Kronika obce 2005
Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005

Část obce

od 15 let

děti do 14 let

celkem obyvatel

průměrný věk

Klobuky
Čeradice
Kobylníky
Kokovice
Páleček

475
50
113
76
102

84
8
39
14
21

559
58
152
90
123

38,55
42,83
34,15
41,60
38,23

Narodilo se 12 dětí, zemřelo 14 občanů, odstěhovalo se 37 občanů, přistěhovalo se 32 občanů.
Sňatek uzavřel pouze 1 pár. K 31.12.2005 bylo v obci - 982 obyvatel, z toho 480 mužů a 502
žen. Nejstarší občankou je stále paní Jaroslava Rusová z Pálečku, která se dožila 17.června 100
let. V obci je hlášeno 14 cizinců, přičemž někteří zde nežijí, na příklad paní Azra Begič, která je
již 5 let v USA.
Obecní úřad:
V úřadu nebyly žádné změny. Pracovníci vykonávají pro obec to co žádá starosta či zastupitelé.
Pro stát vede OÚ evidenci obyvatel. Přestupkovou komisi obec nemá. Její povinnosti plní
smluvně přestupková komise ve Slaném za paušální úhradu 500.-Kč za projednávaný případ.
Zastupitelstvo obce:
Oproti roku 2004 zastupitelstvo nedoznalo změn. Zasedání byla pravidelná, mimo července
každý měsíc. Zápisy jsou archivovány a tak není třeba dělat vetší záznamy do kroniky.
Rozhodnutí zastupitelů nebyla kritizována, z čehož lze usoudit, že byla v souladu s míněním
občanů.
Rozpočet obce 2005:
Rozpočet se několikrát v roce měnil a to vždy k lepšímu. Původně plánované příjmy ve výši
6 820 000.-Kč byly různými dotacemi navýšeny na konečných 9 354 288,.Kč. Zastupitele
potěšily zejména daňové výnosy, zvláště daň z přidané hodnoty, která byla vyšší o půl milionu.
Výborná byla dotace na zateplení a úpravy mateřské školky ve výši 900 000.-Kč přímo ze
státního rozpočtu, kterou zajistili poslanci za ČSSD. Vyšší rozpočet umožnil vyšší výdaje
v celkové částce 9 350 616.-Kč, a tak mohla být opravena střecha čp. 6, zhotovena silnice
v Čeradicích k železničnímu viaduktu, postavena lávka přes potok v ulici V.B.Třebízského a
řada dalších menších oprav. Potěšitelné je jistě i to, že se podařilo získat ze Státního fondu pro
životní prostředí zvýšení dotace na plynofikaci obcí, což pro obec přineslo další milion, který byl
použit na splacení půjčky od Státního fondu životního prostředí.
Z činnosti společenských organizací:
Římskokatolická církev:
Dne 13.11.2005 byl Kardinálem Vlkem uveden do funkce duchovního správce na zlonické faře
Magistr Pater Marek Petrigel, který byl pověřen správou nad farnostmi Zlonice, Klobuky, Vraný,
Budeníčky a Peruc, Magistr Pater Marek Petrigel. Narodil se v Triebišově u Košic. Po smrti
Patera Zdeňka Vodičky byl již dříve ustanoven správcem farnosti Vraný a Budeničky.

Když 1.7.2004 odešel P.Ondřej Grygiel do farnosti Poříčí nad Sázavou, nastoupil do Zlonic Pater
Damián Nohejl. Ten po čtyřech měsících působení onemocněl a nemocen je stále. Pater Marek
Petrigel jej celý rok zastupoval ve farnostech Zlonice, Klobuky a Peruc. Všichni věřící se
zaradovali, že Marek Petrigel je již konečně „náš“ pan farář. Problém je ale v tom, že mu bylo
ponecháno všech pět farností za zemřelého P.Vodičku, za zemřelého klobuckého P. Bednáře,
zemřelého P. Páchu v Peruci a za nemocného P. Nohejla, tedy 26 kostelů a kaplí!!A na to na vše
je sám.
P.Marek rozdělil kostely tak, že v Klobukách je mše svatá každých 14 dnů, střídají se Klobuky a
Peruc a další týden vozí věřící z Klobuk do Budeníček. Ve Zlonicích a ve Vraném je mše každou
neděli, další kostel v Černochově o sobotách atd. Tímto rozdělením má P.Marek tři mše denně.
Věřících v Klobukách chodí na mše pravidelně sedm a další věřící chodí nepravidelně. Během
posledních let zamřelo několik sester a bratří, mezi nimi i bratr Karel Sochor, který chodil zvonit
před mší a hrát na varhany. Nyní k nám jezdí hrát slečna učitelka Pavla Čandrlová z Peruce,
která si vozí elektronické varhany. Sestra Božena Franková se odstěhovala do Slaného, takže
věřících stále ubývá.
Každý rok o Vánocích a Velikonocích se pořádají v kostele výstavy prací školních dětí a prací
sester v komunitě věřících. Koncerty jednou nebo dvakrát ročně zajišťuje soubor Karla
Procházky Chorus Carolinus z Kladna. Je to vždy nádherný zážitek, protože v našem kostele je
velmi dobrá akustika a kostel je vždy plný milovníků sborového pěvu.
Pokračovala oprava kostela. Byla omítnuta zvonová věž, oplechována část její střechy a
vyměněna dvě okna. Zhotovil je místní občan pan Oliverius z Nové ulice, který je
zaměstnancem truhlářství pana Begiče. Pan Begič účtoval na okna pouze polovinu nákladů.
Fakticky tak věnoval na opravu kostela 15 000.-Kč. Ostatní okna byla zazděna a aby bylo ve
věži vidět na schodišti, bylo instalováno na náklady obce osvětlení. Problémy byly a jsou stále
s dodavatelem stavebních prací s firmou Zemko Tuřany. Přestože pan Zemko slíbil odstranit
všechny závady do konce října 2005, nesplnil nic a tak mu bylo na konci roku zadrženo
150 000.-Kč, které dostane vyplacené až po řádném předání stavby . Předpokládáme, že bude
vše dokončeno v roce 2006. Zbývá omítnout část severní strany a sakristii a dokončit opravu
pískovcových soklů kolem celého kostela.
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky:
Výbor se scházel podle potřeby. Paní Dáša Suková se členy výboru navštěvovala členy, kteří se
dožívali významných životních výročí. V tomto roce zemřeli paní Božena Bambasová a Věra
Králová. Organizace uspořádala výlet do Prahy do Židovského muzea, do všech synagog,
hřbitova a muzeí. Odpoledne členky navštívily muzeum Hlavního města Prahy. V červnu byl
uspořádán zájezd na hrad Ploskovice, v Litoměřicích se uskutečnila návštěva Městského muzea a
Galerie. Při cestě zpět shlédli hrad v Budyni nad Ohří a výstavu hraček. V srpnu byl uskutečněn
rekondiční pobyt ve Sloupu v Čechách. Tohoto týdenního pobytu se zúčastnilo 31 osob. Při cestě
zpět si prohlédli účastníci zájezdu zámky Lemberk a Zákupy. Na podzimní členské schůzi byla
výstavka ručních prací. Paní Dubnová předvedla své nádherné výšivky a několik keramických
výrobků své vnučky, která navštěvuje keramickou školu v Bechyni. Na výstavě měly nádherné
výšivky i paní Kubiasová a paní Soukupová.
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů:
Hasiči bilancovali rok 2005 na výroční schůzi 20.ledna 2006. Schůze se zúčastnil okresní
starosta dobrovolných hasičů pan Zuzka z Kladna. Organizace má 53 členů, to je o dva více
oproti roku 2004. Zasahovali celkem u sedmi požárů, na kterých se vystřídalo 42 členů. Hasili

stohy, trávu, u Šlapanic obilí, v Uhách skládku a v Kobylníkách stohy slámy, které opět někdo
zapálil, aby škodil úspěšným farmářům, rodině Nováků. Zorganizovali pálení čarodějnic
s průvodem po obci a tři taneční zábavy. Zúčastnili se okresní soutěže ve Stochově, soutěže
v Poštovicích, Radešíně a v Černuci. Starší členové se zúčastnili soutěže zvané Dědkiáda ve
Velvarech, odkud přivezli již podruhé pohár pro nejstarší družstvo. Tři členové sboru se
zúčastnili školení, které pořádal Okresní svaz požární ochrany. V letním období pravidelně
zásobovali vodou občany, kteří vlastní bazény. Řada členů se zúčastnila cvičení s dýchacími
přístroji v profesionální požární zbrojnici ve Slaném. Jako každoročně o Dětském dni předvedli
dětem cvičení a požární techniku. Na údržbě požární techniky odpracovali členové 367 hodin.
Na činnost přispěla obec z rozpočtu 127 000.-Kč a na konci roku přispěl i KÚ Středočeského
kraje150 000.-Kč na zlepšení materielního vybavení, zvláště na nákup plovoucího čerpadla pro
zásobování vodou při požárech, když se musí odebírat voda z rybníků.

Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky:
Fotbalový oddíl měl v bojích tři mužstva. Podle výsledků, které jsou obsažené v brožuře
Okresního fotbalového svazu v Kladně, vybojovala následující umístění:
Klobuky A mužstvo hrálo v III.třídě, skupině B a umístilo se na 7. místě, za SK Pchery a před
SK Zlonice. Hráči získali z 26ti utkání 33 bodů. Ve IV. Třídě hrálo B mužstvo, složené většinou
z dorostenců a skončilo na 8. místě za Baníkem Stochov B a před Čechií Slaný, z 13ti body z
18ti zápasů. Starší žáci v Okresní soutěži ve skupině B, skončili na pátém místě z 28ti body z
18ti zápasů. Výbor se pravidelně schází v pondělí, aby zhodnotil výsledky a připravil vše
potřebné pro příští víkend. Předsedou TJ Sokol Klobuky je pan Martin Pinc, předsedou oddílu
kopané pan Jiří Čížek a sekretářem pan Karel Pinc.
O Klobucké pouti se hrál první ročník Fotbalového turnaje o pohár starosty obce. Zúčastnila se
ho čtyři mužstva a to Pozdeň, Žižice, Zichovec a pořádající Klobuky. Zvítězili borci FK Žižic,
kteří ve finále porazili SK Zichovec. Klobuky uhrály třetí místo, když v penaltovém rozstřelu
porazily team OÚ Pozdně. Vyhodnocení a části finále se zúčastnil i krajský zastupitel za ČSSD
Ing. Marcel Hrabě, který předal pořádajícímu oddílu fotbalový míč za propagaci sportu a
iniciativní práci s mládeží.
Knihovna:
Zavedeno ústřední topení a v rámci rekonstrukce školky došlo k rozšíření knihovny o další
prostor o velikosti 18 m2. Dne 8.12. se uskutečnilo setkání se čtenáři. Byla to velmi úspěšná
akce s přednáškou paní Boženy Frankové, té době ještě naší občanky a ředitelky Městského
muzea ve Slaném. Vedoucí knihovny je paní Lenka Dandová, která se snaží zastavit propad
zajmu o půjčování knih a získávání vědomostí čtením. Knihovna je dobře vybavena a je i
možnost v případě zájmu zajistit chybějící literaturu z velkých knihoven ve Slaném nebo na
Kladně. V knihovně je k disposici Internet za poplatek 25.-Kč za hodinu.

Opravy domů a stavební činnost:
Předsedkyně stavební komise paní Jaroslava Ležáková vypracovala úplný přehled záznamů,
které souvisely se stavební činností v roce 2005. Protože jakýkoliv zásah do tohoto dokumentu
by ovlivnil smysl i účel záznamu v kronice, ponechávám dokument tak jak byl předán
v doslovném znění.
Stavební komise OÚ v Klobukách vyřizovala následující podněty našich stavebníků :

1. Ohlášení drobné stavby - zahradního domku - při rodinném domě čp.175 v Klobukách
manželů Hamouzových.
2. Žádost vlastníků domu čp.144 v Klobukách manželů Ing.Prokůpkových o vydání stavebního
povolení na stavbu - plynofikace jejich rodinného domu.
3. Žádost vlastníků domu čp.9 v Kobylníkách manželů Barešových o vydání stavebního
povolení na stavbu - plynofikace jejich rodinného domu.
4. Ohlášení stavebních úprav – výměna oken, rekonstrukce podkroví a zateplení půdního
prostoru v domě čp.103 v Klobukách vlastníků manželů Tomanových.
5. Ohlášení drobné stavby – oplocení vlastního pozemku č.12 v Čeradicích – vlastníků manželů
Erlichových, bytem Čeradice čp.45.
6. K našemu dotazu ve věci řešení nepořádku na stavební parcele č.k.324/84 v Klobukách a
kolem této parcely nám odpověděla spoluvlastnice pozemku paní Tyšerová, že svou vlastnickou
část přenechala druhému spoluvlastníkovi panu Říčkovi Jiřímu ( do budoucna se máme obracet
výhradně na něho ).
7. Ohlášení stavebních úprav – oprava opěrné zdi – při domě čp.57 v Pálečku vlastníka pana
Kolbaby
8. Zabývali jsme se sousedským sporem mezi pány Novotným, bytem Kobylníky čp.14 a
Všelichou, bytem Kobylníky čp.13. Jednalo se o užívání pozemku před domem čp.14 – jsou
zde sazeny keře. Z dokladů však není zřejmý rozsah vlastnických a uživatelských práv k
pozemku. Dále se zde jednalo o různé spory stavebního charakteru. Pan Novotný, jako
iniciátor sporů, byl odkázán na řešení u SÚ OÚ ve Zlonicích s tím, že spor může vyústit až
k soudnímu jednání.
9. Dalším podobným řízením byl spor mezi paní Cízovou, bytem Kobylníky čp.36 a panem
Hamouzem, bytem Kobylníky čp.46. Jedná se zde v převážné míře o hnojiště pana Hamouze,
které v nepřiměřené míře vadí paní Cízové. Zaměřili jsme se na stav na pozemcích obou
stran. Za paní Cízovou jednal pan Vitner, který byl poučen o tom, že pokud bude spor trvat i
nadále, o jeho řešení musí požádat na SÚ OÚ Zlonice s tím, že spor může vyústit až
k soudnímu jednání.
10.Ohlášení stavebních úprav – oprava hradební zdi – u rodinného domu čp.45 v
Klobukách vlastnice paní Dragounové.
11.Žádost vlastníků domu čp.144 v Klobukách manželů Ing.Prokůpkových o vydání
kolaudačního rozhodnutí na plynofikaci jejich rodinného domu.
12.Ohlášení stavebních úprav – oprava vrat, vrátek a zdi kolem vrat a vrátek – u domu čp.47
v Kokovicích vlastníků manželů Ryvolových.
13.Ohlášení stavebních úprav – výměna dveří, oken podlah a schodiště – v domě čp.26
v Kokovicích vlastnice paní Pecháčkové.
14.Ohlášení stavebních úprav – výměna oken – v rodinném dome čp.8 v Kokovicích vlastnice
paní Komárkové
15.Ohlášení stavebních úprav – výměna okna – v domě čp.184 v Klobukách stavebnice paní
Fořtové.
16.Ohlášení stavebních úprav – oprava obvodové zdi – domku čp.69 v Klobukách vlastnice paní
Šimákové.
17.Žádost vlastníků domu čp.173 v Klobukách manželů Doubkových o vydání stavebního
povolení na plynofikaci jejich rodinného domu.
18.Ohlášení stavebních úprav – výměna oken – v rodinném domě čp.87 v Klobukách manželů
Dryákových.
19.Ohlášení stavebních úprav – výměna podlah a stropů a rekonstrukce koupelny – v domě
čp.80 v Klobukách vlastnic paní Vlasákové a Doušové.
20.Obec Klobuky podává ohlášení stavebních úprav objektu kapličky v Čeradicích.
21.Obec Klobuky navrhuje kolaudaci plynofikace bytu č.1+3 v domě čp.162 v Klobukách
(Učitelský dům )
22.Obec Klobuky ohlašuje stavební úpravy vjezdové brány do „Sběrného dvora odpadů“ při
domě čp.6 v Klobukách.

