Kronikářský zápis za rok 2003.
Nový rok začal mrazem -15°C se sněhovou pokrývkou 8 cm. Stromy
byly obalené námrazou, krásný pohled na krajinu, takový, jak ji
maloval Lada. Jako každý rok byl i rok 2003 přivítán občany Klobuk
střílením světlic, které trvalo asi 15 minut. Ze strany Učitelské ulice
létaly nádherné světlice, které na obloze zářily jako velké koule
různých barev. Klidná noc, jakoby to byla předzvěst následujících
bouřlivých dnů. To se také potvrdilo již třetího ledna, kdy byla velká
obleva a v některých oblastech republiky byly opět povodně. Čtvrtého
ledna také byl vyhlášen stav ohrožení v povodí řek Mrlina, Úhlava,
Labe v Ústí /L a na Mělnicku. Lidé, kteří zažili povodně v minulém
roce prožívali těžké chvíle a netrpělivě očekávali, zda voda opět
zaplaví jejich domovy. Naše obec byla záplav ušetřena, i když potoky
byly plné vody a na silnici do Třebíze se vytvořilo z vody splavené s
polí jezero, které šlo jenom opatrně projet osobním autem.
Tradiční projev prezidenta Václava Havla v jeho posledním působení
na Hradě byl věcný, promyšlený, ale ne moc hodnotící. Prezident
vyzval občany, aby si sami zhodnotili uplynulé období transformace a
připomněl, že v letošním roce bude referendum o vstupu do Evropské
unie. Vyzval k uvážlivému rozhodování a připomněl, že se jedná o
historický okamžik, který povede k sjednocování Evropy a k
mírovému soužití na tomto kontinentu. Měli bychom být „ při tom“.
Prezident Václav Havel odchází , protože Ústava ČR neumožňuje, aby
byl potřetí zvolen prezidentem. Myslím si, že i kdyby takové omezení
nebylo, Václav Havel by nekandidoval ze zdravotních důvodů. A
pokud by odvahu měl, myslím že by byl v parlamentu za současného
volebního zákona nevolitelný. I tak jsem přesvědčen, že to byl muž na
svém místě, zejména v počátcích budování nového státu po roce 1992.
Zejména pro reprezentaci v zahraničí a „dělání jména republice“, byl
nenahraditelný.
Na začátku roku 2003 obec žije klidně. Obecní zastupitelstvo trápí
vysoká nezaměstnanost, která dosáhla 18% a jak se zdá, bude v
zimním období ještě vyšší. Z téměř tisíce obyvatel je stále okolo 80
lidí nezaměstnaných. Staví se málo a pomalu. V minulém období ZO
odprodalo výhodně pro stavebníky řadu parcel v Učitelské ulici pro

stavbu rodinných domů, ale zatím se staví pouze tři domy. U
obchodního centra začal stavět dům pan Jaroslav Říčka. V ostatních
místních částech provádí občané jenom běžnou údržbu. Plynem topí v
Kobylníkách a v Klobukách 40% rodin. Objekty obce - škola,
zdravotní středisko, obecní úřad - jsou rovněž plynofikovány. Z
větších odběratelů je připojen na plyn pouze Zemědělský nákup a
zásobování, který má velký odběr pro sušení obilí. Asi 25 rodin,
mateřská školka a hasičský dům zůstávají napojeny na topení
elektřinou, protože cenový rozdíl není tak veliký, aby stálo za to
investovat do plynofikace.
Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2003
Odstěhovalo se 27 občanů, narodilo 7 dětí, tři chlapci a čtyři holčičky,
35 občanů, z toho 3 děti do šesti let, se přistěhovalo, 8 občanů se
přestěhovalo v obci, zemřelo 14 občanů, z nichž nejmladší byl pan Jiří
Ekrt, který zemřel ve věku 21 let. Druhý nejmladší byl pan Babický
František z Pálečku, který zemřel ve věku 37 let. Naproti tomu
nejstarší zemřela paní Anna Koudelková ve věku 96 let a paní Žofie
Samuelová, která zemřela ve věku 94 let. Rozvedlo se pouze jedno
manželství a to manželé Zuzana a Miroslav Hlavovi .
Věkové složení obce:
Část obce
celkem
Klobuky
569
Kobylníky
151
Kokovice
87
Páleček
136
Čeradice
55

muži
průměrný věk
průměrný věk
279
37,20
38,61
77
35,99
34,00
36
44,42
41,86
66
32,02
36,51
29
43,07
44,49

ženy

průměrný věk

290

39,96

Klobuky obec
998

487
41,23

40,24

74

31,93

51

40,06

70

40,74

26

46,08

511

42,18

Obecní úřad:
Na obecním úřadě pracovali následující občané:
Antonín Svojanovský - uvolněný starosta a ze zákona o obcích
vedoucí obecního úřadu,
Vladimír Procházka - neuvolněný místostarosta, předseda školské a
kulturní komise,
Miluše Doubková - účetní na plný úvazek, osoba zplnomocněná
ověřováním listin a podpisů,
Jaroslava Ležáková - pokladní a administrativní pracovnice,
předsedkyně stavební komise, pracuje na zkrácený úvazek
Marie Hýsková - administrativní pracovnice, která k 30.6. 2003 odešla
do důchodu a nebyla nikým nahrazena. Její práci převzala částečně
paní Ležáková a místostarosta pan Procházka.
O údržbu obce se starají pracovníci, na které obci přispívá Úřad práce
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, pánové Josef Šimák, Zdeněk
Mraček, Karel Horák a paní Jiřina Šamuláková.
Obecní zastupitelstvo:
Antonín Svojanovský - starosta obce,
Vladimír Procházka - místostarosta obce a předseda kulturní a školské
komise,
Zdeňka Holubová - předsedkyně finančního výboru,
Josef Plíva - předseda kontrolního výboru,
Jindřich Jelínek - předseda pořádkové komise,
Václav Henzl - předseda osadního výboru Kokovice,
Martin Eger - předseda osadního výboru Páleček,
Josef Hagenštoc - předseda osadního výboru Čeradice,
Zdeněk Otto - předseda osadního výboru Kobylníky.
Zastupitelstvo se schází pravidelně, podle ročního plánu jedenkrát
měsíčně. Zápisy ze zasedání jsou archivovány a tak upouštím od
popisování jednotlivých jednání. Pouze si dovoluji konstatovat, že
jednání jsou vyloženě pracovní, zastupitelé aktivně prosazují své
názory a někdy dochází v zájmu nalezení nejlepšího řešení k rušným
debatám. Zasedání se téměř pravidelně zúčastňují pánové Jiří Klika z
Kokovic a pan Josef Novotný z Klobuk. Ostatní občany přímé jednání
zastupitelstva nezajímá a spokojují se s informacemi o jednání

