Z EVIDENCE OBYVATEL ROKU 2007
V roce 2007 se v obci přihlásilo k trvalému pobytu 34 občanů, změnilo bydliště v rámci obce 8
občanů, narodilo se 14 dětí, zemřelo 10 občanů, z obce se odhlásilo 19 občanů.
K 31.prosinci 2007 bylo v obci:
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CELÁ OBEC

844
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Obecní úřad
Pracoval ve stejném složení jako v loňském roce. V prosinci starosta obce, podle zákona o obcích
jako vedoucí Obecního úřadu Klobuky zodpovědný za personální politiku, vypsal výběrové řízení na
funkci samostatné účetní obce. Předpokládaný nástup byl k 1.3.2008.
Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo pracovalo ve stejné sestavě jako po volbách v roce 2006 až do prosince 2007.
V prosinci odstoupila z funkce předsedkyně kulturní a školské komise zastupitelka za Nezávislé paní
Magdalena Hýsková / z důvodu přestěhování/. Místo ní složila slib a stala se zastupitelkou za stranu
Nezávislých paní Jana Kubelková z Pálečku.
Pošta
Během roku 2007 nedošlo k žádným personálním změnám.

Z činnosti společenských organizací a církví
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů
Organizace má 54 členů, dlouholetý člen pan Jaroslav Starý zemřel. Okresních soutěží se vůbec
nezúčastnili a ani jiných soutěží na pozvání jiných hasičských sborů. Pořádali 1 taneční zábavu
spojenou s výroční schůzí sboru. Spolupodíleli se na přípravách dětského karnevalu, pálení
čarodějnic, dětského dnu. V červnu se uskutečnila soutěž „Klobucký pětiboj“ o pohár starosty obce
mezi družstvy Sokolem Klobuky, Svazem rybářů a požárníky. Soutěž vyhrálo družstvo hasičů.
Soutěžilo se v chytání ryb v Kobylníkách, v požárním útoku na hřišti u sokolovny, ve fotbale,
v přetahování lanem a pivní štafetě. Na údržbě požární techniky bylo odpracováno 97 hodin. Celkem
se vyjíždělo k 5 požárům: v Kobylníkách hořela skládka, v Uhách skládka, v Beřovicích dům, ve
Strádonicích skládka, v Kutrovicích dům. Po celý rok zabezpečovali rozvoz vody občanům do
bazénů a doplňování vody do nádrží na místním hřbitově. Starosta sboru pan Šrámek konstatoval, že
činnost sboru ochabla, 1 rok je v garáži stříkačka po generální opravě, která stála 12.tisíc Kč a není

ještě uvedena do provozu. Co se týče požární budovy, při každé zábavě je ničeno zařízení /proražená
deska na stropě, dveře na WC, utržené splachovače na WC, popisování dveří…/
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky
Výbor pracoval v nezměněné sestavě s předsedkyní paní H. Procházkovou. Scházel se podle potřeby.
Obec přispěla na činnost organizace částkou 15.tisíc korun.
Přihlásilo se 9 nových členů. Klub pořádal jeden výlet vlakem na pozvání paní poslankyně
Mazuchové do Poslanecké sněmovny. Paní poslankyně referovala o činnosti v poslaneckém klubu
ČSSD, stala se čestným členem KZPO, potom zajistila prohlídku , kde členové viděli Zlatou bulu
sicilskou, Washingtonskou deklaraci TGM a další zajímavosti. Druhý výlet byl 26.5. do Mníšku pod
Brdy. Navštívili zde zámek, kapli „Na skalce“ sv. Maří Magdaleny, kterou stavěl syn Kiliána Ignáce
Dienzofera, Zbraslavské hroby krále Václava II. A Elišky Přemyslovny. Zúčastnilo se 39 osob.
Dalšího výletu na Zahradu Čech v Litoměřicích se zúčastnilo 36 členů. Rekondiční pobyt pro tento
rok byl zajištěn v Benecku, v penzioně Zátiší. Pobytu se zúčastnilo 46 osob. Cestou zpět se členové
klubu zastavili v Mladé Boleslavi na prohlídku muzea Škoda, které je mimo areál továrny. V
klobuckém kostele sv.Vavřince byla uspořádána vánoční i velikonoční výstava žáků základní a
mateřské školy, byly zde vystaveny jejich práce a také práce šikovných členek klubu zdravotně
postižených. Každým rokem při výročí schůzi zároveň klub oslavuje MDŽ a poslechu hraje a zpívá
Petr Štefl.

Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky
TJ Sokol Klobuky vedl výbor ve složení: předseda Martin Pinc, jednatel Karel Pinc, hospodářka
Markéta Doubková, členové Dušan Pinc, Petr Krček, Antonín Švingr, Václav Kerner, Michal
Cabejšek a Jiří Čížek st.
Členství ve výboru ukončil Jiří Čížek ml. Zemřel dlouhodobý člen Jaroslav Starý. Trenér dospělých
byl Petr Krček, trenér mladších žáků Martin Pinc. Mužstvo dospělých se umístilo na druhém místě
IV. třídy Kladenského okresu. Postup mužstvu unikl o tři body.
Mužstvo mladších žáků se umístilo na pátém místě okresní soutěže. Na jaře se odehrály první zápasy
na opraveném hřišti, které nadále potřebuje velkou péči, aby se stav trávníku udržel v dosavadní
kvalitě. Místní hasiči poskytli cisternu na dovoz vody na zalévání. Dopravu mužstev na zápasy platí
obec Klobuky a přispívá na sport 100.000,- Kč. Od ČSTV dostala TJ 10.450,- Kč na činnost a
18.120,-Kč na členy.
TJ Sokol Klobuky uspořádal během roku 7 tanečních zábava, v únoru dětský karneval a v červnu
dětský den u sokolovny.
Opět byl uspořádán Klobucký pětiboj, Turnaj ulic a pouťový turnaj o Pohár starosty obce za účasti
mužstev Klobuky, Vraný B, Zichovec a Slaný B. Po dlouhých letech přijely na naši pouť atrakce pro
děti i dospělé ( autodrom, houpačky, kolotoč, střelnice atd.)
Na podzim byla dána p. Fenykovi výpověď z bytu na sokolovně z důvodu hrubého porušování
nájemní smlouvy.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky
Začátkem školního roku 2007/2008 byla přijata Alena Slivoňová jako asistentka zdravotně postižené
Moniky Šimků. V průběhu roku 2007 zůstávalo obsazení školy nepedagogických pracovníků stejné
jako v minulých letech. 15.11.2007 však náhle zemřel dlouholetý školník ZŠ pan Jaroslav Starý. Od
1.12. 2007 se o obsah práce školníka rozdělili David Starý a Klára Stará. V červnu ukončilo
povinnou školní docházku 11 žáků, kteří odešli na střední školy a střední odborná učiliště.
Netradičně byl školní rok ukončen a rozloučení s vystupujícími žáky se uskutečnilo u Menhiru.

V září nastoupilo do 1. třídy 7 dětí. Ve výuce došlo od 1. září ke změnám. 1. a 6. ročníky přecházejí
na výuku podle školního vzdělávacího programu. Na škole byl nazván : Tvoříme společně školu.
Ostatní ročníky se nadále vyučují podle programu „Základní škola“. V rámci zlepšování pracovních
podmínek byly vymalovány třídy, kompletně rekonstruována tělocvična, vyměněna okna za plastová
a vchodové dveře za hliníkové, opraven vstupní portál do budovy. Učebny v 1. patře budovy byly
připojeny k internetu.
Římskokatolická církev
Žádné změny oproti roku 2006. Návštěvnost bohoslužeb je stále na úrovni deseti věřících.
Politické strany
MO ČSSD Klobuky
Po komunálních volbách na podzim v roce 2006, které MO ČSSD vyhrála, došlo podle dohody
k obsazení rozhodujících funkcí členy ČSSD. Starostou byl zvolen Vladimír Procházka a
místostarosty Antonín Svojanovský a Václav Henzl. Druhé volební straně -Nezávislým- bylo
ponecháno předsednictví kontrolního a finančního výboru. Z uvedeného vyplývá, že činnost MO
ČSSD se především zaměřila na komunální politiku, to v tomto případě znamená na řízení a rozvoj
obce Klobuky. Došlo k přímé návaznosti na práci minulého vedení obce v čele se starostou
Antonínem Svojanovským.
Úspěchem lobismu poslankyně Lenky Mazuchové, Marcela Hraběte a systému, který byl nastaven
předsedou KVV Richardem Dolejšem, bylo získání dotace na opravu budovy ZŠ a tělocvičny ve výši
1,6 mil. Kč. Což umožnilo vyměnit okna, opravit částečně fasády, zateplit a obložit tělocvičnu a
provést další potřebné opravy, které byly dlouhodobě odkládány pro nedostatek financí.
Připomínám, že pro Klobuky je to již třetí dotace z „poslaneckého medvěda“ a velmi významná
pomoc obci v celkové výši 5 000 000.-Kč za poslední tři roky, za „vládnutí“ ČSSD.
V měsíci květnu a červnu byla podstatně rozšířena členská základna z osmi na 14 členů a významně
posílil podíl žen v MO na 25% z členské základny. ( 8:4).

Běh událostí v obci v roce 2007
1.1. Nový rok začal jako každoročně velkým ohňostrojem, který pořádali hasiči i jednotliví
občané.
4.1. byla zrušena telefonní linka do zdravotního střediska /šetření nákladů na provoz ordinace
lékařem/.
9.1. pan Milan Gažik, bytem Kobylníky 10, opilý rozbil v Jednotě digitální váhu, výkladní skříň a
ohrožoval prodavačky. Přivolaná policie jmenovaného zadržela, zajistila a druhý den soudce
jmenovaného pustil s tím, že bude vyšetřován na svobodě.
11.1. byla vichřice, kde místy dosahovala až 100km/h, ale naštěstí nebyly hlášeny žádné větší
škody.
12.1. sbor dobrovolných hasičů měl výroční schůzi, kterou zakončili tradiční tancovačku s bohatou
tombolou.

