Zaznamenala kronikářka Lenka Dandová

Z EVIDENCE OBYVATEL ROKU 2008
Přehled o počtu obyvatel ke dni: 31. 12. 2008
Část obce
Dospělí - muži/ženy
Děti - muži/ženy
Cizinci - muži/ženy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Klobuky
511
254/ 257
80
46/ 34
7
2/ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kobylníky
119
60/ 58
36
14/ 23
9
4/ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokovice
83
37/ 46
20
9/ 11
2
2/ 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Páleček
93
47/ 46
21
7/ 14
0
0/ 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Čeradice
63
34/ 29
10
4/ 6
0
0/ 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------869
168
18
CELKEM je 1055 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu, z toho 18 cizinců

Přihlášeno do obce v roce 2008
Odhlášeni z obce
Zemřelo
Narodilo se
Přestěhováni v obci
Rozvedena
Sňatky

46 občanů
22 občanů
9 občanů
11 dětí
22 občanů
4 manželství
4

Obecní úřad
V letošním roce nastala změna ve složení pracovníků obecního úřadu. Od 1. dubna byla
přijata paní Jitka Franková na místo účetní. Paní Miluši Doubkové skončil pracovní poměr
k 31. prosinci, odešla do důchodu. Na OÚ pracovala 28 let.
Zastupitelstvo obce
Pokračovalo ve stejném složení jako v prosinci 2007. Zastupitelstvo se scházelo
k pravidelným zasedáním každou 3. středu v měsíci mimo července.
Pošta
K žádným personálním ani jiným změnám během roku nedošlo.

Rozpočet obce 2008
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2008
PŘÍJMY
Příjmy z činnosti obecního úřadu
Daň z příjmu fyzických osob záv.činn.
Daň z příj.fyz.osob ze samost.výd.činn.
Daň z příjmu fyz.osob z kapit.
Daň z příjmu práv.osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Popl.za užívání veřej.prostr.
Popl.z hracích přístrojů
Odvod výtěžku z provozování hracích přístr.
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv.dotace, výkon stát.správy
Ostat.neinv.dotace (ÚP)
Neinv.dotace (přísp.na školu)
Celkempříjmy
VÝDAJE
Deratizace
Silnice a chodníky
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda, veřejné studny
Odvádění odpadních vod
Zákl.a mateř.škola,škol.jídelna
Knihovna
Kultura
Tělovýchova
Zachování a obnova kulturních památek
Tělovýchovná činnost
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Splátka půjčky ČS na plynofikaci
Územní plánování
Ostatní neinv.dotace, MPBP,PSČ,Svaz obcí
Sběr a svoz komunálního odpadu
Veřejná zeleň
Sociální péče, zdravotně postižení
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Obecné výdaje (úroky z půjčky)
Celkemvýdaje

700 000,1 300 000,170 000,90 000,1 600 000,3 198 400,15 000,1 000,10 000,4 000,19 000,900 000,131 600,450 000,91 000,8 680 000,15.000,400 000,30 000,685 000,40 000,1 600 000,150 000,280 000,100 000,50 000,100 000,60 000,50 000,60 000,200 000,30 000,520 000,150 000,60 000,600 000,200 000,
20 000,80 000,100 000,1 100 000,2 000 000,100 000,8 680 000,-

Z činnosti společenských organizací a církví
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů
Organizace má 54 členů, zemřel dlouholetý člen pan Jiří Klobucký, na příspěvcích vybráno
2 700,- korun a odesláno na OV Kladno.
Ani v letošním roce se nezúčastnili okresních soutěží ani soutěží na pozvání jiných hasičských
sborů.
Výroční členské schůze se také zúčastnil starosta obce, který poděkoval za práci sboru, zvlášť
za zásahy u požárů. Vytknul jim nepořádek v hasičárně, slíbil však podporu a nabídl možnost
koupit tlakovou myčku na mytí požární techniky.
Pořádané akce:
„Klobucký pětiboj“ , kde se soutěžilo mezi Sokolem Klobuky, Spolkem rybářů a požárníky.
Chytání ryb se uskutečnilo na rybníku v Kobylníkách a další akce se konaly na hřišti u
sokolovny v Klobukách. U sokolovny se soutěžilo mezi družstvy v požárním útoku na terč,
přetahování lanem, fotbalem a závěrečné pivní štafetě. Tento rok, tak jako v loňském, vyhrálo
družstvo požárníků. Večer byl zakončen zábavou v sokolovně.
Dále byly zábavy v sokolovně, Posvícenská a Silvestrovská zábava se konaly v hasičárně.
Na údržbě požární techniky se odpracovalo 117 hodin.
V příštím roce by se hasiči chtěli zúčastnit soutěží. Na Dědkiádě Velvary byli naposledy
v roce 2004, kde získali pohár nejstaršího mužstva.
SDH vyjížděl od 24. 5. do 1. 12. 2008 celkem k 9 požárům: v Hořešovicích a na Lotouši
hořela tráva, u Zlonic pole s obilím, u Vraného stoh slámy, v Kobylníkách strniště a pak ještě
stohy v Horní Kamenici, Jarpicích, Vraném a tam dokonce 2x.

Klub zdravotně postižených občanů Klobuky
Organizace má k 31.12.2008 68 členů. Obec poskytla z rozpočtu částku 20 000.-Kč na činnost
a rekondiční pobyt. Konaly se dvě členské schůze s občerstvením a dvě schůze výboru.
Dle potřeby se výbor radil o vzniklých problémech. V tomto roce se pořádal zájezd na
výstavu Květy do Lysé nad Labem. Cestou zpět si prohlédli zámek Loučeň. Tohoto zájezdu
se zúčastnilo 33 osob, z toho 24 členů. Rekondiční pobyt absolvovali ve Zlenicích u Čerčan.
Na tento pobyt jelo 48 osob z toho 27 členů a 9 dětí. Cestou zpět navštívili zámek Jemniště.
Počasí jim přálo, takže se v řece Sázavě i koupali. Během pobytu byli na hradě Český
Šternberk, v Čerčanech, v Týnci nad Sázavou, v rodišti Josefa Lady v Hrusicích a v klášteře
na Sázavě. Cestovali Posázavským pacifikem.
Během roku navštěvovali členy při jejich významných jubilejích s přáním a dárkem. V tomto
roce to bylo 9 členů. Dne 3. března se konala VČS s oslavou MDŽ s hudbou a zpěvem Petra
Štefla. O Velikonocích instalovali v kostele výstavu prací dětí a našich členek. Zrovna tak
byla instalována vánoční výstava s prohlídkou betlémů. Na rekondiční pobyt přispěli členům
400.-Kč. V říjnu byla podepsána smlouva s penzionem KITY Lučany na rok 2009 a zároveň
také s penzionem Chlum u Třeboně na rekondiční pobyt v roce 2010.
V červenci zemřel předseda revizní komise pan Rudolf Pleticha a v listopadu paní Kišová.
Do funkce předsedy revizní komise, místo pana Pletichy, byla zvolena paní Miloslava
Formánková. V ostatních funkcí nenastaly změny.

Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky
TJ Sokol Klobuky v tomto roce vedl výbor ve složení: předseda - Pinc Martin, jednatel - Pinc
Karel, hospodářka Doubková Markéta, členové - Pinc Dušan, Prach Bohumil, Krček Petr,
Čížek Jiří, Švingr Antonín, Kerner Václav, Cabejšek Michal.
Mužstvo mladých žáků hrálo okresní přebor, skončilo na devátém místě, trenérem jim byl
Pinc Martin.
Mužstvo dospělých skončilo v IV.třídě na prvním místě a postoupilo do III.třídy pod vedením
trenéra Petra Krčka. Na postupu se podílel Jan Švácha, který přišel na půlroční hostování
z Vraného.
V létě bylo založeno mužstvo dorostu, které do soutěže vstoupilo v září pod vedením trenérů
Dušana Pince a Jaroslava Říčky.
Nadále fungují dvě mužstva hrající okresní přebor ve futsale KLC Klobuky a Rapid Páleček.
Na jaře nám byla poskytnuta dotace z akce ,,Zelený trávník" na vybudování automatické
závlahy hřiště. Závlahy zhotovila firma ,,Závlahy Petr Štěrba z Kamenného Mostu". Celkové
náklady činily 345 000,- Kč. Z toho jsme dostali 300 000,- Kč z dotace a 45 000,- za nás
doplatila obec Klobuky. Závlahy začaly fungovat 15. 7. 2008.
Obec nám mimo doplacení závlah poskytla 100 000,- Kč na rozvoj sportu v naší obci.
TJ Sokol uspořádal v naší obci osm tanečních zábav, dětský karneval, dětský den, Klobucký
pětiboj, Turnaj ulic a Pouťový turnaj o pohár starosty.
Mladý talent z Klobuk
Naši obec reprezentuje teprve 8 letý Michal Hamouz v amatérském motokrosu. Častokrát stál
na stupni vítězů. V mezinárodním mistroství amatérů 2008 se umístil na krásném 2. místě.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky
Začátkem školního roku 2008/2009 byla přijata Ing. Lucie Vodňanská jako třídní učitelka 6.
ročníku. V průběhu roku zůstávalo obsazení školy nepedagogických pracovníků stejné jako
v loňském roce. V červnu ukončili povinnou školní docházku 3 žáci – 2 žákyně nastoupily do
učebních oborů, 1 žák nestuduje nikde.Tento rok byl ukončen na školní zahradě předáním
vysvědčení a rozloučení se i s předškoláky. V září do 1. třídy nastoupili 4 děti. Dále ve výuce
podle školního vzdělávacího programu Tvoříme společně školu pokračovali 1. a 2.ročník a na
druhém stupni pak 6. a 7. ročník. Ostatní třídy se vzdělávaly podle učiva Základní školy. Děti
ze základní školy se v tomto roce zúčastnily různých soutěží a olympiád, například :
Matematická olympiáda Klokan, recitační soutěž Slánka, Mladý zdravotník, Mandarinková
mísa ve vybíjené a sběru starého papíru. V rámci zlepšování pracovních podmínek žáků a
estetického vybavení tříd, byly zakoupeny nové lavice do jedné třídy a 4 třídy byly vybaveny
novými tabulemi.
V mateřské škole došlo během října k nástupu nové paní učitelky. Místo Jindřišky Patočkové
nastoupila paní Naděžda Koudelková.

Římskokatolická církev
Od 1. 7. 2008 došlo z iniciativy Arcibiskupa pražského k odvolání kněze Patera Marka
Petrigela, který nastoupil jako kaplan v Kralupech nad Vltavou. Při odchodu se ani
nerozloučil, nepředal farnosti, pouze dal novému faráři klíče od zlonické fary. Na farnosti
Zlonice, Vraný, Klobuky, Peruc, Budeničky, Černochov byl přidělen kněz Pater Ing. Mgr.
Michal Kimák, který byl také přivítán v klobuckém kostele dne 2. 8. 2008 na první mši. První
dojmy jsou pozitivní, jedná se o vstřícného, zkušeného, praktickým životem "zoceleného"
duchovního. Pastorační asistentkou zůstává Pavla Čandrlová na farnosti Peruc.

Politické strany
MO ČSSD Klobuky
V obci je to jediná politická strana, která zde působí. Počet členů se zvýšil v tomto roce na 15,
do řad členů ČSSD vstoupil pan Zděnek Lisec z Kokovic. Členové organizace se pravidelně
scházejí a stále patří k aktivnějším organizacím v okrese Kladno.
Záznam ze zprávy VČS a hodnocení volebního programu
•

Dokončit územní plán obce a umožnit tak další výstavbu rodinných domů.
Splněno. ÚP dokončen a na jeho základě již probíhá bytová výstavba.

•

Zlepšovat stav komunikací ( silnice k nádraží, cesta kolem hřbitova v Pálečku)
a chodníků.
Splněno. Komunikace k nádraží i v Pálečku už slouží občanům.

•

Stále jednat s dodavateli elektrické energie o rekonstrukci rozvodů v Čeradicích
a Kokovicích.
Splněno jen částečně. Rekonstrukce elektrorozvodů v Kokovicích má reálnou naději
na úspěch, jelikož již bylo provedeno digitální zaměření možných kabelových tras.
Rekonstrukce elektrorozvodů v Čeradicích se zatím nepodařilo prosadit. Je však třeba
podotknout, že obec není majitelem rozvodné sítě, tudíž nemá mnoho možností, jak
rekonstrukci prosadit.

•

Finančně a morálně podporovat klubovou a společenskou činnost, zejména TJ Sokol,
Hasiče, Klub zdravotně postižených občanů, Sport pro všechny a další, které případně
vzniknou
v místních
částech
obce.
Splněno. Každoročně jsou na základě schváleného rozpočtu obce uvolňovány nemalé
částky na podporu a rozvoj místních zájmových skupin. Navíc bylo prostřednictvím
obce pro hasiče požádáno o dotace z KÚ na ND a pro TJ Sokol bylo požádáno
o dotaci na opravu sokolovny.