uveřejněnými v obecním Zpravodaji. Rozpočet obce byl vyrovnaný a
podle hodnocení v jednotlivých čtvrtletích, byl čerpán rovnoměrně a
podle zásad dobrých hospodářů. Příjmy včetně školy, činily 11 214
730.- Kč. Výdaje činily 10 672 825.-Kč. Obec stále splácí téměř
milionem korun půjčky na plynofikaci Klobuk a Kobylník. Daňové
příjmy byly 5 607 193.-Kč. To znamená 5 600.-Kč na obyvatele. Je to
velice málo, a tak rozvoj a dlouhodobě odkládané opravy obecního
majetku v dohledné době nebudou. Stejně tak kanalizace, čistička a
rozvody vody, o kterých se dá uvažovat až po roce 2010.
Investiční akce a větší opravy:
V základní škole byla provedena oprava podlahy ve školní tělocvičně
nákladem 210 000.-Kč. Polovinu platil stát v rámci Programu obnovy
vesnice. Zhotovena byla asfaltová vozovka kolem nákupního střediska
s napojením na Novou ulici. Vyasfaltována byla část cesty na hřbitov.
V Kobylníkách byl zhotoven asfaltový koberec na obecní silnici od
mostku přes Zlonický potok na „Malou stranu“. Práce provedla firma
pana Kubáska z Pálče.
Z činnosti společenských organizací:
Římskokatolická církev:
Podle výpisu z Rejstříku církevních právnických osob na Ministerstvu
kultury České republiky existuje farnost jako samostatná právnická
osoba se sídlem v Klobukách v Čechách, čp 102, to je fara. Má i své
identifikační číslo a to 26520613. Zřizovatelem je Arcibiskupství
pražské, Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany Praha 1 PSČ 118 00.
Identifikační číslo zřizovatele je 00445100. Faktická duchovní a
administrativní správa je vykonávána za Zlonické fary R.D.ThMgr.
Andrzejem Grygielem, který je pověřeným administrátorem. Mše
svatá je každých 14 dní a zúčastňuje se jí kolem 12 věřících. Ve zvlášť
významných dnech i 25 občanů.
Kostel byl v letošním roce opět opravován a bylo prostavěno 601
596.-Kč. Dokončila se oprava střechy nad hlavní lodí včetně
klempířských prací, omítky na jižní a západní straně mimo zvonové
věže, na kterou čeká oprava v roce 2004. Byla provedena vnitřní
malba, renovace obrazu za oltářem, osazeny lustry, elektrická
instalace byla repasována a nainstalováno samostatné měřící zařízení s

vývodem na hřbitov, aby mohly být používány stroje pro údržbu
poháněné elektřinou. Opraven byl i hlavní oltář a sakristie. Strop nad
hlavní lodí kostela byl celý potažen zpevňovací síťkou a specielním
lepidlem, aby se zamezilo jeho praskání. Před oltář byl položen nový
koberec. Také byly opraveny vstupní dveře z jižní strany.
O znovuvysvěcení je zmínka v kapitole o oslavách 130. Výročí J.
Malypetra. Na vánoce byly v kostele poprvé nainstalovány jesličky
pod kůrem i s osvětlením. Jsou to jesličky namalované panem
Stanislavem Berkovcem za Slaného, který je namaloval podle
originálu Alšových jesliček z roku 1902. Zajistila je paní Božena
Franková, naše občanka a ředitelka městského muzea ve Slaném. Dne
19.12. se byly na jesle podívat školní děti v plném počtu, to je asi 80
dětí a 15 dětí z mateřské školky. Přednášku o kostele a o opravách měl
pan Vladimír Procházka a o zrození Ježíška paní Helena Procházková.
Děti si odzkoušely varhany a zvonění na dva zvony. Většina z nich
byla v kostele poprvé. Na ukončení děti zazpívaly koledy před
oltářem.
Kostel svatého Vavřince v Klobukách:
Kostel v Klobukách stál již ve 14. století. Tento původní byl klenutý,
jednoduché stavby, podlaha byla z červených cihel, okna nízká, chór
byl menší a chodilo se na něj z kostela po dřevěných schodech. První
zmínka pochází z roku 1355, kdy zemřel klobucký farář Bohunko a na
jeho místo byl jmenován Jan. V roce 1377 směnil své místo s Janem,
farářem ve Vojslavicích. Roku 1380 nastoupil kněz Slavík a 1387
kněz Vít. Dalším farářem byl od 19.9.1396 Leon. Po husitských
válkách byl kostel opraven, ale zůstal neobsazen farářem až do konce
15. století.
Nynější podoba kostela je z lét 1729 až 1736, kdy byla provedena
velká přestavba. Kostel byl vysvěcen 25.10.1736 Adratenským
biskupem a hrabětem Rudolfem Šporkem. Původní oltáře pocházely z
roku 1669. Interier kostela pochází převážně z 19. století. Hlavní oltář
je od Vendelína Kostečky z roku 1886. Oltářní obraz svatého
Vavřince o rozměrech 195 x 105 cm je od Josefa Scheiwela. Postranní
pravý oltář je zasvěcen rodičce Boží Paně Marii Klatovské, levý oltář
svatému Josefovi, pěstounu. Pocházejí z oku 1886 a jsou rovněž od
Vendelína Kostečky.
Skleněný lustr, který byl uprostřed chrámové lodi, daroval roku 1841

Páter Matouš Srb, byl v roce 2001 ukraden společně s věčným
světlem. V roce 2003 daroval současný skleněný lustr, který je osazen
nad kněžištěm, pan Štefan Potoček z Klobuk. Jednoduchý lustr
uprostřed chrámové lodi zhotovil pan Vladimír Procházka.
Hudba v kostele svatého Vavřince zazněla poprvé v roce 1811. Hrálo
se na dvoje housle a na basu. V roce 1814 byl jmenován klobuckým
lokalistou Páter Matouš Srb, který nechal ze sbírky zhotovit varhany.
Ty byly instalovány v roce 1818.
Zvonová věž pochází z poloviny 16. Století. Má zvláštní vchod ze
hřbitova. Tato stavba také umožnila upravit vchod na chór z této věže.
Ve věži byly umístěny 3 zvony. Největší „Vavřinec“ zhotovil roku
1574 zvonař Briksi z Cymperka. Vážil 1015 kg, jeho výška byla 83
cm a průměr 108 cm. Byl zrekvírován 17.12.1917 pro vojenské účely
a již se do Klobuk nevrátil.
Druhým zvonem je „Mária“. Byl ulit v roce 1612 Jindřichem
Senomatským. Váží 900 kg, vysoký je 82 cm a v průměru měří 104
cm. Tento zvon nebyl nikdy z věže sundán..
Třetí zvon se jmenuje „Hodinka“, umíráček. Ulit byl také mistrem
zvonařem Briksim z Cimperka roku 1588. Váží 435 kg, vysoký je 63
cm a jeho průměr je 82 cm. Byl rovněž zrekvírován 14.4.1917. Vrácen
byl zpět poškozený 28.5.1919. Musel být svařen v roce 1938, protože
byl prasklý. Oprava byla provedena špatně, a tak byl svařován v roce
1939 znovu. V současné době jsou ve věži zvony dva.
Posledním klobuckým zvonem je Sanktusový zvon z roku 1676. Byl
ulit Mikulášem Löwym. Také byl zrekvírován, pro změnu ve druhé
světové válce 6.5.1943. Po válce zvon našel v Praze na nádraží pan
Alois Louda z Klobuk, sběratel starých věcí a zámečník. Zvon do
Klobuk také přivezl. Tento malý zvon býval zavěšen uprostřed obce.
Zavěšení zvonu bylo špatně opraveno. Závěs je hranatý a tak nelze
zvonem houpat. Je uložen na Obecním úřadě.
V roce 1850 přišel do Klobuk Páter Augustin Kodýdek, který zemřel
23.9.1851. Své jmění odkázal k založení nadace pro chudé a věrně
sloužící služebné. Páter Kodýdek je pochován dle svého přání proti
hlavnímu vchodu do kostela. Pomník mu byl postaven z příspěvků
farníků v roce 1910.
V roce 1885 byl kostel znovu důkladně opraven a dostal nynější
podobu. Byla instalována nová kruchta, položena nová podlaha z
dlaždic a zvětšena okna. V roce 1899 přišel do Klobuk farář Jindřich

