Klobucký

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná
15.5. 2013 v 18,30 hod..
ZPRÁVIČKY A PODĚKOVÁNÍ

Číslo >166<

duben 2013

USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 29
ze dne 17. dubna 2013
Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
29/01

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č.
28

II. S ch v a l u j e :
29/02 program zasedání zastupitelstva obce č. 29;
29/03 podání žádosti o dotaci přes Přemyslovské
Střední Čechy o.p.s. z Programu rozvoje
venkova/LEADER/SZIF (Státní zemědělský
intervenční fond) na projekt „Výměna oken a
vstupních dveří do hasičského domu Klobuky
čp. 189“;
29/04 aby zakázka na výměnu oken a vchodových
dveří včetně stavebních úprav byla zadána
firmě dle výběru podle podané nabídky
v aktuálním čase za cenu až do výše
260.000,- Kč vč. DPH. Rozhodujícím kritériem
nebude jen nabídková cena, ale i nabízená
záruka;
29/05 zadání zakázky na rekonstrukci chodníku od
čp. 161 k čp. 160 v Klobukách za cenu
126.158,- Kč vč. DPH panu Zbyňkovi Šmídlovi
z Cítolib a pověřuje starostku podpisem
smlouvy;

Touto cestou bych ráda poděkovala partě mladých,
kteří pod vedením Petra Macha mladšího vyčistili
okolí hasičské nádrže a koryto potoka v ulici Pod
Nádražím v Klobukách. Stejné poděkování patří lidem
okolo Věry Henselyové, kteří provedli jarní úklid
komunikací v Kokovicích.
Úřad práce s obcí uzavřel smlouvu pro rok 2013 na 5
pracovníků na veřejně prospěšné práce.
Poslední dubnový den končí vývoz popelnic každý
týden. Nadále od 1. května do 30. září bude vývoz
každý lichý týden v pátek.
Oslavy J. Š. Baara jsou naplánovány na 15. červen.
Proběhne mše svatá za J. Š. Baara, kterou bude
celebrovat biskup Václav Malý a od 13 hodin se koná
zahradní slavnost s oslavou Dne dětí u místní
sokolovny. Celá akce proběhne za štědré finanční
podpory společnosti Statek Novák Jarpice - Kamenice
s.r.o..
V červenci by měla být dle smlouvy o dílo dokončena
Rekonstrukce obecního úřadu, kterou stavíme díky
dotaci
z rozpočtu
Středočeského
kraje
ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM).
I když jsme de facto firmu zdrželi o skoro 5 měsíců a
to z důvodu konání dvojích voleb a srazu rodáků,
probíhají stavební práce v pořádku a stavba by
mohla být předána ještě v předstihu. Po předání
bude
do
nově
zrekonstruovaného
objektu
nastěhována i obecní knihovna a bude uvolněn
služební byt pro učitele v čp. 136.
Soňa Ottová
ROZBORY VODY ZE STUDNÍ

29/06 znění nové obecně závazné vyhlášky č.
1/2013 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranství s platností
od 3. 5. 2013;
29/07 uzavření smlouvy na inženýrskou činnost při
zpracování, podání dotační žádosti a
vypracování energetického auditu na akci
„Revitalizace části objektu MŠ Klobuky“ se
společností ENEPROTECH s.r.o. za cenu
62.315,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
ZO zároveň schvaluje zadání
zpracování projektu ing. Skleničkovi.
29/08 hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2013.

Jako každý rok budeme zajišťovat hromadný rozbor
vody z obecních i soukromých studní. Odběr bude
uskutečněn dne 27. 5. 2013 cca od 8:00 do
12:00 hod.. Cena za krácený rozbor je po slevě
s DPH
999,-Kč.
Krácený
rozbor
vyhovuje
požadavkům ke kolaudaci studny. Dopravu vzorků
hradí obec. Zájemci se mohou hlásit na OÚ do
15. 5. 2013. Cena je uvedena vč. DPH a zahrnuje
rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky,
vystavení odborného posudku. Platba bude po
předání rozboru přímo Zdravotnímu ústavu.
Soňa Ottová

