KRON I KA OBCE KLOBUKY
Rok 2009
Z EVIDENCE OBYVATEL ROKU 2009
Část obce
Dospělí - muži/ženy
Děti - muži/ženy
Cizinci - muži/ženy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Klobuky
510
252/ 258
79
45/ 34
11
6/ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kobylníky
117
59/ 58
36
13/ 23
9
4/ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokovice
85
41/ 44
22
9/ 13
2
2/ 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Páleček
95
49/ 46
21
7/ 14
1
1/ 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeradice
64
35/ 29
11
5/ 6
0
0/ 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celá obec
871
169
23
S trvalým pobytem k 31.12.2009 bylo 1040 občanů.
Přihlášeno do obce v roce 2009
Odhlášeno z obce
Zemřelo
Narodilo se
Přestěhováni v obci
Rozvedeno
Sňatky

32 občanů
17 občanů
5 občanů
13 dětí
7 občanů
5 manželství
1

Obecní úřad
Od 1. ledna byla přijata na HPP paní J. Ležáková, která byla doposud zaměstnána na VPP.
Zastupitelstvo obce
Pokračovalo ve stejném složení jako v roce 2008. Zastupitelstvo se scházelo k pravidelným
zasedáním každou 3. středu v měsíci mimo července.
Pošta
Vedoucí pošty paní Králíčková sdělila, že žádné personální ani jiné změny nenastaly.
Rozpočet obce 2009
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2009
PŘÍJMY
Příjmy z činnosti obecního úřadu
Daň z příjmu fyzických osob záv.činn.
Daň z příj.fyz.osob ze samost.výd.činn.
Daň z příjmu fyz.osob z kapit.
Daň z příjmu práv.osob

792 000,1 300 000,200 000,100 000,2 000 000,-

Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Popl.za užívání veřej.prostr.
Popl.z hracích přístrojů
Odvod výtěžku z provozování hracích přístr.
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv.dotace, výkon stát.správy
Ostat.neinv.dotace (ÚP)
Neinv.dotace (přísp.na školu)
Celkempříjmy

3 000 000,15 000,1 000,10 000,7 000,19 000,800 000,132 000,450 000,80 000,8 906 000,-

VÝDAJE
Deratizace
Silnice a chodníky
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda, veřejné studny
Odvádění odpadních vod
Zákl.a mateř.škola,škol.jídelna
Knihovna
Kultura
Tělovýchova
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Splátka půjčky ČS na plynofikaci
Ostatní neinv.dotace, MPBP,PSČ,Svaz obcí
Sběr a svoz komunálního odpadu
Veřejná zeleň
Sociální péče, zdravotně postižení
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
Bezpečnost a pořádek
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Obecné výdaje (úroky z půjčky)
Celkemvýdaje

10 000,300 000,20 000,400 000,20 000,1 600 000,150 000,135 000,100 000,40 000,200 000,30 000,200 000,20 000,890 000,20 000,700 000,200 000,
20 000,100 000,1 000,150 000,1 200 000,2 300 000,100 000,8 906 000,-

Závěrečný účet obce za rok 2009
VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

8681197,58
8645119,50
17326317,08

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

8264279,37
791908,64

Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Celkem příjmy

503865,55
10578336,00
20138389,56

Mladý talent z Klobuk
Dalším rokem naši obec reprezentuje již 9 letý Michal Hamouz v amatérském motokrosu,
přestoupil na silnější motocykl KTM 65 ccm /6rychlostí/. V mezinárodním mistroství
amatérů 2009 se umístil na 3. místě z celkového počtu 18 závodníků, VVL LORENC
LOGISTIC CUP 2009 se umístil na krásném 5. místě z celkového počtu 30 mladých jezdců,
na KRUŠNOHORSKÉM POHÁRU obsadil 3. místo, na MISTROVSTVÍ EVROPY
V MOTOKROSU v Kozmicích u Benešova při tak ohromné konkurenci byl 9. Soutěže se
zúčastnili jezdci z 5 států /Česko, Dánsko, Lotyšsko, Německo, Polsko/, celkem 15. jezdců.
Trénuje u svého dědy v Hřešicích 2x týdně, kde mu děda Jiří Kulibaba postavil svoji dráhu.
Také ho doprovází na závodech. Servis na motocykl provádí strýc Josef Kulibaba. Tím
značně napomáhají finančně rodičům, neboť v dnešní době stojí soutěže značné finanční
prostředky. Obec přispívá Michalovi Hamouzovi částkou 10 000,- Kč ročně.

Z činnosti společenských organizací a církví
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů
Organizace má 53 členy, zemřel dlouholetý člen pan Jiří Danda /členem byl 43 let/, na
příspěvcích bylo vybráno 2 550,- korun a odesláno na OV Kladno. Byla provedena inventura
majetku v požární zbrojnici a odevzdána na OÚ.
Výroční členské schůze se také zúčastnil starosta obce pan Procházka, starosta hasičů okresu
Kladno pan Zuzka a velitel požární jednotky Slaný pan Hendrych.
Pořádané akce:
Taneční zábava po výroční členské schůzi, přispěli na Dětský karneval, tradiční Klobucký
pětiboj mezi Sokolem Klobuky, Spolkem rybářů a požárníky. Tak jako předchozí rok tak i
letos vyhrálo družstvo požárníků.Večer se konala taneční zábava v sokolovně. Na konci roku
byla Silvestrovská taneční zábava. Na údržbě požární techniky se odpracovalo 317 hodin, na
údržbě požární budovy 103 hodin. Vozidlo Tatra Cass je po generální opravě nástavby, cena
opravy byla 621.586,- Kč. SDH vyjížděl v roce 2009 celkem k 6 požárům: 27. 1. Lisovice –
dům, 19. 7. Zlonice – statek, 29. 7. Lisovice – pole, 6. 8. Zlonice – pivovar, 19. 10. Vrbičany
– dům, 13. 11. Klobuky – u kaštánku.

Klub zdravotně postižených občanů Klobuky
V letošním roce se konaly 2 členské schůze, výbor KZPO se scházel dle potřeby.
Rekondičního pobytu se zúčastnilo 27 členů a 19 ostatních včetně dětí. V měsíci červenci byli
opět na výstavě „Květy“ v Lysé nad Labem a po obědě ve skanzenu v Přerově nad Labem.
Zájezdu se zúčastnilo 46 osob, z toho 27 členů. V kostele sv. Vavřince byla o velikonocích
výstava prací školních a předškolních dětí a členek KZPO. Také o Vánocích byla uspořádána
tradiční výstava betlémů a různých vánočních prací. Obec Klobuky přispěla na činnost
částkou 20 000,- Kč. Ke dni 31. 12. má KZPO 70 členů. Na rekondiční pobyt přispěli
členům 200,- nebo 400,- Kč podle délky členství. Během roku navštěvují členy, kteří oslavují
kulaté výročí narození s gratulací a malým dárkem v hodnotě 100,- Kč. V tomto roce to bylo
14 osob. Členské příspěvky jsou i nadále stanoveny ve výši 50,- Kč.

Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky
Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2008.
Na začátku jarní sezóny byli nuceni odhlásit mladší žáky z okresního přeboru pro malý počet
dětí a i pro jejich nízký věk. Mužstvo dospělých skončilo ve III. třídě okresní soutěže na 4.
místě.V létě přestoupil ze Sokola Vraný hráč Jan Vácha a ze Sokola Jedomělice hráč Tomáš
Kocourek. K mužstvu na jaře přišel druhý trenér Marek Suk a vytvořil trenérskou dvojici
s Petrem Krčkem. Za klobucké mužstvo nadále nastupoval 48.letý veterán Václav Douša a
spolu s o něco mladšími spoluhráči ( Jaroslav Říčka, Dušan Pinc, Jan Kříž...) vytvořili jedno
z nejstarších mužstev na okrese. I v letošním roce hrálo mužstvo dorostu v okresní soutěži.
Pod vedením trenérů D. Pince a J. Říčky skončilo na šestém místě. Týmy KLC Klobuky a
Rapidu Páleček nadále hrály okresní přebor ve futsale.V tomto roce naplno fungovaly závlahy
na hřišti a tráva se začala výrazně lepšit a to i zásluhou provzdušnění a prosypáním hřiště
říčním pískem. Bylo použito 40 tun písku. Obec Klobuky opět přispěla dotací 100 000,- Kč na
sportovní život v obci. V letošním roce pořádali pět tanečních zábav, Dětský karneval,
Klobucký pětiboj, Turnaj ulic a Pouťový turnaj o pohár starosty obce Klobuky.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky
Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo základní školu 60 žáků, mateřskou školu 28 dětí.
Ve vyučování bylo vyučováno jednak podle dobíhajícího vzdělávacího programu Základní
škola, v prvním, druhém a šestém ročníku podle ŠVP Tvoříme společně školu. V mateřské
škole se s dětmi pracovalo podle programu Hrajeme si od jara do zimy – barevné korálky.
V personálním obsazení základní školy došlo k několika změnám. Uklizečkou se stala pani
Eva Oliberiusová a na místo školníka nastoupil pan Václav Černý.
Žáci se zúčastnili tradičních soutěží, jako je matematická soutěž Klokan, recitační soutěž
Slánka, kde z oblastního kola ve Slaném postoupila Monika Šimků do krajského kola, které
se konalo v Kolíně, soutěž mladých zdravotníků, soutěž ve vybíjené Mandarinková mísa,
fotbalového turnaje na Kladně. Výtvarné práce žáků se uplatnily na výstavě Nově ve školních
družinách /Lidice/ a na výstavě ZO ČSCH.
Své zájmy mohli žáci rozvíjet v zájmových kroužcích sportovních her, dramatickém a
výtvarných technik. Tematicky zaměřená odpoledne se uskutečnila v rámci setkávání se ZŠ
Vraný. Zaměřena byla na fotbal, keramiku a rybaření. Realizován byl i LVVZ Krkonoše –
Lahrovy boudy. Plavání probíhalo spolu se školkou v plavecké hale Louny.
I v tomto školním roce se pokračovalo ve zlepšování pracovních podmínek ve škole. Byla
dokončena oprava fasády na zadní části budovy školy, proběhla kompletní rekonstrukce
bezprostředního okolí školy, malování prostor školy i mateřské školy a školní jídelny, další
třídy byly vybaveny novým nábytkem a tabulemi. Do provozu byla uvedena nová interaktivní
tabule s pojezdem. Ke zlepšení pracovních podmínek došlo i ve školní jídelně, která byla
vybavena novými plynovými kamny, nerezovými stoly a konvektomatem.
Začátek školního roku 2009/2010 v Klobukách.
Den 1.září 2009 je datum zahájení školního roku, na které se z dětí těší asi pouze prvňáčkové,
na ně pak i jejich učitelé. Pro ostatní děti je to už jen začátek dalších povinností. Přesto se
dospělí snaží dětem tento začátek zpříjemnit, připravit pro ně prostředí, do kterého by chodily
rády. Tento trend převládá i v naší škole, spojující mateřskou a základní školu. Zřizovatel –
Obec Klobuky se postaral nejen o nové sportovní hřiště, pinpongový stůl, ale hlavně
kompletně zrekonstruoval zadní trakt školy, nově vydláždil chodníky příslušející ke školní
budově. Prostředí školy tak působí velmi kulturním a estetickým dojmem. Vzhledem k
malování ve vnitřních prostorách školy a školky je všude čisto a útulno. Patří za to dík nejen

zaměstnancům školy, ale i zaměstnancům obecního úřadu, kteří o letošních prázdninách škole
vydatně pomáhali. Navíc letos řešili příjemné problémy. Do školky se přihlásilo 35 dětí, do
první třídy nastoupilo 16 žáčků, celkem je ve škole 70 dětí, tedy za posledních 6 let nejvíc. V
rámci tohoto počtu byli nuceni zvýšit kapacitu školky a zároveň uvolnit pro školu a školku
další prostory. Po dohodě se zřizovatelem se pro tento školní rok vystěhovala ze školky
obecní knihovna a její bývalé prostory budou využívány školou a školkou. Počet tříd ve škole
je nyní 6. Samostatně se učí 1.třída s p.učitelkou Mgr. R.Strachotovou a asistentkou
H.Klikovou. Druháci a třeťáci pracují pod vedením p. učitelky S.Šumové a asistentky
A.Slivoňové, čtvrťáci a páťáci se učí u p.učitelky M.Miltrové. Na druhém stupni jsou tři třídy
– šestá, sedmá a devátá. Celkem zde pracují 4 učitelé druhého stupně a jedna asistentka.
Došlo i k rozšíření nabídky mimoškolních aktivit, po vyučování mají žáci možnost
navštěvovat sportovní, přírodovědné, technické, dramatické a výtvarné kroužky, pro všechny
žáky je přístupná třikrát týdně nabídka speciálně pedagogické pomoci, zahrnující jak práci s
dětmi se zdravotním postižením, tak i možnost psaní domácích úkolů a doučování v případě
potřeby.

Římskokatolická církev
S účinností ode dne 1. 1. 2009 došlo rozhodnutím pražského arcibiskupa ke sloučení
církevní právnické osoby Římskokatolická farnost Klobuky v Čechách s církevní právnickou
osobou s názvem Římskokatolická farnost Zlonice, se sídlem Pejšova 47, Zlonice, zastoupená
p. Ing. Mgr. Michalem Kimákem. Římskokatolická farnost Zlonice se tímto stává právním
nástupcem Římskokatolické farnosti Klobuky v Čechách a přechází na ní veškerý majetek –
věci, pohledávky a jiná práva, nároky, penězi ocenitelné a jiné hodnoty a závazky, a tudíž i
závazky ze smlouvy č. 0459/2004 ze dne 31. 12. 2003, což je smlouva o nájmu fary s panem
Kamilem Ciferou..

Politické strany
MO ČSSD Klobuky
MO ČSSD Klobuky měla na začátku roku 2009 15 členů. Během roku se na svém jednání
sešla celkem čtyřikrát. Na první členské schůzi v roce byl přijat nový člen pan Antonín Vlach
z Klobuk. V červnu zemřel pan Josef Šimák z Klobuk. Na konci roku měla MO 15 členů.
V roce 2009 se konaly volby do Evropského parlamentu. Členové MO se podíleli na
předvolebních akcích formou rozvozu a výlepu plakátů a někteří se osobně zúčastnili
předvolebních mítinků ve Slaném a na Kladně. Ve volebním okrsku Klobuky a Páleček
zvítězila ve volbách do EP ČSSD se ziskem 44,02% hlasů. Na druhém místě se umístila ODS
se ziskem 16,27% hlasů a na třetím místě se umístila KSČM se ziskem 15,79% hlasů. Do
volební místnosti přišlo 25,71% voličů. V celorepublikovém průměru se k volbám dostavilo
28,22% voličů, kteří odevzdali nejvyšší počet hlasů 31,45% ODS. Na druhém místě skončila
ČSSD se ziskem 22,37% hlasů. V přepočtu to znamená, že ČSSD bude mít v EP 7 poslanců
namísto nynějších 2.
Zejména zásluhou vlivu představitelů MO na stranické kolegy na Krajském úřadě se podařilo
získat pro obec z programu FROM 4 mil. Kč na rekonstrukci dnešní Malypetrovy ulice a další
příspěvek ve výši 1,321 tis. Kč na vybudování vodovodu v Kokovicích. Dále se MO ČSSD
spolupodílela na organizaci Dne dětí a přispěla cenami pro vítěze pouťového turnaje v kopané
„O pohár starosty obce„. Ceny vítězům předával lídr kladenské kandidátky za ČSSD pro
volby do PS PČR pan Vojtěch Volf s poslankyní PhDr. Lenkou Mazuchovou.

BĚH UDÁLOSTÍ V OBCI V ROCE 2009
LEDEN
6. 1.
Hospoda v Kobylníkách byla předána paní Věře Šimákové do pronájmu za měsíční nájemné
ve výši 1.000,- Kč.
12.1.
Uzavřena smlouva o užívání informačního systému CZECH-POINT.
16. 1.
V hasičském domě se konala výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů, která byla
zakončena tradiční tancovačkou. K tanci i poslechu zahrála dívčí kapela ŠARPET.
17. 1.
Uspořádali jsme zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na představení Dva na smetišti.
Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o vzestupech i pádech, lásce, ale i zklamání, prostě o
životě. Se svým synem Ondřejem, v roli klavíristy, se poprvé setkal na jevišti – v roli
stárnoucího herce – Radek Brzobohatý.
24. 1.
Ve 3.45 hod porušení domovní svobody, rozbité okno na OÚ a u pana starosty Procházky na
zahradě vytržený plot a vhozený na okno. To se naštěstí nerozbilo. Na oknech a na vratech
byla krev, rozbitá dvířka skříňky od Telecomu před domem Kubíčkových. Případ vyšetřovala
PČR, pachatel neznámý, škoda do 5000,- Kč a psychická újma.
25. 1.
Po taneční zábavě se našlo odstavené auto u kolejí ČD /stavědlo č. 1/, policie zjistila, že se
jedná o auto kradené a zajistila odtah.
28. 1.
Se konal v Základní škole v Klobukách zápis dětí do první třídy. Zapsáno bylo dvanáct
budoucích žáčků prvního ročníku a díky tomu bude pro ně otevřena samostatná první třída.
Vzhledem k zvýšenému zájmu rodičů o školu se tak uskuteční to, co si rodiče i učitelé v
poslední době mohli jen přát. Děti nastupující do prvního ročníku dostanou jako dar všechny
pomůcky zdarma. Prvňáčci si tedy mohou přinést jen aktovku a penál. V prostorné a nápaditě
esteticky vyzdobené třídě je čeká nový nábytek, nová bílá tabule a moderní pomůcky
odpovídající základní myšlence školního vzdělávacího programu Tvoříme společně školu.
Tento program upřednostňuje činnostně tvořivou práci dětí. Prvňáčci budou samozřejmě
využívat i dalšího vybavení školy: počítačovou učebnu, nově upravenou tělocvičnu a v
neposlední řadě i novou interaktivní tabuli. Za neustále se zlepšující materiální vybavení
vděčí škola především svému zřizovateli, Obci Klobuky. Zastupitelstvo obce v čele se
starostou panem Vladimírem Procházkou vynakládá na školu nejen nemalé finanční
prostředky, ale také - a to je neméně důležité - drží nad školou ochrannou ruku. Škola se tak
může při celkově nižším počtu žáků ve třídách nadstandardně věnovat individuálním

potřebám jednotlivých žáků. Zvýšená péče je poskytována žákům se specifickými výukovými
potřebami. Také součinnost práce mateřské a základní školy přináší své ovoce. Děti z
mateřské školy navštěvují například keramickou dílnu školy. Společně děti absolvují plavecký
výcvik, jezdí na výlety a pořádají různé akce. Předškoláci se svou paní učitelkou pravidelně
navštěvují školu a tak se seznamují s novým prostředím. Děti, které se chystají do školy, mají
možnost docházet s rodiči jednou týdně do Klubu pro rodiče a děti v mateřské škole.
Předškoláci s rodiči se mohou zúčastnit vyučovacích hodin v první třídě a sami se přesvědčit
o kvalitě výuky prvňáčků. Tato nabídka platí samozřejmě i pro všechny ostatní rodiče, kteří
mají zájem o výuku svých dětí, popřípadě i pro ty, kteří se chtějí s prostředím naší školy
seznámit.
ÚNOR
5. 2.
Zasáhla Obecní policie Koleč v místní části Kobylníky a přistihla pány Kovače M., Kovače
D. a pana Gažika při krádeži dřeva z lesa majitele cukrovaru pana Pavluse.
Dne 7.února uplynulo 140 let od narození kněze a spisovatele Jindřicha Šimona Baara.
Narodil se v Klenčí pod Čerchovem, 7.2.1869. Baarovy sebrané spisy obsahují 30 svazků,
básně, prózy, teologické úvahy i sbírky lidové slovesnosti z Chodska. Velkým dílem jeho
tvůrčích snah o životě na Chodsku je bezesporu trilogie o životě před rokem 1848 "Paní
komisarka", "Osmačtyřicátníci" a "Lusy", psané v létech 1923 až 1925. Původně zamýšlená
tetralogie, název čtvrtého dílu "Svatba", však nebyla dokončena, spisovatel stačil sepsat pouze
jen náčrtky.
Baar pocházel ze selského rodu. Jeho strýc Josef byl farářem v Putimi, kde trávil Jindřich své
prázdniny. Odtud také čerpal námět na román "Jan Cimbura". Baar chtěl původně studovat
filozofii a historii, ale nemoc otce jej přiměla k tomu, že vstoupil do semináře, aby odlehčil
rodině po finanční stránce. Při kněžském povolání se mohl více věnovat literatuře a historii
Chodska a jeho folklóru.
Působil na farách v Přimdě, Spáleném Poříčí, Stochově, Ořechu, Úněticích, Klobukách a po
deseti letech působení zde odešel zpět do Ořechu, kde měl hodně přátel. Svůj život dožil v
Klenčí, kde 24.října 1925 zemřel.
Našemu kraji věnoval několik prací mezi nimi svůj román "Poslední rodu Sedmerova", kde v
postavě hrdiny vlastně vykreslil rolníka Jana Bernáška, který se přiženil do Klobuk do statku
č.4. Jeho manželkou se stala Eleonora, rozená Valentová. V postavě Sedmery soustředil
zásluhy těch, kteří se zasloužili o hospodářský a kulturní rozvoj obce i kraje, i jejich chyby.
Za svého působení v Klobukách se nesetkával s pochopením a vděkem osadníků. Jeho
opravdovým přítelem byl ředitel cukrovaru Jan Zapp, dále poštmistr Wildt a další ředitel
cukrovaru Adolf Kotrba.
Pocházel ze zámožné rodiny, ale po smrti otce, bylo jmění vyčerpáno jeho dlouhou chorobou.
Matka musela usedlost prodat. Na její přání vstoupil do kněžského semináře a stal se knězem.
Maminka byla přesvědčena, že tak bude mít zajištěna levná studia a budoucnost. Byl
nepohodlným kritikem církevních hodnostářů a proto byl přeložen do Klobuk. Působil v naší
obci od roku 1899 do roku 1909, tedy celých deset let. Postaral se o zkrášlení kostela Svatého
Vavřince a věnoval velké úsilí, aby byla povolena stavba nové fary, neboť stávající fara byla
ve velmi zchátralém stavu – pocházela z roku 1786, doslova na spadnutí.
Při stavbě fary mu vydatně pomáhal ředitel cukrovaru Bohumil Zap. Stavba fary začala
19.3.1901 posvěcením stavebního místa a 22 dělníků se dalo do kopání základů. Osmého
června byla dosažena „rovnost“ a 10. června postaven krov. O pouti již byla fara tak dalece
hotova, že v ní byl v pokoji pro hosty ubytován malíř pan Preis, který přijel malovat votivní
obraz v kostele za oltářem. Prvního října Baar vysvětil všechny místnosti fary a 5. října se na

faru nastěhoval. Po smrti B. Zapa se ředitelem cukrovaru stal Adolf Kotrba, který se stal
rovněž Baarovým přítelem a mecenášem. Stavbu fary provedl Václav Faigl ze Zlonic. Baar
věnoval na stavbu fary všechny své finanční prostředky. Fara byla dostavěna v roce 1901.
Baar věnoval velikou péči také farní zahradě.
Po celou dobu pobytu v Klobukách byla u Baara jeho maminka, která se starala nejenom o
něj, ale i o celé hospodářství. Po dobu působení v Klobukách redigoval „ Úřední věstník
farní“. Učil rovněž ve zdejší i Vrbičanské škole náboženství a hodně psal. Romány
inspirované pobytem v Klobukách jsou Poslední rodu Sedmerova, Farská panička, Holoubek,
Páter Kodýdek a povídka Stavěl. Klobuky opustil 4. července 1909 a vrátil se opět do Ořechu.
Před odchodem z Klobuk podnikl ještě sbírkovou akci na postavení pomníku lokalistovi
Kodýdkovi. Postavení náhrobku se uskutečnilo až za faráře Theina v roce 1911. V Ořechu
požádal Baar o předčasné penzionování a uchýlil se do rodného Klenčí, kde se až do své smrti
věnoval spisovatelské činnosti. Zemřel v roce 1925 na podzim v 56 letech.
10. 2.
Začali práce na opravě bytu v budově OÚ. Zednické práce provedla firma pana Petra Henzla,
okna firma Vorlíček Dřínov, elektroinstalaci pan Ivan Prepletaný, topení a sanitu firma pana
Čermáka z Hořešovic.
11.2
Ve 14. hodin se konala oslava 140. výročí narození J. Š. Baara narozeného 7. 2. 1869 v Klenčí
u Sušice. Akce se zúčastnilo asi 40 lidí, po úvodním slově pana starosty obce se ujal slova pan
profesor J. Leopold ze Slaného o díle J. Š. Baara, farář Páter Ing. Mgr. Michal Kimák
celebroval krátkou vzpomínkovou mši. Na varhany hrál pan Vorel z Kameného Mostu.
Na obecním úřadě se konala schůze MO ČSSD, která má 16 členů. Za nového člena byl přijat
pan Antonín Vlach.
Večer se přihnala vichřice, která poškodila části plechové střechy na věži místního kostela.
12. 2.
Na OÚ bylo jednání o větrných elektrárnách, kterého se zúčastnil zástupce investora Ing.
Arch. Řihošek a majitelé pozemků pánové Krátký, Králíček , Novák, Posekaný a telefonicky
vyjádřil souhlas se stavbou Ing. Haškovec.
17. 2.
Byla požádána firma ARNOVIZA, aby provedla rozbory bahna a rostlin za účelem zjištění
výskytu živočichů a rybníčku v Čeradicích. Rozbor je potřeba k podání žádosti o dotaci
k vyčištění rybníku. Rozbor si vyžádala Ing. Kolibačová z Referátu ŽP a VH MÚ Slaný.
V rybníku se nachází ropucha obecná a skokan zelený, kteří jsou chráněni. Rozbor vyšel na
19. 000,- Kč.
18. 2.
Zahájena činnost Mateřského centra. Každou středu odpoledne na hodinu se mohou scházet
maminky se svými dětmi ve věku od jednoho do tří let. Cílem činnosti centra bylo kromě
setkávání žen na MD a vzájemné výměny jejich zkušeností i bližší kontakt malých dětí se
svými vrstevníky v kolektivu. Mateřské centrum vede paní učitelka Naděžda Koudelková.
BŘEZEN
3. 3.

Sbor dobrovolných hasičů předal hasičskou Tatru 148 firmě KOMET PEČKY do opravy.
Oprava bude stát 621.586,- Kč, na tuto opravu dostane obec dotaci ve výši 400.000,- Kč ze
Středočeského kraje.
5. 3.
Zápis dětí do MŠ – k zápisu se dostavilo 21 dětí, později se 3 odhlásily.
9. 3.
Jako každoročně se konala v hasičském domě výroční schůze KZPO spojená s oslavou MDŽ.
Pan starosta poděkoval za činnost a předal ženám růže. Poté zahrál k tanci i poslechu pan Petr
Štefl.
10. 3.
Byla udělaná plynová přípojka do ulice za ZZN k 3 předpokládaným rodinným domům /T.
Pokorný, Ing. Petrák, V. Čermák/. Náklady hradili budoucí stavebníci ve výši 33 000,- Kč a
zbytek Středočeská plynárenská společnost. Práce provedla firma Kožený z Brandýska.
25. 3.
Jednal pan starosta s ředitelem KAPITULY U SV. VÍTA v Praze o získání pozemků
v Kobylníkách pro výstavbu ČOV /čistička odpadních vod/. Jednání skončilo s tím, že
KAPITULA chce za pozemek 1.200.000,- Kč nebo výměnu za 4,9 ha polí v Klobukách. Při
nejbližším jednání zastupitelstva toto odmítlo a v souvislosti s problémovým získáním dotace
rozhodlo, že se bude budovat pouze vodovod. Předpokládá se, že v krátké době stát vyřeší
církevní restituce ve prospěch obcí.
31. 3.
V úterý 31. března 2009 v 17.00 hodin se konalo tradiční setkání v obecní knihovně na „Čaji
o páté“. Hlavním přednášejícím byla už poněkolikáté paní Dr. Krotilová, která pokračovala v
přednášce o historii obce. Tentokrát bylo nosné téma „Osobnosti které žily v Klobukách“ se
zaměřením na dílo slovenského básníka Ivana Kraska a jeho pobyt v Klobukách, kde působil
jako chemik v místním cukrovaru. Připomněla i národní oslavy Ivana Kraska na Slovensku v
roce 2008 za účasti delegace za Slaného a Klobuk.
DUBEN
1. 4.
Nastoupili pracovníci na veřejně prospěšné práce pánové Horák a Ležák a paní Čížková.
8. 4.
U sokolovny na stráni byly vysazeny 3 stromy jeřábu obecného a jeden při cestě do Vrbičan
pod strání naproti domu pana Jansy.
14. 4.
Navštívil pan starosta a místostarosta pan Henzl krajský úřad a ředitele úřadu regionálního
rozvoje JUDr. Ing. T. Novotného CSc, Jednali o možnosti získání dotací z EF a řekli mu že
dotační politika pro malé obce je nesrozumitelná a náročná. U radního Ing. Hraběte
projednali dotační titul FROM /Fond rozvoje obcí a měst/. Dotační titul FROM včetně názvu
vytvořil náš pan starosta a s malými dodatky byl krajským zastupitelstvem přijat. Dotacemi
v rámci tohoto dotačního titulu do výše půl miliardy ročně naplňuje kraj předvolební heslo
ČSSD, že dají do obcí půl miliardy ročně pro zlepšení infrastruktury. Obec Klobuky požádala
o dotaci 4. miliony.

15. 4.
V hospodě v Kokovicích bylo vyměněno 6 oken. Výměnu provedla firma Vorlíček v částce
26.140,- Kč.
24 .4.
TJ Sokol Klobuky pořádal taneční zábavu, hrála skupina BRUTUS.
28. 4.
V Hořešovicích byla porada k vybudování rychlostní komunikace Slaný – Sulec – R7. Byly
dohodnuty některé úpravy, Klobuk by se týkala úprava silnice Klobuky-Hořešovice-most,
která bude na základě žádostí naší obce vybudovaná jako silnice II. třídy s nájezdy jak na
Slaný tak na Louny. Silnice do Třebíze nebude navazovat na R7.
30. 4.
Pálení čarodějnic – letos se to moc nevyvedlo, začalo pršet.
KVĚTEN
6. 5.
Komise na otvírání obálek vybrala na stavbu vodovodu v Kokovicích ze 3 uchazečů firmu
FISA Slaný.
7. 5.
V předvečer výročí osvobození naší republiky a skončení 2. světové války položil pan starosta
kytici k pomníku padlých a umučených v Klobukách.
9. 5.
Marně čekali cestující do Zlonic a Slaného na svůj vlakový spoj na zastávce v Pálečku. Cca v
15:08, kdy na zastávce již byl slyšet cinkot výstražného znamení na přejezdu, došlo k vážné
dopravní nehodě. Střet osobního automobilu s vlakem zastavil na dobu téměř tří hodin
dopravu nejen vlakovou na hlavní tepně mezi Klobukami a Zlonicemi. Za zvuku
záchranných vozů a hasičských jednotek se mnoho občanů začalo pídit po tom, co že se to
děje. Kusé informace se šířili jako lavina a zanedlouho každý věděl o té nehodě a tyto
informace podtrhl fakt, že přilétá záchranářský vrtulník. Osobní automobil jedoucí od Klobuk
nedbal výstražného znamení na přejezdu a snad v mladické roztržitosti nebo ve spěchu již
nedokázal odvrátit nehodu. Ve vlaku zraněn nikdo nebyl, zato v automobilu došlo ke třem
zraněním z toho dvě vážná. Tato nehoda je stále v šetření a vyvolává mezi lidmi řadu
otázek.1 účastník byl vrtulníkem ( odlétá v 15:59) dopraven do pražské nemocnice, ostatní
zranění byli odvezeni do Slaného a Kladna.
13. 5. – 14. 5.
Pozemkový úřad jednal s majiteli pozemků v katastru obce Klobuky o pozemkových
úpravách, které provádí od r. 2008. V letošním roce by měly být pozemkové úpravy ukončeny
s tím, že každý majitel pole bude mít zajištěnu přístupovou cestu.
14. 5.
Zemřel zaměstnanec OÚ pan Josef Šimák v nedožitých 60 letech.
16. 5.
Obec Páleček poctil svojí návštěvou režisér pan Zdeněk Troška a přímo uprostřed obce
proběhla improvizovaná autogramiáda a někteří se nechali na památku i zvěčnit.

V měsíci květnu pokračuje za vydatného přispění mládeže z řad místních, ale i chalupářů
zkrášlení obce formou brigád na obecních pozemcích, kde probíhá vysekávání trávy a
náletových porostů. Mládež, která má pronajatou klubovnu v místní části Páleček se letos opět
připravuje na pořádání dětského dne, kde bude jistě opět mnoho zábavy, soutěží o
upomínkové předměty, občerstvení a den bude zakončen noční bojovou hrou.
18. 5.
Firma ZEMKO provedla opravy na kostele Navštívení pany Marie v Pálečku .
21. 5.
V hasičském domě proběhlo vystoupení dětí z Království hudby a veselých písniček na Peruci
s flétničkovým muzikálem Sůl nad zlato.
25. 5.
Schválení dotačního titulu z FROM o přidělení 4. mil. korun na rekonstrukci chodníků a
budoucí Malypetrovy ulice.
27. 5.
Získala obec dotaci 700.000,- Kč na opravu fasády ZŠ z ministerstva financí. Požadavek obce
uhájila poslankyně za ČSSD PHDr. Lenka Mazuchová ve sněmovně při krájení tzv.
„Poslaneckého medvěda“.
30. 5.
V Kokovicích se konala taneční soutěž. Sdružení místních chalupářů a občanů pod vedením
pana Soukupa /statek č.4/. Soutěž vyhrála manželská dvojice Podrahových z Klobuk. Akce
proběhla přímo u Soukupů na nádvoří ve statku, počasí přálo a akce byla hodnocena jako
úspěšná.
ČERVEN
2. 6.
Proběhla na Kladně okresní nominační konference ČSSD, kterou řídil pan starosta Procházka,
převládly zde názory delegátů místa Kladna, kteří přehlasovali vše co chtěli a požádali i
schválili rozšíření programu, na základě kterého byli zbaveni funkcí OVV místopředsedové
Procházka, Hrabě, Mazuchová, Jelen. Na protest proti neetickému postupu delegáti
z vesnických organizací opustili jednání včetně pana Procházky, který se řízení konference
vzdal s prohlášením, že u takových násilných změn nebude a také odešel.
3. 6.
V Mšených lázních se konala valná hromada SVS a.s., kde byl přítomen i pan starosta a dostal
příslib na podporu výstavby vodovodu v Klobukách a Kobylníkách.
5. 6. – 6. 6.
Proběhly volby do EP, výsledky byly známy až v neděli v noci.

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V KLOBUKÁCH
Klobuky Páleček Celkem Účast %

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

725
185
185

88
24
24

813
209
209

25,71

Počet platných hlasů

185

24

209

HLASY PRO JEDNOTLIVÉ STRANY

Poř.
1
3
4
5
9
10
11
13
14
21
22
23
24
26
30
31
33

Strana
Klobuky Páleček Celkem Pořadí Procent
Libertas
2
2
10-13
0,96
VV /Věci veřejné/
3
3
8-9
1,44
ODS
31
3
34
2
16,27
Suverenita
17
17
4
8,13
EDS /Evropská demokratická strana/
6
6
5
2,87
SSD /Strana svobodných demokratů/
1
1
14-14
0,48
DSZ /Demokratická Strana Zelených/ 2
2
10-13
0,96
NS /Národní strana/
1
1
14-17
0,48
SDŽ /Strana důstojného života/
2
2
10-12
0,96
KSČM
30
3
33
3
15,79
VAŠEALT. /Starostové a nezávislí/
4
4
7
1,91
Svobodní / Strana svobodných občanů/ 3
3
8-9
1,44
SNK ED /SNK Evropští demokraté/
1
1
14-17
0,48
SZ /Strana zelených/
5
5
6
2,39
„Z“ /Zelení/
2
2
10-13
0,96
1
1
14-17
0,48
DS /Dělnická strana/
ČSSD
75
17
92
1
44,02
SOUČTY

185

24

209

6. 6.
Proběhl na hřišti u sokolovny dětský den, který pořádal TJ SOKOL a MO ČSSD.
8. 6.
V noci ze 7. na 8. vykradli paní Karbanové chalupu, která je pod farou, škoda byla kolem
15.000,- Kč, pachatel neznámý.
12. 6.
Paní Kalousová našla „ledvinku“ s dvěma tisící korunami, kreditními kartami a doklady
nejmenovaného pána z Kladna. Protože při své poctivosti se bála taštičku otevřít, předala jí
společně s paní Boženou Kubíčkovou starostovi. Ten ji za dozoru předávajících otevřel, zjistil
telefon a oznámil nález majiteli. Nemusím popisovat jak byl rád. Jeho slova: “Pane, to není
možné, že se ještě v dnešní době najde člověk, který poctivě předá nalezené, jsem v šoku
radostí“. V sobotu při předávání děkoval a předal pro nálezkyni starostovi 300,- Kč a láhev
slivovice. V pondělí starosta poděkoval paní Kalousové a zaslouženou odměnu předal.
14. 6.
V neděli neznámý pachatel vypustil požární nádrž v Klobukách směr Vrbičany na Skalském
potoce. Nevíme, jestli se chtěl pomstít občanům, kteří tam chovají ryby nebo jestli chtěl
dokázat co dovede, ale ve skutečnosti ohrozil v případě požáru možnost odběru vody pro
hasičská vozidla. Jedná se o trestný čin, který by měl být po zásluze potrestán. Zatím ale není
koho, protože jako vždy „pachatel neznámý“.
27. 6. –12. 7.

V Kokovicích ve višňovce byl dívčí skautský tábor, oddíl Dívčí 101. Kobylisy. Akci
spoluorganizoval pan Ryvola se svojí ženou, obec pro tyto účely dodávala pitnou vodu
v cisterně. Tábor proběhl téměř bez závad, ale před koncem asi 20 dětí onemocnělo zánětem
průdušek.
27 .6.
Turnaj v Pálečku MUM (Mírně unavení muži).
29. 6.
Nastoupila firma ELEKTROMONTÁŽE Slaný na opravu fasády, hromosvodů a chodníků
kolem školy.
ČERVENEC
9. 7.
Byla porada s pracovníky ČD a nájemníky starého nádraží čp. 60 /rodina Gažiových a
Kovačových/, kteří měli dluh na nájemném cca 70.000,- Kč. ČD je chtěli vystěhovat a domek
zbourat. Po dlouhém vysvětlování a hledání jiného řešení došli k závěru splatit dluh
splátkovým kalendářem a pozastavit návrh na zbourání, protože obec nemá náhradní bydlení.
Zároveň byl projednán návrh na zbourání dřevěného magacínu – bývalý sklad ČD.
14. 7.
Nahlásil Ing. Duchek vykradení rodinného domu.
15. 7.
Začala firma ES Louny projektovat rekonstrukci elektrických rozvodů v místní části
Kokovice.
SRPEN
7. 8.
Započaly zemní práce na budoucím vodovodu v Kokovicích.
V Pálečku v parku byl instalován betonový stůl na stolní tenis. Stůl byl vyroben v Brandýse
nad Labem od firmy BETASPORT, betonovou desku pod stůl zhotovili pracovníci OÚ.
8. 8.
Jako každoročně tak i letos proběhl turnaj ulic.
9. 8.
Srazilo auto v Třebízského ulici 6letou Veroniku Kejmarovou. Veronika se rozhlédla jen na
jednu stranu a vběhla pod kola projíždějícího auta. Řidič jí poskytl ihned první pomoc a
zavolal záchranku. Vrtulník byl zrovna v akci, tak těžce zraněnou Veroniku převezla rychlá
záchraná služba do FN Motol v Praze. Při vší té hrůze je nyní bez trvalých následků.
15. 8 – 16. 8.
TJ SOKOL Klobuky a Obecní úřad pořádaly Svatovavřineckou pouť, hrál se fotbal o pohár
starosty obce mezi mužstvy Slaný B, Zichovce, Žižic a Klobuk. Mužstvo Klobuk obsadilo 3.
místo. V sobotu večer byla taneční zábava. Hrála kapela GOLF z LOUN. Pouťové atrakce
zajišťuje firma Zábavná lidová technika Antonína Kolomazníčka z Teplic. Občerstvení
zajišťoval po celou sobotu a neděli TJ Sokol. Protože jsou trvale problémy se zajišťováním
atrakcí, došlo k dohodě mezi panem Wertheimem a obecním úřadem o stanovení termínů

