Zaznamenal kronikář Vladimír Procházka
Slovo nového kronikáře.
Práci kronikáře jsem převzal od mé manželky Heleny Procházkové, která
byla kronikářkou v době, kdy jsem byl starostou, to je v letech 1995 - 1998. K
této práci jsem ji téměř donutil, protože jsem nikoho jiného nenašel. Přesto se
úkolu zhostila velmi dobře. Navíc postupně seznamovala občany s historií obce
tím, že do každého Zpravodaje psala články o minulosti a dění v Klobukách.
Trvale spolupracovala s církví, zúčastňovala se všech kulturních akcí
pořádaných referátem kultury okresního úřadu a studovala staré dokumenty.
Po čtyřech letech ji ale omrzelo neustále upomínat představitele místních
organizací a tak s kronikařením skončila. Protože jsem, alespoň si to myslím,
pochopil co práce kronikáře vyžaduje, přijal jsem jmenování kronikářem na OZ
dne 17.2.1999. Děkuji mé manželce za práci, kterou neměla jednoduchou,
protože i mezi námi docházelo ke střetům při předávání informací, ač měla tak
říkajíc snad nejinformovanějšího člověka, starostu, doma. Doufám, že budu
alespoň z poloviny takový jako ona.
Připomínám, že jsem v obecním zastupitelstvu a to jako opoziční
zastupitel zvolený za Českou stranu sociálně demokratickou. Budu se však
snažit být, a to je také má povinnost, nestranný a objektivní. Jsem v důchodu,
narozen 1.7.1938 a bydlím v domě po prarodičích a rodičích č.p. 96, který byl
původně hospodou, která byla zavřená
koncem sedmdesátých let.
Předpokládám, že budu mít dostatek času, vůle a informací kroniku vést. Zápis
bude prováděn, jako již v minulém roce, na počítači a archivován na nosičích
CD i v písemné formě. Zároveň bude vedena fotodokumentace, jako dosud.
Stav a pohyb obyvatelstva během roku 1999:
K 1.1.1999 měla obec celkem 938 obyvatel s průměrným věkem 38,3 let.
Z toho bylo 446 mužů a 492 žen.
K 31.12.1999 měla obec celkem 952 obyvatel s průměrným věkem 37,8 let.
Z toho bylo 461 mužů a 491 žen. V tomto roce se zvýšil počet obyvatel obce o
14 obyvatel.
Tabulka počtu obyvatel a průměrný věk v místních částech obce ( v závorce rok 1998)
Místní část

muži

ženy

celkem

Čeradice
Klobuky

27 (26)
266 (275)

30 (30)
277 (286)

57 (56)
543 (561)

prům.věk
40,8 (41,0)
38,6 (38,1)

Kobylníky
Kokovice
Páleček

69 (58)
41 (40)
58 (47)

68 (60)
49 (53)
67 (63)

137 (118)
90 (93)
125 (110)

Počet sňatků našich občanů
Počet rozvodů
Počet zemřelých
Počet narozených dětí
Počet odstěhovaných občanů z obce
Počet přistěhovaných do obce
Počet přestěhovaných v rámci obce
Počet hlášených k přechodnému pobytu v obci

31,7 (35,4)
39,4 (38,8)
42,6 (40,1)

5
3
11
8
27
48
10
30

Věková struktura:
věková kategorie
do 10ti let
11 až 20 let
21 až 30 let
31 až 40 let
41 až 50 let
51 až 60 let
61 až 70 let
71 až 80 let
nad 81 let
celkem obec

muži
53
59
78
61
77
63
41
25
4
461

ženy
56
62
84
54
63
57
51
44
20
491

celkem
109
121
162
115
140
120
92
69
24
952

Nejstarší občané obce narození do roku 1914:
Bradáčová R. nar. 1914
Samuelová Ž. nar.
1909
Čížková R.
1912
Sejpalová L.
1911
Kozáková R.
1910
Štekrtová M.
1913
Dragounová V.
1907
Vernerová F.
1914
Maříková R.
1912
Vránová K.
1914
Petřík B.
1914
Hanslová A.
1906
Hanzal K.
1911
Rusová J.
1905 - nejstarší občanka, stále zdravá, aktivní na
zahrádce i v domácnosti.
Žije sama, děti, vnuci a pravnuci ji navštěvují pravidelně o sobotách a nedělích
nebo podle potřeby.
Zajímavostí je, že všechny ženy ve věku přes devadesát let, paní Kozáková, paní
Rusová, paní Hanslová a paní Samuelová, žijí v místní části obce v Pálečku !
Jenom paní Dragounová žije u svých dětí v Hořešovičkách.
Obecní úřad

Obecní úřad pracuje ve složení: Starosta - Jiří Kopenec, účetní -Miluše
Doubková, pokladní a administrativní práce - Marie Hýsková. Jako údržbář
všeho pracuje Jaroslav Sejpal. Dále jsou zaměstnáváni na veřejně prospěšných
pracích s finanční podporou Úřadu práce v Kladně ve výši 4500.-Kč na osobu
Karel Horák, Vlastimil Veselý, a Irena Formánková. Dále OÚ zaměstnává
uklizečku ve zdravotním středisku paní Evu Richtrovou, hrobníka v Klobukách
Zděnka Zímu a hrobníka v Pálečku Martina Egra.
Pracovníci obecního úřadu zajišťovali vše potřebné pro dobrý chod obce.
Především ale plynofikaci, příprava která je plně na Klobukách, protože starosta
obce je zároveň jednatelem Sdružení obcí VODA - PLYN, do kterého patří obce
Třebíz, Vrbičany, Vraný, Hořešovice, Hořešovičky, Bilichov, Zichovec a
samozřejmě Klobuky, které byly iniciátorem a tahounem celé akce od roku
1996.
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.
Hlavní problémy, které projednávalo obecní zastupitelstvo
17.2. 1999 - plynofikaci a schválilo příspěvek na vysokotlakou redukční
stanici u obce Třebíz za obec Vraný ve výši 344000.-Kč, která byla dočasně ve
finanční tísni, schválilo vystoupení ze sdružení obcí Bohemia Centralis a z
Energetického sdružení obcí . Obě tato sdružení přestala být pro obec prospěšná.
OZ dále schválilo vybudování dodatečného obtoku mostku mezi hasičárnou a
bytovkami na Skalském potoce, zakoupení domu č.p. 145, bývalé školní dílny,
prodej pozemku manželům Posovým parcelní číslo 37a o výměře 95m2,
pronájem prostor v č.p.6, bývalá knihovna, kde paní Čechová zřídí prodejnu
partiového šatstva
17.3.1999. Nejdůležitějším bodem jednání byly problémy kolem Základní
školy. Jednání bylo za přítomností řed. Zelenky a předsedkyně SRPdŠ pí. Černé.
Existenci školy ohrožuje malý počet dětí. Při tom patnáct rodičů posílá své děti