•

Zachovat dopravní obslužnost ČSAD a ČD.
Splněno. Dopravní obslužnost zůstala zachována v původním rozsahu. Obec ze svého
rozpočtu pravidelně kryje provoz ztrátových spojů ČSAD. Navíc je připravena
instalace nové autobusové čekárny. U dopravce ČD se podařilo zachovat díky
aktivním jednáním přímé spojení s hlavním městem a na popud obce byla vybudována
SŽDC nová nástupiště.

•

Udržet provoz Základní a mateřské školy i knihovny, jako základních kulturních
a výchovných nástrojů obce.
Splněno. Provoz ZŠ se i přes problémy spočívající v malém počtu žáků a následném
omezení provozu druhého stupně daří udržet. Problém MŠ je opačný. Jedna třída už je
kapacitně naplněna a některé děti nemohou být do MŠ umístěny. Činnost knihovny
nejen že zůstala zachována, ale díky projektu „Čaj o páté“ oslovuje nejen čtenáře, ale
i ostatní veřejnost.

•

Pečovat o kulturní památky a rozvíjet cestovní ruch. Pracovat v DSO Přemyslovské
střední Čechy a v DSO Mikroregionu povodí bakovského potoka. Usilovat o zajištění

prostředků pro Římskokatolickou církev prostředky na opravu kostela v Pálečku.
Splněno. Proběhlá veřejná sbírka na opravu kostela v Klobukách byla největší akcí
v péči o kulturní památky. V Čeradicích byla opravena a následně vysvěcena
kaplička. Nyní probíhá veřejná sbírka na opravu kostela v Pálečku. Práce v DSO PSČ
byla ke konci loňského roku ukončena a obec z DSO vystoupila. V DSO MPBP
působíme dodnes a žádáme o prostředky na revitalizaci rybníka v Čeradicích. V rámci
rozvoje cestovního ruchu je potřeba zmínit vyřízení majetkových poměrů v lokalitě
okolo „Kamenného muže“ a následné vybudování přístupové stezky od silnice.
Informace o pamětihodnostech obce jsou umístěny na elektronických deskách
v Lounech a pro snazší orientaci byla instalována orientační map u nákupního
střediska.
•

S pomocí osadních výborů, jejichž pravomoci budeme posilovat v souladu se zákonem
o obcích, chceme rozvinout činnost místních skupin.V této oblasti počítáme
i s chalupáři.
Splněno jen nepatrně. Osadní výbory ve všech částech obce pracují velmi dobře.
Ovšem co se týká místních skupin, nejsou výsledky už tolik příznivé. Kromě Pálečku,
kde se podařilo OV stmelit mládež, získat pro ni prostory k pravidelným setkáním
a nenásilnou formou je přimět k aktivitám směřujícím ke zvelebování osady, se nám
tento úkol nedaří splnit. A ani angažovanost chalupářů není na takové úrovni, jakou
jsme si představovali.

•

Pokud bude podpora státu, počítáme s přestavbou budovy původní MŠ na dva sociální
byty.
Splněno. Na přestavbu bývalé ŠD se podařilo získat finanční prostředky z prodeje
domu v Učitelské ulici a oba byty již byly přiděleny jako byty služební zaměstnancům
OÚ.

•

Zajistíme modernizaci základní školy ( topení, okna, fasády) s podporou státní dotace.
Splněno. Podařilo se na opravu školy získat státní dotaci 1,600.000 Kč na výměnu
oken, dveří a provedení některých vnitřních úprav. Navíc zatím jedna třída byla
vybavena novými moderními lavicemi.

•

Budeme
se
finančně
podílet
na
službách
pro
seniory.
Splněno. I nadále se nám daří provozovat službu rozvozu obědů ze školní kuchyně.
Situace však není z důvodů zvyšujících se vstupních nákladů a rozmachu konkurence
jednoduchá.

•

Ve spolupráci s Policií ČR budeme zajišťovat zlepšení bezpečnosti a pořádku v obci.
Splněno. Na začátku volebního období se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s p.
Kešnerem, policistou určeným pro náš okrsek a i když byly jmenovanému po roce
určeny jiné úkoly, je nám nápomocen dodnes. Obec také uzavřela smlouvu s obcí
Koleč o kontrole dodržování rychlosti při jízdách vozidel v obci.

•

Vybudovat veřejně přístupné víceúčelové hřiště pro míčové hry v blízkosti školy.
Splněno.

•

Zajistit dotaci na zalesnění bývalé skládky v Klobukách včetně vykoupení pozemků.
Nesplněno. Pozemky bývalé skládky odkoupil od původního majitele p. Plánička a dle
stavu z posledních dnů, hodlá na předmětném pozemku vysázet stromy.

•

Postupně zajišťovat vše potřebné, včetně dotací, pro zajištění výstavby vodovodu,

kanalizace a čističky. S vodofikací začít v místní části Kokovice v roce 2008.
Splněno. Vodofikace Kokovic je projektově dokončena včetně odboček a zpracovaná
žádost o dotaci byla postoupena MZe. Roční zpoždění bylo způsobeno
nedorozuměním mezi projektantem páteřního rozvodu p. Hladíkem a SVIS., která
doprojektovala odbočky a zpracovávala žádost o poskytnutí dotace, právě ohledně
absence odboček v projektu. Na vypracování projektu vodovodu, kanalizace a ČOV
pro Klobuky a Kobylníky byla uzavřena smlouva s firmou GAS Praha s.r.o.
V současné době je projekt před dokončením.

Běh událostí v obci v roce 2008
4. 1.
Pan starosta Procházka jednal s Českými sběrnými surovinami a.s., Kralupy nad Vltavou o
odběru tříděného odpadu /skla a plastů/, protože firma RUMPOLD - P ke konci roku 2007
nezajišťovala podle smlouvy odvoz plastů a skla. Na základě tohoto jednání byla vypovězena
smlouva firmě RUMPOLD - P k 1. 4. 2008 a svoz separovaného odpadu v celé obci od tohoto
data provádí firma České sběrné suroviny a.s.
15. 1.
Obec Klobuky převzala zbytek povinností po zrušeném DSO Voda - plyn a převzala na
zvláštní účet i zůstatek peněz, které budou zúčtovány k 30. 6. 2008 a předloženy na poradě
starostů obcí bývalých členů sdružení DSO Voda - plyn.
25. 1.
Taneční zábava - hrála skupina BRUTUS.
31 . 1.
K dnešnímu dni má obec přihlášených k trvalému pobytu 1 024 obyvatel a 16 cizinců.
1. 2.
Nezletilý Petr Fenyk byl ve svém bytě v sokolovně již 3 týdny sám, OÚ kontaktoval jeho
matku Lenku Fenykovou, která od rodiny odešla asi před rokem a přenechala výchovu
manželovi, který byl v té době nezvěstný. Matka si poté odvezla syna na Kladno.
6. 2.
Volala z USA paní Azra Begičová, že se jí narodil syn Emil Begič. Na Klobuky stále velmi
ráda vzpomíná.
8. 2.
Pokračovaly práce na přestavbě 2 bytů v čp. 136, při zavádění vodovodu došlo k přerušení
přívodního potrubí a vytopení sklepa. Firma pana Henzla bleskově zajistila opravu.
11. 2.
Navštívil starostu předseda sdružení Arménců v ČR pan Gadík Toňan, který by v obci rád
postavil několik domů pro Arménce. Starosta mu sdělil, že obec nevlastní žádné pozemky.
V měsíci únoru probíhaly pozemkové úpravy, které zajišťuje pozemkový úřad Kladno. Týkají
se vymezení pozemků a polností mimo zastavěné části obce.

