ČERADICE

Klobucký
Číslo > 231 <

duben 2022

ROZPIS PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ
Tak jako každý rok budou i letos přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad ve všech
částech obce mimo KLOBUK.
V Klobukách budou k dispozici kontejnery na
dvoře čp. 6 proti obecnímu úřadu. Dvůr bude
otevřen každé pondělí a středu od 8.00 do
17.00 (25. 4. – 18. 5. 2022).
V každé z částí bude přistaven kontejner po
dobu jednoho týdne. Příklad: v pondělí se
přistaví prázdný kontejner, ve čtvrtek se
vyveze a hned se přistaví další prázdný
(provede se výměna) a v pondělí se nakonec
odveze druhý plný a jako první prázdný se
přistaví do další části obce.

Pondělí

09.května Čeradice – náves

Přistavení

Čtvrtek

12.května Čeradice – náves

Výměna

Pondělí

16.května Čeradice – náves

Odvoz

PÁLEČEK
Pondělí

16.května

Páleček - u býv.prodejny

Přistavení

Čtvrtek

19.května

Páleček - u býv.prodejny

Výměna

Pondělí

23.května

Páleček - u býv.prodejny

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). Nelze zde také
ukládat bio odpad.
Nebezpečný odpad a bioodpad můžete
uložit
na
shromaždiště
odpadů
v Klobukách, a to bezplatně po celý rok.
Přistavení, odvoz a likvidaci odpadů provádí
AVE Kladno s.r.o..
Soňa Ottová, starostka obce

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
♦ KOMUNÁLNÍ
OBDOBÍ

ROZPIS PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ:
KOKOVICE
Pondělí

25.dubna

Kokovice – náves

Přistavení

Čtvrtek

28.dubna

Kokovice – náves

Výměna

Pondělí

02.května

Kokovice – náves

Odvoz

ODPAD

–

LETNÍ

Počínaje dnem 1. 5.
2022 – končí topná
sezóna a AVE Kladno
bude vyvážet popelnicové
nádoby se zelenou i
žlutou nálepkou opět
každý LICHÝ týden v
pátek, stejně tak s
jednorázovou nálepkou.
Nádoby mějte připraveny
k vývozu již od 5:30
hodiny ranní, případně již
ve čtvrtek večer.

POPLATEK ZA PSA

KOBYLNÍKY
Pondělí

02.května

Kobylníky - u hospody

Přistavení

čtvrtek

05.května

Kobylníky - u hospody

Výměna

Pondělí

09.května

Kobylníky - u hospody

Odvoz

Upozorňujeme všechny poplatníky, že poplatek
za psy za daný kalendářní rok je splatný vždy
k 30. červnu.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
LETOŠNÍHO ROKU
08.04.
16.04.
30.04.
07.05.
28.05.
11.06.
18.06.
25.06.
16.07.
13.08.
14.08.
20.08.
27.08.
11.09
27.09.
15.10.
24.10.
28.10.
29.10.
05.11.
25.11.
25.11.
03.12.
10.12.
24.12.
24.12.
24.12.
31.12.
31.12.

Velikonoční výstava - KZPO
Velikonoční taneční zábava v sokolovně
Klobuky od 20.00 hod., hraje Ikaros
Čarodějnice–hřiště u Sokolovny a
Čarodějnice–hřiště Kokovice
Uctění památky obětí II. světové války
položením kytice u památníku
v Klobukách a Čeradicích
Výlet - KZPO
Dětský den na hřišti u sokolovny
v Klobukách od 13:00 hod.
Dětský den na hřišti v Kokovicích od
14:00 hod.
Turnaj v kopané Mírně unavených mužů
– hřiště Páleček
Klobucký pětiboj a večer Disco 80 léta
Pouťová taneční zábava
Pouťové oslavy
Týdenní rekondiční pobyt KZPO
Klobuky
Rozloučení s prázdninami na hřišti
v Kokovicích od 15:00 hod.
Výlet KZPO
Vzpomínka na Jana Malypetra k 75.
výročí úmrtí
Taneční zábava – sokolovna Klobuky od
21:00 hod. – hraje Refreš
Členská schůze KZPO v hasičském
domě
Vzpomínka na padlé v I. světové válce a
vznik ČSR - položení kytic k pomníkům
v Klobukách, Kobylníkách
Halloween – karneval na sokolovně a
lampionový průvod
Halloween v Kokovicích od 18:00 hod..
Rozsvěcení vánočního stromu a jarmark
dětí ze ZŠ a MŠ Klobuky
Vánoční výstava - KZPO
Mikulášská nadílka v hospodě
v Kokovicích od 17:00 hod.
Taneční zábava v sokolovně Klobuky od
20.00 hod., hraje Ikaros
Setkání u vánočního stromku na návsi
v Kokovicích od 14:00 hod.
Setkání s občany u vánočního stromu
v Klobukách od 15:30 hod.
Setkání občanů na hřišti v Pálečku
Silvestrovský fotbálek – hřiště Klobuky
Silvestrovské setkání občanů na hřišti
v Pálečku

Čas zahájení akcí bude upřesněn v rozhlase
a Zpravodajích před termínem jejich konání.
V průběhu roku budou akce ještě doplňovány
a aktualizovány.
Pavel Klobucký, předseda komise pro
tělovýchovu, sport a kulturu

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Klub zdravotně postižených v Klobukách
vás srdečně zve na
prodejní výstavu
„Velikonoce, svátky jara“.
Kdy:
hod.

pátek

Kde: v zasedací
v Klobukách.

08. 04. 2022 od 1100 do 1700
místnosti

obecního

úřadu

Zveme všechny, kteří se chtějí inspirovat náměty
na velikonoční výzdobu a prohlédnout si tradiční
výrobky obyvatel naší obce. Vstup dobrovolný.
Těšíme se na vaši účast.
Miluše Formánková

CO PATŘÍ DO NÁDOB NA
TŘÍDĚNÝ ODPAD