Naše stavební komise se dál zabývala i podněty dalších institucí jako např.
1. Městský úřad ve Slaném zasílá oznámení o zahájení řízení o povolení stavby studny na
pozemku vlastnice paní Bílkové. Jde o studnu k rozestavěnému novému rodinnému domu
v Učitelské ulici v Klobukách.
2. Drážní orgán Praha 2 oznamuje zahájení kolaudačního řízení na přípojku plynu
k železniční stanici Klobuky a následně zasílá kolaudační rozhodnutí.
3. Městský úřad v Lounech – stavební úřad – zve na kolaudační jednání na stavbu dálkového
vodovodního řadu a následně zasílá kolaudační rozhodnutí .
4. Městský úřad ve Slaném zasílá protokol z jednání ve věci udělení souhlasu s užíváním rybníku
v Kokovicích.
5. Jednota Kladno ohlašuje stavební úpravy – bourání a oprava zdi a terasy – u prodejny
v Klobukách.
6. Městský úřad ve Slaném, odbor kultury, zasílá přípis, kterým neshledává důvody pro
zařazení domu čp.2 v Klobukách do fondu kulturních památek.
7. Projektová firma Pospíšil Rakovník žádá o vyjádření k umístění stavby plynovodní
přípojky k domu čp.140 v Klobukách vlastníka pana Tomce.
Stavební úřad OÚ Zlonice vydal pro naše stavebníky v roce 2005 tato rozhodnutí či opatření :
1. SP na stavbu plynovodní přípojky pro MŠ čp.181 v Klobukách.
2. SP na stavbu plynovodní přípojky pro nový rodinný domek v Učitelské ulici v Klobukách
stavebnice paní Bílkové.
3. KR na přestavbu a přístavbu rodinného domu čp.155 v Klobukách stavebníka pana
Pokorného.
4. SP na přístavbu rodinného domu čp.65 v Klobukách stavebníků Malých.
5. Zasílá doklad o existenci stavby skladu zahradního nářadí při rodinném domě čp.155
v Klobukách vlastníka pana Pokorného.
6. KR na stavbu elektropřípojky k nově stavěnému rod. domu v Učitelské ulici v Klobukách
stavebnice paní Bílkové.
7. KR na stavbu garáže a přístavbu rod.domku čp.163 v Učitelské ulici v Klobukách stavebnice
paní Floriánové.
8. SP na přístavbu rod.domu čp.157 v Klobukách stavebníka pana Fidlera.
9. SP na stavbu dvojgaráže u rod.domu čp.183 v Nové ulici v Klobukách stavebníka pana
Zábranského.
10.SP na přístavbu rod.domku čp.11 v Kobylníkách a stavbu jímky stavebníka pana Neumana.
11.KR na stavbu plynovodní přípojky k hlavnímu uzávěru plynu pro MŠ čp.181 v Klobukách.
12.Užívací povolení na objekt čp.6 v Klobukách – pro zápis do katastru nemovitostí.
13.Užívací povolení na objekt čp.6 v Kobylníkách – pro zápis do katastru nemovitostí.
14.SP pro investora Obec Klobuky na stavbu „Lávka pro pěší“.
15.Postupuje stížnost manželů Rohanových, Páleček č.evidenční 2 na sousedy manžele
Floriánovy, Páleček č.p.22. Místním šetřením bylo zjištěno, že manželé Floriánovi provedli
demoliční práce bez řádného povolení, a tím mohlo dojít ke statickému poškození domu
s evidenčním č.2. Případ byl odeslán k dořešení na stavební úřad ve Zlonicích.
16.Posílá dopis k řešení situace ve věci stavby garáže pana Kalouse v Čeradicích čp.12.
Při stavbě garáže stavebník nerespektoval podmínky stavebního povolení.
17.Oznamuje zahájení řízení k žádosti manželů Wilderových z Pálečku o vydání stavebního
povolení na stavbu oplocení na místní komunikaci a následně zasílá rozhodnutí o zastavení
řízení. Manželé Wilderovi se proti tomuto rozhodnutí odvolali.
18.KR na stavbu „Lávka pro pěší“ investora Obec Klobuky.
19.KR na nový rod.domek čp.199 v Učitelské ulici v Klobukách stavebníka pana Ing.Štětiny.
Pro přesnost záznamu KR znamená kolaudační rozhodnutí, SP znamená stavební povolení.

Pošta:
Na místní poště dle sdělení vedoucí paní Králíčkové nedošlo oproti roku 2004 k žádným
změnám.
Politické strany:
V obci působí veřejně pouze jedna strana a to ČSSD. Oproti roku 2004 se nic nezměnilo ani ve
vedení ani v počtu členů. MO je hodnocena jako aktivní a spolehlivá opora stranické struktury.
Předseda Vladimír Procházka a místopředseda Antonín Svojanovský jsou pravidelnými
účastníky okresních i jiných akcí. Zejména předseda, který je členem ÚVV a místopředsedou
OVV v Kladně, se aktivně snaží při všech příležitostech prosazovat obec Klobuky. Vazby, které
dlouhodobě buduje, přinášejí své ovoce v získávání dotací i dobrého jména obce. Svědčí o tom i
účast představitelů kraje, státu i okresu v obci při různých akcích i na výroční členské schůzi.
Pan Václav Henzl je členem dopravní komise při KVV ČSSD, kde také odvádí dobrou práci ve
prospěch udržení dopravní obslužnosti. MO spoluorganizovala den dětí, čarodějnice a pouťový
turnaj v kopané o pohár starosty obce, vždy s finančními příspěvky, které věnoval Okresní
výkonný výbor v Kladně.
Běh událostí v obci v roce 2005

3.1. Byla vichřice takové síly, že z lešení, které byl postaveno kolem zvonové věže kostela za
účelem opravy střechy a fasády, létaly podlážky po hřbitově. Naštěstí nenapáchaly žádné škody.
10.1. Do obce se dostavil pan Ing. Malý, zástupce České finanční, která převzala exekuční příkaz
na firmu Kámen Klobuky se sídlem v Lysé nad Labem, majitelem vrbičanské skály parcelní
číslo v katastru Klobuky 304/5. Tuto lokalitu koupila firma od obce v roce 1998 za 100 000.-Kč
s cílem dolovat pískovec pro historické stavby. Velké plány nebyly realizovány a podle
některých údajů si jednatelé firmy Kámen vzali dvacetimilionový úvěr a jsou k nedostižení.
Klasický český tunel!!
13.1. Starosta a místostarosta navštívili rodinu pana Kemra z Telec, aby navázali na jednání z let
1997-8 o koupi pozemků kolem kamenného muže, ke kterému chce obec postavit cestu
s parkovištěm a umožnit tak zájemcům snadnější cestu za tímto jedinečným a největším,
pravděpodobně kultovním kamenem.
14.1. Hasiči měli tradiční tancovačku v hasičském domě.
16.1. Naboural s osobním automobilem pan Jiří Hagenštoc z Čeradic do sloupku plynového
zařízení u čp. 96. Byl opilý a nezvládl řízení. Podle některých svědků ani nechtěl jet, ale
kamarádi jej posadili do auta a na kopci odbrzdili. Nejapný vtip mohl být pro někoho osudný,
naštěstí se ale nic, mimo škody asi za 2 000.-Kč, nestalo.
30.1. Zájezd do divadla v Lounech na představení Křehká rovnováha.
13.2. V Kobylníkách byla schůze osadního výboru, které se zúčastnilo 16 občanů. Za
zastupitelstvo byli na jednání paní Zdeňka Holubová a místostarosta Vladimír Procházka.
Jednalo se o běžných problémech osady.