5. 3.
Proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se dostavilo celkem 15 dětí, z toho 7 dívek a
8 chlapců.
10. 3.
Byla výroční schůze KZPO a při tom oslavily MDŽ. Oslavy se také zúčastnil krajský
zastupitel Ing. Marcel Hrabě a starosta obce, který dal ženám nádherné růže.
11. 3.
Starosta se zúčastnil porady starostů, kterou svolala místostarostka obce Chýně
Ing. Kovářová, aby informovala starosty slánského regionu o vzniku sdružení místních
samospráv /SMS/, která chtějí bojovat o spravedlivější rozdělování daňových výnosů podle
počtu obyvatel. Např. v současné době malé obce dostávají na obyvatele okolo 7500,- Kč
ročně, velká města a Praha až 36000,- Kč ročně.
14. 3.
Byl předán Ing. Zvěřinové z Litoměřic projekt na asfaltové víceúčelové hřiště a následně byla
podána žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj – výstavba hřiště na bývalé zahradě
v čp. 6.
Začala stavba dalšího rodinného domku na parcele 328/121, kterou koupil pan Tomáš
Pokorný.
17. 3.
Nastoupil pan Šimák a paní Ležáková na výkon veřejně prospěšných prací.
19. 3.
Započalo jednání o možné výstavbě větrných elektráren nad Klobukami směrem k Čeradicům
s firmou ČEZ a.s., obnovitelné zdroje Hradec Králové.
20.– 24 .3.
V těchto dnech proběhla v kostele sv. Vavřince Velikonoční výstava. Byly zde vystaveny
výrobky dětí ze Základní školy Klobuky a práce členek KZPO.
25. 3.
Na žádost starosty provedl sociální odbor kontrolu zacházení s dětmi v rodině Margity a
Petry Kovačové v Kobylníkách v čp. 10. Paní Kottová ze sociálního odboru města Slaného
přes velice stísněné poměry konstatovala, že žádné závažné nedostatky neshledala.
29. 3.
Byla provedena demolice prvního patra domu čp. 11, rohový dům na křižovatce silnic Zlonice
– Moráň. Dům patří paní Jůzové.
1. 4.
Na OÚ nastoupila nová účetní paní Jitka Franková, kterou zaučí účetní paní Miluše
Doubková. Také nastoupili na veřejně prospěšné práce další nezaměstnaní: paní Kalousová
a Šamuláková, pánové Ležák, Mraček a Horák.
8. 4.
Provedla firma PKM Ing. Pekařové audit hospodaření obce Klobuky a DSO Voda - plyn. Při
auditu nebyly zjištěny závady a písemná zpráva bude projednána 21. 5. na zasedání
zastupitelstva obce.

14. 4.
Byla objednána nová autobusová čekárna, která bude v červnu instalována místo stávající
zděné čekárny /i přes veškerou snahu udržet pořádek, byly v čekárně výkaly, nedopalky od
cigaret, plastové lahve…/, stávající čekárna bude zazděna a přenechána za symbolickou
částku 1000,- kč pánům Matuščinovým, odedávna byla na jejich pozemku.
16. 4.
Byl na zasedání obce zastupitelstvem definitivně schválen územní plán obce.
19. 4.
Uspořádal SDH okresní kolo soutěže v požárním útoku, bylo přihlášeno celkem 12 družstev.
Klobučští hasiči obsadili 3. místo. Počasí se jim ale nevyvedlo, bohužel celý den pršelo.
Náladu jim zlepšila až večerní taneční zábava. K tanci a poslechu hrála skupina Žlutej Pluto
Pes z Peruce.
21. 4.
Starosta jednal s nájemníky čp. 10. a 13., což jsou domy za OÚ v bývalé „Valentovně“.
Starosta navrhl likvidaci všech přístřešků, chlívků a nepovolených garáží.
Nájemníci požádali o odkoupení pozemků, které vlastní obec. Pan starosta přislíbil nové
projednání na dalším zasedání zastupitelstva obce. Nájemníci přislíbili, že uhradí náklady
spojené se zaměřením geodetem.
22. 4.
Bylo v Lounech setkáni akcionářů SVS /Severočeská vodárenská společnost/ a.s., kde byl
předložen hospodářský výsledek za rok 2007 a zveřejněna strategie investiční výstavby
v následujících letech. Bylo potvrzeno, že obec Klobuky dostane na výstavbu vodovodu
v místní části Kokovice příspěvek ve výši do 460 tisíc korun jako podíl budoucího
provozovatele.
25. 4.
Proběhlo jednání na Městském úřadě ve Slaném s firmou Pragoprojekt, která zabezpečuje
projekty pro výstavbu silnice Praha-Slaný-Chomutov-Německo. Je počítáno s výstavbou
4 pruhů s parametry rychlostní komunikace, která by měla být postavena kolem roku 2015.
Starosta Klobuk požádal o zajištění výstavby další estakády v místech Lotouš-Kutrovice, aby
mohlo dojít k napojení komunikace Klobuky-Peruc. Projekt uvažuje pouze s napojením u již
postaveného mostu pod obcí Třebíz.
30. 4.
Po obci byl proveden sběr starého papíru.
Paní Salačová-jednatelka firmy FISA Slaný navštívila na OÚ pana starostu a místostarostu
pana Henzla a projevila zájem o výstavbu kanalizace, čističky a vodovodního řádu.
Tak jako každoročně i letos proběhlo pálení čarodějnic a tak mohl být před devátou hodinou
večerní zapálen velký oheň. Akce, která trvala až do rána, se zúčastnilo přes 100 občanů.
7. 5.
Oslava Dne vítězství, položení věnce k památníku padlých. Spočívala pouze v tom, že
starosta s chotí položili k památníku kytici. Občané neměli zájem vzpomenout a uctít památku
umučených spoluobčanů.
2. 5.
Začala jednání o vodě a kanalizaci, projektantka Ing. Nacházelová nabídla vyhotovit projekt
do 300 tisíc korun.

