Kronikářský zápis 2017
Co se odehrálo ve světě
Na počátku roku se ujal úřadu nový prezident USA Donald Trump.
Britská premiérka Theresa Mayová zahajila proces odchodu Velké Británie z Evropské unie. Čas
ukáže jaký to bude mít dopad na obou stranách.
Teroristický útok se odehrál 22. 3. v centru Londýna. Útočník najel do skupiny lidí, pak vystoupil
a pobodal několik lidí, včetně jednoho policisty. Následně byl policejní hlídkou zastřelen.
Další bombový útok se stal krátce na to v petrohradském metru. Při explozi zahynulo nejméně 14
osob a nejméně dalších 50 bylo zraněno. Jako podezřelý byl uveden Akbaržan Džalilov, imigrant
z Kyrgyzstánu, kterému bylo přiděleno ruské občanství.
Křehké příměří, které vyjednala Moskva s Ankarou, by mohlo vést k mírovým rozhodnutím a
ukončením dlouholetých bojů v Sýrii. V případě, že příměří vydrží, budou jednání pokračovat brzy v
Kazachstánu. Koalice se také bude snažit vytlačit jednotky z IS z Rakky.
K dalšímu teroristickému útoku v britském Manchesteru. Výbušnina vybuchla ve společenské hale –
22 mrtvých a okolo 50 zraněných. Sebevražedným útočníkem byl rodilý Brit s kořeny v Lybii.
Francouzi si zvolili nového prezidenta Emmanuela Macrona. Ten ale za půl roku ve funkci proslul
kontroverzními výroky, brzkou ztrátou popularity i snahou působit coby mediátor na Blízkém východě.
V červnu další teroristický útok, tentokráte opět v Londýně – 6 mrtvých, na 50 zraněných.
Ze vzdálenosti několika kilometrů byl vidět požár, který v červnu zachvátil výškový bytový dům
Grenfell Tower v Londýně. Obyvatelé vyšších pater byli uvězněni ve svých bytech a někteří před
plameny v zoufalosti vyskočili z okna. Noční požár přitom propukl nenápadně - v lednici jednoho z
bytů. Podle expertů však k rychlému šíření plamenů přispěl nevhodně zvolený izolační obklad budovy.
Zemřelo 71 lidí
Uprostřed roku země Evropské unie čelily náporu migrace z Afriky a Blízkého východu. Ve chvíli,
kdy k italským břehům během tří dnů připlulo přes deset tisíc lidí, Itálie požádala zbytek Evropy o
pomoc.
V německém Hamburku se konal summit zemí G20. Všechnu pozornost na sebe strhly tisíce
levicových radikálů, kteří na protest proti summitu zapalovali auta, ničili výlohy obchodů, útočili na
policisty a paralyzovali město. Pouliční boje šokovaly Němce a mnozí je popisovali jako válku.
V červenci Irák oznámil, že porazil poslední zbytky teroristů samozvaného Islámského státu,
neboli Daeš. Do města v tento den také oficiálně zavítal irácký premiér Hajdar Abádí, aby poblahopřál
iráckým jednotkám. Irácké vládní síly Mosul dobývaly od října roku 2016.
V srpnu se nad USA zformoval třetí hurikán atlantické hurikánové sezóny roku 2017, hurikán
Harvey. Harvey byl nejsilnějším hurikán od roku 2005, kdy se Amerikou prohnal hurikán Katrina.
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Teroristický útok v Barceloně si vyžádal 13 mrtvých. Tato tragédie na chvíli sjednotila španělské i
katalánské politiky. Ale už říjnu katalánský premiér Carles Puigdemont vypsal referendum o
nezávislosti Katalánska na Španělsku. V průběhu referenda byla přibližně polovina katalánských škol
obsazena španělskou policií. V Barceloně dokonce policie proti demonstrantům na ulicích použila i
gumové projektily, zraněno bylo přes 840 lidí. V samotném referendu se pro samostatnost Katalánska
vyjádřilo přes 90 % hlasujících a byla vyhlášena nezávislost. Události po referendu vyústily v politickou
