Klobucký
Číslo >156<

červen 2012

USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č.19
ze dne 20. června 2012

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
19/01 kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č.
18;
II. S ch v a l u j e :
19/02 program zasedání zastupitelstva obce č. 19;
19/03 uzavření smlouvy
na zřízení věcného
břemene pro stavbu „Vedení 400 kV
V410/419 Výškov – Čechy střed“ pro ČEPS
a.s. na pozemku parc. č. 315/1 v k.ú.
Čeradice u Pálečku za finanční náhradu ve
výši 1.000,-Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
19/04 budoucí prodej stavby „Klobuky - Kokovice –
vodovod“ společně s předloženou smluvní
dokumentací, která obsahuje Smlouvu o
budoucí kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí
smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní
kapitál a to včetně příloh a pověřuje starostku
podpisem těchto smluv;
19/05 uzavření smlouvy na rekonstrukci místních
komunikací v obci
Čeradice a Kokovice
s firmou Ekostavby Louny za cenu 680.994,Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem
smlouvy;
19/06 uzavření smlouvy
na hydroizolaci ploché
střechy hasičského domu
s firmou Petr
Doubek Slaný - Kvíček za cenu 58.176,- Kč
vč. DPH a pověřuje starostku podpisem
smlouvy;
19/07 uzavření smlouvy na vyhotovení nové fasády
čp. 6 v Klobukách s firmou Zbyněk Šmídl z
Cítolib za cenu 144.759,- Kč vč. DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy;
19/08 dodání nových plotových dílů pro MŠ vč.
montáže a demontáže od pana Josefa
Menšíka z Peruce za cenu 35.300,- Kč;
19/09 uzavření smlouvy na rekonstrukci místní
komunikace v obci Klobuky s firmou Ekostav-

by Louny za cenu 379.161,08 Kč vč. DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy;
19/10 uzavření smlouvy na rekonstrukci chodníku
od křižovatky ulic 9. května a Třebízského
podél čp. 194 až k vjezdu do čp. 36
v Klobukách v celkovém objemu 160 m2
s firmou Zbyněk Šmídl z Cítolib za cenu
144.960,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku
podpisem smlouvy;
19/11 rozpočtové opatření č. 2;
19/12 výsledky hospodaření obce za rok 2011 po
provedeném auditu firmou PKM Praha, Ing.
Pekařová;
19/13 aby provedení auditu hospodaření obce za
rok 2012 bylo opět zadáno firmě PKM Praha,
Ing. Pekařová;
19/14 výsledky výběrové řízení na dodavatele
stavby
rekonstrukce
obecního
úřadu
v Klobukách s firmou Josef Brabec – AMIGO z
Loun za cenu 3,692.443,40 vč. DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy s tím,
že stavba započne až po podpisu smlouvy
s poskytovatelem dotace;
19/15 uzavření mandátní smlouvy na stavební dozor
na stavbě Rekonstrukce obecního úřadu
v Klobukách s panem Josefem Richtrem ze
Zlonic za měsíční odměnu ve výši 3.000,-Kč
vč. DPH na dobu provádění stavby;
19/16 vícepráce na stavbě Nástavba MŠ Klobuky
v celkovém objemu vč. DPH 253.492,- Kč
s tím, že k proplacení těchto prací dojde po
provedené kolaudaci stavby.
III. Neschvaluje :
19/17 vyhlášení úmyslu prodeje části pozemku č.
518/2 v k.ú. Páleček.
Příští jednání zastupitelstva bude 15. 08. 2012
v 18,30 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

TVOŘIVÉ DÍLNY PRO VEŘEJNOST
Kreatos, o.s. a Klobuky v Čechách, o. s. Vás srdečně
zvou na letní tvořivé dílny pro veřejnost a setkávání
ve mlýně v Klobuchách.
Ateliérová odpoledne se budou konat každý pátek od
29. června 2012 vždy od 15 hodin do 17 hodin
(vyjma svátku 6. července) po dobu prázdnin.
Vstup 30,- Kč, rodina 50,- Kč (glazury, vypálení,
hlína).
Tématická zaměření: jednotlivých akcí:
29.06. Keramika (korále z keramiky);
13.07. Obrázky malované horkým voskem (voskovky,
kladívková čtvrtka) - lektorka Renata Egrtová.
Keramika.
20.07. Keramika
27.07. Keramika

03.08. Drátkování s korálky -lektorka Hana Cimrmanová.
Keramika.
10.08. Keramická podložka pod nádobí.
17.08. Piknik na zahradě Každý s trochou do mlýna
(opékání špekáčků, koláče, ovoce a čím kdo
přispěje), program pro děti
24.08. Keramika zejména pro děti.
Výstavka výrobků.

