Kronika 2001
Novému roku předcházely bouřlivé oslavy ve všech místech republiky. I v naší obci občané stříleli
„rachejtle“ od půlnoci až do jedné hodiny. Protože byla krásná, jasná noc, plná hvězd, byl nádherný
pohled na světlice různých barev. Byla to oslava konce dvacátého století a začátku třetího tisíciletí.
Všude se bilancuje co přinesl vývoj v minulosti a odhaduje budoucno. Co bylo je v kronikách,
archivech a historické paměti lidí. V uplynulém tisíciletí a zejména v posledním století byl
zaznamenán nebývalý technický rozvoj, který se zasloužil o výrazné zvýšení úrovně života. Lze ho
charakterizovat jako století páry, elektřiny, nových hmot, elektroniky, mikroelektroniky, informační
techniky a dobývání vesmíru.
S vysokou úrovní kultury žití došlo i k rozvoji obcí, ale také k jejich ničení za dvou strašných světových
válek, kdy zahynulo, také díky technice, neuvěřitelných sedmdesát milionů lidí a ti živí přežili za
nesmírného utrpení. I nyní na světě žijí lidé na úrovni doby kamenné. Africký kontinent je zužován
epidemiemi, hladem a negramotností. Po světě se nebývale šíří zatím nevyléčitelná choroba AIDS,
rakovina a v poslední době i nemoc šílených krav, která je přenosná na lidi při požití masa z
postižených jedinců. V Čechách zatím nebyla zaznamenána. Na Zemi žije přes šest miliard lidí, z toho
počtu třetina trpí hlady. I nyní jsou lokální války na Balkáně, v Čečně, v malé Asii, ve střední Africe.
V naší obci se buduje největší investiční akce - plynofikace. Měla by být dokončena do konce června
2001. Pokud se napojí většina občanů, bude to znamenat značný přínos pro čistotu životního
prostředí. Bohužel, dochází ke stálému zdražování plynu a tak je docela možné, že topit se bude
nedále hnědým uhlím, které je z topných medií nejlacinější.
Rozvoj obce je malý. Stárne obyvatelstvo, málo se staví nové domy, není zde centrální rozvod pitné
vody, splašková kanalizace ani čistička odpadních vod. Řada silnic je prašných a zpevněné silnice jsou
značně poškozené. Celkový deficit v investiční výstavbě v celé obci, včetně nutných oprav kostelů,
zalesnění, vyčištění rybníků a dobudování infrastruktury podle urbanistické studie z roku 1996,
odhaduji na čtyři sta milionů korun. To je částka naprosto fantastická a při ročním rozpočtu šest
milionů korun, ze kterého zbývá na investice kolem milionu, neuskutečnitelná.
Přesto si myslím, že v obci bude život snesitelný, klidný a společensky i udržitelný. Bude záležet na
lidech jaké nastolí vztahy a zda celospolečenský vývoj umožní chodit po ulicích s úsměvem a
pochopením pro problémy druhých. Optimisté mohou žít všude, pesimisté ani v ráji. Přeji občanům
obce v novém tisíciletí mnoho úspěchů, pokoj, mír a zdraví.
Popis stavu obce podle jednotlivých katastrů, čili místních částí, neboli osad:
Kokovice:
Počet obyvatel je 91, vesměs starších a důchodců. Chalupářů je v osadě 8. Několik domů je používáno
pouze jako rekreačních chalup. V osadě je prodejna potravin a smíšeného zboží spojená s restaurací a
sálem, který je využíván pro společné zábavy, které pořádají většinou místní hasiči, kteří si udržují
základní organizaci z tradice a právě pro tuto zábavu. Hasičskou zbrojnici ani vybavení nemají,
protože to bylo sloučeno po dohodě s místní organizací v Klobukách, pod správu OÚ. Stará hasičská

zbrojnice byla pro havarijní stav a nepotřebnost odprodána.
V osadě není rozvod pitné vody, ani splašková kanalizace. Občané čerpají nekvalitní vodu z vlastních
zdrojů. Je jí naštěstí dost. Plyn rovněž není. Telefonizace je provedena venkovním rozvodem, ač měla
být původně provedena zemním rozvodem do každého domu. Správce sítě to nezdůvodnil, ale i tak
tento rozvod umožňuje napojení každé domácnosti na telefonní přípojku. Rozvody el. energie jsou ve
špatném stavu. Veřejné osvětlení a místní rozhlas z Klobuk jsou nové z roku 1996. Stav silnic je
poměrně dobrý. Asfaltové povrchy jsou asi z osmdesátých let.
Stav domů je nedobrý. Fasády jsou oprýskané, nejnovější dům, novostavba manželů Bíbových je
neomítnutý, ještě nezkolaudovaný a nedokončený. Přesto je obýván, protože majitelé nemají na
úplné dokončení peníze. Mezi zanedbané domy patří i rodný dům básníka Tomana č.p. 8. Č.p.1,
statek, který byl kdysi součástí Státního statku Zlonice a kde se chovala kuřata a koně, je hospodářsky
opuštěný. Bydlí tam však nájemníci, pohrobci statku, pravděpodobně na dožití, neboť Pozemkový
fond nemá na opravy peníze a stavení značně chátrá.
Starý rybník pod ovčínem je v dobrém stavu a jsou v něm chovány ryby. Necelý hektar obecního lesa
za rybníkem k obci Úherce je neudržovaný. Nikdo se o něj nestará a slouží zlodějům jako zdroj paliva.
Asi polovina lesa by se měla obnovit, je to dávný požadavek státního dozoru nad lesy. Nový rybník na
Žerotínském potoce směrem ke Klobukům, jehož majitelem je Zemědělské družstvo Vraný a měl
původně sloužit jako retenční nádrž pro závlahy vranských chmelnic, slouží pouze k rekreaci. Majitel
se o něj nestará, o čemž svědčí zdevastované ochranné zábradlí a stav stavědel. Je to ale jediný
rybník, kde se dá v letě koupat, případně provozovat winsdurfing. O stavu vody mám ale
pochybnosti, vzhledem k již zmíněné absenci splaškové kanalizace a čističky pod osadou.
Podnikání v osadě je úměrné velikosti. V bývalém Netrefovic mlýně nový majitel pan Šrámek vyrábí
střihací matrice na kůži a podobné materiály. Dílnu má vybavenou příslušnými stroji, soustruhy a
frézkami. Topí elektřinou. Stavení opravil vč. nových omítek. V osadě je i kovárna, kterou stále
provozuje pan Josef Jelen v č.p. 25 ve svých 81 letech. Dlužno podotknout, že jiná kovárna není
„široko daleko“. Pan Liska má velké okrasné zahradnictví v domě čp.56. Pěstuje veškeré druhy
okrasných stromků. V osadě jsou dvě autobusové zastávky. Dopravní obslužnost provádí ČSAD Slaný.
Obec doplácí na spoje, aby alespoň jezdil aoutobus, linka Slaný- Panenský Týnec, čtyřikrát denně. Do
školy chodí děti do Klobuk. Dětí školou povinných je však pouze 7. Domovní odpad je vyvážen z
popelnicových nádob, tak jako v celé obci. Přesto neukáznění občané ukládají odpad na různých
nepovolených místech a znečišťují tak životní prostředí. To ostatně platí pro celé území obce a
nejenom pro něj, ale pro celé území republiky. Jsme prostě neukáznění „bordeláři“.
Kobylníky:
Osada je napojena na plyn, který byl rozveden, vzhledem k poloze vůči regulační stanici, již v roce
1999. Žije zde 146 občanů. Chalupáři vlastní 4 domy.Telefonní rozvody jsou v zemi a do každého
objektu. Rozvody el. energie jsou povrchové a v poměrně dobrém stavu, včetně veřejného osvětlení.
Místní rozhlas do osady nevede. Splašková kanalizace, ani vodovod v osadě nejsou. Občané čerpají
pro svou potřebu vodu ze studní. Je také vesměs závadná. Na „Malé straně“ dokonce znečištěná z
bývalé činnosti klobuckého cukrovaru.
Spojovací silnice, mezi silnicí Klobuky - Neprobylice a silnicí Klobuky - Čeradice, je ve špatném stavu,
horší než polní cesta. Je majetkem obce a to znamená, že bude v tomto stavu ještě několik let,
protože veškeré investice jdou na plynofikaci. Na Zlonickém potoce je hezký rybník, původně také
vybudovaný jako závlahová nádrž. Jsou v něm ryby a v letě poměrně čistá voda. Budova čerpací

