Klobucký
Číslo >144<

duben 2011

USNESENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č.5
ze dne 16. března 2011
Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. B e r e n a v ě d o m í :
•
•

kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 4;
informaci o hospodaření obce za rok 2010;

II. S ch v a l u j e :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

program zasedání zastupitelstva obce č. 5;
schvaluje prodej obecních pozemků v k.ú. Klobuky p.č. 868 o
výměře 1.813 m2 a p.č. 421/7 o výměře 252 m2 panu Pavlu
Novákovi. Zájemce zaplatí cenu 10,- Kč/m2 + poplatek
Katastrálnímu úřadu + popl. za smlouvu. Zastupitelstvo obce
zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy;
vyhlášení úmyslu prodeje obecního pozemku v k.ú. Klobuky
par. č. 499/10 o výměře 469 m2;
vyhlášení úmyslu pronájmu
obecního pozemku v k.ú.
Klobuky par. č. 948/2 o výměře 2.809 m2;
zástupcem zastupitelstva obce ve školské radě ZŠaMŠ pana
Vladimíra Procházku;
zřízení komise pro tělovýchovu, sport a kulturu ve složení:
předseda pan Martin Pinc a členové p. Štěpán Tomec a paní
Radoslava Madzarová;
zřízení stavební komise ve složení: předseda pan Zdeněk
Lisec a členové p. Tomáš Kuželka a paní Jaroslava Ležáková;
zadání zakázky na zhotovení nových schodů k zastávce ČD
v Pálečku firmě Elektromontáže Slaný za cenu 83.551,- Kč
vč. DPH;
finanční úhradu – kompenzaci případné roční ztráty ČSAD
Slaný z autobusového spoje č. 9 až do výše 21.040,- Kč;
výpověď ze smlouvy účetní firmě Zuzana Sturzová ke dni 31.
3. 2011 s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíce a končí 30. 6.
2011;
výši neinvestičních nákladů na jednoho žáka 10.000,- Kč pro
školní rok 2011/2012 pro ZŠaMŠ Klobuky;
zadání instalace nového rozvodu veřejného osvětlení a
rozhlasu v Klobukách v ulici Nádražní firmě Petr Mach
za konečnou cenu 63.144,- Kč vč. DPH;
rozpočtové opatření č. 1;
úhradu faktury za vyhotovení projektové dokumentace na
nástavbu MŠ Klobuky ing. Skleničkovi ve výši 30.000,- Kč;

III. V y h l a š u j e :
Dnem 5. května 2011 zahájení zjišťování průběhu hranic
pozemků v katastrálním území Kobylníky podle § 35 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), v platném znění,
podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 344/1992 Sb.,
o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
v platném znění a v souladu s oznámením Ministerstva
zemědělství, Pozemkového úřadu Kladno ze dne 15. března 2011
v rámci zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy.

Zasedání zastupitelstva obce č. 6 se bude konat ve
středu 20. dubna 2011 od 18.30 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Termín dalšího zasedání č. 7 je stanoveno na středu 18.
května 2011 od 18.30 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Tak jako každý rok budou i letos přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad ve všech částech obce
mimo KLOBUK.
V Klobukách budou k dispozici kontejnery na dvoře čp. 6 proti
obecnímu úřadu. Dvůr bude otevřen každé pondělí a středu od 8.00
do 17.00 celý duben.
V každé z částí bude přistaven kontejner po dobu jednoho týdne.
Příklad: v pondělí se přistaví prázdný kontejner, ve čtvrtek se vyveze
a hned se přistaví další prázdný (provede se výměna) a v pondělí se
nakonec odveze druhý plný a jako první prázdný se přistaví do další
části obce.
V mimořádných případech lze projednat na obecním úřadě odvoz
odpadu multikárou přímo z domu.
Upozorňujeme všechny občany, že do kontejnerů se nesmí dávat
nebezpečný odpad (pneumatiky,akumulátory, televizory, rádia,
zbytky barev, zářivky, elektronika, pračky, mrazničky, ledničky a
další).
Nebezpečný odpad můžete uložit na pomocný sběrný dvůr
v Klobukách, a to bezplatně po celý rok.
ROZPIS PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ:

