Kronikářský zápis 2016
Prvního ledna přivítali občané rok 2016 velkolepou světelnou podívanou. Že by
v očekávání dobrého roku? Uvidíme. Zatím v ČR klid, koaliční vláda ČSSD, KDU-ČSL a
ANO řídí stát, za ekonomické podpory průmyslu, exportu a výborné produkce zemědělství,
bez vážnějších problémů. Dokonce bude vyšší minimální mzda, 9900,-Kč, důchodci dostanou
přidáno celkem 140,- a představitelé ČSSD uvažují o zákonu, který by umožnil rozhodovat
vládě o navýšení důchodů podle zvyšující se průměrné mzdy, která se pohybuje okolo
27 000,-Kč. Zvyšuje se i odvod státu do zdravotního pojištění za státní pojištěnce, aby se
posílily zdravotní pojišťovny, a ty aby mohly zajistit lepší platy pro zdravotní sestry a lékaře.
Zákonem je také určen Velký pátek státním svátkem.
Hrubý domácí produkt má stále tendenci růst v průměru o 3%, státní dluh se snižuje,
dokonce rozpočet ČR skončil deficitem okolo 70 miliard oproti plánovaným 100 miliardám.
Zadluženost státu je v rámci EU jedna z nejnižších. Nezaměstnanost klesla na 5% a je druhá
nejnižší po Německu. Vývoj je velmi dobrý a mohlo by být dobře až na obavy z obrovské
migrace z válkami postižených muslimských zemí.
Do Evropy přišlo víc jak milion uprchlíků, převážně do Německa. Prezident Zeman to
nazývá časovanou bombou, předseda vlády Sobotka odmítá kvóty stanovené EU pro přijímání
imigrantů společně se Slovenskem a Maďarskem. Do Česka zatím imigranti nepřicházejí.
Všeobecně je mínění obyvatel k příjímání uprchlíků velmi negativní. Většina se bojí
islamizace Evropy a zničení evropské kultury. Radikálního Islámu se bojíme, imigranty
litujeme, ale řada lidí jim chce dát šanci. Ale jak se budou přistěhovalci chovat v budoucnu, to
nelze předpovídat ani ve snách.
V ČR stoupá výroba. Na příklad se u nás vyrobilo za rok 2015 přes 1,2 milionu
osobních aut, 4500 autobusů a vyvezlo se zboží za 4 biliony korun. ČR je soběstačná
v zásobování elektrickou energií. Rozložení výroby elektřiny je dle statistického úřadu
následující: z uhlí 47%, z jádra (Temelín a Dukovany) 35%, z obnovitelných zdrojů 12%, ze
zemního plynu 2% a z ostatních zdrojů 4%.
Letos nás čekají volby do krajských zastupitelstev, kde zatím vládne ČSSD, nám
přátelsky nakloněná. Díky tomu jsme konečně prosadili dotaci na vodovod KlobukyKobylníky. Spoluvládnutí ČSSD na celostátní, krajské i obecní úrovni se nám vyplatilo i při
další dotaci na generální opravu tělocvičny naší školy. Připomínám, že naše paní starostka
Soňa Ottová je místopředsedkyní Okresního výkonného výboru ČSSD a předseda místní
organizace pan Václav Henzl je dalším členem OVV ČSSD v Kladně.
Ve snaze vybírat spravedlivěji daně hnutí ANO prosadilo ve vládě zavedení registrace
příjmů u všech živnostníků a zvýšení daně na cigarety. Krabička cigaret tak bude zdražena o
cca 4,-Kč a bude stát v průměru 80,-Kč. Nemusím zdůrazňovat, že ne každému se to líbí.
Zákonem byl také zrušen druhý pilíř sociálního pojištění, zavedený předchozí pravicovou
vládou. Asi osmdesát tisíc pojištěnců dostane vložené peníze zpět.
Zastupitelstvo je celkem jednotné, popis jednotlivých jednání, jako každý rok, je
proveden z každého zasedání. Při té příležitosti si dovoluji konstatovat velmi malý zájem
občanů o jednání zastupitelstva. Návštěva na jednání je tradičně v počtu 3 – 4 občanů. Škoda,
zejména při rozhodování o významných záležitostech, jakými jsou prodeje majetku, pozemků,
opravách budov, veřejných prostranství a i rozhodování o velkých investicích.

Obyvatelstvo : (údaje k 31.12.2016)
Dospělí
Dospělí muži
Dospělé ženy
Děti 15 – 18 let
Děti 15 – 18 let chlapci
Děti 15 – 18 let dívky
Děti do 15 let
Děti do 15 let chlapci
Děti do 15 let dívky
Děti 6 – 7 let
Děti do 3 let

831
419
412
28
12
16
171
80
91
19
47

Celkem počet obyvatel
Průměrný věk obyvatel

1030
40,75 let

Události jak šel čas:
Leden:
9.1. havaroval vnuk naší bývalé občanky paní Boženy Kubíčkové pan Klíma. V zatáčce u
obecního úřadu dostal smyk a narazil do opěrné zdi parkoviště. Zeď i s malým osobním
autem poškodil. Auto odtáhnul jeho otec až v pondělí rovnou do šrotu. Řidiči, ani
spolujezdkyni se nic nestalo. Obec bude uplatňovat na pojišťovně náhradu škody, kterou
vyčíslí až po opravě zdi v jarních měsících.
18.1. natáčela Česká televize - první program o naší obci pro pořad Toulavá kamera. Paní
redaktorka Skálová s kameramanem panem Strakou začali u kostela, kde jsem hovořil já, jako
kronikář o historii obce. U kamenného muže seznámila diváky ČT s jeho minulostí,
pravděpodobností jeho původu a s dalšími lidovými pověstmi, paní starostka Soňa Ottová.
Pořad se vysílal v neděli dopoledne dne 21.2. v 10.00 hodin a vlastní informace o naší obci
byla odbyta za 5 minut.
28.1. ve večerních hodinách přejel motorový vlak nohy panu Vlkovi. Chtěl spáchat,
pravděpodobně pod vlivem drog, sebevraždu. Ležel na kolejích hlavou, ale na zahoukání
strojvedoucího ucukl a tak mu byly ujety pouze nohy. Helikoptérou záchranné zdravotnické
služby byl převezen do nemocnice v Pražských Střešovicích, kde mu byly obě nohy pod
kolenem amputovány. V pondělí byl převezen do nemocnice ve Slaném. Pan Vlk je
rozvedený, otec dvou dětí. Dostal se do problémů s financováním domu v Čeradicích, o který
rodinu připravil. Manželka Martina se dvěma dětmi se přestěhovala do bytu v domě patřícím
Správě železniční dopravní cesty čp. 68. Od soudu má pan Vlk zakázán jakýkoliv styk
s bývalou rodinou. Jeho nešťastná manželka je zaměstnána s pomocí úřadu práce na údržbě
obce na takzvaných veřejně prospěšných pracích.
Únor:
6.2. jsem zaznamenal ohlášení ČSÚ (český statistický úřad), že v ČR je nejnižší
nezaměstnanost 4,5%. Celostátně dokonce chybějí kvalifikovaní řemeslníci ve strojírenství,

