Obyvatelstvo
Místní část:
Čeradice
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček
Celkem

Muži :

Ženy :

Celkem :

41
310
70
60
63
544

38
307
77
57
62
541

79
617
147
117
125
1 085

KRONIKA
OBCE
KLOBUKY 2013

Domovní bytový fond : ( k 31.12.2013)
Místní část:
Čeradice
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček
Celkem

Počet bytů :
41
264
53
37
70
465

V roce 2013 se:
Přistěhovalo do obce
Odstěhovalo z obce
Zemřelo
Narodilo se
Přestěhovalo v obci
Rozvedlo
Sňatky

Počet domů :
55
209
46
42
70
422

62 občanů
36 občanů
8 občanů
15 dětí
12 občanů
2 manželství
6

Nový rok byl opět v obci přivítán mnoha soukromými ohňostroji v takové míře, že dvacet
minut byla obloha plná světelných efektů. Odpoledne byla v kostele sv. Vavřince sloužena
farářem Cyrilem Kubánkem mše svatá za účasti 15 věřících. Na varhany hrála paní Marie
Pašková za Zlonic. Zvonil Vladimír Procházka na přání manželky, aby rok začal svátečně a
s dobrými předpoklady pro úspěšný rok.
Počátkem ledna probíhala, jako každý rok, na OÚ inventura obecního majetku. Celkový
majetek obce byl potvrzen ve výši 61 164 193,-Kč.
8. ledna bylo školení v kanceláři svazku Přemyslovské střední Čechy ve Slaném o dotacích
pro obce. Po dohodě paní starostky a místostarostů jsme dali přednost při přidělování dotací
TJ Sokol, aby byla vyměněna okna u sokolovny, která jsou z roku 1934, značně poničená
hnilobou a červotočem. Je to pokus o získání dotace ve výši cca 300 000,-Kč s příspěvkem
obce, který bude po jejím získání projednán v zastupitelstvu asi ve výši 150 000,-Kč. Je to
první pokus o záchranu sokolovny, který by měl později pokračovat se stavebními úpravami,
novým topením atd. K upřednostnění dotace pro sokolovnu, která není majetkem obce, ale je
součástí tradice i historie obce došlo také proto, že plánovaná dotace na chodníky by byla
problematická, protože dosud nejsou vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům pod chodníky.

9.1. se na pozvání kandidáta na prezidenta Jiřího Dientsbiera zúčastnila paní starostka Soňa
Ottová s místostarostou Vladimírem Procházkou jeho předvolebního mítinku v Praze.
Účastni byli novináři, poslanci a senátoři za ČSSD, krajští zastupitelé a řada bývalých
politiků, kteří podporovali Jiřího Dientsbiera v jeho kandidatuře.
11.1. Prezidentské volby. Poprvé byl prezident České republiky volen přímou volbou podle
zákona 275/2012 Sb. V prvním kole, které bylo ve dnech 11. a 12. ledna v ČR dostali nejvíce
hlasů a postoupili tak do druhého kola pan Ing. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. V naší
obci byl první pan Ing. Jan Fišer, nezávislý kandidát, druhý byl Mgr. Jiří Dietsbier, kandidát
za ČSSD.
11.1. Hasiči měli výroční schůzi z taneční zábavu.
24. a 25.1. Druhé kolo prezidentských voleb.Vyhrál Ing. Miloš Zeman s 55% hlasů, druhý
skončil Karel Schvarzenberg se 45% hlasů. Jasný výsledek podle mne po slušně vedené
volební kampani. V naší obci vyhrál také Ing. Miloš Zeman se ziskem 67,72% hlasů. Karel
Schwarzenberg získal 32,27% hlasů. Účast ve volbách v naší obci byla 49,11% . V ČR byla
účast téměř 60%. Z okolních obcí jsme měli jednu z nejnižších účastí. Za námi byly jenom
Vrbičany
27.1. byly ukončeny firmou Elektromontáže – stavby s.r.o. Slaný opravy v obecním domě čp.
136, které spočívaly ve výměně vchodových dveří za plastové a dveře do sklepa. Dále byla
položena nová dlažba v chodbě. Oprava stále 45 000,-Kč. Před stavebními pracemi
zaměstnanci obce vyklidili sklep v této budově a oklepali omítku, která byla téměř v celém
sklepě odfouknutá a plesnivá.
8.2. byl v ČRO rozhovor s naší občankou Viktorií Čermákovou, herečkou a režisérkou, která
byla navržena na cenu Alfréda Radoka. Bydlí v Kokovicích v domě, který nedávno koupila.
Je to bývalý statek rodiny Bernášků – rodný dům básníka Karla Tomana.
13.2. byla členská schůze MO ČSSD, která zhodnotila výsledky voleb prezidenta republiky,
které poprvé byly prováděny přímou volbou. I když kandidát Mgr. Jiří Dientsbier neobdržel
potřebný počet hlasů, přesto lze jeho volební výsledek (16,12%) považovat za úspěch.
20.2. Byla provedena pracovníky KÚ kontrola správnosti čerpání dotace na nástavbu
mateřské školky. Proběhla bez závad.
11.3 Klub zdravotně postižených občanů měl výroční členskou schůzi s tancem a oslavou
MDŽ. Dohodli se na rekondičním pobytu a tradičních výletech.
1.4. V odpoledních hodinách řádil v centru obce opilý Václav Vlach, který se vrátil po
amnestii z vězení. Rozbil autobusovou čekárnu, utrhl u prodejny Jednota - COOP přístřešek
nade dveřmi a kopal do zdi u domu paní Kastnerové, až se na něj sesypala. Byla z opuky a
zděná ještě na červenou hlínu. Zasahovala lékařská služba i s helikoptérou, kterou kdosi
zavolal ze strachu, že zavalený Vlach je v ohrožení života. Po ošetření v nemocnici utekl a
večer již byl doma. Nic vážného se tedy nestalo. Náklady na takovou pomoc přesáhly dle
mého odhadu 300 000,-Kč.
19.4. Pan Zemko začal opravovat střechu na věži kostela, kde byl větrem vytržený plech i
s podkladními prkny.