KOKOVICE.
Pondělí
11. dubna Kokovice – náves

Přistavení

Čtvrtek

14. dubna Kokovice – náves

Výměna

Pondělí

18. dubna Kokovice – náves

Odvoz

KOBYLNÍKY.
Pondělí
18. dubna Kobylníky u hospody
Čtvrtek
21. dubna Kobylníky u hospody
Úterý

26. dubna Kobylníky u hospody

ČERADICE.
Úterý
26. dubna Čeradice – náves
Čtvrtek
28. dubna Čeradice – náves
Pondělí

2. května Čeradice – náves

PÁLEČEK.
Pondělí
2. května
Čtvrtek
5. května
Pondělí
9. května

u býv.prodejny
u býv.prodejny
u býv.prodejny

Přistavení
Výměna
Odvoz
Přistavení
Výměna
Odvoz
Přistavení
Výměna
Odvoz

OTVÍRÁNÍ KOKOVICKÉ STUDÁNKY
Otvírání kokovické studánky Pod ovčínem proběhne
24. dubna 2011 v 15 hodin.
Studánka se bude otevírat lidovou slavností, inspirovanou
písňovým cyklem Miloslava Bureše a Bohuslava Martinů ve které
vystoupí kokovické děti s rodiči, přespolní i starousedlíci. Všichni
jsou srdečně zváni.

ROZBORY VODY ZE STUDNÍ
Jako každý rok budeme zajišťovat rozbory vody z obecních i
soukromých studní. Odběr bude uskutečněn v pondělí 9.
května 2011 v dopoledních hodinách. Cena za krácený
rozbor a odborný posudek je po slevě s DPH cca 740,- Kč.
Dopravu vzorků hradí obec. Rozbor vzorku hradí zájemce (po
předání vyhotoveného rozboru) přímo Zdravotnímu ústavu.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ do 4. května 2011.

UPOZORNĚNÍ PRO PEJSKAŘE
Vzhledem k tomu, že se nám v Klobukách v poslední době množí
případy pokousání občanů volně pobíhajícími psy, upozorňujeme
majitele a chovatele psů na jejich povinnosti. Je potřeba, aby
všichni psi byli řádně očkováni a v případě, že již dojde
k pokousání, je chovatel psa povinen na své náklady nechat psa
vyšetřit u veterináře a poškozenému dodat vysvědčení o
výsledku tohoto vyšetření. Pokud chovatel psa toto nesplní, pak
se dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta až
Starostka obce
do výše 10.000,- Kč.

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Upozorňujeme, že 30. dubna 2010 končí zimní období pro vývoz
popelnic. Popelnice budou nadále vyváženy každý lichý týden
v pátek a měly by být připraveny k odvozu již v 5 hodin ráno
(nejlépe připravit večer před vývozem). První vývoz popelnic po
zimním období bude v pátek 13. května 2011.

STUDIO MENHIR
Hostem zastupitelstva obce dne 19. ledna 2011 byla
předsedkyně neziskové organizace Klobuky v Čechách o.s. Marie
Fleischmannová, kde přednesla zprávu o činnosti sdružení.
Uvedla, že sdružení obnoví zajímavé prostory mlýnice Klobuky
č.p. 37, kde vznikne letní galerie Studio menhir.
Zároveň zve na pravidelná ateliérová páteční odpoledne děti,
mládež a ženy z Klobuk do keramického ateliéru Studia Menhir
Klobuky č.p. 37 – mlýn (u bývalého cukrovarského rybníka).
Ateliéry začnou 3. června 2011, vždy od 15 hod do 18 hod. V
průběhu měsíce června si můžete vymodelovat z keramické hlíny
a vypálit sošku s námětem „ venkovské zvíře, které máme rádi“.
Ateliérová páteční odpoledne různých uměleckých činností budou
v provozu celé prázdniny. Vstup je zdarma, prosíme pouze o
přezutí, a pracovní oblečení.
Ateliér je kapacitně asi pro 10 osob, takže by bylo dobré se
předem ohlásit. Mobil : 602 838 033. Webové stránky:
www.studiomenhir.cz. Těšíme se na vás.