do jiných škol, se zdůvodněním, že naše škola má slabší úroveň. Při tom
inspekce, která byla provedena na žádost obce, prokázala naprosto srovnatelné
výsledky i podmínky, jako mají jiné školy. Bylo konstatováno, že děti z
Vraného nechodí do školy v Klobukách, která kdysi byla určena jako spádová
škola pro tuto oblast.
Dále byla projednávána plynofikace obce a celého sdružení. Celkové
náklady budou činit přes 40 mil.Kč. Dotace od státu bude činit 8,5 mil. a půjčka
s 3% úrokem rovněž 8,5 mil Kč. Splatnost půjčky bude odložena do roku 2003.
Práce bude provádět firma EKOSPOL a.s. Praha, která vyhrála výběrové řízení.
Rozpočet pro rok 1999 byl schválen ve výši 6 199 000.-Kč a to se
započtením zůstatku z minulého roku ve výši 2 092 034.-Kč, jako vyrovnaný v
příjmech i výdajích, bez započítání dotací. V rámci projednávání rozpočtu bylo
odsouhlaseno i uzavření pojistné smlouvy na majetek obce u České pojišťovny
za roční poplatek 27 900.-Kč.
OZ odsouhlasilo oznámení úmyslu prodeje koupeného domu č.p. 145 za
odhadní cenu vč. parcely č. 174 o výměře 750 m2 300 000.- Kč.
17.5.1999. OZ schválilo s konečnou platností hospodaření za rok 1998 po
provedeném auditu, který konstatoval hospodaření bez závad. Jednalo se o
prodeji akcií Středočeské energetické společnosti. Protože peníze za akcie obec
potřebovala na platby za práce na plynofikaci, byl prodej schválen v hodnotě
min. 2900.-Kč za akcii. Celkový zisk pro obec činil 2 172 000.-Kč
23.6.1999. OZ schválilo zakoupení křovinořezu za cca 20000.-Kč, úmysl
odprodeje pozemku za obchodním střediskem parcelní číslo 759 o výměře 517
m2 na stavbu rodinného domku a napojení na obecní studnu, za účelem odběru
vody pro dům pana Posekaného Petra v Pálečku.
8.9.1999. OZ vzalo na vědomí hospodaření obce, které je v souladu s rozpočtem
pro rok 1999 a nástup nové ředitelky ZŠ paní Mgr. Doskočilové od 1.8.1999.
Projednán byl stav domu č.p. 60, kde žijí Romové v hrozných podmínkách,
které si však za 15 let obývání způsobili sami. České dráhy nechtějí do domu
jako majitel nic investovat. V domě není voda a el. proud. V domě žije 5
dospělých a 5 malých dětí. Starosta byl pověřen jednáním s ČD.
20.10.1999. OZ schválilo hospodaření za třičtvrtě roku. Vzalo na vědomí
informaci o plynofikaci. V Kobylníkách již proběhla kontrola a předání hlavních
uzávěrů plynu u domů. OZ požádala slečna Hanzelínová o pronájem bývalé
prádelny v domě č.p. 162 a o povolení půdní vestavby. OZ odsouhlasilo
požadavek s tím, že veškeré financování provede nájemník. Oddílu malé kopané
byl odsouhlasen příspěvek ve výši 5000.-Kč.
15.12.1999. Opět bylo projednáváno zajištění financí na plynofikaci. Avizován
byl nedostatek prostředků u obce Třebíz a v Klobukách budou chybět asi 2 mil.

v roce příštím. OZ schválilo přidělení bytu v učitelském domě č.p. 162 slečně
Strachotové, která učí v MŠ s perspektivou, že bude učit na ZŠ po ukončení VŠ,
zakoupení nového kopírovacího stroje za cca 25000.-Kč,- a prodej pozemku
parc. číslo 174/5 o výměře 124 m2.

Činnost společenských organizací:
Základní organizace Sdružení zdravotně postižených
Organizace měla k 31.12.1999 48 členů, z toho 31 žen a 17 mužů. Během
roku byly tři členské schůze a dvě výborové. Kromě toho se členové výboru
scházeli podle potřeby k poradám. SZdP organizovala rekondiční pobyty s
lékařským dozorem a rehabilitačními pracovníky. Na těchto rekondicích byly
pořádány lékařské přednášky, masáže, cvičení, koupele, vycházky a pod. Dvě
členky se zúčastnily rekondičního pobytu v Křižanově. Jedenáct osob se
rekreovalo týden v Nové Vsi pod Pleší. Poprvé se uskutečnil rekreační pobyt ve
středisku tělovýchovy a sportu ve Zbraslavicích, kde bylo 12 osob.
Pro členy byl uspořádán zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích,
spojený s prohlídkou sklárny v Libochovicích. Na zpáteční cestě byla zastávka v
zahradnictví v Budeničkách.
Členům, kteří oslavují kulatá jubilea členové výboru chodili poblahopřát s
malým dárkem v hodnotě 80.-Kč. Celkem bylo gratulováno devíti členům a
členkám.
Obecní zastupitelstvo přispělo na činnost organizace částkou 5000.-Kč.
Předsedkyně organizace pí. Helena Procházková a jednatelka pí. Věra Kleinová
jsou rovněž členkami okresního výboru svazu tělesně postižených. Pokladník
organizace je pí. Anna Dandová .
Za zmínku stojí i to, že členy klobucké ZO jsou i občané Zlonic a
Slaného. Svědčí to o dobré a starostlivé práci výboru. Členy organizace zůstali i
manželé Strnadovi, kteří jsou v domově důchodců ve Smečně.
Organizace informuje pravidelně ve vývěsce o nových metodách péče o
zdraví, nárocích invalidních občanů a pod. Vývěsní skříňka je propůjčena od
OÚ a je umístěna uprostřed obce, proti obchodnímu středisku Jednota.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu
Základní organizace měla 53 členů. Je to nejpočetnější společenská
organizace v Klobukách. Výbor se scházel dle potřeby. Organizační práce
převážně byla na předsedovi panu Petru Králíčkovi a hospodářce pí. Heleně
Procházkové. Pro členy i nečleny v Klobukách byl uspořádán pěkný zájezd do
Lysé nad Labem na výstavu Květy. Oběd byl u skansenu české vesnice v
Přerově nad Labem, následovala prohlídka parku u zámku v Lysé s posezením v

