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Strategický plán obce Klobuky je koncepčním dokumentem, který:
♦ v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé
stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje;
♦ ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za
deset let se stanovením problémových okruhů a projektových záměrů.
Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty,
v nichž jsou charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba
dvou následujících volebních období obec počítá a které jsou potřebné k
tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi, formulovanou v tomto
strategickém plánu.
Strategický plán obce Klobuky vznikal v součinnosti zastupitelů obce.
Zastupitelé obce revidovali analytickou část (v některých částech bohužel
vycházejí z relativně starých dat ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,
nová dosud nebyla k dispozici), Společně charakterizovali současný stav
obce, formulovali strategickou vizi své obce a připravili pro dokument
projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání na konci roku 2013, kdy
byl strategický plán obce dokončen.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů
z internetových stránek a úřadu obce a archívu obce.
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1. ÚVOD
Obec Klobuky vznikla v dnešní podobě v roce 1990 a je sloučením pěti
vsí – Klobuk, Kobylník, Kokovic, Čeradic a Pálečku. Spojené obce zaujímají
rozlehlé území o velikosti cca 16 km2 a žije v nich celkem 1.071 obyvatel.
Tab. č. 1: Klobuky - základní informace
ZUJ (kód obce):
532461
NUTS5:
CZ0203532461
LAU 1 (NUTS4):
CZ0203 - Kladno
NUTS3:
CZ020 - Středočeský kraj
NUTS:2
CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Slaný
Obec s rozšířenou působností:
Slaný
IČ:
234524
Katastrální plocha (ha):
1588
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2012:
1071
Nadmořská výška (m n.m.):
262
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):
První písemná zpráva (rok):
Počet katastrů:
Počet územně technických jednotek:
Počet částí obce:
PSČ
Zdroj: ČSÚ

50°17'36.934 N, 13°59'21.755 E
1226
5
5
5
273 74 (Klobuky)

Klobuky, pohled od bývalého cukrovaru rok 2007
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1. 1 Krátce z historie
Obec Klobuky najdeme 10 km severozápadně od Slaného. První
písemná zmínka o obci je z roku 1226, kdy patřila Doksanskému klášteru.
V registrech papežských z r. 1352 je obec uvedena jako farní. Od r. 1355
známe několik vladyků bydlících v Klobukách. V roce 1388 drželi některé
zboží páni z Bražkova a z Lukova.
Na počátku 14.století patřila část Klobuk Metropolitní kapitule u sv.
Víta na Pražském hradě. Druhá část byla statkem vladyčím i tvrzí v místech
dnešního čp. 1. Přísně kališnické město Slaný zasáhlo do života obce. Celá
ves se stala husitskou, s pevnou vírou. Teprve v r. 1669 se podařilo obrátit
jinověrce zpět na katolickou víru. Na počátku 14. století byl v obci na kopci
postaven kostel, který měl svého faráře. V r. 1729 byl kostel přestavěn
a v této podobě se zachoval dodnes. Zasvěcen je sv. Vavřinci, mučedníku. Při
kostele existovala již od 14. století škola. Současná škola byla jako pětitřídní
postavena v roce 1895, mateřská škola v roce 1926.
Tab. č. 2: Porovnání počtu obyvatel v částech Klobuky v roce 1930 a 2012
Část obce
1930
2012
Klobuky
798
607
Kobylníky
187
154
Kokovice
236
114
Čeradice
193
76
Páleček
259
120
Celkem
1673
1071
Zdroj: OÚ Klobuky, počet obyvatel – aktuální stav

1. 2 Kulturní a přírodní památky
Klobuky se mohou pochlubit řadou významných archeologických
nálezů. O jejich záchranu se zasloužili na přelomu 19. a 20. století
pracovníci prosperujícího cukrovaru, účetní Václav Sajbic a ředitel Bohumil
Zap. Mezi významné nálezy patří keramika ze staršího období mladší doby
kamenné (6.-5.tis.př.Kr.), dále část nádoby polokulovitého tvaru s lineární
rytou výzdobou s rytým křížem na výduti. Výzdoba měla hlubší význam a
souvisela nepochybně s tehdejšími náboženskými představami. Osídlení
katastru je doloženo i ve starší době bronzové (konec 3. a počátek 2.
tis.př.Kr.). Při rozšiřování školní zahrady u mateřské školy v roce 1929 byly
nalezeny bronzové předměty (zlomek bronz.meče, sekery se středními laloky,
zlomek bronzové jehlice a bronzová hřivna. Známé jsou nálezy z doby železné
i doby slovanské. Nejvýznamnější památkou je „kamenný muž“ nebo také
„zkamenělý pastýř“, stojící severozápadně od Klobuk při silnici Klobuky –
Telce. Jde o sloupcovitý útvar ze železitého pískovce, který vyčnívá nad zemí
do výšky 350 cm a jeho hmotnost se odhaduje na 5 tun. S klobuckým
menhirem je spojena řada pověstí, např. že „kamenný muž“ každý rok
postoupí o špendlíkovou hlavičku blíže ke kostelu. Až jej dostihne, bude
konec světa. Památkou chráněnou státem je kostel Svatého Vavřince.
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Kostel v Klobukách stál již ve 14. století. Tento původní byl klenutý,
jednoduché stavby, podlaha byla z červených cihel, okna nízká, chór byl
menší a chodilo se nahoru zevnitř kostela po dřevěných schodech. První
zmínka pochází z roku 1355, kdy zemřel klobucký farář Bohunko a na jeho
místo byl jmenován Jan. V roce 1377 směnil své místo s Janem, farářem ve
Vojslavicích. Roku 1380 nastoupil kněz Slavík a 1387 kněz Vít. Dalším
farářem byl od 19. 9. 1396 Leon. Po husitských válkách byl kostel opraven,
ale zůstal neobsazen farářem až do konce 15. století.
Nynější kostel byl vybudován v létech 1729 až 1736. Vysvěcen byl
25.10.1736 adratenským biskupem a hrabětem Rudolfem Šporkem. Původní
oltáře pocházely z roku 1669. Nynější interier kostela pochází převážně z 19.
století. Hlavní oltář je od Vendelína Kostečky z roku 1886. Oltářní obraz
svatého Vavřince o rozměrech 195 x 105 cm je od Josefa Scheiwela. Postraní
pravý oltář je zasvěcen rodičce Boží Paně Marii klatovské, levý oltář svatému
Josefovi, pěstounu. Pocházejí z oku 1886 a jsou rovněž od Vendelína
Kostečky. V polovině 16. století byla ke kostelu přistavěna zvonová věž. Má
zvláštní vchod ze hřbitova. Tato stavba také umožnila upravit vchod na chór
z této věže. Ve věži byly umístěny 3 zvony. Největší „Vavřinec“ zhotovil roku
1574 zvonař Briksi z Cymperka. Vážil 1015 kg, jeho výška byla 83 cm a
průměr 108 cm. Byl zrekvírován 17.12.1917 pro vojenské účely a již se do
Klobuk nevrátil. Druhým zvonem je „Mária“. Byl ulit v roce 1612 Jindřichem
Senomatským. Váží 900 kg, vysoký je 82 cm a v průměru měří 104 cm.
Tento zvon nebyl nikdy z věže sundán. Třetí zvon se jmenuje „Hodinka“,
umíráček. Ulit byl také mistrem zvonařem Briksim z Cimperka roku 1588.
Váží 435 kg, vysoký je 63 cm a jeho průměr je 82 cm. Byl rovněž zrekvírován
14.4.1917. Vrácen byl zpět poškozený 28.5.1919. Musel být svařen v roce
1938, protože byl prasklý. Oprava byla provedena špatně a tak byl svařován
v roce 1939 znovu. V současné době jsou na věži zvony dva.
Významná stavba je i bývalá tvrz čp.1, ve které byl i pivovar, později
sladovna a nyní velký sklad obilí v majetku rodiny Novákových.
Významnými stavbami a objekty jsou v obci rodný dům Jana Malypetra,
rodný dům básníka K. Tomana, fara v Klobukách, Bohouškova skalka –
chráněná přírodní oblast památné stromy a aleje na hřbitově, hrobka Jana
Malypetra na hřbitově v Klobukách.
V Klobukách působil farář a spisovatel Jindřich Šimon Baar (1899 –
1909). Napsal zde řadu povídek a román Poslední rodu Sedmerova. Postavil
novou faru a veškeré potíže se stavbou vypsal v povídce Stavěl. S obcí byl
také srdcem spojen český básník, spisovatel a prozaik Svatopluk Čech.
V Klobukách totiž nalezl svoji první velkou lásku a říká se, že na svoji milou
čekával pod lipou, jež se stala inspirací pro jeho skladbu „Ve stínu lípy“.
V klobuckém cukrovaru pracoval Ing. Ján Botto, slovenský lyrický básník s
pseudonymem Ivan Krasko. Klobuky se mohou pochlubit, že se zde narodil
učitel a zakladatel tělocviku Jan Malypetr. Z téhož rodu pocházel
prvorepublikový politik Jan Malypetr, ministr vnitra, předseda poslanecké
sněmovny a předseda vlády.
Klobuky byly vždy významnou obcí, protože zde byla železnice a dobré
spojení do Slaného i Prahy. Velký rozvoj nastal po postavení cukrovaru. Již
jmenovaný politik Jan Malypetr se zasloužil o postavení sokolovny. Za jeho
působení navštívil obec několikrát prezident T.G.Masaryk a řada dalších
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politiků i umělců a herců. V minulosti byl v Klobukách a František Palacký,
který v obci nabyl čestného občanství.
Kobylníky
V místní části Kobylníky, které patřily i s tvrzí čp. 1 Kapitule u Svatého
Víta, je jen zbytek tvrze. Kobylníky se rozvíjely, stejně jako Kokovice
společně s Klobukami. Za Rakouska-Uherska byl název této obce „Spojené
obce Klobuky, Kobylníky, Kokovice“.
Kokovice
V místní části Kokovice je na návsi kaplička, postavené v 19. století,
obnovená v roce 2012 a zasvěcená Svaté Kateřině Alexandrijské.
Z historického hlediska byly Kokovice většinou samostatnou obcí. Historie
obce sahá do roku 1317, kdy jsou první zachované zprávy. V Kokovicích se
narodil Antonín Bernášek, známý básník, který psal pod pseudonymem
Karel Toman. V této části jsou dva chráněné stromy.
Čeradice
Také v této místní části je kaplička. Původně stála na čtyřech zděných
pilířích a byla zasvěcena dne 16. 5. 1876 Sv. Janu Nepomuckému. V roce
1925 se pilíře naklonily a hrozily spadnutím. Proto osadníci kapličku
zbourali a postavili novou, zděnou, uzavřenou dubovými dveřmi. O posvícení
roku 1927 byla kaplička znovu posvěcena. V roce 1947 musela být kaplička
znovu zbourána, protože si to vyžádala přestavba silnice Klobuky – Zlonice a
následně byla znovu postavena o dvacet metrů výše, na současné místo.
V roce 2006 byla kaplička opravena. Finanční prostředky byly získány přes
Dobrovolný svazek obcí Přemyslovské Střední Čechy. Slavnostní
znovuvysvěcení bylo provedeno dne 16. 9. 2006 u příležitosti Dne památek
Vikářem Jiřím Nelibou z Kladna. Tímto aktem je kaplička opět zasvěcena Sv.
Janu Nepomuckému.
Páleček
V této místní části je kostel Navštívení panny Marie. Roku 1877 byl
kostel uvnitř jednoduše a sličně vymalován p. Adamcem, malířem z Prahy;
oltář i kazatelna byly nově barvou natřeny a v některých ozdobách
pozlaceny. V roce 2010 byla na kostele provedena nová střecha a omítka.
Vedle kostela je zvonice s nádhernými dvěma zvony. Na hřbitově je vzácná
márnice – kostnice s nástěnnými malbami, opravená v roce 2012.
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Páleček