15. 5.
Vystoupily již podruhé děti z peruckého Království hudby pod vedením slečny Pavlíny
Čandrlové v místní hasičárně. Tentokrát zahrály flétničkový muzikál Šípková Růženka. Tento
hudební soubor navštěvují i děti z naší obce – Monika Šimků a Tereza Vajnerová. Představení
mělo veliký úspěch, proto děti za hezký výkon dostaly odměnu.
16. 5.
Došlo k dalšímu jednání o větrných elektrárnách s firmou WSB, zastoupenou Ing. Arch.
Řihoškem, pobočka německé firmy, která se zabývá myšlenkou větrných elektráren. Provedli
zde měření – průměrná síla větru ve výšce 100 m - 6,2 m/s.
17. 5.
Pan starosta s manželkou se zúčastnili Husitských slavností ve Slaném na pozvání starosty
města Slaného RNDr. Ivo Rubíka.
19. 5.
Odběry vzorků vody k rozboru z veřejných i soukromých studní provedla laboratoř v Kladně.
Vzorky odebrala z 9 soukromých a 7 obecních studní. /1x ročně laboratoř poskytuje slevu pro
občany 10% z ceny/. Provozování místního vodovodu bylo povoleno KHS od roku 2007.
25. 5.
Zorganizoval osadní výbor v Pálečku dětský den, celý den svítilo slunce, takže se dětský den
vydařil.
Odpoledne od 14. hodin byl v kostele sv. Vavřince velký jarní koncert pěveckého souboru
Chorus – Carolinus sbormistra Karla Procházky. Koncert pořádal Obecní úřad Klobuky pod
záštitou kandidáta do zastupitelstva Středočeského kraje Ing. Marcela Hraběte.
Na koncert přišlo kolem 50 lidí, kteří odcházeli s příjemným zážitkem. Pro vystupující bylo
připraveno malé občerstvení na OÚ.
4. 6.
Pan starosta se zúčastnil valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, které jako obec
jsme akcionáři. SVS nám bude po vybudování vodovodu a kanalizace dodávat vodu.
7. 6.
Sokol Klobuky pořádal pro děti již tradiční Dětský den, který proběhl na hřišti u sokolovny.
Obec přispěla na občerstvení pro děti částkou 1000 korun, večer byl zakončen táborákem a
posezením s hudbou.
8. 6.
Vyhráli fotbalisté Klobuk nad Zichovcem 7:2 a tím postoupili ze IV. třídy do III. třídy okresní
soutěže.
9. 6.
Nabylo právní moci územní rozhodnutí na výstavbu vodovodu v místní části Kokovice.
21. 6.
Turnaj v Pálečku MUM (Mírně unavení muži) 16. ročník turnaje v malé kopané.
25. 6.
Klobuky navštívila skupina 15 turistů pod vedením PhDr. Fořtové z Národního muzea a
zvláště se zajímali o kostel a zvon, který je uložen v archívu na OÚ.

26. 6.
Na Krajském úřadě podepsána smlouva o dotaci pro knihovnu.
Starosta informoval o přidělené dotaci na vybavení knihovny. Dotace byla podána na základě
výzvy Středočeského kraje.
Požádáno bylo o 27 000.-Kč s podílem obce 3 000.-Kč. KÚ sdělil dopisem, že na vybavení
knihovny poskytne finanční dotaci ve výši 25.000,-Kč. Nakoupí se za to nové židle a stoly,
které budou sloužit ve školní jídelně i k pořádání „Čaje o páté“.
Starosta na základě jednání s advokátkou JUDr. Janou Burleovou navrhl koncipovat nájemní
smlouvy na byty v č.p. 136 v Klobukách na dobu trvání pracovního poměru, jako služební
byty. Do bytu vlevo nastěhovat paní Dandovou Lenku (zaměstnankyni knihovny) a do
pravého bytu navrhl nastěhovat slečnu Strachotovou Radku (zaměstnankyni ZŠ a MŠ).
28. 6.
Třetí ročník Klobuckého pětiboje a večer oslava úspěchů s hudbou.
1. 7.
Přešlo ZZN Slaný pod První žateckou a.s.
11. – 12. 7.
Pan starosta se zúčastnil oslav na Slovensku v obci Lukovištie
.

Z OSLAV SLOVENSKÉHO BÁSNÍKA A POLITIKA
Dr. Ing. IVANA KRASKA
Ivan Krasko, vlastním jménem Ján Botto, po studiích v Praze a vykonání vojenské služby
působil v naší obci, kde pracoval v místním cukrovaru jako chemický inženýr a posléze
v chemické továrně v královském městě Slaný. Jeho největší básnická tvorba vznikala právě
v době působení v našem kraji. Pamětní deska básníkovi Ivanu Kraskovi byla odhalena
v královském městě Slaný na domě bývalé chemické továrny v roce 2004. Ve spojitosti
s působením básníka v Čechách byli zástupci obce Klobuky a Královského města Slaného
pozváni starostkou obce Lukovištia (rodiště básníka) Mgr. Alenou Segediovou a tajemníkem
Rimavské Soboty Mgr. Jánem Mitterem na oslavy a mezinárodní vědeckou konferenci
konanou u příležitosti 50. výročí úmrtí Ivana Kraska. Delegace ze Slaného a z Klobuk ve
složení starosty obce Klobuky pana Vladimíra Procházky, ředitelky muzea Slaného paní
Boženy Frankové, paní Blanky Kusové, DiS. (za Město Slaný) a bývalé pracovnice okresního
archivu paní PhDr. Jany Krotilové se těchto oslav zúčastnila ve dnech 11. a 12. července
2008. Mezinárodní vědecká konference v Rimavské Sobotě začala dle programu 11. července
2008 v 15.00 hodin přivítáním zástupců Ministerstva kultury Slovenské republiky, zástupců
Báňskobystrického kraje, Rimavskej Soboty a dalších předních představitelů slovenského
kulturního života, delegace z Rumunska zastupující slovenskou menšinu žijící v Rumunsku,
kde Ivan Krasko studoval na místním gymnáziu a také naší delegace z Klobuk a Slaného.
Starosta obce Klobuky pan Vladimír Procházka, jako vedoucí delegace, vyslovil krátkou
zdravici a poděkování za pozvání. Po té následovaly přípěvky jednotlivých odborníků,
zabývajících se životem a dílem Ivana Kraska. Jeden z nejzajímavějších příspěvků přednesla
paní PhDr. Jana Krotilová, jež se zaměřila na různé úseky života básníka, které byly
zajímavým zpestřením konference. Na závěr vystoupila vnučka Ivana Kraska, která zveřejnila
část osobní korespondence kterou psal básník své budoucí ženě Eleně Kňažovičovej, právě
z Klobuk a Slaného. Závěrečnou řeč a poděkování přednesl potomek Ivana Kraska pan
Ing.Boris Botto. Po ukončení konference následovala neformální večeře, při které měli
možnost se seznámit právě s vnoučaty Ivana Kraska, inteligentními a vzdělanými lidmi, kteří
dělají čest svému dědovi básníkovi a politikovi Ivanu Kraskovi. Druhý den byli přivítání