stanice je zdevastovaná a vybavení rozkradené. Domy v osadě jsou poměrně v dobrém stavu.
Zejména chalupáři na „Malé straně“ opravili a opravují vč. fasád. Na zbourání je pouze dům č.p. 24,
kde jsou asi čtyři majitelé, kteří nejsou schopni se dohodnout na prodeji a objekty č.p. 1, bývalý
majetek církve a později objekt státního statku. Nynější správce, Pozemkový fond, nemá na údržbu.
Objekt není ani využíván k podnikání. Pouze do obývacích místností nastěhoval Pozemkový fond
nepřizpůsobivé romské občany, kterých se tam záhy nastěhovalo na dvacet proti vůli občanů i
obecního úřadu.
Největším podnikatelem je pan Novák, který má ve vlastnictví bývalou farmu pro chov hovězího
dobytka. Bydlí v Kamenici. Ochotně půjčuje mechanizaci pro potřeby osady v případě přesunů hmot.
Podílel se i na vybudování malého hřiště pro malý fotbal, které bylo budováno s iniciativy pana
Gustava Kytky. O jeho aktivitách budu psát v rámci kronikářského záznamu i podnikatelích.
V bývalém hostinci má sklad podnikatel pan Gustav Kytka. Začal dobře s prodejem pracovních bot,
měl velkorysé plány s výstavbou dílny na výrobu obuvi, ale nic se nepodařilo, kvůli recesi v
obuvnickém průmyslu a konkurenci zejména vietnamských obchodníků. V současné době žije z
prodeje skladových zásob.
Řada chalupářů jsou podnikatelé, ale není o jejich aktivitách přehled, ani obec nemá příjmy z jejich
daní, neboť daně se platí v místě trvalého bydliště. Místní hostinec s prodejnou potravin je v provozu.
Zejména v létě je prosperující. Přes osadu jezdí dvě autobusové linky. Dopravní obslužnost je tak
přiměřeně zajištěna. Navíc občané této osady mají jeden kilometr na stanici České dráhy v Klobukách,
odkud je spojení na Slaný, Prahu, Louny a Most.
Děti chodí do školy rovněž do Klobuk. Je jich oproti minulosti také velmi málo, pouze 10 .V bytovkách,
které byly postaveny za státního statku, bydlí 12 rodin ve třech čtyřbytových domech.
Čeradice:
Tato osada je nejméně obydlena, pouze 58 občany. Bývalé statky jsou neudržované a chátrají. Teprve
vloni zakoupil statek Moráň pan Pokorný. Začal s průklestem stromů kolem statku a provádí oplocení.
Chová koně, kozy, ovce husy a jiná domácí zvířata. Pokud jsou puštěna do ohrady, je krásný pohled
na to, jak se zvířata různých druhů shodnou. Osada je rovněž bez splaškové kanalizace, vodovodu,
plynu i čističky. Místní komunikace jsou bez řádně zpevněného povrchu. Elektrorozvodná síť je stará,
veřejné osvětlení rovněž. Pouze státní silnice Klobuky - Zlonice je dobrá. Telefonizace je provedena
kabely do každého domu. Chalupáři obhospodařují 8 chalup, které dobře udržují. Nové domy se
nestaví. Poslední postavený dům je č.p. 49, rodiny pana Fuksy. Do školy chodí děti do Klobuk. Jsou
pouze dvě.
Podnikatelé v osadě nejsou, až na pana Hagenštoce, který má autodílnu AUTOHAGEN a drobné
zemědělce. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusem ČSAD Slaný na lince Klobuky - Zlonice Slaný. Linka jezdí dvakrát denně tam i zpět. Na vlak chodí občané na zastávku Páleček jeden km. Děti
jezdí do školy v Klobukách.
Na návsi je rybníček, který kdysi tvořil s okolními chaloupkami typické venkovské prostředí. Dnes je
rybníček velmi zanesený a v letě spíš působí jako semeniště komárů. Plány na vyčištění jsou, ale chybí
peníze.
Páleček:
Osada je vzdálená od centra obce téměř 4 km. Žije zde 134 občanů. Chalupáři vlastní
4 domy.Historicky se jedná o významné místo o čemž svědčí i hezký barokní kostel Navštívení pany

Marie o němž je zmínka již v roce 1352, a obnovený v roce 1778, zásluhou hraběnky Marie Karoliny
Kinské, rozené Martinicové a jejího syna Jana Josefa Kinského. Poslední oprava byla provedena v roce
1903, kdy bylo také osazeno 6 barevných oken. Osada, tehdy samostatná obec, měla i svou pětitřídní
školu. V osadě je dislokována část obecní knihovny v samostatném objektu obce č.p. 8. Dobře slouží
občanům, zejména starším, kteří se v knihovně občas i scházejí. Knihovnici dělá paní Egerová.
Osada nemá splaškovou kanalizaci, vodovod ani plyn. Rozvody el. energie jsou ve velmi špatném
stavu. Veřejné osvětlení bylo v roce 1995 firmou Šrámek Slaný uděláno nové. Kabelizace telefonních
rozvodů byla provedena Telecomem v roce 1995 ke každému domu. Ne však každý si dal telefon
zavést do bytu. Poslední postavený dům je pana Kozáka č.p. 68. Nic nového se nestaví, pouze se
domy opravují v rámci možností a finančního zabezpečení rodin.
V osadě je, vedle Zlonického potoka, požární nádrž, která je používána i ke koupání. Nová prodejna
smíšeného zboží z roku 1980 je opuštěná, protože nový majitel, který koupil budovu od Jednoty
Kladno, prodělával. Prodejnu uzavřel a nabídl k odprodeji. Zatím se nikdo za čtyři roky nenašel, kdo
by chtěl v malé obci podnikat. Nenašel se ani nikdo, kdo by si otevřel krámek se základním zbožím ve
svém domě a poskytoval tak ostatním občanům možnost nakoupit základní potraviny v místě
bydliště. Činní tak v omezené míře pouze místní hospoda v bývalém řeznictví a restauraci
Mazánkových na náměstíčku v č.p. 61, kterou koupil v roce 1998 pan Hrnčíř ze Slaného, majitel firmy
STAEPER, která se zabývá výrobou propagačních materiálů. Podnikatelů je v osadě málo. Mimo
zemědělců, ze kterých obhospodařuje nejvíce polí pan Tomišinec, pan Milan Králíček brousí nože,
chirurgicé nástroje a vyrábí sítka do teplovzdušných hrnců. Pan Vyskočil obchoduje jako dealer s
drogistickým zbožím i jako velkoobchodník.
Dopravní obslužnost je zajištěna vlakovými spoji a autobusem na tratích Klobuky - Zlonice - Slaný.
Děti jezdí tradičně do školy ve Zlonicích. Bývalý mlýn paní Cháňové z Čeradic koupil pan Halada,
filmař, který točí i pro televizi, provádí velkorysou rekonstrukci. V objektu by měl být i atelier.
Komunikace jsou neudržované, zejména státní silnice III. třídy Páleček - Neprobylice. Ta je použitelná
jenom pro řidiče, kteří necítí se svým automobilem. Má úroveň polní cesty. Správa silnic Kladno tvrdí,
že nemá na nový povrch peníze.

Klobuky:
Centrum obce s 562 obyvateli, kde je radnice, prodejna smíšeného zboží Jednota, která je v pěkném
objektu, postaveném v osmdesátých letech v akci „Z“, prodejna potravin paní Staré, prodejna
potravin pana Pejskara v objektu obce u kašny. Paní Novotná má prodejnu s drogistickým zbožím ve
vlastním domě č.p.15. Na paloučku je hospoda pana Karla Bouly č.p. 39, kterou koupil od Jednoty
Kladno.
Celý objekt cukrovaru koupil pan Pavlus. Je nevyužitý, podle zpráv, které mám tam lisuje stropní
kazety z polystyrenu. Za dva roky se mi od něj nepodařilo získat bližší informace. Bývalý mlýn pana
Fialy, původně Louckých, koupila paní Fleischmanová z Prahy. Provádí postupně úpravy v původním
slohu vč. oplocení a obnovení mlýnského rybníčku. V objektu má v úmyslu vyrábět keramiku. V obci
jsou dvě truhlárny, provozovna ZZN - jejich popis je v kronice 1999, a třetí truhlárnu buduje pan
Doubek Miloš, vnuk truhláře pana Dolanského, který přišel do Klobuk po druhé světové válce.
Z řady podnikatelů, živnostníků, stojí za záznam pan Formánek se synem, kteří provádí soustružnické
práce ve svém domě č.p.67, pan Miroslav Suk č.p.72, který obchoduje s elektrickým nářadím a
příslušenstvím, pan Miroslav Krupka má elektro provozovnu ( převážně pracuje pro Kablo Kladno),

pan Milan Hora č.p.182, zednické a obkladačské práce, pan Rudolf Pleticha - elektropráce a revize vč.
hromosvodů, paní Anna Kédlová - kadeřnictví, provozovnu má v budově OÚ, pan Vlastimil Matějíček
č.p.180- tesařství, paní Hanzelínová - prodejna potravin ve Slaném - Kvíčku. Prodejnu potravin, kterou
měla v Klobukách, v domě manželů Svobodových, kdysi obchod pana Kolmana se smíšeným zbožím (
mezi dvěma světovými válkami prodával i benzin do automobilů) přenechala paní Staré, která tam
prodává se svojí dcerou Olgou.
Dopravní obslužnost je zajišťována ČSAD Slaný a.s., a to dvěma linkami a vlakovými spoji na trati
Praha - Most. Přes značná omezení a zrušení neefektivních spojů je spojení dostatečné. Z obecního
rozpočtu však doplácíme ČSAD Slaný kolem padesáti tisíc korun ročně. Silnice jsou ve špatném stavu,
zejména na Třebíz a Vrbičany. Místní komunikace budou postupně, jak finance dovolí, opravovány až
po provedení plynových rozvodů. Zatím jsou velmi špatné, mnohde s prašným povrchem.
Velký cukrovarský rybník koupil pan Janoušek. V roce 1999 jej vypustil za účelem vyčištění od bahna.
Vykácel stromy a do jara 2001 neudělal nic. Rybník zarůstá, břehy erodují, vrby usychají. Potoky
Bilichovský a Žerotínský, které se slévají ve Zlonický potok jsoou po melioracích v polovině
sedmdesátých let zarostlé, ale poměrně dobré. Skalský potok, který se vlévá do Žerotínského potoka
za bytovkami uprostřed obce, by potřeboval vyčistit, zejména bývalá požární nádrž před mostem do
Nové ulice.
Telefonní rozvody jsou v zemi a telefonní přípojku má do domu každý. Většina občanů si také dala
zavést telefon. Funkční jsou zde i mobilní telefony a to na všech třech provozovatelích. Firmy Oskar a
Eurotel postavily pro zlepšení signálu retranslační věž v cukrovaru. Část zařízení je umístěno i na jinak
nevyužitém komíně.
V Klobukách jsou základní škola, která poskytuje základní devítileté vzdělání, mateřská škola, družina,
školní jídelna, které poskytuje obědy i občanům, knihovna. Lékař jedenkrát týdně. Velká sokolovna,
památka na velký rozvoj Klobuk za první republiky i na mecenáše, statkáře poslance parlamentu a
ministerského předsedy pana Jana Malypetra. Je využívána fotbalovým oddílem na tréninky a na
taneční zábavy.
V obci jsou hasiči, kteří působí v novém hasičském domě, zahrádkáři, svaz invalidů, myslivci, junák,
ženy a dorostenky cvičí v tělocvičně základní školy. O činnosti těchto organizací bude psáno v
samostatných kapitolách.
Stav a pohyb obyvatelstva během roku 2001
Tabulka počtu obyvatel a průměrný věk v místních částech obce :
Místní část muži ženy celkem prům.věk
Čeradice 29 29 58 40,63
Klobuky 275 287 562 38,36
Kobylníky 75 71 146 32,74
Kokovice 40 51 91 41,09
Páleček 62 72 134 37,76
Celkem obec 481 510 991
Počet sňatků našich občanů 7
Počet rozvodů 6

