Klobucký

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH
OKRSKŮ

Číslo >133<

Duben 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení zastupitelstva č. 38 ze dne 17. března 2010
I. B e r e n a v ě d o m í :
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 37.
Informaci o započetí prací na Malypetrově ulici.
Informaci o odběrech vody ze studní k rozboru.
Informaci o přistavení kontejnerů na
velkoobjemový odpad.
Informaci o volbách do PS PČR.
Žádost o koupi pozemku v Kokovicích.
Nabídku označovacích tabulek ulic.
Informace ze setkání starostů malých obcí.

II. S ch v a l u j e :
•
•

•

•

•
•
•
•

Program jednání zastupitelstva č. 38.
Prodej části pozemku 307/1 PK v KÚ Klobuky o
výměře cca 1.351 m² za cenu 30 Kč/m².
Vyúčtování bude provedeno po zaměření
geodetickou firmou.
Prodej pozemku p. č. 285/2 díl 1 v KÚ Čeradice o
výměře 431 m² panu Novákovi Pavlovi, Jarpice 29
za 10,- Kč/m², to je celkem 4.310,- Kč včetně
zaplacení vkladu do KN kupujícím a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Prodej pozemku p. č. 286/11 díl 2 v KÚ Čeradice o
výměře 220 m² panu Novákovi Pavlovi, Jarpice 29
za 10,-Kč/m², to je celkem 2.200,- Kč včetně
zaplacení vkladu do KN kupujícím a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Počet členů obecního zastupitelstva pro
volební období 2010 – 2014 v počtu devět
zastupitelů.
Úmysl prodeje pozemků v KÚ Páleček p. č. 394/12
o výměře 83 m².
Hospodaření Dobrovolného svazku obcí MPBP
Zlonice za rok 2009.
Ukládá předsedovi Finančního výboru zjistit
podrobnosti možného prodeje pozemků v KÚ
Páleček.

Zasedání zastupitelstva obce č. 39 se bude konat
ve středu 21. dubna 2010 od 18.30 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Další zasedání č. 40 je stanoveno na středu 19. května
2010.
ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Upozorňujeme, že 30. dubna 2010 končí zimní období pro
vývoz popelnic. Popelnice budou nadále vyváženy každý
lichý týden v pátek a měly by být připraveny k odvozu od
5 hodin ráno (nejlépe připravit večer před vývozem). Prvý
vývoz popelnic po zimním období bude v pátek 14. května
2010.

V souladu s ustanovením § 14c písm.f) zákona č.
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů informuji politické strany,
politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla
zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 28. a
29. května 2010, o počtu a sídle volebních okrsků:
Počet okrsků : 2 (dva)
Sídlo volebního okrsku č. 1 : (Klobuky),
Klobuky, 9.května 62.
Sídlo volebního okrsku č. 2 : (Páleček),
Klobuky, 9.května 62.
----------o----------STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ
OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
V souladu s ustanovením § 14c písm. c) zákona č.
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
stanovuji
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se budou konat ve dnech 28. a 29. května
2010, minimální počet členů okrskové volební komise
takto:
Okrsková volební komise pro volební okrsek
Klobuky 6 členů

č. 1

Okrsková volební komise pro volební okrsek
Páleček 4 členy

č. 2

----------o----------JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELŮ OKRSKOVÝCH
VOLEBNÍCH KOMISÍ
V souladu s ust. § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
jmenuji
paní Jitku Frankovou, bytem Klobuky, 9.května čp.16,
jako zapisovatelku
okrskové volební komise pro
volební okrsek č. 1 - Klobuky se sídlem v Klobukách
a
paní Lenku Dandovou, bytem Klobuky, Nová 136,
jako zapisovatelku
okrskové volební komise pro
volební okrsek č. 2 - Páleček se sídlem v Klobukách,
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se budou konat ve dnech
28. a 29. května
2010.
V Klobukách dne 19.3.2010