15.2. Na obecní úřad se dostavili pánové Kučera – hajný a Tomáš Ludvík, kteří nabídli zalesnění
lokality nad nádražím. Nabídka byla přijata s ujištěním, že práce bude dotována ministerstvem
zemědělství. Cena práce je odhadnuta na 8 000.-Kč.
21.2. Byla výborová schůze TJ Sokol Klobuky, které se zúčastnil místostarosta Procházka, aby
zjistil finanční potřeby sportovců. Přislíbil po předchozím projednání se starostou proplácení
dopravy hráčů kopané – žáků. Při té příležitosti zjistil, že TJ Sokol má již 210 členů!! Nikdo
však neplatí členské příspěvky. Povinný odvod za člena OV ČSTV se platí z pokladny TJ.
24.2. Přišla příznivá zpráva, že církevní správa dostala na opravy kostela v roce 2005 od
Krajského úřadu 145 000.-Kč. Peníze budou na kontě majitele kostela a to je Děkanství Zlonice.
O dotaci se zasloužil především krajský zastupitel PhDr.Jaromír Jermář a pravděpodobně také
slánský starosta pan RNDr, Ivo Rubík, který je také členem komise, která dotace na opravy
kulturních památek přiděluje.
18.3. Do Pálečku se dostavili žáci Pedagogické fakulty University Karlovy, aby se podívali na
kostel Nanebevzetí Panny Marie a hlavně na zvláštnost odvětrání kostnice v márnici a na malby,
které na stěnách márnice zobrazují posmrtný svět, nebe, peklo.
21.2. Návštěva divadla v Lounech na představení Maryša v provedení Slezského divadla.
25.- 27.2. byl v Brně sjezd ČSSD, kterého se zúčastnil člen ÚVV pan Vladimír Procházka,
místostarosta obce.
3.4. Byla zadána k výrobě dvě nová okna do kostelní věže ke zvonům u firmy pana Begiče, se
kterým bylo dohodnuto, že obec zaplatí ze sbírky pouze materiál a práci věnuje firma jako
sponzorský dar.
8.4. byl vybudován nový chodník ke vchodu do kostela z dlaždic. Práci provedl pan Šíbl v rámci
trestu, ke kterému byl odsouzen za neplacení alimentů své bývalé manželce na Slovensku a
materiál ve výši 12 000.-Kč zaplatila obec.
10.4. Před domem pana Mračka v Nádražní ulici neznámý pachatel navrtal nádrže dvou aut a
ukradl benzin. Způsobil nejen škodu, ale i problémy jak se dostat do zaměstnání.
13.4. Konalo se jednání DSO Voda – plyn. Schvaloval se rozpočet a hospodaření za rok 2004.
Shromáždění starostů přijalo zvýšenou dotaci na plynofikaci o cca dva miliony korun. Byl to
výsledek jednání jednatelů Vladimíra Procházky a Antonína Svojanovského, kteří ročním
usilovným hledáním cest s podporou sociálnědemokratických poslanců tohoto dosáhli.
17.4. Opilý mladík jedoucí z Vraného z diskotéky, který vezl další tři spolucestující, naboural do
zaparkovaného auta pana Macha. Velkou rychlostí auta zdemoloval. Policie pravila, že jel
minimálně stokilometrovou rychlostí. Smutnou skutečností je to, že se tak stalo zrovna v době,
kdy pan Mach, který byl postižen medingokokem a musely mu být amputovány přede dvěma
lety obě nohy, měl začít pracovat. Havárií do specielně upraveného auta mu opilec znemožnil
dojíždět do Kladna a způsobil další problémy.
18.4. V Čeradicích byla zlikvidována stará dřevěná ohrádka u pamětní desky pana Langera,
který zahynul v květnu 1945 na konci války. Na památku zůstala pouze deska a nově byly
vysázeny dvě tuje.

21.4. Na Ministerstvo financí byla podána žádost na financování Nové ulice ve výši 3 900 000.Kč. Je to pokus sociálních demokratů o získání peněz z rozpočtu ČR z takzvané veřejné pokladní
zprávy, kde se shromažďují peníze po aktivitách poslanců pro své obvody.
30.4. Poslední den v dubnu se naši hasiči zúčastnili závodů v Poštovicích, a to velmi úspěšně.
V nabyté konkurenci devíti družstev z celého okresu Kladno skončili druzí, za téměř profíky,
z Velvar. V závodech podle tradičních pravidel i podmínek dosáhli času 41,70 vteřin. Pro
porovnání (díky přesným záznamům Jiřího Dvořáka) uvádím časy všech soutěžních družstev:
Velvary 36.55, Klobuky 41.70, Poštovice 44.22, Jarpice 44.55, Braškov 49.25, Vrbičany 52.12,
Kmetiněves 69.72, Plchov 89.98 a Černuc byla diskvalifikována.
Večer čekala hasiče další práce - organizace čarodějnic. Ty začaly v 18.00 sbíráním čarodějnic
rozvěšených po celé obci. Za doprovodu harmonikáře pana Martina Pince a asi padesáti občanů
s dětmi se vše podařilo, a tak mohl být před devátou večerní hodinou zapálen velký oheň a na
něm čarodějnice spáleny. Akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí účast asi dvou set občanů
s dětmi, které na menším ohni opékaly vuřty. S muzikou, dobrým pivem a jiným občerstvením
přibývalo dobré pohody, která trvala až do rána. Oheň dohoříval ještě dopoledne prvního května.
Podle tradice by mělo odejít se spálením čarodějnic zlo a měly by nastat lepší časy. Chci tomu
věřit! Nezbývá, než poděkovat hasičům za velké množství práce, kterou odvedli na úpravě terénu
v Olšinkách a při přípravě celé organizace a okresními výboru ČSSD za 2 200.-Kč na nákup
občerstvení pro děti.
2.5. Ve 13.10 byla přepadena úřadovna České pošty v Klobukách. Službu měla paní Marcela
Prepletaná, která pod hrozbou zastřelení vydala peníze. Pachatel unikl. Policie pátrá a paní
Prepletaná je již měsíc duševně otřesená a práce neschopná.
7.5. V 18.00 pietní akt na počest 60. výročí ukončení druhé světové války.
Projev starosty Antonína Svojanovského:
Vážení hosté, vážení spoluobčané, dámy a pánové.
Dnešního dne jsme se zde sešli, abychom si připomněli již 60. výročí ukončení druhé světové
války. 8.květen zůstane navždy v paměti lidí jako významný den, den který symbolizuje konec
utrpení, konec lidského ponižování. Miliony lidí položily své životy v boji proti fašizmu.
8. května 1945 svět oslavoval vítězství nad nacismem. Němci sice kapitulovali už 7.května 1945
v Remeši před americkým velitelem Eisenhowerem, ale Stalin si vynutil druhý podpis kapitulace
8.května v Berlíně, který se stal symbolem vítězství Rudé armády. Potřeboval okázalý
ceremoniál, aby si v dobyté Evropě upevnil pozici. Jaký byl tento den ve světě ? V Tichomoří,
v Číně – ale i v Praze se ještě bojovalo, a po silnicích Evropy bloudily tisíce uprchlíků,
propuštěných zajatců a osvobozených vězňů.
Druhá světová válka je pravděpodobně nejvýznamnější událostí lidských dějin. Otřesy, které
vyvolala, jsou i po šesti desetiletích stále patrné. Druhá světová válka připravila odhadem o
život přes 50 milionů lidí. Boje se odehrávaly na bojištích v Evropě, Africe, Rusku i Pacifiku a
měly strašlivý dopad na civilní obyvatelstvo celé planety.
Tak jako v květnu před šedesáti lety se radujme, že zlo bylo zažehnáno. Nezapomeňme však, že
zdaleka ne všude je důvod k radosti, že dál v mnoha zemích zuří války a že člověk ve jménu
jakési idey si osobuje právo ničit, zabíjet a mučit. Nebuďme lhostejní ke zlu.
Zúčastnil se i krajský zastupitel Ing. Marcel Hrabě s manželkou. Ze zastupitelů pouze
místostarosta Vladimír Procházka s chotí a paní Zdenka Holubová, předsedkyně finančního