Počet zemřelých 12
Počet narozených dětí 16
Počet odstěhovaných občanů z obce 27
Počet přistěhovaných do obce 17

Občané obce staří 80 a více let:
Verner Vladimír 80
Bambasová Božena 81
Šimáková Božena 81
Švecová Anna 81
Duchková Anna 83
Staňková Aloisie 83
Vernerová Marie 83
Svobodová Hana 85
Tranta Karel 85
Sejpalová Ludmila 90
Koudelková Anna 94
Ehrlichová Věra 80
Jelenová Věra 80
Jelen Josef 82
Svobodová Bohumila 82
Štekrtová Marie 89
Čížková Růžena 90
Petříková Věra 81
Rusová Emílie 82
Švecová Marie 86
Krkonošková Marie 87
Maříková Růžena 89
Kozáková Růžena 91
Samuelová Žofie 92
Rusová Jaroslava 96
Kulhánek Václav 81

Obecní úřad:
Proti loňskému roku došlo k drobným změnám. Novým zaměstnancem, také z fondu
nezaměstnaných, se stal v letním období pan Zdeněk Mraček, zedník bývalého cukrovaru ve
Zvoleněvsi. Na kratší úvazek byla zaměstnávána paní Jaroslava Ležáková, která byla starostou
pověřena zpracováváním podkladů pro dělení parcel a pro odprodej nepotřebných pozemků

občanům, kteří o to požádali. V září byla přijata do pracovního poměru na poloviční úvazek paní Edita
Suková, jako knihovnice a operátorka pro nově zavedený Internet v knihovně. Paní Marie Hýsková
začala pracovat rovněž na poloviční úvazek. Vlastimil Veselý nebyl již zaměstnáván, protože se
jednalo o nespolehlivého pracovníka s omezenými schopnostmi a neúměrnými požadavky.

Obecní zastupitelstvo:
OZ pracovalo ve složení: starosta Jiří Kopenec, zástupce starosty Antonín Svojanovský, předseda
finanční komise Marie Fidlerová, předseda kontrolní komise Jaroslav Říčka, předseda stavební komise
Marek Suk, předseda zdravotní a sociální komise Lenka Linhartová, předseda komise pro tělovýchovu
a sport Gustav Kytka, předseda komise pro životní prostředí a regiony Lenka Dandová, předseda
kulturní a školské komise a kronikář Vladimír Procházka. Starosta pracuje v trvalém pracovním
poměru, to je na plný úvazek. Ze zákona o obcích vyplývá, že je zároveň vedoucím obecního úřadu.
Také zde nedošlo k žádným změnám.
Hlavní problémy, které projednávalo obecní zastupitelstvo:
Zasedání OZ dne 21.2.2001
Byly schváleny výsledky inventarizace obecního majetku, provedené k 31.12.2000, rozpočtové
provizorium obce, protože nebyl dokončen rozpočet, možnost vrácení příspěvku 5000.- Kč, který
občané zaplatili jako příspěvek na plynofikaci, pokud si nebudou přát zavést plyn do svého domu.
Dále byl stanoven příspěvek na provozní náklady školy pro žáky, kteří chodí do školy z jiných obcí, ve
výši 3500.-Kč., odprodej parcel pro novou zástavbu rodinnými domky v Učitelské ulici, parc. číslo 328/
panu Milanu Hejdukovi z Prahy a 328/ slečně Janě Sukové z Klobuk. Schválen byl i nový jednací řád
OZ v souvislosti s přijetím nového zákona o obcích a ustavení finančního a kontrolního výboru.
Vypovězena byla nájemní smlouva panu Pejskarovi na nájem prodejny Na Kopečku, a to z důvodů
trvalého porušování smlouvy.
Zasedání OZ dne 12.3.2001
Schválilo prodej pozemků:
Panu Očenáškovi Kokovice č.parc.44/1 o výměře 86 m2 za 2780.-Kč
Panu Janatovi Praha v katastru Páleček 516/1 o výměřě 163 m2 za 1470.-Kč
Panu Muschovi Praha v katastru Paleček č. parc. 23 o výměře 442 m2 za 11070.-Kč
panu Ing, Štětinovi Praha v kat Klobuky č. parc. 328/13 o výměře 12000 m2 za 18910.-Kč
paní Fuksové Klobuky v kat. Klobuky č. parc. 328/13 o výměře 12000m2 za 36000.-Kč
Schválilo koupi pozemků:
od pí.Akermanové v Čeradicích část pozemku parc.č. 296/8 op výměřě 825 m2 za částku 7190.-Kč
od pana Stoulila v Kobylníkách parc. č. 8 o výměře 421 m2 a 24/1 o výměře 898 m2 za částku celkem
12000.-Kč
Schváleno bylo trvalé svícení veřejného osvětlení v Klobukách po dobu provádění výkopových prací a
ukládání plynového potrubí, problematické půjčka v mimořádné situaci panu Jiřímu Říčkovi ve výši
25000.-Kč se splatností do konce září letošního roku. Dále byl schválen úvěr od ČS a.s. ve výši 2 300

000.-Kč, který bude krytý budoucími příjmy a bude plně použit na plynofikaci.
Schválen byl rozpočet na rok 2001. Celkové příjmy činí 4 730 000,-Kč a výdaje
6 868 000.-Kč. Rozdíl je krytý již zmíněnou půjčkou od ČS. a.s. V průběhu roku se ukázalo, že příjmy i
výdaje byly nesprávně stanoveny. Zapomnělo se na příjem z daně z přidané hodnoty, která významně
posílila právě rozpočty menších obcí. Celkové plnění příjmů a výdajů za rok 2001 tak bylo zcela jiné,
pro obec příznivější. Včetně dotací na plynofikaci závěrečný účet za rok 2001 byl následující:
Celkové příjmy za rok včetně dotací a půjček 13 566 975.Celkové výdaje 12 055 955.Zůstatek 1 511 020.Zasedání OZ dne 25.dubna 2001
OZ neschválilo žádost pana Hanzelína na provedení přístavby v obecním domě č.p. 162. Schválilo
uhrazení podílu obce ve výši 30000.-Kč za vypracování studie kanalizace, stanovilo minimální ceny
obecních pozemků ve výši 30.-Kč za m2 v Klobukách a 20 Kč.- za m2 v ostatních katastrech obce.
Protože nebyly včas vyřízeny převody pozemků již dříve schválených OZ k odprodeji, znovu potvrdilo
souhlas s prodejem následujících pozemků:
Janě Dykastové parc.č. 53/3 v Kobylníkách o výměřě 276 m2
Miroslavu Haladovi parc. 516/2 - 92m2 a 39/2 - 182 m2 v Pálečku
Jaroslavu Říčkovi parc. 759 o výměře 448m2 v Klobukách
Ivě Lopézové parc.č. 296/10 o výměře 76 m2 v Čeradicích
Dále schválilo pronájem bytu v domě č.p. 136 panu Ing.Pláničkovi, který provede rekonstrukci ze
svých prostředků a se státní dotací. Obec rekonstrukci uhradí odložením plateb za pronájem. Pan
Plánička do bytu nastěhuje nájemce z domu čp. 11, aby jej mohl obývat. Rovněž byl projednán a
schválen audit hospodaření za rok 2000 a plnění rozpočtu za první čtvrtletí 2001. Schválen byl úmysl
odprodeje šesti stavebních míst pro rodinné domky na parcele 328/13 v Klobukách v učitelské ulici.
Zasedání OZ dne 13.6.2001
OZ schválilo úmysl dalšího odprodeje stavebních pozemků na parcele 328/13 třem uchazečům,
částku 24000.- Kč na dofinancování nákupu výpočetní techniky pro obecní knihovnu v rámci projektu
„Internet veřejnosti“ ( 64000.- Kč dotuje ministerstvo kultury)
Zasedání OZ dne 29.8.2001
Schválilo příspěvek na základní školu ve výši 309904.-Kč, jako doplatek na mzdy učitelů, protože má
škola málo žáků a stát tvoří mzdový fond právě podle počtu žáků. Jedině s tímto doplatkem se daří
školu udržet s druhým stupněm, to je s devíti třídami. Jinak by museli děti od šesté třídy jezdit do
školy ve Zlonicích. Dále OZ schválilo vypracování projektové dokumentace na přeložku vysokého
napětí v Učitelské ulici s následnou realizací ve výši 80000.-Kčs, prodej pozemků - zahrad - manželům
Zímovým, Tomanovým, Kubiasovým, panu Richtrovi a paní Linhartové za 10 Kč,- za m2 - Jedná se o
pozemky, které jmanovaní užívají asi 50 let a dosud nebyly vyjasněny vlastnické vztahy.
Schválen byl prodej pozemku u bývalého mlýna Louckých paní Fleišmanové o výměře 180 m2 za 30.Kč/m2. a pronájem bývalé cukrárny paní Janě Kubelkové z Pálečku za účelem prodeje průmyslového
zboží, neinvestiční příspěvek jiných obcí za děti umístěné v naší MŠ výši 2000.-Kč za dítě a rok. Dále

byla schválena instalace plynového vytápění budov školy ve výši 300000.-Kč firmou Termogas z
Kladna s tím, že třetina bude zaplacena v roce 2001 a dvě třetina v roce 2002.
Paní Edita Suková byla přijata jako knihovnice od 1.9.2001, místo paní Hýskové, která odešla do
důchodu.
Zasedání OZ dne 17.10.2001
OZ schválilo možnost pronájmu obecní knihovny v Pálečku za účelem prodeje potravin, Realizaci
tlakové kanalizace v rámci Sdružení obcí včetně příspěvku na projektovou dokumentaci ve výši cca
300000.-Kč. Realizace je podmíněna získáním dotací od státu.
OZ neschválilo žádost o prodej obecního pozemku paní Maternové, chalupářce z Kobylník, protože je
na pozemku obecní studna a pozemek nesousedí s jejich domem.
Zasedání OZ dne 19.12.2001
OZ schválilo příspěvek obce žákům 7. třídy na povinný lyžařský výcvik ve výši 5000.-Kč pro celou
třídu.( asi 500.-Kč na žáka)
OZ schválilo uspořádání pietní akce v roce 2003 s odhalením pamětní desky rodákovi z Klobuk,
významnému politikovi první republiky, panu Janu Malypetrovi.
OZ schválilo vybudování plynového vytápění ve zdravotním středisku, to je v č.p.6 v Nádražní ulici za
částku do 100 000.-Kč