cukrárně. Při zpáteční cestě byla navštívena prodejna a dílna, kde se vyrábí ruční
keramika doplňovaná slámou, dřevem a jinými materiály.
Důležitou a užitečnou činností organizace je provoz moštárny. Protože je
úroda jablek malá, klesá příjem z této činnosti rok od roku. Při tom se do
okolních vesnic rozváží letáčky s informací o moštování. Jezdí k nám moštovat
zahrádkáři za Slaného i jiných vzdálenějších míst. O čtyřech sobotách bylo
zmoštováno 5 441 kg jablek. V moštárně pracoval pan Sloboda, pan Třeska a sl.
Zentnerová. Byla to nedobrá volba pracovníků, protože se později zjistilo, že
jejich zájem byl moštárnu zlikvidovat, aby mohli celý objekt pronajmout a
využít pro prodejnu, která s moštárnou sídlí v jednom objektu. Pro příští rok byl
proto požádán pan Šimák s manželkou, aby se této práce ujali.
Na podzimní schůzi byl projednáván problém přemístění, či uzavření
moštárny, protože požádal o pronájem nájemce části objektu, kde je prodej
potravin. Protože je majitelem obec, požádal starosta pan Kopenec o vyjádření
členskou schůzi. Ta rozhodla o dalším provozu moštárny. Starosta obce přislíbil,
že v případě pronájmu poskytne obec jiné prostory. Jinak že bude moštárna pro
zahrádkáře zachována jako dosud.
Distribuci známek a vybírání příspěvků opět zajišťoval pan Oldřich Hoch.
Je obdivuhodné, jak pečlivě tento invalidní člen práci provádí. Organizace
změnila peněžní ústav. Místo u České spořitelny byly uloženy peníze u Poštovní
spořitelny IPB, která má lepší podmínky pro vedení účtů a zároveň odpadlo
dojíždění do spořitelny Slaný.
K 31.12.1999 ukončil členství pan Kasner z důvodů přestěhování, pan
Měchura, protože se urazil, když na něj nezbylo místo na zájezd do Lysé. Chyba
byla ale na jeho straně, neboť se přihlásil na poslední chvíli. 31.3.1999 zemřela
členka paní Novotná z Kobylník a dlouholetý člen výboru pan Jaroslav
Svoboda. Pozůstalým zaslal výbor kondolenci. Ing.Vrana se přestěhoval do
Slaného a převedl své členství na svojí tchyni, paní Boženu Frankovou.
Vzhledem k malému výnosu z moštování v tomto roce nebyl poskytnut
dar organizaci Junák, přestože děti poslaly hezké přání k vánocům s prosbou o
jakýkoliv sponzorský dar. Pro děti do školy bylo zmoštováno zdarma 140 kg
jablek.
Blahopřání k Novému roku zaslal organizaci pan Štěpánek, dodavatel dílů
pro zařízení v moštárně.
Základní organizace dobrovolného svazu hasičů v Klobukách
Sbor má 40 členů. V roce 1999 bylo 6 výjezdů k požárům, kterých se
zúčastnilo 28 členů. Požáry byly v Kobylníkách, kde hořel stoh slámy na farmě
pana Nováka, zapálený od výfuku nakladače, v Plchově požár rodinného
domku, v Pálečku požár zříceniny domu, v Klobukách kde hořelo vysoké
strniště na poli směrem ke Kokovicům ke kaštánku, které zapálily děti. Shořela
asi polovina nesklizeného obilí manželů Hrdličkovic. Zasahovaly i požární

sbory za Slaného a Velvar. Dvakrát byli naši hasiči v Lotouši, kde hořely
rodinné domky. Jeden poplach byl planý. Jedenáct členů se sešlo zbytečně.
Odborných školení se zúčastnili dva členové sboru. Protože sbor byl
vybaven novými dýchacími přístroji, bylo proškoleno ve třech turnusech 25
členů, včetně zdravotních prohlídek. Prověřovací cvičení byly tři a zúčastnilo se
jich 28 členů. Družstvo mladších se zúčastnilo okresní soutěže ve Stochově.
Starší se zúčastnili Dědkiády ve Velvarech a na soutěžích v Černuci, Radotíně a
ve Vrbičanech. Všem těmto soutěžím předcházel nácvik.
Na údržbě výstroje a výzbroje bylo odpracováno 172 hodin. V rámci
výroční členské schůze byla, jako každoročně, uspořádána taneční zábava v
hasičárně. V pokladně má organizace 11000.-Kč. Do nového výboru, který se
volí na 5 let, byli navrženi tito členové“ Miloš Polanecký, Miroslav Švandrlík
st. Miloš Doubek, Ladislav Šrámek, Josef Konrád, Vojtěch Linhart, Václav
Černý, Miloslav Procházka, Zděnek Zíma. Na okresní konferenci byl delegován
starosta sboru pan L.Šrámek . Výroční členské schůze se zúčastnil starosta
okresní organizace pan Jansa a starosta obce pan Jiří Kopenec.
Tělovýchovná jednota SOKOL Klobuky
Vedení TJ Sokol Klobuky se schází pravidelně týdně v klubovně místní
restaurace u pana Bouly. Na schůzích, za přítomnosti trenérů kopané, řeší
organizační záležitosti a problémy údržby sokolovny a hřiště.
V červnu došlo k dramatické změně ve vedení jednoty. Do tohoto měsíce
byl předsedou jednoty pan Pavel Forman, sekretář pan Antonín Krček starší a
hospodář paní Marie Tomanová. Po neshodách a nové volbě se stal předsedou
pan Jiří Matějíček, sekretářem pan Karel Pinc. Hospodářka zůstala ve své
funkci. Trenérem dospělých jsou Josef Dryák a Jiří Čížek. Trenérem žáků je Jiří
Říčka.
Sokolníka dělá pan Šimák, který se svou manželkou v sokolovně bydlí.
Starají se o úklid sokolovny, údržbu hřiště a praní dresů. Při fotbalových
utkáních na domácím hřišti je pravidelně otevřen stánek s občerstvením, které
zajišťuje pan Jiří Toman. Při výjezdech za fotbalem na cizích hřištích vozí hráče
i fanoušky pan Forman s autobusem cukrovaru Zvoleněves, který je smluvně
zajištěn. Na kratší vzdálenost jezdí hráči vlastními auty.
Oddíl má v soutěžích A mužstvo ( dospělí) a B mužstvo, což jsou žáci a
dorostenci. Zaregistrováno je 50 dospělých hráčů, 28 mladších a starších žáků a
22 ostatních členů.
A mužstvo sehrálo 26 mistrovských zápasů a 10 přátelských, B mužstvo
12 mistrovských a 5 přátelských, žáci sehráli 22 mistrovských a 8 přátelských
utkání. Dále byly uspořádány dva turnaje žáků a tři turnaje dospělých. Dospělí
trénují každý čtvrtek a žáci každou středu.
Za rok bylo uspořádáno 12 tanečních zábav, bez jejichž finančních
výtěžků by byla činnost jednoty nemožná. Zisky se používají na běžný provoz a