1. 3 Geografie a klimatické podmínky
Klobuky se z klimatického hlediska nacházejí v oblasti Slánska s
mírně teplým, suchým klimatem s mírnou zimou a s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky. Klima je charakterizováno údaji:
♦ průměrná roční teplota se pohybuje okolo 9°C;
♦ průměrný roční srážkový úhrn – činí 623 mm, vzhledem k tomu, že území
v okolí Slaného (zejména sever a severozápad) leží ve srážkovém stínu
Krušných hor a Českého středohoří a patří k nejsušším oblastem
v Čechách;
♦ délka vegetačního období je udávána v délce 168 dnů;
♦ teplotní a srážková maxima jsou zpravidla v červenci;
♦ počet souvislých mrazivých dní v roce nepřesahuje 85;
♦ střední počet dní v roce se souvislou sněhovou pokrývkou je 38 a má
v posledních desetiletích klesající tendenci;
♦ větry vanou nejčastěji z jihozápadu, západu a severozápadu s průměrnou
rychlostí větru 4 – 5 m/s, v nárazech maxima do 15 m/s.
Dle klimatické rajonizace je toto území charakterizováno dlouhým teplým a
suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s mírně teplým až
teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
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2. OBYVATELSTVO
2. 1 Základní informace o obyvatelstvu obce
Vývoj počtu obyvatel obce
Počet obyvatel dnešních částí obce Klobuky byl v minulosti mnohem
vyšší než dnes. Na přelomu 19. a 20. století byl součet počtu obyvatelstva
tehdy pěti samostatných obcí 1593.
K mírnému nárůstu došlo za první republiky, v průběhu let 1930 až 1991
počet obyvatel stále klesal až k číslu 977.
V posledních dvanácti letech začíná pomalu počet obyvatel opět stoupat až
na současných 1071.

Zdroj: ČSÚ, údaje za rok 2012 podle www stránek obce Klobuky
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Počet obyvatel

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel Klobuk v letech 1869 – 2012
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Zdroj: ČSÚ, údaje za rok 2012 podle www stránek obce Klobuky

Věková struktura obyvatelstva
Věkový průměr obyvatelstva je 39,6 roku, což je hodnota v porovnání s
krajem příznivá. V obci je relativně nízký podíl lidí v poproduktivním věku
nad 65 let.
Tab. č. 3: Obyvatelstvo Klobuk podle věku
Počet
Počet obyvatel ve věku
trvale
0 - 14 let
15 - 64 let 65 a více
Celkem
1071
166
751
154
Muži
539
84
390
65
Ženy
532
82
361
89
Zdroj: ČSÚ

Tab. č. 4: Podíl obyvatel obce, okresu a kraje v produktivním věku na celkovém počtu
obyvatelstva k 31. 12. 2011
Klobuky
Věk
okres Kladno
Středočeský kraj
Předproduktivní (0-14 let)
16,51
15,23
15,90
Produktivní (15-64 let)
68,49
68,77
68,75
Poproduktivní (65 a více let)
15,00
16,00
15,25
celkem
100,00
100,00
100,00
Index stáří*/
90,85
105,00
96,00
*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0-14 let

2. 2 Přirozený pohyb obyvatelstva
V porovnání s okresním i krajským průměrem jsme v Klobukách v roce
2011 zaznamenali vyšší přírůstek obyvatel migrací. Přirozený přírůstek
obyvatel v obci (1,9) je vyšší než v okrese, kde se pohybuje okolo nuly, a blíží
se více celokrajskému průměru.
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Tab. č. 5: Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji, okrese a obci v roce 2011
Klobuky
Údaje
okres Kladno
Středočeský kraj
živě narození
13,2
10,8
11,4
zemřelí
11,3
10,6
9,9
přirozený přírůstek
1,9
0,1
1,5
přistěhovalí
30,2
18,2
20,2
vystěhovalí
13,2
12,4
10,4
přírůstek stěhováním
14,2
5,8
9,8
celkový přírůstek
16,0
6,0
11,3
Zdroj: ČSÚ Středočeský kraj

Tak se slaví 90. let – snímek z narozenin paní Miroslavy Tomcové z Klobuk, 8. 1. 2012

2. 3 Vzdělání
Ve srovnání s krajským a zejména republikovým průměrem je v obci
Klobuky nižší podíl osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním a
vyšší podíl osob se základním vzděláním.
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Tab. č. 6: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel (v %)
Vyučen,
Základní střední bez Maturitní
maturity
Klobuky
Okres Kladno
Středoč. kraj
ČR

26,54
18,82
16,91
17,56

40,05
33,04
33,61
32,99

VOŠ

18,63
2,10
28,16
4,24
28,19
4,26
27,10
4,08
Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ

VŠ
4,07
10,33
11,46
12,46

Bez
vzdělání
0,47
0,56
0,45
0,47

Nezjištěno
8,15
4,85
5,13
5,33

Přibližně třetina obyvatel Klobuk má dle SLDB z roku 2011 základní
vzdělání, 40 procent obyvatel bylo vyučeno nebo se středním vzděláním bez
maturity. Maturitního vzdělání dosáhlo pouze 18,63 % obyvatel obce, což je v
porovnání s průměrem České republiky (27,1 %) mnohem méně.

Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011

3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI
3. 1 Pracovní síly
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v roce 2011 v obci
Klobuky nižší než okresní průměr, a nižší i než je podíl ekonomicky aktivních
obyvatel ve Středočeském kraji a celorepublikovém průměru.
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Tab. č. 7: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo - relativní počet (v %)
ekon.aktivní
obyvatelstvo

obec
Klobuky
Okres Kladno
Středočeský kraj
Česká republika

38,4
45,5
45,6
43,9

podíl
pracujících v
zemědělství

podíl pracujících
podíl
v průmyslu a
pracujících ve
stavebnictví
službách

6,6
1,5
2,8
2,7
Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011

31,7
26,5
29,9
32,2

61,7
72,0
67,0
65,1

Graf č. 4: Zaměstnanci v Klobukách v roce 2011 dle oborů činnosti
(údaje v %)
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Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011

3. 2 Vyjížďka do zaměstnání a škol
Největší podíl lidí jezdí z Klobuk za prací mimo obec do jiných míst
kladenského okresu, velký podíl do jiného kraje (zřejmě do Prahy). V rámci
jiných okresů Středočeského kraje je dojížďka minimální.
Tab. č. 8: Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v Klobukách a v okrese Kladno
Odvětví
Klobuky
okres Kladno
Počet
%
Počet
%
v rámci obce
9
5,9
7565
23,5
v rámci okresu
91
59,9
8282
25,7
v rámci kraje
7
4,6
2682
8,3
do jiného kraje
45
29,6
13658
42,4
celkem
152
100,0
32187
100,0
Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ
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3. 3 Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v Klobukách je výrazně vyšší než celostátní průměr
nebo průměr okresu Kladno. Maxima dosáhla v zimě 2010/2011 – až 17,4
%. Od té doby mírně klesla, nicméně je v porovnání s celostátními 8,6 %
takřka dvojnásobná.

Zdroj: ÚP ČR 2011

4. MÍSTNÍ EKONOMIKA
4. 1 Hospodářský vývoj
Obce v současnosti patřící ke Klobukům byly odedávna obcemi
zemědělců. Jádrem obcí byly statky, jejichž produkce se většinou také v
místě zpracovávala. Obec se rozvíjela bez zvláštních katastrof a válek,
poklidně, v souladu s rozvojem státu, zemědělství a řemesel. V obci byl
založený roku 1871 a vystavěný roku 1872 cukrovar, který byl jediným
spolkovým – akciovým cukrovarem v regionu.
Poválečný vývoj zemědělské oblasti byl zásadně změněn kolektivizací. V obci
působil hlavně Státní statek Zlonice, který zaměstnával značné množství
obyvatel. Další velkým zdrojem pracovních míst pak byl cukrovar. Po roce
1989 byly zrušeny provozy státního statku Zlonice a také provoz cukrovar.
Tím se značně zvýšila nezaměstnanost. Část občanů našla zaměstnání u
nově vzniklé společnosti Statek Novák Jarpice-Kamenice s.r.o..
Budova Jednoty v Klobukách stále slouží jako obchod, budova Jednoty
v Pálečku v současné době patří soukromému majiteli a objekt je prázdný a
postupně chátrá. V Klobukách a místních částech Kokovice a Kobylníky jsou
otevřena pohostinství.
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V posledním desetiletí se v obci podařilo s pomocí dotací zásadním způsobem
opravit obecní komunikace, školu, mateřskou školu, obecní úřad a vyzlepšit
vzhled obcí. Bohužel se nepodařilo vybudovat kompletní infrastrukturu.
4. 1. 1 Zemědělství
Zemědělská půda představuje devadesát procent z celkové výměry
Klobuk. Orná půda, většinou vyšší kvality, pak zaujímá 85 % rozlohy obce.
Na katastru Klobuk hospodaří několik soukromých zemědělců a společností,
z nichž největší je Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o., Jaroslav Krátký
z Pálečku a Ing. Haškovec.
Tab. č. 9: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v Klobukách (v roce 2013)
Druh
v ha
%
Celková výměra pozemku
1 588
100,0
Zemědělská půda
1 392
87,7
Zahrady
20
1,3
Louky
23
1,4
Orná půda
1 343
84,6
Ovocné sady
6
0,4
Nezemědělská půda
196
12,3
Vodní plochy
22
1,4
Ostatní plochy
112
7,1
Lesní půda
32
2,0
Zastavěné plochy
30
1,9
Zdroj: ČÚZK – aktuální stav

4. 1. 2 Podnikatelské subjekty v obci
Podle statistického výkazu tvoří v Klobukách většina podnikatelských
subjektů jako fyzické osoby. Vedle firem působících v oblasti zemědělské
výroby (jsou uvedeny výše) jsou známy Truhlářství pana Doubka, truhlářství
pana Begiče, Truhlářství Ing. Pláničky, Zahradnictví Liska, Soustružnické
práce pan Formánek, Elektromontážní práce - Prepletaný Ivan, Elektropráce
pan Mach, Autoopravna a zámečnické práce - pan Suk Marek, Zednické a
obkladačské práce pan Hora, Opravy chladících zařízení pan Švandrlík,
Prodej uhlí pan Válek, Opravy plynových kotlů a zařízení pan Vejražka,
Průmyslový areál pana Pavluse.
Tab. č. 10: Přehled podnikatelskách subjektů dle typu subjektu (v roce 2012)
Typ subjektu
Počet
%
Samostatně hospodařící rolníci
2
1,0
Obchodní společnosti
6
3,1
Družstevní organizace
Ostatní právní formy
19
9,8
Podnikatelé - fyzické osoby
165
85,5
Svobodná povolání
1
0,5
Celkem
193
100,0
Zdroj: ČSÚ 2012
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Tab. č. 11: Hospodářská činnost - počet podnikatelských subjektů
podle odvětví (v roce 2012)
Odvětví
Počet
%
Obchod,prodej a opravy mot. vozidel a
69
35,8
spotř.zboží a pohostinství
Stavebnictví
33
17,1
Zemědělství, lesnictví, rybolov
6
3,1
Průmysl
Ostatní obchodní služby
55
28,5
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
20
10,4
Doprava a spoje
3
1,6
Veřejná správa, obrana, povinné sociální
4
2,1
pojištění - počet subjektů
Školství a zdravotnictví
3
1,6
Počet podnikatelských subjektů celkem
193
100,0
Zdroj: ČSÚ 2012

4. 2 Rozpočet obce
V posledních letech obec stavěla rozpočty jako vyrovnané s konečným
účtem přebytkovým bez nutnosti vyrovnávání z přebytků z financování
minulých let.
4. 2. 1 Příjmy
Významnou část příjmů v uplynulých letech tvořily přijaté dotace.
V „běžných“ letech bez rozsáhlých investic tvoří většinu příjmů obce daňové
příjmy.
Tab. č. 12: Příjmy obce Klobuky za roky 2010 - 2012 (tis. Kč)
Druh příjmu

2010

Celkové příjmy
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti
- daň z příjmu FO ze sam. výděl. čin. a kap.
- daň z příjmu PO (vč. za obec)
- daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Ostatní poplatky
- daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Nedaňové a kapitálové příjmy
Dotace, půjčky

12 426,7
1 551,9
293,0
1 710,2
3 423,4
12,3
42,4
1 279,1
8 312,3
1 175,3
2 939,1

Zdroj: OÚ

2011
11 398,6
1 481,2
152,8
1 574,3
3 793,1
8,7
47,3
1 294,4
8 351,8
1 068,2
1 978,6

