Klobucký

v roce 2009 č. 53. a hned na to 1. týden, tedy vývoz
„žlutých“ se uskutečnil po týdnu, již skončil.
Přeji příjemnější zimu, zimu bez havárií a úrazů, klid a
pohodu!
Starosta obce

Číslo >131<

Únor 2010

STAROSTOVY STAROSTI
Starostovo nejhorší období nastává, když padá sníh. Kde
kdo volá, kde kdo se diví a klade otázky, proč se nezačíná
s úklidem právě u něho, proč Martin Konrád jezdí zezadu
a ne zepředu, proč nejsou posypané chodníky, co dělají
nezaměstnaní, proč nebyly vyvezeny popelnice od bytovek
v Pálečku, proč nebyly vyvezeny některé popelnice, když
se vyvážely před čtrnácti dny a máme nárok, když máme
žlutý lístek atd. Telefonů mnoho, prostředků málo, lidí
ochotných ještě méně, peněz nedostatek a letos
neobvyklá zima s nevídaným množstvím sněhu.
Odpovídám na některé telefonáty a dotazy, protože vím,
že se jedná o obecné názory na problémy kolem zimní
údržby. Především musím konstatovat, že obec není, a ani
nemůže být vybavena velkou mechanizací, která by
odstranila problémy se sněhem v krátké době. Řešíme to
smluvně po několik let s panem Konrádem. Podle mě
smlouvu plní dobře, jezdí na „telefon“ a nelze mu nic
vytýkat. Protože v lednu nemáme žádné zaměstnance,
kontaktoval jsem nezaměstnané v rámci takzvané
„Veřejné služby“. Výsledek byl, že někteří přišli a
odpracovali povinných 20 nebo 30 hodin. Rovněž pomohli
s odklízením a posypem naši pracovníci na veřejně
prospěšných pracích, kterým skončila smlouva 31. 12.
2009. Firma Kubásek odvážela tři dny sníh na panely
v cukrovaru k panu Pavlusovi.
Nejvíce si cením práce občanů, kteří bez ohledu na
„pitomé zákony“ uklízeli před svými domy. Bez nich by
nebyly některé chodníky schůdné delší dobu. Velmi jim
děkuji!
Pálečské bytovky, to je kapitola sama pro sebe. Jistě si
pamatujete na problémy s přístupem i v létě. Nakonec
došlo k dohodě s panem Wilderem a udělala se slušná
místní komunikace, která bohužel, je také svým spádem
spíš na sáňkování, než na jízdu dopravními prostředky.
Vždy před svozem popelnic nechávám cestu posypat, ale
bohužel ani to při předposledním svozu kvůli náledí
nepomohlo. Museli jsme přistoupit na náhradní řešení a
odpad odvézt našimi pracovníky do kontejneru na
pomocném sběrném dvoře.
Protože nikdy nedosáhneme ideálního stavu, nedosáhnou
to nikde i s rozsáhlými technickými službami, prosím
všechny občany o shovívavost, a pochopení toho, že je
prostě zima, že k ní patří sníh a ač nevěřící říkám - zaplať
pán Bůh zato - alespoň bude v létě ve studních voda.
Choďme a jezděme opatrně a smiřme se s tím, že možná
budou zimy ještě horší. Možná budeme muset přehodnotit
priority rozpočtu a vybavit se technikou na zimní údržbu
nebo se možná někdo najde, kdo nám tyto služby za
rozumnou cenu nabídne.
Na závěr mi dovolte připomenout, že popelnice označené
žlutými lístky se již několik let vyvážejí v LICHÉ TÝDNY.
Zmatek, který byl způsoben tím, že byl poslední týden

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení zastupitelstva č. 36 ze dne 20. ledna 2009
I. B e r e n a v ě d o m í :
•
•
•

Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 35.
Zastupitelstvo obce vzalo postup prací na projektu vodovod
Klobuky-Kobylníky na vědomí.
Zastupitelstvo obce vzalo postup prací na projektu vodovod
Čeradice – Páleček na vědomí.

