KRONIKA OBCE KLOBUKY 2012
Z EVIDENCE OBYVATEL A BYTOVÉHO FONDU ROKU 2012
Obyvatelstvo : ( údaje k 31.12.2012)
Obec :
Čeradice
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček
Celkem

Muži :
41
304
74
59
61
539

Ženy :
35
303
80
55
59
532

Celkem :
76
607
154
114
120
1 071

Domovní bytový fond : ( k 31.12.2012 )
Obec :
Čeradice
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček
Celkem

Počet bytů :
41
260
53
37
70
461

Počet domů :
55
205
46
42
70
418

Obecní úřad
Obsazení obecního úřadu zůstává stejné, jako v minulém roce 2011. Starostka paní Soňa Ottová,
místostarostové Vladimír Procházka a Martin Pinc, účetní paní Jitka Franková a administrativní
pracovnice paní Jaroslava Ležáková, která má v referátu odpady, smlouvy, stavební záležitosti,
evidenci obyvatel a statistiku. Manuelní práce vykonávají v rámci veřejně prospěšných prací
pánové a paní Jana Čížková, Růžena Kováčová, Karel Horák, Josef Ležák a Ludvík Kiš. Se
zaměstnáváním na VPP jsou s úřadem práce neustále potíže, kvůli změnám, které Ministerstvo
práce a sociálních věcí provádí každou chvíli. Nikdy není jistota přídělu peněz na zaměstnance. Pro
dotyčné i paní starostku jsou to vždy dny nejistoty. Také dochází k neustálým změnám ve výši
platby na jednoho zaměstnance, která bývá ve výši 6 – 8000,-Kč. Ještě v roce 2010 bylo na
zaměstnance 13 000,-Kč. Stát šetří a obec tak musí doplácet těmto pracovníkům do přiměřené mzdy
značné prostředky.
Problémy způsobovala a způsobuje i dlouhodobá nemoc paní Ležákové, která je od 12.března ve
stavu nemocných a práce zůstává na paní účetní, starostce a na výpomoci knihovnice paní Lence
Dandové.
Místostarosta Vladimír Procházka se staral převážně o změnu územního plánu, nástavbu mateřské
školy, o opravu kapličky v Kokovicích, zajišťoval slavnostní otevření nástavby mateřské školy,
kapličky v Kokovicích a spolupracoval se starostkou na zajištění dotace na opravu budovy obecního
úřadu a na dalších provozních i investičních akcích.
Místostarosta Martin Pinc zajišťoval sportovní akce, kontroloval práci hasičů a trvale pracoval ve
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funkci předsedy TJ Sokol Klobuky.
Zastupitelstvo obce
Dne 14.1.2012 zemřel ve věku 67 let dlouholetý člen zastupitelstva Antonín Svojanovský, který byl
tři volební období místostarostou a v letech 2002 – 2006 starostou obce. Rodina zorganizovala
pohřeb v kruhu rodinném a tak zastupitelé se rozloučili se svým spolupracovníkem a kamarádem
tichou vzpomínkou na jednání zastupitelstva dne 18.ledna. Parte vyvěsil pouze OÚ a MO ČSSD.
Podle volebních výsledků v roce 2010 doplnila zastupitelstvo paní Lenka Dandová za volební
stranu ČSSD, která již byla členkou zastupitelstva v letech 1998 – 2002 za nezávislé. Zastupitelstvo
tak pracuje ve složení: starostka Soňa Ottová, místostarostové Vladimír Procházka a Martin Pinc,
Zdeněk Lisec, Tomáš Kuželka a Lenka Dandová zvolení za ČSSD a Zbyněk Vyskočil předseda
finančního výboru, Jiří Boula předseda kontrolního výboru a Radoslava Madzarová za nezávislé.
Jednání zastupitelstva jsou pravidelně měsíčně každou třetí středu mimo července. Projednávané
záležitosti jsou obsahem zápisů, ze kterých je poznamenáno v kronikářském zápise to nejdůležitější
v měsíčních záznamech.

