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motorovým vozem vyráběným mezi lety 1976 1982, v ještě původním nátěru ČSD.

září 2015

KOMINÍK – VYMETÁNÍ KOMÍNŮ
Jak

jsme

již

informovali v minulém čísle
Zpravodaje, je na měsíc
září
zajištěno
čištění
komínů a kontroly komínů.
Čištění bude probíhat
v týdnu od 14. do 18.
září 2015. Přesný den,
kdy se kominík dostaví do
domů objednaných k využití jeho služeb, bude
sdělen prostřednictvím rozhlasu EVA případně
telefonicky či rozhlasem.

DO KLOBUK PŘIJELA
„HELENKA“
V pátek 28. srpna 2015 zavítala na nádraží v
Klobukách jedna z nejmodernějších souprav
dopravce České dráhy – motorová jednotka řady
844 – RegioShark. V rámci propagační jízdy
neveřejné osobní dopravy byla klobucká stanice
vybrána jako cílová a zároveň výchozí zvláštního
vlaku.
Motorová jednotka RegioShark s poetickým
názvem Helenka byla vyrobena v závodě PESA
Bydgoszcz SA v Polsku jako zatím poslední
z objednaných souprav pro dopravce ČD. Jedná
se o dvoudílnou, dvoumotorovou jednotku se
135. místy k sezení, konstruovanou pro rychlost
do 120 km/h, určenou pro obsluhu regionálních
tratí. Odtud pochází i název: Regio – jako
regionální a Shark – z angličtiny podle vzhledu
žralok.
Během více jak půlhodinového pobytu
„žraloka“ v Klobukách
došlo k zajímavému
setkání dvou generací. Novotou ještě vonící
motorová jednotka RegioShark v barvách
národního dopravce ČD se tu setkala
s pravidelným osobním vlakem tvořeným

Při pohledu na obě kolejová vozidla v pozadí
s malebnou nádražní budovou se romantikovi
zaleskne slza v oku, bohužel realita současnosti
s romantikou i na kolejích ostře kontrastuje.
Vzhledem k nízké vytíženosti vlakových souprav
a omezené traťové rychlosti je jasné, že příští
návštěva této moderní klimatizované soupravy
na našem nádraží bude bohužel opět jen
příležitostná.
Václav Henzl, místostarosta

PODĚKOVÁNÍ ZA LETNÍ
TVOŘIVÉ DNY VE STUDIU
MENHIR
Obecní úřad by tímto rád poděkoval
Spolku Klobuky v Čechách a o.p.s.
Kreatos Klobuky, kteří v srpnu
uspořádali tradiční „Výtvarné dílny
pro veřejnost“ v ateliéru Studia
Menhir.
Bohužel v letošním roce byla účast
občanů na této pěkné prázdninové
akci velmi malá. Do budoucna
přejeme pořadatelům, aby příští rok
byl úspěšnější a ještě jednou
poděkování hlavně paní MgA. Marii
Fleischmannové, která k této akci
bezplatně
poskytuje
prostory
bývalého mlýna v Klobukách čp. 37.
Soňa Ottová
starostka obce

PODZIMNÍ SOUPISKA FOTBALU
Podzim 2015
Den Datum Čas
SO
5.9. 17:00
SO
12.9. 17:00
NE
20.9. 16:30
SO
26.9. 16:30
SO
3.10. 16:00
SO 17.10. 15:30
SO 24.10. 14:30
SO 31.10. 14:30
SO
7.11. 14:00
SO 14.11. 14:00

zápas
VRANÝ B
Klobuky
Klobuky
Hrdlív
Slaný B
Klobuky
Klobuky
Švermov
Brandýsek Klobuky
Běleč
Klobuky
Klobuky
Družec
Lidice
Klobuky
FK Žižice
Klobuky
Klobuky Kročehlavy

KOMUNÁLNÍ ODPAD – ZIMNÍ
OBDOBÍ
UPOZORNĚNÍ:
Počínaje dnem 1. října 2015 – 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.

NOVINKY ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Jako každý začátek školního roku byl i ten
letošní ve znamení smutku po prázdninách a
radosti ze setkání s kamarády ze školy. Ve škole se
nás v posledních letech schází po každé o trošku
víc a tak tomu je i letos. Možná trochu radostněji,
protože po dlouhých 20 letech se počet žáků školy
vyšplhal přes magickou stovku. Celkem je ve škole

nyní zapsáno 113 dětí, z toho je 18 prvňáčků a 12
dětí v přípravné třídě. Pevně věříme, že i díky
naplněnosti mateřské školy bude počet dětí ve
škole ještě pár let vzrůstat. Pro váhavé maminky
a tatínky máme sdělení, že v mateřské škole už
zbývá jediné poslední volné místo, takže pokud
potřebujete pro své dítko školku, neváhejte. Rádi
Vás uvítáme a pokud byste se pouze chtěli přijít
podívat do školky anebo do školy, jsou pro Vás
naše dveře otevřené.
Daniela Doskočilová, ředitelka školy

VÝZVA PRO OBČANY KOBYLNÍK
Vážení občané,
v diskuzi na zastupitelstvu obce dne 19.8. jsem
informoval zastupitele o putování po obci
s akademickou malířkou. Měl jsem možnost podívat
se na některé kouty jinýma očima, očima ženy, která
má vkus a pochopení pro tradice, významné obecní
prvky a zákoutí, které reprezentují vesnici. Při té
příležitosti jsem navrhl uvažovat o zbourání
autobusové čekárny, která je stále devastována
vandaly a nemá využití pro něž byla někdy
v šedesátých letech určena. Vím, že jsou ještě
pamětníci, kteří v akci „Z“ čekárnu stavěli a ti si zcela
určitě pomyslí, že jsem se zbláznil, když chci
odstranit jejich dílo.
Nezbláznil, myslím to zcela vážně. Vede mě
k takovému kacířskému rozhodnutí pohled na
chátrající budovu v prostorách, kde je památník
padlých v první světové válce. V podstatě jde o
pietní místo, které si zaslouží důstojný prostor a to
nejen z úcty k padlým, ale i ze současného pohledu,
který naše společnost zaujímá k podobným místům.
Samozřejmě dojde po eventuelním zbourání
k sadové úpravě, k instalaci klasické čekárny pro
cestující autobusy za dozoru architekta tak, aby celý
prostor byl dobrou vizitkou obce a sloužil i příštím
generacím.
Také jsem navrhl, aby občané Kobylník, ale i ostatní,
kterým záleží na vzhledu obce, řekli na tento návrh
svůj názor. Činím tak prostřednictvím tohoto
Zpravodaje a prosím, abyste v krátké době dali
zastupitelům na vědomí váš souhlas či nesouhlas,
případně jiný návrh na využití „čekárny“.
Vladimír Procházka, kronikář a předseda kontrolního
výboru zastupitelstva obce
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