ROZHLAS EVA – BEZPLATNÉ SMS NA MOBILY
ROZHLAS EVA umožňuje vyhlašovat důležitá
upozornění, oznámení a sdělení, která budou formou
zprávy zaslána občanům – registrovaným
uživatelům systému EVA.
Registrovat se můžete na obecním úřadu velmi
rychle – vyplněním příslušného formuláře a do 24
hodin vám již budou na mobil bezplatně zasílány
SMS o aktuálních a důležitých věcech týkající se
většiny občanů (vypnutí elektřiny, informace o
zdravotním středisku apod.). Opět se ukázalo jako
přednost být zaregistrován nyní v době, kdy máme
dočasně vypnut obecní rozhlas, neboť občané mají
díky SMS aktuální informace.
Z celkového počtu 1071 občanů je zapojeno do
tohoto systému pouhých 21 % (od loňska se zvýšil
počet registrovaných o 5%). Vzhledem k tomu, že
můžete být informováni i o různých mimořádných
situacích, služba je pro vás zcela bezplatná a
diskrétní, je počet zapojených do systému docela
malý.
Diskrétnost vašeho čísla mobilního telefonu je
zaručena. Kdo nejste registrován pouvažujte o
této nabídce!
Soňa Ottová
Z FARNÍ KRONIKY KLOBUKY
V noci z úterka 13. září na středu 14. září 1927 stalo
se v Kobylnickém dvoře politování hodné neštěstí.
Adjunkt tamního dvora Jan Janák vracel se o půl
noci kolem 1 hodiny z Vraného domů a u samých
vrat, kterými vchází se do dvora smrtelně se
nešťastnou náhodou postřelil. Jak se to stalo, nikdo
správně neví, protože šel úplně sám a lidem
z protějšího domku, kteří výstřelem byvše probuzeni
k němu přišli a už smrtelně zraněného u dvorských
vrat nalezli, ničeho neřekl. Také dvorským lidem,
když ho ihned odváželi do Slánské nemocnice ani
slovem se nezmínil o tom, jak k svému smrtelnému
postřelení přišel. Pravděpodobně asi když přišel
k vratům a chtěl si klíčem odemknout, vytáhl z kapsy
spolu s klíčem i revolver, který mu při tom upadl na
zem a nárazem na kohoutek byl způsoben výstřel.
Nasvědčuje tomu směr smrtelné rány, která šla
směrem zdola nahoru do břicha. Ještě téhož dne
zranění svému v nemocnici Slánské večer zemřel.
Pohřben byl ve svém rodišti.
Tento adjunkt Jan Janák měl ve Velkém Pálči svého
strýce Václava Janáka, který vrátil se z války jako
legionářský důstojník a při provádění pozemkové
reformy dostal přídělem, jako bývalý hospodářský
úředník ve službách kapitulních zbytkový statek ve
Strakonicích. Při dvoru ve Strakonicích není obytného
stavení, byť tento dvůr spravován ze Zlonic, proto
pan Janák učinil s panem Vopršalem z Lisovic

výměnu. Dal Vopršalovi přidělený svůj zbytkový
statek ve Strakonicích a od Vopršala dostal statek
ve Velkém Pálči, který má pěkné obytné stavení. Tím
způsobem bylo oběma k dobru vyhověno.
V Čeradicích stála uprostřed obce stará zvonička. Na
čtyřech zděných pilířích byla střecha s malou
věžičkou, v níž zavěšen byl zvonek. Pilíře i střecha a
trámoví na věžičce – vše bylo v tak zbědovaném a
sešlém stavu, že hrozilo to sesunutím. Poněvadž
oprava vyžadovala značného nákladu a dosavadní
způsob zvoničky otevřené – jen na pilířích byl
nevzhledný, proto rozhodli se čeradičtí, že raději
k obnosu, který by stála pouhá oprava, něco přidají
a vystaví kapličku ze základu novou a uzavřenou.
Pilíře staré zvoničky tedy zbořili a na témže místě
vystavěli novou pěknou kapličku. Na jejich prosbu o
příspěvek ke zbudování kaple daroval jsem jim obnos
2000,- Kč. Celá kaplička stála 7 000,- Kč. V neděli o
čeradickém posvícení odpoledne jsem kapličku
posvětil na žádost obecního představenstva.
Centrální ředitel Kapitulních statků, hospodářský
rada Oldřich Zbořil dlouhým pobytem jako správce
dvora v Kobylníkách a před tím v Pozdni tolik si
oblíbil tento kraj a tak si zde zvykl, že se rozhodl
vystavěti si zde vilový dům, aby v něm mohl užíti
každoroční dovolené o prázdninách a jednou, dá li
Pán Bůh, aby v něm prožil spokojená léta
zaslouženého odpočinku. Za tím účelem podal
žádost, aby nejdůstojnější metropolitní Kapitula, jako
patron farního kostela v Klobukách odprodala mu
kostelní pole přináležejícím farnímu kostelu
Klobuckému položené u samého nádraží proti
sokolovně. Žádosti bylo ochotně vyhověno a kostelní
pole bylo prodáno dle trhové smlouvy ze dne
31.8.1928 za ujednanou cenu 14 052,-Kč. Na
zakoupeném tomto poli vystavěl pan Zbořil
následujícího roku 1929 pěkný dům a kolem založil
pěknou zahradu. Dle doslechu stavba domu byla
zadána za 120 000,-Kč a prováděl jí místní zednický
mistr pan Hrzán pod dozorem pražského architekta,
který sestavil plány. Z pokojů na západ položených
naskýtá se překrásná vyhlídka přes Kokovice na
Panenský Týnec, který se svými markantními
zříceninami malebně rýsuje se na samém obzoru.
Peníze za prodané kostelní pole určeny na rozšíření
hřbitova. Na hřbitově je už vyčerpáno místo určené
pro zemřelé bezvěrce a proto katolíci z obavy, aby
do jejich hrobu nebyl snad pohřben nějaký nevěrec
vesměs všichni vykupují si hroby své, aby je měli
zajištěny jen pro sebe. Takovým způsobem stalo se,
že hřbitov v dohledné době by už nestačil a musí být
rozšířen. Získáním peněz za odprodané kostelní pole
bude rozšíření hřbitova umožněno.
Pokračování příště - Vladimír Procházka
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