zdravotní sestry i lékaři a ve stavebnictví obkladači, tesaři a instalatéři. Nezaměstnanost v naší
obci je vyšší a činí kolem 10%.
15.2. začali projektanti zjišťovat údaje o možnostech připojení jednotlivých domů na budoucí
vodovod. Občané během třech měsíců dostanou projektovou dokumentaci na přípojky. Podle
situace některé přípojky s vodoměrem budou muset být v samostatné vodoměrné šachtě. To
se bude týkat domů, které jsou vzdálené od hlavního potrubí více jak 15 metrů. Ostatní domy
mohou mít vodoměr umístěný ve sklepě nebo v chodbě domu ve zvláštním uzavíratelném
výklenku.
18.2. ČSÚ vydal oznámení o stárnutí obyvatelstva. Hustota obyvatelstva je 133 obyvatel na 1
čtvereční kilometr, na sto narozených dětí je 120 důchodců, dožití obyvatel je průměrně 78
let, na 100 mužů je 103 žen a poslední zajímavost je, že na jednoho obyvatel připadá 307 kg
odpadu ročně!!! V naší obci je průměrně 1060 obyvatel, takže je 68 obyvatel na jeden
kilometr čtvereční. V obci vyprodukujeme celkem 208 105,-kg odpadu, to je 196 kg odpadu
na obyvatele. V tomto množství je 19 979 kg plastů, to je 18,85 kg na obyvatele.
21.2. v pořadu české televize, prvního programu byla relace o Klobukách. Paní starostka Soňa
Ottová mluvila u Menhiru a já, Vladimír Procházka jako kronikář o historii obce a o kostele
sv. Vavřince.
25.2. bylo domluveno s dodavatelem truhlářských prací pro školní tělocvičnu, že použije na
obklady stěn laminovanou dřevotřísku a na kryty radiátorů tvrdé dřevo. Dojde tím k navýšení
ceny o cca 20 000,-Kč.
Březen:
1.3. byla v ČR sněhová kalamita. V řadě míst středočeského kraje byly desetitisíce domů bez
elektřiny. Na některých tratích stály vlaky kvůli padlým stromům. Ve Hvožďanech na
příbramsku byla obnovena dodávka elektrické energie až druhý den. Na silnicích stály
kamiony. V naší obci kupodivu elektřina šla celou dobu, až na krátkodobý výpadek, který
mnohými občany nebyl ani zaznamenán. Také v naší obci byl prvně uklízen sníh, asi 8 cm.
9.3. byla členská schůze místní organizace ČSSD, jediné politické organizace v obci.
Projednávána byla příprava na volby do krajských zastupitelstev. ČSSD bude mít poprvé
vlastní referendum o kandidátce navržené OVV a KVV. Členové tak budou mít možnost
upravit či úplně změnit pořadí na kandidátce.
10.3. Kontrola rekonstrukce tělocvičny a kotelny v základní škole. Zednické, topenářské a
instalatérské práce pobíhají bez závad. Problémy jsou s dodavatelem podlahy, které se musely
řešit s pomocí zkušeného stavitele Ing. Madzara z Čeradic. Během třech dnů došlo k nápravě
a k dokončení isolace proti spodní vlhkosti. Připomínám, že škola bude mít úplně
zrekonstruovanou tělocvičnu a využitím plochy staré uhelné kotelny k přestavbě na třídu,
celkem o 170 m² větší plochu pro výuku. Podle úvah paní ředitelky bude tato třída použita pro
polytechnickou výuku.
15.3. ohlásil pan Petr Mach, že zapojil veřejné osvětlení cesty ke kostelu, které bylo
vybudováno po stížnostech návštěvníků hřbitova, zejména za snížené viditelnosti v zimním
období.

19.3. vystoupil v kostele sv.Vavřince pěvecký soubor Vranští pěvci. Sbor je složený převážně
z dětí ze sousední obce Vraný. Bezprostředním projevem a poměrně náročným repertoárem si
získal nepočetné obecenstvo. Byli skvělí.
22.3. byla schůzka starostů a zastupitelů za ČSSD, na které byly projednány problémy při
získávání dotací a příprava na volby do krajských zastupitelstev, které budou v říjnu.
V Bruselu v metru došlo k teroristickému útoku islámistů. Na místě byli mrtví a řada
raněných. Teroristických útoků přibývá a v Evropě narůstají obavy o bezpečnost občanů.
Vlády jednotlivých zemí i EU jsou přes všechna možná opatření bezradní.
25.3. byl velikonoční pátek poprvé státním svátkem. Klub zdravotně postižených Klobuky
v zasedačce obecního úřadu instaloval výstavu ručních prací. Výstavu navštívilo mnoho
občanů Klobuk i okolí.
31.3. bylo setkání občanů v jídelně školy na tradičním čaji o páté. Opět přednášela paní
Božena Franková o historii Klobuk. Besedy se zúčastnilo 15 občanů. Jako vždy výborné
občerstvení připravila knihovnice paní Lenka Dandová.
19.4. jsem zaznamenal, že cena polí se neustále zvyšuje. Ještě před dvěma roky byla
v průměru 10 Kč/m² / jednostotisíc korun za hektar/ a v této době je průměr 22.-Kč m².
30.4. na hřišti u sokolovny tradiční pálení čarodějnic. Hranici připravil Sokol Klobuky. Účast
byla malá. Místostarosta pan Martin Pinc, který vše organizoval a velkou měrou se podílel na
přípravě, oznámil, že příště již nic dělat nebude. Všeobecně lze konstatovat, že zájem občanů
o jakékoliv akce se snižuje.
19.5. bylo setkání kronikářů v okresním archivu v Kladně. Z celého okresu se zúčastnilo 16
kronikářů, kteří si se zájmem poslechli zajímavá sdělení Mgr. Novotného. Na příklad v roce
1870 se začalo s číslováním domů, od roku 1870 se začaly psát civilní matriky, roku 1859 byl
vydán první živnostenský zákon a od roku 1850 začaly vznikat první soudní úřady, pro naši
obec ve městě Slaný. Další byly ve Velvarech, Unhošti a v Rakovníku.
27.5. byla kolaudace školní tělocvičny. Komise konstatovala, že provedení stavby firmou
FIMOREK je bez závad a ve velmi dobré kvalitě.
28.5. navštívili naši obec baráčníci z Prahy. Skupina asi třiceti členů spolku byla u Menhiru a
v kostele. Po dvou hodinách konstatovali, že naše obec je velmi zajímavá, upravená a dobrá
pro žití. Na průvodce jsem si zahrál já, Vladimír Procházka. Doprovázel jsem je po celou
trasu.
9.6. jsem zaznamenal, že v ČR je nejnižší nezaměstnanost v EU - 5,4%. V naší obci je situace
horší, nezaměstnaných je asi 10%. U obce je zaměstnáno 6 nezaměstnaných, na které přispívá
kladenský úřad práce částkou 10 000,-Kč měsíčně. Je to vítaná pomoc pro obec. Tito
pracovníci převážně sekají trávu, uklízejí odpadky, udržují hřbitov a podílejí se na dalších
pracích při údržbě obecního majetku.
11.6. byly oslavy založení obce před 790ti lety. Celodenní program byl velmi bohatý a dobře
zorganizovaný. Začalo se slavnostním otevřením opravené tělocvičny a nové třídy z bývalé
uhelné kotelny, prohlídkou školy, obědem, setkáním na hřišti u sokolovny, kde byly atrakce