na údržbu sokolovny, protože příspěvky od ČSTV jsou velmi malé (ročně do
10000,-Kč.)
Dobře si vede odbor „Asociace sport pro všechny“. Má dva oddíly. Žáky
vede paní Lenka Dandová . Žáků a žákyň je celkem 22. Mimo pravidelné
pondělní cvičení se zúčastnili turnaje ve vybíjené na Kladně. V oddílu žen je 32
žen a 4 dorostenky. Cvičí pravidelně v úterý večer. Při hudebním doprovodu
vedou cvičení paní Baňková a paní Janoušková. Účast je kolem 10ti cvičenek.
Oba oddíly cvičí v tělocvičně místní školy, kde je teplo a dobré prostředí.
Vedoucím asociace je dlouhodobě paní Marta Sejpalová.
Junák
Oddíl měl v tomto roce celkem 14 členů.Z toho jeden dospělý ( vedoucí pan
Hýsek Vratislav ) 11 skautů a skautek, 1 světluška. Oproti minulému roku došlo
k úbytku členů o 3. Činnost probíhala podle programu. Schůzky se konaly v
pondělí nebo ve středu, podle toho jak měl vedoucí směny na dráze. Plně byla
využívána nástěnka v obce pro poskytování aktuálních informací. Pro propagaci
Junáka byla využívána i nástěnka ve škole.
V tomto roce se staly dvě významné události prospěšné pro činnost. Od
obce. Junáci dostali novou klubovnu v mateřské škole, kde je sucho a teplo od
akumulačních kamen, těsně vedle obecní knihovny a paní Lenka Linhartová
ušila nádhernou oddílovou vlajku, jakou našim junákům mohou závidět i větší
oddíly. Při tom vlajka stála na materiálu pouze 1000.-Kč.
Hlavní akcí tohoto roku bylo týdenní putování po východních Čechách,
kterého se zúčastnilo sedm starších skautů a skautek. Navštívili Českou Skalici,
Babiččino údolí, Adržbašské skalní město, pohraniční pevnosti kolem Náchoda
a Dobrušku. Po celou dobu bylo krásné počasí a celá akce proběhla bez
problémů. Zároveň byla velkým poučením z historie.
V dubnu byla uskutečněna výprava na kolech na Smradovnu a
kombinovaná výprava na kolech a vlakem na horu Říp. Junáci pomohli také při
úklidu obce a položili věnec u památníku padlých k výročí ukončení války. OÚ
zakoupil pouze věnec a pietní akt ponechal na junácích. Před vánoci zhotovili
gratulace a poslali je vytypovaným osobám. Z iniciativy junáků bylo zajištěno
spolu se slánskými skauty přivezení Betlémského světla. V Klobukách však o
toto světlo byl velmi malý zájem.
Tolik ze zprávy oddílu. Pro úplnost připomínám, že pan V. Hýsek se stará
o junáky již deset let, a to tak, že nemá v okolí konkurenci. Jeho práce je
nedoceněna. Skautskému hnutí věnuje veškerý volný čas. Je příkladem
skromného, tichého a naprosto nezištného člověka, který se věnuje mládeži..
Budiž mu za to dík!.
Základní škola

V ZŠ trvá nedostatek žáků. Druhé pololetí školního roku navštěvovalo
školu 79 žáků na obou stupních. Učitelský sbor tvořili : ředitel Václav Zelenka,
a paní učitelky N. Trsková, L.Vítová, H.Vranová, L.Zichová, M.Vokounová,
J.Hodková, G. Chadimová. Vychovatelkou ve školní družině je E. Suková.
Školník je J. Starý a uklizečkou paní Erlichová.
Aktivita školy byla na průměrné úrovni. Žáci se zúčastnili turnaje ve
vybíjené ve Slaném, bylo sebráno 10 q papíru, zahájil činnost hudební kroužek
pod vedením pana Grešla, ke stému výročí olympijského hnutí v Čechách byl
zorganizován olympijský den, uskutečnila se návštěva ZOO v Ústí n. Labem a
do botanické zahrady v Teplicích.
30.6.1999 byl odvolán z funkce ředitele Mgr. V. Zelenka. Stalo se tak po
dlouhých jednáních, které byly iniciovány stížnostmi občanů. Nejprve z
Vraného a v poslední době i z Klobuk. Stížnosti přibývaly i na kvalitu
základního vzdělání. Několik inspekcí však potvrdilo, že je škola řízena dobře a
na standardní úrovni. Přesto někteří rodiče dávali své děti do škol ve Zlonicích a
Slaného. V minulých letech tak odešlo ze školy 15 dětí. Protože se situace
stávala neudržitelnou, doporučil starosta po dlouhých jednáních se Školským
úřadem v Kladně, provést odvolání Mgr. Zelenky a jmenovat novou ředitelku
školy Mgr. Doskočilovou. Obecní zastupitelstvo tyto změny jednomyslně
odsouhlasilo, jako pokus o oživení práce školy a odvrácení možnosti zrušení
druhého stupně, který byl pracně, našimi předky v roce 1947, zajištěn.
Ředitel Zelenka cítil odvolání jako velkou nespravedlnost. Nepřiznal si
jedinou chybu a odešel s pocitem křivdy. 1.9.1999 tak začala škola pracovat
pod novým vedením. Ze školy odešla i pí. učitelka Chadimová pro nesouhlas s
odvoláním ředitele a paní učitelka Trsková v 70ti letech do důchodu.
Nastoupily paní učitelky M. Malá a D. Mezerová. Teprve čas ukáže, zda tato
opatření byla správná. Všichni v zastupitelstvu si přejeme, aby se podařilo
zvrátit nepříznivý pohled občanů na školu. Doufáme, že nezůstane jenom u
přání.
Stav dětí zůstal stejný. Znamenalo to, že obec, pro nedostatek dětí podle
kterých se na školu dostávají peníze na mzdy učitelů, musela doplatit Školskému
úřadu 400000.-Kč. Navíc obec platí obcím Slaný a Zlonice okolo 70000.-Kč,
jako příspěvek na provoz škol. Příspěvek na žáka je kolem 3000.-Kč. Děti z
místní části obce Páleček chodí do školy ve Zlonicích tradičně a rodiče se nedají
přesvědčit, aby chodili žáci do Klobuk.
Aktivita nového vedení školy je dobrá. Učitelé a žáci pokračují v pořádání
tradičních akcí jakou je Klobucká rolnička a podobně. Navíc zajistilo kulturní
program pro seniory, turnaj v kopané, práci keramického kroužku a řadu jiných
akcí, z nichž nejlepší bylo vítání jara i s divadelním představením pohádky Sůl
nad zlato.
Podrobnější popis akcí je v kronice základní školy.

Mateřská škola
Mateřská škola má jenom jedno oddělení a je povoleno od okresních
orgánů hygieny mít ve školce 27 dětí. Tento stav je také naplněn. Ředitelkou
školky je paní Zděnka Filipová, které má následující spolupracovníky : slečnu
Radku Strachotovou - učitelku, Marii Kalíkovou - školnici a uklizečku a paní
Boženu Kubíčkovou - kuchařku. Slečna Strachotová nastoupila za paní Jiřinu
Formanovou, která odešla na mateřskou dovolenou.
Děti mají k disposici saunu, kterou využívají jedenkrát týdně.
Logopedickou poradnu zajišťuje paní MUDr. Merklová ze Slaného.
Výchovná práce je vedena k přípravě dětí do ZŠ podle tematických plánů.
Kolektiv dětí je podle pracovnic školky vyrovnaný, zvládnutelný bez „násilí“.
Za děti ve školce se platí školné, které je určené obecním zastupitelstvem
ve výši 100.-Kč za jedno dítě. Kdo má ve školce děti dvě, platí pouze 150.-Kč.
Do ZŠ odešlo k l.9.1999 7 dětí. Protože v MŠ je vedena samostatná kronika ,
nerozepisuji všechny akce a končím zápis s konstatováním, že o děti
předškolního věku je velmi dobře postaráno.
Knihovna
Obecní knihovnu vede stále paní Marie Hýsková. Pracuje na obecním
úřadě a jeden den v týdnu se věnuje půjčování knih. Nejvýznamnější událostí
roku bylo stěhování celého zařízení do nových prostor v mateřské škole z domu
č.p. 6, kde knihovna sídlila od roku 1982. Důvodem stěhování byla potřeba
uvolnit dům pro potřeby ubytování pracovníků Ekospolu, kteří budují v obci
plynové rozvody.
Stěhování trvalo šest týdnů, protože bylo nutno přestěhovat téměř 10 000
svazků. Při tom bylo vyřazeno asi 600 knih, které byly pro knihovnu už
nepotřebné. Většinu si koupili občané za cenu 10.- Kč za svazek. Knihovna tak
dostala důstojný stánek se sociálním zázemím a skladištěm.
Knihovna spolupracuje se ZŠ a MŠ na různých literárních soutěžích.
Dvakrát v měsíci knihovnu navštěvují děti se školní družinou. Prvňáčci
dokreslují připravené obrázky, soutěží v hádankách a pod. Pro větší děti jsou
připravovány soutěže s různou tematikou ( příroda, historie a pod.).
V roce 1999 se půjčilo 7452 svazků a 1400 časopisů. Za nové knihy a
časopisy zaplatil obecní úřad z rozpočtu obce 16 248.-Kč. Registrovaných
čtenářů je průměrně 160 a za rok navštívili knihovnu tisíc čtyři sta dvacet krát.
Pošta
V obsazení funkcí došlo k úspoře jedné pracovnice. Paní Mildorfová
odešla bez náhrady na poštu do sousední Třebíze. K úspoře došlo proto, že pošta
byla vybavena osobním autem. Pošta je vybavena dvěma počítači, na kterých je
prováděna veškerá evidence plateb a ostatních poštovních služeb. Prodej