18.1. byl předán projekt na nové osvětlení v Pálečku, který vypracovala firma EKRT v Lounech.
19.1. v noci na 19. se Českem přehnal vítr, dosahující síly orkánu. V obci způsobil menší škody a
výpadek elektrické energie. Dva dny zůstala část obce bez proudu. Byly hlášeny i škody na majetku,
většinou šlo o spadlé tašky ze střech a to na budově Obecního úřadu a domu pana Procházkystarosty, panu Lubošovi Procházkovi spadly 2 štíty na jeho novostavbě v Učitelské ulici.
21.1. začala firma pana Kubáska z Pálče odstraňovat rozvaliny v Kobylníkách ve statku čp. 1,
přitom spadla část zdi na plastový kontejner, který zničila. Pan Kubásek dodal nový kontejner.
22.1. havaroval pan Jan Šalanda z Vrbičan. Kvůli velkému náledí nezvládl řízení a naboural do
zábradlí přes Skalský potok v Nové ulici.
23.1. byla na OÚ schůzka starostů Hořešovic, Hořešoviček, Kvílic, Kralovic, Strádonic, Bilichova,
Zichovce a Klobuk za účasti předsedy DSO /dobrovolný svazek obcí/ Přemyslovské střední Čechy,
aby se dohodli na vstupu do svazku a řekli své požadavky obcí na budování cyklostezek a jiných
věcí pro lepší využití území v rámci.
24.1. v noci na 24. poprvé v této zimě napadl sníh. A rovnou je ho asi 15 cm.
27.1. připadl další sníh, silnice do Neprobylic a do Třebíze byly zaváté a ve škarpách se ocitlo
několik aut.
29.1. členská schůze MO ČSSD doporučila za leadera okresu Kladno při volbách zastupitelů kraje
v roce 2008 ing. Marcela Hraběte. Je velkým příznivcem Klobuk /velká pomoc při získávání
finanční dotace na komunikaci v Nové ulici/.
31.1. pan Liška vypověděl nájemní smlouvu v domě čp. 6, kde provozoval obchod se smíšeným
zbožím. Byl k tomu motivován krádeží během svátků v roce 2006. Takže v naší obci zbyl pouze 1
obchod s potravinami.
.
1.2. pan Zemko opravoval střechu kostela /poškození kanadských šindelů od lednové vichřice/.
Pracoval i ve velkém větru až z toho onemocněl a dostal zápal plic.
3.2. se v Praze konala krajská konference ČSSD, které se zúčastnil pan Procházka jako delegát.
Při této příležitosti starostovi panu Procházkovi potvrdili dotaci ve výši 1,6 milionu korun na opravu
základní školy /velká zásluha Ing. M. Hraběte a PhDr. L. Mazuchové/.
5.2. nastoupila firma „Matějka s. r. o.“ na rekonstrukci elektrického vedení v Pálečku, kterou
provádí pro ČEZ a. s. /za 7 mil./ a pro obec zároveň dělá nové rozvody elektrického osvětlení za
860 tis. /jen rozvody/.
8.2.

se konal zápis dětí do základní školy. K zápisu se dostavilo celkem 8 dětí.

10.2. byl uspořádán v sokolovně dětský maškarní karneval. Pro děti bylo připraveno malé
občerstvení a bohatá dětská tombola.
Večer se konala taneční zábava, k tanci i poslechu zahrála skupina Šarpet.

16.2. došlo ke zbourání domu čp.2 /bývalá první škola/, práci provedla firma pana Kubáska.
Volala sestra Žáčková /plicní oddělení ve Slaném/, že byl na vyšetření Ludvík Kovač,
Klobuky čp.60 a že je podezření na TBC. Starosta zajišťoval na její žádost povinné vyšetření u
nejbližších spolubydlících. Všichni z rodiny Kumajových a Gažiových se dostavili na vyšetření,

