Klobucký

ve volebním okrsku č. 1 – Klobuky
je volební místnost na Obecním úřadu v Klobukách,
pro voliče podle místa kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v části Klobuky, Kokovice, Kobylníky, Čeradice.
ve volebním okrsku č. 2 - Páleček

Číslo >137<

září 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Usnesení zastupitelstva č. 42 ze dne 18. srpna 2010
I. B e r e n a v ě d o m í :
•
•
•
•
•

Kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 41.
Provizorní úpravu povrchu pro chodník v ulici Pod Nádražím.
Barvení oken zdravotního střediska.
Termín posledního jednání ZO ve volebním období na 13.října
2010 v 18,30 hod.
Zprávy zastupitelů, předsedů výborů a komisí na vědomí.

II. S ch v a l u j e :
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Program jednání zastupitelstva č. 42.
Prodej zahrady p.č. 432/5 o výměře 290 m2 v k.ú.Klobuky
slečně Ireně Malínské z Klobuk za 10,- Kč/m2, to je celkem za
2900,- Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Prodej zahrady p.č. 432/6 o výměře 279 m2 v k.ú. Klobuky
panu Martinovi Ležákovi z Klobuk za 10,Kč/m2, to je celkem za 2790,- Kč a pověřuje starostu
podepsáním smouvy.
Příjem 1 900 000,- Kč z dotačního titulu FROM Středočeského
kraje na opravy komunikací v obci
Klobuky a podíl obce na financování ve výši 100.000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Navržené změny územního plánu Klobuky Z1 až Z7 a ustupuje
od původní změny pole v k.ú. Kobylníky p. č. 51/1 na území pro
skladování a průmyslovou výrobu. Ustupuje rovněž od původně
zamýšleného rozšíření statku (kravína) v k.ú. Kobylníky o plochy
určené dle projektu částí parc. č. 79/1 o rozloze 2,7 ha pro
výstavbu bioplynové stanice.
Úmysl prodeje pole (po rozparcelování) za novou bytovou
zástavbou v k.ú. Klobuky, určené ÚP jako zelený pás, p.č. 945
o výměře celkem 17349 m2.
Výpověď z nájmu pole panu Martinovi Konrádovi v k.ú. Klobuky
p.č. 945 určené ÚP jako zelený pás.
Úmysl prodeje pole v k.ú. Klobuky u kapličky sv. Anny, p.č.695
o výměře 400 m2.
Postavení nové opěrné zdi v Kokovicích u zastávky autobusů
na náměstí s nákladem 50 000,- Kč.
Předat Finančnímu výboru k prověření odkoupení pozemku pod
panelovou silnicí v Učitelské ulici od pana Kopence za částku
12.460,- Kč (jedná se o 150 m2).
Příspěvek 10 000,- na činnost pro Michala Hamouze v roce
2010.
Proplacení 15 dní dovolené z roku 2009 Vladimíru Procházkovi.
Výsledek hospodaření obce za 1. pololetí 2010.

Poslední zasedání zastupitelstva obce volebního období
2006/2010 č. 44 se bude konat ve středu 13. října 2010
od 18.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelsteobcí
Starosta obce Klobuky podle § 29 zákona č.491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE:
1. Volby do zastupitelstva obce Klobuky se uskuteční
dne 15. října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
dne 16. října 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb

je volební místnost na Obecním úřadu v Klobukách,
pro voliče podle místa kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v části Páleček.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost, státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky, a dosáhl ve druhý den voleb
nejméně 18 let.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o
povolení k pobytu.
6. Pro občany části Páleček, Kobylníky, Čeradice a Kokovice
je zajištěna doprava autobusem Sokola Vraný do Klobuk
s tímto jízdním řádem:
__

_

Kokovice
Klobuky
Páleček
Čeradice
Kobylníky
Klobuky

Pátek 15. října

Sobota 16. října

15,30
15,35
15,45
15,50
15,55
16,00

09,00
09,05
09,15
09,20
09,25
09,30

17,30
17,35
17,45
17,50
17,55
18,00

11,00
11,05
11,15
11,20
11,25
11,30

Odjezd zpět domů po volbě (asi za 20 minut) po příjezdu do
Klobuk.
V Klobukách dne 3. září 2010