2012
15 920,6
1 652,1
271,1
1 963,2
3 250,6
8,4
81,7
1 270,7
8 497,8
1 382,0
6 040,8

Index
2011/2012
139,7
111,5
177,4
124,7
85,7
96,6
172,7
98,2
101,7
129,4
305,3
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4. 2. 2 Výdaje
Největší část výdajů představovaly investice do silnic a rozšíření
mateřské školy.
Tab. č. 13: Výdaje obce Klobuky za roky 2010 - 2012 (tis. Kč)
Druh výdaje

2010

2011

Provozní výdaje
Investiční výdaje

7 802,6
7 228,1

7 598,9
2 646,6

Výdaje celkem

Index
2011/2012
9 413,9
123,9
5 244,5
198,2

2012

15 030,7 10 245,5 14 658,4

z toho:
8 733,7
- správa OÚ
956,4
- komunální služby a úz.rozvoj, odpady
261,7
- kultura a péče o památky
127,3
- tělovýchovná a zájmová činnost
1 251,7
- školství
189,2
- pozemní komunikace a silniční doprava
266,5
- ochrana přírody a krajiny
316,2
- rozvoj bydlení a bytového hospodářství
Zdroj: OÚ

2 551,3
1 029,5
244,6
103,1
3 619,3
157,4
165,6
131,6

1 579,8
960,1
410,9
121,2
6 543,4
1 460,1
1 098,0
895,9

61,9
93,3
168,0
117,6
180,8
927,6
663,0
680,8

Graf. č. 6: Vývoj investičních a provozních výdajů v
letech 2010 – 2012 (mil. Kč)
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Zdroj: OÚ

5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
5. 1 Domácnosti
Při posledním sčítání lidu v roce 2011 žili obyvatelé Klobuk ve 365
bytových domácnostech. Více než devadesát procent bylo tvořeno jednou
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hospodařící domácností. Hospodařící domácnosti se v naprosté většině
shodovaly s cenzovými domácnostmi.
Tab. č. 14: Bytové a hospodařící domácnosti
Počet
%
Bytové domácnosti
v tom s
v tom s
Daňové
v tom s
v tom s

365

100,0

1 HD
335
2 a více HD
30
příjmy celkem
405
1 CD
367
2 a více CD
38
Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011

91,8
8,2
100,0
90,6
9,4

Podle sčítání lidu tvořily v roce 2011 skoro šedesát procent domácností
úplné rodiny, zhruba desetinu domácností pak tvořili jednotlivci.

Graf. č. 7: Domácnosti v obci Klobuky podle SLDB 2011

CD jednotlivců
30%

Úplné rodiny
57%

Neúplné rodiny
13%

Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011

5.2. Bydlení
Domovní fond dle SLDB 2011 v roce 2011 tvořilo 378 domů, z toho
290 domů trvale obydlených. Neobydlené domy představovaly 23,3 %. Počet
trvale obydlených rodinných domů ve městě je 290, tj. 76,7 % z celkového
podílu trvale obydlených domů. Domy jsou nejčastěji v soukromém
vlastnictví.
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Tab. č. 15: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011
Členění
Počet
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Trvale obydlené rodinné domy
Trvale obydlené bytové domy
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Domy ve vlastnictví SBD
Ostatní vlastníci

378
290
265
17
225
13
2
13

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ

V roce 2013 je na stránkách obce uvedeno celkem 418 domů (205
v Klobukách, 46 v Kobylníkách, 42 v Kokovicích, 70 v Pálečku a 55
v Čeradicích).
Téměř čtvrtina domů v obci byla podle dat z roku 2011 z období do let 1920
–1970 a asi pětina domů byla postavena do roku 1919.

Graf. č. 8: Počet obydlených domů podle doby výstavby
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Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011

Naprostá většina (79 %) lidí bydlela v roce 2011 v Klobukách ve vlastních
domech, 11% obyvatel jsou vlastníci bytů, 7% nájemníky a 3 % olidí
využívají jiného bezúplatného užívání.
Byty byly podle statistických údajů ze sčítání z roku 2011 nejčastěji se 4
místnostmi (109 bytů) nebo s 5 místnostmi (89 bytů) či se 3 místnostmi (89
bytů). Jen 1 bytů mělo pouze 1 místnost a 27 bytů 2 místnosti.
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6. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ OBCE
Obec Klobuky má platný územní plán obce schválený dne 19. 3. 2008,
který byl aktualizován změnou č. 1, schválenou 19. 12. 2012. Pořizovatelem
změny územního plánu byl Městský úřad Slaný, stavební úřad, úřad
územního plánování.

7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Infrastruktura obce stále trpí skutečností, že na vodovod je připojena
pouze místní část Kokovice. Obec se pokouší získat dotace na další etapy
budování veřejného vodovodu ve svých místních částech. Na plyn jsou pak
připojeny místní části Klobuky a Kobylníky. V obci úplně chybí
odkanalizování a čistírna odpadních vod.
Tab. č. 16: Technická vybavenost obce
Vybavenost

Výskyt (nejbližší místo)
Ano-Kokovice

Veřejný vodovod
Kanalizace s napojením na ČOV
Plynofikace obce

Ne
Ano-Klobuky, Kobylníky

Skládka komunálního odpadu
Kontejnery na separovaný odpad
Zdroj: ČSÚ

Ne
Ano
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7. 1 Voda
Území obce Klobuky náleží do povodí Vltavy. Vody jsou z katastrů obce
odváděny Zlonickým potokem (do něho vtékají Žerotínský, Skalský a
Bilichovský).
V katastru Klobuky je větší vodní plochou Cukrovarský rybník,
v katastru Kokovice se nachází dva rybníky, v katastru Kobylníky jeden
rybník, v katastru Čeradice také jeden rybník a v katastru Páleček se
nachází požární nádrž.
Na vodovod je napojena pouze část obce Kokovice. Provozovatelem
veřejného vodovodu je společnost SVS, a. s..
Ostatní části obce nemají provedeny rozvody pitné vody. Obec je
zásobována z domovních a obecních studní. Kvalita vody vesměs nevyhovuje
vyhlášce
ministerstva
zdravotnictví
v ukazatelích
dusičnany
a
bakteriologického znečištění.
Obecní studny jsou situovány v zástavbě při místních komunikacích.
Nemají vytyčena ochranná pásma.

Výstavba vodovodu v Kokovicích 2008 - 2009

7. 2 Kanalizace
V obci úplně chybí kanalizace a čistírna odpadních vod. Odpadní vody
odtékají z části objektů po předčištění v septicích do vodotečí, v části jsou
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky
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či do ČOV. V Klobukách je instalována biodisková ČOV – UH1 pro zdravotní
středisko.
Dešťové vody jsou z části odváděny dešťovou kanalizací, z části
povrchovými příkopy. Dokumentace dešťové kanalizace není dostupná
(budovaná v akci Z).
7. 3 Elektrická energie
V jižní části území probíhá vedení celostátní přenosové soustavy 400
kV V 410 Čechy střed – Výškov. Oblast je napájena z transformovny 110/22
kV Slaný venkovními kmenovými linkami 22 kV – vedení Vraný a Lotouš.
Vedení Vraný 48-18 napájí Páleček, Čeradice, Kobylníky a část Klobuk.
Vedení Lotouš 48-15 napájí Klobuky a Kokovice.
Jednotlivé trafostanice v území jsou napojeny z venkovních přípojek 22 kV,
v Klobukách je realizován dvojitý kabelový svod, na který jsou zasmyčkovány
TS 234364 Cukrovar a TS 234936 Mateřská škola.
Sítě nízkého napětí jsou v naprosté většině realizovány jako venkovní. Ve
všech částech obce je vyhovující síť NN. Na území obce je evidováno celkem
14 transformačních stanic, po dvou v Kokovicích a Pálečku, jedna je
v Čeradicích, v Kobylníkách jsou tři. V Klobukách je trafostanic šest.
Vlastníkem a provozovatelem rozvodné sítě nízkého napětí po obci je ČEZ
Distribuce a.s.
V rámci této distribuční sítě je paralelně realizována též venkovní síť
veřejného osvětlení, která je průběžně udržována a v provozuschopném
stavu.

Rekonstrukce veřejného osvětlení Nádražní ulice Klobuky duben 2011
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7. 4 Plyn
Zásobování zemním plynem je zajištěno z regulační stanice VTL/STL,
napojené z VTL plynovodu DN 300, PN 4,0 MPa Louny – Praha. RS je
umístěna na katastru obce Třebíz, při křižovatce se silnicí I/7. Z RS je veden
STL plynovod lPE 160 při východním okraji komunikace do Kobylníků, do
Klobuk a pokračuje do Vrbičan a Vraného.
Zásobování obce Klobuky STL plynovodním systémem o pracovním
přetlaku 0,3 MPa bylo řešeno na základě generelu Projektové a konstrukční
kanceláře J. Vachulkové. STL páteřní plynovod z RS VTL/STL vč. plynofikace
Kobylníků byly realizovány v r. 1999, plynofikace Klobuk byla dokončena
v r. 2002. Uliční rozvody byly realizovány v dimenzi lPE 63 a lPE 50. Pro
každý objekt byla navržena středotlaká plynovodní přípojka ukončená na
rozhraní veřejné a neveřejné části objektů hlavním uzávěrem plynu (HUP).
V Klobukách a Kobylníkách je potenciální možnost pro napojení cca 90 %
objektů.

7. 5 Telekomunikace a radiokomunikace
Územím prochází trasy dálkových optických kabelů a místní
telekomunikační sítě.
Obec přísluší k místní telekomunikační ústředně (MTÚ-MTO) Kladno.
Vlastní napojení je prostřednictvím ATÚ-podústředny. Provozovatelem je
společnost Telefónica O2, Czech Republic, a.s. Technická úroveň místní sítě
odpovídá dnešním vývojovým trendům.
Účastnická telekomunikační síť je vedena v podzemních kabelových trasách.
Území obce je pokryto signálem BTS mobilních operátorů. V území se
nacházejí základnové stanice veřejné komunikační sítě.
Internetové bezdrátové připojení nabízí občanům firma GOLEM a Skvělý Net,
Slaný.
8. DOPRAVA
Obec Klobuky má poměrně dobrou dopravní dostupnost vzhledem k
napojení na trasu silnice I/7 Praha - Slaný – Chomutov přes silnici č. II/237
Třebenice - Libochovice - Peruc - Klobuky - Hořešovice - Nové Strašecí Rakovník. Silnice č. II/237 je napojena na silnici I/7 východně od Hořešovic.
Na tuto silnici jsou pak připojeny další silnice III. třídy, které zajišťují
dopravní dostupnost a přímou dopravní obsluhu obcí přilehlého území.
Dostupnost území prostředky hromadné dopravy zajišťují linky pravidelné
veřejné regionální autobusové dopravy.
Připojení k železniční dopravě je v železniční stanici Klobuky na trati č. 110
Kralupy nad Vltavou - Louny - Most.
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8. 1 Silniční doprava
Silnice I. třídy
Silnice I/7 Praha - Slaný - Chomutov. Tato silnice zasahuje do
řešeného území pouze okrajově. Silnice bude rozšířena na čtyřpruhovou
rychlostní silnici R7. V prosinci 2005 bylo vydáno na stavbu kladné
hodnocení k posouzení vlivů na životní prostředí. Realizace byla plánována v
období let 2008 – 2010, ale nebyla doposud zahájena.
Silnice II. třídy
Dopravní kostru území představuje silnice č. II/237 Třebenice Libochovice - Peruc - Klobuky - Hořešovice - Nové Strašecí - Rakovník. Tato
silnice je ve svém průběhu značně nehomogenizovaná. Je to dáno různým
dopravním významem jednotlivých úseků i terénním reliéfem, kterým silnice
prochází. Silnice č. II/237je napojena na silnici I/7 východně od Hořešovic.

Silnice III. třídy a místní komunikace
Klobuky jsou situovány přímo u silnice II/237, ostatní části Klobuk jsou
na trasu napojeny silnicemi III. třídy.
Na ty navazuje síť místních a účelových komunikací. Jejich technický stav je
většinou vyhovující. Obec průběžně provádí rekonstrukce místních
komunikací.
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8. 1. 1 Hromadná doprava
Autobusová doprava v obci je zajištěna společností ČSAD Slaný.
Obsluha obce Klobuky a jejích částí prostředky hromadné dopravy je
zajištěna prostřednictvím dvou autobusových linek.
8. 1. 2 Cyklistická a pěší doprava
Obcí Klobuky neprocházejí turisticky značené pěší trasy. Neprochází
tudy žádná značená ani neznačená cyklotrasa, nenachází se zde ani
cyklostezka. Vzhledem k husté síti silničních komunikací III. třídy, s
relativně nižšími intenzitami silniční dopravy je možno zároveň stávající
silnice využívat jako cyklotrasy. Nové nejsou navrženy.
8. 1. 3 Parkovací plochy
Pro potřeby dopravy v klidu u jednotlivých objektů vybavenosti v obci
jsou k dispozici parkovací místa – U nákupního objektu COOP v Klobukách
a u obecního úřadu v Klobukách. Ostatní parkovací místa jsou na plochách
přiléhajících komunikací.
8. 2 Železniční doprava
Obcí Klobuky prochází železniční trať 110 ve směru Kralupy nad
Vltavou – Louny – Most (v době platnosti jízdního řádu Českých drah
2012/2013 je v provozu 13 spojů směrem na Kralupy nad Vltavou a 13
spojů směrem na Louny).
Tab. č. 17: Přehled počtu autobusových a vlakových spojů
v prac. dny
Autobusové spoje
220 069 Slaný - Klobuky - Panenský
Týnec
220 082 Slaný - Klobuky - Vraný
Vlakové spoje
110 Kralupy nad Vltavou - Louny
110 Louny - Kralupy nad Vltavou
Zdroj: ČSAD, ČD 2013

v ostatní dny

9
10

0
0

11
11

2
2

8. 3 Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze – Ruzyni. Toto letiště je vzdálené
cca 40 km od obce. Nejkratší cesta na letiště vede po silnici I/7. Do
katastrálního území Kokovice okrajově zasahuje neveřejné vnitrostátní letiště
Panenský Týnec. Ve Slaném se nachází sportovní letiště vhodné pro provoz
lehkých sportovních letadel.
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Obcí neprotéká žádný vodní tok využitelný pro vodní dopravu.
9. VYBAVENOST A SLUŽBY
Obec má kromě Policie ČR, za kterou občané jezdí buď do Slaného
nebo do Zlonic, základní občanskou vybavenost.
Tab. č. 18: Občanská vybavenost obce
Vybavenost
Výskyt (nejbližší místo)
Ano - Klobuky
Pošta
Ano - Klobuky
Zdravotnické zařízení
Policie ČR
Základní škola
Mateřská škola
Hřbitov

Ne
Ano - Klobuky
Ano - Klobuky
Ano - Klobuky, Páleček

Další občanská vybavenost v Klobukách
V Klobukách má otevřeno hospoda Na Paloučku, v Kobylníkách
hospoda U Dubu a další hospoda je i v místní části Kokovice. V Klobukách
jsou dvě prodejny potravin.

V pozadí prodejna COOP a prodejna potravin a jiného zboží pana Tuan Le Anh

9. 1 Školství
Základní škola a Mateřská škola s celodenní péčí je zřízena jako
příspěvková organizace obce. Základní škola vyučuje na obou stupních
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základní výuky, mateřská škola má kapacitu 75 dětí. V areálu školky je také
dětské hřiště.
V roce 2007 získala obec dotaci ze státní rozpočtu ve výši 1.600 tisíc korun
na opravu budovy základní školy. Obec doplatila 100 tisíc korun.
Další dotaci obec získala ze Středočeského kraje ve výši 3.500 tis. korun na
nástavbu části mateřské školy, čímž došlo k navýšení umístění dětí do
předškolního zařízení o 25. Obec doplatila 836 tisíc korun.

Dětské hřiště u mateřské školy v Klobukách (duben 2013)

9. 2 Lékařská péče a sociální péče
V obci se nachází lékařské ordinace, kde lékař ordinuje jedenkrát
týdně, nemocnice ani zařízení sociální péče se v obci nenachází. Nejbližší
nemocnice a sociální zařízení se nachází ve Slaném.
9. 3 Sport a kultura
TJ Sokol Klobuky
V současnosti má tělovýchovná jednota pouze jedno fotbalové družstvo
a to mužů. Bohužel nemáme dostatek mladých pro sestavení mužstva
dorostenců a případně žáků. TJ Sokol pořádá v průběhu roku několik
tanečních zábav u příležitosti různých akcí. Každoročně spolupořádá oslavy
dětského dne, turnaj o pohár starostky obce, turnaj ulic a Klobucký pětiboj.
Tělovýchovná jednota je majitelkou budovy sokolovny v Klobukách.
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Fotbalisté TJ Sokol Klobuky při turnaji o pohár starostky obce (srpen 2013)

Klub zdravotně postižených občanů
Klub sdružuje několik desítek občanů nejen z Klobuk, ale i z okolních
obcí. Společně pořádají a zúčastňují se zájezdů, prodejních výstav
a jedenkrát ročně dovolené. Klub se schází na svých schůzích dvakrát
ročně.

Z vánoční výstavy KZPO Klobuky (prosinec 2013)
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Do obce nezasahují žádná velkoplošná chráněná území, jako je
chráněná krajinná oblast nebo přírodní park. Maloplošným chráněným
územím je přírodní památka Bohouškova skalka, která se nachází na pomezí
k.ú. Klobuky a k.ú. Kobylníky. Jedná se o návrší s izolovanými výchozy
opuky o rozloze přibližně 1,75 ha asi 500 m od železniční stanice Klobuky.
Tato přírodní památka byla vyhlášena v roce 1987 zejména pro zachovalá
společenstva bílých strání. Podkladem jsou křídové sedimenty turonského
stáří. Bohouškova skalka je zbytek po těžbě stavebního kamene opuky.
Jedná se o odvaly hornin, nikoli o přirozené výchozy. Převážnou část území
zaujímají teplomilná travinná společenstva s kostřavou waliskou nebo
sveřepem vzpřímeným. Dále se zde vyskytuje chráněný kozinec rakouský,
trličník brvitý či prvosenka jarní. Vyskytuje se zde množství brouků,
pavouků, mravenců a jejich symbiontů a také motýlů vázaných na
xerotermní lokality a rovnokřídlého hmyzu. Území slouží jako refugium a
ekologický stabilizátor krajiny, ale je ohroženo zemědělskou činností.
Významné krajinné prvky jsou jednak ze zákona (lesy, údolí toků,
nivy), jednak samostatně registrované. V obci se nacházejí významné
krajinné prvky obou typů. Registrovanými je alej vzrostlých lip při silnici
Kokovice – Klobuky a alej vzrostlých lip při silnici Klobuky – Čeradice.
V obci jsou také vyhlášeny památné stromy. Ty byly vyhlašovány
samostatně a je zakázáno je ničit a rušit v přirozeném vývoji, ošetřování je
povoleno se souhlasem orgánu ochrany přírody, který je vyhlásil. Jedná se
zejména o duby letní a lípy malolisté.
Zástavba je již od historických dob koncipována jako ulicová, s úzkými
hlubokými parcelami podél komunikací, v zadních traktech navazují
zahrady. Urbanistická struktura je v zásadě zachovalá, pouze ve vlastních
Klobukách byla narušena v některých lokalitách zástavbou z 20. století.
Nové rozvojové plochy byly rovněž koncipovány jako zástavba podél ulic, a to
převážně nově navržených, protože proluk se v zastavěném území vyskytuje
málo. Lokality nové zástavby navazují na zastavěné území. Největší rozvoj se
předpokládá dle územního plánu v Klobukách.
Pás krajiny navazující na zastavěné území Klobuk je zemědělsky
využívané území, částečně jako plochy orné půdy, podél toků jako trvalé
travní porosty. Reliéf krajiny nemá charakter výrazných vrcholů, nýbrž
táhlých hřbetů, jejichž nejvyšší místa se nacházejí na severních a jižních
okrajích obce (310 až 320 m n.m.). Nejnižšími body jsou pak koryta potoků
(240 až 265 m n.m.). Krajina je víceméně bezlesá, pouze v nižších polohách u
vodních toků je možno nalézt rozsáhlejší plochy stromových porostů, jen
část z nich je však zařazena do kategorie lesa. Lesů je v území nedostatek.
Na svazích jsou hojné remízky a meze. Zemědělský půdní fond je rozsáhlý,
převažuje orná půda.
Výhodou obce je to, že není zasažena významnější průmyslovou
činností a v katastrech obce nefunguje žádný větší znečišťovatel životního
prostředí.
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10.1 Odpad
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu občané používají
vlastní sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu z
domácnosti po vytřídění (např. smetky, popel, saze, nevratné obaly).
V obci a jejích částech jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad – sklo,
plasty. Obec se pravidelně účastní soutěží ve sběru tříděných surovin (ve
spolupráci s firmou EKOKOM).
Obec jedenkrát ročně přistavuje do všech svých částí kontejnery na
velkoobjemový odpad (matrace, starý nábytek apod.) Sběr nebezpečných
složek a velkoobjemového odpadu je také celoročně zajišťován na pomocném
sběrném dvoře, odkud je odpad odvážen svozovou společností, zabývající se
touto činností, na základě objednávky.
V obci nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpadů.
Rovněž zde nejsou oficiálně evidovány staré ekologické zátěže (např.
skládky).
10.2 Ovzduší
Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) nejsou na
území obce Klobuky provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší.
Významným zdrojem znečišťování ovzduší obce je silniční doprava,
především z frekventované silnice 2/237 procházející přes Klobuky.
10.3 Veřejná prostranství a vzhled obcí
Obec se snaží v posledních letech zlepšit vzhled prostranství a obcí a to
nejen údržbou veřejné zeleně, ale například i postupnými rekonstrukcemi
chodníků a rozšiřováním dětských hřišť ve všech částech obce. TJ Sokol
Klobuky přispěl ke zlepšení vzhledu v okolí fotbalového hřiště a sokolovny
v Klobukách.

11. MÍSTNÍ SPRÁVA
Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí obec, je
zákon č. 128/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů (zákon o obcích).
Obec Klobuky spravuje své záležitosti samostatně a zároveň vykonává státní
správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo
obce volené na čtyři roky. V současném volebním období má devět členů,
kteří byli zvoleni v komunálních volbách, které se konaly v říjnu 2010.
Zastupitelstvo obce Klobuky pracuje v čele se starostkou obce (uvolněnou) a
dvěma místostarosty.
V současné době jsou v zastupitelstvu zastoupeny tyto volební strany:
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♦ ČSSD – 6 členů
♦ Sdružení nezávislých kandidátů – 3 členové.

Adresa úřadu
Obec Klobuky
9. května 62
273 74 Klobuky
starostka: Soňa Ottová
tel.: 312 579 583
mob.: 725 438 288
e-mail: klobuky.obec@tiscali.cz
1. místostarosta: Vladimír Procházka
mob.: 725 438 282
e-mail: vlprochazka@seznam.cz
2. místostarosta: Martin Pinc
mob.: 725 438 283
e-mail: pinc.martin@seznam.cz
účetní obce: Jitka Franková
tel.: 312 579 583
mob.: 602 230 996
e-mail: klobuky.ucetni@tiscali.cz
vnitřní záležitosti, administrativa: Lenka Dandová
tel.: 312 579 583
mob.: 602 230 996
e-mail: klobuky.podatelna@tiscali.cz
Úřední dny
Pondělí, středa - 08:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Neúřední dny
Úterý, čtvrtek, pátek - 08:00 - 15:00
pátek - 08:00 - 12:00
Internetové stránky obce: www.klobuky.cz
Obec Klobuky přispívá na činnost obecně prospěšné společnosti
Přemyslovské střední Čechy, která pro žadatele ve svém území, zahrnující
také naši obec, zprostředkovává pomoc pro příjemce podpory z evropského
dotačního titulu Program rozvoje venkova/LEADER a organizuje řadu
dalších akcí.
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Nově zrekonstruovaná budova obecního úřadu (srpen 2013)