20.4. byl v kostele varhanář, který bude opravovat varhany. Počítá, že práce bude trvat asi
rok. Oprava bude spočívat v demontáži, ozáření, aby se zničili škůdci, nahrazení některých
dílů a montáži ventilátoru, který nahradí ručně ovládané měchy. Opravu by mělo zaplatit
Arcibiskupství pražské. Předpokládaný náklad je 200 000,-Kč
25.4 byl kontrolní den na pozemkové úpravy v katastru Kobylníky. V podstatě to byla
poslední schůzka a pozemkové úpravy budou ukončeny.
30.4. Pálení čarodějnic na hřišti u sokolovny. Krásná hranice vybudovaná hasiči. Mírně
pršelo, ale hranice hořela velmi dobře a k radosti přítomných asi 40ti občanů.
7.5. položena místostarostou Procházkou kytice k památníku padlých a umučených ve druhé
světové válce.
28.5. byla dokončena oprava ohradní zdi hřbitova u příjezdové cesty a omítky na kostele,
která byla po nedávné opravě již opadaná díky použité omítce pouze z vápna na příkaz
památkářů. Opravu a to velmi kvalitně provedli najatí zedníci pan Miroslav Novotný
z Kobylník a pan Václav Kalous z Čeradic, vedení důchodcem Karlem Pincem z Klobuk.
Náklady hradila obec jako nájemce hřbitova ve vlastnictví Arcibiskupství Pražského. Pro
úplnost uvádím, že hřbitov má obec pronajatý za symbolických 100,-Kč ročně.
29.5. přišla na obecní úřad dobrá zpráva z Místní akční skupiny Přemyslovské Čechy a to, že
žádost o dotaci na výměnu oken na budově sokolovny byla vybrána a doporučena k realizaci
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
2.6. odpoledne průtrž mračen, na stanici ČD byly znovu zaplavené koleje bahnem z polí,
křižovatka na silnici do Třebíze a na polích se tvořily laguny. Následné deště způsobily velké
povodně kolem řeky Vltavy, Berounky, Labe, Ohře a dalších malých toků v jejich povodí.
Během záplav zahynulo 10 lidí, někteří nerozvážným počínáním a pokusy zajezdit si na
lodích v rozbouřených řekách. Škody v ČR byly obrovské – odhady jsou okolo deseti miliard
Kč. Škody v naší obci byly minimální a spočívaly v naplavení ornice z polí na místní
komunikace, která byla po odtoku vody uklizena místními občany, pracovníky obce a silnice
patřící kraji uklízely různé firmy najaté středočeským krajem po výběrovém řízení.
10.6. Naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů byla povolána v 9.00 hod. na pomoc při
odstraňování následků povodní do obce Lužec nad Vltavou, do místních částí Zelč a Vrbno.
Z naší jednotky byly vytvořeny dvě tříčlenné skupiny a to skupina číslo jedna - Martin Pinc,
Petr Vejražka, Petr Košťál a skupina dvě - Ivan Prepletaný ml., Miroslav Švandrdlík ml. a
Tomáš Danda. Naši dobrovolníci ve zmíněných obcích odčerpávali vodu z kanalizace, domů
a hřišť. Dále pomáhali při rozebírání střešní konstrukce, vymývali domy od bláta a podíleli se
na mytí komunikací. Naše jednotka ukončila svou pomoc 14. 6. 2013 v 18.00 hod. a odjela
zpět do Klobuk. Výborně reprezentovali naší obec a pomohli nešťastným lidem po
katastrofálních záplavách. Na jednání zastupitelstva jim bylo poděkováno a do obce Lužec
bylo posláno 20 000,-Kč jako dar.
15.6. Slavnostní vzpomínka na Jindřicha Šimona Baara, kněze a spisovatele, který působil
v Klobukách od roku 1899 do roku 1909 , kterou iniciovala a velkoryse podpořila 50 000,-Kč,
rodina velkostatku Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. a dětský den spojený se zahradní slavností
na hřišti u sokolovny. Oslavy začaly mší svatou v kostele sv. Vavřince, kterou celebroval

Biskup Václav Malý – světící biskup pražský, společně s Arciděkanem Jiřím Nelibou a naším
panem farářem Cyrilem Kubánkem. Biskup Václav Malý měl velmi poučné kázání o pravdě a
lži, o tom, aby člověk, občan, uměl jasně říci k jakékoliv věci ano, či ne. Neschovávat svá
rozhodnutí za mnohomluvné proslovy a nic neříkající fráze. Pochválil občany Klobuk a
zastupitelstvo za péči o církevní památky v celé obci. Také po mši místostarosta Vladimír
Procházka se všemi církevními představiteli navštívil všechny kapličky i kostel v Pálečku a
dojel si tak pro další slova chvály pro obec. Po společném obědě a za krásného počasí
pokračovala oslava dětskými hrami, které připravily hasiči, hlavně pan Pavel Klobucký a
základní škola. Na hřišti byly také atrakce, jako nafukovací skákací skluzavka, bazének pro
menší děti, hasiči také k vyřádění dětí použili hasicí pěnu. Před budovou sokolovny byly
instalovány stoly, kde se podávalo občerstvení pro děti o dospělé. Pro děti byly připraveny
různé hry, které také plně využily. Odpolední zábavy se zúčastnil i bývalý náměstek
Středočeského kraje pro ekonomiku pan Ing. Marcel Hrabě z Kladna se svými dvěma syny.
Oslav se na pozvání zúčastnil i pan starosta z rodné obce J. Š. Baara Klenčí pan Smutný
s paní zastupitelkou Kulíškovou. Oslav se zúčastnila početná část rodiny Nováků, rodáci Jiří a
Jan Malypetrové, bývalá starostka Prahy 3 paní Milena Kozumplíková se sestrou Monikou
Šerou a jejím manželem, ze Zlonic obě varhanářky paní Marie Pašková a paní Miluška
Štruplová, ředitel školy ve Zlonicích a zastupitel pan Tůma a pan Náprstek, ze Šlapanic paní
Marie Najmanová, dále manželé Havránkovi, potomci rodu Kocourků z Pálečku, nyní žijící u
Stuttgartu, pan starosta ze Smolnice s panem Josefem Kučerou, členem výboru pro záchranu
kostele ve Smolnici, pan místostarosta ze sousedních Hořešovic Milan Fric s manželkou
Jaroslavou. Celá oslava proběhla důstojně a s hojnou účastí občanů. Dokonce i v kostele na
mši bylo tolik lidí, že někteří stáli. Akce se velmi vydařila.

Projev místostarosty Vladimíra Procházky 15.6.2013
Vážení hosté. Dnešní vzpomínka na Jindřicha Šimona Baara byla iniciována spolumajitelem Statku Novák,
panem Pavlem Novákem. Rádi jsme se ujali pořadatelství, protože i obecní zastupitelstvo i občané Klobuk vědí,
co pro naší obec kněz, spisovatel a skutečný znalec vesnice, znamenal. S radostí sděluji, že pozvání přijal
významný disident, neúnavný bojovník za lidskou důstojnost Biskup Václav Malý, dalšími hosty jsou současný
náš farář pater Cyril Kubánek, arciděkan Jiří Neliba, a v neposlední řadě vítám pana starostu Smutného a
zastupitelku obce paní Kulíkovou z rodiště J. Š. Baara, městyse Klenčí pod Čechovem. a vás všechny, kteří jste
se rozhodli naší akci podpořit svou účastí. Zároveň vám představuji sbor Consortium Camerale Slanense, který
prosím o úvodní píseň
Nyní mi vážení hosté dovolte, abych stručně připomněl život a dílo J.Š.Baara. Jak zaznělo v úvodu, narodil se
v Klenčí, chodské obci, obci s historicky hrdými občany, v roce 1869 v selské rodině. Vystudoval gymnázium
v Domažlicích. Z finančních důvodů nešel studovat filozofii, ale na matčino přání vstoupil na pražskou
bohosloveckou fakultu. V roce 1892 byl vysvěcen na kněze. Poté působil jako kaplan ve Stochově, v Úněticích a
v Ořechu. V roce 1899 přišel do našich Klobuk, již jako farář. V jeho vzpomínkách jsem zaznamenal poučení
slánského faráře Jasefa Kandrleho – cituji - Už jste byl v Klobukách? Ne? Tam se věru málo potěšíte, tam je
fara jako chlév a kostel, jako stodola. Také při příchodu do Klobuk 12 .května 1889 si J.Š.Baar poznamenal –
našel jsem ne faru, ale starý ohyzdný barák. Přesto se rozhodl v Klobukách zůstat a předsevzal si postavit novou
faru s vědomím, že někdo se do toho pustit musí. Téměř hned začal bojovat s rakouskou byrokracií, okresním
hejtmanstvím ve Slaném počínaje a úřady ve Vídní konče. Pracoval s neuvěřitelným zápalem díky jeho selské
tvrdé povaze i výchově. Nic nevzdal a přes všechny potíže a překážky, faru postavil, a to i za cenu použití
vlastních finančních prostředků a osobního zadlužení. Vše o přípravě a stavbě popsal v povídce STAVĚL. Je to
smutné čtení, ale také čtení o neuvěřitelném zaujetí J.Š.Baara, aby započaté dílo dokončil včetně nádherné
zahrady.
Při tom všem pečlivě vykonával povinnosti faráře, psal povídky i romány, aby získal nějaké příjmy a také, aby
popsal vše co cítil. A bylo toho mnoho co chtěl sdělit lidem, čtenářům i příštím generacím. Napsal přes třicet
románů, řadu povídek a článků do tehdejšího tisku. V Klobukách byl farářem 10 let. I zápisy ve farní kronice
svědčí o jeho svědomitosti, znalosti místních podmínek, znalosti lidí, jejich chování i práce.