BĚH UDÁLOSTÍ V OBCI V ROCE 2012
LEDEN
Nový rok byl přivítán soukromými ohňostroji, sice slabšími než v roce 2011, ale stálo za to koukat
se z okna na světelné efekty. V hasičském domě byla taneční zábava, kterou pořádali hasiči, až do
rána. A tak jsme vstoupili do roku 2012, každý s nějakým předsevzetím. Zastupitelstvo čekají
dokončit práce na nástavbě budovy mateřské školy, zajistit opravu kapličky v Kokovicích, dokončit
změnu územního plánu a požádat kraj o peníze na generální opravu budovy obecního úřadu.
3.1. byla v Kobylníkách instalována nová vývěsní deska na plakátování a věšení různých
oznámení. Starou desku, která byla z kvalitních prken, někdo ukradl na topení.
7.1. se starostka paní Ottová a místostarosta Procházka s manželkou zúčastnili na pozvání oslavy
devadesátých narozenin naší občanky paní Marie Tomcové. Rodina uspořádala velkolepou oslavu
s hudbou v hotelu Na pile v sousední obci Panenský Týnec. Paní Tomcová ve svých devadesáti
letech zpívala a tancovala jako mladice. Představitelé obce jí popřáli za zastupitelstvo, obecní úřad a
všechny občany zdraví a pohodu do dalších let.
9.1. zjištěno, že na čekárně v Kobylníkách byly utržené okapní plechy a zcizený žlab. Asi někdo
potřeboval utržit koruny za šrot. Začali jsme uvažovat co s čekárnou. Otevřít jí nemůžeme, protože
by to bylo okamžitě doupě pro nepřizpůsobivé občany, prodat také ne, protože přeci jenom slouží
jako přístřešek pro čekatele na autobus a občané v Kobylníkách by nám to nikdy neodpustili,
protože čekárnu stavěli vlastníma rukama.
11.1. paní starostka Ottová, místostarosta Procházka a pan Ing.Archman jednali na Krajském úřadě
středočeského kraje s referentkou regionálního rozvoje paní Ing. Kroupovou o změně územního
plánu naší obce. Snažili se jí přesvědčit o nevýhodách etapizace plánované nové výstavby směrem
na Hořešovice. Moc se to nezdařilo. O změně územního plánu bude zvláštní kapitola.
12.1. v bývalém mlýně Louckých, později pana Fialy, nyní je majitelkou paní Mgr.
Fleischmannová, bylo posezení v nově otevřeném studiu „Menhir“. Právě posledně jmenovaná
studio vytvořila a pozvala místní občany k posezení a k prohlídce mlýna. Také o tomto projektu
bude samostatná kapitola.
13.1. hasiči měli výroční schůzi, které se zúčastnila paní starostka Ottová s místostarostou panem
Pincem. Poté následovala taneční zábava. Starostou hasičů stále zůstává pan Ladislav Šrámek,
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starostlivý a snaživý člen, kterého trápí nedostatek mladých členů.
14.1. zemřel náhle zastupitel Antonín Svojanovský.
18.1. jednalo zastupitelstvo obce. Bylo doplněno o paní Lenku Dandovou. Rozhodlo o provedení
zateplení spodní části budovy mateřské školy vč. výměny oken a zhotovení fasády na zvláštní
objednávku, aby tato práce nebyla spojována s prováděním nástavby, která je z dotace od
Středočeského kraje. Zastupitelé také schválili ceny pozemků pro rok 2012 a to – polí 10,-Kč/m2,
na dorovnání pozemků a zahrad 30,-Kč a stavebních pozemků od 100,-Kč výše, podle dostupnosti
sítí a umístění.
20.1. byl místostarosta Procházka s manželkou na pozvání hejtmana Stř. kraje MUDr. Davida Ratha
a náměstka Ing. Marcela Hraběte na setkání příznivců ČSSD na zámku Dobříš.
24.1. bylo na OÚ první jednání o pozemkových úpravách v katastru Kobylníky. Vše zajišťuje
Pozemkový úřad Kladno s provádějící organizací z Prahy, která byla vybrána povinným výběrovým
řízením, v čele s paní Ing. Libuší Pražákovou.
25.1. zájezd do divadla Radka Brzobohatého na představení Tančírna. Naposledy jsme měli
možnost vidět „pana herce“ Radka Brzobohatého, který ještě v tomto roce zemřel.
30.1. bylo jednáno s Ing. Bulíčkem, který zajišťuje pro ČEZ a.s. projekt na dokončení nových
rozvodů elektřiny a samozřejmě i veřejného osvětlení, které musí zaplatit obec, v místní části
Čeradice.
ÚNOR
1.2. zamrzla voda v místním rozvodu pitné vody ve sladovně. Bez vody byly všechny rodiny
napojené na vodovod, škola, OÚ, nákupní středisko i prodejna potravin. K zamrznutí došlo poprvé,
protože nebyla zateplena vrata a byl mráz -18°C. Závadu se podařilo pracovníkům obce rychle
odstranit.
6.2. na OÚ se nabídl pan Ing.Jan Bittner jako zprostředkovatel pro dotaci na vodovod. Podrobnosti
byly projednány na další schůzce přímo u pana Bittnera v obci Třebenice paní starostkou a