Šimon Baar. V roce 1901 zhotovil „Boží hrob“ řezbář František
Vratislav Buk. Votivní obraz na stěně za hlavním oltářem maloval
Vilém B. Preis z Prahy, také v roce 1901 a práci zaplatila správní rada
cukrovaru v Klobukách. 9.6 až 11.6.1899 byla osada Klobuky
slavnostně zasvěcena nejsvětějšímu Srdci Páně.
V roce 1901 byla vystavěna pod kostelem nová fara. Stavbu inicioval
J.Š.Baar za přispění ředitele cukrovaru pana Adolfa Kotrby. Ten také
daroval kostelu jesličky, zhotovené též F.V.Bukem. Při farním kostele
byla i škola, zmiňovaná již v roce 1352.
V kostele bylo pět náhrobních kamenů. Protože byly prošlapány,( byly
z měkkého pískovce), byly při některé z oprav odstraněny. Jediný
který se zachoval je usazen ve hřbitovní zdi, vedle pravého pilíře
hřbitovní brány.
V roce 1891 byl rozšířen hřbitov, na severní straně v rohu byla
postavena umrlčí komora a vyzdvižen velký kříž. Roku 1928 byl
podruhé hřbitov rozšířen a po druhé světové válce potřetí pro urnovou
část hřbitova.
Na podzim roku 2002 se kostel začal opravovat a 10.srpna 2003 byl
znovu vysvěcen Páterem vikářem Jiřím Nelibou. Na opravu ještě čeká
zvonová věž a část severní strany kostela. Obec vyhlásila sbírku na
dokončení oprav, které si vyžádají ještě náklad 960 000.-Kč. Pokud
bude oprava podpořena občany, státem a krajským úřadem
Středočeského kraje, předpokládá se dokončení oprav do konce roku
2004. Opravu provádí zkušená firma Zemko z Tuřan, která vyhrála
výběrové řízení s nabídkou 2 198 940.- Kč bez víceprací.
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky.
Dříve základní organizace Sdružení zdravotně postižených, nyní je
samostatnou organizací podle občanského zákoníku. Předsedou je
stále paní Helena Procházková, místopředsedou je paní Vendulka
Šolcová, pokladníkem paní Anna Dandová a jednatelem je paní Věra
Kleinová. Další členkou výboru je paní Dagmar Suková. Eliška
Jägerová je předsedou revizní komise a pan Rudolf Pleticha je dalším
členem revizní komise. Výbor se sešel na dvou výborových schůzích.
Členské schůze byly 27.3. a 13.10. Klub zorganizoval týdenní
rekondiční pobyt v rekreačním středisku v Mozolově na Sedlčansku.
Pobytu se zúčastnilo 20 občanů, z toho 11 členů. Členům, kteří jsou
členy více než 4 roky, byl poskytnut příspěvek 400.-Kč.a ostatním

členům od jednoho roku členství 200.-Kč. Klub měl k 1.1. 2003 45
členů a k 1.1.2004 49 členů. Během roku vystoupili pan Diačuk a paní
Diačuková, zemřela paní Zdeňka Froncová. Přihlásilo se 7 nových
členů. Klub zajišťuje masérské služby, které ke spokojenosti provádí
pan Tobiáš z Vinařic jedenkrát za čtrnáct dní. V tomto roce dostal
Klub od obce dotaci ve výši 5000.-Kč. Klub zajišťuje přednášky se
zdravotní tematikou podle nabídky a většinou při členských schůzích.
Základní organizace Ćeského zahrádkářského svazu:
Organizace má 40 členů. Předsedou je stále pan Petr Králíček. Výbor
se scházel podle potřeby. Hlavní činností opět bylo moštování jablek,
které zajišťovali manželé Šimákovi a paní Kysilková. Úroda jablek
byla nízká, protože bylo velké sucho a nezvykle vysoké teploty.
Celkem bylo zpracováno 4048.-kg a moštárna byla v provozu od
27.září do 18. října. Pro nezájem poprvé nebyl uspořádán tematický
zájezd a ani nebyly přes místní organizaci distribuovány sadbové
brambory. Zájemci si je kupovali v místním ZZN. Organizaci Junák
darovala organizace 300.-Kč na činnost. Mezi členy začal převládat
názor na to, aby byla činnost MO ukončena. Rozhodnutí bude
uskutečněno na výroční členské schůzi v první čtvrtletí 2004.
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů:
Organizace má 46 členů. Při požárech zasahovali hasiči celkem
jedenáctkrát a hašení se zúčastnilo 42 členů. Zásahy byly všechny
mimo obec Klobuky. Mužstvo starších mužů se zúčastnilo soutěže
starších „ Dědkiády“ ve Velvarech a členové získali pohár za nejstarší
družstvo soutěže. Členové pravidelně pečovali o požární techniku a
odpracovali na údržbě a opravách 198 hodin.
Požární techniku předváděli na dětském dni, který byl pořádán na
hřišti u sokolovny. Aktivně přispěli do programu oslav 130. výročí
narození Jana Malypetra a setkání rodáků. Spolu s požárními družstvy
mužů a žen ze sousední obce Peruc - Telce. Předvedli ukázky hašení a
požární techniku v hasičském domě.
Provedli nátěr oken hasičského domu a vymalovali schodiště po
havárii vodovodního potrubí. Šestnáct hasičů pomáhalo odstraňovat
popadané stromy po vichřici na silnici do Vrbičan a do Kokovic. Po
celý rok zajišťovali rozvoz vody na hřbitov a občanům do
soukromých bazénů za úhradu. Uspořádali výroční schůzi s tradiční

taneční zábavou.
Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky:
Opět nikdo z jednoty nedodal informace o činnosti. Předsedou je pan
Michal Kotlík, sekretářem pan Karel Pinc. Od podzimu hraje „áčko“
oddílu kopané III.třídu na okrese Kladno. Umístilo se ve středu
tabulky a do jarních bojů jde s nadějí na dobré výsledky. O hřiště se
stará pan Hlava, sokolníka dělá pan Josef Šimák s manželkou. Jednota
se potýká s nedostatkem peněz. Sokolovna by potřebovala řádnou
údržbu, na příklad dodělat střechy, protože na mnoha místech zatéká a
je nebezpečí, že budou tlít trámy. Malováno bylo naposledy v roce
1995. Hřiště pro kopanou má špatný povrch, tráva je proschlá, protože
při výstavbě hřiště nebyly dodrženy základní podmínky pro růst trávy.
Místy není žádná zemina, ve které by mohla tráva růst, nestačí
závlahy, přestože byl udělán vrt, ze kterého je možno zavlažovat. Celá
plocha hřiště vyžaduje nutně rekonstrukci na kterou nejsou finanční
prostředky.
Ženy pod vedením paní Marty Sejpalové cvičí poměrně pravidelně ve
školní tělocvičně, kde je zajištěno teplo, úklid a zázemí. Schází se
kolem deseti cvičenek.
Skautský oddíl Klobuky:
Práce oddílu stagnovala pro nedostatek členů. Děti se nehlásí a rodiče,
jak se zdá nemají zájem, aby děti v oddíle pracovaly. V říjnu byla
dokonce výzva v obecním zpravodaji k zápisu dětí. Nikdo se však
nepřihlásil a tak po projednání v ZO byla činnost oddílu v Klobukách
ukončena. Panu Vratislavu Hýskovi zastupitelé obce poděkovali za
dlouholetou činnost. Majetek bude předán Skautům ve Slaném.
Škoda, že děti a zejména rodiče nenašli lepší vztah k práci Junáka, k
výchově správných chlapců a děvčat.
Základní škola Klobuky:
Největší změna nastala pro školu tím, že došlo k 1.1.2003 k vytvoření
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola. Škola je tak
samostatný právní subjekt. Hospodaří s příspěvky státu podle
normativů na jednoho žáka a s příspěvky obce na provoz, případně na
mzdy. Škola má výjímku pro nedostatek žáků, kterých je 86.
Ředitelkou je paní Mgr. Doskočilová, která, jako většina učitelek,