pro děti. V kostele vystoupil ženský soubor Smetana z Kladna. Akce se zúčastnil senátor za
ČSSD MUDr. Hassan Mezian - senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko, starostové
okolních obcí z Vrbičan a Úherec. Večer byla taneční zábava v místní sokolovně.
24.6. školní akademie na hřišti u sokolovny.
28.6. nastoupila firma ZEPRIS Praha na výstavu vodovodu Klobuky – Kobylníky. Jako
stavební dvůr jim byl přidělen prostor dvora v čp.6, kde je také shromaždiště odpadu.
2.7. V Pálečku se konal tradiční turnaj v malé kopané MUM (mírně unavení muži) Přálo
počasí a akce podpořená obecním úřadem byla velmi dobře navštívená.
4.7. firma ZEPRIS zahájila zemní práce. Pracovníci se stavbyvedoucími panem Novým a
Wernerem začali hloubit startovací jámy, ze kterých se bude řízenými protlaky instalovat
hlavní potrubní řad.
9.07. se konal již jedenáctý Klobucký Pětiboj, kterého se opět zúčastnili fotbalisté, a to
současní i minulí hráči Sokola Klobuky, členové SDH Klobuky a Čudla Team - místní rybáři.
Klání začalo dopoledne dvouhodinovým chytáním ryb na soukromém rybníku v Kobylníkách,
kde každý soutěžící měl šanci ukázat, jak to umí s rybářským prutem. V této disciplíně byl
vždy stejný vítěz a ani letos tomu nebylo jinak a to Čudla Team, který vyhrál se značným
náskokem a získal své první tři body. Druhé místo obsadili fotbalisté, kteří díky koncertu s
rybářským prutem pana Jana Šváchy, brali body dva. Třetí skončili hasiči, kteří poprvé v
historii neulovili ani čudlu a dá se říci, že jim doslova a do písmene asi smrděly háčky.
Největší rybu ulovil Čudla team a to kapra 93 cm o váze 12,5 kg !!!! (největší úlovek v
historii Pětiboje).
Odpoledne se pětiboj přestěhoval na hřiště Sokola Klobuky, kde pokračoval hasičským
útokem. Zde letos došlo k velkému překvapení, neboť se zde stal překvapivým vítězem Čudla
team, který tak zúročil celoroční trénink hned na dvě disciplíny (has.útok+pivní štafeta), kdy
čudly poctivě hasily žízeň pivem a zvítězily o 2 sec. a to v čase 35 sec. před hasiči 37 sec. a
fotbalisty 46 sec.
Následovalo přetahování lanem, kde svou sílu a touhu po vítězství ukázal Čudla team, který
byl v minulých letech častým šampionem v této disciplíně a ani letos nepoznal chuť porážky a
zvítězil před fotbalisty, kteří přetáhli alespoň hasiče.
Pokračovalo se fotbálkem, kde favorit v podobě fotbalistů byl jasný. Svou chuť po vítězství
také hned fotbalisté předvedli, když si nejprve poradili s čudlama lehce 6:0 a poté s hasiči 5:0
a jasně ovládli disciplínu. O dvou bodech se tak muselo rozhodnout mezi čudlama a hasiči,
kde se nakonec po tuhém boji z vítězství 3:1 radovaly čudly.
Jelikož v tu dobu bylo jasné, že letošním vítězem se stane Čudla team, který tak naplní své
loňské předsevzetí o obhajobě vítězství, byla pivní štafeta pouze formalitou. Ale ani toto
vědomí neubralo na klání a rivalitě v této velice oblíbené disciplíně na soupeření.
A i tady by se dalo po závodě říci, že na co ty čudly letos sáhly, to jim šlo parádně, neboť v
poklidném tempu ovládly i poslední disciplínu s časem 59 sec. před hasiči 93 sec. a fotbalisty
103 sec.