které potvrdilo, že jsou negativní. Pan Kovač byl umístěn na pozorování do léčebny v Janově u
Rokycan.
17.2. zasedal osadní výbor v Kokovicích. Večer se konala taneční zábava, kde zahrála skupina
Akustic Band.
19.2. byla s ÚP Kladno uzavřena smlouva o vykonávání veřejně prospěšných prací s
nezaměstnanými /7 lidí/: paní Kalousová, Ležáková, Šamuláková a pánové Horák, Ležák, Mraček a
Šimák.
24.2. se konal zápis do mateřské školky. K zápisu se dostavilo 27 dětí.
26.2. byla zakoupena elektrocentrála o výkonu 6 kw, která se bude používat při přerušení dodávky
elektrického proudu ve vodárně. Elektrocentrála stála 28 tis. korun.
/ projektovala hřiště v obci Račiněves/.
28.2. byla podepsána nájemní smlouva s panem Tuan Le Anh na pronájem prodejny potravin v č.
p. 6, který se jako jediný přihlásil na 2 inzeráty.
Neznámí vandalové vytrhali nově osázené tůje /asi 15 ks/ u památníku padlých v parku.
Druhý den pracovník OÚ p. Mraček je opět osázel.
2.3. začali geodeti zaměřovat osadu Kokovice, kde se počítá s vybudováním vodovodu přibližně
v roce 2008-2009. Projekt byl zadán firmě Hladík ze Žatce, která je smluvním dodavatelem pro
Severočeskou vodárenskou společnost a. s.
4.3. kulturní komise pořádala zájezd do opraveného divadla v Karlíně po povodních v roce 2002
na představení PRODUCENTI.
5.3. se konala výroční členská schůze Klubu zdravotně postižených, které se zúčastnila
poslankyně za ČSSD PhDr. Lenka Mazuchová a stala se tak čestným členem Klubu zdravotně
postižených v Klobukách.
Firma „Viamont“ z Ústí nad Labem začala provádět úpravy nádraží v Klobukách, které
spočívají v odstranění dvou staničních kolejí, v úpravě nástupiště a likvidace přejezdu u uhelných
skladů.
Firma pana Drbohlava začala prořezávat stromy po celých Klobukách.
Paní ředitelka Prušáková /ÚSP Slaný/ na základě požadavku obce ukončila služby pro
Klobuky /rozvoz obědů/.Obec tuto službu zrušila, protože MÚ Slaný požadoval za rozvážení obědů
120 tis. korun.
Se konal tzv. „Kokovický babinec“, tentokrát netradičně v Klobukách. Slavily Mezinárodní
den žen.
14.3. byl v knihovně J. A. Komenského „Čaj o páté“. Hostem byla paní Dr. Krotilová, historička.
Povídali jsme si o historii. Vyprávěla tak rozsáhle a velice zajímavě, že jsme se dohodli, že ji
pozveme alespoň ještě jednou. Besedy se zúčastnilo 31 občanů.
15.3. nastoupili pracovníci na výkon veřejně prospěšných prací – paní Kalousová, Ležáková,
Šamuláková a pánové Horák, Ležák, Mraček a Šimák.
28.3. pan Tuan Le Anh otevřel v č. p. 6 obchod se smíšeným zbožím.
29.3. bylo takové teplo, že začaly pučet stromy.
30.3. proběhla poprvé u nás v místní knihovně „Noc s Andersenem“. Zúčastnilo se jí 6 dětí z 1. a
2. třídy základní školy, kteří si chodí pravidelně půjčovat knihy. Na večer si děti společně s paní

knihovnicí Lenkou Dandovou a panem starostou Vladimírem Procházkou opekli buřty, přečetli
úryvky z knih a večer zakončili lampiónovým průvodem po obci.
31.3. TJ Sokol Klobuky uspořádal taneční zábavu. K tanci hrála skupina Globus.
2.4. pan starosta zjistil, že dotace , která byla schválena poslaneckou sněmovnou ve výši
1,6mil.korun, na výměnu oken a dalších oprav základní školy, byla poslána chybou úřednice
v poslanecké sněmovně do Klobouk u Brna. Pan starosta Procházka žádal starostu Klobouk u Brna
pana Bobka o zaslání finanční částky na účet obce Klobuky. Ten však žádosti nevyhověl se slovy, že
jde o jejich peníze a nic nám nedá. Proto starosta požádal o nápravu PhDr. Lenku Mazuchovou a
předsedu rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Mgr. Bohumila Sobotku. To se během
jednoho měsíce stalo a peníze byly převedeny v červnu na zvláštní účet obce Klobuky.
7.-9.4. výstava kraslic žáků mateřské a základní školy i občanů v kostele sv.Vavřince.
8.4.

ve 20.00 hod. Velikonoční taneční zábava v hasičárně, hudba: skupina ŠARPET.

14.4. slavnostně otevřeno fotbalové hřiště, kde byl položen ve velkých vápnech nový trávník
v hodnotě 200 tis.korun. Celou částku poskytlo MŠMT / Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy/.
27.4. ve 21.00 hod. Taneční zábava TJ Sokol Klobuky hudba: skupina Brutus.
30.4. “Slet čarodějnic”v Olšinkách uspořádal TJ Sokol Klobuky a MIO ČSSD. Pálení čarodějnic se
zúčastnilo asi 160 lidí, na tuto akci přispěli hasiči a ČSSD sponzorským darem v hodnotě 1800,- Kč
na občerstvení pro děti.
1.5.

předána kobylnická hospoda k pronájmu na dobu neurčitou paní Kláře Staré z Kobylník.

2.5. navštívily členky klubu zdravotně postižených na pozvání poslankyně ČSSD PhDr. Lenky
Mazuchové poslaneckou sněmovnu.
3.5. vystoupily děti z peruckého Království hudby pod vedením slečny Pavlíny Čandrlové
v místní hasičárně. Zahrály flétničkový muzikál Zlatovláska. Tento hudební soubor navštěvují i děti
z naší obce – Monika Šimků a Tereza Vajnerová. Představení mělo veliký úspěch, shlédlo ho asi 70
občanů.
7.5. v 18.00 hodin jsme si připomněli položením věnců památku umučených u památníku v
Klobukách. Bohužel, tomuto pietnímu aktu přihlíželo velmi málo občanů, pouze 9. Zúčastnil se i
krajský zastupitel za ČSSD Ing. Marcel Hrabě s manželkou.
10.5. neznámý pachatel odcizil 200m kabele na veřejné osvětlení a telefony. Obci tímto způsobil
škodu 20 tis. korun a Telecomu 60 tis. korun.
11.5.

se nad obcí přehnala velká vichřice. Naštěstí nebyly hlášeny žádné velké škody.