Činnost společenských organizací:
Základní organizace Sdružení zdravotně postižených:
Předsedkyní této organizace je Helena Procházková. Členové výboru jsou paní Věra Kleinová, Dagmar
Suková , Anna Dandová a Vendulka Šolcová. Organizace má 57 členů převážně z obce Klobuky, ale i
z Vrbičan, Zlonic a Slaného.
V tomto roce byly dvě členské schůze. Výbor a revizní komise se scházejí podle potřeby, letos třikrát.
Předsedkyně je členkou Okresního výboru v Kladně. Pravidelně zveřejňuje důležité informace pro
členy ve vývěsní skříňce u obecního úřadu.
Pět členů mělo kulatá životní jubilea. Paní Suková jim gratulovala a předala dárkový balíček
s kytičkou.
Organizace zajišťovala rekondiční pobyty, které se v letošním roce uskutečnily ve Zdíkově v hotelu
Šumava. Zúčastnily se ho tři členky a jeden člen. Rekondice byla dotována ministerstvem
zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí. Rekreačního pobytu v Pecce u Nové Paky se
zúčastnilo jedenáct členů a v Nové Vsi pod Pleší byli tři členové. Na tyto pobyty přispěla organizace
částkou 400.-Kč na člena.
Na podzim byl uspořádán zájezd na zahradu Čech do Litoměřic. V březnu na členské schůzi paní
MUDr.Tůmová z Prahy přednášela o doplňkové výživě pro seniory. Výrobky zároveň prodávala.
Obec přispěla na naší činnost částkou 5000.-Kč. Za nové členy byly přijaty paní Kubíčková Božena,
Králíčková Božena, Kopencová Věra aj.Soukupová z Vrbičřan.

Základní organizace českého zahrádkářského svazu:
Organizaci, která má 52 členů, řídí předseda Petr Králíček a pokladník paní Helena Procházková.
Jednatelem je pan Václav Malínský, který ale nic nedělá. Organizace měla jednu členskou schůzi.
Tradičně bylo zajišťováno moštování. V moštárně pracovali pan Šimák s manželkou a paní Kysilková.
Bylo zpracováno 5630 kg jablek. Celková tržba činila 10525.-Kč. Oproti minulému roku to je o třetinu
méně. Zde se projevila neúroda jablek a jejich choroby. Osm členů se zúčastnilo společného výletu,
který pořádala Územní rada zahrádkářského svazu v Kladně, do Průhonic.
V srpnu byl uspořádán výlet na výstavu pro zahrádkáře do Lysé nad Labem. Výstava byla moc pěkná.
Po společné obědě byla uskutečněna návštěva zámku v Praze Troji s posezením v místní cukrárně.
V březnu byly zahrádkářům i jiným zájemcům dodány brambory na sadbu ze šlechtitelské stanice
Keřkov, se kterými jsou pěstitelé moc spokojeni.
Členské příspěvky činí 30.-Kč. Od roku 2002 budou zvýšeny na 35.-Kč.
Základní organizace dobrovolného svazu hasičů v Klobukách
Organizace má 44 členů. Zúčastnili se při hašení požáru cukrárny v Klobukách a v Kvílicích, objektu u
školy. K požárům vyjeli hasiči pouze s cisternou CAS 10 a se třemi členy sboru. Šest členů se zúčastnilo
výcviku v používání dýchacích přístrojů ve Slaném. Družstvo hasičů se zúčastnilo okresní soutěže ve
městě Stochov . Obsadilo sedmé místo. Na údržbě techniky a výstroje členové odpracovali 107 hodin.
Hasiči nadále prováděli službu pro majitele bazénů v letních měsících cisternou Tatra. Prováděli to 4
členové sboru a odpracovali při tom 132 hodin. Úhradu nákladů prováděli majitelé bazenů OÚ. Za
cisternu to je 10000 litrů se platilo 350,-Kč. A 20.-Kč za ujetý kilometr.
Velitelem SDH byl zvolen pan Štěpán Tomec. Pro zábavu i pro získání finančních prostředků na
činnost, byly uspořádány tři taneční zábavy, z toho jedna v sokolovně a dvě v požárním domě.
Činnost hasičů v tomto roce, včetně topení v hasičském domě, stále obec 111 730.-Kč. Za to byly
pořízeny nové akubaterie do všech třech automobilů ( mikrobus Š 1203, Avie 30 a Tatra CAS 10),
pohonné hmoty za 17 280.-Kč (si 680 litrů nafty) a jiné vybavení. Dotace od profesionálních hasičů z
okresního střediska v Kladně činila 28600.-Kč.

Tělovýchovná jednota SOKOL Klobuky:
Tělovýchovná jednota SOKOL měla k 31.12.2001 184 členů. Výbor pracoval ve složení:
Předseda: Michal Kotlík, místopředseda a předseda oddílu kopané - Jiří Čížek. Sekretář - Karel Pinc,
hospodářka -Marie Tomanová. Členové: Jiří Toman – nákupčí, Petr Krček – trenér A mužstva,
Miroslav Douša –trenér žáků, Antonín Švingr trenér- dorostu, Josef Kamír, Josef Šimák, Miroslav
Verner ml.,David Starý, Bohumil Říčka.
Jednota uspořádala 14 tanečních zábav, dětský karneval, tři táboráky s občerstvením pro děti.
Vydělané peníze investovala do provozu ( dopravní náklady 60000.-Kč) a do oprav kabin ( 22000.-Kč)
zastřešení terasy směrem na hřiště ( 10000.-Kč)
Oddíl kopané:
Přípravka sehrála 32 utkání, žáci 30 utkání a skončili na 4.místě, dorost 26 utkání a postoupil

z druhého místa do okresního přeboru. A- mužstvo sehrálo 10 přátelských a 26 mistrovských utkání a
hrálo na dvou turnajích. Ve Svinářově turnaj vyhráli a v Žižicích obsadili 3 místo. V mistrovské soutěži
obsadili až 13 místo. Hrozí sestup do nižší soutěže, to je do IV.třídy.
Sport pro všechny:
Pod vedením paní Marty Sejpalové cvičí pohromadě žákyně, dorostenky i ženy jedenkrát týdně
v tělocvičně základní školy. Cvičitelkami jsou paní Prokopová a paní Dandová.

Skautský oddíl v Klobukách:
Schůzky oddílu jsou pravidelně jedenkrát týdně. V případě nepříznivého počasí skauti chodí do školní
tělocvičny. V průběhu roku byly uspořádány následující akce:
Leden - polodenní výprava zaměřená na čtení stop a pozorování ptáků
Duben- návštěva plavecké haly ve Slaném, na hřišti u sokolovny výcvik v jízdě na kole spojený s
údržbou a kontrolou stavu vybavení kol. Ke Dni Země bylo uklizeno okolí klubovny, které je v budově
mateřské školy.
Květen- návštěva železničního muzea ve Zlonicích a 26.5. výprava na Milešovku. Další vydařenou akcí
byla účast na akci Květinový den.
Červenec- letní tábor byl společný se slánskými oddíly ve Strunkovicích nad Blanicí. Krásné prostředí,
špatné koupání a nuda. Příště děti chtějí tábor samostatný.
Říjen- návštěva skanzenu ve Třebízi.
Prosinec- od 19.00 hodin byla vánoční schůzka a společné spaní v knihovně. Ráno jeli skauti do
Slaného pro Betlémské světlo, které roznášeli 23.12. po Klobukách. Od občanů dostali za tuto službu
800.- Kč na činnost oddílu.
Pro úplnost dodávám, že oddíl vedl velmi odpovědně, jako před rokem a jedenáct let před tím, pan
Vratislav Hýsek.

Základní škola:
Personální obsazení ZŠ se změnilo, proto zaznamenávám jména celého učitelského sboru:
Ředitelka: Mgr. Daniela Doskočilová
učitelé: Lenka Vokřálová, Jaroslava Hodková, Libuše Zichová, Libuše Vítová,
Lucie Chloubová, Ludmila Košťáková, Jindřich Vodňanský, Edita Suková ( na pol. úvazek). Alena
Mračková vede školní družinu, Jaroslav Starý je školníkem a paní Svatoslava Erlichová uklízí. Celkem
je ve škole zaměstnáno 12 občanů.
Ve škole bylo k 31.12. 2001 96 žáků. Z toho na prvním stupni 1 - 5 tř. 61 a na druhém stupni 35.dětí.
Druhý stupeň je ochuzen o žáky, kteří jezdí do jiných škol. Celkem je jich 15. Ve škole schází do
limitovaného stavu. Proto musí obec z rozpočtu přispívat na platy učitelů, podle špatného zákona,
částkou cca 350 000.-Kč ročně. Když se k této částce připočte, také povinný příspěvek, ve výši 3 000.Kč na žáka pro školu v jiné obci, kterou navštěvuje, je to celkem částka, kterou dlouhodoběji nebude
moci obec platit, zvláště klesne-li ještě počet žáků. Důsledky by byly pro obec špatné. V roce 1946