dojíždí ze Slaného. Učitelský sbor je stabilizovaný a s menšími
nedostatky i přiměřeně kvalifikovaný pro výchovu dětí na prvním i
druhém stupni. Tři učitelky si doplňují vysokoškolské vzdělání
pedagogického směru.
Dne 18.12. se konala v Klobukách tradiční soutěž školních dětí,
Klobucká rolnička. Soutěžilo se ve zpěvu a recitaci, vždy podle věku
dětí. Druhý stupeň nesoutěžil, protože jak někteří říkali „ se nebudou
zesměšňovat“. Nezúčastnili se spíše proto, že se styděli. Škoda.
Rolnička byla na závěr, jako vždy, obohacena pěkným divadelním
představením s motivy z pověsti o Kamenném muži. Závěrečná scéna
se svíčkami a zpěvem koled byla posledním vystoupením a také
rozloučením z rokem 2003. Ceny vítězům předal místostarosta obce
Vladimír Procházka, který také v průběhu Rolničky poděkoval
učitelskému sboru a popřál všem dětem i přítomným divákům hodně
zdraví a úspěchů v roce 2004.
Protože je vedena školní kronika, nerozepisuji se o podrobnostech.
Mateřská škola :
Vedoucí učitelka je paní Jiřina Říčková. Školka má kapacitu 27 dětí,
které jsou také přihlášené. Ve skutečnosti chodí do školky 15 až 20
dětí. Při zvýšené nemocnosti i méně.
Školní jídelna:
Vedoucí je paní Martina Krumhanzlová. Obsazení míst kuchařek a
uklizeček je stále stejné. Kuchyně vaří v průměru 110 až 130 jídel. Z
toho počtu je asi 30 obědů pro cizí a důchodce. Starým občanům
rozváží kolem deseti obědů pan Vratislav Hýsek až do domu. Tuto
službu platí Okresní správa sociálních služeb.
Knihovna:
Vedoucí je paní Edita Suková, která půjčuje knihy v pondělí a v úterý.
Knižní fond je obnovován nákladem do 15 000,-Kč. Při ceně knížek
kolem 300.-Kč za kus je to málo, a tak přírůstek knižního fondu činil
pouze 63 svazků. Málo se čte a výpůjčky neustále klesají. Čtenářů
bylo 92, z toho dětí 39. Celkem bylo vykonáno v knihovně 789
návštěv a čtenáři si vypůjčili celkem
2 679 knih. Podle rozhodnutí zastupitelstva byly stanoveny nové

podmínky pro vypůjčování. Zrušen byl paušální poplatek za členství v
knihovně a stanoven byl poplatek za vypůjčenou knihu na dva měsíce
ve výši 2.-Kč. Děti, které si půjčují knihy pro studium, neplatí nic. V
případě nevrácení knihy do dvou měsíců se platí penále ve výši 10.-Kč
za měsíc. Tržby za půjčovné a za internet činily za celý rok 5 594.-Kč.
Do knihovny byl zakoupen počítačový program KP-SYS, který
umožní po naplnění programu daty, půjčovat knihy podle čárkového
kódu, jako ve velké Městské knihovně ve Slaném. Počet vypůjčených
knih klesl na čtvrtinu, oproti roku 2002, po zavedení kontroly
půjčování knih přes poplatek. Potvrdil se tak dojem zastupitelstva, že
se v minulých letech vykazoval počet vypůjčených knih jinou
metodikou, přežívající z období, kdy knihovny byly řízeny státem.
Knihovnice paní Edita Suková vysvětlila snížení počtu přečtených
knih na čtvrtinu tím, že je přítomna v knihovně malý počet hodin,
který je dán rozhodnutím zastupitelů. Výpůjční doba je v pondělí od
9.00 do 12.00 a v úterý od 9.00 do 17.00 hodin.
Podnikatelé:
ZZN Slaný, středisko Klobuky.
ZZN je v současné době největší podnik v Klobukách. Vedoucím
střediska je Václav Podraha, klobucký rodák. Na středisku je
zaměstnáno 7 lidí a na sezónu dalších 6 na výpomoc. Zaměstnanci
jsou především z Klobuk a okolí. V tomto roce bylo vykoupeno
usušeno a vyčištěno 75 000 metrických centů obilí a luštěnin. Nejvíce
pšenice, potom ječmene, žita, kukuřice, pelušky, bobu atd. K sušení je
používána technologie firmy Pektus, která byla instalováno v roce
1998. V roce 2002 byla sušička připojena na zemní plyn místo na
propan, který byl uložen v zásobnících a dovážen cisternami firmou
Český plyn a.s.
Na betonovou halu o rozměrech 60 x 20 metrů v dolní části
provozovny byla položena nová, kvalitní krytina za 1,2 mil. Její
životnost by měla přesáhnout 50 let.
Politické strany:
V obci pracuje pouze MO ČSSD. Je to jedna z aktivních místních
organizací. Předseda Vladimír Procházka je členem ÚVV ČSSD,
místopředsedou OVV v Kladně a členem Klubu seniorů při OVV v

Kladně. Místopředseda a starosta pan Antonín Svojanovský je členem
Okresní kontrolní komise ČSSD v Kladně. Členové se schází
pravidelně jedenkrát za dva měsíce na členských schůzích, kde
hodnotí a zaujímají stanoviska k aktuálním politickým událostem,
které jsou prezentovány ve vyšších orgánech. Organizace má 7 členů,
pět je z obce a dalšími členy jsou paní Milena Kupcová ze Zlonic a
pan Pavel Rumler z Kvílic.
Běh událostí v obci v roce 2003
27.1.V kostele byla udělána panem Rudolfem Pletichou úprava el.
rozvodů a instalace samostatné přípojky s měřením umístěným za
oltářem.
1.2. Ve Vraném byl pohřeb Patera Vodičky, který dlouhodobě působil
na Vranské farnosti a byl oblíben i v Klobukách.
20.2. Ve Slaném byla přepadena a okradena naše občanka paní Helena
Procházková. Policie nic nezjistila. Pachatelé ji zezadu porazili,
sebrali kabelku a odjeli připraveným autem. Přišla o 8000.-Kč, mobil,
doklady a iluze. Zdravotní problémy způsobené přepadením jsou
trvalé.
28.-30.3, se zúčastnil 31.sjezdu ČSSD v Praze předseda MO ČSSD a
místostarosta Vladimír Procházka.
21.5. s nožem v ruce řešili Romové z Kobylník dluhy v restauraci ve
Vrbičanech. Pobodali 5 lidí, jednoho velmi vážně. 22.5 přinesly
noviny další informaci o čtyřech pobodaných. V neděli provedla
policie nevídaný zátah v Kobylníkách za účasti starosty a
místostarosty. Sjelo se 12 aut s 22 policisty, protiteroristickým
komandem v kuklách a s plnou výzbrojí. Provedli domovní prohlídky
ve dvou bytech čp. 10. a 1., u Kovačů, u Gažiků a u Vidličků. V
železech odvedli tři podezřelé občany - Ivana Kovače, Martina
Kovače a Martina Gažika, který však utekl. Po 24 hodinovém zadržení
obviněné pustili. Podle neověřených zpráv je hlavní pachatel Martin
Gažik stále na útěku.