Starosta obce

KOMUNÁLNÍ ODPAD – ZIMNÍ OBDOBÍ
UPOZORNĚNÍ : Počínaje dnem 1. října 2010 – začne
topná sezóna a MPS Kladno bude vyvážet popelnicové
nádoby se zelenou nálepkou opět každý pátek, stejně tak
s jednorázovou nálepkou, se žlutou nálepkou nadále v liché
pátky. Nádoby mějte připraveny k vývozu již od 6:00 hodiny
ranní, případně již ve čtvrtek večer.
KOMINÍK – VYMETÁNÍ KOMÍNŮ
Dne 4.10.2010 bude v obci k dospozici komíník firmy HAGAS
Louny. Cena za vymetení jednoho komínového průduchu
zůstává stejná jako v roce 2009, to jest 150,- Kč. Zajištění
čištění a kontroly komínů je povinností majitele domu
vyplývající ze zákona a nařízení kraje 4/2010, článek "6",
odstavec (2) "Před zahájením topného období je každý
provozovatel tepelných zdrojů s odtahem spalin do komínů
povinen zabezpečit provedení kontroly a výmety komínových
těles odborně způsobilou osobou a zajistit odstranění
případných závad. Zájemci hlaste se na obecním úřadě.
DOPIS PANA UČITELE BOSÁKA
Vážení a milí bývalí žáci klobucké školy :
Děkuji za pravidelná pozvání na vaše třídní srazy. Jsem rád, že jste
na mne nezapomněli a zvete mne! Rád se vždy zúčastním a potěší
mne vaše společnost. Věřím, že ještě nějaký čas se budeme stýkat.
Děkuji vám.
Zdraví V.Bosák, bývalý učitel.

POZVÁNÍ NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
MALYPETROVY ULICE.
Zveme všechny občany na slavnostní otevření zrekonstruované
ulice, která nese jméno našeho rodáka a významného
prvorepublikového politika pana Jana Malypetra. Sraz občanů je
na začátku Malypetrovy ulice od náměstí J.Š.Baara “U
Formánků“

Slavnost se koná v sobotu dne 18. září 2010 od
10.00 hodin.
Program slavnostního otevření ulice:
10.00 hod. Hymna ČR
10.05 hod. Přivítání hostů - Starosta Vladimír Procházka.
10.10 hod. Připomenutí osobnosti Jana Malypetra
Božena Franková.
10.30 hod. Projevy hostů - Ing. Jan Malypetr CSc.
11.00 hod. Otevření ulice přestřižením pásky.
Ing. Marcel Hrabě – nám.hejtmana Stř.kraje.
11.15 hod Požehnání - farář Mgr. Ing. Kimák
11.30 hod. Vystoupení mažoretek při LŠU Louny a procházka ulicí
s lounskou kapelou p. Laksy.
12.30 hod. Ukončení akce s poděkováním.
Starosta obce Vladimír Procházka.
V pátek 17. září v 18.00 položení kytice na hrob pana Jana Malypetra
na místním hřbitově.

