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USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č.10
ze dne 21. září 2011
Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
•
•
•

Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 9;
Informaci starostky obce ohledně odeslaného „klíčového
dopisu“ premiérovi vlády a účasti na pochodu starostů
k podpoře úpravy rozpočtového určení daní;
Informaci pana Pavluse k případné instalaci pyrolýzové
jednotky v areálu bývalého cukrovaru v Klobukách;

II. S ch v a l u j e :
•
•

•

•

Program zasedání zastupitelstva obce č. 10;
Pronájem pozemku par.č. 319/7 v k.ú. Klobuky o výměře
1.779 m2 za nefinanční plnění ve formě sekání a údržby
zeleně na celém tomto pozemku panu Petru Machovi
z Klobuk. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy;
Pronájem pozemku par. č. 227/1 o výměře 5.938 m2 v k.ú.
Klobuky na dobu neurčitou p. Jiřímu Maňákovi z Klobuk za
roční nájem 1.447,- Kč.
Zastupitelstvo obce
zároveň
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy;
Příspěvek 10.000,- Kč na činnost pro Michala Hamouze z
Klobuk v roce 2011.

Zasedání
zastupitelstva obce č. 12 se bude konat ve
středu 16. listopadu 2011 od 18.30 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.

PŘIPOMÍNKA POSVÍCENÍ V KLOBUKÁCH
Podle pověstí slavil posvícení poprvé král Šalamoun u příležitosti
zasvěcení nového chrámu v Jeruzalémě. Uspořádal tehdy velkou
hostinu, jíž dalo jméno právě vysvěcení svatostánku. Každý rok v
ten stejný den pak pořádal hostinu pro své přátele na počest
vysvěcení chrámu. Jak již tato legenda naznačuje, posvícení byla
výroční slavností, která se slavila v neděli před nebo po svátku
světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel.
Středověk spojený s křesťanskou vírou tuto tradici vděčně
přebral. Dostavba kostela byla totiž vždy mimořádnou událostí
pro celou vesnici. Lidé věnovali místnímu kostelu mnoho peněz a
dřiny, protože se stal kulturním a společenským centrem obce a
rázem vyzvedla její význam. Po celou dobu středověku a velkou
část věku nového bylo tedy „posvěcení“ událostí opravdu
výjimečnou.
Posvícení v tradici české vesnice byla v podstatě světská požitkářská
oslava konce hospodářského roku. Byl nový mák do buchet, zásoba
čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na
pekáč. Zkrátka ideální čas. Již v sobotu, před hlavním svátkem tzv.
hodovou nedělí se posílaly přátelům a příbuzným z okolních vesnic
koláče s pozváním na posvícení. „O sv. Martině husa zpívá nejlépe“
prozrazuje krásné pořekadlo fakt, že k hlavním chodům
posvícenského stolu patřila husa krmená speciálními šiškami. Než se
ale dostala na stůl, předcházel ji kaldoun, husí polévka s drůbky a
játrovými knedlíčky. Neodmyslitelnou přílohou pak byly houskové
knedlíky. Teprve nakonec přišly posvícenské koláče s tvarohem,
povidly, ořechy, jablky nebo mákem.
Ke stolu usedla celá rodina včetně širokého příbuzenstva. Čím více
hostů, tím větší pocta pro hospodyni. Po jídle si společnost
vyprávěla, vzpomínala a žertovala. V podvečer se již z hospody
ozvala hudba, která zvala k taneční zábavě. Oslavy v tomto

hodovním duchu pokračovaly v pondělí - tzv. Pěkná a protáhly se až
do úterý - tzv. Sousedská. Lidé rádi chodili na posvícení konané
porůznu v okolních obcích, aby navštívili své příbuzné, ale také
proto, že se jim tím naskytla příležitost dobrého jídla a dalšího
odpočinku.
Tradicí pro naší vesnici je oslava sv. Martina tzv. Martinské
posvícení, které tento rok spadá na neděli dne 13.11.. Pojďme tuto
tradici připomenout a uvařme si v tuto neděli tradiční posvícenská
jídla!

Pozvání na mši svatou.
Posvícenská mše svatá se koná v kostele Sv. Vavřince
v Klobukách v neděli dne 13.11.2011 ve 14.00 hodin. Mši bude
celebrovat kněz Pater Cyril Kubánek