Poprvé se letos stalo, že za hasiče absolvoval pivní štafetu a to hned dvakrát z důvodu minima
lidí Štěpán Tomec, který za hasiče začal i finišoval, což i tak stačilo na fotbalisty, kteří
viditelně přestali chodit na pivo a opravdu se věnují fotbalu, čemuž nasvědčuje letošní postup
do 1 B třídy.
S historickým počtem bodů se králem Klobuckého Pětiboje pro rok 2016 stal Čudla team se
14 b., když zaslouženě ovládl 4 z 5 disciplin !!!!
1. Čudla Team 14 bodů - ( Klobucký P.,Volráb L.,Volráb D., Kotlík M.,Troják V., Matějíček
J.,Starý D.,Toman D.,Dvořák T.,Fidler Milan, Košťál P.,)
2. Fotbalisté 9 bodů - ( Pinc M.,Pinc D.,Švácha J., Koderič L., Kubelka L.,Pinc A.,Kubias
R., Prach B.,Kalík M.,Kříž J.,Šafner L.)
3. Hasiči

7 bodů - (Tomec Š., Hora M., Prepletaný I., Starý L., Svoboda P.,)

Zbývá jen dodat, že po celý slunečný den panovala na pětiboji skvělá nálada, umocněná
chlazeným pivkem a výbornými klobáskami rovnou z udírny.
Pětiboj byl zakončen hudební produkcí, kdy k tanci a poslechu skvěle hrála na letním
venkovním parketu skupina Ikaros a slavilo se až do ranního kuropění.
Akci organizoval a také do kronikářského zápisu popsal pan Pavel Klobucký, předseda
komise pro tělovýchovu, sport a kulturu obce Klobuky
25.7. začaly žně asi s týdenním zpožděním oproti minulému roku kvůli deštivému počasí i
pozdějším zráním obilí. Výnosy se zdají být zatím na průměrné úrovni.
31.7. Český statistický úřad sdělil, že stát hospodařil s přebytkem 75 miliard korun. Při té
příležitosti jsem zaznamenal další statistické údaje – v zemi nepracuje 380 000 občanů, na
které je vynakládáno 12 miliard korun, 413 miliard je vynakládáno na vyplácení důchodů a
zdravotní pojišťovny vynakládají na zdravotní péči 261 miliard. Na jednoho občana připadá
25 000,-Kč
4.8. bylo v sokolovně loutkové divadlo Marionet, pana Jana Kopeckého, přímým potomkem
loutkaře Matěje Kopeckého. Uvedli představení Cesta kolem světa, asi pro padesát diváků.
13.a14.8. Vavřinecká pouť, tradičně oslavovaná na hřišti u sokolovny. Pouťové atrakce opět
zajistila parta pana Wartheima, dále byl fotbalový turnaj o pohár starostky obce a večer
v sobotu pouťová taneční zábava s kapelou Valrock s kapelníkem panem Valentou, synem
našeho bývalého učitele Miroslava Valenty, který nyní bydlí v Plchově.
Září:
6. a 7.9. byla v místním cukrovaru velká razie bezpečnostních složek ČR proti výrobcům
pervitinu. Protidrogová složka zjistila, že v prostorách cukrovaru vyrobili vietnamští občané
žijící v ČR zboží asi za 30 milionů korun. Při přepadu žádného z výrobců nezajistili, ale
protože měli vše dobře ošetřené, pochytali všechny aktéry do ukončení celé akce. Při noční
likvidaci nebezpečných chemikálií, pozůstatku výroby omamných látek, musela ze zákona

asistovat paní starostka Ottová. Majitel cukrovaru pan Pavlus, který prostory Vietnamcům
pronajal, nebyl k dispozici.
Říjen:
Volby do zastupitelstev krajů- výsledky za naší obec převzaté z ČSÚ:
Okrsek: 1. Klobuky (Kokovice,Kobylníky a Čeradice)
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

725

214

29,52

214

212

99,07

Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

X

2

Občanská demokratická strana

14

6,60

X

0

0,00

X

79

37,26

X

11

OBČANÉ 2011

12

Česká str.sociálně demokrat.

26

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

X

28

Romská demokratická strana

0

0,00

X

30

ANO 2011

30

14,15

X

32

TOP 09

3

1,41

X

34

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

17

8,01

X

37

Komunistická str.Čech a Moravy

29

13,67

X

Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

41

Národní demokracie

2

0,94

X

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

1

0,47

X

52

Svobodní a Soukromníci

5

2,35

X

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

0

0,00

X

70

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

0

0,00

X

72

Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED

6

2,83

X

75

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

2

0,94

X

78

Koalice SPD a SPO

16

7,54

X

81

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

1

0,47

X

82

Česká pirátská strana

7

3,30

X

Obec: Klobuky
Okrsek: 2. Páleček
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

99

26

26,26

26

25

96,15

Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

X

2

Občanská demokratická strana

2

8,00

X

11

OBČANÉ 2011

0

0,00

X

12

Česká str.sociálně demokrat.

10

40,00

X

26

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

X

28

Romská demokratická strana

0

0,00

X

30

ANO 2011

6

24,00

X

32

TOP 09

0

0,00

X

34

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

0

0,00

X

37

Komunistická str.Čech a Moravy

1

4,00

X

Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

41

Národní demokracie

0

0,00

X

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

0

0,00

X

52

Svobodní a Soukromníci

0

0,00

X

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

0

0,00

X

70

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

0

0,00

X

72

Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED

2

8,00

X

75

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

2

8,00

X

78

Koalice SPD a SPO

1

4,00

X

81

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

0

0,00

X

82

Česká pirátská strana

1

4,00

17.10. Výroční chůze KZPO Klobuky.
30.10. Halloween – lampionový průvod obcí od sokolovny.
Listopad:
25.11. Tradiční rozsvěcení vánočního stromu u nákupního střediska COOP Jednota, kterého
se zúčastnilo nebývale mnoho občanů z Klobuk a okolí. Účast jsem odhadl na cca 400 rodičů
s dětmi. Před nákupním střediskem bylo pět stánků s vánočním cukrovím a vánočními
artefakty, které vymodelovaly moc pěkně školní děti. Pro zahřátí se podával svařáček. Děti
zpívaly koledy, pozvaní umělci předvedli ohnivou show a účastníci si popovídali se známými.
Zaznamenal jsem přítomnost pana starosty obce Vraný Ing. Zázvorky, jehož manželka
pracuje v mateřské školce.
25. a 26. 11. Vánoční výstava KZPO Klobuky v zasedačce obecního úřadu. Opět ukázka
krásných ručních prací spojená s ochutnávkou vánočního cukroví.
Prosinec:
1.12. Čaj o páté v jídelně základní školy s účastí paní Boženy Frankové, která pokračovala
přednáškou o historii obce Klobuky, tentokrát o místních řemeslnících a živnostnících na
přelomu devatenáctého a dvacátého století. Dvacet účastníků zavzpomínalo na nedávné časy a
význam obce v době, kdy byl v provozu cukrovar a různí řemeslníci, cukráři, pekaři,
čalouníci, kováři, řezníci, dopravci, mlynáři, hokynáři, galanterníci, hospodští, koláři a
zemědělci na každém rohu. Paní Franková také přinesla zajímavou fotografii, na které je
velká hromada kamení. Usoudili jsme z data pořízení 1895, že se jedná o kamení určené pro
základy školní budovy, která byla stavěna právě od dubna do října 1895.
5.12. Mikulášská nadílka, původně plánovaná v restauraci v Kokovicích byla zorganizována
paní Lenkou Satýnkovou pochůzkou po obci, protože restaurace nebyla v provozu. Mikuláš
byl Jakub Henselý, čert Lenka Satýnková a anděl Nikola Hartmanová.
24.12. Setkání u vánočních stromů v Klobukách a v Kokovicích. V Pálečku setkání na hřišti u
bytovek. Účast velká a přátelská vánoční atmosféra byla důkazem, že s naší občanskou
společností to není vůbec špatné.
28.12. Členská schůze MO ČSSD, na které předseda MO př. Henzl ve stručnosti seznámil
přítomné s Řádem přípravy voleb do PS PČR a možností nominovat svého kandidáta na

