Klobucký
Číslo >150<

prosinec 2011

USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č.11
ze dne 19. října 2011
Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :

• Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 10;
II. S ch v a l u j e :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program zasedání zastupitelstva obce č. 11;
Nákup multicary r.v. 1996 za 149.000,- Kč;
Prodej multicary M 25;
Vyhlášení úmyslu prodeje pozemku par.č. 948/2
v k.ú. Klobuky o výměře 2.809 m2;
Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství pro rok 2012 na
akci „Revitalizace rybníku v Čeradicích“;
Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst pro rok 2012 na akci
„Rekonstrukce budovy obecního úřadu Klobuky“;
Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek pro rok 2012 na akci
„Oprava kapličky Kokovice“;
Rozpočtové opatření č. 4;
Prodej hasičského vozu Avia 30 speciál r.v. 1981;
Hospodaření obce za 3. čtvrtletí 2011.
USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č.12
ze dne 16. listopadu 2011

• Prodej obecního pozemku v k.ú. Klobuky par.č.
948/2 o výměře 2.809 m2 obci Vrbičany za cenu
10,- Kč za m2, . tj. celkem 28.090,- Kč + popl.
Katastrálnímu úřadu
a pověřuje starostku
podpisem smlouvy. ZO zároveň ukládá starostce
obce ukončení nájemní smlouvy na tento
pozemek s panem Jiřím Maňákem dohodou ke dni
30. 11. 2011;
• dodavatelskou firmou Petr MACH a její zaplacení
do částky 86.790,- Kč vč. DPH;
• Proplacení částky 21.240,- Kč Psímu útulku
Bouchalka na rok 2012;
• Vyhlášení úmyslu pronájmu pozemku par. č. 153
o výměře 33.881 m2 v k.ú. Kokovice;
• Vyhlášení úmyslu pronájmu pozemku par. č. 135
o výměře 6.136 m2 v k.ú. Kokovice.
Zasedání
zastupitelstva obce č. 13 se bude
konat ve středu 21. prosince 2011 od 18.30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Termín dalšího zasedání č. 14 je stanoveno na
středu 18. ledna 2012 od 18.30 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
CENY NÁLEPEK NA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU Z POPELNIC
platné od 1. ledna 2012
ZELENÁ NÁLEPKA

1 500,- 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

1 000,- Kč

Odvoz po celý rok jen v lichých týdnech v pátek

___________________________________________
LÍSTEK NA JEDNORÁZOVÝ ODVOZ 55,- Kč

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :

• Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 11;
II. S ch v a l u j e :

• Provedení úpravy veřejného osvětlení Kokovice
Program zasedání zastupitelstva obce č. 12;
• Nové sazby za svoz komunál. odpadu od 1. 1.
2012:
Sazba za jeden svoz objem 110-120 l, tj. lístek
bílý jednorázový
55,- Kč,
Sazba za 26 svozů objem 110-120 l, tj. žlutá
nálepka celoroční 1.000,-Kč,
Sazba za 39 svozů objem 110-120 l, tj. zelená
nálepka celoroční 1.500,-Kč
a ZO zároveň ukládá starostce vytvoření nové
přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2008 o
poplatku za komunální odpad s těmito sazbami;
• Návrh rozpočtu obce pro rok 2012, jehož konečné
schválení bude na příštím zasedání zastupitelstva;

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
POJÍZDNÁ PRODEJNA MASA A UZENIN

V úterý 6. prosince k nám poprvé přijede pojízdná
prodejna masa a uzenin provozovaná Mastnými
krámy Slaný. Prodej by měl být zahájen od cca 8:40
hod. na parkovišti vedle nákupního střediska
v Klobukách. Napříště by prodejna přijížděla vždy
každé úterý.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Letos se rozsvítí vánoční strom v Klobukách v pondělí
dne 5. prosince 2011 v 16.00 hod. Těšíme se, že Vás
přivítáme na tradičním setkání starostky s občany
při „svařáčku“ u vánočního stromu v Klobukách,
které se uskuteční, tak jako každoročně, v sobotu 24.
prosince 2011 od 16.00 hod.

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ ČAJ O PÁTÉ.