naši předci vybojovali devititřídní školu, tehdy nazvanou národní a střední. Postupně škola měla až
240 dětí a problémy s malými učebnami. Na stav dětí má vliv nízká porodnost a i to, že občané
Vraného odmítají dávat děti do naší školy.
Činnost školy nepopisuji, protože je obsažena ve školní kronice. Pouze poznamenávám, že se opět
uskutečnila Klobucká rolnička, žáci jezdili na plavání do Loun, zúčastňovali se okresních sportovních
akcí i soutěže knihovny Klobuky, nazvané Kdo je kdo a co je co.
18. prosince se v Klobucké školní tělocvičně konal již pátý ročník dětské soutěže ve zpěvu, recitaci a
hře na hudební nástroje. Děti si s velkou chutí, zejména ti menší, zasoutěžily a zpestřily tak sobě,
rodičům i divákům předvánoční dobu. Škoda, že se nepodařilo uskutečnit soutěž i pro okolní školy,
jak bylo původně plánováno. Vzhledem k počtu soutěžících a časové náročnosti programu to ani
nebylo možné.
Dvouhodinový program byl přesným obrazem současného vývoje školní výuky i péče o děti v
rodinách. Oproti loňskému ročníku se děti zlepšily v recitaci, ve hře na hudební nástroje zůstaly
výkony stejné a ve zpěvu, až na Aničku Matějíčkovou, nic moc. Není nám do zpěvu a ve škole se učí
děti pouze jednu hodinu týdně a to včetně teorie hudební výchovy.
Výsledky: Hra na hudební nástroj: 1.Jana Russó, 2. duo Kédlová - Štěpánková, 3. Michaela Erlichová
Zpěv: 1. Anna Matějíčková, 2. Šárka Zvoníková, 3. duo Pernišová - Vlachová
Recitace I.:1.Vladislav Formánek, 2. Karolina Prachová, 3. Josef Krumphanzl
Recitace II.: 1. Jana Russó. 2.Anna Matějíčková, 3. Jana Janoušková, 4.Jaroslav
Filip.
Recitace III.: 1. Vendulka Kliková, 2. Klára Mikulejská
Rolničku a celkové vítězství získal dramatický soubor za předvedení zmodernizované pohádky
Sněhurka.
Pochvala patří všem účinkujícím a učitelskému sboru za práci, kterou nemuseli, ale dělali rádi.
Mateřská škola:
V průběhu roku odešla slečna ředitelka Strachotová na mateřskou dovolenou. V listopadu nastoupila
paní Jiřina Říčková, která se zase z mateřské dovolené vrátila a byla pověřena, zatím bez konkurzu,
výkonem funkce ředitelky MŠ. Paní Říčková žije v Klobukách od jednoho roku. Přistěhovala se do
obce ze Zlonic, se svými rodiči. Otec byl dlouholetým zaměstnancem cukrovaru a matka zdravotní
sestrou.
Do MŠ chodí v současné době 22 dětí. Kapacita je stále 27 dětí. O děti se ještě stará paní učitelka
Jindřiška Patočková, které dojíždí ze Slaného. Pro děti ve školce vaří paní Božena Kubíčková. Děti mají
v 9 hod. snídani, v 11.30 oběd a odpoledne ještě svačinu. Platby za stavování činí 20.-Kč za den. Mimo
to se platí ještě příspěvek na režijní náklady MŠ, které určilo OZ ve výši 150.-Kč na jedno dítě a měsíc.
Rovněž školka si vede kroniku a proto se omezuji jenom na konstatování, že děti se pravidelně týdně
otužují v sauně, plně využívají prostor zahrady, chodí na vycházky po obci. K vánocům dostaly děti
dárky, které platil Okresní úřad školský referát, v hodnotě 15 000.-Kč.

Knihovna:

V letošním roce uplynulo 110 let od založení obecní knihovny v Klobukách. Po celou dobu
poskytovala tato instituce občanům možnost číst, vzdělávat se, bát se, smát se a případně brečet. To
podle chuti a přání čtenářů. Výběr z knižního fondu, který čítá přes deset tisíc svazků a nepřeberné
množství časopisů, umožňuje vše vyjmenované.
V rámci oslavy vystoupil se svým programem kladeňák Josef Fousek. Přítomných 45 občanů pobavil i
poučil. Na jeho vtipech i písničkách se všichni přesvědčili jaká je ve „srandě“ pravda.
Místostarosta pan Antonín Svojanovský poděkoval za všechny čtenáře paní Marii Hýskové, která
vykonávala funkci knihovnice 27 let a předal jí malou odměnu na památku.
Od října byl v knihovně instalován INTERNET a je plně k disposici veřejnosti. Je to jistě krok který
umožňuje občanům Klobuk i okolí hledat potřebné informace, které se v knižním fondu nenajdou.
Knihovna spolupracuje i s knihovnami ve Slaném v případě specifických požadavků, a umožňuje i
výměnu knižního fondu pro knihovnu v Hořešovicích v rámci tradiční spolupráce z doby, kdy knihovny
byly obhospodařovány státem.
Knihovna měla 104 čtenářů. Celkem bylo 9370 výpůjček. Přírůstek knižního fondu činil 95 knih,
úbytek - vyřazení nepotřebných knih – činil 468 kusů.
Paní knihovnice Edita Suková připravila novou soutěž pro školní děti pod názvem „Kdo je kdo a co je
co“. Soutěže se zúčastnili žáci ze Zlonic a Panenskýho Týnce. Soutěžilo 50 dětí. Otázky připravila
Státní vědecká knihovna v Kladně. První dvě místa získala děvčata z P.Týnce. Naše žákyně byla třetí.
Pro seniory bylo uspořádáno setkání před vánoci s malým pohoštěním.
Pošta:
V tomto roce nedošlo ke změnám. Pouze po autohavarii paní Dzubové zastupovala a roznášela poštu
po Klobukách, slečna Alena Mračková. U přepážek je vedoucí poštovního úřadu paní Eva Králíčková a
paní Marcela Prepletaná. Zajišťují veškeré potřebné služby, včetně finančních operací pro Poštovní
spořitelnu. Služby pošty jsou velmi drahé. Dopis normální stojí 5,40Kč, jenom trochu těžší 9.-Kč, balík
kolem 60ti Kč. Noviny stojí kolem 10.-Kč. Časopisy kolem 20.-Kč.

Katolická církev:
Oproti roku 2000 nezaznamenávám žádné změny. Věřící zůstávají stejní. Farář Páter Andrej Grygiel
také. Kostel dále chátrá. Poškozeno je i oplechování střechy na zvonové věži po podzimní vichřici.
Uvnitř je kostel udržovaný farníky, zejména paní Jaroslavou Hrdličkovou, která se stará o přípravu
bohoslužeb a je „klíčnicí“ kostela. Vybavení je však rozkradeno vandaly a zloději, jak je několikrát
popisováno v minulých kronikářských záznamech. Celkově odhaduji, že na rekonstrukci, by bylo
potřeba 8 milionů korun. Zatím nikdo nenašel ani desetinu na opravu fasády a střechy, aby davastace
nepokračovala.
Hřbitov, v jehož středu kostel stojí, je také v nedobrém stavu. Odhadem třicet hrobů je úplně
zpustošených a neudržovaných. Zřejmě už nemají majitele, i když v záznamech na obecním úřadě
jsou jakási jména uvedena. Správce hřbitova pan Zděnek Zíma také svou práci nedělá svědomitě.

Mezi hroby je spousta plevele, tráva neposekaná, kolem hřbitovních zdí rostou bezinky, zbytky po
rozpadlých hrobech jsou různě poházeny po celém hřbitově. Pořádek je pouze na dolním hřbitově,
kde jsou nové malé hroby s urnami. Márnice má opadanou omítku. Nádrže na vodu jsou dvě před
hřbitovem a jedna, velmi stará, je u kostela za sakristií. Voda je dovážena místními hasiči bez závad.
Na hřbitovní odpad jsou instalovány dva kontejnery. Občané do nádob ukládají vše možné a odlehčují
si tak platby za svůj odpad z domácností. Ostudou obce je i poražený pomník rodiny obchodníka
Vitězslava Šrámka, jehož dům č.p. 94 obec získala do majetku a prodala v roce 1991 za 80000.-Kč. Pan
Šrámek, poslední žijící neměl přímých potomků a jeho neteř, která žije v severních Čechách, se
dědictví vzdala. Z toho důvodu považuji opravu padlého pomníku za morální povinnost obce. Věřím,
že se tak v nejbližší době stane.

Politické strany:
V obci stále působí jenom jedna strana a to ČSSD. Pravidelně jedná a podle hodnocení OVV v Kladně
je aktivní oporou v severním regionu Kladenska a Slánska. Má sedm členů, pan Prokop z Hořešoviček,
který byl členem u nás, zemřel ve věku 78 let v měsíci září. Místní organizace zorganizovala návštěvu
ministra zemědělsrví Ing. Fencla. Návštěva popsána ve zvláštní kapitole. Poděkování se dostalo MO
od samého ministra a od zemědělců pana Nováka a předsedy družstva ve Vraném a starosty obce
Vraný, pana Ing. Zdeňka Bucka. Přivítání, které bylo netradičně v muzeu ve Třebízi se zúčastnil i náš
starosta pan Jiří Kopenec a přednosta Okresního úřadu pan Ing. Václav Mikulecký.
Ke konci roku jsme doporučili pro primární volby do Poslanecké sněmovny pana Dr. Libora Roučka,
jako kandidáta č. 1. Ten také v rámci Středočeského kraje byl zvolen na nominační konferenci ČSSD a
na kandidátce je na čtvrtém místě, což je místo, které za současných preferencí strany zaručuje
zvolení. Vladimír Procházka se za Středočeský kraj a okres Kladno zúčastnil 30 sjezdu strany, který se
konal v Kongresovém centru v Praze, 6 - 8 dubna 2001.

Jiné události, které se staly v obci a okolí, nepopsané v jednotlivých kapitolách v časovém sledu:

21.1.- znovu uražený zámek u kostela a ukradený svícen. V kostele už není co jiného ukrást.
22.1.- V zatáčce pod lipovou alejí v ulici Pod nádražím došlo na náledí ke srážce osobního auta
místního občana pana Linharta s autobusem. Nikdo nebyl zraněn, ale škoda na os. autě byla 10 000.Kč a na autobuse asi 5000.-Kč. Pan Linhart nezvládl řízení.
26.1.- bylo ukradeno osobní auto příteli slečny Froncové. Když to majitel zjistil, vydal se stíhat v
dalším autě zloděje. Protože je člen ochranné služby, použil při stíhání i služební pistoli. Zloděje však
nedopadl. Podle svědků to byla scéna jak z akčního filmu.
27.1.-Tělovýchovná jednota SOKOL uspořádala v sokolovně odpoledne dětský karneval.
3.2.- V sokolovně začali členové tělovýchovné jednoty opravovat šatny.