V Klobukách nenašel mnoho přátel, ale jeho vztah s ředitelem cukrovaru panem Adolfem Kotrbou byl skutečně
výjimečný. Jeho smrt v roce 1907 Baara bolestně zasáhla a patrně definitivně přiměla hledat jiné působiště.
Pohřební řeč Baarova nad rakví Kotrbovou upozorňovala na lidské hodnoty zemřelého, který jako křesťan
zároveň plní své povinnosti v cukrovaru, a to nejen ty, které směřovaly k prosperitě podniku, ale i ty lidské,
vytvářející celkové klima rodinné pospolitosti, jak jen to tehdy bylo možné.
Při působení v naší obci se také setkával s Janem Bottem, chemikem v cukrovaru, který již tehdy vydával básně
pod pseudonymem Ivan Krasko. J.Š.Baar mu byl dobrým rádcem i společníkem, přestože Ján Botto byl
evangelík. Někteří Baarovi toto přátelství – katolíka a protestanta - vyčítali. Ovšem bratři Slováci při
celostátních oslavách svého básníka i politika v roce 2009 v několika projevech ocenili přínos pobytu Jána Botta
v Klobukách právě v blízkosti Baara, který na něj měl velmi dobrý až otcovský vliv. Byl jsem tomu společně
s delegací královského města Slaný v obci Lukovištije svědkem
Celé dílo J.Š Baara je založeno na pravdě, cti, lásce k přírodě, k rodnému kraji, k úctě k rolníkovi, k polní práci,
k rodině a společnosti. Mezi nejznámější Baarovo dílo patří román Jan Cimbura. Román Poslední rodu
Sedmerova napsal v roce 1908. Závěr Baarova díla tvoří obraz rodného Klenčí a Chodska před r. 1848 Chodská
trilogie (Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy )
Jeho rozsáhlá literární činnost je zhodnocena ve všech možných encyklopediích a rozhovorech velmi, velmi
kladně. Nebudu opakovat to, co již bylo psáno a řečeno povolanějšími odborníky. Přesto mi dovolte, abych se
zmínil o románu Poslední rodu Sedmerova, protože to je román o Klobukách, o problémech cukrovaru, o
problémech zemědělců, o jejich vztahu k půdě. O povinnostech sedláka i malého zemědělce, který nesmí ani
jeden den přestat pracovat, o vtazích v rodinách, o životě v tehdejší době. Zajímavě a přesně Baar popisuje
postupy výroby cukru, polní práce, péči o zemědělská zvířata, kde uplatnil poznatky z rodného statku, ale také
popisuje víru v úspěch akcionáře cukrovaru pana Bernáška v románové postavě Sedmery, až k samému
sebezničení dravým podnikatelem, kterému zadlužený cukrovar nakonec padne do náručí.
J.Š.Baar odešel z Klobuk v roce 1909 do Ořechu, kde před odchodem do Klobuk působil jako kaplan. Po
desetiletém působení na této farnosti ukončil svoje poslání kněze, vrátil se do rodného Klenčí, aby se věnoval
pouze spisovatelské činnosti. Zemřel 25.října 1925 v necelých 57 letech.
Klobucký farář pater Jan Pátek, bývalý farář v Hořešovicích, do farní kroniky napsal:
V sobotu 25.října 1925 zemřel náhle raněn srdeční mrtvicí ve svém rodišti v Klenčí u Domažlic dopoledne
J.Š.Baar, bývalý zdejší farář a spisovatel, jehož povídky psané realisticky lidé tak rádi čtou. S velikou slávou za
účasti padesáti kněží pohřben byl v Klenčí v úterý dne 27.října. O Klobuky získal si velké zásluhy tím, že
postaral se o zbudování nové fary a o pěknou úpravu farního kostela. Za jeho doby byly tu poměry kněžské
činnosti velmi příznivé, protože ředitelem cukrovaru byl v té době pan Kotrba, bratr majitele Cyrilometodějské
tiskárny Václava Kotrby v Praze, muž věřící a opravdu zbožný, který dle víry také žil.
Po jeho smrti v Klenčí bylo zřízeno Muzeum Jindřicha Šimona Baara a nedaleko od Klenčí, v malé vsi Výhledy,
mu byl zřízen památník se sochou v nadživotní velikosti kde se nachází i citát J. Š. Baara, kterým si dovoluji
vzpomínku ukončit.
Pane Bože!
Všecky struny v srdci
mém již popraskaly.
Jedna jediná mi zbyla.
Miluješ-li mě – dej – abych
směl na ni zahrát
píseň o lásce k této
tvrdé kamenité zemi.

17.6. Začala parta zedníků – pánové Karel Pinc, Václav Kalous a Miroslav Novotný
opravovat zdi kolem hřbitova v Pálečku. Majetkově, stejně jako v Klobukách, patří
Arcibiskupství pražskému, ale nájemní smlouva s obcí při nájmu 100,-Kč ročně říká, že
údržbu musíme provádět jako obec. Největší problémy měli zedníci s likvidací náletových
dřevin, které byly zarostlé do zdiva.

25.6. Byl znovu vytýčen pozemek pro stavbu domu v Učitelské ulici. Provedeno to bylo na
přání nového majitele pana JUDr. Hrudky, který koupil pozemek parcelní číslo 328/90 o 1300
m2 v dražbě.
26.6. Místostarosta Procházka jednal v Praze s panem Cihlářem o možnostech organizace
výstavby nových domů na pozemcích k Hořešovicím podle nového územního plánu. Pan
Cihlář, jako největší majitel pozemků přislíbil podání návrhu do zastupitelstva v srpnu.
1.7. byl zprovozněn rozhlas do Klobuk po dlouhé odmlce, která byla způsobena rekonstrukcí
budovy obecního úřadu. Rozhlas do dalších místních částí zatím není v provozu, protože se
čeká na instalaci vysílací antény na nově budované střeše obecního úřadu.
5.-7.7. se zúčastnil místostarosta Vladimír Procházka Dne obce ve slovenské spřátelené obci
Lukovištia u Rimavské Soboty. Oslava byla spojená se vzpomínkou na Ivana Kraska, který
byl v Klobukách v cukrovaru po absolvování studia na vysoké škole chemicko-technologické
v Praze laborantem letech 1905-1911. Bylo to právě 52 let od jeho smrti. Na hrob byla
položena kytice po projevech předních politiků a také našeho místostarosty, který pozdravil
místní občany a připomněl působení tohoto Slovenského básníka, spisovatele a politika
v Klobukách. Oslava se konala po pěti letech od celostátních oslav.
8.7. Byly podepsány smlouvy se středočeským krajem na podporu SDH Klobuky ve výši 17
500,-Kč z fondu středočeského hejtmana. Jde v podstatě o náhradu výdajů na opravy
poškozené techniky při pomoci zatopeným obcím na Mělnicku našimi hasiči.
9.7. Začala oprava počmáraných a částečně opadaných zdí na dětském asfaltovém hřišti u
základní školy. Práci opět provádí tříčlenná parta pana Karla Pince v režii obce.
29.7. V noci byla vyřazena z provozu obecní vodárna. Asi působením bouřky a přepětím v síti
byla poškozena obě čerpadla. Opravu provedla firma pana Macha, se kterým má OÚ dohodu
o údržbě a opravách. Celé dopoledne dne 30.7. byli všichni odběratelé po delší době bez
vody. Pro informaci uvádím, že na malý obecní vodovod, povolený Krajskou hygienickou
stanicí v Kladně je napojeno osm bytů, budova obecního úřadu, poštovní úřad, celé silo,
obecní dům čp.6, ve kterém je umístěna prodejna potravin a domácích potřeb a hlavně škola a
mateřská školka s jídelnou, kde se naštěstí prováděl pouze úklid, protože děti měly prázdniny.
Chyba byla nalezena v rozvodné síti, kde byly v provozu pouze dvě fáze a tak funkční
elektrická ochrana čerpadel zajistila automatické vypnutí, aby nedošlo k jejich poškození.
31.7. byla zkolaudována s drobnými závadami budova obecního úřadu čp. 62 po rekonstrukci
a přístavbě šatny pro zaměstnance, garáže na zahradní techniku a nové zasedačky směrem do
dvora.
4.8. byla neobvykle veliká bouřka, která trvala přes dvě hodiny. Blesky šlehaly ze všech stran,
Naštěstí se nic nestalo.
10.8. proběhlo slavnostní otevření obecního úřadu čp. 62 po generální opravě. Akce se
zúčastnili hosté – náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Bc. Zdeněk Syblík, bývalý
náměstek s rodinou pan Ing. Marcel Hrabě, paní místostarostka družební obce Družec Marie
Palková s manželem, poslanec Evropského parlamentu Dr. Libor Rouček se synem a další
hosté. Po prohlídce byl slavnostní oběd v hotelu U Slunce ve Třebízi. Počasí bylo velmi