krizi, během které Španělsko omezilo Katalánsku autonomii a vydalo zatykač na katalánského
premiéra, který uprchl do Belgie.
K tragédie došlo i Las Vegas, kde při útoku zahynulo 58 lidí. Tady ale střílel američan.
V listopadu téměř čtyřiceti letech byl Robert Mugabe donucen pod nátlakem armády i některých
politických oponentů rezignovat na post prezidenta Zimbabwe.
V prosinci Donald Trump oznámil, že Spojené státy uznají Jeruzalém jako hlavní město Izraele. V
reakci na toto rozhodnutí vyšlo několik stovek Palestinců do ulic a začalo pálit americké i izraelské
vlajky.
Co se odehrálo v České republice:
Na počátku roku zmizela cestou do školy dvanáctiletá Patricie Muzikářová z Ústí nad Labem. Dívka
se nikdy nenašla. Podezřelým v této věci byl přítel matky, který se oběsil.
Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka prohlásil bohumínské usnesení, které zakazuje spolupráci
s KSČM jako dnes již přežité. Předpokládal, že po podzimních sněmovních volbách by ČSSD a KSČM
mohly utvořit koalici.
Začala se rozhořívat koaliční krize kvůli zbohatnutí a podnikatelským aktivitám ministra financí
Andreje Babiše. Po sněmovním handrkování pak premiér Bohuslav Sobotka oznámil demisi celé vlády.
S touto demisí odejel na Hrad, kde ji nepodal a místo toho předal prezidentovi návrh na odvolání
ministra financí Andreje Babiše. Toto setkání skončilo tím, že prezident se během premiérovy řeči
otočil a odešel.
Prezident Miloš Zeman udělil milost Jiřímu Kajínkovi, který se tak po 23 letech dostal na svobodu.
Konce května pak začal platit v České republice protikuřácký zákon.
Na Zlínsku byl zaznamenán u volně žijících divočáků výskyt afrického prasečího moru.
V Buckinghamském paláci k audienci přijala britská královna Alžběta II prezidenta Miloše Zemana
s doprovodem manželky Ivany a dcery Kateřiny.
I nás se dotkl mezinárodní terorismus. V egyptské Hurghadě pobodal příznivec Islámského státu
naši rekreantku. Ta posléze svým zraněním v nemocnici podlehla.
Cena másla se během léta vyšplhala téměř k 50 korunám za čtvrt kilogramu, mnohde tuto hranici i
překročila a prorokovalo se, že cena vystoupá až k 70 korunám.
Po pádu z Karlova mostu do Vltavy se těžce zranil osmdesátiletý herec Jan Tříska. Vážným
zraněním v nemocnici podlehl.
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Jen o den později přišel filmový svět o Tornado Lou herečku Květu Fialovou, která zemřela ve věku
88 let.
Na podzim se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Tyto volby vyhrálo s velkou převahou hnutí
ANO, následované ODS, Piráty a SPD. Citelnou porážku utrpěla ČSSD. Do sněmovny se dostalo celkem
9 stran a hnutí.
Jedním z prvních jednání sněmovny byla volba Zdeňka Ondráčka (KSČM) do funkce předsedy
GIPSu. Byl zvolen, pak bylo hlasování zrušeno a bude se opakovat.
A jaký tedy byl rok 2017? Byl to rok úžasného hospodářského tempa. Průměrná mzda přesáhla
30 000,-. Lidé by mohli být celkem spokojeni. Jenže na tu průměrnou mzdu nedosáhne 2/3 lidí. Milion
lidí je pod hranicí bídy, 800 000 lidí je v exekuci a 200 000 na ulici. Nebo jinak – 40 % lidí nemá na
jednorázový výdaj ve výši 10 000,-. Rovněž situace mladých rodin je velmi špatná. Státní či družstevní
výstaba bytů prakticky neexistuje. Do zahraničí odtékají obrovské peníze a restituční náhrady také
něco stojí a to od doby Františka Josefa II církev v podstatě nic nevlastnila. Je co zlepšovat.