16.5. zastupitelstvo obce schválilo úmysl prodeje bytových jednotek v č.p. 162 za cenu 600 000,Kč za bytovou jednotku včetně pozemků a garáže současným nájemníkům.
21.5. provedla laboratoř Kladno rozbor vod v obecních studních. Pitná voda podle ČSN je
v bytovkách č. p. 4, 5, 185, 186, 162. Ostatní vody vykázaly biologické i minerální znečištění. Voda
z kašny vykázala mírné bakteriální znečištění. Provedla se náprava zvýšením dezinfekčních
prostředků a následným rozborem ze dne 18.6. bylo potvrzeno nulové znečištění a voda označena
jako pitná.

28.5. se nad Kokovicemi přehnala bouřka s přívalovým deštěm. Ten způsobil značné škody u
Pavlíků a u Jelenů zbořil opěrnou zeď. Asi největší pohromu udělal v Zahradnictví pana Lisky, kde
se několik dní odstraňovaly škody. Zahradnictvím se valila řeka s 30 cm bahna. Pan starosta zaslal
na Povodí Vltavy Odbor životního prostředí MěÚ Slaný a Pozemkový fond Kladno dopis, kde žádá
o pomoc při hledání řešení ohledně splavení půdy z polí na severu katastru Kokovice.
31.5. byl opět ukraden nový telefonní kabel. Zloděj tentokrát nevzal kabel k obecnímu rozhlasu.
3.6.
došlo k tragické nehodě mezi obcemi Klobuky a Třebíz. Řidič Tomáš Danda nezvládl na
mokré vozovce pravotočivou zatáčku a při nárazu do stromu utrpěl jeden ze spolujezdců smrtelná
zranění, kterým na místě podlehl. Osmnáctiletá dívka byla přepravena s těžkým poraněním břicha
do slánské nemocnice. Ostatní spolujezdci vyvázli s drobnými odřeninami. Řidič byl letecky
transportován do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. V okamžiku se hodnoty života pro
spoustu lidí i pro něj změnily. Tragická nehoda otřásla lidmi v Klobukách. Na silnici blízko Třebíze
je nyní další místo, které rozsvícenými svíčkami a květinami připomíná neštěstí jedněch a je
varováním pro druhé.
4.6.

připojeny na plyn obě prodejny č. p. 6 – sekond-hand i potraviny pana Tuan Le Anha.

6.6.

na členské schůzi MO ČSSD přibyli tři noví členové. Organizace má nyní celkem 14 členů.

9.6.

tradiční dětský den na hřišti, večer se konal táborák.

10.6. se starosta obce a místopředseda OVV ČSSD zúčastnil v oficiální delegace položení věnce u
památníku padlých v Lidicích, které byl přítomen i president ČR Václav Klaus.
19.6. dokončena nová opěrná zeď při silnici u pošty. Stavební úpravy prováděli pracovníci veřejně
prospěšných prací Obecního úřadu Klobuky.

29.6. proběhlo netradiční předání vysvědčení u kamenného muže. Této pro žáky významné
události přihlíželi i někteří rodiče, děti z mateřské školy a pan starosta, který poděkoval za velmi
náročnou práci všem pedagogům a popřál dětem krásné prázdniny. Všem dětem se toto zakončení
školního roku velmi líbilo.
30.6. v Pálečku se konal již 16. ročník tradičního turnaje MUM (mírně unavených mužů) . Tuto
sportovní akci v malé kopané pořádal Rapid Páleček.
Sokol Klobuky, Hasič a Čudla team pozvali všechny občany na konání 2.ročníku
Klobuckého pětiboje. Týmy zápolily v rybaření, hasičském útoku, přetahování lana, fotbálku a pivní
štafetě. Akci provázelo rožnění a den byl zakončen posezením s hudbou dívčí kapely Šarpet.
5.7.

byl předán firmou „Hladík“ projekt na rozvody vody v místní části Kokovice.

13.7. se konala veřejná schůze v osadě Kokovice, kde pan starosta se zastupiteli panem Henzlem a
paní Ryvolovou konzultovali názory a požadavky občanů na vodofikaci.
16.7. navštívil naši obec hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl v rámci putování na kolech
po obcích.
17.7. proběhla kolaudace veřejného osvětlení v osadě Páleček.
21.7. se konaly v kostele sv. Vavřince křtiny Sáry Kumajové, narozené dne 27. 7. 2005, rodičům
Anně a Janovi Kumajovým

2.8.
starosta obce jednal s firmou „EMPEMONT“ o bezdrátový rozhlas pro místní části obce
Kobylníky, Páleček, Čeradice. Cenová nabídka činí 310. tisíc korun. Zastupitelstvo obce rozhodne,
zdali se rozhlas zavede anebo se zruší všude.
4.8. kolem kostela sv. Vavřince kroužilo 12 čápů, kteří hledali hnízdiště, asi po 20 minutách
odletěli na jih, 2 čápi kroužili pak ještě i kolem bývalé sladovny v č. p. 1. Viděl je pan Martin Pinc.
7.8.

přijeli první atrakce pana Jana Wertheima a tak mohla začít příprava na pouť.

9.8.

ve čtvrtek kolotočáři zprovoznili střelnice, autodráhu, houpačky, autíčka a kolotoč.