ŽIVOTOPIS JANA MALYPETRA
Jan Malypetr, český agrární politik, čelný představitel České agrární
strany v období mezi dvěmi světovými válkami a blízký
spolupracovník A. Švehly, stranického vůdce agrárníků, a předseda
československé vlády v letech 1932–35, přichází na svět 21. prosince
roku 1873 v Klobukách nedaleko Kladna v rodině sedláka.
V mládí Malypetr studuje gymnázium v Praze a vyšší hospodářskou
školu v Kadani, po studiích se pak vrací na rodný statek, kde
hospodaří.
Od roku 1899 působí Jan Malypetr jako funkcionář České strany
agrární, v roce 1900 pak vstupuje do veřejného života jako člen
obecního zastupitelstva v Klobukách.
Od roku 1906 pak Jan Malypetr působí v agrární straně jako člen
jejího výkonného výboru, ve stejném roce se stává členem obecního
zastupitelstva ve Slaném, brzy nato nastupuje do funkce náměstka
okresního starosty.
V letech 1911–1914 je Jan Malypetr starostou rodných Klobuk, za
první světové války, v letech 1914–18 je pak okrasním starostou ve
Slaném.
Po vzniku Československa v roce 1918 se stává Jan Malypetr
poslancem revolučního Národního shromáždění, po volbách v roce
1920 svůj poslanecký mandát obhájí – poslancem Národního
shromáždění za agrární stranu je pak až do roku 1939.
V roce 1922 Jan Malypetr poprvé vstupuje do československé
vlády – 7. října tohoto roku je jmenován ministrem vnitra v první
Švehlově vládě (je jím do 9. prosince roku 1925).
Po parlamentních volbách v roce 1925 je pak Jan Malypetr jmenován
do funkce předsedy poslanecké sněmovny Národního shromáždění.
V době vnitrostranické krize v České straně agrární v roce 1932 je
Jan Malypetr T. G. Masarykem (viz Masaryk, T. G.) jmenován místo
F. Udržala 29. září roku 1932 československým předsedou vlády –
v čele s Malypetrem pak Československo úspěšně překoná následky
celosvětové hospodářské krize, a to díky řadě opatření jak
hospodářských, tak politických – v červnu roku 1933 Národní
shromáždění Malypetrově vládě schválí mimořádné pravomoci
v hospodářské oblasti, vládní kabinet má pravomoc sám rozhodovat
o československém hospodářství (s výjimkou měnové oblasti): tato
pravomoc je pak ponejvíce uplatňována v zemědělství a ve
finančnictví.
Politická opatření, sloužící Malypetrově vládě k překonání důsledků
celosvětové hospodářské krize, pak mají podobu zákonů, přijatých ve
druhé polovině roku 1933 – jsou to zákony o tisku, zákony
o mimořádných opatřeních na ochranu republiky nebo zákon
o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran.
V únoru roku 1934 (14.2.) sestavuje Jan Malypetr svoji druhou
vládu, po parlamentních volbách v roce 1935 pak i třetí (v květnu) –
tato vláda ale nemá již dlouhého trvání, 5. listopadu Malypetra ve
funkci ministerského předsedy střídá M. Hodža.
Po svém odchodu z postu předsedy československé vlády se Jan
Malypetr vrací do pozice předsedy poslanecké sněmovny Národního

shromáždění, kde pak setrvává až do března roku 1939 – poté Jan
Malypetr z politiky odchází.
Do veřejného života se pak Jan Malypetr vrací v lednu roku 1944,
kdy se stává jedním z členů předsednictva Ligy proti bolševismu,
organizace, jejíž vznik je reakcí protektorátních politiků na uzavření
československo-sovětské spojenecké smlouvy v roce 1943.
Po skončení druhé světové války je Jan Malypetr za tuto svoji
aktivitu postaven na základě retribučních dekretů před soud,
nakonec je ale zproštěn všech obvinění a osvobozen.
Jan Malypetr umírá 27. září roku 1947 ve Slaném.

Z KOKOVICKÉ KRONIKY
2006
Pokračování kokovické kroniky
O současné obci: Dnes je součásti obce Klobuky a má podle
dostupných informací asi 100 obyvatel.
Představitelem obce je místní zastupitel a předseda Osadního výboru
pan Václav Henzl. K obyvatelům: Je zde řada podnikatelů jako pan
Šrámek – kovovýroba, Tomáš Liska, provozuje zahradnictví, Jiří Liska
má truhlárnu, Petr Henzl zednictví, Pavel Mora autoopravárenství,
Josef Eckrt zemědělskou výrobu, František Ryvola s ženou Janou
vlastní zahradnictví a v neposlední řadě Ladislav Soukup s přítelkyní
Kristýnou provozují uměleckou činnost. Převážná většina občanů v
produktivním věku dojíždí za prací do Panenského Týnce, Loun,
Peruce, Slaného a Prahy. Zbytek tvoří invalidní, nebo starobní
důchodci a mladé maminky na mateřské dovolené. V obci přibývá
dětí, které většinou navštěvují Základní školu a Mateřskou školku v
Klobukách. V obci není žádný obchod a obyvatelé využívají
vybavenosti Klobuk a obchodů v přirozené spádové oblasti ve
Slaném. Jediné místní kulturní a společenské centrum je hospůdka,
kde se rovněž konají zábavy a čas od času divadelní představení.
Hospůdku má v pronájmu pan Otto Dick.
Červenec 2006:
Narodil se Jiří Klika. Studio 4 zorganizovalo pro děti divadelní
představeni „Gulliver na cestách„ v místní hospůdce. Teplota
přesahovala 30 stupňů. Bylo 19 tropických dnů.
Srpen 2006:
Ochránci přírody upozornili na ukládání odpadů v prostoru
Třešňovky. Pachatelé byli neprodleně dopadeni a místo bylo
okamžitě vyklizeno. Teplota se pohybuje okolo 20 stupňů a často
prší. V neděli 13. je v obci pomyslná Vavřinecká pouť i když do
Kokovic ani Klobuk žádné kolotoče nepřijedou.
Září 2006:
Vdávala se dcera manželů Svobodových Yvona. V Kokovické
hospůdce se pořádal tradiční tzv. Kokovický babinec, setkání
klobuckých a kokovických žen. V obci proběhla brigáda, které se
zúčastnili pan Henzl, Klika, Ryvola, Loosse a Boula. Sekali trávu v
obci. OÚ nechal vystavět v prostoru mezi domem pana Krupky a
domem kdysi u Škutchanů opěrnou zeď. Tu stavěla ve vzorné kvalitě
firma Sláma. Teplota je mezi 20–25 stupni, málo prší. Je klasické
babí léto.
Říjen 2006:
Počátkem měsíce se konala schůze Osadního výboru která mj.
zhodnotila uplynulé volební období, a představila občanům
kandidátku ČSSD a nezávislou paní Holubovou a jejich vizi v novém
volebním období. Konají se obecní a senátní volby. Do zastupitelstva
kandidují pan Plíva, kandidátka ČSSD, paní Holubová a kandidátka
nezávislých. Do Senátu pak jednotlivé strany nominovaly své
zástupce. V Komunálních volbách byli zvoleni tito zastupitelé: Za
ČSSD pánové Procházka, Pinc, Henzl, Svojanovský a Otta. Za
nezávislé pánové a paní Boula, Hýsková, Ryvolová a Vyskočil. V
Senátních volbách proběhlo 1. kolo, kde zvítězili pánové Vondra
(ODS) a Kopecký (ČSSD). Ve druhém pak zvítězil pan Vondra.
Listopad 2006:
Starostou Klobuk se stal pan Procházka, místostarostou pan Henzl a
Svojanovský. Sešel se Osadní výbor a do svého čela zvolil paní
Ryvolovou. Členy osadního výboru se pak stali pánové Henzl, Boula,
Klika a Lisec. Koná se tradiční Kokovický babinec a je rovněž
pořádána zábava. Před zábavou proběhla brigáda. Účast byla slušná.
Teploty sahají k neuvěřitelným 15 stupňům.
Nově zvoleným představitelem obce je místní zastupitelka a
předsedkyně Osadního výboru paní Jana Ryvolová.
Prosinec 2006:
Je vykradena hospoda a rodinný dům pana Sedláčka. Teploty jsou
stále vysoké, okolo 5 stupňů. Prosinec je nejteplejší za posledních 45
let. Před závěrem roku se koná tradiční Kokovický babinec. Rok končí
silvestrovským setkáním v místní hospůdce.
Zpracoval Lisec Zdeněk, Kokovice
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