KRONIKA OBCE KLOBUKY 2010
Z EVIDENCE OBYVATEL ROKU 2010
Část obce
Dospělí - muži/ženy
Děti - muži/ženy
Cizinci - muži/ženy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Klobuky
526
259/ 267
79
47/ 32
12
6/ 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kobylníky
111
54/ 57
34
13/ 21
9
4/ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokovice
84
42/ 42
21
9/ 12
2
2/ 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Páleček
98
52/ 46
22
7/ 15
1
1/ 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeradice
66
36/ 30
14
8/ 6
0
0/ 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celá obec
885
170
24
S trvalým pobytem k 31.12. 2010 bylo 1055 občanů.
V roce 2010 se:
Přistěhovalo do obce
Odstěhovalo z obce
Zemřelo
Narodilo se
Přestěhovalo v obci
Rozvedlo
Sňatky

24 občanů
20 občanů
6 občanů
11 dětí
13 občanů
5 manželství
3

ROZHLAS EVA - ZPRÁVY SMS NA MOBILY
ROZHLAS EVA umožňuje vyhlašovat důležitá upozornění, oznámení a sdělení, která budou
formou zprávy zaslána občanům – registrovaným uživatelům systému EVA.
Registrovat se můžete na obecním úřadu velmi rychle. Pak vám budou na mobil bezplatně
zasílány SMS o důležitých věcech týkající se většiny občanů (vypnutí elektřiny, informace o
zdravotním středisku apod.).
Přehled o registrovaných: Stav k 6.12.2010
Klobuky . . . . . . . . . . . . . . . . 99 registrovaných.
Čeradice . . . . . . . . . . . . . . . . 10 registrovaných.
Kobylníky . . . . . . . . . . . . . . .12 registrovaných.
Kokovice . . . . . . . . . . . . . . . .31 registrovaných.
Páleček . . . . . . . . . . . .. . . . . 13 registrovaných.
Celkem obec . . . . . . . .. . . . .165 registrovaných.
Během posledního roku se nově zaregistrovalo pouze 15 občanů. Z celkového počtu 1040
občanů je to pouhých 16 %. Vzhledem k tomu, že můžete být informováni i o různých
mimořádných situacích je počet zapojených do systému docela málo. Diskrétnost vašeho čísla
mobilního telefonu je zaručena. Kdo nejste registrován pouvažujte o této nabídce ! První
zpráva SMS byla zaslána již 13. 8. 2003. Celkem byly zaslány již 194 zprávy.

Obecní úřad
Zaměstnanci vykonávali svědomitě práci jim určenou. Jediná změna, která nastala, byla po
říjnových volbách změnou starosty. Stala se jím jako první žena v Klobukách paní Soňa
Ottová.
Zastupitelstvo obce
Svou práci vykonávalo ve stejném složení jako v roce 2009 až do říjnových voleb. Volby do
ZO pozměnily složení zastupitelstva. Volby vyhrála ČSSD. Její kandidáti obsadili
v zastupitelstvu obce 6 míst a nezávislí 3 místa.
Pošta
Na poště Klobuky v Čechách došlo ke změně 7. dubna 2010. Do starobního důchodu odešla
vedoucí paní Eva Králíčková. Jako nová vedoucí nastoupila paní Marcela Prepletaná. Ostatní
složení pracovníků je beze změn – Věra Blechová - přepážka, Alena Mračková, Monika
Posová, Lenka Linhartová – doručovatelky. Za dovolené vypomáhala Alena Šrámková.
Během roku se na poštu pořádaly exkurze pro děti z mateřské a základní školy. Dozvěděly se
něco z historie i současnosti pošty, zasoutěžily si o drobné dárky. Exkurze měly u dětí velký
úspěch.
Dne 31. 3. 2010 pošta po 160 letech zrušila posílání telegramů. Vysoce ztrátovou službu už
lidé téměř nevyužívali. V roce 2009 přijali pracovníci pošt od lidí pouhých 756 telegramů. O
něco více telegramů si posílaly instituce – skoro 20 tisíc ročně. Poslat telegram bylo neúnosně
drahé – jedna delší věta vyšla i na 200,- Kč. Zastaralý telegram nahrazuje nová služba „online“ dopis. Člověk může e-mailem zprávu poslat na poštu, kde ji vytisknou, vloží do obálky a
doručí.
První telegramy umožnil na českém území posílat výnos z roku 1850. Umožnil ho vynález
telegrafu, který pár let předtím představil Američan Samuel Morse.
Rozpočet obce 2010
ROZPOČET PŘÍJMŮ PRO ROK 2010
DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapit.
1121 Daň z příjmu právnických osob
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1511 Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejných prostranství
1347 Poplatky z provozování výherních hracích přístrojů
1349 Ostatní poplatky a daně z vybraných činností a služeb j.n.
1351 Odvod výtěžku z provozování VHP
1361 Správní poplatky (ověř.podpisu, trvalý pobyt, VHP a další)
4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
4116 Ostatní neinvestiční dotace Úřad práce (UZ 13101)
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvek na školy)
4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů

1 300 000
180 000
110 000
1 800 000
0
2 800 000
1 200 000
7 390 000
14 000
1 000
10 000
0
6 000
15 000
150 000
0
60 000
0

Nedaňové příjmy
2310 Pitná voda
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3632 Pohřebnictví
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy z finančních operací
Úhrn příjmů

20 000
2 000
0
100 000
90 000
10 000
0
0
400 000
0
0
0
60 000
8 328 000

ROZPOČET VÝDAJŮ PRO ROK 2010
1 1014 Deratizace
2 2212 Silnice
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
2333 Úprava drobných vodních toků
3 3113 Základní škola a Mateřská škola - příspěvková organizace – provoz
Základní škola a Mateřská škola - neinvestiční přísp.jiným obcím
3314 Knihovnické činnosti
3319 Záležitosti kultury
3322 Zachování a obnova kulturních památek
3341 Veřejný rozhlas
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Tělovýchovná činnost
3519 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí, plynofikace - splátky půjčky ČS
3635 Územní plánování
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4 4318 Ostatní sociální péče
4319 Sociální péče, zdravotně postižení
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5 5311 Bezpečnost a pořádek
5512 Požární ochrana
6 6112 Místní zastupitelské orgány
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné výdaje z finančních operací
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu

10 000
3 700 000
30 000
1 614 800
10 000
0
1 200 000
150 000
150 000
80 000
0
40 000
10 000
100 000
75 000
50 000
90 000
200 000
10 000
0
0
30 200
700 000
200 000
0
20 000
0
50 000
150 000
1 200 000
1 900 000
60 000
60 000

CELKEM
FINANCOVÁNÍ
8 8115 Změna stavu krátkodobých peněz
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček (ČS) CELKEM

11 890 000
4 202 000
640 000
3 562 000

Z činnosti společenských organizací a církví
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů
Organizace má 52 členy, novými členy se stali panové Mach a Malý. Na příspěvcích bylo
vybráno 2 600,- Kč a odesláno na OVPO.
I když má organizace 52 členy, nejsou schopni se zúčastnit okrskových soutěží ani soutěží
jiných hasičských sborů. Na údržbě požární techniky odpracovali 213 hodin, na údržbě
budovy 36 hodin.
Výjezdy k požárům: Kobylníky – stoh slámy, Vrbičany – strniště na poli.
Pořádané akce: Taneční zábava po výroční členské schůzi, pálení čarodějnic u místní
sokolovny, v létě proběhl Klobucký pětiboj – soutěž o pohár starosty obce mezi Sokolem
Klobuky, Spolkem rybářů a požárníky. Letos vyhrálo družstvo rybářů tzv. Čudla-team,
v požární zbrojnici se na konec roku pořádal Silvestr.
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky
V roce 2010 se konaly 2 členské schůze a to v březnu a v říjnu. Březnová schůze je spojena
s oslavou MDŽ. Výbor KZPO se sešel 5x. V měsíci červnu uspořádali zájezd na zámek Chýše
a Manětín. Na přelomu srpna a září se uskutečnil týdenní rekondiční pobyt do penzionu
Hejtman v Chlumu u Třeboně. Obec opět přispěla částkou 20 tisíc Kč. Přispívají i některé
obce na své občany, kteří jsou v organizaci. Firma Linet Želevčice poskytla organizaci
sponzorský dar ve výši 2 tisíce Kč.
Organizace má k 31.12.2010 73 členy. Na rekondiční pobyt byl příspěvek 400 Kč nebo 200
Kč podle délky členství. V průběhu roku oslavilo kulaté jubileum 12 členů, kterým byly
předány balíčky v hodnotě 100 Kč. Členské příspěvky se i nadále platí ve výši 50,- Kč.
V roce 2010 ukončila funkci předsedkyně paní Helena Procházková, funkci ve výboru
ukončila i paní Božena Kubíčková, která se odstěhovala. Nové složení výboru: předsedkyně Miluše Formánková, místopředsedkyně – Vendula Šolcová, zapisovatelka – Helena
Kubiasová, pokladní – Anna Dandová, revizní komise – Eliška Jágrová, Marta Kurtová.
Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky
Výbor pracoval ve složení: Pinc Martin, Pinc Dušan, Pinc Karel, Suk Marek, Krček Petr,
Kerner Václav, Čížek Jiří, Cabejšek Michal, Krček Antonín. Mužstvo dospělých skončilo ve
III. třídě okresní soutěže na 9. místě. Na hostování ze sokola Vraný přišel Kalik Michal a
z SK Zichovec Říčka Jiří. Z mužstva odešel do „důchodového vejminku“ do Vrbičan veterán
Václav Douša. Dorost skončil na posledním místě okresního přeboru. U obou družstev zůstali
stejní trenéři jako v roce 2009. Tým Rapidu Páleček sestoupil z okresního přeboru ve futsale
do okresní soutěže, KLC Klobuky nadále pokračuje v okresním přeboru. I v letošním roce
bylo hřiště propískováno říčním pískem (50 tun). Stroje a pomocnou ruku na zapískování
poskytlo zahradnictví pana Františka Ryvoly. Zahradnictví Liska a zahradnictví Ryvola ještě
poskytly trávníkový koberec na opravu hřiště. Obec Klobuky přispěla na sportovní činnost
dotací víc než 100 tisíc Kč. Uspořádali 6 tanečních zábav, Klobucký pětiboj (1. rybáři, 2.
hasiči, 3. fotbalisté),Turnaj ulic (vítěz Riegerovka) a Pouťový turnaj o pohár starosty obce
Klobuky, který konečně v jeho historii trvání vyhráli místní fotbalisté.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky
Školní rok 2009/2010 začínala Základní škola a Mateřská škola Klobuky se 72 žáky školy a
35 dětmi v mateřské škole. V průběhu prázdnin došlo ke zřízení nové třídy mateřské školy a
významné rekonstrukci v podobě opravené fasády na budově školy. Počet provozních
zaměstnanců školy zůstal stejný, v mateřské škole mají o jednu paní učitelku více.
Škola má vytvořen vlastní Školní vzdělávací program, podle kterého jsou vzděláváni žáci v
prvním až třetím ročníku a v šestém až osmém ročníku. Velká pozornost je věnována žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu školního roku měli žáci možnost
navštěvovat bezplatné zájmové kroužky gymnastiky, pohybových her, dramatický kroužek,
hrátky s interaktivní tabulí, hrátky s přírodou, keramický kroužek, kroužek nápravy SPU. V
průběhu školního roku byla jako každoročně uspořádána přehlídku dětské recitace „
Klobuckou rolničku“, Vánoční trhy a Slavnostní ukončení školního roku na zahradě školy. Na
začátku školního roku došlo také na slavnostní otevření sportovního hřiště, realizovaného v
rámci projektu zřizovatelem školy a děti 1. a 2. ročníku se zúčastnily plaveckého výcviku ve
sportovní hale Louny.
V rámci zlepšování pracovních podmínek ve škole proběhlo o hlavních prázdninách 2010
malování prostor školy, mateřské školy a školní jídelny. V přízemní třídě vpravo byla
kompletně zrekonstruována podlaha, položené nové PVC. Třída byla vybavena novou tabulí.
Vzhledem k růstu zájmu o provoz mateřské školy a většímu počtu žáků předškolního věku ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí bylo rozhodnuto o zřízení přípravné třídy, k čemuž
byly rekonstruovány prostory u sauny mateřské školy. Přípravná třída byla kompletně
vybavena novým školním nábytkem. Třída výrazně pomáhá dětem v přípravě na nástup do
školy. Učitelkou této třídy se stala paní Marcela Zázvorková, která pracovala od ledna 2010
jako třetí učitelka v mateřské škole. Na její místo nastoupila paní Naděžda Niemsová.
V základní škole došlo na začátku školního roku 2010/2011 k několika organizačním
změnám. Na mateřskou dovolenou odešla učitelka Mgr. Radka Hartmanová, na Obchodní
akademii ve Slaném odešel pan učitel Jindřich Vodňanský. Do důchodu nastoupily paní
učitelky Jaroslava Hodková a Mgr. Ludmila Zichová. V září tak ve škole začali pracovat noví
vyučující – Běla Outratová, Luboš Ondráček a Karel Musch. Bohužel v průběhu října došlo k
další změně, kdy odešel pan Karel Musch a na jeho místo nastoupila paní Jitka Břízová.
Mateřská škola během roku pořádala Den čarodějnic na školní zahradě, besídky k svátku
matek a vánoční, na školním výletě děti byly v plzeňském Dinoparku, na školní zahradě
shlédly ukázku výcviku dravců, do školky přijelo několikrát také divadlo I. Lhotákové. Děti
ze školky mají možnost navštěvovat základní školu v Klobukách v rámci keramického
kroužku a účastní se také výuky v 1. ročníku.
Mateřská škola také umožňuje navštěvovat prostory školky maminkám s dětmi ve věku 1-3
let jednou za 14 dní, kdy je otevřené Mateřské centrum pod vedením paní učitelky Naděždy
Koudelkové.
15.března se uskutečnil zápis dětí pro školní rok 2010/2011. U zápisu bylo 24 dětí. MŠ
navštěvují také děti z okolních vesnic – Telec a Vranýho.
Místostarosta p. Henzl informoval na ZO o obsazení tříd v MŠ a ZŠ od 1. září 2010. Do dvou
tříd v MŠ chodí 37 dětí (kapacita je 38). Přípravnou třídu navštěvuje 7 dětí. V ZŠ chodí do
1. třídy 9 žáků, do 2. třídy 15 žáků, do 3. třídy 10 žáků, do 4. třídy 5 žáků a do 5. třídy také
5 žáků. Na prvním stupni jsou spojené třídy: 2. + 5. (20dětí) a 3. + 4. (15 dětí). Na druhém
stupni je 6. třída s 11 žáky, 7. třída s 9 žáky a 8. třída s 9 žáky. Školu celkem navštěvuje 80
dětí (73 + přípravná třída).
Římskokatolická církev
Římskokatolická farnost Zlonice – Klobuky

V roce 2009 byly sloučeny farnosti z rozsáhlého regionu pod Římskokatolickou farnost
Zlonice. Dne 20.června 2010 byla sloužena mše svatá v kostele ve Zlonicích. Šlo o první
setkání zástupců všech věřících sloučené farnosti. V dubnu se sešli zloničští farníci na
Duchovní obnovu farnosti.
Ke dni 13.února 2010 byl jmenován nový arcibiskup Dominik Duka, bývalý biskup
královehradecký. V neděli na Bílou sobotu velikonoční přivezl Páter Michal „Paškál“ ( velká
svíce, která se zapaluje na Velikonoce). V kostele byla instalována velikonoční výstava. Byly
to práce dětí mateřské školy, základní školy a věřících občanů. Letos přišly děti z mateřské
školy s paní učitelkou naposled na výstavu.
Od 1.7. 2008 byl odvolán kněz Pater Marek Petrigel a novým zlonickým knězem byl
jmenován P. Ing. Mgr. Michal Kimák. Byl přivítán 2.8. na první mši.
Po poutní mši v kostele Svatého Vavřince v neděli 8.8.2010 se konalo znovuvysvěcení
kapličky Svaté Anny (matky Panny Marie) v Klobukách. Sešlo se asi 50 občanů. Pater Kimák
připomenul život Svaté Anny a kapličku vysvětil. Pater Michal si přivezl s sebou Jáhna a dva
malé ministranty. Starosta Vladimír Procházka předal klíče od kapličky paní Tomcové
s poděkováním za její starostlivost a péči o kapličku.
Dne 6.11.2010 byly slouženy mše za zemřelé. V kostele byla instalována vánoční výstava
výrobků dětí základní a mateřské školy. Dne 18.12. bylo přivezeno do kostela Svatého
Vavřince Betlémské světlo, od kteréhosi věřící zapálili svoje svíčky.
Mše svaté jsou v kostele první a třetí sobotu v měsíci, v případě svátků, pouti a posvícení ještě
v neděli. Úklid kostela se provádí dle potřeby. Běžně uklízí a o květiny se stará Helena
Procházková. Na elektrické přenosné varhany hrají paní učitelka Miluše Štruplová a paní
Marie Pašková ze Zlonic a střídají se. Mše slouží Pater Ing. Mgr. Michal Kimák, někdy za
asistence jeho přátel kněží či studentů. Letos přijel dvakrát Pater biskup Karel Herbst.
Politické strany
MO ČSSD Klobuky
Rok 2010 začínala MO ČSSD Klobuky s 15. členy. Během roku na svých šesti jednáních
přijala do svých řad celkem čtyři nové členy z městyse Zlonice, kde pomáhají založit
v souladu se stanovami ČSSD místní organizaci. Po komunálních volbách z ČSSD vystoupila
paní Volrábová Jana. Na konci roku měla MO 18 členů.
Rok 2010 byl ve znamení dvojích voleb, voleb do PS Parlamentu ČR a do Obecních
zastupitelstev. V jarních volbách do PS Parlamentu ČR zvítězila ČSSD s 22,08% hlasů, druhá
se umístila ODS s 20,22% hlasů, třetí skončila TOP 09 se 16,70% hlasů a čtvrtá KSČM
s 11,27%. Volební účast byla 62,60% voličů. Bohužel, jak z rozložení sil ve Sněmovně
vyplynulo, neměla ČSSD pro složení většinové vlády koaliční potenciál a odešla do opozice.
V podzimních volbách do Zastupitelstva obcí si ČSSD vedla o mnoho lépe. Nad konečnou
podobou volebního programu se vedly mnohé diskuse a i nominace kandidátů proběhla
v souladu s metodickými pokyny. Volební výsledek byl pro ČSSD příznivý. V řeči čísel
zvítězila ČSSD s 64,51% hlasů a ziskem 6 mandátů před Nezávislými s 35,48% hlasů a
ziskem 3 mandátů. Na ustavující schůzi zastupitelstva byla zvolena starostkou členka ČSSD
paní Soňa Ottová a místostarosty také členové ČSSD pánové Vladimír Procházka a Martin
Pinc.Díky aktivitě představitelů MO se podařilo získat z dotačního titulu FROM (Fond
rozvoje obcí a měst) KÚ Středočeského kraje dotaci 1,900.000,- Kč na generální opravu
silnice přes Kobylníky a v Čeradicích od kapličky.
V oblasti kulturního a společenského života MO pomáhá zajišťovat a organizoval pálení
čarodějnic, Den dětí, Klobucký pětiboj, pouťový turnaj v kopané, strojení a setkání u
vánočního stromu.

Většiny členských schůzí se zúčastnil náš přítel Ing. Marcel Hrabě, náměstek hejtmana
středočeského kraje.
Zemědělství
Kdysi řepařský kraj, ze kterého plynuly prostředky na výstavbu domů, investice na
rozšiřování zemědělských usedlostí i samotného cukrovaru se změnil na kraj obilnářský. Na
polích je vidět pouze obilí, kukuřice, řepka, vojtěška, hořčice a pro vlastní spotřebu pěstované
brambory a krmná řepa. Cukrovku pěstuje pouze firma Statek Novák Jarpice-Kamenice. Ke
zpracování se řepa vozí až do 90 km vzdáleného cukrovaru v
Dobrovicích na
Mladoboleslavsku. Za dvacet let se změnily i vlastnické vztahy. Drobní zemědělci jsou pouze
4! Ostatní majitelé pole prodali nebo je pronajali právě firmě Statek Novák Jarpice-Kamenice,
který je jasně největším podnikatelem v zemědělské výrobě ve Středních Čechách a to včetně
farmy na výrobu mléka v místní části Kobylníky. Větší lány polí obhospodařují ještě Ing.
Haškovec, AGROS Vraný, družstvo vlastníků a Ing. Kozák. Chmel se v obci nepěstuje již od
roku 1993. V obci již také nejsou žádné včely.
BĚH UDÁLOSTÍ V OBCI V ROCE 2010
LEDEN
11. 1.
Změnu ÚP vyvolává nemožnost stavět na parcele v KÚ Kobylníky p.č. 38/18 o rozloze cca 8
ha, která byla určená pro bytovou zástavbu. Zájemci o stavby chodí a nemáme jim co
nabídnout. Nabízí se možnost dát do ÚP k zastavění pozemky po pozemkových úpravách v
KÚ Klobuky par. č. 46, 36, 48, 32, 50 kde má obec cca 2,5 ha. Další pozemky v tom místě
mají potomci rodiny Snopových, paní Šímová z Hořešovic a pánové Cihlář a Dvořák .
Možnost výstavby v KÚ Kobylníky na p.č. 38/18 a v KÚ Klobuky p.č. 604 zrušit. Přidat v
KÚ Čeradice pozemky ke stavění /paní Merhaulová/ a pole p.č. 58/1 PK v KÚ Kobylníky
p.č.51/1 o rozloze 2,9 ha na průmyslovou zástavbu (solární elektrárna). Paní Hošková
požádala o změnu pole na vesnické bydlení na parcelách 254/4, 6 a 7 a 227/7. Referát ÚR pan
Drvota a paní Brožová na MÚ Slaný s navrhovanými změnami vyjádřil předběžný souhlas. S
majiteli, kterým zrušíme pozemky určené k výstavbě, se nemusíme vyrovnávat finančně do
roku 2012. Firma Kadlec, potažmo paní Arch. Ing. Binderová bude pozvána ke konsultaci při
zadávání zakázky – změna ÚP obce Klobuky. Šéf firmy Kadlec slíbil cenu za změnu do
200.000,- Kč, na které se budou podílet všichni vlastníci podílem podle počtu m². Pro obec to
znamená náklad cca 60.000,- Kč. Dne 11. 1. 2010 bylo předběžně projednáno s Ing.
Archmanem, ţe pozemky pro výstavbu by měly být do 1 000 m², při kalkulacích by se
počítalo s vybudováním infrastruktury s prostředků majitelů, a ţe případné získání dotací na ni
by v podstatě zlepšovalo ekonomiku záměru. Na nákladech infrastruktury by se stavebníci
podíleli podle počtu m² vložených do projektu. To se týká „velké zástavby“ směr Hořešovice.
K uvedenému bodu proběhla diskuse, která se týkala především území pro bytovou výstavbu.
K tomuto se vyjádřil pan Cihlář spolu s projektanty. Jeho úmysl je využít pozemek pro
výstavbu cca 80 domků spolu s vlastníky pozemků.
Záměrem je vybudovat v dotčeném území veškeré inženýrské sítě (elektřina, vodovod, plyn,
kanalizace, komunikace apod.).
K budoucí výstavbě je plánováno přivedení přivaděče vody z rozvodu Severočeské
vodárenské společnosti tzn., nebudou budovány studny. Toto byla připomínka místostarosty,
aby podmínka přivedení vody do území bytové výstavby byla začleněna do územního plánu,
aby se nekopaly studny a nebyly ohroženy stávající, narušením podzemních zdrojů.
K návrhu byly podány ještě další připomínky, které budou prodiskutovány a případně
doplněny do návrhu podání změn územního plánu obce Klobuky.

15. 1.
Výroční členská schůze SDH spojená s taneční zábavou.
Byl schválen pronájem pohostinství v Kokovicích paní Henselyové Věře za nezměněných
podmínek nájemní smlouvy. Paní Dicková dostala výpověď z nájmu k 31. 12. 2009.
Paní Dicková podala výpověď k 31. 1. 2010. Paní Henselyové byl předán návrh nájemní
smlouvy. Dne 29. ledna 2010 bylo pohostinství předáno paní Věře Henselyové.
ÚNOR
Starosta informoval o nástupech zaměstnanců na VPP. Od 1. 2. 2010 nastoupila pí. Čížková
Jana, p. Formánek Vladislav a pí. Pleschingerová Jana. Od 1. 4. 2010 nastoupí pí. Kováčová
Růžena, p. Horák Karel, p. Ležák Josef . Z řad zastupitelů vzešlo doporučení starostovi
zaměstnat na VPP i p. Kiše Ludvíka.
2. 2.
V Pálečku bylo nainstalováno silniční zrcadlo na křižovatce k bytovkám, aby se zajistila lepší
bezpečnost při odbočování vlevo.
4. 2.
Napadlo tolik sněhu najednou, že 2 dny byla neprůjezdná silnice Kobylníky – Neprobylice.
5. 2.
Byla provedena kontrola lipové aleje u silnice – křižovatka Třebíz – cukrovar – Hořešovice.
Bylo doporučeno lípy zkrátit, aby lépe odolaly větru. To také bylo v průběhu února provedeno
firmou pana Drbohlava z Loun.
11. 2.
Pan starosta jednal s panem Schovánkem – majitelem firmy, který slíbil zajistit dotaci na
vyčištění rybníka v Kokovicích.
16. 2.
Byly objednány nové smaltované tabule pro všechna značení v obci u firmy SMALT Zlín
.
BŘEZEN
2. 3.
Ekostavby Louny nastoupily na výstavbu budoucí Malypetrovy ulice a chodníků v centru
obce. Jedná se o akci z FROMu, na které se podílí KÚ Středočeského kraje 4. mil. Kč.
5. 3.
Provedena oprava střechy na budově OÚ, opravu provedla firma Doubek – Slaný.
8. 3.
Výroční schůze KZPO spojená s oslavou MDŽ, k tanci i poslechu zahrála Petra Šteflová.

12. 3.
S odborem ŽP ve Slaném bylo dohodnuto povolení napuštění rybníku v Kokovicích, zároveň
PÚ pronajal rybník místnímu zahradníkovi panu Liskovi, který rybník nenapustil a žádal o
dotaci na odbahnění celého rybníku.

Začala jezdit v pondělí a pátek dopoledne do Kokovic, Čeradic a Pálečku pojízdná prodejna
z Loun.
13. 3.
Byla provedena oprava přítoku do kašny, poté co se zjistilo, že voda znehodnotila měděné
trubky.
26. 3.
V hasičárně se konala taneční zábava, hrála skupina Ikaros.
29. 3.
Nastoupila firma FISA Slaný na dobudování vodovodu v Kokovicích.
30. 3.
„Čaj o páté“. Beseda s pani Dr. Krotilovou o historii a o zajímavostech při bádání v archivech.
DUBEN
4. 4.
V Kokovicích bylo otevírání studánky, zúčastnilo se asi 100 lidí. Zorganizovali to místní
chalupáři, kteří studánku vyčistili, opravili a zpřístupnili veřejnosti. Kulturní program si
připravili kokovické děti, pan starosta ocenil jejich práci a poděkoval za instalování mobiliáře
na dětském hřišti u rybníka.
13. 4.
Bylo vysázeno 5 borovic na nově upravený pozemek před domem č. p. 136.
21. 4.
Předány podklady na regionální rozvoj MÚ Slaný ke změně územního plánu obce Klobuky.
22. 4.
DEN ZEMĚ – po celé obci se uskutečnil sběr papíru pomocí dětí ze základní školy.
28. 4.
V Kokovicích byla provedena tlaková zkouška vodovodního potrubí – bez závad.
30. 4.
Pálení čarodějnic u místní sokolovny proběhlo bez úrazu a komplikací. Trochu poprchávalo,
ale dětem to moc nevadilo.
KVĚTEN
3. 5.
Vyhodnocení výstavby vodovodu v Kokovicích, celkové náklady činily 6 621 047,- Kč.
28. - 29. 5
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Klobuky Páleček Celkem Účast %

Zapsaných osob ve výpisech a zvl. sezn.
Vydané úřední obálky
Odevzdané úřední obálky
Počet platných hlasů

739
422
422
421

86
63
63
63

825
485
485
484

58,67

HLASY PRO JEDNOTLIVÉ STRANY

Poř. Strana
1.
2.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.

Klobuky Páleček Celkem Pořadí

Občané.cz
Liberálové.cz
Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Koruna Česká
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení pro republiku
Strana Práv Občanů Zemanovci
Stop
Top 09
Křesťanská a demokratická unie
Volte Pravý Blok
Česká strana národně socialistická
Strana zelených
Suverenita
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

2
2
57
1
56
0
143
0
16
1
33
5
1
0
6
30
8
8
1
51
421

1
0
8
0
9
1
24
0
1
0
5
0
0
0
0
5
4
2
0
3
63

3
2
65
1
65
1
167
0
17
1
38
5
1
0
6
35
12
10
1
54
484

12
13
2- 3
14 – 18
2–3
14 – 18
1
0
7
14 – 18
5
11
14 – 18
0
10
6
8
9
14 – 18
4

Procent
0,62
0,41
13,43
0,21
13,43
0,21
34,50
0
3,51
0,21
7,85
1,03
0,21
0
1,24
7,23
2,48
2,07
0,21
11,16

ČERVEN
1.6.
V hasičárně bylo úvodní jednání k provádění pozemkových úprav v katastrálním území
Kobylníky.
8. 6.
Hasičům byla zakoupena benzínová elektrocentrála, kterou budou využívat pro osvětlení
místa požárního zásahu, elektrocentrálu plně hradil KÚ z dotace – cca 8 000,- Kč.
16. 6.
Na zasedání zastupitelstva pan starosta obdržel petici proti chystanému záměru výstavby
bioplynové stanice majitele parcely č. 79/1 v k. ú. Kobylníky. Podepsaných 465 občanů obce
Klobuky i obcí okolních vyjádřilo nesouhlas s chystanou výstavbou bioplynové stanice.
Zastupitelé i přítomní občané v diskusi nezpochybňovali samotný přínos bioplynové stanice
pro likvidaci odpadu a výrobu energie, ale jednoznačně odmítli umístění provozovny v těsné
blízkosti obytných stavení. Obavy občanů vycházejí zejména z informací získaných
prostřednictvím elektronických a tištěných médií, ale i informací, které poskytli obyvatelé
lokalit, kde jsou podobné bioplynové stanice již v provozu. Jedná se především o nadměrné a
velmi časté zamoření zápachem během manipulace se „zpracovaným“ materiálem i
materiálem ke „zpracování“ a s tím spojené zvýšené zatížení infrastruktury obce, neboť je
reálný předpoklad, že majitel bude ve zmiňované BPS likvidovat i odpad z dalších jím
vlastněných okolních provozoven živočišné výroby.
19. 6.
V Kokovicích se konal již 3. ročník soutěže „Valčík a Polka“, tentokrát na hřišti za hojné
účasti návštěvníků. Vítězným párem se stala rodina Klikových.

24. 6.
V Kokovicích proběhla úspěšně kolaudace hlavního rozvodního vodovodního řadu. Nebyly
shledány žádné závady.
25. 6.
Místní šetření u hospodáře pana Maňáka - sousedé si ztěžují na zápach ze zvířat, kterých má
neúměrné množství. Výsledek šetření bude obsažen v zápise stavebního úřadu ve Zlonicích.
Nebyly zjištěny vážné závady. Soused pan Chornous se okamžitě odvolal, že nebyly
prověřeny jímky na těsnost.
29.6.
Ukončení školního roku muzikálovou akademií na zahradě mateřské školy. S žáky, kteří
ukončili základní školu se přišel rozloučit pan starosta a popřál všem pěkné prázdniny.
ČERVENEC
3. 7.
V Pálečku probíhal turnaj ve fotbale MUM /mírně unavení muži/. Vyhrálo mužstvo Rapid
Páleček. Turnaje se zúčastnilo velké množství diváků a přálo jim i pěkné počasí.
13. 7.
V základní škole se začalo s obnovou podlahy v jedné třídě. Podlaha byla značně vlhká a
hnila podkladová prkna pod parketami.
21. 7.
V mateřské škole se začal vybourávat bazén u sauny. Z celého prostoru se vybuduje nová
třída pro předškoláky, kteří dostali roční odklad pro nástup do 1. třídy.
28. 7.
V Kokovicích začali pracovníci na VPP s výstavbou nové opěrné zdi mezi autobusovou
čekárnou a domem č. p. 46.
30. 7.
Byla u Menhiru svatba 2 párů z Kokovic: pan Satýnek a slečna Červeňáková a pan Slanař a
slečna Novotná. Na jejich přání je oddával místostarosta pan Václav Henzl s paní
matrikářskou MÚ Slaný.
Z podnětu paní Miroslavy Tomcové, která se pečlivě stará o výzdobu a údržbu, byla
provedena oprava výklenkové kapličky za výkupem v Klobukách. Střechu zhotovil pan
Zemko z Tuřan, opravu fasády a úpravu okolí udělal pan Karel Pinc s pracovníky obce. Na
opravu přispěla 3000,-Kč firma Statek Novák Jarpice-Kamenice.
SRPEN
7. – 8.
Klobucká pouť. Letos přijely atrakce pana Wertheima. Večer se konala taneční zábava,
zahrála skupina Globus. Fotbalové utkání se muselo z důvodu nepříznivého počasí odložit až
na neděli, kdy se hrála utkání ve zkrácené verzi. Hrálo se mezi družstvy Klobuky, Peruc,
Zichovec a Žižice. Klobuky tentokráte Pohár starosty obce vyhráli.
V neděli byla vysvěcena kaplička farářem Ing. Mgr. Michalem Kimákem. Kaplička byla
zasvěcena sv. Anně.

10. 8.
Večer se sešli občané v hasičárně s projektantem bioplynové stanice Ing.Cejmarem z firmy
FARNATEC Roudnice. Bioplynovou stanici by chtěl postavit pan Novák ve statku
v Kobylníkách. Proti tomuto se postavili občané Kobylník i Klobuk peticí a rozhodnutím
zastupitelstva, které bylo 8 hlasy proti zřízení bioplynové stanice. Jediný starosta byl pro.
Tato schůze měla sloužit k objasnění nezávadnosti provozu bioplynové stanice pro životní
prostředí občanů.
Starosta informoval o obdržené výpovědi z objektu prodejny potravin v Kobylníkách, kde pí.
Všelichová ukončila živnost a objekt k 31. 8. 2010 uvolnila. Nový nájemce se nepřihlásil a
tak starosta obce dohodl s obsluhou pojízdné prodejny, která již zajíždí do Kokovic, Čeradic a
Pálečku i zastávky v Kobylníkách. Uvolněný nebytový prostor zatím zůstane volný pro
potřeby OÚ.
ZÁŘÍ
3. 9.
Krajská hygienická stanice provedla měření hluku kolem sila v Klobukách, silo nebylo zrovna
v plném provozu, tak by se mělo další měření uskutečnit ve večerních hodinách 14. 10.
17. 9.
Starosta obce Vladimír Procházka jako jediný v pátek v 18.00 položil kytice na hrob pana
Jana Malypetra na místním hřbitově. Tohoto aktu se nikdo jiný nezúčastnil.
18. 9.
Došlo ke slavnostnímu otevření zrekonstruované ulice, která nese jméno našeho rodáka a
významného prvorepublikového politika pana Jana Malypetra.
Hosty přivítal starosta Vladimír Procházka. Po krátkém úvodním slovu připomněla paní
Božena Franková osobnost Jana Malypetra nejen pro naši obec.
Program slavnostního otevřeni ulice byl následující:
10.00 hod. Hymna ČR a přivítáni hostů
10.15 hod. Připomenuti osobnosti Jana Malypetra
10.30 hod. Projevy hostů
11.00 hod. Otevřeni ulice
11.45 hod Požehnání farářem panem Mgr. Ing. Michalem Kimákem
12.00 hod. Vystoupení žáků I. stupně ZŠ, přestřižení pásky. Vystoupeni mažoretek při LŠU
Louny a procházka ulicí s lounskou kapelou pana Laxy. Zasazení památné lípy na okraji
ulice.
12.30 hod. Ukončení akce s poděkováním.
Starosta informoval o itineráři oslav otevření Malypetrovy ulice. Z pozvaných hostů se
omluvil A. Vondra (NATO), starosta Slaného RNDr. Ivo Rubík a místostarosta Slaného Ing.
Pavel Bartoníček (družební akce Skalica).
Organizační zajištění: mažoretky – p. Dandová – občerstvení v jídelně MŠ, hudba – p. Henzl
– občerstvení v pohostinství, VIP hosté – p.Procházka – raut v hasičském domě zajišťuje p.
Bachmann, fotodokumentace p.Vychodil + p. Svojanovský, páska – žákyně ZŠ.

ŽIVOTOPIS JANA MALYPETRA
Jan Malypetr, český agrární politik, čelný představitel České agrární strany v období mezi
dvěmi světovými válkami a blízký spolupracovník A. Švehly, stranického vůdce agrárníků, a
předseda československé vlády v letech 1932–35, přichází na svět 21. prosince roku 1873 v
Klobukách nedaleko Kladna v rodině sedláka. V mládí Malypetr studuje gymnázium v Praze
a vyšší hospodářskou školu v Kadani, po studiích se pak vrací na rodný statek, kde hospodaří.
Od roku 1899 působí Jan Malypetr jako funkcionář České strany agrární, v roce 1900 pak
vstupuje do veřejného života jako člen obecního zastupitelstva v Klobukách. Od roku 1906
pak Jan Malypetr působí v agrární straně jako člen jejího výkonného výboru, ve stejném roce
se stává členem obecního zastupitelstva ve Slaném, brzy nato nastupuje do funkce náměstka
okresního starosty. V letech 1911–1914 je Jan Malypetr starostou rodných Klobuk, za první
světové války, v letech 1914–18 je pak okrasním starostou ve Slaném. Po vzniku
Československa v roce 1918 se stává Jan Malypetr poslancem revolučního Národního
shromáždění, po volbách v roce 1920 svůj poslanecký mandát obhájí – poslancem Národního
shromáždění za agrární stranu je pak až do roku 1939. V roce 1922 Jan Malypetr poprvé
vstupuje do československé vlády – 7. října tohoto roku je jmenován ministrem vnitra v první
Švehlově vládě (je jím do 9. prosince roku 1925). Po parlamentních volbách v roce 1925 je
pak Jan Malypetr jmenován do funkce předsedy poslanecké sněmovny Národního
shromáždění. V době vnitrostranické krize v České straně agrární v roce 1932 je Jan Malypetr
T. G. Masarykem (viz Masaryk, T. G.) jmenován místo F. Udržala 29. září roku 1932
československým předsedou vlády – v čele s Malypetrem pak Československo úspěšně
překoná následky celosvětové hospodářské krize, a to díky řadě opatření jak hospodářských,
tak politických – v červnu roku 1933 Národní shromáždění Malypetrově vládě schválí
mimořádné pravomoci v hospodářské oblasti, vládní kabinet má pravomoc sám rozhodovat
o československém hospodářství (s výjimkou měnové oblasti): tato pravomoc je pak
ponejvíce uplatňována v zemědělství a ve finančnictví. Politická opatření, sloužící
Malypetrově vládě k překonání důsledků celosvětové hospodářské krize, pak mají podobu
zákonů, přijatých ve druhé polovině roku 1933 – jsou to zákony o tisku, zákony o
mimořádných opatřeních na ochranu republiky nebo zákon o zastavování činnosti a
rozpouštění politických stran. V únoru roku 1934 (14.2.) sestavuje Jan Malypetr svoji druhou
vládu, po parlamentních volbách v roce 1935 pak i třetí (v květnu) – tato vláda ale nemá již
dlouhého trvání, 5. listopadu Malypetra ve funkci ministerského předsedy střídá M. Hodža.
Po svém odchodu z postu předsedy československé vlády se Jan Malypetr vrací do pozice
předsedy poslanecké sněmovny Národního shromáždění, kde pak setrvává až do března roku
1939 – poté Jan Malypetr z politiky odchází. Do veřejného života se pak Jan Malypetr vrací v
lednu roku 1944, kdy se stává jedním z členů předsednictva Ligy proti bolševismu,
organizace, jejíž vznik je reakcí protektorátních politiků na uzavření československo-sovětské
spojenecké smlouvy v roce 1943. Po skončení druhé světové války je Jan Malypetr za tuto
svoji aktivitu postaven na základě retribučních dekretů před soud, nakonec je ale zproštěn
všech obvinění a osvobozen.
Jan Malypetr umírá 27. září roku 1947 ve Slaném.
21. 9.
Byla dokončena opěrná zeď v Kokovicích.
22. 9.
EKOSTAVBY Louny nastoupily na vybudování nové silnice v osadě Kobylníky, která je
budována v rámci dotace Středočeského kraje ve výši 1 600 000 Kč,-. Součástí této výstavby
je i silnice v Čeradicích od kapličky zpět na silnici Klobuky – Zlonice v částce 300 000,- Kč.

ŘÍJEN
11. 10.
Členská schůze KZPO.
Večer se konala v hasičárně předvolební schůze MO ČSSD. Představili zde svůj volební
program pro obec pro volební období 2010 – 2014. Účast byla velice malá i přes to, že se
podával vynikající guláš a pivečko.
14. 10.
Měřením krajské hygienické stanice bylo zjištěno překročení hlukových hodnot o 9 decibelů.
Firma Statek Novák Jarpice-Kamenice byla donucena provést technické úpravy na strojních
zařízeních na jaře 2011.
15. - 16. 10
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Klobuky Páleček Celkem Účast %
747
89
836
345
46
391
345
46
391
46,77
2612
341
2953

Zapsaných osob ve stálých seznamech
Vydány úřední obálky
Odevzdané úřední obálky
Počet platných hlasů
č.

Kandidát

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ
1 PINC Martin
2 PROCHÁZKA Vladimír
3 VOLRÁBOVÁ Jana
4 SVOJANOVSKÝ Antonín
5 OTTOVÁ Soňa
6 LISEC Zdeněk
7 KUŽELKA Tomáš
8 DANDOVÁ Lenka
9 FORMÁNKOVÁ Miluše
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
1 BOULA Jiří
2 VYSKOČIL Zbyněk
3 MADZAROVÁ Radoslava
4 KALÍK Miroslav
5 RYVOLOVÁ Jana
6 KUBELKOVÁ JANA
SOUČTY

Klobuky
hlasů

Páleček
hlasů

Celkem
hlasů

Mandát

Procent

221
215
178
197
206
163
200
197
155

24
20
23
16
21
12
25
24
8

245
235
201
213
227
175
225
221
163

MANDÁT
MANDÁT
MANDÁT
MANDÁT
MANDÁT
MANDÁT
1.náhradník
2.náhradník
3.náhradník

12,86
12,33
10,55
11,18
11,91
9,18
11,81
11,60
8,55

188
134
131
165
122
140
2612

29
43
22
24
20
30
341

217
177
153
189
142
170
2953

MANDÁT
MANDÁT
MANDÁT
1.náhradník
2.náhradník
3.náhradník

20,70
16,88
14,59
18,03
13,54
16,22

18. 10.
Na OÚ zasedala komise pro hodnocení kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku na vodovod
Klobuky – Kobylníky. Organizaci výběrového řízení a vlastní výběrové řízení zajišťovala
firma CSSC a. s. Praha – ing. Podhorský za 163. tis Kč na základě smlouvy s obcí. Komise
z 12 uchazečů(PSVS Praha, ES Louny, FISA, Stavmonta Plzeň, Dálniční stavby Praha, Insky
Ústí, Firesta Brno, CGM Czech Praha, Mertastav Podklášteří. Firmy ZEPRIS Praha a KVIS

