Klobucký
Číslo > 219 <

září 2019

KOMINÍK – VYMETÁNÍ KOMÍNŮ
Zajištění čištění komínů, kontroly komínů a
vypracování zprávy o provedení kontroly anebo
čištění komínů je povinností majitele domu
vyplývající z právní úpravy 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.
V měsíci říjnu 2019 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, za další komín ve
stejném čp. je 300,- Kč.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě do
25. září 2019.

FOTBAL V ŘÍJNU 2019
Den Datum Čas
NE

6.10.

16:00

SO

12.10.

15:30

SO

19.10.

15:30

SO

26.10.

10:15

Zápas
TJ Sokol
TJ Unhošť
Klobuky
TJ Sokol
SK Lány
Klobuky
TJ Sokol
Sokol Hostouň
Klobuky
B
TJ
TATRAN
TJ Sokol Klobuky
Rakovník B

Odjezd na soupeřova hřiště
vždy minimálně 1,5 hodiny
před začátkem zápasu.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
ZÁJEZDU DO DIVADLA
Obec Klobuky pořádá ve čtvrtek 17. října 2019
návštěvu Divadla u Hasičů v Praze na představení
„INSTALACE“. Začátek představení je v 19:00
hodin.
Odjezd z jednotlivých místních částí Klobuk
je:
•
•
•
•
•
•

15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
16:10

Kokovice u autobusové zastávky
Klobuky před obecním úřadem
Kobylníky autobusová zastávka
Čeradice na silnici pod kapličkou
Páleček autobusová zastávka
Slaný „na váze“.

Vstupenky jsou k vyzvednutí na
obecním úřadě, případně je
předáme v autobuse.
Soňa Ottová, starostka obce

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
♦ KOMUNÁLNÍ ODPAD – ZIMNÍ OBDOBÍ
Počínaje dnem 1. října
2019 – začne topná
sezóna a AVE Kladno bude
vyvážet popelnicové nádoby
se zelenou nálepkou opět
každý pátek, stejně tak s
jednorázovou nálepkou,
se žlutou nálepkou nadále v liché pátky. Nádoby
mějte připraveny k vývozu již od 5:30 hodiny ranní,
případně již ve čtvrtek večer.
♦
NOVÉ
OPLOCENÍ
NA
VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH
Všichni občané si jistě povšimli nového oplocení
vánočního stromu a parkoviště u obecního úřadu.
S tímto budeme ještě pokračovat před č.p. 10
v Klobukách. UPOZORŇUJEME OBČANY NA
NEBEZPEČÍ – na ploty byly umístěny
výstražné tabulky!!!

NĚCO „MÁLO“ K ODPADŮM
Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok se začátkem srpna v
Klobukách koná Svatovavřinecká pouť. Na tradiční
pouť se do Klobuk sjíždějí příbuzní i známí za svými
rodinami a kamarády, ale i rodáci si přijíždějí
připomenout dobu svého mládí a dospívání,
případně uctít památku těch, kteří už nejsou mezi
námi. Toto období se na první pohled pozná nejen
podle návštěvy pouťových atrakcí, ale spolehlivým
ukazatelem jsou i „přetékající“ kontejnery na plast.
Zvýšená návštěvnost obce a prázdninová tepla
vykonávají své. Ovšem při podrobnějším zaměření
zjišťujeme
stále
přetrvávající
problém
s
minimalizací odložených objemnějších plastových
obalů,
navíc
ve
většině
případů
ještě
napěchovaných v zavázaných pytlích. Nesešlápnuté
plastové obaly zabírají ve svozových nádobách
hodně místa stejně jako uzavřené plastové pytle.
Při minimalizování jednotlivých obalů a vysypání
obsahu pytlů do kontejneru by se obsah ze tří
kontejnerů pohodlně vešel do dvou a problém s
nedostatečnou kapacitou sběrných nádob na plast
by se bez problémů a finančního navýšení vyřešil.
Občas však bohužel nastane situace, kdy
některý z občanů nerespektuje Obecně závaznou
vyhlášku o třídění odpadu a do kontejneru na plast
bezostyšně odloží staré a použité oděvy (jako na
přiloženém obrázku pořízeném u nákupního
střediska v neděli 18.9.2019). Kontejnery na oděvy
byly dodavatelskou firmou z důvodu opakovaného
poškozování odstraněny a tak se někdo
nerozpakoval a v přesvědčení „přece hadry

nepotáhnu zpátky domů“, je hodil do volnějšího
kontejneru na plast. Pokud se takhle
chceme ke třídění odpadů stavět i do budoucna,
nezbyde než instalovat ke sběrným nádobám
kamerový systém a náklady na jeho pořízení včetně
instalace promítnout spolu se zvýšenými náklady na
likvidaci odpadů do výsledné ceny za vývoz
popelnic.
K porušování OZV se váže i druhá část mého
článku. Stejně jako do sběrných nádob na plasty
patří pouze plastový odpad, do sběrných nádob na
sklo patří pouze skleněný odpad a je jedno, jestli je
z bílého nebo barevného skla (nikoliv porcelán –
ten patří do kontejneru na shromaždišti odpadů) a
do sběrné nádoby u školy na papír patří pouze
papírový odpad a je jedno jedná-li se o noviny,
časopisy či kartonový papír. Jsou však mezi námi
občané, kteří do sběrné nádoby na papír odkládají
nabídkové katalogy originálně zabalené v igelitovém přebalu včetně nálepky s korespondenčními
údaji a navíc tento odpad vozí do sběrných nádob
do Zlonic. Nebudu zde zveřejňovat slova, která
jsem si od zaměstnankyně zlonického sběrného
dvora vyslechl, když musela sběrnou nádobu na
papír podrobně přebrat a jednotlivé druhy odpadu
separovat. Jen zde uvedu, že tímto jednáním došlo
ke dvěma přestupkům najednou. Jednak byla
porušena Obecně Závazná Vyhláška obce Zlonice
(do sběrných nádob na papír je zakázáno odkládat
jiný druh odpadu než papír – totéž ustanovení
máme i v OZV obce Klobuky) a rovněž byl porušen
Zákon o odpadech (odpad vzniklý na území obce je
majetkem této obce). Se zaměstnankyní zlonického
sběrného dvora jsem se domluvil, že v souvislosti
s tímto případem vznikne tento článek a budeme
doufat, že si jej hříšník přečte, svoji chybu si
uvědomí a své chování změní. V případě opakování
přestupků bude hříšník vyzván k podání vysvětlení
a následně bude záležitost předána k projednání
přestupkové
komisi
ve
Slaném.
(Jméno
i korespondenční údaje hříšníka jsou obecnímu
úřadu známy a z po-chopitelných důvodů je
nezveřejňujeme.)
Václav Henzl, místostarosta obce