ZAMYŠLENÍ
Jeden filozof řekl moudrou větu : Život má každý takový, jaký mu
udělají druzí. Myslel tím narození, výchovu a vliv rodiny, vzdělání a
vliv školy a učitelů, ale i společenské poměry, které jsou mnohdy
rozhodující. Zdůvodnil tím i možnost změny chování člověka a jeho
vývoj po celý život.
Ač nejsem filozof, ale pouhý malý komunální politik, dovoluji si
doplnit to, že na život člověka i jeho vývoj má velký vliv obec kde
žije. V posledních dvaceti letech to platí dvojnásobně. Vždyť obec
má obrovskou samostatnost. Její rozvoj je řízen zastupitelstvem,
které jak známo je voleno ve svobodných volbách na čtyřleté období
a mělo by vykonávat vůli občanů. (a co peníze dovolí, to se v zákonu
o obcích pomíjí).
Jistě jste zaregistrovali, že po třetí funkční období jsme pokročili
v úpravách obce, ale to základní mít vodu a kanalizaci s čističkou se
nepodařilo zajistit z finančních důvodů. Peníze hrají rozhodující roli a
to zejména z toho důvodu, že náš rozpočet nikdy nebude stačit na
investice v řádu sta milionů korun. Zamítnutí výstavby vodovodu ve
druhé etapě pro Klobuky a Kobylníky na Ministerstvu zemědělství
bylo zatím poslední negativní reakcí ze strany státu na naše snahy,
mít životní prostředí jako v řadě jiných obcí. O tom ale bylo již
mnohokrát hovořeno na zastupitelstvu a psáno ve Zpravodaji.
Já bych se dnes chtěl zamyslet nad možnostmi, které bychom měli
nebo mohli využít k financování takových velkých akcí a které jsou
nám doporučovány ze státních orgánů.
1) Zvyšte daň z nemovitosti! Dobrá rada. Můžeme podle zákona až
pětkrát. To by přineslo, pominu-li rozčarování a obrovský odpor
občanů, do rozpočtu ročně cca 2 miliony korun.
2) Využijte možnosti zvýšit příjmy za odpady zavedením kapitační
platby na občana! Rada k ničemu, protože jsme si již v minulém
období spočítali, že bychom dopláceli na likvidaci odpadů ještě víc
než nyní, minimálně čtyřistatisíci korunami.
3) Prodejte majetek obce! Také dobrá rada, kdybychom měli
stavební pozemky za desítky milionů. Ty ale nemáme. Pouze ve
výhledu po schválení změn územního plánu bychom mohli získat
zhruba pět milionů a za dvě hospody v Kobylníkách a Kokovicích ?
Jsem pro prodej ihned, ale pro tak velké investice by to nestálo ani
za řeč.
4) Zaveďte poplatek za zhodnocení nemovitosti za připojení na plyn
a v budoucnu právě za připojení na kanalizaci a vodovod! Vzdálená
budoucnost, která by zatížila občany a to za současného vedení
obce nechceme připustit.
Uvedená doporučení nelze realizovat, ale přes všechny problémy
pesimismus není na místě. Naděje umírá poslední a doufám, že se
situace zlepší buď příznivějším rozdělením daňových výnosů (tolik
diskutované RUD – rozpočtové určení daní – i naše paní starostka se
zúčastnila pražské manifestace starostů) nebo lepším postojem
státu, potažmo Ministerstva zemědělství, k malým obcím nebo
nějakým jiným zázrakem. Pominu-li úvodem popsanou výchovu a
vliv prostředí na člověka, je zde nezanedbatelné znečišťování
životního prostředí. A to se může vymstít nejenom nám.
Vladimír Procházka, místostarosta
Vydává Obecní úřad Klobuky a vychází podle potřeby zdarma pro všechny občany.
Webové stránky: http://klobuky.slansko.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.
Příspěvky dodává zastupitelstvo, obecní úřad a další. Sestavuje Svojanovský Antonín.

DDM OSTROV SLANÝ
NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 – 2012 v Klobukách
Podrobné informace o přihlášení se do kroužků, zápisném, obsahu výuky, vedoucím ZV a jeho
odbornosti získáte osobně na „OSTROVĚ“ (telefonicky 312522503. na www.ostrov-svc.cz )
Nebo u paní Mgr. Ludmily Zichové (telefonicky 312 57 94 75, e-mail: ludmila.zichova@centrum.cz)

Oddělení společenských věd a jiné
název kroužku

anglický jazyk,
doučování
malý čtenář

novinářská dílna

anotace
procvičování školní látky

místo
Klobuky

věk

práce s knihou, předčítání, rozvoj
čtenářských dovedností
(vhodné i pro žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami)
tvorba časopisu, psaní článků,
reportáží, rozhovorů

knihovna
Klobuky

7-11 let

knihovna
Klobuky

11-15 let

7-15 let

700,00 Kč
Jana Vancová
500,00 Kč
Ludmila Zichová

500,00 Kč
Ludmila Zichová

Oddělení pro rodiče a děti
zážitkový klub

program pro děti: hry, soutěže, výtvarné
techniky; program pro maminky:
výtvarné techniky, přednášky, kurzy;
společné akce, pobyty, výlety.

30 Kč
/rodina

Klobuky

rodiče s
dětmi

místo
Klobuky

věk
7-15 let

600,00 Kč

anotace
rozvoj pohybových dovedností

místo
Klobuky

věk
4-6 let

600,00 Kč

základy míčových her a sportů,
pravidla

Klobuky

7 – 10 let

600,00 Kč

anotace

místo

věk

teorie a praxe chovu malých zvířat a exo
ptáků, chovatelské výstavy, soutěže
eoretické a praktické základy rybolovu,
rybářské soutěže, výlety za rybami, možnost
získání rybářské povolenky

Klobuky

6-15 let

600,00 Kč

Klobuky

8-15 let

600,00 Kč

Oddělení výtvarné a rukodělné
název kroužku
ruční práce Šikulky
(pra)rodiče s dětmi

anotace
ruční práce všeho druhu: stříhání,
lepení, výrobky z papíru, textilu,
přírodnin, korálků, modelování

Oddělení turistiky a sportu
název kroužku
pohybové hry
(pra)rodiče s dětmi
míčové hry

Oddělení přírodovědy a enviromentu
název
kroužku
malý chovatel
rybář

•
•
•

Kroužky mohou vyplňovat mladším dětem čas do odjezdu autobusů.
V případě zájmu můžeme otevřít kroužek s žádaným zaměřením.
Do našich řad rádi uvítáme nové vedoucí zájmových kroužků.