9.a 10. 8. byly oslavy 130. výročí narození prvorepublikového politika
Jana Malypetra a setkání rodáků. Proběhly podle programu a za zájmu
občanů. Odhalení pamětní desky na rodném domě pana Jana
Malypetra se zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny PČR pan
PhDr. Lubomír Zaorálek, poslanec PS PČR Dr. Libor Rouček, senátor
Mgr. Zdeňek Bárta, předseda klubu zastupitelů za ČSSD Richard
Dolejš, krajský zastupitel a předseda OVV ČSSD Ing. Marcel Hrabě,
starosta Královského města Slaný RNDr. Ivo Rubík, oba
místostarostové Slaného Jaroslav Hložek , Ing. Pavel Bartoníček a
radní pan Vojtěch Kočka. Za rodinu Malypetrů a Stránských vnuci
Ing. Jan Malypetr Csc. s chotí, Ing. Jiří Malypetr s chotí, předseda
PEN klubu a spisovatel Jiří Stránský, VUDr.Jan Stránský s chotí a
profesor Petr Stránský s chotí. Oba posledně jmenovaní přijeli za
Švýcarska, kam emigrovali a také tam trvale žijí.
Ze soboty na neděli 10.8, po úspěšném prvním dni oslav neznámý
pachatel vhodil dlažební kostku do okna OÚ, které rozbil. Zdá se, že
některému jedinci je vlastní rčení „ máš úspěch, bum do okna, abys
věděl, kdo je v obci pánem“. Škoda 500 Kč.- byla zaplacena z
obecních peněz, ke škodě všech občanů.
14.8. V 17.30 hodin se přehnala nad Klobukami a celým údolím
Zlonického potoka ohromná vichřice, která trvala asi 10 minut a z
toho pět minut s prudkým deštěm. Nikdy jsem nic takového neviděla.
Stromy se ohýbaly až k zemi, akáty na cestě do Vrbičan se čtyři
vyvrátily a zatarasily celou silnici v délce 100 metrů. V Kokovicích na
budově hostince byla poškozena střecha, v Klobukách na budově
obecního úřadu čp.62 a na čp. 6 také, drobné závady na střechách
hlásili i jiní občané. Z kostelní zvonové věže byly odtrhány plechy i s
dřevěnou konstrukcí. Mírně byla poškozena i nově položená krytina z
břidlice nad kněžištěm kostela. Ulámané větve poškodily hroby a
pomníky na místním hřbitově v celkově odhadované škodě 100 000.Kč. Poškozená je i zvonice na hřbitově v Pálečku. Vichřice si vzala i
polovinu úrody jablek a švestek. Zahrádkáři uvažovali o otevření
moštárny, ale pro malý zájem tak neučinili. Zřejmě spadaná jablka
byla odvezena do jiných sběren. U nově rekonstruované vily
Malypetrů, nyní pana Ing. Pláničky poškodily ulámané silné větve vrb
ohradní zeď. Na křižovatce u kašny vzala vichřice panu Grunclovi

zahradní altánek. Elektřina nešla 8 hodin a v některých částech byl
obnoven plně provoz elektrické sítě až večer 15.8. , přestože opraváři
pracovali nepřetržitě 24 hodin. Řadě občanů se rozmrazily mrazáky a
znehodnotily se jim uložené potraviny. Potíže měli i obchodníci.
Škody na zdraví nebyly hlášeny. Odstraňování škod pokračovalo ještě
čtrnáct dní. Při úklidu pomáhali nezištně občané a zejména místní
hasiči a pracovníci obecního úřadu.
3.10. noviny Dnes uveřejnily zprávu, že v okolí Klobuk neznámý
pachatelé odcizili zemnící drát vysokého napětí ze stožárů a způsobili
tak škodu ve výši 25 000.-Kč. Neobvyklá krádež zloději, kteří riskují
život, protože tento vodič je uložen nejvýše, tedy nad dráty vysokého
napětí. Slouží i jako ochrana před blesky.
4.10. Opět se sešla skupina fandů historie našeho kraje ve Třebízi v
Cívkově statku, nynějším Národopisném muzeu. Paní Franková
Božena, Procházková Helena, Václav Verner, Jaroslav Sojka, Václav
Šedivý a Vladimír Procházka k prodiskutování některých historických
událostí, které se staly v našem kraji. Při té příležitosti bylo „
klobuckými“ sděleno, že se budou připravovat oslavy 780 výročí
založení obce Kobuky v roce 2006 a setkání rodáků.
16.10. 2003 došlo neznámými zloději k vysekání základního kamene
v soklu Základní školy v Klobukách a k ukradení pouzdra s dobovými
dokumenty, které byly vloženy do základů školy při oslavách stého
výročí školy v roce 1995. Zloději si pomohli asi k 250.-Kč, které
pouzdro obsahovalo, a zničili dílo osazené za přítomnosti stovek
rodáků obce.
25.10. Návštěvníci taneční zábavy opět dělali škody. Na parkovišti u
sokolovny vytloukli všechna okna u osobního automobilu Ford a
potom při pochůzkách obcí rozbili okno v č.p. 100, panu Hovorkovi.
Stalo se asi o třetí hodině ranní. Vandalismus nezná mezí.
9.11. bylo v noci dobře pozorovatelné úplné zatmění měsíce
10.11. Naši obec navštívil krajský zastupitel za ČSSD pan
PhDr.Jaromír Jermář v rámci výjezdu poslanců a členů KVV ČSSD.

Protože má na starosti památky a kulturu, prohlédl si, jak pokračují
práce na kostele v Klobukách, kostel v Pálečku, rodný dům básníka
Tomana v Kokovicích a na obecním úřadě podiskutoval s
místostarostou Vladimírem Procházkou o problémech obce s
financováním rozvoje a oprav obecního majetku.
11.11. Opilý občan z Kobylník pan Jiří Poledník upadl mezi vlaky na
nádraží ve Slaném a zranil se. Následky má strašné - je bez pravé
nohy a na invalidním vozíku.
1.12. Kulturní komise uspořádala zájezd do Vinohradského divadla na
představení V.Schakespeara - Othello. Druhá nejúspěšnější hra tohoto
dramatika se všem účastníkům velice líbila.
11.12 Místostarosta jednal na Státním památkovém ústavu o
finančním příspěvku na opravu zvonové věže kostela Svatého
Vavřince s paní Ing. Královou. Výsledkem byl příslib, že akce bude
zařazena do požadavků s doporučením na kladné vyřízení koncem
února z kapitoly „střešní fond“.
14.12. došlo ke změně jízdního řádu ČD. Došlo opět k omezení spojů
proti vůli obce. Zrušen byl rychlík do Prahy v 5.40.hodin a z Prahy ve
13.13 hodin do Klobuk. Nevhodně byl posunutý i vlakový spoj, který
jezdil z Klobuk do Slaného v 10.18 hodin a vyhovoval pro návštěvu
lékaře i úřadů, s novým odjezdem v 11.29 hodin. Obecní úřad marně
protestoval. ČD nabídla nesmyslné a drahé řešení, že bude posílat do
Klobuk motorák, ale obec by musela platit ČD příspěvek ve výši 250
000.-Kč ročně. Návrh byl zastupitelstvem obce zamítnut.
19.12. Předsedkyně Klubu zdravotně postižených Helena
Procházková, za OÚ paní Miluše Doubková a místostarosta Vladimír
Procházka navštívili bývalé občany Klobuk, kteří žijí v domovech
důchodců ve Smečně, Vinařicích a ve Velvarech. Jménem obce jim
popřáli hezké Vánoce a podarovali je balíčkem s lahůdkami a vínem.
29.12. byla za obec poslána kondolence panu Ing.Janu Malypetrovi k
úmrtí jeho maminky a snachy bývalého předsedy prvorepublikové
vlády pana Jana Malypetra.

Oslavy 130. výročí narození Jana Malypetra:
Odhalení pamětní desky zahájil místostarosta Vladimír Procházka
přivítáním hostů, starostů okolních obcí a všech rodáků. Po krátkém
úvodu předal slovo panu Mgr. Zdeňkovi Víškovi, profesorovi na
Obchodní akademii ve Slaném, který připomněl politickou i životní
kariéru jubilanta. Zdůraznil jeho zásluhy o rozvoj první
Československé republiky. Připomněl, že pan Malypetr byl třikrát
předsedou vlády, ministrem vnitra, dvakrát předsedou Poslanecké
sněmovny, okresním starostou ve Slaném, starostou obce Klobuky, a
předsedou Agrární strany.
Předseda PS PhDr. Lubomír Zaorálek zhodnotil velmi pozitivně
činnost pana Jana Malypetra a v emotivním projevu vyzdvihl právě
práci zemědělců, díky které český národ překonal všechny agrese a
snahy o jeho vytěsnění ze středu Evropy. Řekl, že práce tohoto
prvorepublikového politika a člověka nebyla dosud doceněna, a že by
s tím měli historikové i politici něco udělat. Zdůraznil, že národ, který
zapomíná na minulost, nemůže mít budoucnost a na to právě při
vstupu do Evropy bychom měli pamatovat, protože to může být naším
vkladem do Evropské unie, jako rovnoprávných členů tohoto
společenství. Poté předseda PS odhalil za potlesku pamětní desku na
rodném domě.
Na závěr poděkoval pan Jan Malypetr za celou rodinu obci i
politikům, že nezapomněli na svého rodáka. Řekl, že necítí trpkost za
příkoří, která rodině uštědřila komunistická moc, protože všichni
potomci se o sebe uměli postarat a uplatnit se. Jako důkaz uvedl i to,
že dnes hospodaří na tisíci hektarech bez dotací, nestěžují si a
nežebrají o peníze, jako řada jiných zemědělců.
Místostarosta poté poděkoval všem za účast, junákům z Klobuk a
sokolům z nedalekého Panenského Týnce za čestnou stráž u pamětní
desky.
Vzpomínka byla ukončena položením věnce na hrob Jana Malypetra
starostou obce panem Antonínem Svojanovským a položením kytice
předsedou Poslanecké sněmovny PhDr.Lubomírem Zaorálkem.
Ve 14.00 se uskutečnila beseda s vnuky J. Malypetra, kde měl hlavní
slovo pan Jiří Stránský. Té se zúčastnilo kolem sedmdesáti občanů.
Oslavy byly ukončeny v neděli výstavou a předvedením staré i novější