příznivé. Občané si prohlíželi budovu a vybavení od rána až do oběda. Všichni se vyjadřovali
pochvalně o provedení rekonstrukce a její konečné podobě.
Také pouť v sobotu i v neděli se vydařila. Opět zde byly atrakce pana Wartheima a byl již
sedmý ročník fotbalového turnaje o pohár starostky obce.
8.9. se místostarosta obce Vladimír Procházka s manželkou zúčastnili slavnostního svěcení
opraveného kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici. Také zde měl velmi pěkné kázání pan
Biskup Václav Malý. Kostel je opravený celý, velkoryse i s vnitřní výzdobou. Smolnický
spolek „Pro záchranu kostela“ odvedl vynikající práci. Náklady na opravu odhaduji na dvacet
milionů korun.
9.9. otevření další třídy mateřské školky v bytě budovy čp. 136 pro 10 dětí. Otevření se
zúčastnila paní starostka Ottová a paní učitelky. Obec tak zajistila možnost umístění dětí od
dvou let a maminkám možnost pracovat.
3.10. firma Vorlíček-Plast provedla výměnu všech oken na budově sokolovny. Akce stála
celkem 331 000,-Kč. Z toho bylo zaplaceno z fondu SZIF MZ ČR přes PSČ 90% a obec
přispěla částkou 34 000,-Kč. Připomínám, že sokolovna byla slavnostně otevřena v roce 1923.
21.10. byla výroční členská schůze Klubu zdravotně postižených občanů Klobuky. Účast 62
členů, za obec paní starostka Soňa Ottová a místostarosta Procházka, který je i členem. Paní
starostka poděkovala členům za aktivitu, sdělila, že zastupitelstvo obce opět počítá v rozpočtu
s částkou 20 000,-Kč na činnost klubu a popřála úspěchy.
25.a 26.10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volební výsledky 25. – 26. 10. 2013
Voleb v Klobukách se zúčastnilo 54,96 % voličů. Celkem za oba volební okrsky.
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Okrsek: 2 . Páleček
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
v seznamu obálky účast v % obálky
92

67

72,83

67

67

100,00

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 2 – část 1
Strana
číslo

Platné hlasy Předn.
celkem v % hlasy

název

1

Česká str.sociálně demokrat.

20

29,85

2

Strana svobodných občanů

0

0,00

3

Česká pirátská strana

4

5,97

4

TOP 09

3

4,47

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok 1

1,49

6

Občanská demokratická strana

6

8,95

7

Romská demokratická strana

0

0,00

9

politické hnutí Změna

0

0,00

10

Strana soukromníků ČR

0

0,00

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

0

0,00

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 2 – část 2
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13

Suver.-Strana zdravého rozumu

0

0,00
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Aktiv nezávislých občanů

0

0,00

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1

1,49
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Úsvit přímé demokr.T.Okamury

3

4,47

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

3

4,47

20

ANO 2011

11

16,41

21

Komunistická str.Čech a Moravy

13

19,40

22

LEV 21-Národní socialisté

0

0,00

23

Strana zelených

1

1,49

24

Koruna Česká (monarch.strana)

1

1,49

Okrsek: 1, Klobuky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
745

393

52,75

393

392

99,75

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 1 – část 1
Strana
číslo
1

název
Česká str.sociálně demokrat.

Platné hlasy Předn.
hlasy

celkem v %
74

18,87

2

Strana svobodných občanů

8

2,04

3

Česká pirátská strana

8

2,04

4

TOP 09

19

4,84

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok 2

0,51

6

Občanská demokratická strana

16

4,08

7

Romská demokratická strana

0

0,00

9

politické hnutí Změna

3

0,76

10

Strana soukromníků ČR

0

0,00

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

5

1,27

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 1 – část 2
Strana
číslo

název

Platné hlasy Předn.
celkem v % hlasy

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

0

0,00

14

Aktiv nezávislých občanů

1

0,25

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2

0,51

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

32

8,16

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

11

2,80

20

ANO 2011

97

24,74

21

Komunistická str.Čech a Moravy

96

24,48

22

LEV 21-Národní socialisté

0

0,00

23

Strana zelených

18

4,59

24

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

Hodnocení z pozice ČSSD, které bylo schváleno na VČS dne 31.10:
Pro ČSSD výsledek nedobrý. Odpovídající je jenom v okrsku II. Páleček, kde ČSSD získala téměř 30%. Třetí
místo celkově neodpovídá práci MO a tradici od roku 2002. Posun do krajní levice lze pochopit, ale to, že
dostalo hnutí ANO 23,52% hlasů lze chápat jako protest občanů proti tradičním stranám. Pravicové strany ODS
a TOP 09 skončily ještě hůř, dostaly dohromady necelých 10%. Celostátně ČSSD volby vyhrálo, ale pouze o
necelé dvě procenta před hnutím Andreje Babiše ANO.
Text hodnocení MO ČSSD: Příčinu nižšího volebního výsledku v naší obci vidíme v tom, že jsme před volbami
nedostatečně přesvědčovali voliče o záměrech ČSSD. V minulých volbách byly předvolební mítinky s občany
za účasti členů OVV i kandidátů na poslance, rozdávaly se růže, zvali se občané k volbám. Letos voliči dostali
informace pouze z televize, dopisů a tisku a to ne vždy objektivní, jak už to v předvolebním boji bývá. V naší
obci nebyl nikdo z OVV, ani z kraje a účast předsedy Syblíka na otevření opravené budovy OÚ byla z odstupem
času zapomenuta. Plakáty s tablem a lídrem okresu vyvěšoval místopředseda Procházka od Kokovic až po
Zlonice. O jejich účinnosti lze pochybovat, zrovna tak jako o velkém bilboardu na plotu u čp.96 - to bylo i v ČT
1 – redaktorka Bára Peterová z 10 minut rozhovoru udělala dvouminutový záběr. Snaha paní starostky a
následné besedy místostarosty na schůzi Klubu zdravotně postižených také měla malý účinek. Dokonce po
požadavku, aby byl kroužkován náš lídr Bc. Syblík, abychom měli konečně za okres Kladno poslance, byla
odpověď „prosím vás, co bude ještě dělat, když je náměstkem primátora Kladna a náměstkem hejtmana“.
Odpovědi, že se vzdá všech nižších funkcí přítomní moc nevěřili.