11.8. v sobotu, k velké radosti všech dětí i rodičů, vypukla pouť sv.Vavřince v Klobukách , která
trvala do neděle 12.8.
Od 20.00hodin zahrála skupina Žlutý pes Pluto v místní sokolovně k tanci i k poslechu.
Pouťovou zábavu navštívilo 220 platících lidí.
12.8. v neděli se konalo finále fotbalového turnaje o pohár starosty obce, které začalo již v sobotu.
Fotbalového turnaje se zúčastnily celkem 4 družstva – z Vraného, Tuřan, Zichovce a Klobuk.
V 15.hod. v kostele sv. Vavřince byla sloužena mše svatá. Mše se zúčastnilo 22 lidí
13.8. konzultace na krajském úřadě o možnosti získání dotace z evropských fondů na rekonstrukci
staré MŠ v č. p. 136 na 2 byty /pro sociálně slabé, tzv. startovací byty/, projekt je připravený.
16.8. nahlášena ČEZU závada na sloupu VN – přívod pro místní část Kokovice – zástupce ČEZU
udělal prohlídku – rekonstrukce rozvodů v Kokovicích – pravděpodobně 2008.
20.8. jednáno s firmou GEOMINING o pozemcích, které firma nakoupila v katastru Kokovice,
aby umožnila umístění vodovodního potrubí. Na základě této nepříjemné skutečnosti byla učiněna
dohoda o vykoupení pozemků obcí za 100,- Kč/m2. Za méně je firma odmítla a odmítla i věcné
břemeno.
21.8. byl požádán referát vodního hospodářství v Lounech, o vydání zákazu odebírání vody ze
Žerotínského potoka pro zalévání z důvodu velkého sucha. Požadavek byl kladně vyřízen.
27.8. předal projekt pan Hladík z Loun na vodovod v Kokovicích. Celková délka činí 1724 m se
zásobováním 110 obyvatel, předpokládaná spotřeba 5858 m3 ročně. V projektu jsou započítány i 2
protipožární hydranty, náklady činí 6,5 mil. Kč.
29.8. ukončena oprava krovu a střešní krytiny na kostele v Pálečku. Protože se holubi nemohli
vrátit na půdu kostela, začali hynout. Vzniklo podezření na ptačí chřipku – byl proveden rozbor přes
okresního veterináře na OHS. Chřipka nebyla potvrzena. Rozbor zaplatil okresní veterinář MVDr.
Luboš Horák.
11.9. bylo oznámeno nájemníkům obecních bytů zdražení nájemného o 19% a to od 1. 1. 2008.
13.9. se uskutečnila úvodní schůzka občanů s pozemkovým úřadem, který bude provádět
pozemkové úpravy v KÚ Klobuky. Pozemkové úpravy platí stát. Cílem je umožnit všem majitelům
přístup na pole, které v současné době není v některých případech možný, protože za socialismu
došlo ke sloučení pozemků, k rozorání mezí a polních cest, aby státní statek mohl hospodařit na
ucelených lánech.
15.9. pořádal TJ Sokol Klobuky zábavu. K poslechu i tanci hrála skupina Golf Louny.

17.9. firma NIPAUER z Loun začala s rekonstrukcí kanceláří OÚ.
Objednány u pana Kučery ve Slaném nová plastová čísla hrobů pro oba hřbitovy. Kovová
čísla postupně rozkrádají „sběrači kovů“.
19.9. byl zastupitelstvem odsouhlasen prodej čtyř bytů včetně příslušenství a příslušné garáže v
domě č. p. 162 dosavadním nájemníkům za cenu 550 000. -Kč - byt č. 1 manželům Holubovým, byt
č. 4 manželům Zichovým, byt č. 2 manželům Hanzelínovým a byt č.3 dle výběrového řízení panu
Michalu Kotlíkovi za 650 000,- Kč dle nabídky.
20.9. došlo k výměně přidělených policistů z místního oddělení Policie ČR ve Slaném za pana
Tomáše Kešnera nastoupil pan Vrána. Pan Vrána má na starosti, mimo jiné, obce Klobuky a
Vrbičany.
21.9. jednání o územním plánu, aby se projednali připomínky ing. Kolibačové z referátu ŽP MÚ
Slaný.
27.9. jednal pan starosta na státním fondu rozvoje bydlení o dotaci na přestavbu bývalé MŠ č.p.136
na dva byty. Státní fond dosud nemá přidělené prostředky ze státního rozpočtu, pokud je dostane, je
příslib, že obec dotaci obdrží.
Pan starosta a místostarosta Henzl se zúčastnili jednání poslaneckého klubu ČSSD, kde také
projednávali dotaci na rekonstrukci domu č. p. 136, zároveň jednali s bývalým předsedou
pozemkového fondu Ing. Machovcem , aby pomohl na Pozemkovém fondu s urychlením opravy
domu „Fumberka“ v Kokovicích, jehož majitelem je Pozemkový fond.
28.9. byly vyzvány firmy – Štulík, Pokorný, Holý, Štros, Henzl a dodatečně i Nipauer k podání
nabídek na přestavbu bytu č.p.136.
4.10. byla namontována do dvou kanceláří OÚ Klobuky dvě plastová okna, firmou NEUMONT
Slaný.
10.10. se provádělo měření rychlostí v obci ve směru Peruc – Třebíz, Vrbičany – Klobuky a místní
části Čeradice. V Klobukách byla překročena rychlost až na 80km/hod. Pokutováno bylo 8 řidičů.
18.10. byl odchycen potulný pes a odvezen na Bouchalku. Obec s majitelkou psího útulku paní
Sychrovskou má sepsanou smlouvu na odchyt a odvoz toulavých psů.