spolu s ostatními delegáty, na obecním úřadě v obci Lukovištia starostkou obce Mgr. Alenou
Segediovou. Poté následovala slavnostní mše v místním barokovo-klasicistickém kostele na
počest básníka Ivana Kraska. Při této slavnostní příležitosti byly položeny věnce k hrobu
Ivana Kraska, mezi něž byl položen i věnec ze Slaného a Klobuk paní Frankovou a starostou
obce Klobuky panem Procházkou. Básník ve svých dílech zmiňuje klobucké topoly, jimž je
věnovaná i jedna z básní a právě na jeho hrobě jsou tyto topoly z kovu jako symbol k jeho
básnickému dílu. Zároveň byla otevřena a vysvěcena nově vybudovaná smuteční síň na
místním hřbitově, při jejímž aktu byly předneseny projevy oslavující Ivana Kraska. Jedním
z příspěvků byl i pozdrav přednesený starostou obce Klobuky Vladimírem Procházkou. Při
příležitosti 50. výročí úmrtí Ivana Kraska byl otevřen památník „Pamätná izba básnika“
v prostorách kulturního domu v Lukovišti, kde je stálá expozice o životě a díle básníka. Mimo
jiné je zde i fotografie ze slavnostního odhalení pamětní desky umístěné ve Slaném na bývalé
chemické továrně a řada zajímavých pohledů na Klobuky z počátku dvacátého století..
Rozloučili se po obědě, který byl v příjemném prostředí na ekologické farmě vybudované
z dotace Evropské unie. Za tento krátký pobyt se přesvědčili o přátelství a mimořádné
pozornosti slovenských hostitelů i vnuků Ivana Kraska. Je to kraj velmi bohatý na přírodní
krásy a není divu, že básníkovi učaroval. Po dlouhém loučení si slíbili další návštěvu – někdy
v Čechách. Mgr. Mitter poslal pozdravy panu starostovi RNDr. Ivu Rubíkovi a zároveň jej
pozval na plánované oslavy v měsíci říjnu 2008 k příležitosti výročí gymnázia v Rimavské
Sobotě, kam chodil Ivan Krasko do školy a které přijme název „Gymnázium Ivana Kraska“.
Paní Božena Franková předala řadu dokumentů o Ivanu Kraskovi do muzea v Lukovišti a také
paní PhDr. Jana Krotilová poskytla své vědecké příspěvky o životě a díle básníka
do chystaného sborníku z této mezinárodní konference. Zároveň si vzájemně předali
upomínkové předměty vztahující se ke Slánsku a oblasti Rimavské Soboty upozorňující na
různé kulturní, turistické a historické zajímavosti.
15. 7.
Pracovníci na VPP dokončili nové oplocení u mateřské školy, byla postavena sestava pro děti
na školkové zahradě a předány maminkám klíče od branky. Sestava stála celkem 80 tisíc
korun a oplocení 20 tisíc korun.
29. 7.
Naměřeno 32°stupňů Celsia. Což je u nás považováno za tropické počasí.
2. 8.
TJ Sokol Klobuky uspořádal Turnaj ulic v kopané.
9. 8.
Pan starosta Procházka a místostarosta pan Henzl se sešli v Pálečku s lidmi na náměstí, kde
debatovali o problémech s úklidem obce, sekání trávy a třídění odpadů. Sešlo se poměrně
málo lidí (asi kolem třicet) včetně chalupářů, avšak největší kritici se nedostavili. Tak snad při
příštím jednání OV se i kritici osmělí a přijdou svůj názor vyjádřit veřejně.
9. – 10. 8.
Se slavila v naší obci jako každoročně svatovavřinecká pouť. Na hřiště u sokolovny přijely
pouťové atrakce pana Wartheima. V sobotu byl dvojzápas o Pohár starosty obce za účasti
mužstev Slaný B, Vraný B, Zichovec a Klobuky. Večer byla tradiční pouťová zábava, hrála
zde známá kapela ŽLUTEJ PLUTO PES z Peruce. V neděli pokračoval fotbalový turnaj od
15. hodin o 3. místo a od 17. hodin o první místo. Po celou dobu bylo na hřišti připraveno
občerstvení.
V neděli byla od 15. hodin v kostele sv. Vavřince mše svatá. Celebroval ji nový farář Pater
Ing. Mgr. Michal KIMÁK.

12. 8.
Byla dokončena výměna poškozených krovů a položena
nová krytina na kostele
NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE v Pálečku. Práci provedla firma Zemko Tuřany.
25. 8.
Byla podepsána smlouva s Ministerstvem pro místní rozvoj o dotaci 300 tisíc korun na dětské
sportovní hřiště u základní a mateřské školy.
POSLANKYNĚ PARLAMENTU V KLOBUKÁCH
Navštívila naši obec paní poslankyně za ČSSD PhDr. Lenka Mazuchová se svým asistentem
panem Ladislavem Jelenem. Starosta ji seznámil s plánovanými akcemi na roky 2009 - 2010 a
požádal o pomoc při zajišťování dotací na vodovod a kanalizaci, na zateplení a opravu fasády
školy. Paní poslankyně pomoc přislíbila vč. případné intervence na Ministerstvu zemědělství.
Při té příležitosti byla seznámena s územním plánem obce a požádána o to, aby se zasadila o
přijetí restitučního zákona, který by vyřešil nakládání s církevním majetkem.
26. 8.
Nastoupila firma Jirásek z Račiněvse a začala budovat nové dětské sportovní hřiště u školy.
27. 8.
Byla zabudovaná nová autobusová čekárna u OÚ od firmy Beti Plzeň v částce 42 840,- kč.
Autobusová čekárna byla dodána o 2 měsíce později, protože firmě Beti Plzeň při převozu do
práškové lakovny byly díly ukradeny a musely být vyrobeny znovu.
3. 9.
Byla provedena montáž 3 bezdrátových rozhlasových vysílačů na křižovatce Třebízského a
Riegrové, proti bytovkám čp. 185, 186 a třetí v Třebízského ulici proti Volrábovým.
8. 9.
Nastoupila firma pana Kubáska na výstavbu parkoviště a opravu opěrné zdi u OÚ Klobuky ve
výši 500.000,-Kč s dotací 134.000,- Kč od Krajského úřadu Stř.kraje z Programu obnova
venkova.
16. 9.
Byla opravena autobusová čekárna v Kokovicích.
18. 9.
Byl vyčištěn Skalský potok před Malypetrovou vilou čp. 12.
Pan starosta Procházka měl jednání s Ing. Salačovou, jednatelkou firmy FISA Slaný, kde
probírali možnosti získání dotace na kanalizaci v Kokovicích. Dotace byla dříve zamítnuta
ministerstvem zemědělství, protože náklady na 1 obyvatele překročily částku 60 tisíc korun.
Podle projektu a rozpočtu činí náklady na 1 obyvatele 90 tisíc korun, celková částka pak
9 milionů korun.
19. 9.
Byla položena dešťová kanalizace se spojovací ulicí mezi Novou a Nádražní s vývodem
do Skalského potoka, práce provedli pracovníci na VPP.
24. 9.
Na OÚ se dostavila projektantka Ing. Bradičová z Pragoprojektu. Informovala obec o
zkapacitnění silnice č.7, budoucí R7 – čtyřproudové silnice Praha – Chomutov, stavba by
měla začít v roce 2012. Zárověň sdělila, že požadovaná estakáda obcí Klobuky před obcí