23.2.- Místní občan Jan Švácha, fotbalista, který hrál za slánský oddíl malé kopané Čechie Slaný v
divizní soutěži, se stal králem sálové kopané za rok 2000.
24.2.- pod tíhou sněhu a větru padla jedna ze dvou památných lip v č.p. 1 v Klobukách. Byla stará
minimálně 250 let. Fotosnímek dokazuje, že byla značně vyhnilá a tak kmen neudržel přetížení. Druhá
lípa stojí a zdá se, že je v lepším stavu, a že bude zachována pro další generace jako památný strom.
27.2.- byla vykradena garáž starosty J.Kopence.
28.2.- O půlnoci bylo provedeno celostátní sčítání domů, bytů a občanů. Viz informace ve zvláštní
kapitole.
5.3.- Vykraden dům pana Votruby v ulici Nádražní. Škoda byla malá. V obci Zlonice bylo ve stejný den
vykradeno jedenáct domů. Škoda nebyla vyčíslena.
8.3.-Vykradena prodejna potravin ve Vraném.
9.3.-Vykradena prodejna potravin v Klobukách. Zloději vytrhli mříž, dveře a ukradli zboží, které bylo
přivezeno den předem. Škoda asi 12 000.-Kč.
10.3.-TJ oddíl kopané, uspořádal na hřišti u sokolovny turnaj v kopané.
27.3.- dosáhla nezaměstnanost v obci 18.67% práceschopného obyvatelstva. Celkem to je 88 lidí. V
sousedních Vrbičanech 22.91% - 15 lidí.
5.4.- Ivan Veselý, místní občan chudý duchem, pomaloval budovu radnice hákovými kříži a jinými
obrazci. Byl dopaden. Vysvětlil to tím, že se pomstil starostovi, protože mu nepůjčil peníze.
15.4- Byla vysazena nová lípa v parku na křižovatce silnic Kokovice - Třebíz - Peruc. Lípu dodala paní
Božena Franková jako náhradu za rozlámanou lípu v č.p. 1.
13.5.- Čeští hokejisté se stali potřetí mistry světa. V místní hospodě se kluci tak rozparádili, že došlo k
vážnému úrazu Tomáše Mikulejského na hlavě, když ho praštil a následně porazil pan Matějíček, syn
Vlasty Matějíčka z Učitelské ulice. Zraněný byl převezen do nemocnice ve Slaném a následně do
Vojenské nemocnice v Praze Střešovicích.
17.5.- Havaroval poštovní vůz řízený slečnou Miluší Dzubovou při služební cestě. Jmenovaná
nezvládla přejet hlavní silnici Slaný- Louny od Hořešoviček. Nedala přednost automobilistce
přijíždějící od Prahy a tak došlo ke srážce. Zraněna byla nejvíce její spolupracovnice paní Eva
Mračková z Nádražní ulice, na kterou šel boční náraz, a řidička protijedoucího automobilu. Všechny
skončily v nemocnici. Podle informací snad budou bez následků na zdraví.
17.5. Sešli se starostové obcí ze Třebíze, Vrbičan, Vraného a Klobuk, aby vedli další jednání o výstavbě
skupinového vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod. Vodou by zásobovala obce Severočeská

vodárenská společnost a.s. Kanalizace by měla být tlaková. Systém spočívá v tom, že je u každého
domu, nebo u skupiny domů jímka a z té se po naplnění odčerpávají splašky. Hlavní řád by měl být o
průměru jenom 200 mm. PODLE PROJEKTANTŮ BY CELKOVÉ NÁKLADY MĚLI ČINIT ASI 150 MIL.Kč.
Kde je obec vezme není jasné. Předpokládá se, že pomůže stát asi 80%. Tlakové zásobníky vody o
objemu dvakrát 150 kubických metů v podzemí, by měly být pod kamenným mužem u silnice na
Telce.
31.5.- V 15.30 se přehnala nad oblastí hranic okresu Louny a Kladna vichřice o rychlosti až 120 km za
hodinu a byla provázena krupobitím. Nejvíce byla zasažena obec Hřivčice, kde byly polámány stromy,
poškozeny střechy, v jednom místě dokonce spadla stodola. Naší obec zasáhla vichřice naštěstí
jenom okrajem a nezpůsobila tak vážné škody. Na komunikcích do Vrbičan a k cukrovaru byly
popadané stromy a větve, pan Richtr měl poškozenou střechu, na zahradách byly polámané slabší
stromy, na př. u Kubíčků meruňky a rybízy, u nás na zahradě 6 m vysoký javor, u pana Suka višně.
Silnice uklízeli, na výzvu starosty, místní hasiči a zaměstnanci obce. Kroupy poškodily mírně
zeleninovou sadbu.
2.6.. Byl uspořádán zájezd do divadla v Karlíně na představení Zpívání v dešti.
10.6. Havaroval T. Starý na mostě v Kutrovicích bez vážnějších následků.
11.6. Před budovou OÚ byl vydlážděn chodník. Pan Červěňák, hluchoněmý, bydlící v bývalých
ubytovnách cukrovaru, byl vyhnán novým majitelem panem Pavlusem z bytu. Záležitost, která je
komplikovaná tím, že pan Červeňák nechce do domova důchodců, musel vyřešit starosta.
17.6. Paní Jaroslava Rusová z Pálečku slavila devadesátéšesté narozeniny.
19.6. V Kobylníkách naboural při výjezdu z vedlejší silnice neznámý cikán pana Konráda z Klobuk. Ke
zranění nedošlo, ale auto jmenovaného „šlo do šrotu“.
23.6. uspořádala TJ Sokol rozlučkový večer u táboráku. Byla z toho rozlučková noc s rámusem až do
rána.
28.6. Rozlučková besídka ve škole na zakončení školního roku. Zároveň se loučila paní učitelka Ing.
Vokounová, která odešla učit na školu ve Zlonicích. Ukončila tak své dlouholeté působení v
Klobukách.
30.6. Byla provedena rekonstrukce schodiště a úprava vchodu u poštovního úřadu.
7.7. Fotbalisté malé kopané vedené panem Gustaven Kytkou vyhráli suvereně turnaj, který pořádali
Mladí sociální demokraté na Kladně. Pohár byl uložen v restauraci v Kobylníkách.
18.7. Pracovnice referátu životního OkÚ Kladno, paní Hájková posuzovala chráněnou lípovou alej k
sokolovně. Došla k závěru, že lípy usychají pro nedostatek vody, způsobené vyasfaltováním silnic a v
dolní části ještě navíc pro narušení kořenového systému výkopem pro plyn. Sucho je násobeno
používáním solí pro odstranění námrazy na vozovce v zimním období. Doporučila stromy odborně

prořezat, zkrátit o třetinu a suché porazit. Slíbila, že projedná zaplacení prací OkÚ.
27.7. Paní Jana Kubelková a Martina Zemanová otevřely u kašny bazar - prodej oděvů.
1.8. Český rozhlas vysílal reportáž o kamenném muži v Klobukách.
3.8. Na pouť přijelo nevídané množství atrakcí. Majitelé provedli instalaci, jako obvykle, na hřišti u
sokolovny. Postavili pěknou horskou rychlodráhu, kolotoč a střelnici.
12.8. Tradiční pouť proběhla také tradičně a bez velkých oslav. Do obce přijeli známí na návštěvu,
poobědvali a potom navštívili pouťové atrakce. Rychlodráha byla za 30.-Kč, ale i přes drahotu se
jezdilo, pokud to elektrické síť dovolila. Její spotřeba el. energie byla 54 kW a to bylo na kout u
sokolovny mnoho. Napětí klesalo až na 100 voltů, televize vypínala a do oběda byla mimo provoz, aby
v domácnostech mohly kuchařky připravit oběd. Ze soboty na neděli byla také tradiční taneční zábava
až do rána. V neděli odpoledne fotbalové utkání Klobuky . Smečno. Od 14.00 hodin mše svatá v
kostele Sv.Vavřince.
15.8. Pan Kotlár, romský pracovník OkÚ se sídlem ve Zlonicích pro péči o problémové osadníky
romského původu, byl řešit na požadavek občanů Kobylník, narušené vztahy mezi „bílými a
barevnými“, které způsobil pan Vidlička, bydlící v č.p. 1 , vyhrožováním a vydíráním při vymáhání
půjčky peněz na paní prodavačce Fuksové v místním krámku. Situaci zklidnil, ale co bude dál, není
jasné, protože občané romského původu nepracují, obstarávají si obživu ne vždy legálně a obtěžují
spoluosadníky. Z obavy o bezpečnost občané sepsali následující petici:
Petice
občanů osady Kobylníky, obec Klobuky
určená: Starostovi obce Klobuky, panu Jiřímu Kopencovi
Přednostovi Okresního úřadu panu Ing. Václavu Mikuleckému
Policejnímu řediteli okr. Kladno
Předsedovi ROI Slaný.
My, níže podepsaní občané, jsme znepokojeni současnými vztahy rómské komunity v naší osadě, k
ostatním obyvatelům. Vztahy jsou natolik vyhrocené, že máme oprávněné obavy z případných
nepokojů, které by mohli vzniknout, pokud se nenajde východisko.
Pro informaci nezasvěceným uvádíme, že v osadě žije v současné době přes 40 obyvatel rómského
původu. Žádný z nich není zaměstnán. Děti pobíhají po vsi bez dozoru, jsou ohrožování silničním
provozem a obtěžují místní občany nejrůznějšími prosbami o drobné výpomoci. To samozřejmě není
to nejhorší, jsou to děti. Nesnesitelní jsou dospělí. Ti kradou na co přijdou včetně úrody ze zahrádek,
cihel a jiného stavebního materiálu z budov PF. Kácí stromy, jezdí bez řidičského oprávnění. Poslední
havárii způsobil právě takový „řidič“, který si dělá s osady autodrom. Po havárii jezdí jakoby se nic
nestalo dál. Někteří jedinci došli tak daleko, že vyhrožují násilím při odmítnutí prodeje v místním
krámě na dluh. Nadávají a vyhrožují místním domorodcům při odmítnutí jejich neustálých požadavků
na půjčování všeho možného.
Žádáme proto o celodenní přítomnost policisty, rómského dozorce-opatrovníka, aby byla zaručena