Výsledkem voleb je ke škodě okresu to, že nemáme opět poslance za okres Kladno. Stalo se tak i neuváženou
kandidaturou Stanislava Humla - NESTRANÍKA !! schválenou KVV, kroužkováním se dostal na první místo
zvolených poslanců za středočeský kraj.
Nižší, než očekávaný výsledek spustil stavidla neuvážené roztržky ve vedení ČSSD, když předsednictvo vyzvalo
předsedu Sobotku k rezignaci. Předseda to odmítl a tak parta kolem místopředsedy Haška a přátel pana
prezidenta Zemana navrhla usnesení, že bude vyjednávat tým Hašek, Tejc, Zaorálek a Chovanec. Ten byl
kupodivu a neuváženě schválen 20:13 hlasy. Jednání bez předsedy Sobotky byl nesprávný krok a teprve velká
odezva členské základny na podporu předsedy Sobotky způsobila zvrat a odstoupení všech členů vyjednávacího
týmu. O novém vyjednávacím týmu rozhodlo grémium strany.
Situace je napjatá, voliči chtějí vysvětlení a rychlé řešení. Jsme pro legraci, občané obce chtějí vysvětlení, neboť
taková situace ještě nikdy nevznikla. Férové odstoupení Jiřího Paroubka po minulých volbách nelze srovnávat.
Ten neměl možnost vytvořit koalici proti pravici. Nyní je, i když s neznámým ANO a tradiční KDU-ČSL.
Dokonce v řadě programových bodů se program ČSSD shoduje a zdá se, že lze řadu programových cílů
postupně naplnit.
VČS MO ČSSD přijala usnesení – výzvu pro ÚVV – aby potvrdilo ve funkci př. Sobotku a vyvodilo
z neuváženého poškozování strany vůči „pučistům“ závěry, které povedou ke sjednocení vedení tak, aby se co
nejdříve podařilo sestavit, a to sebevědomím jednáním s ANO a KDU-ČSL vládu. Nové volby NE! Po tom co se
stalo dostaneme méně hlasů než nyní.

27.10. jako každý rok v předvečer státního svátku vzniku ČSR v roce 1918, místostarosta
s manželkou položili v Klobukách a v Kobylníkách. za zastupitele i občany obce kytice
k pomníkům padlých a umučených občanů v první i druhé světové válce.
31.10. byla členská schůze MO ČSSD na které byli zvoleni delegáti na okresní konferenci –
Soňa Ottová, Vladimír Procházka, Tomáš Novotný a náhradníkem pan Zdeňek Lisec. Okresní
konference nakonec byla odložena na rok 2014.
13.11. byla schůzka s projektantem Ing. Skleničkou, u kterého byla objednána dokumentace
na úpravu podkroví v ZŠ tak, aby byla postavena další třída, která bude využita pro
polytechnickou výchovu a také provedena generální oprava ústředního topení, které slouží již
30 let. Středočeský kraj bude po schválení záměru zastupitelstvem obce požádán o dotaci.
Předpokládaná cena za práce je cca 1 200 000,-Kč.
29.11. byl v obci lampiónový průvod, předvánoční trh dětí ze Základní školy s vlastními
nádhernými výrobky z keramiky, adventními věnci a s vánočními ozdobami. Na setkání
občanů při rozsvícení vánočního stromu byla největší účast za poslední roky – odhadem 300
občanů s dětmi.

6.12. výstava prací Klubu zdravotně postižených v nové zasedačce. Nádherné ruční práce
s vánočními motivy.Velká návštěva občanů, kteří byli nadšeni shlédnutím výrobků členek
klubu.
7.12. den otevřených dveří v Základní a Mateřské škole. Velmi vydařená akce s velkou účastí
občanů.
12.12. tradiční čaj o páté s přednáškou manželů Machových o Hondurasu. Velmi dobře
připravená prezentace, mistrovsky sestříhaná paní Machovou na videu, s jejím dokonalým
komentářem. Paní vedoucí knihovny opět napekla vynikající cukroví podané s čajem i kávou.

13.12. hořelo ve statku Na Moráni v Čeradicích, jehož majitelem je pan Pokorný z Prahy.
Hašení ze zúčastnili aktivně naši hasiči. Požár nebyl velký a jak bylo zjištěno, někteří občané
Čeradic jej ani nezaznamenali.
17.12. byla tradiční schůzka spřízněných starostů z obcí Družec, Knovíz, Klobuky města
Unhošť. Schůzky se zúčastnil i bývalý náměstek hejtmana středočeského kraje Ing. Marcel
Hrabě, který po ukončení funkce pracuje ve funkci ředitele krajského domova důchodců ve
Slaném. Beseda se týkala budoucího vývoje po volbách a možnostech dotací na rok 2014.
24.12. setkání u vánočního stromu se svařáčkem od paní starostky. Příjemná akce s účastí asi
60ti občanů vedená ve velmi přátelském prostředí se závěrečným přáním hezkých vánoc a
zdraví v roce 2014.
31.12. tradiční oslava Silvestra v hasičském domě organizovaná hasiči. Oslava vydařená
s mohutným ohňostrojem.
Z jednání zastupitelstva:
16.1. ZO schválilo uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci obecního úřadu, který
řeší navýšení původní ceny díla o 522.406, 84 Kč vč. DPH platného k 31. 12. 2012 z důvodu
vynucené demolice a jejích dopadů na rekonstrukci, s firmou Josefa Brabce z Loun a finanční
úhradu případné roční ztráty v roce 2013 ČSAD Slaný z autobusového spoje č. 9 až do výše
36.841,- Kč;
20.2. ZO schválilo sloučení administrativních míst na OÚ a místa knihovnice. Tím došlo
k ukončení pracovního poměru s pracovnicí obce paní Jaroslavou Ležákovou, která byla po
celý rok na nemocenské. Do sloučené funkce byla schválena paní Lenka Dandová, která
proto požádala o uvolnění z funkce kronikářky. ZO schválilo kronikářkou obce Klobuky od
1. 1. 2013 paní Helenu Procházkovou. Zastupitelé byli informováni o veřejnosprávní kontrole
čerpání účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst za rok
2011 –akce „Nástavba mateřské školy“. Nebyly zjištěny závady.
20.3. ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou Josef Brabec Amigo z Loun na „Úpravy
na hlavní budově OÚ - provedení tepelné izolace čelní a zadní části, úprava stěn a podlah
chodeb, elektroinstalace, až do výše 445.504,- Kč.
Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o předložila k posouzení projektovou dokumentaci na
úpravu příjmu a skladování v areálu sila v Klobukách. Jedná se o demolici současné budovy –
skladu obilí, náhradou za 5 ks ocelových zásobníků s uzavřením. Výška zásobníků by byla
cca 13 m + lávky na středu 2 m.
17.4. ZO schválilo zadání zakázky na rekonstrukci chodníku od čp. 161 k čp. 160
v Klobukách za cenu 126.158,- Kč vč. DPH panu Zbyňkovi Šmídlovi z Cítolib a vyhlášku o
zákazu pití na veřejnosti ve vyjmenovaných ulicích ve středu obce. Dále schválilo uzavření
smlouvy na inženýrskou činnost při zpracování, podání dotační žádosti a vypracování
energetického auditu na akci „Revitalizace části objektu MŠ Klobuky“ se společností
ENEPROTECH s.r.o. za cenu 62.315,- Kč . ZO zároveň schválilo zadání zpracování
projektu Ing. Skleničkovi ze Zlonic.