UPOZORNĚNÍ REGISTRU VOZIDEL
Upozorňujeme
motoristickou
veřejnost,
že
v souvislosti s přechodem Centrálního registru
vozidel
z působnosti
Ministerstva
vnitra
na
Ministerstvo dopravy a zavedení zcela nového
systému registrace vozidel od července 2012 bude
v týdnu od 2. 7. 2012 do 6. 7. 2012 v celé republice
registr vozidel mimo provoz. Nový systém by měl
být v provozu od pondělí 9.7.2012.
Tato změna je celorepubliková a náš úřad vzniklou
situaci nemůže ovlivnit.
PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři dětského dne v Klobukách děkují
sponzorům, kteří tuto akci umožnili, a to:
Hasičům Klobuky, Obecnímu úřadu Klobuky, Sokolu
Klobuky, panu Švandrlíkovi (opravy chladírenského
zařízení), panu Ježkovi (hospoda na Paloučku), panu
Sukovi (autoservis), panu Kotlíkovi (prodej a montáž
plastových oken a dveří firmy Čerok), panu Doubkovi
(výroba prodej eurooken, eurodveří a jiných
výrobků), panu Liskovi (zahradnictví Kokovice)
a panu Vejraškovi (servis a prodej plynových kotlů).
Martin Pinc
PRÁZDNINOVÉ AKCE K KLOBUKÁCH
30. 06. Klobucký pětiboj
04. 08. Turnaj ulic
11. 08. Pouťový turnaj o pohár starostky obce za
účasti týmů Sokol Klobuky, SK Pchery, SK
Vrbno a SK Velemín. Večer zábava - hraje
skupina Globus.
12. 08. od 17.00 hod. zápas starých pánů Klobuk.
Po oba dny pouťové atrakce.
Martin Pinc
Z FARNÍ KRONIKY KLOBUKY
Veliké starosti měly byrokratické kruhy, jak to bude
dopadat se žněmi na venkově, když ubylo tolik
zemědělských dělníků. To bylo komisí, schůzí, ,
konferencí, porad, anket a kdoví čeho všeho, kde
kdo ve městech se zdál být tímto tématem posedlý.
Chytili se toho novináři a psali článečky, chopili se
toho
učenci-odborníci
a
psali
články
národohospodáři, měli přednášky a psali pojednání.

Kde jaký ředitel gymnázia nebo reálky vyzýval
studentíky, aby šli venkovu na pomoc při žních.
Sokolové vydávali o tom provolání k jednotám a
bratři sokolové opravdu v neděli přepadali pole,
dokud jim dělníci nenatloukli, že jim berou práci a
ubírají výdělek.
Venkov ale klidně pracoval, sklízel svou úrodu do
stodol bez odvedených lidí a potahů i bez pomoci
byrokratů. Konečně chýlily se žně ke konci, psalo se
21.srpna 1914, dostal jsem od obecního úřadu
přípis: „ Na základě ministerského nařízení ze dne
5.srpna 1914 č.200 jmenuji Vaší důstojnost členem
komise pro žně a obdělávání polí v naší obci“.
Přece však našim rolníkům někdo vypomohl. Ke
konci května přibyla do Klobuk vícečlenná herecká
společnost a hrála divadlo v sále u Vajglů. Dařilo se
jim dobře, zůstali zde dlouho, a když byli nuceni se
svým repertoirem jinam se odebrati, neměli ještě
zaplacené dluhy a vyplacené zástavy. V té situaci
zastihl je 26.červenec. Hrát už neměli co a lidé měli
jiné starosti, než chodit se dívat na špatně hrané
kusy jako Mistr Jan Hus, Bratři sv. Bernarda apod.,
ale také jiné starosti, než živit a šatit herce na dluh.
A tak nezbývalo hercům než se chopit pořádné
práce. A byli moudří dost, že to udělali. A tak jsem
viděl některé čistit stroje v továrně, natírat barvou,
pomáhat strojníkům atd. Ženy pak dali herci na
pomoc selkám. Tím se aspoň někteří zde udrželi,
zvláště když vlaky civilistů nevozily. Všecky vlaky
sloužily jen k dopravě vojska, později jezdil jeden
vlak na Prahu. Cesta z Klobuk do Prahy trvala se
zastávkami 7 hodin, ježto v každé stanici dlouho vlak
stál.
Dne 17. listopadu večer o desáté hodině přijelo do
Klobuk 150 poláků od Tarnowa, tak zvaných
východcow, čili uprchlíků. Prchali před Moskali
(ruskými vojáky), kteří postupovali na Krakow. Byly
to většinou rodiny kolejcov, to je zřízenců na dráze.
Když totiž naši ustupovali, byli všichni zřízenci
avisováni, že nejbližší vlakem se musí stěhovat. Vlak
přijel, u každého strážného domku zastavil na
minutu, všecko se naložilo a jelo se dál. Proto naši
uprchlíci vezli s sebou i nábytek a slepice.
Pověst, že do Klobuk přijedou Poláci netěšila nikoho.
Docházeli od jinud již hlášky, že jsou nečistí a
nepořádní, že se opíjejí a hádají. Měl jsem obavy,
abych nemusel
rodiny přijmout na faru. Byly
zbytečné, protože některé rodiny vzaly uprchlíky
dobrovolně, jiní ubytováni byli v sále u Vajglů, u
stavitele Hrzána, u Malypetrů, Illichů atd
Vladimír Procházka – pokračování příště
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