objektivita. Očekáváme, že za přítomnosti uvedených dojde k uklidnění situace, k otupení hrotů
vzájemné nenávisti a v konečném efektu k normálnímu soužití. Od starosty obce požadujeme
okamžitou pomoc při řešení problémů.
Předem děkujeme za pochopení a rychlé řešení! Petici podepsalo 59 občanů Kobylník.
18.8. Zahrádkáři uspořádali zájezd na výstavu květů do Lysé nad Labem.
23.8. V místní obecní knihovně byl zapojen a zprovozněn počítač s připojením na Internet, který je
veřejně přístupný za 20.-Kč na hodinu všem občanům. Zařízení spravuje knihovnice paní Edita
Suková.
1.9. Na mostě u Kutrovic byla za deště opět havárka, které si vyžádal 3 mrtvé. Naštěstí nikdo z nich
nebyl z Klobuk.
10.9. Na pozvání MO ČSSD byl v Klobukách ministr zemědělství Ing. Jan Fencl. Jeho výjezd začal podle
plánu v Národopisném muzeu ve Třebízi, které si ze zájmem prohlédl. Paní Franková, ředitelka
Slánského muzea předala panu ministrovi dokumenty o jeho předcích, kteří měli ve Slaném pekárnu.
Jeho předek - pekař, se jmenoval Leopold a jeho pekárna byla pod náměstím J.A.Komenského.
Po seznámení se situací v regionu byla uskutečněna prohlídka velkokapacitního kravína rodiny
Novákových v Kobylníkách, zanedbaného rybníka v Klobukách a Družstva vlastníků AGROS ve
Vraném. Večer se uskutečnila tisková konference a beseda s občany Klobuk. Na té se hovořilo o
problémech, které jsou v zemědělství po likvidaci posledního cukrovaru ve Zvoleněvsi, o dotační
politice, o ekologických problémech vesnic v celém okolí a o finančních potížích malých vesnic při
nesprávném rozdělování daňových výnosů.
Výjezdu se zúčastnili senátor MUDr. Svoboda, přednosta Okresního úřadu Ing. Mikulecký, ředitelka
Zemědělské agentury v Kladně PaedDr. Libichová, starosta obce Klobuk Jiří Kopenec, předseda
Agrosu Ing. Bucek , pan Petr Novák, tajemnice OVV ČSSD Kladno paní Jana Weinfurterová, členové
místní organizace ČSSD a samozřejmě novináři.
Návštěva ukázala, že pan ministr má pochopení pro potřeby vesnice, že jedná jako sedlák, s rozvahou
a s cílem zemědělství pomoci, jak jen je v tržních podmínkách možné. O obou navštívených
zemědělských podnicích se vyjádřil velmi pochvalně. Prohlásil, že s takovou užitkovostí a přístupem k
práci se nemusíme bát vstoupit do EU. Obcím přislíbil pomoc v získání dotací na budování vodovodů,
kanalizací a čističek.
15.9 V noci bylo neznámými pachateli ukradeno osobní auto panu Bohumilu Prachovi, které měl
zaparkované na své zahradě za plotem. Zloději byli asi z řad účastníků taneční zábavy. Večer auto
bylo nalezeno u Čeradic s ukradeným příslušenstvím, zničenou přístrojovou deskou a nepojízdné.
18.9. V Českém rozhlase Praha byla čtena povídka Marka Suka o našem kamenném muži, se kterou
vyhrál první cenu rozhlasu v soutěži dětí o napsání pohádky před spaním. Byla opravdu moc hezky
napsaná, až jsem v tom viděl ducha babičky, paní Marie Hýskové. Na můj dotaz, zda pomáhala,
odpověděla záporně.

20.9. Pan Svojanovský, zástupce starosty, který má na starosti evidenci obyvatel, ohlásil, že stav
obyvatel obce dosáhl 1002 !!!!
21.9. byla provedena navážka na budoucí silnici k hasičskému domu od potoka u bytovek čp.13. Na
bývalém cukrovarském rybníku začali pracovníci z Moravy těžit zeminu a rybník čistit, včetně úpravy
hrází.
23.9. Po taneční zábavě byl zničen rozvaděč veřejného osvětlení u kašny. Zřejmě opilý řidič nezvládl
zatáčku a narazil do něj. Po nehodě ujel a nebyl vypátrán. Oprava šla na konto obce.
4.10. Na Kutrovickém mostě opět jeden neznámý mrtvý při havárii automobilů za deště.
7.10. Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně na oslavný koncert orchestru Karla Vlacha.
8.10. Dosud nebyly firmou Ekospol odstraněny závady na rozvodech plynu. Školní děti se musely
přesunout do náhradních prostor, protože již byla ve školní budově zima a ničím jiným se nedalo
zatopit, protože staré kotle na uhlí byly již mimo provoz. Učilo se na OÚ, v knihovně, v jídelně a v
družině.
25.10. Závady na plynových rozvodech byly odstraněny a síť byla napuštěna plynem. Začalo se topit
ve škole i v řadě jiných domů, které byly plynofikovány!
21.11. Neznámý pachatel hodil oknem do nedávno otevřené prodejny s použitým zbožím oheň, který
způsobil požár a škodu majitelkám ve výši 70 000.-Kč. Spálené oděvy odvezly majitelky na skládku.
Pro obnovení provozu bude nutno obnovit el. instalaci, strop a omítky.
5.12. Školní děti převlečené za Mikuláše, anděla a čerta chodily po obci, nadělovaly a v prodejnách,
na OÚ i ve firmách popřávaly pěkné vánoce.
14.12. Našel se první „šprýmař“, který zavřel plynový přívod do domu panu Antonínu Krčkovi. Než na
„závadu“ přišel, byl kolem domu velký shon a přemýšlení proč automatika ostavila kotel z provozu.
Nešťastné zámky dvířek hlavního přívodu plynu, osazené tak, aby bylo měřící zařízené dostupné pro
odečítání, jsou dostupné každému. Snad se to nebude opakovat. Při pomyšlení, že by byl zavřen plyn
u domu, kde si ponechal majitel topení za nepřítomností nastavení automatiky na nezámrznou
teplotu, nelze toto považovat za vtip, ale za trestný čin.
21.12. Bývalý majitel truhlárny pan Dragan Begič, který je v USA, dal zahrát v radiu Relax bývalým
spoluzaměstnancům a známým z Klobuk. Telefonoval a vzpomínal. V USA se jemu i jeho manželce
Asře velmi stýská.
29.12. Hořelo v Pálečku na farmě Na Moráni. Majitel rozmrazoval vodovodní potrubí a sám sobě
způsobil škodu asi za 70 000.-Kč. Zasahovali místní hasiči z Klobuk a profesionálové ze Slaného.
V průběhu roku došlo k několika vloupáním do domu Novákových, který je neobydlen a je na konci

obce směrem do Kokovic. Majitelka, paní primářka kardiologického oddělení nemocnice na Karlově
nám. v Praze, velmi uznávaného pracoviště, je z neustálých návštěv zlodějů tak znechucena, že už ani
neuklízí po nenechavcích nepořádek a ponechává dům svému osudu. Není sama, neboť se krade čím
dál tím víc! Je to ostuda národa a mně nezbývá než konstatovat, že se stáváme známými zloději,
myslím my Češi, v celé Evropě. Dokonce jediné nápisy v obchodních domech v zahraničí napsané v
češtině jsou : „Upozorňujeme kupující, že při zjištění krádeže zboží, bude zloděj potrestám vysokou
finanční pokutou“. Policie málo případů vyřeší, protože nikdy nechytne pachatele při činu. Podle
mínění většiny občanů kradou převážně nezaměstnaní Romové. Myslím si, že to není úplná pravda.
Informace o sčítání:
Podle zákona 158/1999 bylo provedeno sčítání lidu, domů a bytů a to k 1.3.2001. Akci organizoval
Český statistický úřad, pro nás středisko Kladno. Sčítacím revizorem a vedoucím celé akce v obvodu,
byl Vladimír Procházka, sčítacími komisaři byli paní a pan Martin Eger z Pálečku, Marcela Kliková z
Kokovic, Edita Suková, Markéta Doubková a Věra Kopencová z Klobuk a Martina Krumphanzlová z
Vrbičan. Úkol to byl náročný, ale z našeho sčítacího obvodu jsme odevzdali vše včas a bez závad.
Jediný občan, který neposkytl údaje byl pan Pavlus, majitel cukrovaru. Se sčítací komisařkou paní
Kopencovou se pohádal a odmítl spolupracovat. Následně odmítl i sčítacího revizora. Podle zákona
byl také nahlášen OkÚ a ve správním řízení by měl být potrestán pokutou 10 000.-Kč. Sčítání skončilo
výsledkem shodným s evidencí obyvatel t. j. s 998 obyvateli v Klobukách a ve Vrbičanech se 188
obyvateli. Ostatní výsledky ČSÚ zpracovává a dá je postupně k dispozici do konce pololetí 2002. O
výsledcích sám nemohu informovat, neboť jsem ze zákona vázán mlčenlivostí o všech zjištěných
skutečnostech. Osoby pověřené sčítáním byly odměněny podle počtu vyplněných tiskopisů od 6 000.do 13 500.-Kč.před srážkou daně a pojistného. Bylo to málo, protože odměna činila po přepočtu na
hodinu okolo 50.-Kč.