požární techniky, fotbalovými zápasy a slavnostní mší v kostele sv.
Vavřince.
Mnoho občanů i rodáku se při setkání rodáků a oslavách 130. výročí
narození prvorepublikového politika pana Jana Malypetra zajímalo,
proč jsme nepřejmenovali nějakou ulici v obci na Malypetrovu. V
minulém zastupitelstvu na toto téma byla rozprava, která vyzněla pro.
Zamítavý postoj vyslovil pouze tehdejší starosta pan Jiří Kopenec. Po
volbách se změnila situace a tak jsme začali shromažďovat poznatky a
nutné kroky, které budeme muset udělat, abychom změnili název ulice
9.května, na Malypetrovu. Dozvěděli jsme se mnoho věcí pro nás,
mimo to, že o názvu rozhoduje zastupitelstvo obce, docela
neznámých. Paní JUDr. Zdeňka Tomášková, CSc.z Ministerstva
vnitra, upozornila na negativní dopady na občany bydlící v nově
pojmenované ulici, kterých se bude týkat výměna občanských
průkazů, občané musí hlásit změny v katastru nemovitostí, musí dojít
k výměnám řidičských průkazů, dalších průkazů, protože adresy v
nich musí být totožné s adresou v OP. Změny se musí hlásit i vojenské
správě, finančnímu úřadu, dodavatelům energie, pracovnímu úřadu,
sociálce, pojišťovnám, bankám, živnostenskému úřadu a dalším.
Pikantní je, že jsme byli upozorněni na nutnost zvážit takovou změnu,
pokud se týká občanů, a koho jiného by se měla týkat, že máme
postupovat citlivě, aby občané nebyli zatěžováni veřejnou správou.
Naivně jsme si mysleli, že občan bydlící na adrese současné zůstane
stejným občanem i po změně názvu ulice, že bude moci podnikat a
vyřizovat věci i když bude mít v OP starý název ulice. Zmýlili jsme
se, občan ve stejném domě, se stejným popisným číslem, se stejným
rodným číslem, datem narození, ale s novým názvem ulice, je někdo
jiný. A kvůli této hrůzné byrokratické mašinérii jsme od přejmenování
ulice zatím upustili. Bohužel, nechtěli jsme rozhněvat 42 obyvatel,
žijících na adrese Klobuky 9. května a udělat z nich jiné lidi, chodící
po úřadech a ústavech.
Celkové vyhodnocení oslav dne 9. a 10. 8. 2003 vyznělo velmi
příznivě. Nesetkali jsme se s kritikou. Někteří občané byli až dojatí.
Účast politických představitelů až po zástupce pověřeného MÚ Slaný
byla nevídaná. Účast lidí rovněž. Z tisku byla přítomna pouze
redaktorka Kladenského deníku Kateřina Husárová, která také napsala

dva články. Před oslavami Kladenský deník napsal celou stránku o
Klobukách. Obec zaplatila 200 výtisků, které byly rozdány během
oslav. Zájem byl i o publikaci o Klobukách a přilehlých místních
částech, která byla prodávána za 30.-Kč. Publikaci sestavila a články
zajistila paní Božena Franková. Vytištěno bylo 1200 kusů výtisků. Je
to publikace pro reklamu obce i pro jiné příležitosti.
Během oslav byly projednány s předsedou i poslanci některé
problémy obce. Při procházce obcí bylo rovněž jednáno o silnicích,
výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod, rekonstrukci
elektrických sítí, čištění potoků apod. Předseda PS PhDr. Zaorálek
navštívil i kostel, který byl ze dvou třetin již opraven a uvnitř
vymalován.
Znovuvysvěcení kostela Svatého Vavřince v Klobukách.
V neděli dne 10. srpna, o klobuckou pouť sv. Vavřince, se konala
slavnostní zpívaná mše v kostele sv. Vavřince, které se zúčastnili
Páter Ondřej Grygiel, správce děkanství Zlonice a farnosti Klobuky,
Vikář kladenského okresu P. Jiří Neliba, P. Jaroslav Ptáček z
děkanství Unhošť a PhDr.Vladimír Přibyl, vedoucí odboru kultury a
památek MÚ Slaný, pan místostarosta Královského města Slaný Ing.
Bartoníček a bývalý přednosta OkÚ Ing. Václav Mikulecký s chotí. V
úvodu promluvil starosta obce pan Antonín Svojanovský, který
zhodnotil postup prací, poděkoval bývalému přednostovi OkÚ
Kladno, vedoucímu referátu kultury PhDr. Vladimíru Přibylovi,
Krajskému úřadu a Státnímu památkovému ústavu za finanční pomoc,
bez které by opravy nemohly být provedeny. Zvláště poděkoval za
výrazné finanční příspěvky rodině Malypetrů a Stránských, panu
Václavu Měchurovi i všem dárcům do sbírky na opravy kostela, která
bude trvat až do konce roku 2004. Rovněž poděkoval za koordinaci
prací místostarostovi Vladimíru Procházkovi a ženám za úklid a
konečnou úpravu kostela. Mše proběhla za nebývalé účasti občanů.
Na mši přijeli věřící za Zlonic a z Peruce.Vikář Neliba znovuvysvětil
kostel po opravách, které byly provedeny v letošním roce. K
důstojnému průběhu mše přispěl pěvecký sbor pana Karla Procházky
Chorus Carolinus z Kladna - Rozdělova. Této mše, která byla
sloužena za J. Malypetra, rodinu Malypetrovu a všechny kněze, kteří
působili ve farnosti a všechny věřící, se zúčastnila i rodina Malypetrů
a Stránských. Na varhany hrála paní učitelka Štrumplová ze Zlonic a