funkci poslance. V této souvislosti navrhl, aby byla naše podpora dána současnému poslanci
Bc. Zdeňku Syblíkovi. Vyjádření podpory předseda zdůvodnil významnou pomocí
navrhovaného při získání dotací z rozpočtu Středočeského kraje na akci Vodofikaci Klobuk a
Kobylník. Nominace př. Bc. Zdeňka Syblíka na kandidáta člena PS PČR byla schválena
všemi hlasy. Připomínám, že schůzí MO ČSSD v Klobukách se pravidelně zúčastňuje
starosta Městyse Zlonice, který je předsedou MO ČSSD Zlonice.
Z jednání zastupitelstva obce:
20.1.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecního pozemku v k.ú. Klobuky p.č. 328/140 o výměře
23 m² panu Martinovi Michovskému za 690,- Kč, nákup pozemků v k.ú. Klobuky p.č.
328/138 o výměře 194 m² a p.č. 328/139 o výměře 28 m² od pana Ivana Prepletaného za
18.870,- Kč, prodej obecního objektu čp. 6 na st. par. č. 23 o výměře 180 m² v k.ú.
Kobylníky společnosti MACH – montáže a opravy s.r.o. z Klobuk za 400.000,-, finanční
příspěvek na činnost v roce 2016 pro Klub zdravotně postižených občanů Klobuky ve výši
25.000,- Kč, finanční příspěvek na činnost v roce 2016 pro TJ Sokol Klobuky ve výši
150.000,- Kč a podání žádosti o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci
„Stavba veřejného vodovodu pro Klobuky-Kobylníky .
Na základě vyhodnocení inventury majetku a investic se zvýšil za uplynulý rok majetek obce
z 63 297 912,-Kč na 67 253 370,-Kč. Na běžných účtech je 15 937 877,-Kč, což je největší
zůstatek od roku 1990. S těmito penězi se počítá na vodovod Klobuky – Kobylníky. Z toho je
na sociálním fondu 212 648,-Kč.
17.2.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2015 ZŠaMŠ Klobuky
a zároveň převedení hospodářského výsledku - zisku hospodaření ZŠaMŠ ve výši 91.379,23
Kč takto: do Rezervního fondu školy 41.379,23 Kč a 50.000,- do Fondu odměn školy, složení
hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Výstavba veřejného vodovodu Klobuky -Kobylníky
ve složení: Ing. Jaroslav Knotek, Ing. Petr Madzar, Martin Pinc, Václav Henzl, Vladimír
Procházka. Náhradníci: Ing. David Nekola, Josef Richtr, Štěpán Tomec, Radoslava
Madzarová, Zdeněk Lisec, dále schválilo pro rok 2016 minimální ceny pro prodej pozemků
následovně: pole - 15,- Kč/m², pozemky v intravilánu obce k vyrovnání zahrad a podobně 30,-Kč/m² a pozemky k zástavbě, cena se bude určovat podle dosahu sítí a druhu výstavby až
300,-Kč/m².
2.3.
Mimořádné jednání zastupitelstva, které bylo svoláno proto, aby se včas oznámila
Ministerstvu zemědělství firma, kterou obec vybrala pro výstavbu vodovodu KlobukyKobylníky. Hlavním bodem jednání proto bylo schválení výsledků výběrového řízení na
dodavatele stavby ,,Výstavba veřejného vodovodu pro obce Klobuky a Kobylníky“. Dne
22.února 2016 se sešla hodnotící komise pro toto řízení, která posuzovala nabídky došlé od
pěti firem: ALSTAP s.r.o; STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ s.r.o; ZEPRIS s.r.o; RISLSTAVOKOMPLET vedoucí společník RISL s.r.o. a Vodohospodářské stavby s.r.o..
Hodnotícím kritériem byla cena a druhým zkrácení lhůty pro dokončení. Žádná z podaných

nabídek nebyla vyřazena. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla hodnotící komisí
vyhodnocena nabídka č.3, firmy ZEPRIS s.r.o., která získala v součtu nejvyšší počet bodů.
Nabídková cena za provedení hlavních vodovodních řádů je vč. DPH 42,215.954,- Kč.

20.4.
Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
pro rok 2016 ve výši 5.330,-Kč na činnost společnosti Přemyslovské Střední Čechy, vyhlásilo
úmyslu prodeje obecního pozemku v k.ú. Kokovice par. č. 329/2 výměře 74 m², dělení
pozemku par. č. 329 (329/1) v k.ú. Kokovice, uzavření smlouvy o úvěru ve výši 10,000.000,Kč s Českou spořitelnou a.s. na krytí nákladů výstavby vodovodu Klobuky-Kobylníky,,
podání žádosti o dotaci na pořízení nového hasičského vozu – cisterny pro JSDH Klobuky – z
výzvy č. 19 IROP – Technika pro integrovaný záchranný systém, uzavření smlouvy se
společností TNT Consulting, s.r.o., IČ: 25528114 na „Zpracování průběžné výzvy č. 19 IROP
– Technika pro integrovaný záchranný systém“ za cenu max. 111.320,- Kč, zadání
vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně místního průzkumu přípojek a
změny PRVKUK pro výstavbu veřejného vodovodu Čeradice u společnosti PROJEKT IV
s.r.o. za cenu 66.550,- Kč, zadání vypracování polohopisného a výškopisného zaměření území
stavby veřejného vodovodu Čeradice u firmy PROJEKT IV s.r.o. za cenu 50.820,- Kč vč.
DPH, uzavření smlouvy se společností J&M Solutions s.r.o, z Prahy na komplexní
administraci jednacího řízení bez uveřejnění zakázky na stavební práce na stavbu veřejný
vodovod pro obce Klobuky a Kobylníky – vodovodní přípojky za cenu 18.150,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo neschválilo výměnu části pozemku 659/5 v k.ú. Klobuky ve vlastnictví obce
Klobuky za části pozemků st.č. 20/5 a st.č. 23/2 v k.ú. Klobuky ve vlastnictví pana Petra
Staňka.

