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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
končí rok a mně zároveň končí osmý rok ve
funkci starostky obce. V tomto roce započalo
nové funkční období zastupitelstvu, které je
ve „staronovém“ složení a proto mohu
stručně shrnout jeho práci v roce 2018.
V průběhu roku se uskutečnilo 8 řádných a
1 ustavující zasedání zastupitelstva a o
jednáních a rozhodnutích jste pravidelně
informováni na webových stránkách obce. Je
na vás, abyste vyhodnotili, jak zastupitelé
pracují ve prospěch obce a nás všech.
Nyní mi dovolte malé zhodnocení roku
2018 a informaci o plánovaných akcích
následujícího roku.
V letošním
roce
jsme
koupili
od
Tělovýchovné
jednoty
Sokol
Klobuky
historickou budovu sokolovny. Abychom
zajistili tuto budovu před dalším chátráním,
bylo nutno ihned realizovat kompletní
výměnu střešní krytiny včetně oprav trámoví
a latí. Celá tato rekonstrukce nás nakonec
z našich obecních peněz stála přes jeden a
půl milionu korun. Tato investice se nám do
budoucna bude hodit, abychom mohli začít
s vnitřními rekonstrukcemi rozvodů elektřiny,
vody, odpadů, velkou investicí pak bude
řešení vytápění sokolovny.
V říjnu jsme podali žádost o dotaci
z Ministerstva zemědělství ČR na výstavbu
vodovodu v Čeradicích a pokud nám bude

schválena, pak bychom v průběhu roku začali
s realizací stavby. Vodovod Páleček má již
vydáno platné územní rozhodnutí a nyní
žádáme o stavební povolení. Budeme se
snažit podat ihned žádost o dotaci, abychom
s realizací mohli započít po dokončení
Čeradic. Tyto dvě akce jsou pro nás nyní
prioritní, protože voda v našich studnách
ubývá a některé domy jsou již bez zdroje
vody. Nejen pitné.
V létě tohoto roku jsme také provedli
částečnou rekonstrukci technického zázemí
mateřské školy, neboť rozvody vody a
elektřiny už byly více jak třicet let staré a
nevyhovovaly dnešnímu provozu zejména
školní kuchyně. V příštím roce budeme
pokračovat v této rekonstrukci a rádi bychom
školní kuchyni o alespoň malou část rozšířili.
V roce 2019 bychom také žádali o další
dotace z fondů Středočeského kraje pro rok
2019 a to na výstavbu dvou učeben základní
školy včetně splaškové kanalizace a zajištění
bezbariérového přístupu do budovy. Snad
budeme mít štěstí a bude vyhlášen program,
který by byl vhodný pro spolufinancování.
Závěrem mi dovolte vám všem popřát
jménem svým, zastupitelů
a pracovníků
obecního úřadu, pevné zdraví, pohodu a
mnoho úspěchů v roce 2019!
Soňa Ottová, starostka

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ A
RADY
• Popelnicové známky 2018 platí do konce
ledna 2019. Připomínáme, že popelnice
označené žlutou nálepkou jsou vyváženy
každý lichý týden, se zelenou nálepkou každý
týden. Jednorázové lístky tak, jak popelnice
přistavíte a označíte.
• Volné pobíhání psů je zakázáno obecní
vyhláškou.

• Velkoobjemový odpad, elektrické přístroje,
televize, lednice, elektroniku, akumulátory
atd. mohou ukládat občané obce Klobuky
zadarmo na shromaždišti odpadů (ve dvoře
čp. 6 Klobuky) v pracovní době obecního
úřadu a v případě dohody i jindy.
• Úřední hodiny obecního úřadu
jsou
00
00
v pondělí a ve středu od 8. do 11. a od
12.00 do 17.00 hod.. Prosím dodržujte
úřední hodiny!

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
♦ Obecní úřad v Klobukách bude v době:
Pátek
Čtvrtek
Pátek
Pondělí

21.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
31.12.2018

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Základní škola a Mateřská škola Klobuky ve
spolupráci s Obecním úřadem Klobuky
pořádala dne 30.11.2018 PŘEDVÁNOČNÍ
JARMARK
A SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU. Na akci byly
prodávány výrobky žáků naší školy a tržba
z tohoto jarmarku jde zpět na financování
škoních aktivit.
Děkujeme všem občanům za účast na této
předvánoční akci a za pomoc a podporu naší
školy.

ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ U
VÁNOČNÍHO STROMU

Z důvodu čerpání řádné dovolené UZAVŘEN.
Posledním úředním dnem tohoto roku je
středa 19. prosince 2018.
♦ Z evidence plateb, uskutečněných od 1.1.
do 30. 11. 2018 bylo zjištěno, že někteří
chovatelé (a není jich zrovna málo) stále
ještě neuhradili poplatek za své psy. Poplatek
je splatný na daný rok vždy do 30. června.
Vážení chovatelé, žádáme vás, pokud jste
předepsaný poplatek ještě neuhradili, učiňte
tak v co nejkratší době (v úřední dny pondělí
a středa) na OÚ Klobuky.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Stále ještě máme k prodeji několik vstupenek
do divadla Divadla Radka Brzobohatého
v Praze na komedii „ŽENY, NEBO
ŽIVOT“ dne 13. února 2019, to je
ve středu, od 19:00 hod. Cena vstupenky
včetně dopravy je 350,- Kč.

24. prosince

Těším se, že Vás
přivítám
na
tradičním setkání
starostky s občany
při „svařáčku“ u
vánočního stromu v
Klobukách, které se
uskuteční v pondělí
2018 od 15.30 hod..
Soňa Ottová, starostka obce

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
2019
Obecní zastupitelstvo a
pracovníci obecního úřadu přejí všem občanům
Klobuk, Kokovic, Kobylník,
Čeradic
a
Pálečku do nového roku
2019
hodně
zdraví,
štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.
PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ

