Kronikářský zápis obce Klobuky - roku 2006.
Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2006
Přehled o počtu obyvatel ke dni 1.1.2006
Část
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček
Čeradice
CELKEM

dospělí
476
114
77
102
50
819

děti do 15 let
77
36
13
21
8
155

Přihlášeno do obce v roce 2006
Odstěhováno z obce
Zemřeli
Narodilo se

Cizinci
5
7
2
0
0
14
48
24
4
11

občanů
občanů
občané
dětí

Přestěhováni v obci

6 občanů

Rozvedena
Sňatky

4 manželství
3
Přehled o počtu obyvatel ke dni 31.12.2006
Část
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček
Čeradice
CELKEM

Celkem k 31.12.2006

dospělí
489
117
74
103
55
838

děti do 15 let
84
35
13
25
9
166

Cizinci
6
7
2
0
0
15

1004 trvale přihlášených
15 cizích státních příslušníků.

Obecní úřad:
Pracoval ve stejném složení před i po volbách. Rovněž se nic nezměnilo oproti roku 2005.
Zastupitelstvo obce:
Volby do ZO pozměnily složení zastupitelstva. Volby vyhrála ČSSD. Její kandidáti obsadili
v zastupitelstvu obce 5 míst a nezávislí 4 místa. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byl
zvolen starostou pan Vladimír Procházka, jako uvolněný na plný úvazek a dva místostarostové
pan Antonín Svojanovský, dosavadní starosta a pan Václav Henzl, oba neuvolnění. Předsedou
finančního výboru byl zvolen pan Zbyněk Vyskočil, předsedou kontrolního výboru pan Jiří
Boula, předsedkyní kulturní a školské komise paní Magdalena Hýsková, předsedou sportovní
komise pan Martin Pinc, předsedou osadního výboru v Kokovicích paní Jana Ryvolová,
předsedou osadního výboru v Kobylníkách pan Zdeněk Otta. Starosta byl zvolen 8 hlasy (sám se
zdržel), místostarostové pěti hlasy ČSSD, ostatní funkcionáři všemi hlasy.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 20.a 21.10.2006
Klobuky
Zapsaných
osob
ve
seznamech
Vydány úřední obálky

stálých

Odevzdané úřední obálky
Počet platných hlasů

Č Kandidát
.
1 PLÍVA
1
2
3
4
5
7
8
9
1
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

698
342
342
2655
Klobuky
Hlasů

Páleček

Celkem Účast %

99 797
60 402
60 402
463 3118
Páleček
hlasů

50,44

Celkem Mandát
hlasů

Josef
PROCHÁZKA Vladimír
PINC Martin
HENZL Václav
SVOJANOVSKÝ Antonín
OTTA Zdeněk
JELÍNEK Jindřich
ERLICH Petr
KRÁLÍČEK Petr
BABICKÝ Martin

59
201
204
187
160
155
137
130
127
120

7
30
26
21
23
15
18
13
14
27

HOLUBOVÁ Zdenka Mgr
BOULA Jiří
HÝSKOVÁ Magdalena
RYVOLOVÁ Jana
VYSKOČIL Zbyněk
KUBELKOVÁ Jana
ŠVÁCHA Jan
KLOBUCKÝ Pavel
ŘÍČKA Jaroslav
OLIBERIUSOVÁ Eva
SOUČTY

122
140
127
113
113
118
118
111
113
100
2655

15 137
29 169
26 153
26 139
39 152
34 152
25 143
29 140
25 138
21 121
463 3118

66
231
230
208
183
170
155
143
141
147

Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník

Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník

Procent

2,12
7,41
7,38
6,67
5,87
5,45
4,97
4,59
4,52
4,71
4,39
5,42
4,91
4,46
4,87
4,87
4,59
4,49
4,43
3,88

Rozpočet obce 2006:
Schválený rozpočet byl v příjmech i výdajích 7 020 000.-Kč. Během roku došlo k několika
úpravám v příjmech i výdajích takzvaným rozpočtovým opatřením na základě vyšších příjmů
z daní, dotací a na konci roku i příjmem za prodej plynového potrubí Středočeské plynárenské
společnosti a.s. ve výši 4 600 000.-Kč. Tím došlo k nebývalým příjmům, které se asi již nikdy
nebudou opakovat, v celkové výši 16 181 366.-Kč. Výdaje potom činily 13 919 090.-Kč.
V daňových příjmech došlo k výraznému navýšení příjmů na dani s přidané hodnoty, místo
plánovaných 2 000 000.-Kč na 2 614 084.-Kč. Vyšší byla i daň s příjmu právnických osob. Na

plánovaných 1 370 000.-Kč činil příjem 1 617 747.-Kč. Propad nastal pouze u daně z příjmu
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Místo rozpočtovaného příjmu 250 000.-Kč byl
výběr daně 165 450.-Kč. Bylo to způsobeno snížením daní a také vrácením daně za společné
zdanění manželů, kde byly velké rozdíly mezi platy muže a ženy. Na běžném učtu k 31.12.2006
zůstalo 5 502 248.-Kč.

Z činnosti společenských organizací a církví:
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky:
Klub vedl výbor ve složení: Helena Procházková - předsedkyně, Vendulka Šolcová –
místopředsedkyně, Anna Dandová – pokladní, Dáša Suková – členka, Helena Kubiasová –
jednatelka, Eliška Jägerová – členka revizní komise, Rudolf Pleticha – předseda revizní komise.
Během roku se přihlásilo 7 nových členů, takže klub má celkem 68 členů. Uspořádali zájezd do
Lán, kde si prohlédli muzeum Alice Masarykové, muzeum automobilových veteránů, částečně i
park. Odpoledne navštívili hrad Křivoklát. Zájezdu se zúčastnilo 30 osob. V srpnu absolvovali
rekondiční pobyt v Jánských lázních v penzionu Astoria. Denně absolvovali plavání, masáže,
slatinné zábaly, parafinové zábaly a koupele. Organizace přispěla členům od 200.- do 400.-Kč
podle délky členství. V červenci uspořádali zájezd do Lysé nad Labem na výstavu KVĚTY a při
cestě zpět si prohlédli botanickou zahradu v Troji. Výbor Klubu se scházel podle potřeby a
zajistil dvě členské schůze s velmi dobrou účastí. Na výroční schůzi zahrál pan Petr Štefl
k poslechu i k tanci. Členové platí příspěvky ve výši 50.-Kč. Obec dává na činnost Klubu
příspěvek 15 000.-Kč z obecního rozpočtu.
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů:
Organizace má 55 členů všech věkových kategorií. V tomto roce se zúčastnili hašení dvou
požárů 1.2. ve Vrbičanech a 24.9. v Peruci. V létě vozili vodu do bazénů občanům Klobuk i
jiných vesnic. Sbor dostal nové radiostanice do aut Tatra a Avia, bylo zakoupeno plovoucí
čerpadlo Honda. Zlepšeno bylo i spojení mezi sbory Slaný a Kladno. Společně se TJ Sokol byl
uspořádán Klobucký pětiboj a na dětském dni byla předváděna hasební technika. Senioři
pracovali na renovaci historické stříkačky z roku 1882.
Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky:
TJ SOKOL Klobuky vedl výbor ve složení: Předseda - Martin Pinc, jednatel Karel Pinc,
pokladník paní Markéta Doubková a dalšími členy jsou pánové Jiří Čížek st., Jiří Čížek ml.,
Bohouš Prach, Michal Cabejšek, Václav Kerner a Antonín Švingr. Výbor se schází vždy
v pondělí, aby zhodnotil výsledky a připravil další program. Trenérem dospělých je Petr Krček,
dorost trénuje Jiří Čížek mladší, a žáky Martin Pinc. Soutěž ve třídě III. B mužstvo dospělých
opustilo a na podzim začalo hrát nejnižší třídu a to IV B. Podzimní sezónu skončili dospělí na
třetím místě. Dorostenci hráli okresní soutěž a skončili na posledním místě. Protože zůstalo
pouze 6 dorostenců, soutěž opustili a trénují s dospělými. Žáci hrají okresní soutěž. Na jaře
skončili také poslední, ale v soutěži pokračují. Nevýhodou a stálým problémem je odchod hráčů
všech kategorii do jiných klubů, které si stále vybírají naše lepší hráče pro své oddíly.
Byla provedena rekonstrukce hřiště za 200 000 Kč z grantu ČSTV – výměny trávníku ve velkém
vápně firmou Františka Ryvoly a dosetí trávy po celé ploše. To si vyžádalo neustálou péči,
postřiky a hlavně zalévání. Na dobrovolné práci se nejvíce podílela rodina Pinců a to včetně
dovozu vody hasičskou cisternou, protože zdroj vody z vrtu u sokolovny nestačil. Dále byla
provedena firmou Doubek Slaný oprava střechy a žlabů ve výši 50 000 Kč a to z dotace od
Krajského úřadu Středočeského kraje a doplatku 14 000 Kč z prostředků TJ Sokol a obce. Obec
zakoupila pro závlahy pojízdný postřikovač a čerpadlo. Vlastními prostředky a prací bylo
opraveno a předěláno ústřední topení.

Od Sokola Vraný byly zakoupeny vyřazené střídačky (přístřešky pro střídající hráče) za 5 000.Kč, které jsou umístěné u hrací plochy. Dopravu mužstev na fotbalová utkání platila obec, která
celkově přispěla na činnost TJ Sokol částkou 107 266.-Kč. Od ČSTV Kladno obdržela TJ
SOKOL 10 360.-Kč na provoz a na členy 17 900.-Kč.
Z vlastních prostředků provedli opravu sociálního zařízení v sokolovně za 8 000.-Kč.
TJ Sokol uspořádal 6 tanečních zábav a několik přátelských setkání s hudbou. Byl pořadatelem
turnaje ulic, Pouťového turnaje o pohár starosty obce a spolupořadatelem Klobuckého pětiboje.
Došlo k výměně sokolníka. Místo pana Šimáka nastoupil pan Petr Fenik, který také s rodinou
v sokolovně bydlí.
Základní a mateřská škola v Klobukách:
Škola má stále méně žáků. Během roku byl průměrný stav 60 dětí a v mateřské škole 27 dětí.
Učitelský sbor se nezměnil. Technický stav budovy se opět zlepšil o provedení dřevěných
obkladů stěn schodišť, zateplení stropu v horní chodbě, byly provedeny opravy některých omítek
a malby. Základní škola a mateřská škola, takový je správný název právního subjektu, vede
samostatnou kroniku ve které jsou další dílčí záznamy.
Opravy domů a stavební činnost:
V roce 2006, stejně tak jako v minulých obdobích, byla v našich obcích mezi vlastníky
nemovitostí zaznamenána rozsáhlá stavební činnost.Vlastníci své domy opravovali, přestavovali,
modernizovali, realizovali plynová vytápění, byla zahájena stavba nového rodinného domu
v Učitelské ulici v Klobukách. Jejich kroky k urychlenému vyřízení stavebních záležitostí vedla
předzvěst uvedení do praxe nového stavebního zákona č.183/2006 Sb. a změny pro stavebníky
z něho vyplývající. Činnost stavební komise byla, především v druhé polovině roku, velmi
rozsáhlá. Komise se věnovala nejen podnětům našich stavebníků, ale rovněž dalších úřadů a
institucí jako bylo například vyjadřování k projektovým dokumentacím, účast na různých
jednáních, řešení stížností atd. Práce komise byla pravidelně hodnocena na jednáních
zastupitelstva obce.
Pošta:
V září odešla paní Marcela Prepletaná a nastoupila paní Věra Blechová z Telec. Na místní poště
tak pracují následující zaměstnanci: Vedoucí je stále paní Eva Králíčková, referentka paní Věra
Blechová. Poštu rozvážejí služebním autem po všech místních částech Klobuk a obcích
Vrbičany, Hořešovice, Hořešovičky, Bilichov, Zichovec paní Lenka Šrámková a Alena
Mračková, přímo v Klobukách roznáší poštu paní Monika Posová. V případě dovolených
vypomáhá s roznáškou pošty paní Alena Šrámková.
Podnikatelé:
Nepodařilo se zajistit žádnou relevantní zprávu o hospodaření. S výsledky se živnostníci
nechlubí, ale zdá se, že většina živností prosperuje. Nově v obci působí pan Luděk Štulc
z Hořešovic, který koupil stodolu v ulici V.B.Třebízského a provozuje tam zámečnictví.
Politické strany:
V obci působí oficielně jenom MO ČSSD. Předseda ani počet členů se nezměnil. Členové
organizace se pravidelně scházejí a stále patří k aktivnějším organizacím v okrese Kladno.
Bezpečnostní situace v obci:
Obec, svojí rozlohou 1 588 hektarů a pouze tisíci obyvateli v pěti místních částech, je ideálním
místem pro páchání trestné činnosti. Ta začíná odhazováním odpadků ve všech možných

prolukách, bývalých skládkách, březích potoků, rybníků, polních cestách a podobně. Úklid
jenom části pozemků stál přes 70 000.-Kč. Množí se i krádeže u soukromých osob i obecního
majetku. Ztrácely se kanálové rošty, vše z kovu na místním hřbitově, někteří vandalové rozbíjejí
vše, čím mohou škodit. Dvě dívky dokonce ulomily dva stromy vysázené v aleji ke hřbitovu.
Poškozují se lavičky v parku, ničí se zeleň a to i na hřišti mateřské školky. U památníku padlých
byly vytrhávány nově vysázené tuje. Při sekání trávy pan Mraček nachází stále více injekčních
stříkaček, které odhazují narkomani. Oddělení policie ve Slaném má snahu o zlepšení situace,
obci byl přidělen k řešení problémů policista pan Tomáš Kešner, který se problematikou zabýval
velmi odpovědně, byl trvale ve styku se starostou a se zastupiteli v místních částech obce.
Většinu případů však policie odložila, protože se nezjistil pachatel. Nepříjemné je stále se
opakující pálení kabelů, pneumatik i aut občany, kteří jsou nezaměstnaní a chtějí si k sociálním
dávkám přivydělat sběrem kovových odpadů.
Běh událostí v obci v roce 2006
1.1.06.
Po půlnoci opět mohutný ohňostroj, který odpalovali jednotliví občané. Vše se obešlo bez požárů
a jiných mimořádných událostí. Ve 13.00 byl tradiční projev prezidenta Václava Klause, který
apeloval na jednotu národa, kritizoval snahy o vytvoření evropského státu a vyjádřil se i proti
navržené Evropské ústavě. Vyzval lidi, aby přišli k volbám do Poslanecké sněmovny. Kritizoval
také nadměrnou byrokracii, která svazuje podnikání lidí.
10.1.
Zasedala prvně komise pro oslavy přidělení praporu a znaku obci. Stanovila program a vše
potřebné pro zdárný průběh. Termín oslavy byl stanoven na 27.5.2006.
13.2.
Započalo se s čištěním požární nádrže na Skalském potoce za mostkem do Nové ulice. Zemina
byla vyvezena do Kokovic, na bývalou zavážku rokle pod starým rybníkem, při silnici Kokovice
– Hořešovičky.
19.2.
Zemřel Msgre. Antonín Bradna, děkan v Budyni nad Ohří. Narodil se 26.11.1922 v Čakovicích.
Na kněze byl vysvěcen 20.6.1948 v Praze. Sloužil v Černoušku pod Řípem, v Lázních Kynžvart
a ve Velvarech. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen na 12 let vězení. Oficiálně byl odsouzen za
práci s mládeží, tisk letáčku Nový život, za styk s Vatikánem, za přípravu ilegálního přechodu
přes hranice a hlavně za nedovolené bohoslužby. Nejdříve byl vězněn v Brně, potom v Ostravě,
v Leopoldově a Valticích. V knize „ Zaradoval jsem se“ vzpomíná na tato krutá léta, na kněze,
kteří s ním byli zavřeni a na hrůzy v komunistických lágrech, jimiž prošli. V roce 1964 až 1968
pracoval jako dělník, potom na Arcibiskupství Pražském na Hradčanech a od roku 1971 na
Podřipsku. Trvale působil v Budyni nad Ohří a dále různě, vždy několik let v Doksanech,
Charvátcích, Dolánkách, Ječovicích, Počáplech u Terezína, v Nížebozích, Račiněvsi a byl i
několikrát v Klobukách.
Byl to moudrý muž, za kterým chodili i lidé stojící mimo hranice Římskokatolické církve. Rád
pomohl, poradil, povzbudil, rád se zasmál a povyprávěl. V roce 1968 zemřeli oba jeho rodiče.
Před dvěma léty pochoval bratra. Do poslední chvíle, pokud mu to dovolovala nemoc, sloužil
v kostelích mše svaté, vychoval mnoho kněží – nováčků z litoměřického semináře, kteří v něm
měli druhého otce. Opláceli mu to pomocí v jeho nemoci. Několikrát jsem byla Msgre. Bradnu
navštívit, vyprávěl o svém dětství, vzpomínal na vánoce u nich doma, co maminka vařila o
štědrý den, jaké dostávali s bratrem dárky a podobně. V poslední době vysvětil obnovenou
kapličku v Blahoticích. V Klobukách slíbil vysvětit dne 27. května 2006 nový prapor obce, který
byl Klobukům přidělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny. Bohužel, předán byl již
bez přítomnosti Msgre. Bradny. Škoda tak moudrého a dobrého člověka a kněze. Pochován byl
v rodinné hrobce v Čakovicích .

24.2.
Místostarosta obce Vladimír Procházka byl na jednání u ministra financí Sobotky, aby zajistil
peníze na opravu Nové ulice a pomohl obci Zlonice řešit problémy kolem financování přístavby
Základní školy. Bohužel, starosta obce Zlonice pan Josef Richtr se svým obecním úřadem neměl
takzvané závěrečné vyhodnocení akce na první etapu přístavby školy, na kterou dostal ze
státního rozpočtu 9 000 000.-Kč. Náš místostarosta se ministrovi za Zlonického starostu omluvil
a slíbil nápravu. Z přístupu starosty Richtra byl dlouho v rozpacích a nechápal, jak mohli zloničtí
takovou důležitou věc dva roky ponechat bez řešení, protože se jednalo v podstatě o
administrativní úkony. Příslib dotace na opravu Nové ulice pro Klobuky získal.
27.2.
Byla zakoupena za 35 000.-Kč starší multikára od pana Jiřího Průchy z Předboře u Prahy. Byla
použita jako náhradní díl za již dosluhující multikáru stejného typu.
4.3.
Velký vítr způsobil pětkrát výpadek elektrického proudu. Rozvodné závody měly problémy
v celé síti.
6.3.
Byla výroční schůze Klubu zdravotně postižených občanů Klobuky. Také přišla zpráva o tom, že
TJ SOKOL Klobuky dostal přidělenou dotaci 50 000.-Kč na opravu střechy sokolovny a
Arcibiskupství Pražské obdrželo dotaci dalších 100 000.-Kč na dokončení opravy kostela sv.
Vavřince v naší obci. Obě dotace zajišťoval místostarosta s pomocí krajského zastupitele pana
Ing. Marcela Hraběte.
7.3.
Obec navštívil bývalý farář pan Andrzej Grygiel. Vyslovil uznání obci za záchranu kostela a
provedené opravy.
10.3.
Velký déšť způsobil naplnění potoků. Škody však nevznikly, ale vodní hladiny byly velmi
vysoké.
17.3.
Místní firma pana Pavluse provedla zateplení stropu v hasičském domě deskami o síle 5cm,
obložení stropu kazetami a vymalování. Odstranilo se tím praskání stropu mezi panely a sál se
zateplil.
3.4.
Na obecní úřad nastoupili nezaměstnaní, kterým bylo umožněno Úřadem práce v Kladně
vykonávat veřejně prospěšné práce v naší obci. Jednalo se o paní Šamulákovou, paní
Kalousovou, paní Ležákovou, pány Ležáka, Šimáka, Mračka a Horáka. ÚP přispívá na jejich
činnost 7 500.-Kč na osobu. Obec platí zdravotní a sociální pojištění. Je to pro obec významná
pomoc.
17.4.
Výstava prací dětí i občanů k velikonocím v kostele sv. Vavřince.
24.4.
Firma Stavia Zlonice zhotovila prodloužení kanalizace v délce 100 metrů od sokolovny do
stávající sítě, která začínala u domu rodiny Šváchových v Nádražní ulici.
30.4.
Večer byly páleny čarodějnice, již tradičně v Olšinkách, to je na pravém břehu Žerotínského
potoka 200 metrů za obcí.
8.5.

Na počest osvobození byla položena kytice k památníku padlých v Klobukách.
10.5.
Bylo první zasedání volební komise. Začala tak příprava na volby do PS PČR.
21.5.
V noci byla velká vichřice. Klobuky byly opět bez elektřiny a opravy trvaly asi 4 hodiny. Jiné
škody nebyly zaznamenány.
27.5.
Oslavy 780. výročí trvání obce a převzetí praporu obce se vydařily. Přes počáteční nervozitu,
způsobenou nevhodným přesunutím termínu akce Dobývání Kralovické tvrze starostou obce Ing.
Šofrem na „náš termín“, vše dopadlo podle scénáře, připraveného organizačním štábem.
Orchestr BETA i mažoretky přijely včas a tak mohl přesně ve 14.00 h. začít průvod obcí. Průvod
v Klobukách nevídaný, s účastí šedesáti mažoretek všech věkových kategorií, s nově přiděleným
praporem obce v čele, který nesl s hrdostí sobě vlastní, v uniformě hasiče pan Jiří Dvořák před
zastupiteli obce. Slavnostní a důstojný průběh oslav byl podpořen účastí poslankyně a starostky
města Unhošť paní PhDr. Lenky Mazuchové, senátorem Zdeňkem Bártou, poslancem
Evropského Parlamentu Dr. Liborem Roučkem a starostou Královského města Slaný RNDr. Ivo
Rubíkem. Všichni jmenovaní v projevech ocenili historii Klobuk a popřáli všem občanům rozvoj
obce, klid, pohodu, dostatek práce a příjemné žití. O slavnostní náladu, při vynikajícím guláši,
jaterničkách a jelítkách připravených panem Ivanem Tomišincem, se postarala, na poslední
chvíli zajištěná amatérská kapela, pana Zbyňka Grešla. Orchestr BETA, vedený kapelníkem
panem Hyškou, skvěle doprovodil mažoretky při průvodu obcí a na hřišti u sokolovny.
Zvláštní poděkování patří ženám, které zajistily úklid hasičárny, přípravu jídla a roznášku všem
hostům v hasičárně a v sokolovně mažoretkám i muzikantům, Heleně Procházkové, Vendulce
Šolcové, Lence Dandové, Markétě Doubkové, Martě Sejpalové, Boženě Kubíčkové, Aleně
Šrámkové a Zdeňce Holubové, předsedovi TJ Sokol Klobuky panu Martinovi Pincovi, Karlu
Pincovi a členům, kteří připravili hřiště.
Nedělní svěcení praporu obce v kostele Sv. Vavřince, za účasti Patera Marka Miškovského
z Roudnice a našeho Patera Marka Petrigela, umocnilo význam přidělení praporu obci, jako
symbolu nezávislosti obce a jak řekl evropský poslanec za ČSSD Dr. Libor Rouček i
zachováním identity obce v Evropském prostoru. Soubor Chorus Carolinus byl skvělý.
V hodinovém vystoupení v kostele přesvědčil opět o svých kvalitách.
1.6.
Tradiční Dětský den na hřišti u sokolovny.
2. a 3.6.
Volby do Poslanecké sněmovny. V Klobukách vyhrála s převahou ČSSD.
Výsledky:
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Obec Klobuky - středočeský kraj – okres Kladno
2. a 3. června 2006

Zaps. osob ve stálých sezn.
Vydány úřední obálky
Odevzdané úřední obálky
Počet platných hlasů

Klobuky Páleček Celkem Účast
681
96
777
407
52
459
407
52
459 59,07
405
52
457

Klobuky Páleček Celkem Pořadí Proč. Strana
hlasů hlasů hlasů
centa
1 Strana zdravého rozumu
0
0
0
0,00
3 Balbínova poetická strana
0
1
1
0,22
5 Právo a Spravedlnost …
6
0
6
1,31
6 Nezávislí
1
0
1
0,22
8 Koruna Česká
2
0
2
0,44
9 Občanská demokrat. strana
98
9
107
2 23,41
10 Česká strana soc.demokrat.
138
28
166
1 36,32
11 SNK Evropští demokraté
3
3
6
1,31
12 Unie svobody - Demokr.unie
2
0
2
0,44
14 Pravý Blok …
1
1
2
0,44
15 4 VIZE …
1
0
1
0,22
18 Strana zelených
36
1
37
4
8,10
20 Komunist.strana Čech a Mor.
91
7
98
3 21,44
21 Koalice pro Českou republiku
3
0
3
0,66
22 Národní strana
1
1
2
0,44
24 Křesťanská a demokrat.unie
11
1
12
5
2,63
25 Nezávislí demokraté (Železný)
6
0
6
1,31
26 Strana rovnost šancí
5
0
5
1,09
SOUČTY
405
52
457
8.6.
Firma Stavia Zlonice ukončila stavbu garáže – skladu při hasičském domě. Hasiči tak mohli
přestěhovat starší techniku z Pálečku do nových prostor. Stará hasičská zbrojnice v Pálečku je
značně poškozena a uvažuje se o jejím prodeji, protože je pro obec nepotřebná.
13.6.
V knihovně J.A.Komenského byla akce „Čaj o páté“, na které přednášel pan Ing. Jan Baar ze
Sušice, potomek slavného spisovatele a faráře J.Š.Baara, který v Klobukách působil v letech
1899 až 1909. Přednášejícího zajistila kronikářka paní Procházková a o občerstvení se postarala
vedoucí knihovny paní Lenka Dandová vlastnoručně upečenými zákusky. Třicet jedna
přítomných se z poutavého vyprávění dozvědělo více ze života kněze, který v Klobukách
zanechal velmi dobrý dojem svým lidským přístupem k věřícím i ostatním občanům. Snahou o
modernizaci církve předstihl dobu a byl pro své nadřízené rebelem, kterému ani nebránili při
předčasném odchodu do důchodu, aby se mohl věnovat pouze literární činnosti. Přednášející se
věnoval převážně popisu života J.Š.Baara v Ořechu a v Klenčí a o vlivu jeho přátel na život
kněze. Na rozloučenou si pan Ing. Jan Baar převzal dokumenty, které použije při psaní knihy o
J.Š.Baarovi, kterou chce vydat pod názvem „Neznámý J.Š.Baar“ v příštím roce. Myslím, že
tomu můžeme věřit, protože tento pán ve svých 83 letech má neuvěřitelné množství
energie.Vydržel přednášet jeden a půl hodiny a po přednášce vyprávěl další historky při
procházce Klobukami až do dvaadvaceti hodin a ráno pokračoval znovu. Ocenil Klobuky, které
se mu velmi líbily, péči o kostel a nebývalou účast na přednášce v knihovně v tak malé obci.
17.6.
Děly se nevídané věci. Silnice Klobuky –Telce byla plná zaparkovaných aut a u kamenného
muže stálo ke stovce zvědavých lidí, kteří přihlíželi svatebnímu obřadu. První svatba u
Kamenného muže, alespoň pokud paměť sahá a ani v kronikách není nic takového psáno.
Netradiční a také nezvyklý způsob vstupu do svazku manželského zvolili slečna Jana
Hlisnikovská z Kněževse a pan František Ryvola z Prahy – Stodůlek, kteří již delší dobu užívají
chalupu v Klobukách v osadě Kokovice. Oba se zabývají okrasným zahradnictvím. Snoubence
oddával starosta obce Klobuky pan Antonín Svojanovský společně s matrikářkou z Královského
města Slaný paní Hanou Věrou Petržílovou, do jejíhož matričního obvodu Klobuky patří. Počasí

přálo a tak po oficiálních formalitách si snoubenci mohli říci ano před Kamenným mužem, který
posloužil jako oltář, možná jako kdysi před tisíci lety Keltům.
14.6.
Firma ČNES a.s. z Kladna, která vyhrála výběrové řízení, započala rekonstrukci Nové ulice.
Postupně byla vybudována nová silnice a chodníky. Při stavbě byly upravovány i vjezdy do
domů a některé kanalizační vpustě. V té době panovala velká vedra, dělníci byli vyčerpáváni
trvalým slunečním žárem. Přesto byla ulice dokončena v termínu za rozpočtované náklady, které
byly zvýšeny o vícepráce za chodníky a vjezdy, celkem za 3 427 598 Kč. Státní dotace činila
2 500 000.-Kč. Byla zajištěna poslanci středočeského kraje v PS PČR z položky všeobecná
pokladní zpráva. Stavbu řídil bez problémů stavitel pan Ing. Randák. Technický dozor za obec
měl pan Vladimír Procházka, místostarosta obce, který trpělivě snášel stálé připomínky občanů
v průběhu výstavby. Pan starosta obce Antonín Svojanovský zajišťoval výběrové řízení, projekt
a nelehké závěrečné vyhodnocení akce pro Ministerstvo financí.
17.6.
Paní Jaroslava Rusová z Pálečku se dožila 101 let. Oslavy se zúčastnila i šéfredaktorka
Kladenského deníku paní Koulová, která napsala z oslavy článek do vydání dne 19.6.2006.
24.6.
V Pálečku se konal tradiční turnaj MUM ( mírně unavených mužů). Dobré zábavy i slušného
sportovního vyžití se zúčastnilo mnoho lidí z Pálečku i okolí.
29.6.
Začalo malování a opravy některých vnitřních omítek v základní škole. Začaly tím také obrovské
potíže, protože se stále objevovaly problémy s netěsnou kanalizací, odpadávajícími omítkami,
s padajícím stropem v horní chodbě a jiné. Nakonec bylo proinvestováno 140 000,-Kč a 40 000,Kč bylo zadrženo na nedodělky, které budou provedeny až v zimních měsících 2006.
1.7.
Klobucký pětiboj, který se skládá z chytání ryb, přetahování lanem, ve fotbálku, v hasičském
útoku a v pití piva družstev. Dobrá zábava se slušnou účastí mladších občanů.
3.8.
Položen asfaltový koberec v Nové ulici.
5.8.
Turnaj ulic v malé kopané. Pořádal TJ Sokol Klobuky. Vítězem se stalo družstvo z ulice
V.B.Třebízského.
10.8.
Do Klobuk přijeli kolotočáři. Když zjistili, že je pouť ve Zlonicích, druhý den odjeli. Smluvně
zajištěná účast pouťových atrakcí nebyla dodržena.
12.8.
Tradiční pouťový turnaj o pohár starosty obce vyhráli borci Tuřan, druhý byl Zichovec, třetí
Vraný „B“ a čtvrté domácí Klobuky.
21.8.
Byla předána Nová ulice bez závad.
29.8.
V obecní vodárně byla nainstalována další tlaková nádoba a zařízení na desinfekci vody
s automatickým dávkováním. Po laboratorním rozboru se potvrdilo, že voda je bakteriologicky
nezávadná a tím i účinnost zařízení.
16.9.