18.5.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003405/1 pro
ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p.č. 323/1, 323/4, 323/5, 325 a 348 v k.ú. Kokovice z
důvodů umístění součásti distribuční soustavy, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6003747/1 pro ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p.č. 328/125, 328/126
a 328/129 v k.ú. Klobuky z důvodů umístění součásti distribuční soustavy, prodej obecního
pozemku v k.ú. Kokovice p.č. 329/2 o výměře 74 m² paní Janě Martinovské za cenu 30,- Kč/
m², tj. celkem částku 2.220,- Kč, proplacení faktury na částku 221.176,- Kč vč. DPH za
zřízení věcného břemene – umístění tělesa do komunikací – výstavby veřejného vodovodu
Klobuky a Kobylníky Středočeskému kraji zastoupenému Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, proplacení faktury na částku 44.697,- Kč vč. DPH za zřízení věcného
břemene – umístění tělesa do komunikací – výstavby veřejného vodovodu Klobuky a
Kobylníky – vodovodní přípojky Středočeskému kraji zastoupenému Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje, přijetí finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč od
společnosti Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o. na údržbu místní části Kobylníky.
15.6.
ZO schválilo prodej obecního pozemku v k.ú. Kobylníky p.č. 298 o výměře 21.113 m² panu
Václavu Novákovi za 22,- Kč/ m², tj. celkem částku 464.486,- Kč, zadání prací na dětském
hřišti u mateřské školy firmě První Kročehlavská s.r.o. za celkovou cenu až do výše 327.450,-

Kč vč. DPH, uzavření smlouvy s panem Ing. Topinkou na inženýrské práce pro řešení
územního rozhodnutí na výstavbu veřejného vodovodu Čeradice v celkové výši 95.000,-Kč,
nákup hasičského vozu – cisterny za cenu max. 1,500.000,-Kč a její dodání panem Janem
Slabým z Jirnů u Prahy.
17.8.
ZO schválilo přijetí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu z rozpočtu Středočeského
kraje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Stavba veřejného vodovodu pro obce Klobuky a Kobylníky“ ve výši 3,000.000,- Kč, podání
žádosti o individuální účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Veřejné části
vodovodních přípojek v obcích Klobuky a Kobylníky“ se závazkem spolufinancování akce z
rozpočtu obce v minimální výši 5% celkových uznatelných nákladů, poskytnutí finančního
příspěvku na financování rané péče z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč pro Diakonii ČCE –
Středisko Praha.
21.9.
ZO schválilo přijetí individuální účelové dotace na vodohospodářskou infrastrukturu z
rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
realizaci projektu „Veřejné části vodovodních přípojek v obcích Klobuky a Kobylníky“ ve
výši 5,000.000,- uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Výstavba veřejného vodovodu pro
obce Klobuky a Kobylníky“, který řeší „Výstavbu veřejné části vodovodních přípojek“ s
firmou ZEPRIS s.r.o., IČ:251 17 947, se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4.

19.10.
Zastupitelstvo schválilo předložený Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Čeradice u Pálečku, uzavření „Dohody o spolupráci při nasazení
systému prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji“ se Středočeským krajem, přijetí
pana Ludvíka Kiše z Klobuk do trvalého pracovního poměru s obcí Klobuky od 1. 11. 2016
na pozici uklízeč veřejných prostranství a nakonec hospodaření obce za 3. čtvrtletí 2016.
16.11.
ZO schválilo zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2017 na úřední desce, prodej obecního
pozemku v k.ú. Kokovice p.č. 330/5 o výměře 13 m² paní Janě Martinovské za cenu 30,- Kč/
m², tj. celkem částku 390,- Kč, uzavření smlouvy na provádění inženýrské činnosti na stavbě
„Výstavbu veřejné části vodovodních přípojek v obci Klobuky a Kobylníky“ s panem Ing.
Tomášem Melicharem z Prahy 6, IČ: 131 38 413 za celkovou cenu ve výši 133.100,-Kč.
21.12.
ZO schválilo sazby za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2017:
Sazba za jeden svoz objem 110 - 120 l, tj. lístek bílý jednorázový 55,-Kč,
Sazba za 26 svozů objem 110 - 120 l, tj. žlutá nálepka celoroční 1.050,-Kč,
Sazba za 39 svozů objem 110 - 120 l, tj. zelená nálepka celoroční 1.550,-Kč,
rozpočet obce na rok 2017 v příjmech 20,991.100,- Kč, ve výdajích ve výši 18,904.780,- Kč,
tedy s přebytkem ve výši 2,086.320,- proplacení částky 21.320,-Kč Psímu útulku Bouchalka