15.5. Protože zanikl mandát člence našeho zastupitelstva paní Lence Dandové ke dni 14. 5.
vzhledem k jejímu převedení do administrace obecního úřadu, tak podle zákona o obcích
nastupuje na uvolněné místo zastupitele náhradník z téže volební strany. Paní starostka proto
jmenovala náhradníka z téže volební strany (ČSSD) paní Miluši Formánkovou do
zastupitelstva obce. Paní Formánková je zároveň předsedkyní Klubu zdravotně postižených
občanů Klobuky.
20.6 . ZO schválilo účetní uzávěrku za rok 2012 po provedení auditu firmou PKO s.r.o. Praha
a prodej obecních pozemků za nádražím jednatelům společnosti Statek Novák Jarpice –
Kamenice s.r.o. za cenu 3,-Kč za m2, tj. celkem 213.030,-Kč. Tyto pozemky byly podle
územního plánu určeny pro výsadbu lesa kvůli erozi půdy. Celková výměra činí 71.010 m2.
Dále schválilo uzavření darovací smlouvy s obcí Lužec nad Vltavou o poskytnutí částky
20.000,- Kč na podporu postižených povodněmi v obci Lužec nad Vltavou.
21.8. ZO pojednalo a schválilo příspěvek 10.000,- Kč na činnost (motokros) pro Michala
Hamouze z Klobuk v roce 2013, příspěvek až do výše 10.000,- Kč, na činnost turistického
oddílu mladých vedeného u Základní školy v Klobukách slečnou Vendulou Klikovou v roce
2013, uzavření smlouvy na rekonstrukci místních komunikací v obci Čeradice a Kokovice
s firmou Ekostavby Louny za celkovou cenu 504.256,- Kč., uzavření darovací smlouvy
s Římskokatolickou farností Zlonice o poskytnutí částky 5.000,- Kč na spolufinancování
opravy střechy klobuckého kostela a navýšení příspěvku na činnost TJ Sokol Klobuky o
34000,- Kč pro rok 2013 s tím, že tento příspěvek bude poskytnut jako doplatek na akci
výměny oken na budově sokolovny v Klobukách a také schválilo hospodaření obce za II.
čtvrtletí 2013.
18.9. ZO schválilo navýšení konečné ceny za rekonstrukci místních komunikací v obci
Čeradice, Kokovice a Klobuky o 32.481,- Kč vč. DPH a její proplacení firmě Ekostavby
Louny. Uzavření smlouvy na rekonstrukci spojovacího chodníku mezi ulicemi 9. května a
Malypetrovou v Klobukách s firmou Ekostavby Louny za cenu 100.463,- Kč vč. DPH,
uzavření smlouvy na odvodnění ulice v Klobukách s firmou Zbyněk Šmídl z Cítolib za cenu
27.079,- Kč vč. DPH.
16.10. ZO projednalo a schválilo hospodaření za třetí čtvrtletí a projednalo problémy kolem
výstavby domů v nové lokalitě určené územním plánem. Dohodnuto, že zatím budeme
průběžně jednat s panem Cihlářem, iniciovat spoluvlastníky k rozhodnutí o tom, co udělají se
svými pozemky. Požadavek pana Cihláře na udělení plné moci k jednání s developery o
možné výstavbě byl odložen na další jednání. Příjmy byly ve výši 15,123.736,48 Kč, což
představuje 87,92 % a výdaje byly ve výši 13,153.079,78 Kč, což představuje 78,71 %.

20.11. ZO projednalo a schválilo přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
„Výměna oken a vstupních dveří do hasičského domu Klobuky čp. 189“ ve výši 186.961,,finanční úhradu – kompenzaci případné roční ztráty 2014 ČSAD Slaný z autobusového spoje
č. 9 až do výše 41.327,- Kč, proplacení částky 21.420,-Kč Psímu útulku Bouchalka na rok
2014, návrh rozpočtu obce pro rok 2014, ve výši 11 738 700,-Kč, podání žádosti o dotaci ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 na akci „Revitalizace
rybníku v Čeradicích“, podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
pro rok 2014 na akci „Vestavba učebny pro polytechnickou výchovu a rekonstrukce
ústředního vytápění v Základní škole Klobuky“ .

17.12. ZO projednalo a schválilo rozpočet na rok 2014 v příjmech ve výši 12 026 800.-Kč. a
ve výdajích ve výši 8 933 200,-. Znamená to, že rozpočet je poprvé přebytkový s výhledem na
úsporu, která by měla být v budoucnu použita na krytí části nákladů na vodovod a podobně.
Opět nebyly z řad občanů žádné náměty ani připomínky, přestože byl rozpočet před měsícem
zveřejněn k diskusi, a tak byl rozpočet schválen všemi hlasy zastupitelů.
Dále zastupitelstvo schválilo zadání zakázky na výměnu oken a vchodových dveří hasičského
domu v Klobukách firmě Vorlíček – Plast s.r.o., pronájem pozemku p.č. 249 o výměře 7.862
m2 v k.ú. Kobylníky na dobu neurčitou panu Jaroslavu Krátkému z Pálečku za roční nájem ve
výši 1.693,- Kč, Strategický plán obce Klobuky zpracovaný v prosinci 2013, vstup do
společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s..prodej obecního pozemku v k.ú. Kobylníky
p.č. 186 o výměře 1.471 m2 manželům Ottovým z Kobylník.
Počasí:
Leden:
V první dekádě byla teplota až 8°C, pršelo a foukal mírný vítr. Mráz byl až od 10.ledna -2° a
15. byl největší mráz -9°C. Také napadl sníh kolem 8 cm. Dne 26. ledna bylo ráno -14°C,
mlha a smog. Hned druhý den se oteplovalo a 28.ledna sníh roztál a bylo až 7°C, druhý den i
pršelo. Dne 30. bylo ráno + 8° a přes den +14°C. Poslední den ledna byla vichřice, podle
meteorologů až 85km/hod.
Únor:
První týden nemrzlo a teploty byly od 2 do 6°C. V polovině měsíce byly tepoty pod bodem
mrazu, napadlo 8 cm sněhu, dne 17. 2 připadlo dalších 5 cm. Dne 24.2 napadlo sněhu jako
nikdy 15 cm. Celkem jsem naměřil 35 cm. Ke konci měsíce začalo tání.
Březen:
Začátek měsíc byl bez sněhu s teplotami kolem O°C až + 5°C. Dne 10. března bylo dokonce
+13°C. Dne 13. napadlo 10 cm těžkého sněhu a den na to bylo 9°C mrazu, dne 16.dokonce
mínus10°C. Dne 19. znovu napadlo 10 cm sněhu a byla zima, násobená severním větrem. Dne
29. opět 8 cm sněhu, který druhý den roztál.
Duben:
Opět padal mírně sníh a teplota byla kolem bodu mrazu. Dne 7.dubna bylo dokonce -10°C,
ale rychle se oteplilo na 9°C, v polovině měsíce bylo až 26°C. Konec měsíce byl ve znamení
ochlazení na 14°C. Málo srážek!!! Sucho.
Květen:
V první dekádě teploty kolem 16°C, deštivo a nevlídno. Dne 8.5. byl prudký déšť, který
způsobil v Pálečku a dalších vesnicích směrem na Zlonice splavení půdy z polí. Museli
zasahovat hasiči a Správa silnic, aby se nánosy uklidily. Práce organizovala paní starostka a
pan místostarosta Pinc v roli dobrovolného hasiče. Pomáhali i občané Pálečku. Dokonce byla
zanesená i trať české dráhy od Pálečku do Zlonic až po vršek kolejí. Paní Kozáková měla
dokonce zaplavenou studnu bahnem. Další pohroma přišla 29.5. Velká průtrž mračen opět
způsobila zaplavení kolejí, tentokrát přímo na přejezdu v Klobukách. Voda se valila z polí za
tratí. Také na Náměstí 9.května se valila voda, kterou kanalizace nestačila pobrat. Lidé volali
paní starostku ze všech místních částí a upozorňovali na to, „že voda teče všude“ Jak jinak,
ale následky se budou hodnotit až příští den. V nouzovém obecním bytě, kde bydlí Ludvík
Kiš, se vyvalila voda, pravděpodobně ze sklepa čp.1, bývalé sladovny. Celkově „studený