Nová zasedací místnost obecního úřadu
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12. SHRNUTÍ
12.1 Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce
♦ Obec tvoří 5 částí a katastr je velmi rozlehlý, celková katastrální
výměra je 1.588 ha. Klobuky spadají do působnosti obce s rozšířenou
působností Slaný.
♦ Územní plán byl schválen v roce 2008 a upraven jednou změnou v roce
2012.
♦ Klobuky je obec s tradicí zemědělské výroby. Na ní navazují soukromí
podnikatelé.
Ekonomický profil
♦ Místní ekonomika je charakterizována bohatou historií zemědělské
oblasti na Slánsku. Po rozpadu státního statku a zrušení cukrovaru v
obci působí soukromí zemědělci a řada dalších menších podnikatelů.
♦ Ekonomická aktivita obyvatel je trochu nižší než v průměru okresu,
významný je podíl lidí zaměstnaných v průmyslu.
Lidský potenciál a trh práce
♦ Propad počtu obyvatel se zastavil kolem roku 2000 a v posledním
desetiletí přibylo cca 100 obyvatel.
♦ Obyvatelstvo je mladší než průměr kraje, žije zde méně lidí v
poproduktivním věku nad 65 let.
♦ V obci je relativně málo lidí s vyšším vzděláním.
♦ Míra nezaměstnanosti je na Klobucku vysoká, takřka dvojnásobná
v porovnání s celostátním průměrem. Od ledna 2011 (přes 17 %) sice
mírně klesla, ale udržuje těsně pod 16 %.
Školství
♦ V Klobukách funguje základní i mateřská škola se solidním zázemím.
♦ Střední školství je pak ve Slaném, v Kladně a v Praze.
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Mateřská škola v Klobukách

Sociální a zdravotní péče a občanská vybavenost
♦ V obci se nachází lékařské ordinace, kde se ordinuje jeden den
v týdnu. Nemocnice, lékárna ani zařízení sociální péče se na území
obce nenacházejí. Nejbližší zdravotní a sociální zařízení se nachází ve
Slaném.
♦ Prodejny potravin jsou v obci dvě v části obce Klobuky.
Technická vybavenost území a doprava
♦ Obec se bohužel dosud nepodařilo zlepšit nevyhovující stav technické
infrastruktury a to zejména díky velké finanční náročnosti na tyto
akce, které obec nemůže financovat pouze ze svého rozpočtu. Na
vodovod je napojena pouze místní část Kokovice na plynové potrubí
jsou napojeny části Klobuky a Kobylníky. Obec nemá kanalizaci ani
čistírnu odpadních vod.
♦ Obec má dobrou dopravní dostupnost vzhledem k napojení na silnici
II/237 vedené od Třebenic po Rakovník s napojením na silnici I/7
Louny – Praha. Dostupnost území prostředky hromadné dopravy
zajišťují linky pravidelné veřejné regionální autobusové dopravy a
vlakové spoje na železniční č. 110 Kralupy nad Vltavou – Most.
Vlakové zastávky jsou v Pálečku a v Klobukách.
♦ Problematický je zejména provoz na místních komunikacích, tedy
zejména vysoká intenzita zemědělské dopravy. Na silnici II/237 je pak,
dnes již poměrně vysoký, podíl nákladní a kamionové dopravy.
♦ Obyvatelé převážně využívají individuální dopravu.
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Kultura a sport
♦ V Klobukách je sportovní areál patřící TJ Sokol Klobuky. Dále se zde
nachází obecní hřiště pro míčové hry. V obci se „pořád něco děje“, obec
žije bohatým společenským životem.

Sraz rodáků 1. září 2012

Životní prostředí
♦ Celkovou kvalitu životního prostředí lze hodnotit jako vyhovující, obec
leží v zemědělské oblasti, výrobní technologie v obci výrazněji
nezatěžují životní prostředí. Největším ohrožením životního prostředí je
silniční doprava. Dalším ohrožením je stále se zhoršují kvalita vody
v místních studnách, kde je voda kontaminována stále se zvyšujícím
obsahem dusičňanů, které pocházejí ze zemědělské činnosti.
♦ Obec má zajištěný svoz komunálního i nebezpečného odpadu. Obec
zajistila kontejnery na tříděný odpad a snaží se motivovat občany
k třídění.
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12.2. SWOT analýza
Silné stránky
• Obec je úspěšná při získávání
dotací na potřebné věci
• V obci je základní i mateřská
škola s dobrým zázemím
• Mírný růst počtu obyvatel a
relativně příznivá věková
struktura
• Relativně dobrá dopravní
dostupnost, blízkost regionálních
center Slaný a Kladno
• V pracovním týdnu dobré spojení
autobusy nebo vlaky
• Funguje systém třídění odpadů
• Schválený územní plán
• Zemědělská výroba v místě
• Jsou plánovány rozvojové plochy
k bydlení
• V obci je sportovní areál
• V obci je jednou týdně dostupná
ordinace praktického lékaře
• Obec má na svém území poštu
• Stav místních komunikací
• Dvě prodejny potravin
Příležitosti
• Záměr vedení obce realizovat
strategický plán obce
• Využití dotací PRV / LEADER
a ostatních evropských i
státních dotačních titulů
• Využití rozvojových možností obce
• Realizace územního plánu
• Výstavba bioplynové stanice
v Kobylníkách
• Vytvoření podmínek pro volný čas,
kulturu a sport
• Obnova tradic a společenského
života v obci a jejich propagace
• Spolupráce s občany při
realizaci strategického plánu
i územního plánu
• Zlepšení spolupráce s podnikateli

Slabé stránky
• Zásadně chybí většina
infrastruktury (velká část vodovodu,
kanalizace, ČOV)
• Malé zapojení lidí do obnovy obce
• V obci není skládka komunálního
odpadu
• Vysoká nezaměstnanost
• Nepříznivá vzdělanostní struktura
obyvatelstva
• Okolí obce je prakticky bez lesů
• Necitlivé poškození venkovského
charakteru obce a částí,
zejména rozsáhlými zemědělskými
areály

Rizika/hrozby
• Omezení výdajů státního rozpočtu
(úsporná opatření)
• Nevyužití příležitosti rozvoje obce
• Omezení autobusové a vlakové
dopravy
• Zvyšování intenzity dopravy
na komunikacích
• Nárůst kriminality
• Zhoršování stavu komunikací
• Zvýšení nezaměstnanosti
• Odchod mladých lidí za prací
• Nezájem lidí o život v obci
• Stárnutí populace a vylidňování
částí obce
• Možnost zadlužení obce
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13. STRATEGICKÁ ČÁST
13.1. Strategická vize
Obec Klobuky bude v horizontu deseti až patnácti let prosperující obcí, kde
se dobře žije, obcí s kvalitním občanským vybavením, fungující
infrastrukturou, upraveným prostředím a bohatým společenským životem.

13.2. Prioritní problémové okruhy
Návrh:
1. Občanská vybavenost
2. Technická infrastruktura
3. Příroda, krajina
4. Obnova tradic, kulturního dědictví, památek

Oslavy dne dětí 2013
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13. 3. Databáze projektů

Projektová karta č. 01
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu

Vodovod Čeradice
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost

Jde o III. etapu výstavby vodovodu v předposlední místní části. Na akci je
vydáno stavební povolení. Tato část obce má problém s nedostatkem a
kvalitou studniční vody. Jsou období, kdy se voda musí dovážet z jiných
zdrojů. Tato výstavba je závislá na přidělení dotace. Vybudováním vodovodu
stoupne životní úroveň v další části Klobuk.

Připravenost

Investiční záměr

Vodovod Čeradice

projektu

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

ANO

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

9,000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2019 - 2020

Možnost získat
podporu

♦ FROM Středočeského kraje
♦ OPŽP

z dotací

♦ MZe

Obec Klobuky
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Projektová karta č. 02
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu

Vodovod Páleček
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost

Jde o IV. etapu výstavby vodovodu v posledních místní části. Na akci je
vydáno územní rozhodnutí. Tato část obce má špatnou studniční vodu a
navíc mají spodní vody v sušších obdobích málo. Jsou období, kdy se voda
musí dovážet z jiných zdrojů. Také tato výstavba je závislá na přidělení dotací.
Vybudováním vodovodu stoupne životní úroveň v další části Klobuk.