PLÁNOVANÉ AKCE V DUBNU
Čtvrtek 14. dubna
Čaj o sedmé v jídelně MŠ, začátek v 19:00 hod.,
z cestovatelem J.Tajčem o Austrálii a Oceánii;
Sobota 23. dubna
Zábava hasičárna Ikaros;
Neděle 24. dubna
V 15:00 hodin otvírání studánky Pod ovčínem – Kokovice;
Sobota 30. dubna
Pálení čarodejnic na sokolovně v Klobukách a Kokovicích.
HISTORIE A SOUČASNOST - PÁLEČEK
Páleček 2001:
Osada je vzdálená od centra obce téměř 4 km. Žije zde 134 občanů.
Chalupáři vlastní 4 domy .Historicky se jedná o významné místo o
čemž svědčí i hezký barokní kostel Navštívení pany Marie o němž je
zmínka již v roce 1352, a obnovený v roce 1778, zásluhou hraběnky
Marie Karoliny Kinské, rozené Martinicové a jejího syna Jana
Josefa Kinského. Poslední oprava byla provedena v roce 1903, kdy
bylo také osazeno 6 barevných oken. Osada, tehdy samostatná
obec, měla i svou pětitřídní školu. V osadě je dislokována část
obecní knihovny v samostatném objektu obce č.p. 8. Dobře slouží
občanům, zejména starším, kteří se v knihovně občas i scházejí.
Knihovnici dělá paní Egerová.
Osada nemá splaškovou kanalizaci, vodovod ani plyn. Rozvody el.
energie jsou ve velmi špatném stavu. Veřejné osvětlení bylo v roce
1995 firmou Šrámek Slaný uděláno nové. Kabelizace telefonních
rozvodů byla provedena Telecomem v roce 1995 ke každému domu.
Ne však každý si dal telefon zavést do bytu. Poslední postavený dům
je pana Kozáka č.p. 68. Nic nového se nestaví, pouze se domy
opravují v rámci možností a finančního zabezpečení rodin.
V osadě je, vedle Zlonického potoka, požární nádrž, která je
používána i ke koupání. Nová prodejna smíšeného zboží z roku
1980 je opuštěná, protože nový majitel, který koupil budovu od
Jednoty Kladno, prodělával. Prodejnu uzavřel a nabídl k odprodeji.
Zatím se nikdo za čtyři roky nenašel, kdo by chtěl v malé obci
podnikat. Nenašel se ani nikdo, kdo by si otevřel krámek se
základním zbožím ve svém domě a poskytoval tak ostatním
občanům možnost nakoupit základní potraviny v místě bydliště.
Činí tak v omezené míře pouze místní hospoda v bývalém řeznictví
a restauraci Mazánkových na náměstíčku v č.p. 61, kterou koupil v
roce 1998 pan Hrnčíř ze Slaného, majitel firmy STAEPER, která se

zabývá výrobou propagačních materiálů. Podnikatelů je v osadě
málo. Mimo zemědělců, ze kterých obhospodařuje nejvíce polí pan
Tomišinec, pan Milan Králíček brousí nože, chirurgické nástroje a
vyrábí sítka do teplovzdušných hrnců. Pan Vyskočil obchoduje jako
dealer s drogistickým zbožím i jako velkoobchodník.
Dopravní obslužnost je zajištěna vlakovými spoji a autobusem na
tratích Klobuky - Zlonice - Slaný. Děti jezdí tradičně do školy ve
Zlonicích. Bývalý mlýn paní Cháňové z Čeradic koupil pan
Halada, filmař, který točí i pro televizi, provádí velkorysou
rekonstrukci. V objektu by měl být i atelier. Komunikace jsou
neudržované, zejména státní silnice III.
třídy Páleček Neprobylice. Ta je použitelná jenom pro řidiče, kteří necítí se svým
automobilem. Má úroveň polní cesty. Správa silnic Kladno tvrdí, že
nemá na nový povrch peníze.

