Klobucký
Číslo > 232 <

srpen 2022

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
Letošní pouťové oslavy
a v neděli 13. – 14. srpna.

proběhnou

v sobotu

PROGRAM:
sobota 13. 8. 2022
15.00 hod. • mše svatá v kostele sv. Vavřince
v Klobukách
21.00 hod.

•

pouťová zábava, k tanci a
poslechu hraje skupina VALROK

neděle 14. 8. 2022
13.00 hod. • pouťové atrakce
(zdarma)
14.00 hod.

•

koncert Bohuše Matuše a Matěje
Vaníka

Co nejsrdečněji všechny zveme. Věříme, že se
oslavy vydaří a bude nám přát i počasí.

• Dále bylo kontrolou zjištěno, že do dnešního dne
stále ještě někteří nesplnili ohlašovací povinnost
plátce poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č.
02/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci. Učiňte tak co
nejdříve na OÚ.

KOMINÍK – VYMETÁNÍ
KOMÍNŮ
Máme zajištěno čištění komínů a kontroly komínů.
Čištění bude probíhat v týdnu od 3. do 7.10.
2022.
Zvýhodněná cena za vyčištění jedné spalinové cesty
včetně vydání „Kontrolní zprávy" je 550,- Kč, další
komín ve stejném čp. je 350,- Kč.
Zájemci
hlaste
se
na
obecním úřadě do 23.9.
2022. Přesný den, kdy se
kominík dostaví do domů
objednaných
k využití jeho
služeb, bude sdělen prostřednictvím SMS zpráv případně
telefonicky či rozhlasem.

MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané, vzhledem k tomu, že již není
funkční stará verze mobilní aplikace na zasílání
informačních SMS pro vás a do dnešního dne se ne
všichni přihlásili do nové, je potřeba se nově
zaregistrovat.
Jak na to - Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku
https://klobuky.mobilnirozhlas.cz/registrace
2. Přes mobilní aplikaci MobilníRozhlas
Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS
3. Vyplněním registračního letáku a předáním
na úřad obce Klobuky.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
• Z evidence plateb uskutečněných od 1.1. do 31.
7. 2022 bylo zjištěno, že
někteří chovatelé 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.

POZVÁNKA NA MŠI
Dovolujeme si pozvat občany na mši, která bude o
pouť v kostele sv. Vavřince v Klobukách v sobotu
dne 13. srpna 2022 od 15.00 hodin. Mše se
zúčastní v rámci kulturní spolupráce zástupci Spolku
Jindřicha Šimona Baara z obce Ořech u Prahy, kde
Baar působil po odchodu z Klobuk. Mši svatou
budou celebrovat náš farář Pater Kubánek a
ořešský farář Pater Kužniar.
Vladimír Procházka