poutí na příští roky. V roce 2010 bude pouť 8.srpna, v roce 2011 dne 14. srpna a v roce 2012
12. srpna.
17. 8.
Kandidát ČSSD do Poslanecké sněmovny za Kladensko a Slánsko pan Vojtěch Volf vysazuje
první strom v rámci Ekojízdy středočeské ČSSD v okrese Kladno. Středočeští sociální
demokraté se zavázali vysadit nový strom za každý kilometr, který ujede jejich volební
ekobus. V naší obci vysadil lípu – jako strom naděje.
18. 8.
Z dopisu pana učitele Bosáka
Vážení přátelé, zdravím všechny pracovníky Obecního úřadu a přidávám několik vzpomínek.
Letos uplyne 50. let, kdy jsem přišel jako učitel do klobucké školy /září 1959/. Rád na tuto
dobu vzpomínám a mohu říci, že těch 32 roků, které jsem v klobucké škole strávil /do r.
1991/, patří k mým nejhezčím za dobu mého „učitelování“! Byla to léta vzájemného
porozumění s žáky i jejich rodiči. Zdravím je! A tak dodnes se s nimi rád vidím, potkávám a
promluvím. Nechci se dále rozepisovat, ale byla to hezká léta. Zdravím všechny a přeji všem
všechno dobré. Mějte se dobře! Vl. Bosák, bývalý učitel
23. 8.
Byla přestěhována knihovna z budovy MŠ do uvolněného bytu v č.p 136. Uvolněné prostory
v Mateřské škole se využily jako další třída pro školní družinu. Se stěhováním pomohli
pracovníci veřejně prospěšných prací a rodinní příslušníci paní knihovnice.
28. 8.
Byl podepsán předávací protokol o předání oprav fasády ZŠ a chodníků. Práce provedla
firma Elektromontáže Slaný a.s. většinou pracovníky z Ukrajiny ve velmi dobré kvalitě.
ZÁŘÍ
15. 9.
Slavnostně otevřeno víceúčelové sportovní hřiště. Pan starosta přestřihl pásku a pronesl
proslov. Hřiště využívá v hodinách tělesné výchovy i základní škola.
16. 9.
Začala rekonstrukce nízkého napětí v Klobukách od Nové ulice kolem Vernerových až po
přípojky k výstavbě 3 nových rodinných domů /T.Pokorný, Ing. Petrák, J. Říčka ml./ Zároveň
s tím byly prováděny přípravy na vodofikaci Klobuk /výstavby vodovodní sítě/.
18. 9.
Byla předána hospoda v Kobylníkách novému nájemci panu Bachmannovi Rudolfovi, bytem
Slaný, od 1. října 2009 na dobu neurčitou za měsíční nájemné 1.000,- Kč.
26. 9.
Taneční zábava v místní Sokolovně, hrála skupina BRUTUS.
ŘÍJEN
6. 10.
V naší obci dosáhla nezaměstnanost 13,7% , z
nezaměstnaných.

511 produktivních obyvatel je 70

7. 10.
Navštívil naši obec Ing. Marcel Hrabě, který se seznámil s použitím krajských prostředků na
dotované akce.
Firma SMALL Ing. J. Nováka se svými spolupracovníky začala vytyčovat pole po
pozemkových úpravách.
18. 10.
V kostele sv. Vavřince se uskutečnil koncert sboru Chorus Carolinus, účinkujících bylo 26 a
bohužel posluchačů jen 16. Myslím, že je velká škoda, že místní obyvatelé mají tak malý
zájem o kulturní zážitky v naší obci.
19. 10.
Pan starosta jednal s paní Sturzovou a uzavření smlouvy na provádění účetnictví obce. Byla
učiněna dohoda, že od 1. 12. 2009 bude provádět a zodpovídat za účetnictví za fakturační
odměnu 11.000,- měsíčně.
27. 10.
V divadle ve Slaném se zúčastnil pan starosta
Československé republiky.

vzpomínkových oslav k založení

LISTOPAD
10. 11.
Po delších urgencí dostala obec limitku ve výši 3.305 000,- Kč z Ministerstva zemědělství a
mohla proplatit firmě FISA práce na vodovodu v Kokovicích.
Celkové náklady 6.621 000,- Kč,
20% dotace z KÚ Středočeského kraje 1.321 000,- Kč,
státní dotace z programu obnovy venkova 3.305 000,- Kč,
obec zaplatí v roce 2009 664.000,- Kč,
v roce 2010 1.335 000,- Kč.
14. 11.
V místní sokolovně se pořádala taneční zábava. Zábavu pořádal Sokol Klobuky a hrála
skupina ŽLUTÝ PLUTO PES.
PROSINEC
1. 12.
Na referátu regionálního rozvoje bylo jednáno o požadavku na změnu územního plánu.
Starosta informoval o možné změně ÚP. Změnu vyvolává nemožnost stavět na parcele v KÚ
Kobylníky p. č. 38/18 o rozloze 8 ha, která byla určená pro bytovou zástavbu v ÚP. Zájemci o
parcely chodí a není jim co nabídnout. Nabízí se možnost dát do ÚP k zastavění pozemky po
pozemkových úpravách v KÚ Klobuky ve směru na Hořešovice, kde má obec cca 2,5 ha a
další pozemky vlastní pan Cihlář a pan 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
Marhoulová) a pole p. č. 191/1, 192, 219 a 222. V KÚ Kobylníky p. č. 51/1 o výměře 2,9 ha
na průmyslovou zástavbu (solární elektrárna). 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 Ing. Arch. 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.
2. 12. – 6. 12.
Byla provedena rekonstrukce ústředního topení v budově OÚ. Práci provedla firma pana
Čermáka z Hořešovic.
5. 12.
Navštívil obec Klobuky a kostel sv. Vavřince otec biskup Karel Herbst a celebroval Mši
svatou.
7. 12.
Zdobení vánočního stromu u obecního úřadu se zúčastnilo mnoho maminek s dětmi.
8. 12.
Bylo požádáno o dotaci na výstavbu silnic v Kobylníkách a Čeradicích v částce 1.937 226,Kč.
9. 12.
Kolaudace hráze rybníka v Kokovicích, vzhledem k tomu, že byla hráz pokryta sněhem,
kolaudace proběhla bez závad, ještě jedna ale proběhne v lednu 2010. Pan starosta reklamoval
neupevněné žlábky na krajnici vozovky a požádal SÚS o instalování plastových patníků,
protože hráz od vodní hladiny neodděluje a ani nesmí oddělovat zeleň.
11. 12.
Se uskutečnil „Čaj o páté“ na téma: S píšťalkou po světě. Hostem byla paní Karin Záhorcová
– mezinárodní rozhodčí ve volejbale. Karin Záhorcová je zcela výjimečná. V obrovské
převaze mužů se dokázala za více než dvacet let mezi rozhodčími natolik prosadit, že lze
hovořit o nejúspěšnějším zástupci českého volejbalu ve světě. Třiačtyřicetiletá matka
sedmileté dcery Kačenky je velkou světoběžnicí, v roce 1994 se stala vůbec první ženskou
mezinárodní rozhodčí v Evropě, rozhoduje na šampionátech v Evropě i ve světě a byla
delegována i na dvě poslední olympiády.
Přinesla s sebou i DVD a CD s fotkami, byla pískat i v Číně. Vyprávění bylo zajímavé i tím,
že při vyprávění z cest ukazovala fotky.
18. 12.
Klobucká rolnička proběhla jako každý rok v tělocvičně Základní školy. Žáci zde předvedli
krásné pásmo pohádek, básní i písniček, které si od začátku roku nacvičili se svými učiteli.
24. 12.
Již poněkolikáté jsme se sešli odpoledne u vánočního stromu. Pan starosta přivezl výborný
svařák, děti dostaly bonbony a prskavky. I přes mlhu a nepříznivé počasí jsme vydrželi a
společně si popřáli krásné svátky.
27. 12.
Neznámý pachatel urazil sloup nízkého napětí u Vrbičan a ujel.
28. 12.