Vladimír Procházka
starosta obce

Z KOKOVICKÉ KRONIKY

MOŽNOSTI, JAK ZÍSKAT VOLIČSKÝ PRŮKAZ
- Volič zašle úřadu písemnou žádost s úředně
ověřeným podpisem nejpozději do pátku 21. května a
uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz poslat, případně
že si ho vyzvedne na úřadu osobně. Při ověření podpisu lze
využít osvobození od správního poplatku. Žádost nelze
podat elektronicky.
- Volič osobně vypíše žádost na úřadě a uvede, na jakou
adresu chce voličský průkaz poslat.
- Volič přijde ve dnech mezi 13. a 26. květnem
v úředních hodinách (Pondělí a středa 8 – 16.30 hod.,
poslední den lhůty je středa 26. května jen do 16 hod.) na
úřad a voličský průkaz mu bude vydán na počkání.
Pouze však jeho osobě po předložení průkazu totožnosti.
Další osobě může být voličský průkaz vydán pouze po
předložení ověřené plné moci voliče – žadatele.

FALEŠNÝ KOMINÍK
V prosincovém Zpravodaji jme informovali o možnosti
objednat si kominické práce u pana Maška. Tento pán se
prokázal živnostenským listem, kde měl uvedeny všechny
povinné údaje živnostníka. Během měsíce přestal brát
telefony, ohlásil změnu bydliště a stal se nezvěstným. Po
prověření dat jsme zjistili, že se jedná pravděpodobně o
podvodníka. Pokud se někomu podaří jmenovaného
kontaktovat, ohlaste to prosím na OÚ.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC - ZMĚNA
Pálení čarodějnic 30. dubna bude v Klobukách u sokolovny,
místo v Olšinách a v Kokovicích na hřišti u rybníka.

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ – JARNÍ ÚKLID
KOKOVICE.

Pondělí

12.dubna Kokovice – náves

Přistavení

Čtvrtek

15.dubna Kokovice – náves

Výměna

Pondělí

19.dubna Kokovice – náves

Odvoz

KOBYLNÍKY.

Pondělí
Čtvrtek
Pondělí

19.dubna Kobylníky
u hospody
22.dubna Kobylníky
u hospody
26.dubna Kobylníky
u hospody

Přistavení
Výměna
Odvoz

ČERADICE.

Pondělí

26.dubna Čeradice – náves

Přistavení

Čtvrtek

29.dubna Čeradice – náves

Výměna

Pondělí

3.května Čeradice – náves

Odvoz

PÁLEČEK.

Pondělí
Čtvrtek
Pondělí

3.května Páleček
u býv.prodejny
6.května Páleček
u býv.prodejny
10.května Páleček
u býv.prodejny

Přistavení
Výměna
Odvoz

Upozorňujeme všechny občany, že do kontejnerů se nesmí
dávat nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory,
televizory, rádia, zbytky barev, zářivky, elektronika, pračky,
mrazničky, ledničky a další).
Nebezpečný odpad můžete uložit na pomocný sběrný dvůr
v Klobukách, a to bezplatně po celý rok.