Stručný přehled událostí v ČR, v okrese a ve světě:
leden:
-V Kladně začalo pracovat operační středisko hasičů pro Středočeský kraj
-Slánská prodavačka neznámého jména vyhrála ve Sportce šest milionů
-Před finančním úřadem v Kladně byla demonstrace odborářů z bývalé Poldovky, a cílem pomoci
společnosti Scholz, která podnik vlastní, aby ji bylo odpuštěno placení daní z převodu majetku,
protože by firmě hrozil bankrot.
únor:
-Několik škol bylo zavřeno pro chřipkovou epidemii. Klobucká ne!
-Ve Zvoleněvsi natáčeli filmaři z Ameriky film Hartova válka. Využili vlečky a starých vagónů k
provádění válečných scén a bombardování.
březen:
-Vedení společnosti Cukrspol a.s. rozhodlo o ukončení výroby cukru ve Zvoleněvsi. To se týkalo i
našich občanů, kteří byli nuceni hledat novou práci. Nezaměstnanost v obci rázem stoupla na 20%.
-S výskytem slintavky a kulhavky v Evropě měli pohotovost veterináři i u nás. Zatím se nemoc
neprokázala.
-Představitelé japonské firmy Mitshubischi představili svůj záměr na postavení továrny na výrobu el.

příslušenství motorových vozidel ve Slaném Na Hájích.
duben:
-Policie zadržela několik distributorů drog.
-V Libušíně se konal ji desátý ročník historické bitvy, které se zúčastnilo několik stovek šermířů.
květen:
-Město Slaný převzalo do svého majetku kasárna, které byla od roku 1995 bez posádky.
-Ve Slaném se uskutečnily Husitské slavnosti. Průvod vedli na koních Jan Roháč z Dubé a starosta
královského města Ivo Rubík.
-Počet klientů Úřadu práce na Kladně klesl poprvé pod 7 000 lidí.
-Na Kladně byla již šestá regionální výstava.
červen:
-Ztrátu své pětileté dcery nahlásila matka Čermáková. Později se zjistilo po největším hledání v
dějinách policie, že svou dceru usmrtila, schovala a dlouho zapírala. Alkoholička, vražedkyně a zřejmě
ne zcela duševně zdravá pachatelka, byla zadržena, léčena v psychiatrické léčebně, skočila z okna, ale
lékaři ji zachránili život, aby mohla být spravedlivě odsouzena.
červenec:
-Ze statku AGRO Plchov utekly krávy a způsobily dopravní nehodu. Honil je i policejní vrtulník.
srpen:
-Do nově vybudovaného medvědária u Kladenského zámku byly dopraveny dvě medvědice, které
zanechali artisté z Ruska v uzavřených bednách v Čechách. Majitelé na ně zapomněli nebo se jich
chtěli zbavit tímto surovým způsobem.
-Na Kladensku byla uzavřena všechna koupaliště pro výskyt sinic.
-Ve Slaném zahájila provoz firma Mitshubishi elektric automotive.
-Zdravotní setra v Kladenské nemocnici podala rodičce místo léku desinfekční prostředek a usmrtila
jí. Dítě se lékařům podařilo zachránit.
-Studenti z Evropy se pustili do obnovy růžového sadu v Lidicích.
září:

-11.září -šílený čin teroristů. Dvě unesená letadla navedli teroristé na chloubu ameriky, dva
mrakodrapy, ve kterých bylo soustředěno vše možné s padesáti tisíci lidmi. Díval jsem se v televizi a
myslel jsem, že zase jde nějaký horor. Bohužel, za chvíli se ukázalo, že jde o skutečnost, kterou se
začala nová epocha boje lidstva za přežití. Čtyři tisíce mrtvých probudilo Ameriku a celý svět. Vše je
jinak. Bezpečnost lidí neexistuje nikde na světě. Hrůza se nezúčastněnými nedá pochopit. Lze jenom
soucítit a litovat životů nevinných lidí, zaměstnanců i záchranářů. Teroristé vyhlásili anonymní válku a
to je fenomén, se kterým se lidstvo ještě nesetkalo. Opatření k zajištění bezpečnosti jsou velká a
finanční prostředky na jejich uskutečnění dosahují stovek miliard dolarů. Marně islámští bojovníci teroristé vysvětlují, že jde o boj chudých se zpupnou Amerikou. Chudoba je ve světě hrozná, to ale
neospravedlňuje nikoho za takové činy. Pro úplnost musím bohužel konstatovat, že v našem okolí se
našli také lidé, kteří v první návalu prohlásili:“konečně těm amerikánům někdo ukázal, jak vypadá
válka“. Zřejmě to bylo v souvislosti s bombardováním Iráku američany. Bližší popis a důsledky

nepopisuji, protože o tom jistě vyjde ne jedna kniha.
-Po roční rekonstrukci byla uvedena do provozu hlavní pošta ve Slaném.
říjen:
-Hasičům, v souvislosti s výskytem antraxu po teroristických útocích, bylo nahlášeno několik
podezření na prášek v dopisnicích. Naštěstí se ukázalo, že šlo o hloupé žerty.
listopad:
-při výbuchu methanu v dole Scheller v Libušíně přišli o život tři horníci. Čtvrtý byl těžce zraněn.
prosinec:
Zdravotní sestra, která podala místo léku desinfekční prostředek, byla odsouzena za nedbalost a
zavinění smrti k osmnácti měsícům s podmínkou na dva roky.

Počasí:
Rok 2001 lze charakterizovat jako rok teplotně normální s poměrně častými srážkami, které
zpožďovaly žně. Sklizeň řepy byla také obtížná, protože zemědělci nemohli dlouho do polí. Z polí se
řepa svážela ještě v prosinci. Úroda obilí byla nadprůměrná . Při rozhovorech se zemědělci jsem došel
k poznání, že si konečně pomohli k zisku. Hektarové výnosy byly u pšenice kolem 70 q u ječmene až
60 q, u řepy přes 500q.

V jednotlivých měsících byl vývoj počasí následující:
leden:
Do pátého mrazy do -5 stupňů.Na Tři krále zlom, teplota stoupla na 9 stupňů a všechen sníh roztál.
od 12. do 19. opět mrzlo do -12 stupňů. Po té se oteplovalo a leden končil na teplotách + 2- 6 stupňů.
Sněhu bylo v lednu málo.
únor :
Poměrně teplé počasí trvalo, teplota kolem nuly. 7. bylo 11 stupňů tepla, sníh roztál úplně. Teprve
11. bylo -9 stupňů Mírně sněžilo. 24.2. napadlo 15 cm těžkého sněhu. Druhý den začal tát. Po tíhou
sněhu padla jedna z památných lip v č.p. 1. Byla stará asi 250 let a obvod kmene činil 780 cm. Největší
mráz byl 25.2. a to - 15 stupňů, stejně jako loni. Napadl další sníh a mírné mrazy trvaly do konce
měsíce.
březen:
Na začátku měsíce vše roztálo a bylo od 2 do 6 stupňů s ranními mrazíky do -3 stupňů. 11.3. bylo 14
stupňů. Denní teplota do 9 stupňů přes den byla až do Josefa, to je do 19. Koncem měsíce byly ranní
mrazíky. 24. bylo 12 stupňů tepla, slunečno. Od 28. do 30. vanuly velké větry, plískanice, bláto,
násobené výkopovými pracemi pro plynofikaci. 31. bylo už krásně, slunečno s 12 stupni tepla.

duben:
1. dubna bylo 16 stupňů, nádherný den, ještě tepleji bylo 2. a to rovných 20 stupňů. 6. teploty
poklesly a bylo deštivo. Do 11. byly teploty do 8 stupňů. 12 - 14. byla zima, sněhové přeháňky s
deštěm, teploty okolo 1 stupně. O Velikonocích 15. a 16. pršelo a bylo 10 stupňů. Tato teplota byla až
do Jiřího ( 24.4.) Do konce měsíce teplota stoupala až na 24 stupňů.
květen:
1.- 4. bylo nádherné počasí s 26. stupni . Na květen vysoké teploty trvaly až do 27. Pršelo málo, ale
naštěstí pro úrodu vždy tak, že nedošlo k zaschnutí obilí. 31. vichřice, kroupy, déšť, polámané stromy.
Hasiči odklízeli napadané větve ze silnic.
červen:
První dekáda deštivo, teploty do 18 stupňů. V druhé dekádě se postupně oteplovalo až na 24 stupňů.
Stále byly přeháňky. Ve třetí dekádě bylo nádherné počasí až se 27 stupni tepla. Vláhy bylo dostatek,
vše rostlo „jako z vody“.
Červenec:
Teplota do 28 stupňů, pršet začalo až 8. V polovině měsíce teploty až 28 stupňů. Pršelo od17. až do
21. 22. bylo opět krásné počasí se 24. stupni tepla. Teplota stoupala do konce měsíce až na 32
stupňů.
Srpen:
Celý měsíc byly teploty od 22 do 31 stupňů. Dešťových srážek bylo málo. Pršet začalo až 30.8.
Září:
Ihned první den v září napršelo nevídaných 100 mm. Přeháňky trvaly celou dekádu. Druhá dekáda
byla ve znamení větrů a teplot do 15 stupňů. Pršelo téměř denně. Teploty nepřesahovaly 15 stupňů.
Koncem měsíce se mírně oteplilo, ale stále bylo deštivo.
Říjen:
Tento měsíc byl teplotně nadnormální. Denní teploty byly po celý měsíc mezi 15 až 21 stupni. Teprve
24. bylo pouze 10 stupňů, ale teplota do konce měsíce stoupla až na 16 stupňů. V novinách byla
zpráva, že říjen roku 2001 byl nejteplejší za posledních 220 let, a objevily se úvahy o působení člověka
na oteplování Země s katastrofickým scénářem na zaplavení přímořských oblastí, protože stoupnou
oceány po rozpuštění ledovců.
Listopad:
Teplota klesla na příjemných 12 stupňů. Ranní mrazík jsem zaznamenal až 6.11. Ráno bylo mínus 5
stupňů. Celý listopad byl teplotně mírný. Teploty kolem 0 stupňů a mírné ranní mrazíky, přes den
mírné dešťové přeháňky.
Prosinec:

V první dekádě trvalo mírné počasí. Teprve od 13. byly mrazy do mínus 10 stupňů. Od 17. do 20
kolem 0. 23. bylo ochlazení. Ráno mínus 6, večer 10 stupňů mrazu. Stejná teplota byla i o Štědrý den.
Do konce roku mírné mrazíky, denní teploty kolem 0 stupňů. 30. napadlo 10 cm sněhu, teplota byla 1 stupeň mrazu. 31. bylo mínus 5 stupňů mrazu.
Cenová hladina v roce 2001:
Ceny se oproti roku 2000 změnily pouze o inflaci, které činila 5,2 %. Výrazněji stouply ceny masa, asi
o 20%, a to hlavně po výskytu nemoci šílených krav, která si vyžádala technická i organizační, velmi
nákladná, opatření. Průmyslové zboží zůstalo cenově na úrovni minulého roku. Vlivem obrovské, v
Čechách nevídané konkurence u některých průmyslových došlo dokonce ke snížení cen a zvýšení
technické úrovně výrobků. Byla zdražena veřejná doprava, protože byly zdraženy pohonné hmoty.
Litr nafty stál 26.-Kč a litr benzinu až 32.-Kč. Rovněž stouply ceny energií o cca 12%.Důchodci dostali
přidáno 9%. Podle ČSÚ jsme se měli o 3% lépe než v roce 2000. Myslím, že se tomu dá věřit.
Konec zápisu za rok 2001, který zapsal Vladimír Procházka čp.96, kronikář a člen OZ