výboru. K památníku byly položeny věnce obce a ČSSD. Občanů se za stálého deště zúčastnilo
jenom 15. Senátor Bárta, který původně přislíbil účast, se omluvil prostřednictvím své manželky,
protože je po operaci srdce.
12.5. Ve Velvarech byla schůze DSO Přemyslovské střední Čechy. Jednalo se o cyklostezkách, o
financování a o dotacích. Pro přijímání nových členů se nehlasovalo proto, že bylo přítomno
málo starostů.
19.5. Opět vloupání do kostela. Tentokrát pouze do kostelní věže, kde si pachatel vzal odstřižky
měděných plechů a v márnici vzácnou palici na zatloukání kolíků a krumpáč. Vše zřejmě do
sběru.
21.5. Byl sraz žáků ze Základní školy v Klobukách, ročník 1938. Sešlo se 11 žáků z devatenácti.
Čtyři spolužáci již nežijí.
24.5. Byl veliký déšť a do kostela zateklo tolik vody, že tekla po kůru kolem varhan a až na
podlahu kostela. Katastrofa byla nahlášena stavitelovi panu Zemkovi, který provedl opravu
střechy kostela v roce 2003. Místostarosta mu zle vyčinil za lajdáckou práci. Později se však
zjistilo, že promočené stropy byly následkem zlodějského řádění z 19.5. v kostelní věži a jejich
pokusu odebrat i měděný plech, který byl instalován jako úžlabí mezi hlavní lodí kostela a
kostelní věží. Nikoho nenapadlo podívat se na střechu, protože si nikdo nemyslel, že tak hluboko
by zloději klesli, že budou trhat střechu kostela, aby si pomohli k pár korunám. Místostarosta se
po zjištění skutečné závady panu Zemkovi omluvil.
25.5. V Praze se konalo výběrové řízení na akce v rámci programu Leader. Naše obec usiluje
prostřednictví DSO PS Čechy o dotaci na odbahnění Čeradického rybníka ve výši 700 000.-Kč.
Prezentaci provedl místostarosta Procházka. Výsledek neznámý. Později jsme se dozvěděli, že
dotace byla zrušena pro nedostatek peněz.
25.5. Započala firma PROTON GMBH pana Pavluse, sídlící v cukrovaru Klobuky, opravovat
fasádu zdravotního střediska, čp. 93 v Nádražní ulici za 150 000.-Kč a přilehlý chodník k čp. 93
a čp.100 za 60 000.-Kč.
26.5. Dostavili se do Klobuk zájemci o starobylé zvony. Přijeli z Prahy – Řep v počtu 46 lidí.
Vedla je paní PhDr. Fořtová, pracovnice Národního muzea v Praze. Na OÚ obdržel každý
účastník publikaci o obci a kostele Sv. Vavřince. Místostarosta jim ukázal zvon, který je uložený
ve skladu obce. Patří na zvoničku před poštou. Zavěšen není, protože by ho někdo ukradl a také
jeho závěs je špatně provedený, takže by nezvonil.
27.5. Na čtvrté lípě v chráněné aleji vedoucí k sokolovně se usadil velký roj včel. Protože včely
nikoho neohrožovaly, hasiči odmítli zásah a poradili, abychom počkali až odletí. Paní Kateřina
Hošková, která bydlí s rodinou nejblíže, byla ale velmi znepokojená, protože se obávala, aby
včely nenapadly její děti. Ráno skutečně odletěly.
28.5. Pro obec pracují již čtyři odsouzení k obecně prospěšným pracím. Jsou to pánové Ignác
Gaži, Ivan Kovač, Roman Suchý a Vítezslav Šíbl. Většinu prací vykonávají na hřbitově, kde jsou
zaměstnáni na terénních úpravách, likvidaci hrobů, úklidu hrobových betonových prvků a na
opravách márnice. Pan Gaži nabarvil nádrže na vodu, které jsou osazeny - jedna v urnovém háji
a dvě u kostela na severní straně. Sekání trávy provádí zaměstnanci obce, protože sekat kosou
žádný z nich neumí.
2.6. Oslava Dne dětí proběhla na hřišti u sokolovny. Akci organizovala škola. Děti se bavily při
soutěžích, míčových hrách, opékání buřtů, děti z mateřinky běhaly v pytlích a střílely ze

vzduchové pušky. Od 10.00 hodin hrála kapela. Na hřišti nechyběli koně. Nejvíce si děti užily
při hašení pěnou. Obrovská kupa pěny se stala jakousi matrací, do které děti skákaly a potom
běhaly jako sněhuláci. Hasiči je potom ostříkali z hasičské cisterny. Dobrá nálada byla až do 13
hodin, kdy se zjistilo, že neznámý pachatel ukradl žákyni Klikové mobil, peněženku s doklady o
zdravotním pojištění a asi dvěma sty korunami. Přivolaná policie nezjistila nic. Pachatel mobil
včas vypnul. Smutný konec dobré akce, kterou sponzorovala ČSSD a jejíž předseda se akce
aktivně zúčastnil.
2.6. Z Ministerstva financí přišel šek na 900 000.-Kč, které se podařilo zajistit předsedovi MO
ČSSD a místostarostovi Vladimíru Procházkovi, prostřednictvím poslanců ČSSD z rozpočtu ČR
z kapitoly „všeobecná pokladní správa“, na opravu mateřské školky, kde bude o prázdninách
instalováno nové plynové topení, provedeny izolace stropů, položena nová střešní izolace proti
vodě a menší stavební úpravy tak, aby jídelna vyhovovala normám EÚ. Obec doplatí pouze
75 000.-Kč a případné vícepráce. Projekt na úpravy zhotovila paní Eliška Kaucká ze Slaného.
11.6. Předseda MO ČSSD a místostarosta obce Vladimír Procházka s manželkou položili za
OVV ČSSD kytici k pomníku umučených v Lidicích. Pietní akt se konal jako každý rok, neboť
tato tragedie je stálou připomínkou nelidského jednání německých fašistů v roce 1942 a zároveň
připomínkou lhostejnosti ostatních států k osudu českého národa. Hlavním mluvčím byl
předseda Poslanecké sněmovny PhDr. Lubomír Zaorálek.
14.6 Zloději opět navštívili bývalou ubytovnu v cukrovaru. Podle majitele pana Pavluse odcizili
z kotelny dvířka a ocelové plechy z kotle a poškodili střechu.
14.6. Byly provedeny odběry vody z místních studní pracovníky laboratoře z Kladna. Pozdější
výsledky opět ukázaly na nedobrý stav studniční vody ve všech částech obce. Jedině dobré vody
jsou ve studních pro bytovky čp.185, 4 a 5 a pro učitelský dům čp. 162. Voda v kašně je také
dobrá, ale pro vyšší obsah dusičnanů není vhodná pro kojence.
17.6. První svatba u Kamenného muže. Starosta obce Klobuky pan Antonín Svojanovský oddal
spolu s paní matrikářkou Hanou Petržílovou z matričního úřadu ve Slaném snoubence paní Janu
Hlisnikovou z Kněževse a pana Františka Ryvolu z Prahy 5. Oba již delší dobu žijí na chalupě
v Kokovicích a zabývají se zahradničením. Akci navštívilo na 80 diváků, kteří přáli
novomanželům šťastný život.
17.6. Oslavila paní Jaroslava Rusová , jako první občanka Klobuk stoleté výročí narození. Za
obec jí gratulovali starosta pan Antonín Svojanovský a místostarosta Vladimír Procházka.
Předali jí krásnou kytici a dárkový koš. Akce se zúčastnila paní Fihanová ze sociálního referátu
při MÚ Slaný, která předala dopis ministra práce a sociálních věcí pana Ing. Zdeňka Škromacha
se srdečným blahopřáním a dekret na zvýšení důchodu o 1 000.-Kč měsíčně. Oslava byla
v rodinném kruhu. Zajímavé je to, že paní Rusová má jediného vnuka, kterým je pan RNDr.
Vladimír Kulich, syn dcery paní Rusové, který je zástupcem ředitele gymnázia ve Slaném, kde
učí matematiku a přírodní vědy.
20.6. Začaly práce na rekonstrukci střechy na čp. 6. Práce provádí firma Stavia Zlonice, rozpočet
činí 350 000.-Kč a na zdravotním středisku čp. 93 započala oprava fasády, kterou provádí firma
Proton pana Pavluse, místního podnikatele, který koupil v roce 1997 cukrovar. Rozpočet na
opravu fasády je 150 000.-Kč a na přilehlý chodník v délce 60 m je rozpočet 60 000.-Kč
25.6. Klobuky navštívila skupina 15 turistů ze Slaného. Prováděla je paní Božena Franková a
paní Helena Procházková. Ukázaly jim kostel Svatého Vavřince a pověděly vše o obci Klobuky.
Skupinu doprovázely i pracovnice Infocentra při MÚ Slaný.