časopisů, doručování novin do domu i ostatní služby zůstaly nezměněny.
Poštovní spořitelna zavedla platební karty a je po krachu IPB pod
Československou obchodní bankou.
Katolická církev
V roce 1902 poznamenal J.Š.Baar, tehdejší farář v Klobukách, že lid
zdejší je bezbožný, raději obdělává řepu a neděli nesvětí. To platí dodnes.
Opravdu věřících křesťanů je zde necelých dvacet, z nichž pravidelné mše
nedělní navštěvuje deset až čtrnáct. Přesto, nový pan farář páter Andrej
GRYGIELL slouží mše poctivě, se vším co ke mši svaté patří. Podotýkám, že v
jeho osobě získala zdejší farnost poctivého, příjemného a velice pilného faráře.
Vystudoval v Polsku, ve své rodné vlasti a ve vlasti současného Papeže Jana
Pavla II, vlastním jménem Karola Vojtyly. Faru obývá ve Zlonicích a spravuje i
diecéze Zlonice, Charvátce, Klobuky a Peruc. Káže v češtině a hovoří jako
rodilý Čech. Farníky je velice oblíben a získává si stále více příznivců.
Zdejší fara je zatím neobydlená. Církevní správa je však, po urgencích
obecního úřadu, ochotná faru pronajmout někomu, kdo ji bude schopen opravit a
udržovat. Připomínám, že faru postavil po dlouhých jednáních s Vídní farář a
spisovatel J.Š.Baar v roce 1902. Poslední nájemníci odešli v roce 1997. Co
nepoškodili oni, poškodili vandalové a zloději. Na příklad nádherné litinové
zábradlí ulámali a dali do sběru, utrhali vnitřní okenice i vchodové dveře a
zřejmě je spálili. Případný nájemník bude muset udělat opravy podle mého
odhadu za milion korun, aby mohl bydlet. Na budově jsou totiž dobré pouze zdi
a střecha, která byla opravena v šedesátých letech.
Kostel byl několikrát vykraden. Přesto, že uvnitř není nic vzácnějšího,
stále se pokoušejí bandy lupičů dostat dovnitř. Paní Hrdličková, která plní
funkci kostelnice, už není překvapena, že najde kostel otevřený, s utrhanými
zámky a poškozenými dveřmi. Za rok koupila asi deset visacích zámků, aby po
zlodějích mohla zamknout. Policie nikdy nikoho nechytla, přestože bylo
nalezeno ve sběrně kovové zábradlí z hrobů a v bazaru ve Slaném malý zvonek.
Majitel nemohl zjistit, kdo mu jej tam dal do prodeje. Podivné manýry, podivní
lidé, kteří kradou v kostelech a na hřbitovech, na svatých místech posledního
odpočinku našich blízkých.
Politické strany
21.4.1999 byla založena, jako první z politických stran po listopadu 1989,
místní organizace České strany sociálně demokratické (ČSSD). MO má 7 členů.
Předseda je Vladimír Procházka, místopředseda Antonín Svojanovský. Předseda
je členem Okresního výkonného výboru v Kladně. Za stranu jsou v OZ čtyři
zastupitelé - pí.Fidlerová, panové Kytka, Svojanovský a Procházka. Před

založením místní organizace byli všichni členové členy městské organizace ve
Slaném. Pan Procházka byl i členem městského výboru ČSSD.
Podniky
SVR vos. Třebíz 28, sídlo Klobuky v č.p.11, bývalý Malypetrův statek.
Majitel je Ing. Plánička. Předmětem podnikání je truhlářská výroba a výroba
startovacích zdrojů pro auta a mechanizační prostředky. Majitel původně začínal
v prostorách bývalého cukrovaru. V roce 1996 zakoupil Malypetrův statek od
vnuka bývalého předsedy vlády za první republiky pana Jana Malypetra. Dílnu
pro truhlářskou výrobu vybudoval z bývalé sýpky, lakovnu, sociální zařízení a
šatny pro zaměstnance z další hospodářské budovy. Vše je velmi pěkné a účelné.
Zaměstnáno je zde v průměru 10 lidí. Truhlárna vyrábí Eurookna, schodiště,
zábradlí, kompletní vybavení domů a různé jiné atypické výrobky. Mzda činní v
průměru 10000.-Kč. V roce 1999 byla firma mírně zisková. Ze zajímavých
zakázek lze připomenout vybavení Slánského kina, vinného sklípku v Litvínově
a Komerční banky v Praze Na Pohořelci. Startovacích a nabíjecích zdrojů se
vyrábí málo, takže se na této práci uživí pouze dva zaměstnanci. Firma zajišťuje
i provádění revizí elektrických zařízení. Obytné stavení je stále obydleno
nájemníky, takže majitel se nemůže do Klobuk nastěhovat. Škoda, obci unikají
daně, protože podle stávajících pravidel jsou daně podnikatelů převáděny
finančními úřady těm obcím, kde majitel bydlí.
ZZN Slaný a.s., středisko 140 Klobuky:
Středisko vzniklo asi v roce 1961, jako součást státního výkupu
zemědělských produktů, zejména obilovin. V současné době je vedoucím pan
Václav Podraha, Klobucký rodák a dlouhodobý pracovník podniku. Účetní a
laborantku dělá pí. Marie Fidlerová. Dalších zaměstnanců je 8, v sezóně, při
výkupu obilí o tři více. Na středisku je skladovací silo a haly na 9000 tun obilí,
sušárna vytápěná plynem ze zásobníků, maloprodejna s hospodářským nářadím,
která prodává i stavebniny, písek, uhlí a pod. V tomto roce bylo investováno do
opravy šaten, venkovních zdí a provedení úprav starých budov. Středisko
věnovalo dětem na odměny pro karneval 1000.-Kč. Hospodaření celé akciové
společnosti je s malým ziskem. V tomto roce bylo v Klobukách vykoupena
3000.-t potravinářské pšenice a 2000.- t ječmene.
Truhlárna Begič:
Tento provoz je umístěn v bývalé kolářské dílně pana Paura. V rámci
socializace všeho byla dřevovýroba součástí Dřevozpracujícího družstva Slaný.
Po navrácení snaše pana Paura, Boženě Paurové tuto provozovnu koupili v roce
1996 a zmodernizovali bratranci Begičové, kteří přišli do Čech z Bosny.