22.10. začalo asfaltování cesty v Pálečku ke hřbitovu a k bytovkám. Práci prováděla firma pana
Kubáska z Pálče. Náklady činily 700.000,- Kč.
24.10. schůzka starostů DSO mikroregion povodí Bakovského potoka .
25.10. se po Klobukách toulal další pes, byl odchycen a odvezen na Bouchalku do útulku.
26.10. za malé účasti občanů byly položeny věnce k památníkům padlých z První světové války
v Klobukách a Kobylníkách k výročí vzniku samostatného československého státu.
27.10. se konala v Kobylníkách schůzka osadního výboru za účasti starosty s občany. Na schůzce
měli občané možnost vyjádřit své názory a připomínky.
29.10. na OÚ bylo územní řízení kvůli realizaci vodovodní sítě v Kokovicích, které proběhlo bez
problémů. Na stavbu byla již vypracována projektová dokumentace, která byla jejím zpracovatelem
Ing. Hladíkem projednána s dotčenými orgány státní správy. U Stavebního úřadu městyse Zlonice

byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. 1. 11. bylo toto rozhodnutí vydáno. Pokud naše
obec obdrží na akci státní dotaci, počítáme s realizací stavby v roce 2008.
5.11. byla podána žádost z programu obnovy venkova o dotaci vybudování parkoviště a zpevnění
přístupové cesty k domu č. p. 10 a 13. Odhadované náklady budou činit asi 500. tisíc Kč, dotace by
mohla činit až 200. tisíc korun /maximální částka/. Požádáno o dotaci na úroky z úvěru ve výši 70.
tisíc Kč.
10.11. ve 21.00 hodin se konala Posvícenská taneční zábava, kterou pořádal TJ Sokol. K tanci i
poslechu hrála skupina Pluto.
11.11. se projednávaly připomínky občanů na osadním výboru v Kokovicích, kterého se zúčastnil i
pan starosta a místostarosta pan Henzl /problémy Kokovic, zejména plánovaná výstavba vodovodu,
oprava místní komunikace od bývalé hasičárně proti proudu Žerotínského potoka, skládkování…/.
14.11. zasedal finanční výbor za účasti starosty a projednal návrh rozpočtu na rok 2008, rozpočet
byl navrhnut ve výdajích i příjmech ve výši 8 680 000,- Kč
18.11. vyhořel v Kobylníkách dům /bývalá hospoda/, který koupil pan Eisinger z Prahy. Prováděl
zde renovační práce /opravoval hospodu/. Hašení se zúčastnil HS ze Slaného a Kladna, místní HS
dodával vodu. Při požáru shořela střecha a stropy. U požáru byl přítomen pan starosta, který zajistil
u pana Jiřího Říčky telefon na pana Eisingera a informoval ho o požáru. Při vyšetřování příčin
požáru bylo zjištěno, že požár byl založen úmyslně. Majitel reagoval tak, že řekl: „Tak začneme
znova“.
25.11. se narodila Markétě Doubkové a Petru Vejražkovi dvojčata – Kateřina a Terezka Vejražkovi.
Při narození vážila 1580 a1620 gramů.
26.11. firma EMPEMONT
Kobylníky a Páleček

nainstalovala bezdrátový rozhlas do místních částí obce Čeradice,

3.12. se konal čaj o páté. Hostem byl poslanec EVROPSKÉHO PARLAMENTU, Dr.LIBOR
ROUČEK. Přednášejícího zajistil pan starosta Procházka. O občerstvení se postarala paní
knihovnice Lenka Dandová. Účast byla slabší, pouze 22 občanů. I přes to bylo vyprávění velice
zajímavé a dotazů bylo tolik, že by vystačily na několik dalších hodin.
4.12. předvánoční atmosféru jsme zahájili zdobením obecního vánočního stromu. Osvětlení na
strom již 2. rokem zajišťuje pan Petr Mach, místní elektrikář.
11.12. se pan starosta zúčastnil prezentace knihy Mgr. Miroslava Oliveriuse o znacích měst a
obcích Kladenska a Slánska. Obec přispěla na vydání knihy částkou 2000,- Kč. V naší knihovně J.
A. Komenského máme 2 výtisky této knihy.
Schůze MO ČSSD Klobuky – doporučení za leadera okresu Kladno pro volby do zastupitelstva kraje
Ing. Marcela Hraběte.
18.12. starosta s předsedkyní KZPO paní Procházkovou Helenou, navštívili bývalé klobucké
občany, kteří jsou v DD Ve Smečně paní Vašírovskou , pana Jana Šarocha, paní Chvalovou
z Pálečku, paní Švajcarovou z Čeradic, Ve Vinařících paní Marii Majerovou z Pálečku a ve
Velvarech pana Valentína Červeňáka.

20.12. Základní škola a Mateřská škola pořádala tradiční vánoční Klobuckou rolničku. Děti
předvedly tance, básně i operku Budulínek. Součástí byla i prodejní výstava výrobků dětí, které
vyrábějí ve vyučovacích hodinách a v kroužcích.