Praha) 2 vyřadila (Firmy ALPINE a Silnice Praha), do dalšího řízení postoupilo jen
10 zájemců.
25. 10.
Kontrola čerpání dotace na vodovod Kokovice ve výši 3 305 000,- Kč, kontrolu provedla
zástupkyně FÚ Slaný DiS. Brindová. Zkonstatovala, že čerpání dotací je v pořádku.
27. 10.
Pan starosta s manželkou položily kytici květin k památníkům padlých z První světové války
v Klobukách a Kobylníkách ke vzniku samostatného československého státu.
LISTOPAD
10. 11.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva. Na ustavujícím jednáni nového zastupitelstva se
sešlo asi 15 občanů obce. V hasičskem domě byli voleni starosta, 2 místostarostové a ustaven
finanční a kontrolní výbor zastupitelstva. Starostkou obce byla snad poprvé zvolena žena,
paní Soňa Ottová. Místostarosty byli zvoleni pánové Procházka Vladimír a Pinc Martin.
Dále byl ustaven tříčlenný finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce. Předsedou
finančního výboru byl zvolen pan Vyskočil Zbyněk a jejími členy pan Svojanovský Antonín a
paní Madzarová Radoslava. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Boula Jiří a jejími
členy pánové Lisec Zdeněk a Kuželka Tomáš. Na závěr noví zastupitelé poblahopřáli paní
starostce ke zvolení.
ZASTUPITELSTVO OBCE
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010- 2014
BOULA Jiří nar. 04.01.1961 Louny
Klobuky, V.B.Třebízského čp. 203 Automechanik
Mobil: 602 880 768 E-mail: jiri.boula@centrum.cz
Funkce: Předseda kontrolního výboru
KUŽELKA Tomáš nar. 13.04.1976 Slaný
Klobuky, Nová čp. 150 Soustružník
Mobil: 607 937 047 E-mail: Tomas.kuzelka@seznam.cz
Funkce: Člen kontrolního výboru
LISEC Zdeněk nar. 11.04.1950 Ústí nad Labem
Klobuky část Kokovice čp.39 Důchodce
Mobil: 724 509 889 E-mail: lisecz@seznam.cz
Funkce: Člen kontrolního výboru, předseda stavební komise
MADZAROVÁ Radoslava nar. 21.08.1952 Praha 7
Klobuky část Čeradice čp.34 Důchodce
Mobil: 774 210 825 E-mail: ---Funkce: Členka finančního výboru, členka komise kultura-sport
OTTOVÁ Soňa nar. 27.11.1964 Most
Klobuky část Kobylníky čp.30 Manažerka
Mobil: 725 438 288 E-mail: ottova.s@seznam.cz
Funkce: Starostka obce
PINC Martin nar. 30.06.1971 Slaný
Klobuky, Nádražní čp.128 Zámečník
Mobil: 725 438 283 E-mail: martinpinc@volny.cz
Funkce: Místostarosta obce, předseda komise kultura-sport

PROCHÁZKA Vladimír nar. 01.07.1938 Klobuky
Klobuky, Nádražní čp.96 Důchodce
Mobil: 725 438 282 E-mail: vlprochazka@seznam.cz
Funkce: Místostarosta obce, člen školské rady ZŠaMŠ
SVOJANOVSKÝ Antonín nar. 25.07.1944 Předměstí
Klobuky, Riegerova čp.5 Důchodce
Mobil: 723 573 479 E-mail: antosvoj@seznam.cz
Funkce: Člen finančního výboru
VYSKOČIL Zbyněk nar. 09.03.1971 Rakovník
Klobuky část Páleček čp. 69 Podnikatel
Mobil: 605 206 982 E-mail: zbynek.vyskocil@seznam.cz
Funkce: Předseda finančního výboru
15. 11.
Bylo provedeno vylosování dodavatele stavby vodovodu Klobuky – Kobylníky. Losovalo se
podle zákona za účasti notáře v budově Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, Praha.
Vylosováno bylo 5 účastníků z 10 obálkovou metodou.
Starostka s místostarostou p. Procházkou se zúčastnili jednání dobrovolného svazku obcí
mikroregion povodí Bakovského potoka. Při posuzování přínosu našeho členství v tomto
svazku starostka konstatovala, že nevidí žádný přínos, činnost tohoto svazku již postrádá svůj
smysl. Je zbytečné dále hradit poplatky a vzhledem k tomu, že výpovědní lhůta pro opuštění
tohoto svazku je 1 rok navrhla, dát jako obec výpověď k 31. 12. 2010. Tímto by bylo naše
členství ukončeno k 31. 12. 2011. Nikdo neměl žádnou připomínku ani dotaz.
20. 11.
V hasičárně pořádali Sokolové taneční zábavu.
24. 11.
Byla již 4. schůzka s Ing. Schovánkem, při které projednávali dotaci na odbahnění rybníka
v Čeradicích. Bohužel žádost o dotace byla neúspěšná, neboť MŽP nevyhlásilo dotační titul
na odbahnění malých rybníků, které mají malé obce ve svém majetku.
30. 11.
Byly ukončeny práce na výstavbě části nových rozvodů elektřiny v Čeradicích.
PROSINEC
6. 12.
Letošní zdobení vánočního stromu proběhlo trochu netradičně, protože se spustila sněhová
vánice, tak byl strom před nákupním střediskem ozdoben jen osvětlením.
8. 12.
Bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu Klobuky – Kobylníky.
Komise pro otevírání obálek ve složení: předseda Pinc M., členové – Procházka V.,
Svojanovský A., Ing. Topinková, Ing. Havlín, vybrala z 5 již dříve vylosovaných uchazečů
firmu FISA s. r. o. Slaný s nejnižší cenou 30 481 774,- Kč bez DPH. Další v pořadí byly:
STAVMONTA, ZEPRIS, DÁLNIČNÍ STAVBY A EKOSTAVBY LOUNY – 32 279 048,-.
Otevírání obálek probíhalo za vedení firmy CSSC a. s. Praha, kterou zastupoval
Ing. Podhorský.

9. 12.
„Čaj o páté“. Hostem byla paní Božena Franková, bývalá ředitelka Vlastivědného muzea
ve Slaném a naše dlouholetá spoluobčanka. Vyprávěla z historie Klobuk a okolí, beseda byla
taková domácí, zapojili se do hovoru vesměs všichni hosté. Přítomna byla i nová starostka
paní Ottová. Účast byla jako vždy velká.
16. 12.
V souvislosti s rekonstrukcí rozvodů elektrické energie v Čeradicích, kterou provádí ČEZ,
vznikla potřeba provést úpravu veřejného osvětlení. Toto bylo projednáno s firmou MACH,
která po předběžném odhadu požaduje za předpokládané práce, které bude provádět
v součinnosti s dodavatelskou firmou pro ČEZ, částku 50.000,- Kč. vč. DPH.
21. 12.
Místostarosta Procházka se zúčastnil jednání o změnách územního plánu obce Klobuky
ve firmě Kadlec. Na jednání byly „doladěny“ poslední změny, které spočívaly v následujícím:
zrušení plochy pro bytovou výstavbu mezi Kobylníkami a cukrovarem, zrušení plochy pro
bytovou výstavbu při výjezdu z Klobuk na Třebíz, vytvoření nového území pro bytovou
výstavbu na poli vpravo od silnice Klobuky – Hořešovice. Zde vznikne možnost budoucí
výstavby 80 domů. Změny zastupitelstvo obce požaduje z toho důvodu – původně plánované
území pro bytovou výstavbu spadá do církevních restitucí.
Jako každý rok pořádala Základní škola a Mateřská škola vystoupení svých žáků. Na
Klobuckou rolničku se přišlo podívat mnoho občanů a děti za svá vystoupení sklidily veliký
potlesk.
22. 12.
Starostka Ottová a místostarosta Procházka navštívili naše bývalé spoluobčany v DD ve
Smečně paní Vašírovskou a Chvalovou a v DD ve Velvarech pana Červeňáka. Popřáli jim do
nového roku pevné zdraví a předali jim malý dárkový balíček.
24.12.
Jsme se sešli u vánočního stromu. Přivítala nás paní starostka s tím, že neporuší tradici, která
je tady již zaběhlá. Dospělí dostali horký svařák, děti prskavky. Paní starostka popřála všem
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti do nového roku. Začalo pořádně chumelit, atmosféra byla
opravdu vánoční.
Místostarosta obce pan Vladimír Procházka oznámil zastupitelstvu, že provozovna bazaru
ukončí svoji činnost k 31. 12. 2010. Doporučil uvolněné prostory nabídnout k pronájmu.
Vzhledem k tomu, že zastupitelé neměli žádné připomínky bylo přijato následující usnesení.
Vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jediný zájemce a sice pan Tuan Le Anh, navrhla
starostka uzavřít s ním od 1. 1. 2011 smlouvu o nájmu NP v čp. 6 po bývalém bazaru.
POČASÍ
LEDEN
2. 1. V noci na sobotu zasypal sníh celé Česko. Sněhová bouře Daisy přinesla i k nám docela
neobvyklé množství sněhu.
Meteorologové odhadovali, že po čtyřech dnech vydatného sněžení leží v České republice
tolik vody, že to odpovídá zhruba 3,5 násobku objemu Orlické přehrady.