Co se odehrálo v Klobukách:

Leden:
Počátkem roku žila i naše obec „ptačí chřipkou“. Nikdo ji neměl, ale média měla o čem psát
Březen:
V hasičském domě proběhla schůze KZPO Klobuky spojená s oslavou Mezinárodního dne žen.
O několik dní později měli taneční zábavu v hasičském domě i kloboučtí rybáři.

V jídelně Základní školy se občané setkali na tradičním čaji o páté.

Duben:
Na hřišti u sokolovny proběhlo tradiční pálení čarodějnic. Hranici připravil Sokol Klobuky. Účast byla
malá. V Kokovicích to bylo lepší.

Květen:
7. května byly položeny květiny na uctění památky obětem 2. Světové války a to u pomníku
v Klobukách a Čeradicích.
Obecní úřad uspořádal zájezd do divadla Radka Brzobohatého v Praze a to na představení „Tři
letušky v Paříži“.
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V Kokovicích proběhl za velké účasti dětí na místním hřišti Dětský den.
Červen:
Počátkem měsíce proběhlo slavnostní předání páteřního řadu vodovodu Klobuky - Kobylníky do
provozu.
U Sokolovny v Klobukách byl uspořádán Dětský den.
Koncem června přijel do Klobuk cirkus. A to ne jen tak nějaký. Klobucké děti v něm nejen
vystupovaly, ale i cirkusový stan pomáhaly stavět. Tato akce měla poměrně nevídaný úspěch.

Červenec:
1. července proběhl fotbalový turnaj Mírně unavených mužů a to na hřišti v Pálečku.
Proběhl tradiční 12. klobucký pětiboj, kterého se opět zúčastnili fotbalisté, a to současní i minulí
hráči Sokola Klobuky, členové SDH Klobuky a Čudla Team - místní rybáři. Klání začalo dopoledne
dvouhodinovým chytáním ryb na soukromém rybníku v Kobylníkách, kde každý soutěžící měl šanci
ukázat, jak to umí s rybářským prutem. V této disciplíně byl vždy stejný vítěz a ani letos tomu nebylo
jinak, a to Čudla Team, který vyhrál se značným náskokem a získal své první tři body. Druhé místo
obsadili fotbalisté, brali body dva. Třetí skončili hasiči, jeden bod. Největši rybu ulovil Pinc Dušan z
týmu fotbalistů a to kapra 50 cm. Odpoledne se pětiboj přestěhoval na hřiště Sokola Klobuky, kde
pokračoval hasičským útokem. Zde letos exceloval Čudla team a hasiči, kteří měli na konci stejný čas,
a tak byli vítězové v této disciplíně dva se shodným časem 44 sec. před fotbalisty s časem 74 sec. U
týmu fotbalistů došlo v této disciplíně k lehkému zranění Honzy Kříže, který neustál taneček
s proudnicí.... . Následovalo přetahování lanem, kde svou sílu a touhu po vítězství ukázal opět s
prstem v nose Čudla team, který byl v minulých letech častým šampionem v této disciplíně a ani letos
nepoznal chuť porážky, a to i bez některých svalnatých členů. Zvítězil před fotbalisty, kteří přetáhli po
tuhém boji alespoň hasiče.
Výsledky klání: Čudla 3b., hasiči 3b., fotbalisté 2b.
Pokračovalo se fotbálkem, kde favorit v podobě fotbalistů byl jasný. Svou chuť po vítězství také
hned fotbalisté předvedli, když si nejprve poradili s čudlama lehce 3:0. Poté narazil na hasiče, kde
museli rozhodnout až pokutové kopy po remíze 2:2, které lépe zvládli fotbalisté, a to hlavně díky
skvělému brankáři Michalu Kalíkovi a celkově zvítězili. O dvou bodech se tak muselo rozhodnout mezi
čudlama a hasiči, kde nakonec po tuh&eacu te;m boji skončil zápas 1:1, když se hasičům podařilo
vyrovnat 20 sec. před závěrečným hvizdem. O pořadí tak rozhodovaly pokutové kopy, které rozhodl
nechytatelnou střelou bos !!! k tyči velitel hasičů Štěpán Tomec.
Fotbalisté 3b., hasiči 2b., čudly 1b.
Jelikož v tu dobu bylo jasné, že o letošním vítězi se rozhodne mezi Čudlama a fotbalisty,
všichni vyhlíželi poslední disciplínu a tou byla pivní štafeta. V pivní štafetě rozhodla o vítězi
zkušenost a dlouholetý trénink, a proto zde zvítězil Čudla team v čase 56 sec., před fotbalisty 61
sec. a hasiči, kteří pili spíše pro radost .
Čudla 3 b., fotbalisté 2b., hasiči 1b.
S celkovým počtem bodů se králem Klobuckého Pětiboje pro rok 2017 stal Čudla team se 13 b.,
když zaslouženě ovládl 4 z 5 disciplín a završil tak zlatý hattrick !!!!
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1. Čudla Team 13 b.
2. Fotbalisté 11 b.
3. Hasiči 8 b.
Zbývá jen dodat, že po celý slunečný den panovala na pětiboji skvělá nálada, umocněná
chlazeným pivkem, výbornými klobáskami rovnou z udírny, kde vládla rodina Vernerovic. Škoda, že
po těch letech pohasl zájem diváků o toto široko daleko nevídané klání, které nám leckdo závidí.
Pětiboj byl zakončen hudební produkcí, kdy k tanci a poslechu skvěle hrála na letním venkovním
parketu skupina Ikaros a slavilo se až do ranního kuropění.
Tak zas za rok.
Srpen:
12. srpna byla symbolicky přestřižena pásky v souvislosti se zahájením provozu vodovodu Klobuky
– Kobylníky. Akce se zúčastnili zástupci Středočeského kraje, starostové okolních obcí a zástupci
stavební firmy a provozovatele vodovodu.
Proběhla tradiční Svatovavřinecká pouť spojená s fotbalovým turnajem o pohár starostky. Večer
bylo vše zakončeno taneční zábavou.
Koncem měsíce auto jedoucí od Vrbičan v prostoru u Malypetrova domu prorazilo zábradlí a
skončilo v potoce. Nikomu se nic nestalo.
Září:
Na místním hřbitově konala vzpomínka u příležitosti 70. výročí úmrtí našeho rodáka Jana
Malypetra. Vzpomínkové akce se kromě občanů a zastupitelů obce Klobuky zůčastnili rovněž hosté a to
Jan Hamáček předseda Poslanecké sněmovny, senátor Hassan Mezian a poslanec Zdeněk Syblík.
Osobnost Jana Malypetra připomenul Zdeněk Víšek a zpěvem doprovodil pěvecký sbor ze Slaného.
V Kokovicích v knajpě u Satana proběhl se značným úspěchem koncert skupiny Fekete seretlek.
Koncem měsíce spěchal náš hasič k výjezdu sboru tak rychle, že se na křižovatce strazil s jiným
vozidlem. Naštěstí k žádnému úrazu nedošlo.
Říjen:
V říjnu se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Výsledky v naší obci byly následující (uvedeno
v pořadí a počtem hlasů):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANO 2011
ČSSD
SPD
KSČM
Česká pirátská strana
ODS
STAN
SVO
TOP 09