II. S ch v a l u j e :
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Program jednání zastupitelstva č. 36.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku v KÚ Čeradice
par. č. 321 PK o výměře 1 111 m2 firmě Statek Novák za
cenu 11 110,- Kč a pověřuje starostu vyřídit a podepsat
smlouvy s tímto spojené.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku v KÚ Páleček,
nové par. č. 516/11 panu Klímovi, Páleček za cenu 4 650,- Kč
a pověřilo starostu vyřídit a podepsat smlouvy s tímto
spojené.
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení řízení o změně
územního plánu. Požadavek spočívá ve vymezení území pro
vesnické bydlení, průmyslovou a zemědělskou výrobu na
parcelách dle následujícího návrhu (označení dle nových čísel
parcel po pozemkových úpravách):
V KÚ Klobuky 46, 36, 48, 32, 50 – území pro bytovou
výstavbu;
V KÚ Kobylníky 51/1 PK území pro výstavbu solární
elektrárny;
V KÚ Kobylníky rozšíření statku (kravína) o plochy určené
částí par. č. 79/1 o rozloze 2,7 ha pro výstavbu bioplynové
stanice o výkonu cca 1 MW;
V KÚ Čeradice na pozemku PK 58/1 o výměře 4.451 m² pro
postavení rod. sídla – paní Merhoulová;
V KÚ Klobuky par. č. 254/4, 254/6 a 7, 227/7 o celkové
výměře 8 818m2 – paní Hošková;
V KÚ Klobuky par. č. 604/1 a v KÚ Kobylníky par. č. 38/18
zrušit plochy vesnického bydlení, které jsou blokovány církví
a neochotou majitelů stavět nebo prodat ke stavění a tyto
pozemky vrátit do orné půdy.
Zastupitelstvo obce určuje starostu obce, aby spolu
s pořizovatelem, ve smyslu předchozího usnesení, zpracoval
návrh zadání územního plánu.
Zastupitelstvo obce schvaluje financování změny územního
plánu podílem zúčastněných podle velikosti vlastněných
ploch.
Zastupitelstvo schválilo koupi pozemku v KÚ Klobuky par. č.
328/129 o rozloze 244 m² od majitelů Čermák a spol. za
2.440,-Kč a pověřilo starostu vyřídit a podepsat smlouvy
s tímto spojené.
Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku v KÚ Klobuky
par. č. 328/126 o rozloze 595 m² od majitelky paní Uhlíkové
za dohodnutou cenu 8 300,- Kč a pověřilo starostu vyřídit a
podepsat smlouvy s tímto spojené.
Zastupitelstvo
obce
neschválilo
pronájem
čekárny
v Kobylníkách.
Zastupitelstvo obce schválilo úmysl prodeje části pozemku
v KÚ Klobuky, par. č. 307/1 o výměře cca 600 m2.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření číslo 4 roku
2009.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku
č.1/2010 o místním poplatku za psy.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku
č.2/2010 o místním poplatku užívání veřejného prostranství.

•
•

Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku
č.3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku
č.4/2010 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci.

Zasedání zastupitelstva obce č. 37 se bude konat ve
středu 17. února 2010 od 18.30 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Další zasedání č. 38 je stanoveno na středu 17. března
2010.
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad má úřední hodiny v pondělí a ve středu od
8.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00 hod.