Připravenost

Investiční záměr

Vodovod Páleček

projektu

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

13,000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2020 - 2021

Možnost získat
podporu
z dotací

♦ FROM Středočeského kraje
♦ OPŽP
♦ MZe

Obec Klobuky
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Projektová karta č. 03
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu

Kanalizace včetně ČOV
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost

V žádné místní části není společná kanalizace ani čistička. Splašky jsou
dosud likvidovány v malých čistírnách, odvozem fekálními vozy na komposty a
v malé části do čističek ve Slaném a ve Zlonicích. Akce je závislá na dotacích i
na vlastních prostředcích. S realizací lze počítat až po splacení vodofikace.
Vybudováním kanalizace stoupne životní úroveň v Klobukách.

Připravenost

Investiční záměr

Kanalizace včetně ČOV

projektu

Projektová dokumentace

Nedostatečná STUDIE

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Obec Klobuky

týkajících se projektu

Celkové
náklady

120,000.000,-

Předpokládané
roky realizace

Možnost získat

♦ FROM Středočeského kraje

podporu
z dotací

♦ OPŽP
♦ MZe

po etapách
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Projektová karta č. 04

Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu

Přístavba základní školy Klobuky vč. splaškové kanalizace
a zajištění bezbariérovosti
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost

Realizací projektu dojde k výstavbě přístavku se dvěma novými učebnami
včetně prostoru pro kabinety a sborovnu školy. Zároveň bude vybudována
nová splašková kanalizace a instalován výtah pro zajištění bezbariérového
přístupu do školní budovy. Tímto bude vyřešen problém s nedostatečným
množstvím tříd v budově základní školy.

Investiční záměr
Připravenost
projektu

Přístavba základní školy Klobuky vč.
splaškové kanalizace a zajištění
bezbariérovosti

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

ANO

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

13,000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2020 - 2021

Možnost získat
podporu
z dotací

♦ FROM Středočeského kraje
♦ MŠMT
♦ MMR

Obec Klobuky
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Projektová karta č. 05

Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu

Přístavba školní jídelny včetně rekonstrukce vzduchotechniky,
elektrorozvodů, rozvodů vody a splašků
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost

Realizací projektu dojde k rozšíření školní jídelny a zajištění jejího
odvětrání. Školní jídelna pracuje ve stísněných podmínkách a nelze již zvýšit
její kapacitu. Stará vzduchotechnika dosluhuje a je nevyhovující současným
trendům, rozvody jsou zastaralé. Tímto bude vyřešen problém s nedostatečnou kapacitou a zastaralostí

Investiční záměr
Připravenost
projektu

Přístavba školní jídelny včetně rekonstrukce
vzduchotechniky, elektrorozvodů, rozvodů
vody a splašků

Projektová dokumentace

ČÁSTEČNĚ

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

5,000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2020 - 2021

Možnost získat
podporu
z dotací

♦ FROM Středočeského kraje
♦ MŠMT
♦ MMR

Obec Klobuky
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Projektová karta č. 06

Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu

Rekonstrukce vnitřních prostor budovy sokolovny v Klobukách
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost

Předmětem projektu je rekonstukce vnitřních prostor sokolovny – nové
vytápění (nyní nemá žádné), elektroinstalace, rozvody vody a splašků,
rekonstrukce toalet a ostatních prostor.
Rekonstrukcí získá obec plnohodnotný objekt pro volnočasové aktivity,
prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost.

Investiční záměr

Rekonstrukce vnitřních prostor budovy sokolovny v Klobukách

Projektová dokumentace

NE

Doklady dle staveb. zákona

NE

Připravenost
projektu

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Obec Klobuky

týkajících se projektu

Celkové
náklady

6,000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2019 - 2024

Možnost získat

♦ FROM Středočeského kraje

podporu
z dotací

♦ MMR
♦ MŠMT

po etapách
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Projektová karta č. 07
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu

Rekonstrukce komunikace Klobuky, ulice Učitelská, I. etapa
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost

Tato ulice spojuje krajskou komunikaci Klobuky - Vrbičany (ul. Pod
Nádražím) a místní komunikaci - ulici Malypetrovu. Prochází zástavbou
rodinných domů postavených v letech 1932 - 2012. Komunikace byla v
sedmdesátých letech provizorně kryta silničními panely 3500x1200x180,
dnes zcela zničenými. Celková plocha je 4.300 m2. Vzhledem k nákladům
bude akce rozdělena na dvě etapy, které dělí odbočka daná spojovací místní
komunikací k ulici Nová. První etapa bude v rozsahu 2.640 m2 a bude
spočívat v odstranění silničních panelů a vybudování nové asfaltové místní
komunikace pro střední zátěž o šířce 5 m včetně zeleně a značení.

Připravenost

Investiční záměr

Rekonstrukce místní komunikace

projektu

Projektová dokumentace

NE

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

5,300.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2023

Možnost získat
podporu
z dotací

♦ PRV
♦ FROM Středočeského kraje
♦ MMR

Obec Klobuky
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Projektová karta č. 08
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu

Rekonstrukce komunikace Klobuky, ulice Učitelská, II. etapa
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost

Tato ulice spojuje krajskou komunikaci Klobuky - Vrbičany (ul. Pod
Nádražím) a místní komunikaci - ulici Malypetrovu. Prochází zástavbou
rodinných domů postavených v letech 1932 - 2012. Komunikace byla v
sedmdesátých letech provizorně kryta silničními pa nely 3500x1200x180,
dnes zcela zničenými. Celková plocha je 4.300 m2. Vzhledem k nákladům
bude akce rozdělena na dvě etapy, které dělí odbočka daná spojovací místní
komunikací k ulici Nová. Druhá etapa bude v rozsahu 1.660 m2 a bude
spočívat v odstranění silničních panelů a vybudování nové asfaltové místní
komunikace pro střední zátěž o šířce 5 m včetně zeleně a značení.

Připravenost

Investiční záměr

Rekonstrukce místní komunikace

projektu

Projektová dokumentace

NE

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

3,400.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2023 - 2024

Možnost získat
podporu
z dotací

♦ PRV
♦ FROM Středočeského kraje
♦ MMR

Obec Klobuky
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Projektová karta č. 09
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu

Připravenost
projektu

Rekonstrukce veřejného osvětlení Klobuky
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost

Rekonstrukci veřejného osvětlení v Klobukách budeme muset provést při
prováděných rekonstrukcích vedení ČEZ, čímž dojde k odstranění sloupů a
zároveň uložení el. vedení do země. Zároveň s tímto bude nutné pořídit nová
tělesa veřejného osvětlení včetně rozvodů umístěných v zemi.

Investiční záměr

Rekonstrukce veřejného osvětlení Klobuky

Projektová dokumentace

NE

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Obec Klobuky

týkajících se projektu

Celkové náklady

3,500.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2024 - 2025

Možnost získat
podporu
z dotací

♦
♦
♦
♦

FROM Středočeského kraje
PRV
MMR
vlastní zdroje

po etapách
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Projektová karta č. 10
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Rekonstrukce chodníků Kokovice
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost
-

Popis projektu
(cíle, aktivity a

Cíle projektu

výstupy
projektu

Rekonstrukcí chodníků v Kokovicích dojde k navýšení chodníku nad
úroveň komunikace, bezpečnost chodců.

Připravenost

Investiční záměr

Rekonstrukce chodníků v Kokovicích

projektu

Projektová dokumentace

NE

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

500.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2024 - 2025

Možnost získat
podporu
z dotací

♦ vlastní zdroje

Obec Klobuky
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Projektová karta č. 11
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Rekonstrukce chodníků Klobuky
Obec Klobuky
Soňa Ottová, starostka obce
Občanská vybavenost
-

Popis projektu
(cíle, aktivity a

Cíle projektu

výstupy
projektu

Rekonstrukcí chodníků v Klobukách dojde k navýšení chodníku nad
úroveň komunikace, bezpečnost chodců.

Připravenost

Investiční záměr

Rekonstrukce chodníků v Kokovicích

projektu

Projektová dokumentace

NE

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům

Obec Klobuky

týkajících se projektu

Celkové náklady

5,000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2025 - 2026

Možnost získat
podporu
z dotací

♦
♦
♦
♦

FROM Středočeského kraje
PRV
MMR
vlastní zdroje

po etapách