Dnešní skutečnost:
V Pálečku je trvale hlášeno k 31.12.2010 - 98 občanů + 1
cizinec. Nejstarší občankou, doufám, že promine, je paní Emilie
Rusová, které bude letos 92 let. Z mužů se dožívá v letošním
roce 87 let pan Miroslav Čermák. Kostel Navštívení Panny Marie
má novou střechu a fasádu. Podařilo se ho opravit po delších
průtazích se sháněním dotace. Ke konečnému řešení pomohla
sbírka uspořádaná obcí. Děkujeme všem občanům, kteří přispěli.
Bohužel, nesmím jmenovat, ani zveřejňovat částky. Jenom mohu
konstatovat, že jsem byl mile překvapen konečnou částkou.
Ukázalo se, že osud kostela není našim občanům lhostejný.
Poděkování patří i správci majetku Arcibiskupství Pražského panu
Vondráčkovi, který neúnavně zpracovával žádosti s panem
farářem Páterem Ing. Mgr. Michalem Kimákem, až to vše vyšlo.
Práce provedl pan Zemko z Tuřan. Bohužel, kostel zůstane
uzavřený a uvnitř neopravený.
Obecní knihovna již neexistuje. Z důvodů malého zájmu byly
některé knihy dány do knihovny v Klobukách, některé v podstatě
rozdány občanům a zbytek byl dán do sběru. Osud budovy je
všem znám. Chtěl jsem ji prodat „ na chalupu “, ale protože
občané nesouhlasili, je využívána omladinou jako klubovna.
Elektrické rozvody jsou v celém Pálečku nové. Platil je ČEZ.
Bohužel muselo být instalováno celé nové veřejné osvětlení i
když bylo staré pouze deset let, protože jsme nemohli použít
staré sloupy. To jsme museli zaplatit z obecního rozpočtu.
Alespoň lampy využíváme na opravy osvětlení v dalších místních
částech. Požární nádrž získal pan Jaroslav Krátký. Místní hospoda
Mazánkových je také mimo provoz, má již třetího majitele a
musíme se smířit s tím, že jako restaurace asi již nikdy nebude.
Neuživila by se, zrovna jako prodejna potravin. Ty zlikvidovala
konkurence i v ostatních vesnicích. Bývalý mlýn nemá
dokončenou rekonstrukci. Majitelem je stále pan kameraman
Halada.
Stav spojovací silnice na silnici Klobuky – Neprobylice se
částečně po záplatování zlepšil, ale je to stále autodrom pro otrlé
řidiče. Nový asfaltový koberec se stále odkládá a pochybuji, že
po letošních výdajích na opravy komunikací po zimě, budou
peníze na námi požadovaný nový povrch. Pro místní komunikace
jsme udělali vše co šlo, včetně asfaltu k bytovkám a ke hřbitovu.
Rovněž byly opraveny chodníky, které byly v nejhorším stavu.
Z drobných oprav bylo omítnuto ohrazení schodů na hřbitov,
v parku byl instalován stůl na stolní tenis, trvale je udržován
hřbitov a ostatní plochy, které jsou v majetku obce. Opravena
byla výklenková kaplička na náměstíčku, do které věnovala obraz
paní Husáková. Instalován byl nový bezdrátový rozhlas a
vybudovány nové schody na zastávku České dráhy. Jsou ostatně
jako vždy, když se něco udělá, kritizovány jako úzké, strmé, bez
možnosti jízdy kočárků, ale na to jsem zvyklý. Kritici by se měli
podívat do historie a přesvědčit se, zda bylo někdy v Pálečku
uděláno víc, možná by mohli i poradit, kde vzít na dokonalejší
vybavení peníze. Připomínky občanů mě nemrzí, beru je
pozitivně, jako zájem občanů o stav obce a děkuji jim.
Pokračování o dalších místních částech obce v příštím čísle.
Vladimír Procházka
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.