129
62
56
51
45
24
14
13
10

5

10.
KDU - ČSL
11. – 12. SPR a Strana zelených po
13.
Sportovci
14 – 17. Rozumní, Dobrá volba, SPO a
Dělnická strana
po

8
5
2
1

V areálu sokolovny Klobuky se uskutečnil již 4. halloweenský průvod dýňovou stezkou, který byl
letos o proti předešlým rokům pozměněn, neboť trasa nevedla přes obec, ale směrem na obec
Kobylníky a okrajovou částí lesa zpět ke hřišti, kam byli účastníci posíláni smrťákem s brousící si kosu.
V okrajové části lesa čekali na děti a jejich rodiče i jiná strašidelná překvapení a soutěže. Na jejím
konci byly děti odměněny vílami za jejich odvážnost a všichni se vraceli okolo hřbitova zpět do areálu
u hřiště, kde měly děti zdarma občerstvení, po kterém následovalo vyhlášení soutěže o nejlepší
Hallowenskou dýni a strašidelnou masku. Večera se zúčastnilo cca 80 dětí s doprovodem a celá akce i
s počasím se opravdu povedla.
Základní škola uspořádala na hřišti u sokolovny „Drakiádu“ se soutěžemi v létání i opékáním buřtů.
Listopad:
Obec uspořádala ve čtvrtek 23. listopadu návštěvu Divadla Radka Brzobohatého v Praze na
představení „Drahoušku, toužím po tobě“.
24. listopadu byl slavnostně rozsvícen vánoční strom a současně se konal předvánoční jarmark.
Prosinec:
Obecní knihovna Jana Amose Komenského pořádala ve školní jídelně další posezení u zákusku a
kávy při besedě s herečkou a režisérkou paní Viktorií Čermákovou.
V kokovické hospůdce proběhla pro děti Mikulášská nadílka