Svěcení kapličky v Čeradicích za účasti Patera Jiřího Neliby z Kladna.
6.10.
Byly zakoupeny, na náklady obce, do kostela Sv. Vavřince elektronické varhany.
15.10.
Předvolební schůze MO ČSSD. Účast 50 občanů. Z politiků se zúčastnila paní poslankyně PhDr.
Lenka Mazuchová, Ing. Hrabě, kandidát na senátora za volební obvod Litoměřice - Slaný pan
Robert Kopecký, tajemnice OVV ČSSD Kladno paní Jana Wienefurterová. Podával se
předvolební guláš, jitrnice, pivo Gambrinus a projednával volební program ČSSD. Původní
příslib, že přijede i pan Miloš Zeman nebyl splněn.
18.10.
Poslední zasedání zastupitelstva obce Klobuky před volbami.
20. a 21. 10.
Obecní a senátní volby. Výsledky jsou v kapitole obecní zastupitelstvo
23.10.
Členská schůze MO ČSSD, vyhodnocení voleb a určení dalšího postupu při jednání o složení
zastupitelstva obce Klobuky.
27.10.
Druhé kolo voleb do Senátu. Zvítězil pan Alexandr Vondra, ministr zahraničí za ODS, bývalý
disident, spolupracovník pana Václava Havla.
1.11.
Ustavující zasedání ZO. Starostou byl zvolen leader ČSSD, bývalý místostarosta pan Vladimír
Procházka. Místostarosty byli zvolení pánové Antonín Svojanovský a Václav Henzl. Předsedou
finančního výboru byl zvolen pan Zbyněk Vyskočil, předsedou kontrolního výboru pan Jiří
Boula, předsedou kulturní komise paní Magdalena Hýsková, sportovní komise pan Martin Pinc a
předsedou stavební komise paní Jaroslava Ležáková, která není zastupitelkou.
3.11.
První náledí a hned havaroval pan Jiří Matějíček v zatáčce u Malypetrova statku do svodidel. Nic
se mu nestalo, ale poškodil auto a svodidla, která do konce roku neopravil.
25.11.
Firmou pana Kubáska z Pálče byla provizorně rozšířena příjezdová cesta k bytovým jednotkám
v Pálečku nákladem 20 000.-Kč.
26.11.
Byla vykradena hospoda v Kokovicích. Škoda na zařízení obce asi 5 000.-Kč a na zboží nájemce
paní Dykové asi 10 000.-Kč.
1.12.
Druhá svatba u Kamenného muže slečny Zuzany Liškové a pana Martina Koťana. Svatební pár
oddával starosta pan Vladimír Procházka za asistence matrikářky města Slaného, paní Uzlové.
Kolem Kamenného muže se sešlo asi 50 občanů. Svatební obřad proběhl bez problémů. Pouze
byl nepříjemný studený vítr. Svatební hostina byla v sále hasičského domu v Klobukách. Oba
manželé jsou občany Klobuk a bydlí v Čeradicích.
2.12.
Společné zdobení vánočního stromu u nákupního střediska. Zúčastnilo se 28 občanů, kteří
přinesli ozdoby, prskavky, pan Petr Mach, místní elektrikář, nainstaloval osvětlení napojené
z veřejného osvětlení.
15.12.

Čaj o páté v knihovně J.A.Komenského, na kterém besedoval pan Jiří Stránský, bývalý politický
vězeň, spisovatel a scénárista s třiceti občany.
24.12.
V 16.00 h. se sešlo na pozvání starosty u vánočního stromu přes 40 občanů. Podával svařené
víno a dětem cukroví. Srdečné setkání ve vánoční atmosféře, která by měla být po celý rok.
Ubylo by svárů, nenávisti, závisti a pomluv.
31.12.
Hasiči zorganizovali silvestrovskou zábava v hasičském domě.

Počasí 2006
Leden:
Teploty byly zpočátku kolem bodu mrazu. Dne 8. Ledna se vyjasnilo a v noci bylo 8°C. Nejvyšší
mráz byl zaznamenán 23.ledna a to –17°C v noci a ve dne –11°C. Mrazy kolem 10°C v noci
trvaly až do konce ledna. Přes den byly převážně kolem –4°C. Sluneční dny způsobily námrazy a
velké zatížení střech.
Únor:
Největší mráz byl 6. února a to –15°C. V druhé polovině měsíce byly teploty v noci málo pod
nulou, ve dne deštivo, teploty až +6°C. Sněhu bylo málo.
Březen:
Teploty kolem O°C. Dne 9. března napadlo 7 cm sněhu, který hned tál, dokonce pršelo a byly
plné potoky. Dne 13. března napadlo 22 cm sněhu a druhý den byl mráz –9°C. Do konce měsíce
se oteplovalo až na +17°C. Konec března byl nezvykle teplý. V Čechách i na Moravě byly velké
povodně.
Duben:
Začátek měsíce byly teploty až 16°C. Pátého a šestého byl studený vítr, desátého padal sníh
s deštěm. Stále bylo chladno, dokonce byly ranní mrazíky. O Velikonocích bylo slunečno,
teploty do 13°C. Od 20. do 27. bylo až 20°C. Na konci měsíce bylo chladno a deštivo.
Květen:
Teplota stoupala od 10°C až na 23°C, která byla zaznamenána dne 12. května. Dne 22.května
byla teplota 28°C. Do konce měsíce teplota klesala postupně na 11°C.
Červen:
Tento měsíc začal deštěm, severními větry a ochlazením. Teprve v polovině měsíce byly teploty
až 30°C. Zaznamenáno bylo i velké sucho, které způsobilo malý vzrůst obilí. Teprve 17. června
byl po dlouhé době déšť. Vysoké teploty byly až do konce června.
Červenec:
Celý měsíc byl nádherný. Teploty byly téměř pořád nad 30°C. Nejvyšší teplota byla
zaznamenána 21.července a to 35°C. Poslední den měsíce končil na teplotě 28°C a deštěm.
Srpen:
V srpnu nastalo mírné ochlazení, teploty do 24°C. V polovině měsíce byly teploty do 24°C. O
pouti bylo 20°C s mírnými přeháňkami. Ochladilo se 29.srpna na 15°C, pršelo a byla zima. Dne
31. byla velká vichřice, bez následků.
Září:
Celý měsíc bylo velmi pěkně. Teploty do 23°C, málo deště.
Říjen:

Tento měsíc začal deštěm a teplotami kolem 15°C. Od 11. začaly mlhy. Teploty byly kolem
15°C. Ochlazení bylo od 16. října a 17. byl zaznamenán první mrazík. Denní teplota klesla na
pouhých 5°C. Do konce měsíce teplota stoupala až na 19°C dne 27.října. Dne 29.října byla celý
den vichřice, bez následků.
Listopad:
Listopad začal přízemními mrazíky do 1°C. V polovině měsíce bylo kolem 12°C, přeháňky,
větry, mlhy, velké větry, ranní teploty kolem 3°C a denní až 16°C. Do konce měsíce nemrzlo –
teploty byly od 4 do 7°C. Měsíc byl neobvykle teplý.
Prosinec:
Teploty od 3 do 12°C . Vydatný déšť byl 9 prosince. Ochladilo se až 11. prosince, ale teploty
byly stále nad bodem mrazu, ve dne až 7°C. Vánoce byly „na blátě“ s teplotami do 5°C. Dne 29.
prosince napadlo mírně sněhu do 1 cm, který ihned roztál. O Silvestra bylo 10°C, slunečno a vítr.
Celkově i tento měsíc byl nadprůměrně teplý.
Nejdůležitější události ve světě a v České republice z pohledu kronikářky…
Leden:
Podle statistických čísel EÚ ČR předstihla ve výkonu ekonomiky a životní úrovně první stát
v EU – Portugalsko. Na maďarsko – slovenském pomezí spadlo letadlo se slovenskými vojáky,
kteří se vraceli z Kosova.
Únor:
U Egypta se potopil trajekt s 1 400 lidmi. Přežila pouze pětina. Začala zimní olympiáda v Turině.
Březen:
Na Hluboké se objevila ptačí chřipka.
Duben:
Povodně v ČR vrcholí. Vláda vyhlásila stav nouze. Utopilo se již sedm lidí. Brněnské
basketbalistky vyhráli Evropskou ligu.
Květen:
Policie zbila Kateřinu Jacques, která demonstrovala proti pochodu neonacistů. Později z toho
vytěžila obrovskou popularitu, která ji vynesla za stranu Zelených do Poslanecké sněmovny. Na
mimořádném sjezdu ČSSD byl zvolen do čela strany Ing. Jiří Paroubek. Hokejisté skončili na
MS v lotyšské Rize druzí.
Červen:
Parlamentní volby vyhrála ODS, ale v Poslanecké sněmovně nastala patová situace, protože
pravice i levice získala shodně po 100 mandátech.
Červenec:
Severní Korea hrozí atomovou zbraní. Červenec byl rekordně teplý. Meteorologové se shodli, že
to byl nejteplejší červenec za posledních 45 let. Italové vyhráli fotbalové mistrovství světa.
Srpen:
Předseda ODS byl jmenován předsedou vlády. Ve sněmovně však jím navržená vláda důvěru
nezískala. Plavkyně Iveta Hlaváčová přeplavala nejrychleji kanál La Manche.
Září:
V Maďarsku jsou bouře proti vládě. Teroristé hrozili v Praze teroristickými útoky. Naštěstí se
oznámení ministra vnitra Langra nepotvrdilo.
Říjen:

ODS vyhrála s převahou v komunálních volbách. Ještě více posílila v Senátu ČR, kde získala 41
křesel. Po čtyřech letech byla dokončena oprava a modernizace Karlínského divadla po
záplavách v roce 2002.
Listopad:
V Bagdádu bylo rozhodnuto o popravě Sadáma Husajna, bývalého neomezeného vládce Iráku,
který nechal popravit tisíce Kurdů a jiných režimu nepohodlných občanů. Na svědomí má i tisíce
Iráčanů. Mezi světovou elitu se dostali dva češi: Václav Havel, bývalý prezident ČR a Martina
Navrátilová, světová tenistka číslo jedna.
Prosinec:
Karel Gott získal již po dvaatřicáté Zlatého slavíka v anketě o nejlepšího zpěváka roku. Dochází
k prvním sporům mezi prezidentem Václavem Klausem a předsedou ODS Mirkem Topolánkem.
V Iráku je stále velké napětí, denně dochází k atentátům a vraždám. Ve Středočeském kraji je boj
o prodej nemocnic do soukromých rukou. ČSSD kritizuje za tuto snahu ODS, která má v kraji
většinu. Stát hospodaří s deficitem asi 100 miliard a dostává se stále do větších problémů
s plněním jednoho z kriterií pro možnost přejít z koruny na Euro.
------------------- XXXXXXXXXXXXX ---------------------

Toto je můj poslední kronikářský zápis. Ze zdravotních důvodů jsem požádala zastupitelstvo
obce, aby mi byla ukončena smlouva o výkonu funkce kronikářky. Mé nástupkyni paní Lence
Dandové přeji v její funkci hodně zdaru.
Helena Procházková, Nádražní 96 Klobuky