Truhlárna zaměstnává 10 až 16 dělníků. Podotýkám, že truhláři se zde velmi
těžko shánějí. Mistr dojíždí k panu Begičovi 120 km až z Poděbrad. Vyrábí
Eurookna, nábytek, dveře a vše od dřeva, především z masivu, to je odborný
výraz pro poctivé dřevo, ne z dřevotřísek a jiných lepených desek. V prosinci
ukončil svůj pobyt v Čechách i se svojí manželkou Asrou, D. Begič a odešel do
USA. Částečně proto, že se nepohodl se svým bratrancem a také proto, že si
slibuje vyléčení svého šestiletého syna, který je mentálně postižený. Roční obrat
činí asi 3 mil. Kč. Vzhledem k investicím má firma malou ztrátu. Za tři roky se
u firmy vystřídalo 80 zaměstnanců. Nevídaná fluktuace. Při odchodu do USA
mě pan Begič předal nové vchodové dveře k obecnímu úřadu, jako dar a v
upomínku na něj. Firma má instalovány dva kotle pro vytápění dílen a kanceláří
na dřevoplyn.
Hospody
Na Paloučku v Klobukách - majitel pan Karel Boula. Hospoda je původní
starý konzum, který ještě za socialismu zrekonstruoval Místní národní výbor,
po uvedení do provozu nového obchodního střediska Jednota. Pan Boula koupil
hospodu v rámci privatizace v roce 1991. Je to jediná hospoda v Klobukách.
Zajišťuje veškeré služby, vč. případných oslav skupin na objednávku.
Kokovice - majitelem je obec. V pronájmu má hospodu s přilehlým sálem
a prodejnou potravin paní Rubešová. Hostinský provoz je rentabilní pouze v
letě, kdy jsou v obci chalupáři.
Kobylníky - majitelem je obec. V pronájmu má hospodu a přilehlý
krámek s prodejem potravin pan Fuksa z Klobuk a jeho tchýně paní Fuksová z
Čeradic. Hospoda je výnosná pouze v letních měsících, kdy ji pilně navštěvují
chalupáři. Paní Fuksová zajišťuje potraviny i pro občany z Čeradic dovozem až
do domu, neboť v Čeradicích žádná prodejna není.
Páleček - majitelem je pan Hrnčíř ze Slaného, který objekt bývalé
hospody a řeznictví koupil v roce 1997. Při koupi slíbil, že otevře hospůdku.To
také splnil a tak v původní hospodě je opět provoz. Je zde podáváno i pivo z
Velkých Popovic.
Všeobecně pro provozování hostinských zařízení platí stoprocentně tržní
hospodářství. Konkurence mezi pivovary je veliká, nabídka široká a boj o
zákazníka obrovský. Ceny piva jsou ale na poměry vesnice vysoké. Pohybují se
od osmi do dvanácti korun. Lahvové pivo stojí od sedmi do jedenácti korun. V
supermarketech se dá koupit „lahváč“ podřadnější jakosti i za 3.60 Kč.

Hospod v obci Klobuky, tehdy ještě bez Kokovic, Kobylník,Čeradic a
Pálečku, bylo celkem šest. Pamatuji je ještě po druhé světové válce. Největší, se
stravováním a případným ubytováním, byla u Grunclů. U nádraží, proti
sokolovně, byla hospoda u Procházků, ve středu obce byly hospody u Hochů,u
Bambasů, ta byla s řeznictvím, a u Bakalářů, kde se jako v jediné hospodě točila
Plzeň a černé pivo z blízkého pivovaru ve Zlonicích. Pivo se točilo i v kantýně v
cukrovaru, kde byl i kuželník a tenisový kurt. Rozhodnutím Místního národního
výboru byly ponechány v obci pouze hospody u Procházků a u Grunclů, které
byly po roce 1951 postupně násilně převzaté družstvem Jednota Kladno, ostatně
jako veškerá restaurační zařízení v rámci socializace vesnice.
Investiční akce a opravy v obci
Naplno se začala provádět plynofikace. Byla vybudována regulační
stanice u obce Třebíz, jako společná akce Třebíze, Vrbičan, Vraného a Klobuk.
Akce byla financována ze společných zdrojů. Fakticky se jednalo o půjčku 1,87
mil Kč Středočeské plynárenské společnosti, která v roce 2000 celou částku
zaplatí a regulační stanice bude jejím majetkem. Od stanice byl natažen
plynovod po Třebízi a do Kobylník, včetně provedení přípojek do jednotlivých
domů. Akce byla dokončena ještě před zimou a tak mohli spokojení obyvatelé ji
topit. Plynofikace Klobuk bude pokračovat v roce 2000. Práce prováděla firma
EKOSPOL a.s. Praha.
Provedena byla i akce „rozšíření mostku“ na Skalském potoce a to
svépomocí. Akci prosadil a zorganizoval starosta pan Kopenec, protože nabyl
přesvědčení, po zkušenostech z jedné záplavy v minulosti, že by provedená
konstrukce mostku ze skruží nestačila pojmout vodu z případných mimořádných
vodních srážek.
Další investiční akce se neprováděly vzhledem k použití veškerých
finančních prostředků na plynofikaci. Pouze byla zajišťována běžná a nutná
údržba obecního majetku, hlavně školy.
Jiné události nepopsané v jednotlivých kapitolách v časovém sledu
uplynulo 1000 let od smrti panovníka Boleslava II, který se zasloužil o rozkvět
říše. Vládl 24 let.
před sto lety byl vynalezen aspirin
2.2. opět vykraden kostel
7.2. 1869, před 130 lety se narodil J.Š.Baar. Původně chtěl studovat filozofii,
ale když jeho otec onemocněl, dal se na církevní dráhu. V Klobukách působil od

