Klobucký
Číslo > 223 <

září 2020

Zájemci
hlaste
se
na
obecním úřadě do 24.9.
2020. Přesný den, kdy se
kominík dostaví do domů
objednaných
k využití jeho
služeb,
bude
sdělen
prostřednictvím SMS zpráv případně telefonicky či rozhlasem.

INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
zastupitelstvo obce se rozhodlo podat několik
žádostí o možné dotace na naše plánované projekty
a musím konstatovat, že letos se nám zatím „hodně
dařilo“.
1. Dotace z Programu MZe 129 300 „Podpora
výstavby
a
technického
zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ na akci
„Vodovod v obci Klobuky - Páleček“ ve výši
7,088 mil Kč;
2. Dotace z Ministerstva financí ČR na akci
„Přístavba ZŠ vč. splaškové kanalizace a
zajištění bezbariérovosti“
z podprogramu
298D2280 – podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí ve výši 13,848 mil.
Kč;
3. Dotace z Programu 2017 – 2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova“ na akci
„Výstavba vodovodu Čeradice – Klobuky“
ve výši 1,021 mil. Kč;
4. Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na na
akci „Výstavba školního hřiště a atletického
zázemí pro ZŠ Klobuky“ ve výši 1,472 mil.
Kč;
5. Dotace z Ministerstva životního prostředí ČR z
Operačního program životní prostředí 2014-2020
na akci „Protipovodňová opatření obce
Klobuky“ ve výši 1,847 mil. Kč (v rámci této
dotace bude vybudován nový obecní rozhlas ve
všech částech obce).
Pevně věřím, že budeme úspěšní i do budoucna a
podaří se nám díky dotacím vybudovat kanalizaci
v celé obci, což považuji do budoucna jako náš
stěžejní úkol.
Soňa Ottová, starostka obce

KOMINÍK – VYMETÁNÍ
KOMÍNŮ
Máme zajištěno čištění komínů a kontroly komínů.
Čištění bude probíhat v týdnu od 29.9. do
2.10. 2020. Zvýhodněná cena za vyčištění jedné
spalinové cesty včetně vydání „Kontrolní zprávy" je
500,- Kč, další komín ve stejném čp. je 300,- Kč.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Obecní úřad objednal návštěvu divadla Divadla
Broadway v Praze na muzikálové představení „KAT
MYDLÁŘ“ dne 9. října 2020, to je pátek.
Začátek představení je v 18:00 hodin.
Učinkující: Daniel Hůlka / Bohuš Matuš / Marian
Vojtko, Petr Kolář / Ladislav
Spilka, Kateřina
Brožová / Radka Fišarová, Martin Pošta / Tomáš
Trapl, Ivana Jirešová /
Martina Procházková,
Gloria Mielniková / Kristina Kloubková.
Přihlášky zároveň s úhradou vstupenky na obecním
Cena vstupenky včetně dopravy je 450,- Kč.
Odjezd z jednotlivých místních částí Klobuk
je:
• 15:00 Kokovice u autobusové zastávky
• 15:05 Klobuky před obecním úřadem
• 15:10 Kobylníky autobusová zastávka
• 15:15 Čeradice na silnici pod kapličkou
• 15:20 Páleček autobusová zastávka
• 15:35 Slaný „na váze“.
Vstupenky předáme v autobuse.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Starostka obce Klobuky podle podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje se konají:
• v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin
do 22,00 hodin a
• v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin
do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 (Klobuky) je
volební
místnost
v zasedací síni OÚ
v Klobukách, 9. května 62,

(pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v Kokovicích,
Kobylníkách,
Klobukách
a
v Čeradicích)
ve volebním okrsku č. 2 (Páleček) je
volební
místnost
v zasedací síni OÚ
v Klobukách, 9. května 62,
(pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v Pálečku).
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže
svoji totožnost a státní občanství
České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky.
Soňa Ottová, starostka obce

DOPRAVA K VOLBÁM
Organizace
dopravy
voličů
k volbám
do
Zastupitelstva Středočeského kraje, které se
uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Jedná se o
dopravu voličů z místních částí obce Kokovice,
Kobylníky, Čeradice a Páleček. Zastávka autobusů,
podle níže uvedeného jízdního řádu:
Pátek 2. října
Kokovice 15,30 17,30
Klobuky 15,35 17,35
Páleček
15,45 17,45
Čeradice 15,50 17,50
Kobylníky 15,55 17,55
Klobuky 16,00 18,00

Sobota
09,00
09,05
09,15
09,20
09,25
09,30

3. října
11,00
11,05
11,15
11,20
11,25
11,30

Odjezd zpět domů po volbě (asi za 20 minut) po
příjezdu do Klobuk.