V sobotu 24. prosince se u vánočního stromu konalo tradiční setkání starostky s občany při
„svařáčku“.
V Kokovicích proběhlo totéž, jen nebyl svařáček, tak se tradičně zpívalo.
Na hřišti v Pálečku se na Silvestra setkali občané.
Závěrem roku to nejdůležitější. Díky získaným dotacím z Ministerstva zemědělství ČR a ze
Středočeského kraje jsme mohli zrealizovat výstavbu vodovodu Klobuky - Kobylníky. Tato akce nás
celkově stála okolo 50 milionů Kč. Dotace činily celkově cca 30 mil. Kč, 10 milionů jsme uhradili z
poskytnutého úvěru od České spořitelny a zbývajících cca 10 milionů jsme uhradili z vlastních zdrojů.
Zároveň s vodovodem jsme částečně zrekonstruovali i krajské a obecní komunikace v našich
katastrech. Přestože jsme takto investovali, jsme připraveni pokračovat dále v budování vodovodu do
našich dalších částí, což jsou Čeradice a Páleček. Pro vodovod Čeradice již máme platné vodoprávní
povolení, takže pokud by se nám v příštím roce podařilo získat dotaci, pak bychom začali ihned s jeho
výstavbou. Pro vodovod Páleček jsme zadali vypracování projektové dokumentace pro územní řízení.
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V roce 2018 bychom také žádali o další dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2018 a to na
rekonstrukci chodníků a komunikací.
Z jednání zastupitelstva obce (výtah):
Leden
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na činnost v roce 2017 pro Klub zdravotně
postižených občanů Klobuky ve výši 25.000,- Kč
ZO schvaluje finanční příspěvek na činnost v roce 2017 pro TJ Sokol Klobuky ve výši 150.000,Kč
ZO schvaluje vypovězení nájemní smlouvy na nebytové prostory „Budova čp. 16 v Kokovicích“
uzavřené s paní Věrou Henselyovou dle ustanovení nájemní smlouvy.
Únor
ZO schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2016 ZŠ a MŠ Klobuky a zároveň
převedení hospodářského výsledku - zisku z hospodaření ZŠ a MŠ ve výši 45.488,65 Kč do
rezervního fondu školy.
Březen
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo „Výstavba veřejného vodovodu pro obce
Klobuky a Kobylníky“, který řeší termíny předání jednotlivých částí díla s firmou ZEPRIS s.r.o..
Duben
ZO schvaluje pronájem nebytového prostoru čp. 16 (hospoda) v Kokovicích paní Lence
Satýnkové z Kokovic od 1. 5. 2017 za měsíční nájemné 500,- Kč.
Červen
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci ve výši 185 000,- na nákup dýchacích
přístrojů pro naše hasiče.
Byla zadáno vypracování projektové dokumentace na vodovod Čeradice.
Červenec
Firma Stanbest opravila povrch některých ulic živičným recyklátem.
Srpen
Bylo schváleno bezúplatné zapůjčení pozemku pro opravu mostku rybníka v Kokovicích.
Byl poskytnut příspěvek Diakonii ČCE ve výši 5 000,- na ranou péči terénní sociální služby.
Září
Obdrželi jsme žádost od obcí Vrbičany a Bílichov na uzavření smlouvy o zajištění požární
ochrany. Navrhli jsme oběma obcím, že tuto požární ochranu bychom prováděli za roční částku
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15.000,- Kč, která bude určena na vybavení a činnost JSDH Klobuky. V případech mimořádných
událostí se mimořádné výdaje vzniklé ve smluvních obcích řeší samostatně a finanční náhrada za
výjezd ve výši skutečných nákladů bude uhrazena na základě vystavené faktury po každém zásahu na
účet obce Klobuky.
Říjen
Byl předložen návrh rozpočtu obce pro rok 2018. V návrhu jsou příjmy navrženy ve výši
15,034.300,- Kč, výdaje ve výši 9,858.500,-Kč s tím, že ve financování je zohledněno splácení úvěru
ve výši 2 mil. Kč a rozpočet je navrhován jako přebytkový s přebytkem ve výši 3,175.800,- Kč.
Listopad
Zastupitelstvo obce zadalo vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně
vypracování zaměření území stavby „Vodovod Klobuky - Páleček“
Prosinec
ZO schválilo sazby za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2018:
Sazba za jeden svoz objem 110 - 120 l, tj. lístek bílý jednorázový
Sazba za 26 svozů objem 110 - 120 l, tj. žlutá nálepka celoroční
Sazba za 39 svozů objem 110 - 120 l, tj. zelená nálepka celoroční

60,-Kč.
1.100,-Kč.
1.600,-Kč.

Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje pro vodovod Čeradice cenu 12.000,- Kč za vybudování
veřejné části vodovodní přípojky pro vlastníky nemovitostí s nahlášeným trvalým pobytem k 31. 12.
2017, kde výjimku tvoří pouze noví majitelé nemovitostí zakoupených v průběhu roku 2018, kteří byli
přihlášeni k trvalému pobytu k 31. 03. 2018 v obci Klobuky. Ostatní majitelé nemovitostí uhradí částku
ve výši 20.000,- Kč na veřejnou část přípojky.
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje uzavření smlouvy s panem Ing. Topinkou na inženýrské
práce pro řešení územního rozhodnutí na výstavbu veřejného vodovodu Páleček.
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje od 1. 1. 2018 cenu za pronájem hasičského sálu pro
členy hasičského sboru ve výši 100,- Kč + spotřebované energie za akci a pro ostatní zájemce ve výši
2.000,- Kč + spotřebované energie za akci.
Zastupitelstvo obce Klobuky schvaluje pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2018 cenu za pronájem
hrobového místa na hřbitovech Klobuky a Páleček za 1 m 2 a rok ve výši 30,- Kč.
Klub zdravotně postižených:
6. března proběhla členská schůze spojená s oslavou MDŽ. Také byly předány malé dárky
jubilantům.Od soboty 20. srpna proběhl týdenní pobyt v lázních Bechyně. V sobotu 23. září byl
uspořádán výlet do Mariánských lázní kde si účastníci výletu prohlédli miniatury hradů a zámků, prošli
kolonádu a podívali se na fontánu.Překvapilo je jak jsou budovy krásně opravené.
Počet našich členů je 75. Na činnost klubu přispívá náš obecní úřad částkou 25 000 Kč, a rovněž
přispívají i okolní úřady, které mají členy v organizaci.
Tyto příspěvky jsou používány na občerstvení a na doplatek dopravy. Vzhledem k onemocnění dvou
členek výboru museli tyto nahradit.
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Nové složení výboru je:
předsedkyně Formánková Miluše
místopředsedkyně Dryáková Jana
zapisovatelka Dubnová Jaroslava
jubilea Vorlíčková Miroslava
pokladní Vitáková Jitka
revizní komise Jana Dykastová a Šrámková Alena.

Poštovní úřad:
Již druhým rokem přetrvávají dohady ve vedení České pošty a.s. o rušení či zachování
venkovských poštovních úřadů, které se jeví jako nerentabilní. Uvažuje se, že pobočku opustí stávající
budovu a bude nově umístěna v prostorám přilehlé Jednoty. Rozvoz poštovních zásilek i důchodů je
organizován ze Slaného a na naší pobočce zůstává pouze vedoucí paní Marcela Prepletaná, která
zajišťuje veškeré služby, včetně peněžních služeb pro Poštovní spořitelnu ČSOB.
Sbor dobrovolných hasičů:
Během roku 2017 bylo vyhlášeno celkem 15 mimořádných událostí. Bylo také rozšířeno a
zkvalitněno naše vybavení. Z dotací vyhlášených GŘ HZS ČR na doplnění stavu přetlakových IDP jsme
dostali maximální přidělovanou částku. Za tuto částku byly pořízeny 4ks dýchacích přístrojů od firmy
Draeger a po zaškolení a vyzkoušení na stanici byly nainstalovány do prvovýjezdového vozidla. Kromě
toho byly zakoupeny 3 nové zásahové obleky a troje boty. Další důležitou událostí byla obměna
svolávacího systému. Původní Kango+ nahradilo svolávání od firmy Fireport, které má nespornou
výhodu v efektivnějším a rychlejším svolání výjezdové skupiny a následném výjezdu. Tento systém
komunikuje i s tabletem umístěným ve voze, který nás naviguje přímo na místo mimořádné události a
je možnost s ním komunikovat s operačním střediskem. Stejnou péčí bylo věnováno zvyšování
kvalifikace. Tři členové absolvovali školení strojníků na stanici HZS Slaný a další dva absolvovali
teoretické školení nositelů IDP na stanici HZS Slaný, které následně ověřili v protiplynovém polygonu
v Příbrami. Dále byl jeden člen vybrán do kurzu „autoškola pro členy JSDH obcí“ , který úspěšně
absolvoval řidičské oprávnění sk. C. Tento kurz trval 12 dní a konal se ZÚ Hlučín.
Římskokatolická církev:
Farnost Klobuky stále patří pod Zlonice. Mše se konají jedenkrát za čtrnáct dní podle předem
daného plánu. Farnosti Zlonice, Klobuky, Peruc, Smolnice a další spravuje Páter Cyril Kubánek. Mše
jsou málo navštěvované, věřících stále ubývá. Situace v církvi se celkem nemění.
Zdeněk Lisec
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