4.7. Naplno začaly práce na opravě mateřské školy, které provádí firma Stavia Zlonice, jejímž
majitelem je pan Ing. Tomáš Pokorný. Rekonstrukce bude stát 970 000.-Kč a možná nějaké
vícepráce. Instalováno bude nové ústřední plynové topení, provedeny budou izolace stropů,
izolace střechy proti vodě a úpravy sociálních zařízení tak, aby odpovídaly novým hygienickým
předpisům.
4.7. Havaroval pan Menšík z Peruce. Nezvládl z neznámých důvodů zatáčku u čp. 12 a naboural
do květináčů před obecním úřadem a také do budovy, kde poničil mírně fasádu.
20.7. U soudu v Kladně byl další proces s výrobci a distributory drog, který se týkal i našeho
občana, pana Sála. Jednání bylo odročeno na srpen. Již před tímto přelíčením byl odsouzen, také
náš občan, pan Martin Erlich, na 3,5 roku nepodmíněně. Pervitin vyráběli z léku Solutan, který
získávali na lékařský předpis. Během dne zpracovávali jednu až dvě lahvičky léku. Pan Sál již
byl odsouzen v roce 2003 na dvě a půl léta nepodmíněně.
30.a 31.7. TJ Sokol Klobuky uspořádal turnaj ulic v kopané. Sešlo se 12 týmů, na jejich
soupiskách byli i cizinci. Děvčata z Klobuk dala dohromady tým, který však nepostoupil do
užšího osmičlenného finále. Vyhrálo družstvo Riegerovky před Relaxem.
5.8. Zajímavou zprávu mi předala paní Vendulka Šolcová. Dlouhodobým pozorováním labutí
zjistila jejich zvláštní chování, které připomíná jednání některých lidí. V Klobukách na
rekonstruovaném bývalém cukrovarském rybníku hnízdí labuť se šesti malými labutěmi, sama se
stará o jejich vývoj. Jenom k občasným návštěvám přiletí labutí samec, zkontroluje jak „děti“
rostou a po chvíli odletí na kilometr vzdálený rybník mezi Kokovicemi a Klobukami, kde si
shání potravu a nerušen „rodinou“ si užívá klidu a pohody na hladině jiného rybníka jako na
rekreaci.
27.8. Opět byl vykradený kiosek v sokolovně. Škoda činila asi 6 000.-Kč.
5.9. Obcí otřásla tragická havárie manželů Zdeňka a Věry Diačukových mezi obcemi Klobuky a
Třebíz. Při jízdě z kopce se osobní automobil, který řídil pan Diačuk dostal do smyku, spadl do
příkopu a okamžitě začal hořet. Pan Zdeňek Diačuk uhořel a zamřel na místě havárie. Paní Věra
Diačuková byla převezena záchrankou do nemocnice v Praze, kde také zemřela. Vrtulník pro
rychlejší zásah nebyl k dispozici. Sdíleli spolu celý život a také spolu odešli na věčnost. Taková
tragedie v obci nemá obdoby. Čest jejich památce!
8.9. Pan Pleticha provedl přepojení odběru elektrické energie v mateřské škole s novým jističem
o hodnotě 80 A, místo původního 200 A. Úprava byla provedena protože již není potřeba tak
velkého příkonu, když byla zrušena akumulační kamna. Změna souvisela z rekonstrukcí MŠ na
plynové topení.
19.10. byla provedena pracovnicí Krajské hygienické stanice v Kladně kontrola stavebních úprav
v MŠ. Paní MUDr. Dragounová konstatovala spokojenost a doslova řekla, že jsme jí udělali
radost velkorysým provedením úprav sociálního zařízení, topením a změnou panelu na výdej
jídel.
20.9. MO ČSSD měla výroční členskou schůzi, na kterou byla pozvána řada hostů, představitelů
veřejného života v obci. Schůze se zúčastnil poslanec PČR pan Robert Kopecký z Litoměřického
okresu, který zde žádal o podporu na kandidaturu do Senátu PČR. Po všeobecné rozpravě ji také
dostal. Dále se jednání zúčastnila PhDr. Lenka Mazuchová, starostka města Unhošť,
předsedkyně OVV ČSSD v Kladně, která požádala o podporu při volbách do Poslanecké
sněmovny v roce 2006. Také její kandidatura byla všemi hlasy doporučena.

1.10. V Litoměřicích byla okresní nominační konference ČSSD na kandidáta do Senátu.
Zúčastnili se jí za MO ČSSD delegáti pan Svojanovský a pan Procházka, kteří byli nominováni
MO. Konference doporučila pana Roberta Kopeckého v souladu s usnesením MO ČSSD
Klobuky i MO ČSSD Slaný, které patří do senátního obvodu Litoměřice. Senátní volby budou
společně s komunálními volbami koncem roku 2006.
5.10. Ze sokolovny se odstěhovala rodina pana Šimáka do svého domu na náměstí J.Š.Baara. TJ
SOKOL hledá nového sokolníka.
8.10. V noci byl vykraden autobus ČSAD Slaný, se kterým z provozních důvodů parkuje pan
Štěpán Tomec na svém dvoře v Nové ulici. Stalo tak pravděpodobně v souvislosti s taneční
zábavou, která byla v sokolovně.
14.10. Omítka kostelní věže byla nabarvena a její oprava se chýlí ke konci. Zbývá dokončit
oplechování špičky věže a sejmout lešení.
19.10. Za DSO Voda – Plyn požádali jednatelé Antonín Svojanovský a Vladimír Procházka
Státní fond pro životní prostředí o souhlas k prodeji plynových rozvodů Třebíz, Kobylníky,
Klobuky, Vrbičany a Vraný. Podle smlouvy to byla jedna z podmínek umožnit prodej podniku
Středočeská plynárenská a.s., který nabídl odkoupit toto zařízení vybudované za státní a obecní
peníze, za 30% pořizovací hodnoty, to je za 10 800 000.-Kč. Protože tato záležitost velice
spěchala, aby došlo k prodeji do konce roku, byli požádáni poslanec MVDr. Josef Řihák a
náměstek ministra životního prostředí Dr.Ing.Novotný a pomoc. Vše se projednalo se starosty
dotyčných obcí, splnily se administrativní záležitosti a nakonec byla dne 8.12. podepsána
smlouva odpovědnými pracovníky. Pro Klobuky prodej přinese 4,6 milionu Kč k použití na
opravy a investice v obci.
24.10. Paní projektantce Elišce Kaucké ze Slaného byla zadána studie na úpravu kašny a okolí.
31.10. Byla dokončena lávka přes Zichovský potok. Lávka je souběžná se silnicí
V.B.Třebízského a je umístěna po pravé straně směrem na Třebíz. Lávka je železobetonové
konstrukce, opatřená zábradlím a vydlážděná včetně části chodníku zámkovou dlažbou.
Zastupitelstvo rozhodlo o jejím postavení na náklady obce ve výši 246 000.-Kč proto, že doprava
stále vzrůstá a tím se také zvyšuje nebezpečí, že bezohlední řidiči nějakého chodce zraní.
3.11. Byla předána na KÚ Stř. kraje, oddělení tělovýchovy a sportu, žádost o dotaci ve výši
200 000.-Kč na opravu střechy sokolovny.
13.11. Ve Zlonicích byl pan kardinál Miloslav Vlk, aby jmenoval Patera Marka Petrigela
farářem pro Zlonice, Klobuky, Peruc, Vraný a další. Sídlo má ve Zlonicích. Při té příležitosti
předal místostarosta obce Vladimír Procházka panu kardinálovi dopis, ve kterém mu obecní
zastupitelstvo sděluje, že opravy kostela pokračují a spějí ke zdárnému konci. Pan kardinál všem
zastupitelům a občanům popřál pevné zdraví a srdečně poděkoval.
15.11. Bylo první zasedání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Klobuky.
Předsedou byl zvolen místostarosta obce Vladimír Procházka, členy jsou paní Vladimíra
Formanová a pan učitel Vodňanský.
27.11. Unesla z dětského ústavu v Kolíně dceru Charlotu slečna Kateřina Pomahačová, naše
občanka. Dvouměsíční dítě bylo dáno do ústavní péče proto, že matka se o dceru nestarala. Bylo
jí však umožněno, aby s dítětem v ústavu pobývala. Toho zneužila a utekla. Byla zadržena i
s dítětem policií 2.12. v Rakovníku. O umístění rozhodl soud, který uznal, že se matka o dítě
špatně starala a zanedbávala jeho péči.