roku 1889 do roku 1909, deset let. Odešel potom do Ořechu. Zmínka o
Klobukách i v rozhlasovém vysílání.
1.3. byla opět otevřena prodejna u kašny. Nový nájemce pan Pejskar z Kladna
zajišťuje prodej i v sobotu a v neděli.
2.3. byl vykraden obchod Jednoty. Rozbitá výkladní skříň.
27.2. uplynulo 150 let od narození V.B.Třebízského
15.3. uplynulo 60 let od okupace fašistickým Německem
2.4. shořelo u č.p. 60, kde bydlí Romové, osobní auto.
v měsíci dubnu se začalo v kravíně v Kobylníkách u pan Nováka prodávat
mléko.
za 8.-Kč za litr
2.5. bylo vybráno katolickými věřícími 1740,-Kč na pomoc válkou zničenému
Kosovu. Paní učitelka Duchková dala sama 1000.-Kč.
2.6. došlo k dopravní nehodě na křižovatce Vrbičany - Nová ulice, protože
nebylo v pořádku dopravní značení. Někdo ukradl značku dej přednost !
Opět vloupání do kostela. Byly ukradeny svícny.
Praha byla pro rok 2000 jmenována Evropským městem kultury. Celkem
bude 370 kulturních akcí, mimo jiné bude odhalen pomník T.G.Masaryka na
Hradčanském náměstí.
26.7.došlo ke kuriózní nehodě. Řidička, slečna Formanová, která vlastnila 14
dní řidičský průkaz, chtěla najetím postrašit dvě děvčata. Nepodařilo se jí včas
zastavit, nabrala je na kapotu a způsobila jedné otřes mozku a druhé zlomila
klíční kost
2.8. přijeli komedianti na pouť a usídlili se na hřišti u sokolovny. Když zjistili,
že je pouť sv. Vavřince až 15.8, odjeli 10.8, takže o pouti, kromě pár stánků, v
obci nic nebylo. Večer byla tradiční taneční zábava, na které se posílil
alkoholem mladý muž. Při jízdě domů v zatáčce u Třebíze nezvládl řízení a zabil
se.
Obrovské zemětřesení v Turecku, které si vyžádalo 20 000 mrtvých. V
listopadu znovu, 700 mrtvých. Bylo o síle 7,2 Richterovy stupnice.
4.9. opět začal pracovat jedenkrát týdně masér pan Pachman ze Mšeného.

13.11. při taneční zábavě opilci poškodili dvířka od telefonního rozvaděče a
utrhali kabely. Kolem sokolovny byl velký nepořádek, rozbité lahve a poházené
kelímky.
18.11. byl na pozvání místní organizace ČSSD v obci ministr školství pan
Zeman. Na OÚ s ním byly projednány problémy kolem placení školného,
špatného zákona, který umožňuje rodičům dávat děti do jiných škol i když v
obci škola je a pod. Pan ministr si prohlédl školu. Nic neslíbil, ale při odjezdu
jsem měl pocit, že s námi cítí a že bude naše připomínky mít na paměti při
dalších rozhodováních. Jednání byla přítomná i ředitelka Školského úřadu,
ředitelka naší školy a pan starosta Kopenec.
Koncem listopadu byla vykradena fara. Zloději ulámali litinové zábradlí na
schodišti, ukradli vnitřní okenice a všechny dveře, včetně venkovních. V
Pálečku rozebrali v kostele oltář.
4.12. byla v sokolovně prodejní výstava koberců, kterou uspořádala firma
Martina Dittricha z Turnova.
11.12. po taneční zábavě opilci rozbili okno domu pana Šváchy a neznámý řidič
porazil zeď u bytovek v zatáčce u OÚ.
Stručný přehled událostí v ČR a ve světě:
Leden - Poslanecké sněmovna schválila rozpočet ČR ve výdajích ve výši 605
miliard korun a v příjmech ve výši 574 miliard korun, tedy se schodkem 31
miliard. V Rumunsku byla obrovská stávka 30000 horníků. Americký prezident
byl obviněn z intimních styků se stážistkou Lewinskou v Bílém domě. Karel
Loprais po páté zvítězil s vozem TATRA v rallye Dakar ( jízda přes africkou
poušť Saharu).
Únor - Prezident V. Havel podepsal listiny o přístupu České republiky do
NATO . 12.3. jsme byli do NATO přijati. Oficielně to bylo provedeno ve USA,
za přítomnosti Marlen Olbreitové, ministryně zahraničí USA, rodačky z
pražského Žižkova. Ministr zahraničí ČR, pan Kavan připomněl v projevu
významné historické události, které spojují naši zemi s Evropou.
V Rakouském Galturu usmrtila lavina více než třicet osob. Zuzana
Kocumová se stala juniorskou mistryní světa v běhu na lyžích v Rakouském
Saalfeldenu. Izraelská letadla svrhla pumy na postavení hnutí Hizballáh. Šlo o
odvetu za vraždu izraelského generála a tří vojáků.
Březen - V Ostravě byla slavnostně zahájena první etapa výstavby dálnice Brno
- Ostrava. V platnost vstoupila dohoda o zákazu užívání nášlapných min.

Dohodu ratifikovalo 65 zemí kromě USA, Ruska a Číny. Letouny NATO
zahájily bombardování Jugoslávie, aby donutilo k odstoupení prezidenta
Miloševiče, který se dopustil vyvražďování albánských kosovců v Kosovu.
Duben - Vláda schválila humanitární dar pro Albanii - vybavenou polní
nemocnici, kde by se měli léčit uprchlíci z Kosova, kterých bylo na desítky tisíc.
Vítězem extraligy ledního hokeje se stal celek Vsetína, před Zlínem.
Květen - Vláda schválila národní plán zaměstnanosti a sněmovna nový zákon o
svobodném přístupu k informacím. Dvojnásobný olympijský vítěz v hodu
oštěpem Jan Železný se vrátil po zranění k aktivní činnosti.
Červen – Tisíce zemědělců, nespokojených s vládní zemědělskou politikou
protestovali v Praze na Letenské pláni. NATO zastavilo letecké útoky na
Jugoslavii. Ty neměly téměř žádný výsledek, pouze devastaci Jugoslávského
hospodářství a miliardové škody.
Červenec - Začalo vyšetřování ministra financí Ing. Svobody pro údajné
podvody v privatizaci bývalé výrobny kočárků Liberta v Mělníku. Prezident
ministra odvolal s funkce. Designovaný prezident Evropské komise Romano
Prodi představil novou evropskou vládu. Komisařem odpovědným za rozšíření
unie se stal Němec Günter Verheugen.Devět medailí získala česká výprava na
Mistrovství Evropy ve střelbě.
Srpen - Policejní vrtulník se zřítil do autokempu u vodní nádrže Orlík. Dvě
osoby zahynuly. Nehoda se stala při výcviku. V obchodním domě Kotva
vybuchla bomba. Nikdo nebyl zraněn. Čína vyzkoušela novou raketu dlouhého
doletu, která může nést atomovou hlavici. V severoindickém Gasjalu se srazily
dva vlaky. O život přišlo 300 cestujících. V Turecku bylo jedno z nejsilnějších
zemětřesení. Pod troskami zahynulo na 40 000 lidí. Na Mistrovství světa v
kanoistice získal kanoista Martin Doktor dvě zlaté medaile. V atletice na
Mistrovství světa získali na reprezentanti tři medaile.
Září - Mladoboleslavská automobilka Škoda dala na trh nový automobil Fabia.
Krachla banka Moravia. Více než sto tisíc klientů dostalo odškodné ve výši 90%
vkladu. Bývalý předseda KDU-ČSL Josef Lux a místopředseda vlády se
podrobil v americkém Seattlu transplantaci kostní dřeně. Přežil pouze do konce
listopadu. Při zemětřesení na ostrově Tchaj-wan zahynulo 2500 lidí. Rusové
útočili letecky na rafinerie v čečenském hlavním městě, aby postihli rebely. Na
MS ve vodním slalomu získala naše výprava čtyři medaile.
Říjen - Jihoafrická společnost koupila pivovary Prazdroj a Radegast. V Matiční
ulici v Ústí nad Labem byl postaven plot, aby byli chránění obyvatelé vilek před