Třebíz nebude realizována, protože to neodpovídá normám pro rychlostní komunikaci. Auta
po silnici č. 237/II. od Peruce budou muset využívat nájezdu pod mostem u Hořešovic nebo
jezdit po obslužné komunikaci až do Slaného.
7. 10.
Byl udělán kontrolní rozbor vody v systému „malý vodovod“ ve středu obce. Nebyly zjištěny
žádné závady a voda byla uznána jako pitná.
11. 10.
V Kobylníkách se konala schůze osadního výboru, zúčastnilo se jí 23 obyvatel. Řešily se zde
problémy s odpady, vodou a kanalizací, měření rychlosti, zajištění nového zábradlí na mostě
přes Zlonický potok.
13. 10.
Se dostavili zástupci firmy SVIS Ústí nad Labem, aby upřesnili podmínky pro získání dotace
na vodovod v Kokovicích. Jedná se o firmu, která dotaci zajišťovala včetně úpravy projektu,
která způsobila navýšení rozpočtu na 9 milionů korun. Za vypracování žádosti na ministerstvu
zemědělství bylo zaplaceno 20 tisíc korun. Pan starosta jim vytknul špatný přístup k dotacím.
Firma přislíbila nápravu.

17. – 18. 10.
Proběhly volby do Středočeského krajského zastupitelstva.
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18. 10.
Taneční zábava, na které hrála skupina BRUTUS, se konala v místní sokolovně.
23. 10.
Bylo provedeno geodetické měření křižovatky u kašny. Nové zaměření objednala obec
Klobuky a po dohodě se Správou a údržbou silnic zaplatí ½ nákladů, přibližně 15 tisíc korun.
Tímto bude po 45 letech dán skutečný stav do souladu s katastrem nemovitostí.
24 10.
Na OÚ se dostavili projektanti firmy ES Louny ke konzultaci o rekonstrukci rozvodů
elektrického vedení v Kokovicích, kterou objednal ČEZ. Vlastní práce by měly být provedeny
v r . 2009. Obec musí zajistit nové veřejné osvětlení, staré sloupy se budou likvidovat.
27. 10.
Pan starosta s manželkou se ve Slaném zúčastnili oslavy vzniku ČSR.
30. 10.
Bylo předáno víceúčelové hřiště firmou Jirásek z Račiněvse.
31. 10.
Provedl proutkař pan Standa Merkl ze Slaného ověření síly pramenů vody v Čeradicích a
konstatoval, že voda je v hloubce 20 – 22 m. Pan starosta tuto informaci ověřil u firmy
GEOTREND Slaný, jejíž odborníci toto potvrdili. Na základě tohoto zjištění byli informováni
občané /původní studny mají hloubku kolem 12 metrů/.
Kvalita vody ještě není známa, rozbor zpracovává OHES Kladno. Ohledně kritické situace se
zásobováním vody v domě pí. Skýbové starosta navrhl poskytnout obecní pozemek
k vybudování soukromého vrtu s bezplatným nájmem na dobu neurčitou.
6. 11.
Bylo provedeno zaměření dvorků a zahrádek u čp. 10. a 13., aby si je mohli zájemci, kteří
bydlí v těchto domech, odkoupit od obce.
10. 11.
Byla předána fasáda na domě čp. 136.
12. 11.
Konala se schůze k výstavbě větrných elektráren s majiteli pozemků v k.ú. Páleček Na
Kuřidlech a v k.ú. Čeradice Na Moráni. Jediný kdo souhlasil byl Ing. Jaroslav Haškovec. Proti
výstavbě byli zemědělské družstvo Agros Vraný, pánové Novák, Králíček, Posekaný.
Na základě jejich rozhodnutí starosta informoval firmu Ing. Arch. Slavoje Řihoška, aby
s majiteli pozemků jednali sami.
13. 11.
Byl uspořádán již tradiční : „Čaj o páté“. Hostem byl Mgr. Oliverius, autor knihy o znacích
měst a obcí. Beseda byla velice zajímavá, sešlo se zde 31 občanů. Na závěr besedy si mohli
zakoupit knihu za symbolickou cenu 50 korun „Rukověť k symbolům měst a obcí Kladenska
a Slánska“.
15. 11.
Posvícenská zábava, kterou pořádal SDH, se konala v požárním domě.

