/VB/6) na zřízení věcného
břemene z důvodu umístění distribuční
elektrizační soustavy pro ČEZ Distribuce a.s.
na pozemcích st. 156/2, p.č. 227/1, 227/13,
239/6, 683/3, 689/5 a parcele ve
zjednodušené evidenci č. 683/1 v k.ú.
Klobuky za finanční náhradu ve výši 12.500,Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
21/06 hospodaření obce za 2. čtvrtletí 2012;
21/07 proplacení faktury firmě Elektromontáže
Stavby Slaný za objednané práce ve staré
části mateřské školy za cenu 49.179,- Kč vč.
DPH.
III. D e l e g u j e :
21/08 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm f)
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
(zákon o obcích) na všechny valné hromady
Severočeské vodárenské společnosti a.s.
konané v období od 15. 8. 2012 do 10. 10.
2014 starostku obce paní Soňu Ottovou, nar.
27. 11. 1964, bytem: Klobuky, Kobylníky 30.
Delegovaná je oprávněna v uvedeném období
jménem obce vykonávat všechna akcionářská
práva na všech valných hromadách výše
uvedené společnosti.

V měsíci září 2012 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 500,- Kč, další komín ve stejném čp. je
300,- Kč.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě
do 10. září 2012.

ROZHLAS EVA - 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. Pak vám budou na mobil bezplatně zasílány
SMS o důležitých věcech týkající se většiny občanů
(vypnutí elektřiny, informace o zdravotním středisku
apod.).
Přehled o registrovaných:

Stav k 31. 7. 2012

Klobuky
……………………… 115 registrovaných
Čeradice ……………………… 14 registrovaných
Kobylníky ……………………… 15 registrovaných
Kokovice ……………………… 35 registrovaných
Páleček
……………………… 16 registrovaných
Celkem obec ……………………195 registrovaných.
Vzhledem k tomu, že můžete být informováni i o
různých mimořádných situacích je počet zapojených
do systému docela málo.
Diskrétnost vašeho čísla mobilního telefonu je
zaručena.
Kdo nejste registrován pouvažujte o této nabídce!
Pro registraci se obraťte na OÚ nebo svého
zastupitele.

POZVÁNKA NA OSLAVU – TĚŠÍME SE NA VÁS

Vážení občané,
v naší obci pořádáme dne 1. září 2012 podle
rozhodnutí zastupitelstva setkání rodáků u
příležitosti otevření nástavby mateřské školky
pro 25 dětí s následujícím programem:
09.00 hod. Otevřená škola k prohlídce rodá-

ky
11.00 hod. Mažoretky s doprovodem kapely

pana Laksy - představení před
MŠaZŠ
12. 00 hod. Otevření nástavby MŠ
13. 00 hod. Oběd v jídelně MŠ pro pozvané

hosty
14. 00 hod. Setkání

s rodáky
sičského domu

v sále

ha-

15. 00 hod. Koncert sboru Chorus Carolinus

v kostele sv. Vavřince
15. 00 hod. Hasiči

na hřišti u sokolovny
výstava techniky a ukázky
hašení

16. 00 hod. Mše svatá v kostele sv. Vavřince
17. 00 hod. Fotbalové

utkání Klobuky
Internacionálové ČR

20. 00 hod. Taneční

zábava
sičského domu

v sále

–

ha-

Setkání a otevření nástavby MŠ se zúčastní
přední politikové státu a kraje. Co nejsrdečněji
všechny zveme a zároveň vás žádáme o pozvání
svých příbuzných a známých, aby se podívali co
se v obci za poslední roky udělalo a jak vesnice
žije. Z programu je zřejmé, že jsme vymezili i
čas na besedu s rodáky, která se bude konat od
14.00 hod. v hasičském domě. Věřím, že setkání
rodáků bude důstojnou oslavou, kterou
navážeme na předchozí setkání, a že k tomu
svojí aktivní účastí přispějete.
Soňa Ottová, starostka obce

Z FARNÍ KRONIKY KLOBUKY
Protože výše uvedené oslavy se budou se částečně
budou konat v Sokolovně, tak v tomto čísle
Zpravodaje uvádíme mimořádně výpis z farní
kroniky, který se týká otevření naší Sokolovny.
V neděli 15.července 1923 konala se v Klobukách
slavnost otevření nově postavené sokolovny a
současně také odhalení pamětní desky Jana
Malypetra, který v minulém století ( devatenáctém)
jako učitel tělocviku v Praze získal si zásluhy o
tělesnou výhovu tehdejší mládeže a o rozšíření
sokolské myšlenky.
Hned záhy z rána scházely se jednotlivé skupiny
cizích sokolů na cvičišti upravené pod cukrovarem za
potokem na Kapitulní louce, konaly za doprovodu
hudby předběžnou zkoušku k odpolednímu
veřejnému cvičení. Po desáté hodině seřadil se na
nádraží slavnostní průvod a provázen dvěma
kapelami ubíral se na prostranství před sokolovnu
(na západní straně). Na vyvýšené terase před
západním vchodem do sokolovny stáli čelní
funkcionáři sokola. V jejich přítomnosti po krátkém
proslovu odevzdány byly klíče od sokolovny panu
Janu Malypetrova, jakožto starostovi sokola Tímto
aktem byla sokolovna odevzdána svému účelu.
Shromážděné sokolstvo provolalo třikrát hlučně
ZDAR a kapela zahrála obě národní hymny. Po té
seřadil se znovu průvod a odešel k Malypetrovic
statku, aby byl přítomen slavnostnímu odhalení
pamětní desky Jana Malypetra. Celé ono prostranství
před Malypetrovic statkem naplněno bylo účastníky.
Sokolové v krojích stáli v polokruhu naproti průčelí
statku němž je zasazena kovová deska s poprsím
oslavovaného příslušníka rodu Malypetrovic. Za
sokolským polokruhem stály davy obecenstva hlava
vedle hlavy. Po zatroubení fanfár z Libuše
přednesena slavnostní řeč, ve které oceněn význam
a připomenuty zásluhy oslavence Jana Malypetra.
Národními hymnami dopolední slavnost ukončena.
Na odpolední veřejné cvičení sokolské přijel a osobně
ze zvlášť pro něj postavené tribuny, cvičení přihlížel
prezident republiky T.G.Masaryk.

Vladimír Procházka – pokračování příště
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