na rok 2017; kompenzaci případné roční ztráty 2017 ČSAD Slaný z autobusového spoje č. 9
až do výše 44.706,- Kč, což je poslední večerní spoj ze Slaného, který bývá minimálně
obsazen cestujícími.
Klub zdravotně postižených:
Jako každý rok i tento se konaly dvě členské schůze. Výbor se sešel celkem pětkrát. Po
odchodu paní Dandové do domova důchodců ve Smečně, která vykonávala pokladní činnost,
byla do této funkce zvolena paní Vitáková z Vrbičan. Paní Dandové výbor poděkoval a předal
ji malý dárek při příležitosti jejích 80 narozenin. Na činnost klubu přispělo zastupitelstvo obce
Klobuky 25 000,-Kč a některé okolní obce, které mají členy v naší organizaci. Z těchto
příspěvků doplácí klub dopravu a provozní náklady při setkání na členských schůzích. V
březnu byla schůze spojená s oslavou MDŽ, která se velice vydařila. V červnu byl společný
výlet do Kutné Hory. Dvacátého srpna byl rekondiční týdenní pobyt v Krušných horách na
horské chatě Arnika pod Klínovcem. Bylo krásné počasí, každý den byl výlet nebo procházky
po okolní krásné krajině. Jak se již stalo tradicí, byly uspořádány Velikonoční a Vánoční
výstavy, které navštívilo mnoho našich občanů. V roce 2016 oslavilo kulaté a půlkulaté
jubileum dvanáct členů, kterým předsedkyně popřála a předala malé dárky. Členský příspěvek
se stále platí 50 Kč na osobu.
Výbor KZPO v novém složení:
předsedkyně Formánková Miluše, místopředsedkyně Šolcová Vendulka, zapisovatelka
Dubnová Jaroslava, pokladní Vitáková Jitka, jubilea Vorlíčková Miroslava, revizní komise
Kurková Marta a Šrámková Alena.
Poštovní úřad:
Stálé jsou dohady ve vedení České pošty a.s. o rušení či zachování venkovských poštovních
úřadů, které se jeví jako nerentabilní. Rozvoz poštovních zásilek i důchodů je organizován ze
Slaného a na naší pobočce zůstává pouze vedoucí paní Marcela Prepletaná, která zajišťuje
veškeré služby včetně peněžních služeb pro Poštovní spořitelnu ČSOB.
Sbor dobrovolných hasičů:
9.1. výroční schůze byla zahájena uctěním památky zesnulých členů pana Václava Volrába a
Břetislava Koderyče. Ve zprávě, kterou přečetl starosta pan Ladislav Šrámek, bylo
konstatováno, že sbor má 47 členů. Poděkoval obci za investice do oprav hasičské zbrojnice,
kde byla vyměněna troje garážová vrata, opravena kanalizace, opraveny stoly a provedeny
další drobné opravy. V sále hasičského domu byla silvestrovská zábava, dětský karneval a
samozřejmě schůze sboru. SDH pořádal v roce 2015 pálení čarodějnic u sokolovny a tradiční
Klobucký pětiboj. Jednotka SDH vyjížděla v roce 2015 celkem k 15ti požárům. Do Zlonic
5x, do Lotouše 2x, do Chrášťan, Černochova, Hořešovic, Plchova, Vrbičan, Dřínova a do
Bakova jedenkrát.
Již v dubnu 2015 oznámil úmysl rezignovat po šestnácti letech na funkci starosty Sboru
dobrovolných hasičů Klobuky pan Ladislav Šrámek. Vznikla tak situace, kterou vyřešila
výroční členská schůze zvolením nového starosty sboru. Stal se jím pan Ivan Prepletaný,
narozený 6.3.1989, elektromontér, klobucký rodák a také bývalý výborný žák naší základní
školy. Členem sboru je od roku 2004. Pan Prepletaný po volbě poděkoval za zvolení do velmi

odpovědné funkce. Řekl všem přítomným, že bude řídit SDH s velkou pokorou, a že bude
spoléhat na všechny členy sboru, jejich obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat při údržbě
hasební techniky i při likvidaci požárů, kterých si přeje co nejméně. V pokladní zprávě bylo
konstatováno, že sbor má na účtu 76 426,-Kč.
Z pověření paní starostky poděkoval zastupitel pan Vladimír Procházka panu Šrámkovi za
dlouholetý výkon funkce a novému starostovi panu Ivanu Prepletanému přislíbil hmotnou i
morální podporu zastupitelstva.
Římskokatolická církev:
Farnost Kloubky stále patří pod Zlonice. Mše se konají jedenkrát za čtrnáct dní podle předem
daného plánu. Farnosti Zlonice, Klobuky, Peruc, Smolnice a další spravuje Páter Cyril
Kubánek. Mše jsou málo navštěvované, věřících stále ubývá. O pořádek a přípravu mší se
stará paní Helena Procházková.
Co se děje v místních částech?
Páleček:
Tato místní část nemá plyn, vodovod ani kanalizaci. Teplo v domácnostech je získáváno
vesměs z uhlí, výjimečně z elektřiny nebo dřeva. O své nemovitosti nejlépe pečují chalupáři.
Ze starousedlíků mají vzorně opravené domy rodiny Milana Králíčka, Ivana Tomišince,
Miroslava Čermáka, Bohuslava Chvala, Jaroslava Krátkého i dalších. Lze konstatovat, že
domovní fond se velmi zlepšuje po stránce estetické i technického vybavení. Dlouhodobě
nevyužívanou prodejnu smíšeného zboží koupil pan Jaroslav Krátký, který objekt chce
přestavět na obytný dům. Pan Krátký také dal zhotovit v této době nebývale luxusní hrobku,
ve které chce být uložen. Zaujala mě i zahrada pana Tomišince, vzorně budovaná asi 5 let.
Opravené jsou i některé byty v bývalých bytovkách na severním okraji katastru. I na nich je
vidět, že se jejich majitelé starají lépe než bývalé družstvo. Velkoryse započatá rekonstrukce
bývalého mlýna panem kameramanem Chaladou je na mrtvém bodě – asi došly peníze. Obec
pečuje o tuto místní část jako o každou jinou, sekáním trávy, údržbou osvětlení i péčí o park,
který byl částečně oplocen, aby děti nemohly vbíhat do silnice. Také pracovníci obce
provádějí údržbu místního hřbitova, který má obec pronajatý od Arcibiskupství pražského za
symbolickou stokorunu ročně. Zásluhou obce také byl v minulých obdobích opraven kostel
Navštívení panny Marie, který není využíván pro bohoslužby pro nedostatek věřících. Rovněž
nejsou používány dva vzácné památné zvony umístěné ve zvonové věži. Klíče od věže má
pan Jaroslav Krátký. V této místní části se nestaví žádné nové domy. Není zde prodejna
potravin, ani hospoda.
Kokovice:
O místní části Kokovice píše samostatný kronikářský zápis z vlastní iniciativy zastupitel, člen
kontrolního výboru pan Zdeněk Lisec. Dva nové domy postavily rodiny pana Rubeše a pana
Girschikofského. V místní části je vodovod, na který je napojeno asi 18 nemovitostí. Obecní
hostinec má pronajatý paní Věra Henselýová. A je otázkou, jak dlouho bude v provozu,
protože návštěvnost je velmi malá. Nájemkyně také má neustálé problémy s placením
minimálního nájmu obci. V místní části je také obecní les, do kterého chodí někteří místní
občané neoprávněně, těžit, krást, dřevo na topení. Starý rybník má opravenou hráz a přepad,
ale je z poloviny zanesený bahnem. Majitel Pozemkový fond ČR jej pravděpodobně
v restituci předá katolické církvi. Občané, kteří mají domy u hráze, si stěžují na zápach bahna