Den nato neznámý pachatel urazil sloup nízkého napětí u Pálečku a také ujel.
31. 12.
Silvestrovská tancovačka v hasičárně.
POČASÍ
Právě skončivší rok 2009 byl v rámci počasí na území České republiky teplotně nadnormální
s odchylkou + 0,7 °C oproti dlouhodobému průměru. Nejvýrazněji se od tohoto průměru
odchyloval měsíc duben, a to o + 4,8 °C, nejvyšší zápornou odchylku pak vykázal leden s -2,1
°C oproti normálu. Ohledně srážek se od normálu v kladném směru nejvíce odchýlil březen,
kdy celkový průměr pro ČR dosáhl 175% hodnoty srážkového normálu, naopak záporně pak
září, kdy spadlo pouhých 39% srážek odpovídající dlouhodobému průměru pro tento měsíc.
LEDEN
V první polovině ledna jsme zažili ledové dny. To se nejnižší ranní teploty pohybovaly až do
-20 °C. Také denní teploty zůstávály místy pod -10 °C. Napadl i první letošní sníh, který
vydržel do poloviny měsíce. V té druhé v noci mrzlo a ve dne bylo lehce nad nulou. Na konci
měsíce napadlo opět trošku sněhu, ze kterého měli největší radost děti.
ÚNOR
Noční teploty se na začátku měsíce se pohybovaly kolem nuly, přes den do 4°C. V druhé
dekádě trochu přituhlo, teploty se pohybovaly do -5°C. Koncem února teploty dosáhly až 7°C.
BŘEZEN
Teploty nad bodem mrazu vydržely už celý měsíc a pohybovaly se od 4°C - 10°C. Dešťové
srážky byly malé, pršelo pouze dvakrát.
DUBEN
Měsíc začal pěkným počasím s teplotami až 18°C. O Velikonocích bylo krásné počasí –
teploty dosahovaly až 24 stupňů. Na letošní duben budeme vzpomínat jako na teplý měsíc,
který předběhl dobu o měsíc. Více než polovina měsíce vykazovala nadprůměrné teploty až
nad 20°C. Naopak mezi chladnější dubnové dny patřily 1.,17.,18., 23. a 29. dubna, kdy se rtuť
teploměru zastavila jen na 12°C.
KVĚTEN
Teploty byly jak na houpačce, začátek měsíce byl teplý - 24°C, poté se ochladilo na 14°C a
tak se to střídalo do konce měsíce, kdy teploty šplhaly až přes 30°C. Nad obcí se přehnala
průtrž mračen.Větší škody napáchala v Kokovicích u Lisků. Pár dní po té to udeřila znovu.
ČERVEN
Počasí si s námi stále hraje. Nejen u nás, ale i v celém Česku jsou časté přívalové deště a
lokální záplavy. Nejnižší ranní teploty byly 6. a to jen 4°C, a o čtyři dny později1 odpolední
teploty vyšplhaly už na 24°C.
ČERVENEC
Teploty začátkem měsíce vyšplhaly na 30°C. Vítr, přeháňky, bouřky z vedra, počasí je v
tomto létě tak nestálé. Nejvíce napršelo v druhé polovině měsíce.
SRPEN

Krásné letní teploty pokračovaly i tento měsíc, nejnižší denní teploty vystouply na pouhých
24°C, maximální dosahovaly až 34°C.
ZÁŘÍ
Celé září bylo nádherné babí léto s téměř letními teplotami. Jen déšť chyběl. Maximální
denní teploty vystoupily na 24 - 25 stupňů Celsia, což je 3 až 4 stupně nad normálem.
ŘÍJEN
Ve středu 7. října proudil do České republiky teplý vzduch od jihozápadu. Po velmi teplé noci
(13 až 17°C) se nejvyšší odpolední teploty na prakticky celém území pohybovaly v rozpětí od
22 do 26°C. Na řadě míst byly překonány teplotní rekordy. Příliv teplého vzduchu neustal ani
o den později. Nové teplotní rekordy byly hlášeny i tento den, ve čtvrtek 8. října. O týden
později denní teplota klesla jen na 5°C. Na konci měsíce přišly první mrazíky.
LISTOPAD
Začátek měsíce byl chladný, teploty se pohybovaly lehce nad nulou, ale přílivem velmi
teplého vzduchu z jihu, teploty vystouply 5. až na 13°C. Vyšší teploty pokračovaly i v druhé
polovině měsíce, kdy se teploty 15., 17. a 25. vyhouply až na 15°C.
PROSINEC
První mráz -3°C byl 3., do 12. se teploty pohybovaly nad bodem mrazu.V druhé polovině
měsíce přituhlo, mráz se udržel i přes den a nejnižší teplota byla 20., kdy teplota klesla až na
-17°C. Do opačného extrému se počasí vychýlilo jen o několik dní později, kdy do střední
Evropy pronikl teplý vzduch od jihu. Vysoko nad bod mrazu vystoupila teplota 24. prosince
na východě Moravy a Slezska. Rekord z roku 1974 byl o 0,4 stupně překonán v OstravěMošnově. Nové denní maximum pro Štědrý den je tam 12,7°C. 25. prosince byl v OstravěMošnově zdolán další rekord - už ve 3:15 ráno tam bylo 15,0°C. Později se teplota zvýšila na
15,8°C. U nás jsme naměřili pouhých 9°C.Relativně nejvíce pršelo a sněžilo ve středních
Čechách.

Zpracovala kronikářka Lenka Dandová, Klobuky.