8.12. V knihovně byla přednáška paní Boženy Frankové o historii území Klobuk a o
významných osobnostech, které se v obci narodili nebo zde po určitou dobu žili. Akce se
zúčastnilo 36 občanů. Přednáška se v závěru změnila na besedu o obci v současnosti. Pohoštění
zajistila vedoucí knihovny paní Lenka Dandová, která napekla vánoční cukroví.
5.12. Starosta obce pan Antonín Svojanovský a místostarosta pan Vladimír Procházka byli
v Poslanecké sněmovně v Praze, aby starosta převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky PhDr.Lubomíra Zaorálka písemné rozhodnutí o přidělení znaku a
praporu obci Klobuky.
6.12. Do sokolovny se nastěhovali pan Fenik s manželkou, kteří byli vybráni výborem TJ Sokol
Klobuky, aby vykonávali funkci sokolníka.
8.12. Začala úprava vjezdu do dvora čp.6, kde je umístěna obecní sběrna komunálních odpadů.
Byla vynucena firmou, která odváží kontejnery na skládku. Při průjezdu byly problémy
s výškou klenby. Práce se ujala firma Stavia Zlonice. Úprava spočívá ve vyztužení klenby
ocelovými nosníky a v odsekání části zdiva tak, aby výška odpovídala výšce specielního
kontejnerového automobilu.
16.12. Okna knihovny v budově mateřské školy byla utěsněna silikonovým těsněním, aby ze
zamezilo únikům tepla netěsnými okny.
20.12. Základní a mateřská škola uspořádala předvánoční besídku. Nebyla to soutěž jako bývala
Klobucká rolnička v minulých letech, ale děti předvedly tance, básně i divadelní hru o dvanácti
měsíčkách. Před vánocemi se tak rozloučily s rokem 2005. Při akci byla i prodejní výstava
výrobků z keramiky i z papíru s vánočními motivy.
20. – 26.12. Byla v kostele svatého Vavřince výstava betlémů a prací dětí ze školy i mateřské
školky. Akci navštívilo kolem dvě stě lidí a žáci základní i mateřské školy, kteří si dokonce
v kostele zazpívali koledy při svíčkách.
22.12. Zloději ukradli ocelové kolejnice, které byly součástí nádražní rampy u bývalého
magacínu. Loupež museli udělat za pomoci těžkého auta nebo traktoru, protože byly vytrženy ze
zabetonovaného lože. Při vytržení došlo k poškození opěrné zdi rampy a k zasypání krajnice
vozovky.
26.12. byla v kostele slavnostní mše svatá, při které zpíval soubor Chorus Carolinus, řízený
Karlem Procházkou. Mše se zúčastnilo nebývalé množství občanů. Kostel byl plný a všichni
odcházeli s pocitem sváteční nálady.
Počasí 2005:
Leden:
Do poloviny ledna nemrzlo, teploty se pohybovaly od +3°C až do 8°C. Teprve od 25. ledna
mrzlo. Nejnižší teploty jsem zaznamenala 27. a 29. –10°C v ranních hodinách.
Únor:
Prvního napadlo 8 cm sněhu. Protože bylo teplo, okamžitě začal tát. Druhého a třetího dokonce
pršelo. Do poloviny měsíce byly mrazy až – 10 °C. s výjimkou 12., kdy bylo +6°C a pršelo.
Druhá poloviny února byla stejná, také s teplotami do –10°C.
Březen:

Druhého a třetího bylo –13°C. Postupně se oteplovalo a 17. bylo 19°C. Potom se ochladilo, ale
do konce měsíce bylo znovu kolem +10°C.
Duben:
Měsíc začal pěkným počasím s teplotami až 18°C. Dne 14. bylo celých 20°C. Pršelo velmi
málo, byly pouze přeháňky, které moc vláhy nepřinesly.Ve třetí dekádě se ochladilo, po ránu
bylo 0°C. Vydatný déšť byl až 27.dubna.
Květen:
První máj přinesl teplotu 27°C, druhého bylo dokonce 29°C. Praha hlásila teplotní rekord. Od 5.
května pršelo a výrazně se ochladilo. Dne 8. byla zaznamenána vichřice, bez následků. Konec
května byl ve znamení dešťů, nejvíce napršelo 23.května. Do konce měsíce se mohlo sušit seno,
bylo krásně s teplotami až 30°C.
Červen:
Měsíc začal být teplotně normální, ale od 7. bylo deštivo a zima. Teprve třetí týden bylo kolem
20 – 24 °C. Od 22. června bylo hezky s teplotami až 30°C.
Červenec:
První den měsíce začal mlhou a přeháňkami. Dne 5. pršelo a velmi se ochladilo na pouhých
13°C. V polovině měsíce byly teploty až 30°C. Potom se ochladilo, teploty do 20°C. Letní
teploty byly až od 27. července. Dne 29. bylo 35°C. Ten den večer ve 21.00 hodin bylo ještě
29°C.
Srpen:
První dekáda spíše chladnější, teploty nepřesáhly 20°C. Teprve od 19. srpna byly teploty kolem
27°C . Třetí dekáda normální s teplotami do 26°C.
Září:
Až do poloviny měsíce teploty nadnormální do 26°C. Druhá polovina měsíce byla deštivá
s teplotami do 20°C. Koncem měsíce byly teploty do 16°C.
Říjen:
V první polovině byly teploty do 18°C. V druhé polovině denní teploty stejné, ale ráno byly
mrazíky, mlhy a poměrně silné větry.
Listopad:
Pokračovalo nevlídné počasí, mlhy, teploty do 10°C. Ke konci měsíce se ochlazovalo . Dne
19.listopadu napadl první sníh, ale protože bylo +4°C, tak do oběda roztál. Od 22. vály studené
větry a 25. byl první mráz -4°C.
Prosinec:
Ranní mrazíky do –4°C. Dne 3. napadlo 7 cm sněhu a hned druhý den začalo tání. Až do 24.
teploty nad bodem mrazu. Konec měsíce s maximálním mrazem dne 30.12 –10°C. Dne 31.
napadal sníh do 13 cm.