Prosíme občany, aby tyto časy respektovali, neboť nároky
na administrativní práci jsou stále rozsáhlejší a nelze je
řádně vykonávat při stále přerušované práci. Starosta je
samozřejmě k disposici vždy, ale prosím, abyste mimo
úřední hodiny předem zavolali na telefon 602 230 996.
Děkujeme!
POZVÁNKA NA OSLAVU MDŽ
Klub zdravotně postižených Klobuky zve ženy na oslavu
MDŽ, která bude v pondělí dne 8. března 2010 po schůzi
Klubu od 15.00 hodin v Hasičském domě. K tanci i
poslechu hraje Péťa Šteflová.
ZÁJEZD KLUBU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky pořádá
v sobotu 19. června 2010 výlet na zámky Chýše a Ličkov.
Přihlášky u paní Formánkové a Šolcové. Cena zájezdu pro
členy Klubu 100,- Kč a pro ostatní občany 150,- Kč.
Z KOKOVICKÉ KRONIKY
1963
Pokračování kokovické kroniky
Spolek myslivecké jednoty konal v lednu ples. V březnu pořádali
ples požárníci, účast byla slušná. Na 1. máje jelo 10 občanů a 6
dětí. Schůze KSČ se konají pravidelně, ale jsou málo
navštěvovány. Také požárníci konají schůze pravidelně. ČSČK
schůze nekoná. Na akci „Z“ se udělaly obrubníky podle silnice,
chodník u čekárny a položily se kanalizační roury. Každý pracoval
před svým domem. Odpadových rour je málo, vozí se desky na
chodníky. Dne 3. ledna po dlouhé nemoci zemřela Anna
Králíčková ve stáří 70. let. Pohřeb žehem. Dne 6. června zemřel
náhle Josef Dragoun ve stáří 63 let. Pochován za velké účasti
občanů na hřbitov do Klobuk. Dne 9. března se manželům
Stehlíkovým narodila dcera. Dne 26. června uzavřeli sňatek
Radmila Bakalářová a František Mildorf. Domek s popisným
číslem 24 koupili Smržovi a číslo 18 Hrdličkovi. Dne 6. 11.
zemřela Julie Vajdlová ve stáří 54 let, byla zpopelněna. V říjnu se
manželům Čížkovým narodil syn.
1964
Na jaře byl založen zahrádkářský spolek. Žádost o příděl
pozemku na zahrádky nebyla zatím vyřízena. Dne 18. února
zemřel náhle Václav Routner ve věku 53 let a byl pochován do
rodinné hrobky v Klobukách. Dne 29. března zemřela Marie
Kozárová ve věku 74 let. Pohřeb žehem. Dne 14. června zemřela
Marie Hadriková ve stáří 80. let. Pohřeb žehem. Dne 30.
prosince zemřela Františka Blechová ve stáří 81 let. Pohřeb
žehem. Manželům Novákovým se narodila 4. července dcera.
Manželům Stehlíkovým se narodila dcera 14. července, a
manželům Smržovým 16. listopadu také dcera. Dne 14. června
se konaly volby do všech stupňů. Kandidáti byli zvoleni na 100
%. Ve volební místnosti stáli čestnou stráž pionýři. Nejmladší
volič M. Vlček byl při vstupu do volební místnosti přivítán kyticí
růží. Nejstarší občan Fr. Amft 88 let, byl navštíven ve svém bytě