22.-.26.12. v kostele sv. Vavřince byla uspořádána výstava betlémů a prací dětí ze základní školy.
24.12. oslavila paní Kozáková z Pálečku své 97. narozeniny.
Od 16. hodin proběhlo setkání občanů u Vánočního stromu na pozvání starosty. Podávalo se dobré
svařené červené víno a dětem čokoládové bonbony. Sešlo se kolem 40 občanů, pan starosta popřál
všem lidem krásné a šťastné svátky a do nového roku mnoho zdraví a životní energie.
31.12. k tomuto dni došlo k zrušení DSO Voda – plyn. Sdružení přestalo mít smysl, protože akce
byla ukončena.
Silvestrovská veselice v místní hasičárně.

Počasí 2007
Leden:
Leden odstartoval rok 2007 hned čtyřmi teplotními rekordy. Nejtepleji bylo 18.ledna - v pražském
Klementinu bylo naměřeno 15,4 °C. V horských oblastech sníh nebyl, teploty se v 1000 m na horách
pohybovaly kolem +4 °C a mnozí z nás si pokládali otázku, zda vůbec patří k zimě sníh?! V
Klementinu bylo v lednu pouze sedm mrazivých dnů (minimální teplota klesla pod nulu) a dva dny
ledové (maximální teplota zůstala pod nulou). Leden byl nejteplejší v Evropě za posledních 232 let.
V noci na 19. se Českem přehnal vítr, dosahující síly orkánu. V noci na 24. poprvé v této zimě
napadl sníh. A rovnou je ho asi 15 cm.
Únor:
Únor měl snad všechny charakteristiky prvních jarních dnů. V ranních hodinách se místy
vyskytovaly mlhy, odpoledne ale už bylo na většině území skoro jasno, odpolední teploty se
pohybovaly až na +10 °C, jen v horských oblastech foukal čerstvý nárazovitý vítr. Navíc jsme se
nesetkali ani jednou s ledovým dnem. Podle teplot začalo jaro v Praze už 22. a únor byl o + 4,2 °C
teplotně nadprůměrný.
Březen:
Březen byl teplotně (o 2,7 °C) nadprůměrný, šestnáct dnů bylo oblačných a jen pouhé tři dny jsme se
setkávali s jasnou nebo skoro jasnou oblohou.
Duben:
Duben byl ale velmi suchý,celý měsíc nepršelo. Hned 1. dubna na Apríla vystoupily odpolední
teploty až na 18,6 °C. Velikonoční svátky (8. a 9. dubna) byly ve znamení polojasné oblohy s
teplotami šplhajícími až k 19 °C. 14. dubna se dokonce vyšplhala rtuť teploměru nad 25 °C . Padaly
i další teplotní rekordy . Duben 2007 přinesl 19 dnů s odpoledními teplotami nad 20 °C, z toho 4 dny
se odpolední teploty pohybovaly až nad 25 °C. Velkou raritou byla délka slunečního svitu v dubnu,
Slunce svítilo 284 hodin (182 % normálu).
Květen:
Teploty v květnu 2007 vystupovaly v průměru o 2,2 stupně Celsia nad dlouhodobý normál. V květnu
bylo zaznamenáno devět letních dnů a tři dny tropické s maximální teplotou nad třicet stupňů Celsia.
Červen:
Teploty jsou opět nadprůměrné i přes 30 stupňů. V červnu bylo patnáct letních dnů a čtyři tropické.
V součtu svítilo Slunce za první půl rok o 230 hodin více než je obvyklé. I proto bylo jaro 2007 v
pražském Klementinu nejteplejší v historii měření. Teprve v závěru měsíce se ochladilo a občas i
prší. Srážkově byl první letní měsíc v mezích normálu.

Červenec:
První polovina měsíce byla celkem chladná 15-20stupňů. V druhé polovině přišla skokově tropická
vedra blížící se ke 40 stupňům. V pražském Klementinu byl v neděli 15. července překonán teplotní
rekord z roku 1928 (34,5 st.C). Už v 15 hodin tam meteorologové naměřili 34,6 stupně, později
odpoledně teplota vystoupila na 35,8 stupně.
Srpen:
I srpen byl velmi teplý, na srážky chudý. V druhé polovině měsíce vystřídal velké sucho přívalový
déšť. Ten naštěstí nenapáchal větší škody.
Září:
Po dlouhých měsících s teplotou převyšující dlouhodobý normál se září vyznačovalo opačnou
odchylkou. Často pršelo, množství srážek bylo nadprůměrné, nejvíce vody spadlo na severní Moravě
a ve Slezsku, nejméně ve středních Čechách. První polovina září byla chladná okolo 15 stupňů.
Průměrná teplota v celé ČR byla 11,7 stupně Celsia.
Říjen:
Po celý říjen bylo příjemné babí léto s teplotami ke 20 stupňům. Koncem měsíce přišly první ranní
mrazíky.
Listopad:
Letos se vyplnila lidová pranostika a Sv. Martin přijel na bílém koni.
Prosinec:
Prosinec byl oproti normálu o 0,1 stupně teplejší a provázely jej časté inverze. Na horách bylo
hlavně ve druhé polovině měsíce tepleji než v nížinách. Byl také velmi bohatý na srážky.

Zpracovala kronikářka Lenka Dandová, Klobuky.