a velký výskyt komárů. Nový rybník, který je v majetku Agrodružstva Vraný, je využíván
k rekreačnímu koupání a rybáři k lovu.
Čeradice:
V této místní části se také nestaví nové domy. Přes Zlonický potok je vybudován nový most,
místní rybníček uprostřed obce je zarostlý rákosím. Po poradách s ochranáři přírody nedošlo
k realizaci jeho vyčištění, protože rybník nemá přítok, je napájen pouze prameny a dešťovou
vodou a tak bylo doporučeno ponechat stávající stav vytvořený přírodou jako kořenovou
čističku. Místní část nemá prodejnu ani hospodu.
Kobylníky:
V této místní části je jedna z největších farem pro chov hovězího dobytka s bioplynovou
stanicí. Bývalý dvůr byl vrácen v restitucích církvi. Pracovníci Kapituly u Sv. Víta se divili,
že přebírají pouze dva obytné domy, velkou stodolu a zeď, která kdysi byla součástí špýcharů
a chlévů. Před patnácti roky je Pozemkový fond ČR musel dát zbourat, protože z objektů
zmizelo veškeré železo a dřevo a hrozilo zřícení stropů a střech. V čp. 1 a v čp. 10 je hlášeno
28 občanů romského původu, přestěhovaných v devadesátých letech ředitelem Pozemkového
fondu Ing. Ciferou z obce Bratronice, v souvislosti s likvidací stavebních objektů bývalého
Státního statku Kladno. V místní části jsou čtyři vykradené domy soukromých majitelů, které
mají nové majitele a tak je naděje, že budou opravené. Rodinné domy, zejména na „Malé
straně“ jsou dobře udržované. Hospoda v majetku obce byla pronajata a později prodána jako
sklad, protože se nenašel nájemce, který by zařízení provozoval. A tak ani tato místní část
nemá prodejnu ani hospodu. V Kobylníkách je trvale hlášeno 132 občanů.
Na závěr jedna zvláštnost:
Na konci roku poslal přání pan profesor bratislavské univerzity Dr. Ján Zambor, který
navštívil naší obec v minulém roce, aby se seznámil s krajem, kde žil básník, chemik a
pozdější politik Ivan Krasko. Jeho básnický popis cukrovaru v současné době zaznamenávám
v nezměněné podobě ve slovenštině a doufám, že i příští generace tomu budou rozumět. Je to
ukázka nedobře provedené privatizace cukrovaru a jeho prodeji panu Pavlusovi, který nemá
pro tak veliký objekt vhodný podnikatelský projekt. Myslím, že se ani někdo nenajde, kdo by
chátrající nemovitosti zachránil před úplnou devastací.
Bývalý klobucký cukrovar, rozvrátená duša, príkladná nezvládnutosť.
Rozľahlý dvor zaprataný nazvláčanými rárohami.
V rašiacej burine a kríkoch vraky osobných a dodávkových áut, okien a trámov
demontovaných z rekonštruovaných či demolovaných stavieb,
vrak autožeriava,
čelného nakladača,
červená karoséria Felície bez kolies vrchovato naložená tyčami, kusmi pokriveného plechu,
rúrami, výfukmi, špirálovými perami zo sedadiel, radiátormi a iným železným šrotom.
Na dvore iba jeden voľný jazdný okružný pás.
Pod dlhou striežkou nižšej budovy garáží a požiarnej ochrany desiatky starožitných šijacích
strojov.

V zasadacej sieni, v miestnostiach a chodbách administratívnej budovy chaotické
skladisko vyradeného nábytku a predmetov na domové a priemyselné inštalácie.
V jednej miestnosti na polici zaberajúcej celú stenu napočudovanie zachovaný cukrovarský
archív: starostlivo zdokumentované ušľachtilé zámery a dlhodobý rozvoj.
Na prahu otrava na potkany.
Inak uložný priestor menších prístrojov a súčiastok.
Laboratórium so zvyškami sklených baniek a liehových horákov, kde robil analýzy aj
chemik básnik, zakladené tuctami guľatých manometrov.
Mŕtvota výrobných hál. „Hučia stroje, syčí para“ – už iba v básni. Zmodernizovanú
technológiu vyviezol druhý (zahraničný, monopolný) privatizér.
Na múriku pohodený zbytočný rozmerný stranový kľúč s otvorom 80 mm.
Neobývateľné ubytovne. Tam niekde básnik býval.
Kantína mimo prevádzky s dávnejšie rozkopanou nedokončenou kanalizáciou.
Budovy s opadanou omietkou, so škeriacimi sa štrbavými tehlovými múrmi.
Jediná neporušená stavba, ako nová – vysoký komín, konkurujúci veži kostola na návrší,
s anténami mobilných operátorov.
(Chátra aj fara Jindřicha Šimona Baara bez farára.)
Na panelovej ploche pred ohradou okolo 5000 m³ zeminy z pražského tunela Blanka.
Akoby obrovská rekvizitáreň pripravovanej tvorivej dielne umenia z odpadu (najmä
zo zdrojov Spolkovej republiky Nemecko). Črtajúce sa readymade, umenie z druhej
ruky, antiumenie, asambláže, objekty, kumulácie, recyklácie...
Ó, junk art!
Materiál pre múzeum strácajúceho sa sveta?
Majiteľovi starinárovi však o nič také nejde.
Lyrická cestička okolo spustnutého cukrovarského rybníka, kam chodievali na prechádzky
milenci a na jar bolo počuť cukrú, cukrú, zahúknutá kríkmi a stromami.
Pár opŕchnutých topoľov.
Nízko
nad krajinou vrakoviskom
kráká vrana
A vyššie na oblohe
na prechádzke v zaujatom rozhovore
klobuckí samotári Ján Botto (Janko Cigáň či Ivan Krasko) a Jindřich Šimon Baar.

Zo susedných Kokovíc sa k nim blíži občasný návštevník Karel Toman.
Tímto kronikářským zápisem za rok 2016 končím s funkcí kronikáře. Ve svých 79 letech
mám potíže soustavně popisovat události, nedělat chyby v popisu, vystihnout vždy to
nejpodstatnější a činit trvale z kronikářského zápisu zajímavé čtení pro současnost a zejména
pro budoucí generace. Děkuji všem za pomoc a připomínky. Novému kronikáři nebo
kronikářce přeji zdar!
Vladimír Procházka