Dne 8. 12. 2011 v 19.00 hodin bude další posezení u
zákusku a kávy při besedě s panem Tajčem, který bude
pokračovat v zajímavém vyprávění s promítáním
obrázků ze svých cest po odplutí z Austrálie až po
Vietnam. Srdečně zve vedoucí obecní knihovny Jana
Amose Komenského paní Lenka Dandová. Upozorňuji
na zvláštnost našeho čaje o páté, při kterém se podává
káva a hlavně začátek je až od 19.00 hodin !!!!
MŠE SVATÁ NA ŠTĚPÁNA
V neděli 26. prosince 2011 od 14:00 hodin bude mše
v místním kostele.
INFORMACE – ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

BYLY PRODLOUŽENY TERMÍNY PRO VÝMĚNU
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Jak informuje Odbor dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Slaný, od 1.srpna 2011 vstoupila v platnost novela
zákona, která prodlužuje termíny výměny některých
řidičských průkazů. Podle této novely musí staré
řidičáky vydané od 1. ledna 2001 do 31. 12. 2002 jejich
držitelé povinně vyměnit nejpozději do 31. 12. 2012 a
řidičáky vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004
vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013.
PŘIPOMÍNKA NAROZENÍ JANA MALYPETRA

Připomínám narození pana Jana Malypetra tím, že jsem
si dovolil přesně opsat připomínku jeho narození
z Vlastivědného sborníku školního okresu slánského
z roku 1932:

Jan Malypetr, nový předseda čsl. Vlády, je rolníkem
z Klobuk, kde se narodil 21. prosince 1873. Studoval
gymnasium a hospodářskou školu. Od mládí
zúčastňoval se veřejného života a byl několik let
okresním starostou. Po převratu byl členem revolučního
Národního shromáždění, kde spolupůsobil při sdělávání
prvních zákonů. Od roku 1922 do roku 1925 byl
ministrem vnitra, od roku 1925 do roku 1932
předsedou poslanecké sněmovny. Na jeho statku má
pamětní desku předchůdce Dr. M. Tyrše – Jan
Malypetr.
Čest jeho památce!

V.Procházka

VÁNOČNÍ SVÁTKY

Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro
nekřesťany, kteří ho spojují se zakončením roku a s
trávením času s v rodinném kruhu. Vánoce jsou slaveny
24., 25. a 26. prosince, ale předchází jim v
křesťanském pojetí čtyřtýdenní období zvané advent.
Všechny tři dny jsou oficiálním státním svátkem.
S vánočním slavením je spojeno množství místních či
národních zvyklostí. U nás je zřejmě nejrozšířenějším
zvykem vztyčení vánočního stromu či stromku, který se
zdobí vánočními ozdobami, a pod který se v rodinách
kladou dárky. Počátkem 18. století se součástí

dekorace stalo i osvětlení a vánoční stromek se z
Německa šíří dál. V českých zemích poprvé vánoční
stromek připravil pro své přátele v roce 1812 ředitel
Stavovského divadla J. K. Liebich na svém libeňském
zámečku. Nový zvyk se poté začal prosazovat v
bohatých pražských měšťanských rodinách a teprve
později i do venkovských stavení. Rovněž bývá zvykem
na Vánoce stavět jesličky neboli betlém: v Čechách se
tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta
v Praze. Charakter Vánoc do značné míry ovlivňují také
koledy, česká tradice koled je pak zvláště bohatá.
24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na
slavnostní večeři. Samotná večeře se tradičně skládala
z rybí polévky, bramborového salátu s kaprem a během
její konzumace se dodržovaly jisté zvyklosti: mohlo se
tak připravit o talíř více pro nečekanou návštěvu,
případně položit pod talíř minci či šupinu. Od
štědrovečerní tabule se obvykle směla vzdalovat pouze
hospodyně. Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční
dárky, které dětem v českých zemích přináší Ježíšek.
Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší, na které se
zpívají koledy a začíná samotná církevní oslava
narození Krista.
Se štědrým večerem se pojí i řada lidových zvyků: lití
olova, pouštění ořechových lodiček, házení střevícem či
třesení bezem.
Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z obecně
rozšířených vánočních tradic, která je ve velké části
českých domácností dodržována. Většina z vánočních
cukroví se připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec,
másla, kakaa, čokolády a různých druhů ořechů a
kandovaného ovoce. Mezi typické patří cukroví z
lineckého těsta, které je možné navíc ochutit
strouhaným kokosem nebo kakaem. Typická vůně je
vanilka, koření skořice.
Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské
světlo, které rozvážejí skauti. Světlo se každoročně
zapaluje v Betlémě, a posléze putuje napříč Evropou.
Do Česka betlémské světlo putuje z Vídně, kde jej
rakouští skauti předávají o neděli Gaudete delegacím z
celé Evropy; pro české země jej přebírají brněnští
skauti, kteří jej v sobotu rozvážejí před 4. nedělí
adventní, takže je pak k dispozici v kostelech, na
náměstích, vánočních trzích, knihovnách apod.
PŘÁNÍ K VÁNOCŮM A NOVÉMU ROKU 2012

Obecní zastupitelstvo a pracovníci
obecního úřadu přejí
přejí všem občanům
Klobuk, Kokovic, Kobylník, Čeradic a
Pálečku šťastné a veselé prožití
vánočních svátků a Silvestra 2011.
Do Nového roku 2012 všem plno
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: http://klobuky.slansko.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.
Příspěvky dodává zastupitelstvo, obecní úřad a další. Sestavuje Svojanovský Antonín.