nepořádkem, který dělají Romové. Plot byl později z donucení světové
veřejnosti i EU zbourán, protože to bylo považováno za diskriminaci Romů. V
Rakousku zvítězila ve volbách strana Haidera, který má fašistický program. Je
to varování pro Evropu. EU také vyhlásila proti Rakousku sankce. ČR se
přidala. Velkou Pardubickou vyhrál již podruhé kůň Peruán s jezdcem
Matysíkem. Komunisté se dostali na první místo v žebříčku volebních
preferencí. Tým vědců vyzvedl ze zmrzlé země ostatky 23 000 let starého
mamuta.
Listopad - Šest studentských vůdců z listopadu 1989 vyzvalo dopisem Klausa a
Zemana s podpisy 100000 lidí oby odešli s politiky. Dopis měl název
„Děkujeme odejděte“. Legendární fotbalista Pelé byl zvolen fotbalistou století.
Prosinec - Sněmovna schválila ústavní zákon o referendu. Poprvé se v něm bude
rozhodovat o vstupu do EU. Komerční banka přiznala, že ji tuneláři ukradli 8
miliard korun. Omluvy a odškodnění se dočkali lidé, kteří byli totálně nasazeni v
Německu za Hitlera. Výplaty by se měly uskutečnit v roce 2000. V Rusku znovu
zvítězili komunisté při volbách do Státní Dumy. Nejlepším sportovcem ČR byl
vyhlášen desetibojař Tomáš Dvořák.
Kulturní akce:
10.12.1999 se uskutečnil již třetí ročník soutěže Klobucká rolnička. Soutěžili
žáci všech věkových kategorií. Před vlastní soutěží vystoupily děti z Mateřské
školy. Nadprůměrné výkony podaly Karolína Suková a Jana Rusó, která také
celkově zvítězila a rolničku si po zásluze odnesla do Vrbičan, kde bydlí. Druhý
byl Ivan Prepletený a třetí Vendulka Kliková.
Mimo soutěž byla předvedena hra O Šípkové Růžence. I přes drobné
nedostatky děti, pod režijním vedením paní učitelky Ing. Vokounové, předvedly
pěkný výkon. Bylo vidět výrazné zlepšení oproti minulé Rolničce.
Hudební doprovod a organizování hudební části soutěže zajistila paní
Helena Šarochová, pořadem provázela, jako minule, slečna Pavlína Sejpalová.
17.12. bylo zorganizováno setkání pro seniory. Bylo zorganizováno kulturní
komisí a ČSSD v rámci seniorského roku, který byl vyhlášen OSN. Kulturní
program zajistily děti základní školy. Paní ředitelka s dětmi upekla ve školní
jídelně cukroví ke kávě. Akce se zúčastnilo pouze šest seniorů. Ještě, že s dětmi
přišli rodiče. Sál hasičského domu tak byl zaplněný. Děti předvedly pěkný
program, plný scének a písniček.
22.2. byl uskutečněn zájezd do divadla v Karlíně na představení Někdo to rád
horké

10.4. zájezd do divadla v Nuslích Na Fidlovačce, bývalé Nuselské, které bylo
dlouho mimo provoz. Obnoveno bylo z iniciativy herců Elišky Balzerové a
Tomáše Töpfera, který je také divadelním ředitelem. Představení se jmenovalo
Šumař na střeše a právě Tomáš Töpfer předvedl herecký koncert.
10.6. návštěva na představení operety Rose Mari v divadle v Karlíně
Úmrtí osobností české kultury a politiky:
V lednu -Jaroslav Foglar, spisovatel a skautský vůdce, autor Rychlých šípů ve
věku 92 let
V únoru - Jiří Růžička, nejtěžší herec, syn Heleny Růžičkové , ve věku 43 let
Filip Kazík, poslední žijící příslušník československých legií za první světové
války ve věku 103 let
V březnu Miroslav Holub, herec známý z Krále Šumavy, ve věku 84 let
V květnu - Josef Kobr, humorista a operetní zpěvák z Ostravy v 79 letech,
V červnu - Václav Benda, senátor, politik, disident za totalitního režimu, ve
věku 52 let
V srpnu - Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Praze-Břevnově
ve věku 86 let.
V říjnu - Věra Budilová, dlouholetá herečka Divadla na Vinohradech, ve věku
69 let.
V listopadu - Josef Lux, významný politik, místopředseda vlády, předseda
KDU-ČSL, ve věku 43 let po operaci kostní dřeně v americkém Seattlu.
Počasí:
Celý rok 1999 byl pro Klobuky rokem mírným, bez zvláštních výkyvů a
přírodních katastrof. Oproti minulým letům byl srážkově podnormální.
Zemědělci měli úrodu mírně podprůměrnou, což zapříčinil nedostatek vláhy
zejména v jarních měsících. S neúrodou v některých oblastech Moravy a
východních Čech to však nelze porovnávat. Tam zemědělci v některých
případech neměli co sklízet a jařiny zaorávali.
V jednotlivých měsících byl vývoj počasí následující:
leden - V celé Evropě bylo počasí mírné, až koncem měsíce mrzlo do -17 °C. V
té době dokonce na Sardinii, kde lidé neviděli sníh třicet let, napadlo 10 cm.

únor - 2.2. bylo již plus 6 °C. Zvrat počasí vyvolal 5. a 6.velké vichřice, 7.
sněžení. Potom byly mrazy do - 10 °C a napadlo do 25 cm sněhu. To jsme v
Klobukách dlouho nezažili. Při větrech se tvořily závěje, takže silničáři měli
hodně práce s udržováním sjízdnosti silnic.
březen - 3. byla obleva, přes den bylo až 12 stupňů. Do konce měsíce byly
teploty kolem nuly.
duben - pole holá, nepršelo, ani nepadal sníh, bylo velké sucho. Teploty kolem
nuly až 5 °C.
květen - teplo, sucho. 16.5. bylo ráno 3° a přes den 26° tepla. Za celý květen
pouze dvakrát mírně pršelo.
červen - od Medarda, to je od 8.6. byly mírné deště, teploty do 20 °C.
červenec - sucho, teploty až 35 °C. Na lukách byla spálená tráva a padalo ovoce
pro nedostatek vláhy.
srpen - vysoké teploty trvají, ještě 28.8 bylo 28 stupňů. Srážky minimální.
září - Do poloviny stále teplo a sucho. Řada občanů, zejména z Vrbičan a
Třebíze byla bez vody ve vlastních studnách a tak jezdila do naší obce ke kašně.
V některých dnech u tohoto vzácného zdroje byly i fronty.Bohužel i tato voda
neměla parametry pitné vody, protože se v zásobníku namnožily řasy. Jejich
likvidace trvala 6 týdnů. Do školní kuchyně se musela vozit pitná voda ze
Slaného.
říjen - mírné počasí stále bez dešťů. Koncem října stavební firmy ještě prováděly
omítky. Teplota byla od 2 do 10 stupňů.
listopad - průměrná teplota byla v mezích normálu. Mrzlo pouze od 10. do 14.
listopadu. Teplota se pohybovala od -5 do +4 °C.
prosinec- Vánoce byly s mírným popraškem sněhu. Teplota byla od -8 do + 3
°C. Žádné zvláštní výkyvy počasí nenastaly.