1971

Pokračování kokovické kroniky

Státní statky zrušily Dragounovi zahradu, bylo tam 280 stromů.
30. ledna konal se ples požárníků ku spokojenosti všech občanů.
Revoluční odborové hnutí uspořádalo pro své členy zájezd na
krasobruslení do Prahy. V obci se jiné zábavy nekonají. Na
schůze KSČ chodí několik členů do Klobuk a do Kobylník. V obci
konají schůzi požárníci každý měsíc. Požárníci odvezli železný
šrot do sběrny. Dne 15. října se konala volební schůze za malé
účasti občanů. Dne 5. listopadu se konala volební schůze kde
byli seznámeni kandidáti a členové volební komise, účast 21
občanů. Při té příležitosti byl členům národního výboru udělen
děkovný list. Členové: Václav Vorlíček, Zdeněk Smrž, Josef Jelen
a Rudolf Amft. Manželé Grešlovi postavili sloup na amplion.
Potrhané dráty na rozhlase a veřejném osvětlení opravili
pracovníci komunálu. Dne 26. - 27. listopadu se konaly volby.
Skončily v 10 hodin na 100 %. V pohostinství byla výměna
vedoucí za paní Dlouhou - nastoupila Jindra Stehlíková. V
pohostinství prodává paní Venuše Krupková. Manželům
Mildorfovým se narodil 20. března syn. Dne 1. října uzavřeli
sňatek Jaroslava Mikulová a František Štekrt. Dne 23. února
zemřel Václav Lepeška stár 67 roků, pohřeb žehem. Dne 10.
května zemřela po delší nemoci Anna Husáková, stáří 62 roků.
Pohřeb do rodinného hrobu v Klobukách. Někdy počátkem 70.
let bylo rovněž v prostoru malého rybníka vybudováno osvětlení
pro hokejová utkání místních i přespolních. Ve velkém rybníku
běžně žily škeble rybniční i raci. Plavili se tam i koně, což zvláště
pamatuje pan Mildorf. V 70. letech byl v takzvané akci „Z“
zrekonstruován hostinec s prodejnou, postavena autobusová
čekárna, opravena kaplička, vystavěna opěrná zeď u čekárny a
mezi domem paní Šocrové a Škutchanové.

1972
Svaz požární ochrany konal 7. ledna výroční členskou schůzi
za účasti 20ti osob. Též se zůčastnil předseda MNV
s.Routner, předseda okrsku a dva členové okresního výboru.
Do nového výboru byli zvoleni: Mildorf Josef předseda,
Vorlíček místopředseda, Václav Dlouhý jednatel, Boula Karel
ml. velitel, Václav Henzl pokladník, Josef Jelen a František
Svoboda ml. zbrojmistr, Mildorf František kultůrní a Zdeněk
Smrž revisor. Byli přijmuti dva noví členové Ivo Erlich a A.
Malcher který se do naší obce přistěhoval s manželkou a
třemi dětmi. Dne 29. ledna svaz požární ochrany pořádal ples
za účasti domácích i přespolních obcí. Státní statek pořádá
pro své zaměstnance zájezdy na Křivoklát, do zoologické
zahrady a do divadla do Kladna. Dne 11.5. byl ustanoven 8
členný občanský výbor. Za nemocného předsedu požárníků
byl zvolen Ladislav Husák. Dne 8. ledna uzavřeli sňatek Jana
Routnerová a Miloslav Martinovský z Vrbna n/Lesy. Dne 1.
června uzavřeli sňatek Oldřich Krupka a Eliška Chodorová
Zlonice. Dne 15. ledna se narodil manželům Henzlovým syn.
Dne 21. července se narodila manželům Šamulákovým dcera.
Dne 7. září se narodil manželům Grešlovům třetí syn.
Dne 16. března po těžké nemoci zemřela Anna Routnerová
členka KSČ s popisného č. 38 pohřeb žehem.
Dne 7. července zemřel po delší nemoci Karel Vlček správce
zdejší farmy ve stáří 65 r. pohřeb do rodinného hrobu
v Solanech. Farma Zlonice vypravila tři autobusy.
Dne 1. dubna byla propuštěna vedoucí pohostinství, když
bylo zjištěno manko. Pohostinství bylo uzavřeno. Do zdejší
obce se přistěhoval: A. Menehar? s rodinou, Čanda s rodinou
a Šamulák s manželkou a Jan Panovec s manželkou.
Manželům Martinovským se 20. června narodila dcera.
1973
Na začátku měsíce ledna mírně mrzne -2 až -12 C.
Proměnlivé počasí ku konci měsíce obleva. Ani v únoru se
počasí nezměnilo sníh nepadá ani neprší. V březnu zataženo
ranní mlhy teplota až 12 C. Jaro chladné a časté přeháňky
ale přesto je na polích sucho.
Zpracoval Lisec Zdeněk, Kokovice
Vydává Obecní úřad Klobuky a vychází podle potřeby zdarma pro všechny občany.
Webové stránky: http://klobuky.slansko.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.