Něco z historie plynofikace obcí:
O plynofikace jsme se začali zajímat někdy v roce 1992. V tehdejší radě dostal úkol její člen
Vladimír Procházka, který v té době byl zaměstnán v ČKD Slaný a.s. jako vedoucí výroby. První
jednání v podniku Středočeské plynárny bylo pouze informační, ale přesto málo povzbudivé.

Bylo nám sděleno, že Plynárny nemají zájem na plynofikaci tak malé obce. Bylo doporučeno,
abychom se sloučili do svazku obcí protože musíme sehnat peníze z vlastních zdrojů a z dotací.
Další jednání se vlekla, nebyl čas a dostatek informací. Po volbách koncem roku 1994 bylo
zvoleno zastupitelstvo za stranu Svobodní demokraté v čele se starostou Vladimírem Procházkou
a místostarostou Antonínem Svojanovským. Po počátečním seznámení se s problematikou
společně navštívili náměstka ministra životního prostředí Ing.Ladislava Bízka, který dal naději
na získání dotací. Ustavili jsme po dohodě se starosty z okolních obcí Dobrovolné sdružení obcí
Voda – Plyn, jehož členy byly obce Zichovec, Bilichov, Hořešovice, Hořešovičky, Třebíz,
Klobuky, Vrbičany a Vraný. Registrováno bylo dne 24.7.1995 bývalým Okresním úřadem
v Kladně. Sdružení mělo za cíl plynofikaci a také vodofikaci obcí. Zadali jsme projekt paní
projektantce Vachulkové, která přišla s představitelem Severočeské plynárenské, který nabídl, že
tento podnik nám bude dodávat plyn, pomůže s dotacemi a jinými službami. Nadějná spolupráce
se neuskutečnila, protože Středočeská plynárenská si nechtěla pustit Severočeskou do obce, která
je ve Středočeském kraji. Nicméně paní Vachulková zhotovila studii za 50 000.-Kč pro
plynofikaci všech obcí podle zadání. Rozpočet činil 53 milionů a to byl kámen úrazu, protože o
takové částce se nikdo nechtěl s námi bavit. Po dohodě s ředitelem firmy EKOSPOL, která nám
nabídla pomoc, jsme museli zúžit plynofikaci pouze na obce Třebíz, Klobuky, Vrbičany a Vraný.
Rozpočet na tyto obce činil 27 milionů, a to už bylo přijatelné i s ohledem na přínos plynofikace
v oblasti životního prostředí. V roce 1996 jsme mohli poprvé požádat o dotaci Státní fond
životního prostředí. Neuspěli jsme, protože přínos v oblasti životního prostředí neodpovídal
snížení emisí podle zákona a řady vyhlášek. Došlo k řadě jednání a provádění expertiz, výpočtů
na větší počet domů a podnikatelských aktivit, se kterými se do budoucna počítalo. Mocně v této
záležitosti pomáhal Dr. Evžen Korec, ředitel Ekospolu a.s.Praha. Přepočítávalo se potrubí,
hledaly se úspory a s novými parametry úspor emisí se podala znovu žádost. To už byl rok 1997.
Žádost byla na SFŽP a po urgencích a různých těžkých jednáních ministr pro životní prostředí
Ing. Bursík, ve vládě premiéra Tošovského, která byla jmenována jako úřednická vláda po
krachu koaliční vlády ODS a KDU-ČSL, vydal rozhodnutí dne 11.6.1998 o poskytnutí podpory
ve výši 8 836 000,-Kč jako nenávratné dotace a stejné částky jako půjčky sdruženým obcím na
3% úrok. Byl to úspěch po tříleté anabázi. Podmínky rozhodnutí byly kruté, ale splnitelné. Na
shromáždění starostů obcí bylo rozhodnuto, že „do toho půjdeme“, a tak bylo zadáno firmě
EKOSYTEM Praha, aby nám udělala výběrové řízení na dodavatele stavby. To se stalo a ze čtyř
nabídek vyšla vítězně firma EKOSPOL a.s. Praha, která nabídla nejnižší cenu při stejném
rozsahu a kvalitě prací. Navíc to byla firma ekonomicky nejsilnější s možností pozdějšího
splácení faktur DSO.
Po volbách v listopadu 1998 došlo ke zvolení nového starosty pana Jiřího Kopence, který začal
vlastní realizaci plynofikace obcí. Výstavba postupovala od postavení regulační stanice u
Třebíze, plynofikací Třebíze, později Kobylník, Klobuk, Vrbičan a Vraného. Postup prací
zdržovala projekce, kterou prováděla dodavatelská firma. Tak jak byly zhotoveny jednotlivé
etapy, tak se také začínalo topit a vařit plynem. V Kobylníkách byl plyn první v rodině pana
Bareše. Kolaudace celé stavby, tedy faktické dokončení, bylo v roce 2001.
Stavbu řídil mladý stavbyvedoucí firmy EKOSPOL a.s. Praha, Dukelských hrdinů Praha 7, pan
Richard Cach. Stavba byla, zejména pro Klobuky, značně prodražena. Nedostávalo se peněz obci
Třebíz, které musely obce Klobuky a Vraný půjčit celkem 200 000.-Kč. Obec Vrbičany neměla
majetek vhodný k zastavení, aby mohla dostat půjčku, tak Klobuky za Vrbičany zastavily objekt
čp. 6. Nakonec Klobuky také neměly dostatek peněz, tak se musely zadlužit další půjčkou od ČS
a.s. ve výši 2 miliony Kč. Další půjčku měly Vrbičany od Komerční banky ve výši 1,2 miliony.
Po volbách v roce 2002, kdy vyhrála ČSSD, byli zvoleni starostou obce Antonín Svojanovský a
místostarostou obce Vladimír Procházka. Od počátku volebního období začal místostarosta na
různých místech, zejména u poslanců ČSSD, požadovat zvýšení dotace na pokrytí vyšších
nákladů na stavbu, které vznikly tím, jak postupem času docházelo ke zdražování materiálových

vstupů. Riziko, které bylo spojené s tím, že nesplníme ekologické přínosy, protože se připojovalo
málo domů kvůli zdražování plynu, nás vedlo k opatrnosti, ale tlak z naší strany stále trval. Paní
Ing. Růžičková z Prahy Chuchle nám zpracovala pro závěrečné vyhodnocení akce přínosy pro
životní prostředí, ministr, vědom si, že žádná obec není sto splnit 90% napojení domácností,
snížil tento ukazatel na 50%. Nové vyhodnocení bylo SFŽP přijato, splnili jsme ukazatele, a tak
konečně 10.8.2005 jsme dostali pro DSO zvýšenou dotaci na plynofikaci o 2 miliony. Protože
došlo k 10 % krácení za nesplnění smluvního předpokladu, dostali jsme v konečné fázi
1 909 210.-Kč. To umožnilo splatit půjčku od Státního fondu životního prostředí již v roce 2005,
což potvrdil ředitel Státního fondu životního prostředí Ing. Andrej Mudray v protokolu o
definitivním přiznáním podpory a o vyrovnání dluhů pro DSO Voda – plyn Klobuky, tedy pro
obce Třebíz, Klobuky, Vrbičany a Vraný.
Skončila tak dlouhá cesta. Plyn v obcích dobře slouží, připojují se další odběratelé,
plynofikovány jsou školy, mateřské školy, ZZN Klobuky a další firmy. Škoda, že plyn zdražuje
neúměrně k příjmům občanů. Poslední zdražení bylo skokové o 17% a vyvolalo nevoli uživatelů.
Předpokládá se, že plyn, benzin, prostě zdroje energií, budou stále dražší, protože jejich spotřeba
bude vyšší a zdroje budou ubývat. Pro úplnost zaznamenávám cenu plynu k 1.11.2005, která
činila za jeden m3 o výhřevnosti cca 10 kW, 9.40 Kč. Dodavatel plynu upozorňuje na další
zdražování, protože cena na světovém trhu stále stoupá.

Helena Procházková, kronikářka obce.

