Klobucký

pasem České republiky, jde-li
průkazem o povolení k pobytu.

o

cizince,

Soňa Ottová, starostka obce

Číslo > 233 <

září 2022

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka
obce Klobuky podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
o z n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva obce se uskuteční:
• v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do
22,00 hodin a
• v sobotu 24. září 2022 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 bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním

DOPRAVA K VOLBÁM
Organizace dopravy voličů k volbám do Zastupitestva
obce, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září
2022. Jedná se o dopravu voličů z místních částí
obce Kokovice, Kobylníky, Čeradice a Páleček.
Zastávka autobusů, podle níže uvedeného jízdního
řádu:

pátek 23. září

sobota 24. září

Kokovice

15,30

17,30

09,00

11,00

Klobuky

15,35

17,35

09,05

11,05

Páleček

15,45

17,45

09,15

11,15

Čeradice

15,50

17,50

09,20

11,20

Kobylníky

15,55

17,55

09,25

11,25

Klobuky

16,00

18,00

09,30

11,30

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

ZÁJEZD DO DIVADLA
Obecní
úřad
objednal
návštěvu
divadla
Broadway v Praze
muzikálové představení
„OKNO MÉ LÁSKY“ dne 4. listopadu 2022, to je
pátek. Začátek představení je v 18:00 hodin. Cena
vstupenky včetně dopravy je 450,- Kč.

HIT MUZIKÁL S PÍSNĚMI PETRA
JANDY A SKUPINY OLYMPIC

Učinkující:
Adam Mišík/Vojtěch Drahokoupil/ Petr Ryšavý;
Kateřina Marie Fialová/ Michaela Pecháčková/ Nelly
Řehořová; Sharlota, Felicita Prokešová/ Natálie
Grossová; Bára Basiková/Radka Fišarová/Linda
Finková; Josef Vojtek/ Jan Toužimský/ Bohouš Josef;
Veronika Žilková/ Sandra Pogodová; Petr Vondráček/
Bořek Slezáček/ Ondřej Bábor; Peter Pecha/ Martin
Schreiner/ Jan Kopečný; Ondřej Bábor/ Josef
Vágner/Petr Šudoma a další.
Přihlášky zároveň s úhradou vstupenky na obecním
úřadě.
Soňa Ottová, starostka obce

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
PODZIM 2022
Den Datum Čas

Zápas
TJ Sokol
Slavoj Kladno
Klobuky
„A“
Velké
TJ Sokol
Přítočno „A“ Klobuky
TJ Sokol
Vinařice
Klobuky
TJ Sokol
Zlonice
Klobuky
TJ Sokol
Smečno
Klobuky
TJ Sokol
Kročehlavy
Klobuky
TJ Sokol
Hrdlív „A“
Klobuky
TJ Sokol
Sokol Hostouň B
Klobuky

SO

10.9.

17:00

SO

17.9.

16:30

SO

24.9.

16:30

SO

1.10.

16:00

SO

8.10.

16:00

SO

15.10.

15:30

SO

22.10.

15:30

SO

29.10.

14:30

SO

5.11.

14:00 Jedomělice

TJ Sokol
Klobuky

SO

12.11.

14:00

TJ Sokol
Klobuky

Družec „A“

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

minimálně

KOMUNÁLNÍ ODPAD – ZIMNÍ
OBDOBÍ
Počínaje dnem 1. října
2022
začne
topná
sezóna a AVE Kladno
bude vyvážet popelnicové
nádoby
se
zelenou
nálepkou opět každý
pátek, stejně tak i s
jednorázovou
nálepkou.
Nádoby
se
žlutou
nálepkou budou nadále
vyváženy v liché pátky.
Nádoby mějte připraveny
k vývozu již od 5:30
hodiny ranní, případně již
ve čtvrtek večer.

KOMINÍK – VYMETÁNÍ
KOMÍNŮ
Jak jsme již informovali v minulém čísle Zpravodaje,
je na měsíc říjen zajištěno čištění komínů a
kontroly komínů.
Čištění bude probíhat v týdnu od 3. do 10. října
2022. Přesný den, kdy se kominík dostaví do domů
objednaných
k využití jeho služeb, bude sdělen

prostřednictvím mobilní aplikace případně telefonicky
či rozhlasem.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se stále
v obci potýkáme s nepořádkem,
nejenom díky odpadům, rádi
bychom upozornili na některá
ustanovení obecně
závazné
vyhlášky
č.
2/2016,
o
zabezpečení veřejného pořádku a
čistoty v obci.
Dle čl. 2, odst. 1, 2 a čl. 3:
„čl. 2 – odst. 1) Veřejným pořádkem se rozumí stav,
kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v
daném místě a čase při respektování subjektivních
práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména
nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku,
zdraví a právo na příznivé životní prostředí.
čl. 2 – odst. 2) K nastolení a zajištění veřejného
pořádku dochází dodržováním pravidel chování na
veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla
obsažená v právních normách, jednak pravidla
chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich
zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení
nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
čl. 3 - odst. 1) Každý je oprávněn užívat veřejné
prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a
k účelu, ke kterému je určeno.
čl. 3 – odst. 2) Každý je povinen udržovat na území
obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho
zajištění respektovat a řídit se povinnostmi
stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob
pověřenými obcí kontrolou nad jejich dodržováním.”
Vzhledem tomu, že si obec nemůže dovolit financovat
vlastní strážníky, jako ve městech, žádáme občany o
pomoc s udržení veřejného pořádku a čistoty touto
formou.
Vyzýváme proto všechny, kteří dosud zmíněnou
vyhlášku nerespektovali, aby si uvědomili, jak se mají
řádně chovat. Zejména nezanechávat po sobě PET
lahve, sklenice, papírové obaly, nedopalky, cigaretové
krabičky, plechovky apod.. A vést k pořádku zároveň
své děti. To samé platí i kolem silnice do Kobylník,
Kokovic a v okolí obce.
Zastupitelstvo obce Klobuky