máj“ a budeme vidět, jestli se potvrdí pořekadlo „v stodole ráj“. Zatím jsou pole z části
zaplavená.
Červen:
V celých Čechách byly problémy s přívaly vod a to zejména kolem Otavy, Lužnice, Vltavy,
Berounky a Labe. V Praze bylo preventivně uzavřeno Metro a postaveny protipovodňové
hráze, které byly vyrobeny po povodních v roce 2002. Kolem Zbraslavi byly však neúčinné,
protože byly stavěny pozdě a některými protékala voda netěsnostmi. Došlo i k evakuaci lidí
v Lahovicích, v Kralupech (nemocnice) v Praze také nemocnice Na Františku. Hlášeni byli i
čtyři utonulí občané. V Ústí nad Labem byl zastaven provoz okresního soudu a doprava
kolem Labe. Doprava z Německa byla odkloněna přes Teplice. Průtok Vltavou byl 2800
m3/sekundu. V naší obci se stav nezhoršil i když stále pršelo. Potoky kupodivu vodu z obce
odváděly bez vážnějších problémů. V Čechách nejvíce problémů způsobily malé vodní toky,
které nestačily svést velké přívaly dešťových srážek.
Červenec:
Počasí celkem normální s nejvyšší teplotou 36°C dne 28.7. Srážek bylo málo, ale sucho se
nijak zvlášť neprojevilo. Teprve koncem měsíce byly bouřky a normální dešťové srážky.
Srpen:
Začátkem srpna vysoké teploty, občas déšť, 5.8 byla zaznamenána ráno mlha. Dne 7.8. byla
veliká bouřka, silný vítr a déšť. Do konce měsíce teploty normální, bez větších výkyvů.
Září:
Hned první den prudký déšť, teploty normální, kolem 20°C. V polovině měsíce spíše
chladněji, teploty kolem 15°C a větry. Poslední dekáda byla teplotně nadnormální, teploty až
18°C.
Říjen:
Dne 3.10. byl zaznamenán první mrazík -3°C. Odpolední teploty však dosahovaly kolem
15°C s mírnými dešti. Denní teploty byly stále kolem 15°C, nejvyšší teplota byla naměřena
21.10 a to 19°C. Dne 28.10 bylo až 22°C, což byl teplotní rekord.
Listopad:
Hned první den byl ráno mrazík -1°C, ale odpoledne byly teploty s mírnými dešti až do 12.11.
přes 10°C. Celý měsíc byl teplotně normální, srážky minimální
Prosinec:
Na začátku teploty kolem nuly, 8.12 bylo 7°C. Teprve 18.12.byl zaznamenán mráz -3°C. Do
konce roku bylo 0°C až +6°C. Podle mé statistiky byl prosinec v průměru teplejší než
v minulých letech.

Česká pošta Klobuky:
Rok 2013 byl ve znamení velkých změn na poště Klobuky v Čechách. K 1.5.2014 byly
doručovatelky p. Šárka Šamuláková a p. Alena Mračková přeřazeny v rámci organizačních
změn na poštu Slaný. K 1.5.2014 skončil ze stejných důvodů i pracovní poměr p. Věry
Blechové. Na poště zůstává pouze vedoucí pošty p. Marcela Prepletaná.

Základní a mateřská škola:
Dne 13.2. jednala za účasti pani ředitelky Mgr. Daniely Doskočilové školská rada, která
odsouhlasila vzdělávací program školy, výroční zprávu za rok 2012, projednala rozpočet
školy na rok 2013 a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školskou radu
z pověření zastupitelstva obce řídí místostarosta Vladimír Procházka.
V rozpočtu obce se počítá s dotací ve výši 1,4 mil.Kč. Z této částky škola platí náklady na
energie, údržbu, internet, telefony, zkrátka provozní náklady. Mzdy učitelů a obslužného
personálu platí stát (Ministerstvo školství) prostřednictvím středočeského kraje.
V pondělí 2. září 2013 byl zahájen nový školní rok, učitelé a učitelky přivítali žáky a žákyně a
společně se pustili do objevování a získávání nových informací. Naše škola, kromě řádné
výuky v daných předmětech pro své žáky a žákyně připravila i spoustu mimoškolních akcí:
- 19. 9. se celá škola podílela na projektovém dni Prázdninové toulky, kde děti
poznávaly evropské státy.
-

25. 9. žáci a žákyně II. stupně navštívili Botanickou zahradu v Praze, kde absolvovali
program „Detektivem v botanické zahradě“.

-

22. 10. paní učitelky I. stupně ve spolupráci s rodiči uspořádali akci Dýňování. Vařilo
se, peklo se, vyrábělo se – na závěr se všechny dobroty snědly.

-

13. 11. naší školu navštívilo pojízdné planetárium – děti zkoumaly život na Zemi
prostřednictvím audiovizuální techniky.

-

Rozsvícení vánočního stromu spolu s jarmarkem a koledami proběhlo v pátek 29. 11.
v Klobukách. Při přípravě se podíleli všichni žáci a žákyně naší školy spolu s obecním
úřadem.

-

5. 12. jako každý rok, si vystupující žáci připravili pro děti ze školy a ze školky
tradiční mikulášskou nadílku. Po pečlivých přípravách vyrazili za dětmi do školky,
přípravné třídy a samozřejmě i mezi své mladší spolužáky.

-

7. 12. proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Škola ukázala své prostory,
vybavení, řeč přišla i na historii školy. Spoustu zážitků příchozím nabídly tři tvořivé
dílny. Akci podpořila svou účastí i p. starostka S. Ottová.

-

17. 12. se naše škola zúčastnila turnaje ve vybíjené na ZŠ ve Velvarech.

Aktivity sdružení Kreatos 2013
Občanské sdružení Kreatos se sídlem v Klobukách, Učitelská l62 (předseda Ph.Dr. Zbyněk
Zicha) uskutečnilo v roce 2013 tyto akce v oblasti vzdělávání:
- setkání profesních odborníků z oblasti speciální pedagogiky a arteterapie
v dnech 12.7.-13.7. 2013 v hotelu U Dubu v Peruci
- výstava Léčba uměním v obrazech ve Slaném 16.9. -12.10.2013
- mezinárodní konference Vzdělávání v arteterapii v ČR a SR – současný stav
V Praze ve dnech 18. a 19. října 2013
Stručně k jednotlivým akcím:
V hotelu U Dubu na Peruci se sešli přední odborníci z oblasti arteterapie, speciální
pedagogiky, zástupci odborného tisku, absolventi kurzů Kreatos. Součástí setkání byla
výstava prací studentů vzdělávacích kurzů sdružení Kreatos, kulturní vystoupení a křest knihy
Průniky.