27. 11.
Byl PhDr. Vladimírem Přibylem ze slánského odboru kultury poslán se souhlasem starosty
pana Procházky restaurátor do márnice na hřbitově v Pálečku, aby zhodnotil malby a ocenil
hodnotu jejich opravy /oprava by byla z větší části hrazena z referátu kultury města Slaného,
který na takové opravy obdržel peníze z Ministerstva kultury/.
29. 11.
Na Kladně se zúčastnili jako delegáti okresní konference ČSSD pánové Procházka,
Svojanovský, Henzl, paní Ottová a Volrábová Jana. Předsedkyní OVV ČSSD byla zvolena
PhDr. Lenka Mazuchová a místopředseda pan Vladimír Procházka.
1. 12.
Od 16.00 proběhlo již už tradiční zdobení vánočního stromu u nákupního střediska. Ozdoby
přinesli občané a děti, osvětlení zajistil pan Mach. Pan starosta dal dětem čokoládové figurky,
paní Pincová rozdávala prskavky. Pan starosta popřál všem klidnou vánoční dobu a pohodu.
3. 12.
Jednal starosta obce s velitelem slánského oddělení PČR.V obci stoupá kriminalita a dozor
policie je velmi malý. Velitel sdělil, že ze 34 policistů má jen 14, a proto je jejich aktivita
velmi omezená. Dohodli se, že alespoň zajistí zvýšenou účast při pořádání tanečních zábav
v sokolovně. Naší obci byla přidělena nadpraporčík Koderyčová.
4. 12.
Byla rozšířena smlouva o spolupráci s obecní policii Koleč o dozor nad místním pořádkem.
5. 12.
Mikulášská zábava v Hasičském domě od 20. hodin.
18. 12
Základní škola a Mateřská škola Klobuky pořádala tradiční vánoční Klobuckou rolničku. Děti
předvedly tance, básně, hru na flétnu, v dramatickém kroužku nacvičily pohádku Mrazík.
Součástí byla i prodejní výstava výrobků dětí, které vyrábějí ve vyučovacích hodinách a
v kroužcích. K prodeji i k občerstvení byly podávány perníčky, na jejichž výrobě se společně
s dětmi podílely i jejich maminky.
19. 12.
Pan starosta navštívil a popřál hezké svátky a pevné zdraví do dalších let občanům, kteří jsou
nyní v domově důchodců ve Smečně – paní Vašírovská , Chvalová a pan Šaroch, ve
Velvarech pan Červeňák.
24. 12.
Proběhlo odpolední setkání u vánočního stromu, starosta podával horký svařák, děti dostaly
čokoládové bonbony. Popřáli jsme si hezké prožití svátků vánočních a do Nového roku hodně
zdraví, štěstí a optimismu v lepší časy.
29. 12.
Na konec roku přišla i dobrá zpráva. Z poslaneckého medvěda se podařilo, díky poslankyni
ČSSD PhDr. Lence Mazuchové a dalším poslancům za ČSSD ze Středočeského kraje, získat
700.000,- Kč na fasádu a chodníky základní školy. To je injekce, kterou jsme potřebovali,
protože z vlastních prostředků bychom opravu nezaplatili.
Starosta na základě doporučení FV navrhl od 1. ledna 2009 zrušit službu rozvozu obědů.
Peníze, které jsou v návrhu rozpočtu obce na rok 2009 na tuto službu určeny, ponechat pro

jiné potřeby spojené se sociální pomocí. V současné době službu využívají v průměru jen 4
občané.
Paní Stará Klára končí ke dni 31. prosince 2008 s pronájmem a tím i provozem hospody
v Kobylníkách.
31. 12.
Na konec roku se slavilo jako vždy v Hasičárně, kde o půlnoci pořádali pořádný ohňostroj.
Ale nejen tam, krásné světlice byly letos ve velké míře po celých Klobukách.

Počasí 2008
LEDEN
Začátek nového roku nás přivítal mrazivým počasím. Teploty se pohybovaly lehce pod bodem
mrazu. V druhé polovině měsíce počasí začalo mírně stoupat. Teploty vyšplhaly místy až
k 10°C. Celkově byl leden klidný, neobjevil se však žádný sníh, z čehož neměly radost děti.

ÚNOR
15. února dosahují noční teploty k minus 10°C. Avšak zanedlouho přišel skutečně veliký
obrat. Doslova aprílové počasí. Teploměr se šplhal až ke 20°C, což se únorovému počasí moc
nepodobá.
BŘEZEN
Dne 1. března se nad naší obcí přehnala vichřice Emma. Kromě několikanásobného výpadku
proudu zde nezanechala žádné větší škody.
10. března se Českem opět prohnala vichřice, tentokrát Kirsten. Žádné škody nebyly
zaznamenány. Teploty se po celý měsíc během dne držely již nad nulou, poměrně teplý
březen. Ke konci měsíce se objevil sníh, který nás provázel během Velikonoc.
DUBEN
Během aprílového dubna se teploty držely převážně nad 10°C, střídal se déšť se sluníčkem,
prostě si to počasí dělalo, co chtělo.
KVĚTEN
V měsíci květnu se už zkraje vyhouply vyšší teploty, a to kolem 20°C. Závěrem měsíce přišlo
v podobě většího oteplení, kdy se teploměr blížil k první letošní třicítce. Celkově byl měsíc
teplý.
ČERVEN
I červen nás potěšil svým teplým počasím. Teploty se pohybovaly v rozmezí 20°C-30°C.
Koncem měsíce června nás postihla bouřka doprovázená kroupami a přívalovým deštěm.
Naštěstí kromě výpadku sítí, nezpůsobila větší škody.
ČERVENEC
Léto jak má být. Sluníčko, teploty dosahují místy někdy i 30°C. Vysloveně letní počasí, které
láká pobytem u vody. Jen by potřebovalo trochu zapršet, půda začíná být vysušená.
SRPEN
V posledním prázdninovém měsíci bylo stále krásné počasí. Teploty nám stále přály, sluníčko
svítilo, jen ten déšť ne a ne přijít. I když v polovině trochu sprchlo, během pár hodin nebylo
poznat vůbec nic.

ZÁŘÍ
Září – na léto jde stáří a to přesně platilo i u nás. Bylo sice krásně, ale teploty nám začaly
pomalounku klesat. V první podzimní den se naměřilo v Klobukách kolem 14°C.
ŘÍJEN
Velmi teplé počasí potěšilo lidi na mnoha místech v Česku i tady u nás v Klobukách. Teploty
se pohybovaly do poloviny měsíce v krásných 14°C. Na konci měsíce začaly teploty mírně
klesat, ale pořád bylo krásné počasí na dlouhé podzimní procházky a sbírání hub.
LISTOPAD
I začátek listopadu byl příjemný a teplotně příznivý, opět bez větších srážek. 22. k nám přišel
první sníh, který nám pár dní vydržel a největší radost z toho měly samozřejmě děti.
V kamnech už se zatápí, neboť už se nám objevily mrazíky a zima začíná klepat na dveře.
PROSINEC
Budou Vánoce bílé nebo ne? Na toto téma by se daly uzavírat sázky. Jako každý rok bylo o
Štědrý den teplo a sníh nikde.V závěru měsíce přišly holomrazy a teploty dosahují – 10
stupňů. Ale i mrazy umí být krásné – celá příroda je ojíněná, zamrzly rybníky a ty se hemžili
bruslaři.

Zpracovala kronikářka Lenka Dandová, Klobuky.