také se svým otcem nádherně zpívala.
Na závěr mše promluvil náš farář P.Grygiel a P. Ptáček, kteří řekli, že
se stal doslova zázrak, který způsobil, že kostel sv.Vavřince je opět
důstojným stánkem a dominantou Klobuk. Nakonec byly předány
kněžím a PhDr. Vladimíru Přibylovi, pamětní zarámované fotografie
oltářního obrazu Svatého Vavřince.
Po skončení mše si přítomní vyslechli ještě několik náboženských
písní starých mistrů v podání již zmíněného souboru. Po mši se
uskutečnilo s přítomnými hosty a s pěveckým sborem posezení na OÚ
v Klobukách s občerstvením, které připravily ženy z farnosti za
přispění obecního úřadu.
Projev předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, pana PhDr. Lubomíra Zaorálka při slavnostním
odhalování pamětní desky .
Vážení občané obce Klobuky, vážení hosté, vážení přátelé. Dovolte
mi, abych vzpomněl takovou historku, která se mi stala nedávno. Byl
jsem na nějaké konferenci ve Varšavě, to bylo krátce po tom co
skončila, tak se ti účastníci sešli u jednoho stolu večer a mluvilo se
zrovna o tom, jaké různé národy obývají Evropu a v jedné chvíli se
profesor jedné polské univerzity obrátil na nás na Čechy a zeptal se a
co vy Češi, jak to, že vy jste obstáli a vydrželi celá ta staletí takto
uprostřed Evropy? A můj přítel, také Čech, který seděl vedle mě
odpověděl - no to je proto, že u nás v Čechách a na Moravě, žije
taková zvláštní odrůda, velmi houževnatá, a to je český sedlák. Velice
tvrdá palice a díky tomu českému sedlákovi jsme přežili všechna ta
staletí co se přes nás valila. Protože on vlastně nikdy neustoupil tou
svou tvrdou hlavou a všechno to přestál. Já si uvědomuji, že to co tady
říkám, je velmi svérázná interpretace tohoto národního příběhu Ale
říkám to proto, že pravděpodobně budeme do budoucna potřebovat o
sobě mluvit v zítřejší Evropě, budeme zajímaví také tím, že dokážeme
o své historii poutavě vyprávět. A já jsem přesvědčen, že to je jeden
takový malý příspěvek do té zítřejší diskuse do té Evropské rozpravy.
Ale chceme li zítra o sobě něco říct, musíme také něco o sobě vědět. A
zdá se mi, že v tom máme pořád dluh, dluh i vůči naší moderní
historii. To když se říká, že váš rodák Jan .Malypetr je tak málo znám,
je možná kouskem toho dluhu. Jestliže člověk, který byl třikrát
předsedou vlády, dvakrát předsedou Poslanecké sněmovny a dokonce

se o něm uvažovalo jako o kandidátovi na prezidenta, pokud se říká,
že dneska v této zemi není více znám, přestože to byl předseda agrární
strany, která byla možná nejsilnější a nejvlivnější politickou stranou,
tak je cosi špatně na tom, co jsme schopni říct o tom našem národním
příběhu. Proto jsem rád, že jste mě pozvali a jsem rád, že tu mohu
vystoupit a říci, že je to velice dobré, když si připomínáte toto datum a
když si připomínáte tuto pozoruhodnou osobnost. Protože já si
myslím, že způsob, jakým jsme zacházeli s našimi dějinami, způsob,
jakým byla agrární strana vyloučena z politického života, je velice
problematický. Protože Jan Malypetr byl přes všechny diskuse, které
můžeme vést o politice první republiky jedním z těch, který se snažil
hájit demokratické principy této země. On v tom odvedl kus práce.
Možná, že to byl jeho původ který ho předurčil, aby byl premiérem
právě v té těžké době roku 1932 a 35, kdy vedl české vlády. A to je
všechno to, o čem bychom měli dnes spolu mluvit, protože zítra
možná bude zájem o to, abychom o sobě něco řekli také venku.
Myslím, že dokonce ani s tou první republikou jsme se dnes příliš
nevypořádali. Těch prací není mnoho. Vzpomenu alespoň boj o hrad
pana Klinka, ale připadá mi, že toho není moc na to, abychom řekli o
čem ta první republika vlastně byla a spravedlivě zhodnotili toto
období moderních českých dějin. Připomínám, že v období dnešním,
kdy jsme stejně svobodným a autonomní státem po 13 let, 13 let už
tento stát buduje svou vlastní zahraniční politiku, a opravdu o sobě
rozhoduje. Třináct let, to už je velká část té dvacetileté první
republiky. To už jsme měli hodně času na to abychom si řekli
otevřeně, svobodně, kdo vlastně jsme a kam jdeme. Já jenom
připomínám, že čas běží. Období svobody v této zemi nikdy nebyla
dlouhá. Dneska možná zažíváme období, které je velice příznivé, a
které nám dává prostor hledat svou identitu, hledat své místo v
Evropě. Já jsem velice rád, že si vzpomínáme tohoto zajímavého
českého politika, a že začínáme možná i debatu o něm, o dějinách,
která bude nutnou, chcemeli být součástí té evropské diskuse. V ní
bude velice záležet na tom, co budeme schopni říci o sobě. Kdesi jsem
četl onu známou větu, že kdo není schopen se poučit z historie, tak
budeme nuceni zažívat ji stále znovu, což chápu tak, že smyslem je
abychom pouze neopakovali včerejšek, abychom šli na té cestě
odněkud někam. Přál bych si, aby Jan Malypetr, politici první
republiky, aby jejich zkušenost se stala součástí naší zkušenosti. Proto

jsem rád, že tu dneska jsem, že jste mě pozvali. Děkuji vám a přeji
příjemný den.

Projev pana Ing. Jana Malypetra Csc.
Z potomků dnes vzpomínaného Jana Malypetra jsem nejstarším
nositelem jeho jména a jsem rovněž klobuckým rodákem. Dovolte mi
proto jménem rodiny poděkovat za poctu, kterou občané Klobuk
odhalením pamětní desky prvorepublikovému agrárnímu politikovi
prokázali.
Nepřísluší mně zvýrazňovat nebo nějak obecněji hodnotit jeho činnost
politickou a státnickou. Mohu jen s úctou vzpomenout na dobu, kdy
on byl hlavou rodiny a přivedl ji na vrchol životního běhu i
společenského postavení. Do té doby spadá i mé dětství, prožité na
tomto statku. Další vývoj ale příznivý nebyl. Zřetelně mám v mysli
den 2.října 1947, den dědečkova pohřbu. Neobvyklé teplo, ostré
říjnové slunce, na dvoře katafalk, čestná stráž Sokolů, dvůr i náves
plné lidí. Poslední rozloučení nejen s člověkem a politikem, ale
symbolicky i s hodnotami, které reprezentoval. Velmi pochmurný
obraz a velmi pochmurná předzvěst.
Osud naší rodiny nebyl potom ve srovnání s jinými podobnými
rodinami nijak výjimečný a jen korespondoval s linií komunistů
bezohledně likvidovat selský stav jako významnou překážku, bránící
úplnému převzetí moci ve státě, i jako výrazné pojítko s tradicemi
první republiky. Znamenal úplné vytržení z kořenů a zpřetrhání všech
vazeb na selské prostředí, z kterého rodina vzešla. Sám jsem do
Klobuk celá léta pravidelně jezdil k našemu hrobu a onen pocit
vytržení byl velmi silný. Z celého 300letého působení naší rodiny v
Klobukách, z jejího vzestupu, a v osobě mého dědečka jejího vrcholu,
zbyl nakonec jen ten hrob. To říkám zcela bez trpkosti s vědomím, že
podobné osudy rodin jsou běžným normativem života.
Rok 1989 sice znamenal určitou satisfakci, mohl ale znovu obnovit
jen některé vnější vazby k minulosti. Vnitřní vazby si musí obnovit
každý sám. Minulost vrátit nelze, lze ji ale udržet v paměti a tím v
sobě posilovat tradice, z kterých jsme vzešli. Dnes bez rozpaků říkám:
ano, s Klobukami jsem spojen, v Klobukách jsou kořeny naší rodiny a
já jsem na to hrdý!