SLOVO MÍSTOSTROSTY
Vážení spoluobčané,
nejprve začnu problematikou rekonstrukce
základní školy, která si vyžádala naši největší
pozornost a dotkla se většiny občanů. Začátkem
července začala částečná rekonstrukce původní
budovy základní školy, výstavba nové jímky,
přístavba nových učeben a kabinetů a výstavba
výtahu. Krátce po zahájení prací už bylo jasné, že
původně plánovaná technologie dozná výrazných
změn. Podlaha v původní sborovně byla po odkrytí
do poloviny plochy vlhká, kameninové odpadové
potrubí v podlaze chodby bylo místy zanesené a na
několika místech děravé. Na záchodech sice byla
sanitární keramika pevně přichycená k podlaze, ale
odpadové trubky byly u několika toaletních mís

propadlé až 10 cm pod hrdlo výlevky. Po zjištění
tohoto havarijního stavu byla s dodavatelskou
firmou uzavřena smlouva na kompletní rekonstrukci
všech sociálních zařízení včetně nových obkladů,
instalaci sádrokartonových podhledů, rekonstrukci
podlah na chodbách a celkovou opravu vnitřních
omítek a štuků na chodbách. Samozřejmě že větší
objem objednaných prací si vyžádal i prodloužení
doby realizace rekonstrukce. Bylo jasné, že termín
otevření školy 1. září se nestihne. V tuto chvíli jsme
řešili, jakým způsobem a od jakého data zahájit
školní rok. Nechtěli jsme připravit prvňáčky o
slavnostní zahájení školy 1. září, a tak byla pro
první třídu upravena třída v bývalé kotelně
s provizorním vchodem přes budovu tělocvičny a
školní dvůr. Po dohodě se stavební firmou, která na
stavbě navýšila počet pracovníků a ty současné
přeskupila v maximální možné míře na práce
v interiéru, byl dohodnut termín zahájení výuky na
14. září 2020. A jelikož jsme v České republice, bylo
nutné mít pro posunutí zahájení školního roku
souhlas
Ministerstva
školství,
mládeže
a
tělovýchovy.
V půlce
srpna
jsme
souhlas
s odkladem zahájení školního roku obdrželi. Až
teprve poté jsme mohli rodiče dětí oficiálně
informovat o posunutí začátku školního roku. Jsme
si vědomi (zastupitelstvo obce a zástupci školy), že
jsme mnoha rodičům školou povinných dětí
způsobili po „koronavirových prázdninách“ na konci
loňského roku další nepříjemnosti, ale prosíme
v tomto směru o pochopení, protože mávnutím
rukou nad nepředpokládaným havarijním stavem,
by nás v blízké budoucnosti stálo opětovnou
významnou investici do již zrekonstruované školy.
Abychom alespoň částečně zmírnili dopad posunutí
začátku školního roku rodičům žáků 2. – 9. třídy,
byl zřízen pro tyto žáky provoz školní družiny.
Souběžně s přístavbou a rekonstrukcí ZŠ
započala výstavba vodovodu v Pálečku. K dnešnímu
dni (30.8.2020) se pracuje na vodovodním
přivaděči z Čeradic do Pálečku, je proveden protlak
pod železniční tratí a na začátku Pálečku od Čeradic
je osazena odkalovací šachta. Projekční kancelář
dodala
Projektovou
dokumentaci
k polovině
vodovodních přípojek. Zde práce zatím probíhají dle
harmonogramu.
V předprojektové přípravě realizace kanalizace a
ČOV Klobuky jsme s projektanty nalezli shodu
v trasování kanalizačního potrubí od Kokovic až po
Páleček i s umístěním ČOV v Klobukách. V současné
době probíhá zapracování požadavků možného
budoucího provozovatele kanalizace a ČOV ohledně
technologického vybavení ČOV, vybavení čerpacích
stanic a požadovaného zabezpečení ČOV.
Václav Henzl, místostarosta obce