volební komisí s doprovodem pionýrů. V listopadu bylo vysázeno
150 růží. Za naší obec byli do MNV zvoleni tito občané:
Rudolf Amft, Josef Jelen, Zdeněk Smrž a Václav Vorlíček.
1965
Požárníci pořádali 9. ledna ples, který byl slušně navštíven. Dne
17. února bylo školení zaměstnanců statku o bezpečnosti v práci
a protipožární. V květnu od statku dostali po 10 arech na
zahrádku občané: Stehlík, Jelen, Husák, Boula a Jánská. Dne 5.
10. se manželům Mildorfovým narodila dcera. Dne 21. 3.
zemřela Anna Vorlíčková ve stáří 80 roků, pohřeb žehem. Dne
21. 3. zemřel František Amft ve stáří 88 roků, pohřeb žehem.
Dne 4. května zemřela Anna Albrechtová ve stáří 82 roků,
pohřeb žehem. Dne 14. srpna zemřel Jaroslav Bradáč, obecní
strážník v důchodě 71 roků. Pochován do rodinného hrobu
Klobuky. Dne 27. září zemřel Antonín Janda 61 roků, pochován
do rodinného hrobu Klobuky. Dne 8. října zemřel Karel Krupka
67 roků, pochován do rodinného hrobu Klobuky. Po sloučení KSČ
Kokovice, Kobylníky a Klobuky je schůzová činnost slabá, jen se
platí příspěvky. Činnost požárníků je dobrá. Zahrádkáři
objednávají členům stromky a různé sazenice. MNV zřídil pro
mládež hřiště a koupaliště. Hřiště se nepoužívá, asi proto, že je
zde mládeže málo. Přesto, že je jí málo stačila zničit koupaliště.
Nebylo pěkné koupání, bahnité dno zarostlé travou nemohlo se
mládeži líbit. Lépe jim vyhovovala bouda, kterou měli na hrázi,
kde si mohli zahrát karty a zakouřit. Autobusová čekárna má
stále rozbitá okna, též rozhlas a žárovky jsou často rozbité.
Rodičové to přehlížejí. V prosinci opravily Státní statky hráz a
stavidlo u malého rybníka. Rybník se vyvážet nebude. Potok na
Pacáku opraven není. Voda teče do polí a též za mlýnem je to
také takové.
1966
V polovině ledna konal ČSČK lékařskou přenášku za účasti 20
osob, na které promluvila Dr. Dagmar Křivková. Dne 29. 1.
konali požárníci ples za velké účasti místních i okolních občanů.
Hasičský sbor si přivezl z opravy hasičskou stříkačku, ale je
neschopná práce. To bylo 15. 4. a už za týden jim poslali jinou.
Dne 25. 5. členové MNV za pomoci některých občanů opravili
obecní rozhlas. V obci je 27 televizorů a 72 rozhlasových
přijímačů. Číslo popisné 33 se bourá jako demolice. Dne 3.
března se narodila manželům Čížkovým dcera. Manželům
Poživoiovým se narodil syn. Dne 21. března zemřel Hynek
Hadujka 88 r. pohřeb žehem. Dne 13. září zemřela Marie Jánská
82 r. pohřeb do Klobuk Dne 28.11. zemřel Rudolf Filip 76 r.
pohřeb do Telců.
Zpracoval Lisec Zdeněk, Kokovice

VEŘEJ. SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA V PÁLEČKU
Na základě usnesení zastupitelstva obce je
uspořádána od 1. 7. 2007 veřejná sbírka na opravu kostela
Panny Marie v Pálečku. Ten, kdo hodlá přispět jakoukoliv
částkou na opravu kostela v Pálečku, může tak učinit buďto
tak, že pošle obnos na níže uvedený zvláštní účet, nebo ji
předá osobně na obecním úřadu, kde jsou připravené
evidované sběrací listiny. Veřejná sbírka je povolena
Středočeským krajským úřadem v Praze a skončila dnem 31.
ledna 2010.

Číslo účtu: 000182 - 0388125319 / 0800 vedený u
České spořitelny a.s., pobočka Slaný. K 31. lednu 2010
byla dosud shromážděna částka celkem ve výši:

208.833,15 Kč
Tato suma představuje celkem vybrané finanční
prostředky ve sbírce, z toho obce věnovaly částku
120.000,- Kč a občané 87.560,- Kč. Na účtu k 31.
lednu 2010 = 7.248,65 Kč. Dosud bylo z vybraných
prostředků vydáno na opravy kostela 201.584,50 Kč
včetně příjmu z úroků a výdajů za poplatky bance.
Vydává Obecní úřad a vychází podle potřeby zdarma pro všechny občany.
Webové stránky: http://klobuky.slansko.cz , E-mail: klobuky.obec@tiscali.cz.