Důležité světové události 2003:
Leden: Parlament schválil žádost USA o pomoc české protichemické
jednotky v Iráku. Prezident Havel opustil Pražský hrad.
Únor: Po 73 letech přestala existovat Jugoslávská svazová republika.
Proti válce v Iráku protestovalo v šedesáti zemích světa šest milionů
lidí. Fotbalisté ČR porazili Francii 2:0. Poslední den měsíce byl ve
třetím kole zvolen Václav Klaus prezidentem ČR.
Březen: 19.3. Začalo válečné tažení proti Iráku s cílem svrhnout režim
Sadama Husajna. Z východní Asie se začala šířit epidemie SARS
Duben: Václav Klaus a Vladimír Špidla podepsali v Aténách vstupní
dohodu s Evropskou Unií. Do Iráku odjela česká polní nemocnice.
Slavia získala svůj první titul mistra ligy v hokejové extralize. 9.
Američané dobyli Bagdád.
Květen: V Alžírsku bylo zemětřesení, které si vyžádalo tisíce
mrtvých. Ministr obrany Jaroslav Tvrdík podal demisi na protest proti
tomu, že dostal málo peněz na reformu armády. Sparta Praha získala
mistrovský titul v kopané.
Červen: Referendum o vstupu do Evropské unie bylo úspěšné.
Zúčastnilo se ho 55% a své ano řeklo 77,33% voličů.
Červenec: Teroristky v Moskvě odpálily na vlastním těle nálože, které
zabily třicet návštěvníků hudebního festivalu. Byly pravděpodobně z
Čečenska. Americký cyklista Lance Armstrong, před lety postižený
rakovinou, vyhrál po páté Tour de France.
Srpen: Obrovské požáry lesů v Portugalsku, Francii, Chorvatsku a
Švédsku zabily přes třicet lidí. Po sedmi letech vězení v Thajsku se do
Česka vrátili odsouzenci za pašování drog. Zbytek doživotního trestu
si mohou odpykat doma.

Září: V ČR stávkovalo 72 tisíc učitelů za zvýšení platů. Je to asi
polovina z celého pedagogického sboru. Ve Švédsku pobodal vyšinutý
mladík ministryni zahraničí. Ta zraněním druhý den podlehla.
Fotbalisté ČR postoupili na mistrovství Evropy.
Říjen: První Číňan vylétl do vesmíru a to v Čínské raketě i modulu.
Vzlétl poslední Concorde, pýcha anglofrancouské techniky, jediný
nadzvukový stroj, pro dopravu lidí,který létal na lince Londýn nebo
Paříž - New York.
Listopad: Terorismus nemá konce. Al-Kajda stále útočí. Poslední
atentát byl v Istanbulu, kde zemřelo 51 lidí. Světová zdravotnická
organizace oznámila, že virus HIV zabil 3 mil. lidí. Ohroženo je na
světě 40 milionů lidí, kteří mají v těle virus HIV.
Prosinec: Dopaden Sadám Husajn, svržený diktátor Iráku. Byl vytažen
z díry ve značně zuboženém stavu americkými vojáky. Zkrachovalo
jednání o Evropské ústavě kvůli otázce rozložení moci v rámci unie.
Pavel Nedvěd byl 20.12. zvolen nejlepším fotbalistou Evropy.

Počasí 2003:
Leden:
Nový rok - 15°C. 3.1 oteplení na +8°C, všechen sníh roztál, pršelo,
potoky byly plné, ale voda stačila odtéci bez potopy. Mrazy
pokračovaly ihned poté až do 13.1. 15.1. vše opět roztálo, bylo 7°C,
větrno a až do konce měsíce bylo ráno kolem bodu mrazu a přes den
až 8°C. Poslední den napadlo 2 cm sněhu, ale druhý den sníh roztál,
protože bylo teplo.
Únor:
Tento měsíc začal mrazem až - 8°C a sněhovým popraškem. Teploty
byly kolem bodu mrazu. 8.2. napadlo 5 cm sněhu. Teplota byla až do
12. 2., kdy bylo - 12°C, opět kolem 0°C. 13.a 14. bylo -14°C. V
Orlických horách bylo až -29°C. Mráz se držel až do 21.2. Noční
mrazy byly stále kolem - 8°C, ale přes den bylo kolem O°C a
slunečno.

Březen:
První den byla mlha a po ranním malém mrazíku až 10°C. Mlhavé
počasí a zamračeno bylo až do 6.3. kdy se objevilo slunce a bylo 5°C.
Dne 7.3, napadly 2 cm sněhu, který okamžitě roztál, protože bylo až
9°C. 10.3. byl zatím nejteplejší den, +13°C jsem naměřila ještě v
18.00 hodin.. 11.3.bylo dokonce 15°C. Střed měsíce byl teplotně
stejný, kolem 8°C přes den, ráno mírné mrazíky do -4 °C. 25.3 bylo
najednou 17°C, slunečno, jako v létě. Denní teploty kolem 15°C trvaly
až do konce měsíce.
Duben:
Tento měsíc nás přivítal studenými větry, 5. a 6. 4. byla vichřice s
mírným deštěm a sněhem. Teploty byly až do 11.4., kdy napadlo 10
cm sněhu, kolem nuly a v noci mírné mrazy. 12. 4 všechen sníh roztál,
byl slunečno a teplota šla na 15°C. 15.4. bylo 20°c s večerním větrem.
16. 4. byl odpoledne velmi silný vítr. O Velikonocích ( 20 - 22.4.)
bylo deštivo, s teplotami kolem
10 °C. Konec měsíce byl ve znamení vysokých teplot, které byly až
22°C, 30.4 dokonce 24°C.
Květen:
Velmi vysoké teploty, které dosáhly 8.5. 31°C. Bylo velké sucho,
které napravil vydatný déšť až dne 9.5. Pršelo i v následujících dnech.
Do 23. byly teploty do 20°C . Od 24. až do konce měsíce byly teploty
nadnormální až 31°C. Velmi dobře se sušila sena.
Červen:
Abnormálně teplý měsíc. Teploty dosahovaly až 31°C. V tisku byly
zprávy, že průměrná teplota v červnu byla nejvyšší od roku 1811. I
podle mých záznamů to byl nejsušší měsíc a oproti minulému roku
jsem v záznamech měla téměř každý den o 5 až 10 °C vyšší čísla.
Chudáci zemědělci! Úroda obilí bude asi velmi malá, zrno je scvrklé,
ale porosty vypadají pěkně. Vydatný déšť byl pouze 7.6, 13.6.
Poslední dva dny byly teploty až 32°C, země vyprahlá a rozpraskaná.
Červenec:
Začal malými přeháňkami a teplotami kolem 23°C. Rozhodně nebylo
na koupání celou první dekádu. Teprve 14. a 15. bylo 28°C a teplota
stoupala až na 32°C do 21. Dne 22. byla bouřka a padaly kroupy velké
jako třešně. Škody velké nebyly.
Srpen:
Byl teplotně nadnormální. V první dekádě byly teploty stále nad 25°C.

v polovině měsíce byly teploty až 34°C ( 13.8.) Teploty do konce
měsíce rovněž přes 25°C, sucho, dešťové srážky malé.
Září:
První polovina měsíce teploty normální Slunce skutečně zářilo až od
poloviny měsíce. Teploty dosahovaly až 27°C ( 21.9.) . Podle mých
záznamů byla druhá polovina měsíce o 6°C vyšší oproti roku 2002.
Děšťových srážek bylo málo. Sucho !!
Říjen:
Ze dne na den byla zima. Dešťové srážky téměř žádné. Teploty byly
ráno kolem 4 °C a odpoledne 10 - 15°C. 17. Byl první ranní mrazík 3°C. Denní teploty byly kolem 10°C. 21. pršelo a vál silný vítr. 24.
padaly první sněhové vločky. Ranní teploty kolem -4°C. Trvá velké
sucho.
Listopad:
Na začátku měsíce teploty až 11°C. Teprve 12.11. byl ranní mráz 5°C. Stále žádné dešťové srážky. 17.11. byla velká vichřice, ale žádné
škody nebyly hlášeny. Od 16.11, až do 29.11. byly teploty až 11°C.
Do konce měsíce nemrzlo. Teprve 30. byla mlha, 1°C, sychravo.
Prosinec:
Opět teplo až 9°C. ochlazení bylo zaznamenáno až 8.12., kdy bylo 7°C a mráz byl celý den. Kolem 14. 12. bylo až +8°C, 21. bylo také
8°C, ale 24. bylo náhle -12°C. Do konce roku bylo až +7°C. Rychlé
tání bylo příčinou velké louže za křižovatkou na Třebíz, kterou
nemohla projet osobní auta. Dne 15. byla v tomto ročním období
nevídaná bouřka
Zaznamenala podle dostupných materiálů a zpráv Helena
Procházková, Nádražní 96, kronikářka obce.