Ve Slaném v galerii V Troubě se na tři týdny představily obrazy studentů dvouletého kurzu
ateterapie, který proběhl v orlických horách a na Peruci.
Řadu návštěvníků výstavy upoutala hloubka, která byla v obrazech ukrytá. K příjemné
atmosféře přispělo vystoupení hudebního tria Jazz klubu Slaný při vernisáži výstavy.
Nejvýznamnější akcí sdružení byla organizace mezinárodní konference Vzdělávání
v arteterapii v ČR a SR – současný stav. Tato konference se uskutečnila ve Vyšší odborné
škole pedagogické a ekologické –JABOK v Praze. Konference byla garantována Českou
Arteterapeutickou asociací a Slovenskou arteterapeutickou asociací a konala se pod záštitou
MŠMT ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
prorektora Univerzity Karlovy v Praze prof. Stanislava Štecha a senátora za náš obvod MUDr.
Hassana Meziana. Organizátorům se podařilo přivést do Prahy významné osobnosti současné
arteterapie, za něž jmenujeme prof. Dr. Jaroslavu Šickovou. Ph.D., doc.PaedDr. Jana Slavíka.
Kvalitní program přilákal na konferenci nečekané množství zájemců, prezenční listina
zaznamenala 60 účastníků. Úspěšná konference dodala energii k další práci občanského
sdružení v následujícím období.
Tím, že Kreatos je spojen se sídlem v Klobukách a jeho činnost je celorepubliková, propaguje
obec a to nejen v ČR, ale i na Slovensku. Řada akcí je konaná v Peruci, součástí pak je vždy
návštěva menhiru tzv. Kamenného muže a seznámení účastníků s pověstí o této lokalitě a
s historií regionu včetně významných osobností (např. J.Š.Baar, Jan Malypetr, Karel Toman).
Zápis o aktivitách Kreatosu dodala Mgr. Ludmila Zichová.
ČSSD:
Asi nejvýznamnější politickou událostí tohoto roku bylo konání prezidentských voleb, které
byly poprvé prováděny přímou volbou. I když náš kandidát Mgr. Jiří Dientsbier neobdržel
potřebný počet hlasů, přesto lze jeho volební výsledek (16,12%) považovat za úspěch.
Neúspěchem byly krajské volby, když ČSSD byla v Klobukách až na třetím místě. Členské
schůze se konaly podle potřeby. Předseda pan Václav Henzl a místopředseda Vladimír
Procházka se zúčastňovali jednání OVV a přenášeli tak nové úkoly a informace z vyšších
orgánů. Účast na schůzích byla klem 80%, což je v okrese nejvyšší procento. Členů MO
ČSSD je patnáct.
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky:
V roce 2013 se konaly dvě členské schůze. V březnu byla spojená s oslavou MDŽ, k tanci i
poslechu hrál pan Hora. Druhá schůze byla v říjnu.Výbor se scházel dle potřeby. Členské
příspěvky se nezvýšily a stále se platí 50,-Kč za rok. Na činnost klubu přispívá OÚ Klobuky
20 000,-Kč a přispívají i některé okolní obce na své občany, kteří jsou členy organizace.
Ke dni 31.12. 2013 měla organizace 74 členů. V květnu byl uspořádán zájezd do Litoměřic,
odkud jsme pluli lodí Porte Bohemica na Žernosecké jezero a zpět. V srpnu jsme se zúčastnili
týdenního rekondičního pobytu v Beskydech v horském hotelu Sůkenická v počtu 45 členů.
Podnikli jsme výlet do Rožnova pod Radhoštěm,na Pustevny a do Bílé.Členové dostali
příspěvek ve výši 200,- až 400,-Kč, podle délky členství.V prosinci byl uspořádán v zasedací
místnosti OÚ vánoční výstavu , která se velice vydařila.V roce 2013 oslavilo kulaté jubileum
14 našich členů. Byli jim předány malé dárky v hodnotě 100 Kč.
Výbor pracuje ve stejném složení, jako v roce 2012, a to:
předsedkyně
Formánková Miluše
Šolcová
Vendula
místopředsedkyně
zapisovatelka
Kubiasová
Helena

pokladní
jubilea
revizní komise

Dandová
Vorlíčková
Jagrová
Kurková

Anna
Miroslava
Eliška
Marta

Hasiči:
SDH Klobuky v roce 2013 měl 44 členů. Starostou byl a stále je pan Ladislav Šrámek,
velitelem jednotky je pan Štěpán Tomec. Pokladníkem je pan Pavel Klobucký. Práci sboru
hodnotila výroční schůze za účasti paní starostky Soni Ottové a obou místostarostů Martina
Pince a Vladimíra Procházky. Jednání začalo tichou vzpomínkou na pana Josefa Hrdličku,
který opustil řady členů ve svých 84 letech. Ve výroční zprávě připomněl starosta sboru pan
Šrámek založení organizace v roce 1884. Sto třicet let práce sboru bude oslaveno 7.6. spolu
s oslavou Dětského dne na hřišti u sokolovny. Poděkoval členům požární jednotky pánům
Švandrlíkovi ml. Vejražkovi, Pincovi, Prepletenému, Dandovi a Košťálovi za zásah při
povodních v roce 2013 v obci Lužec nad Vltavou. Na údržbě techniky odpracovali členové
134 hodin. Oznámil, že pan Švandrlík předal opravenou stříkačku PS12. Také pořádali
silvestrovskou zábavu, čarodějnice, dětský karneval v sokolovně a přispěli finančně na
karneval dětí v mateřské školce.
Paní starostka poděkovala za odvedenou práci a oznámila, že budou v hasičském domě
vyměněna všechna okna za plastová a také troje plechová vrata ke garážím za sekční. Z rušné
diskuse až do konce schůze vyplynuly zásadní požadavky na instalaci zásobní nádrže na naftu
v garážích, na instalaci velké bedny na požární nářadí i na nové majáky na cisternu CAS T
148 a na výkonný světlomet při nočních zásazích. Protože se jedná o vybavení jednotky, bylo
přislíbeno ze strany přítomných zastupitelů financování z rozpočtu obce. Sbor zakoupí ze
svých prostředků velký stan, který bude využitý při pořádání akci v případě nepříznivého
počasí.
Soupis výjezdů k zásahům:
11.2. Zlonice požár – vybydlený dům v Pipichově ul.
6.3.
Zlonice požár- kůlna s harampádím
11.3. Zlonice požár – dům směr na Višínek
19.3. Klobuky povodeň – v ul.V:B:Třebízkého u staré drogerie a na křižovatce na Třebíz u
Domu čp. 160
10. – 15.5. Lužec velké záplavy kolem Vltavy
9.7.
Páleček - povodeň mytí silnic – na návsi směrem k železničnímu mostu a čerpání vody
ze sklepa domu pana Kozáka
15.7. Hořešovice a Klobuky povodeň – v Hořešovicích zplavená ornice za novými
bytovkami
12.8. Vrbičany požár pole za tratí směr na Páleč cca 9 ha.
16.8. Černochov požár pole s balíky slámy cca 25 ha.
21.8. Zichovec požár několika včelích úlů
7.9.
Plchov požár stohu, který byl postavený na plynovodu směr na Plchov
14.12. Čeradice požár statku pana Pokorného Na Moráni
18.12. Bakov požár stodoly s odpadem, kde byly skladovány plasty z aut a komunální odpad
22.12. Bakov požár znovu vznícení stodoly

Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky
Výbor pracoval ve složení jako v roce 2012 s předsedou panem Martinem Pincem.
Sokolníkem byl stále pan Tomáš Danda z Klobuk. Mužstvo mužů skončilo na 5. místě a po
podzimní části dalšího ročníku na 1. místě. Trenérem mužstva byl Jiří Čížek ml., který
pracoval společně s asistentem Petrem Krčkem. Družstvo KLC Klobuky skončilo na 10. místě
okresního přeboru a družstvo Rapidu Páleček ukončilo činnost.
Byly uspořádány 3 taneční zábavy. Na sokolovně se uskutečnilo pálení čarodějnic, v červnu
,,Klobucký pětiboj‘‘ (1. Hasiči, 2. Rybáři 3. Fotbalisté) a oslavy J. Š. Baara spojené s oslavou
Dne dětí. V srpnu se konal jednodenní pouťový turnaj pod záštitou starostky Soni Ottové za
účasti celků Libušína, Velemína, Cítolib a Klobuk. Celek Klobuk skončil na 3. místě.
Srpnový ,,Turnaj ulic‘‘ v tomto roce vyhrála opět Učitelská ulice. V průběhu roku došlo
k výměně oken v celé sokolovně díky poskytnuté dotaci ze SZIF ve výši 295.000,- Kč a
příspěvku od obce ve výši 34.000,- Kč. Obec opět přispěla na činnost tělovýchovné jednoty
příspěvkem ve výš 100.000,- Kč. Členové tělovýchovné jednoty odpracovali na údržbě hřiště
a okolí 450 hodin.

Katolická církev:
V průběhu roku nedošlo k žádným změnám. Mše se konají pravidelně za čtrnáct dní. Účast je
také stejná, kolem šesti až deseti věřících. Arcibiskupství Pražské slibuje opravu varhan, které
jsou poškozené červotočem a mají zničený měch. Práce by měla být provedena do konce
srpna 2014, protože v září má být uskutečněn zájezd pod názvem „Varhany znějící“ ze
Slaného do Klobuk a Smolnice s provedením varhanních koncertů.

Zapsala kronikářka obce Helena Procházková