Nejnižší ranní teploty se pohybovaly až do –7°C, denní nepřekročily 0°C. Další vydatné
sněžení přišlo o týden později 8. ledna, následovalo ho další a to 17. ledna . Den na to přišla
obleva. Po dvoudenní oblevě přišel do České republiky další nápor zimního počasí, přes den
se teploty pohybovaly do –7°C a noční vyšplhaly dne 27.ledna až na –17°C. Koncem měsíce
došlo k dalšímu poklesu teplot na 2°C a v noci –3°C. Na většině území ležela sněhová
pokrývka nepřetržitě téměř po celý měsíc (od 2. ledna). Zejména v nižších a středních
polohách byla výška sněhu větší, než je obvyklé.
Také v letech 2000, 2004 a 2006 jsme se setkávali ve dnech 23. až 26. ledna s nejnižšími
ranními teplotami pod -20 °C.
ÚNOR
3. únor - nová sněhová nadílka od rána trápí obyvatele po celé zemi. O týden později jsme
vstávali do mrazivého rána. Také v dalších dnech teploty klesaly hluboko pod bod mrazu. U
nás se pohybovaly do –10°C přes noc, denní vyšplhaly na –3°C. 11.února opět teploty klesly
a přišlo sněžení. 22. únor - vyhlídky meteorologů na poslední únorový týden potěšily
všechny, kdo po dlouhé zimě čekali na příchod jara. Do střední Evropy pronikal teplý vzduch
od jihozápadu, a tak se odpolední teploty zastavily až na 13 °C.
BŘEZEN
První březnový týden s sebou přinesl výrazné ochlazení. Na Českou republiku se snesla další
sněhová nadílka. Teploty klesly na –5°C. Velmi studená rána přišla také ve druhém týdnu
tohoto měsíce, kdy teploty klesly až na –12°C. Během noci napadlo v Česku až deset
centimetrů sněhu. K tomu se na mnoha místech přidal nárazový vítr a dne 14. března zasáhla
naší oblast vichřice. V druhé polovině měsíce přišlo výrazné oteplení, noční teploty se
pohybovaly lehce nad 0°C, a denní stoupaly v intervalu 17°C – 22°C.
Na více než dvaceti místech republiky padly teplotní rekordy.
DUBEN
První dekáda měsíce se projevila opravdu aprílově. V noci teploty klesly i pod bod mrazu, aby
odpolední teploty vyšplhaly až na 20°C.
V druhé dekádě jsme se dočkali deště a to dosti výrazného. Teploty už byly opravdu jarní. Jen
ve dnech 20. – 22. se objevily přízemní mrazíky. Odpolední teploty vyšplhaly na příjemných
22°C. V poslední dekádě se noční teploty pohybovaly kolem 6°C a denní pak dokonce 28°C.
KVĚTEN
Celý měsíc propršel a bylo chladno. Déšť se nám vyhnul pouze v druhé dekádě. V první
a druhé dekádě si s námi počasí zahrálo. Teploty se pohybovaly od 11°C – do 22°C. Konec
měsíce se teplotně srovnal na 22°C.
ČERVEN
Začátkem měsíce byly výraznější srážky a teploty přes den jen 12°C. Letní teploty nastaly
od 5.června kdy vystoupaly na 26°C a tropické léto přišlo 11.června, kdy se rtuť teploměru
vyšplhala na 32°C, aby v následujících dnech opět klesla na 18°C. Ve třetí dekádě měsíce
pomalu stoupala teplota opět až na rekordních 32°C.
ČERVENEC
Rekordní teploty dále pokračovaly ještě začátkem měsíce července. 5. července přišlo
ochlazení v podobě deště a teploty klesly na 23°C. Opět šplhaly, až opravdu k největšímu
teplotnímu rekordu tohoto roku a to na 36°C, který se držel pár dní. Díky dešti klesly teploty

na 21°C - 25°C. Během pár dnů, však teplota opět stála vysoko a to na 35°C. Koncem měsíce
23. července přišel poslední déšť a 29. července veliká průtrž mračen, teploty klesly na 25°C.
SRPEN
Teplotně byl srpen velmi rozkolísaný. Začátkem měsíce stouply teploty na 30°C. Kolem
6.srpna klesly na pouhých 17°C a přidal se déšť. Během dvou dnů teploty byly opět na
25°C - 29°C. V polovině měsíce začalo pršet a déšť vydržel 3 dny. Teploty se v tuto dobu
pohybovaly kolem 17°C. Následoval prudký teplotní vzestup, kdy 22. srpna bylo naměřeno
31°C. Opět nastal pokles teplot provázený deštěm, kdy koncem měsíce byly teploty na 14°C.
ZÁŘÍ
Oproti loňskému roku, který byl ve znamení babího léta, se letošní září pyšnilo pouze nízkými
teplotami a to od 16°C do maximálních 21°C a to pouze jeden den 24.září. Déšť se přihlásil
pouze ke konci měsíce od 25.září do 29.září.
ŘÍJEN
První říjnová dekáda bylo podobná zářijovým dnům , kdy teploty se pohybovaly v rozmezí
12°C - 16°C. První mrazíky přišly již 10.října, noční teploty klesly na –3°C. Denní se
pohybovaly okolo 10°C. V polovině měsíce noční teploty stouply na 4°C - 7°C a denní
8°C - 11°C. Dne 27. října noční teploty klesly na –3°C. Přes den bylo 13°C.
V měsíci říjnu déšť překvapil pouze jeden jediný den a to 19.října.
LISTOPAD
První týden se listopadové teploty pohybovaly v rozmezí 12°C - 17°C. Ale překvapil nás
vichr a déšť. Teploty postupně klesaly na 5°C - 8°C, poslední záchvěvy tepla byly
13. - 14. listopadu, kdy rtuť teploměru vyšplhala na 17°C - 18°C. Od 15. listopadu rtuť
teploměru klesala, až sestoupila dne 27. listopadu na první mrazivý den –3°C a noční teploty
klesly na –7°C. První sníh se objevil 25. listopadu, další sněhová nadílka byla 29. listopadu,
kdy napadlo 22cm sněhu.
PROSINEC
V prosinci na mnoha místech padaly teplotní rekordy. Na Jizerce v Jizerských horách
naměřila stanice minus 26,1 stupně. U nás se 4. prosince rtuť zastavila na –21°C přes noc a
přes den –12°C. Mrazivé dny i noci vydržely až do 22.prosince, kdy na Vánoce přišla obleva
a teploty se pohybovaly na 4°C přes den. Odpoledne začal padat sníh a napadlo ho 10 cm.
Během prosince sníh padal jen pár dní. Konec měsíce a roku se vyznačoval mrazivými
teplotami přes den a i v noci.
Zpracovala kronikářka Lenka Dandová, Klobuky.