místostarostou Procházkou, ale nakonec se ukázalo, že není síly, která by vodovod pro druhou etapu
výstavby Klobuky – Kobylníky protlačila.
13.2. se představil na OÚ nový majitel zbořeniště Kelnerova mlýna pan Kabát, který vlastní
stavební firmu, aby sdělil plány na demolici, provedení vyrovnávky terénu a vytvoření asi čtyřech
parcel pro výstavbu domů. To bylo také v průběhu roku provedeno.
15.2. jednání zastupitelstva obce, které schválilo uzavření smlouvy o dílo na správu počítačové sítě
obecního úřadu na dobu neurčitou s firmou Vladimír Miller – PC PULS od 1. 2. 2012 za měsíční
odměnu 4.800,- Kč včetně DPH; uzavření smlouvy č. IV-12_6003462 o zřízení věcného břemene
pro ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích p.č. 296/1 296/2, 296/4, 296/8, 296/9, 296/14, 297/2 v k.ú.
Čeradice z důvodu umístění přenosové soustavy za finanční náhradu ve výši 15.000,-Kč.
24.2 pan Halama, elektrikář z Peruce provedl revizi zabezpečovacího zařízení v kostele sv.
Vavřince.
BŘEZEN
5.3. Klub zdravotně postižených Klobuky měl výroční schůzi.
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6.3. setkání spřátelených starostů obcí Knovíz, Družec, Unhošť a naší obce s náměstkem hejtmana
Středočeského kraje panem Ing. Marcelem Hrabětem. Projednána byla politická situace a stav
dotačních titulů pro malé obce v rámci kraje pro rok 2012.
12.3. zkolabovala na OÚ paní Ležáková, administrativní pracovnice. Paní starostka ji rozdýchala,
potom byla odvezena záchrankou do nemocnice ve Slaném k ošetření. Nebylo to nic vážného,
protože večer byla již doma.
13.3. navštívil OÚ pan náměstek Ing. Hrabě k projednání požadavků obce na vodovod, opravu
radnice čp. 62 a kapličky v Kokovicích.
14.3. proběhlo první jednání o výběrovém řízení na rekonstrukci budovy radnice.
16.3. se byl představit pan Blažko, který zajišťuje z vlastní iniciativy a z peněz EU poutače na
turistické stezce Kokovice – Klobuky.
21.3. jednání zastupitelstva – schválení plánu společných zařízeních při provádění pozemkových
úprav v katastru Kobylníky, jmenována byla komise pro otevírání obálek s nabídkami na
rekonstrukci budovy obecního úřadu čp. 62 ve složení: předseda Zbyněk Vyskočil a členové Jiří
Boula, Martin Pinc, Vladimír Procházka a Soňa Ottová. Zároveň byla stanovena kriteria pro
hodnocení nabídek – cena 90% a záruční doba 10%.
27.3. pan Blažko a jeho pomocníci dokončili instalaci poutačů na stezce Kokovice – Klobuky.
Nainstalovány byly tabule v Kokovicích u rybníka, na náměstí a v Klobukách u kašny, u kapličky, u
Kamenného muže, u rodného domu Malypetrů, u sokolovny a u kostela. Pod poštovním úřadem
dokonce zhotovili dřevěné ovečky a maketu Kamenného muže, také ze dřeva. Odvedli pěknou
práci, paní starostka jim poděkovala.
DUBEN
10.4. pan Ing.Sklenička ze Zlonic předal upravenou projektovou studii na rekonstrukci budovy
obecního úřadu čp. 62.
12.4. byl tradiční čaj o páté. Hostem byl pan Liska, kokovický zahradník a cestovatel po Jižní
Americe. Beseda s promítáním fotografií byla velmi zajímavá.
18.4. jednání zastupitelstva, které schválilo přijetí dotace na opravu kapličky v Kokovicích od
Středočeského kraje ve výši 85 000,-Kč a odsouhlasilo zadání této práce firmě Zemko Tuřany za
90 178,-Kč. Dále schválilo rekonstrukci chodníku ze zámkové dlažby v zahradě mateřské školy
panem Šmídlem ze Smolnice za částku 74 654,-Kč a vybavení dětských hřišť v Kokovicích,
Čeradicích a v Pálečku dřevěnými hrady v celkové výši 109 037,-Kč.
27.4. byl zaznamenán další problém se zatékáním vody do přízemí budovy mateřské školy při
výstavbě druhého podlaží a betonování podlah na terase.
KVĚTEN
2.5. měla místní organizace ČSSD členskou schůzi, které se zúčastnil náměstek hejtmana
středočeského kraje Ing. Marcel Hrabě. Potvrdil, že náš požadavek na rekonstrukci budovy
obecního úřadu bude přijat v rámci programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst středočeského kraje
do 5000 obyvatel) s podílem obce pouze 5%. Umožní to rekonstrukci budovy postavené v roce
1862 provést v rozsahu za cca 4 miliony Kč. Členové náměstkovi poděkovali za vstřícnost kraje.
Jinak by obec na tak rozsáhlou opravu neměla peníze.
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7.5. večer byla položena kytice k pomníkům padlých a umučených v Klobukách.
11.5. byla upravována silnice kolem čeradického rybníka. Práci prováděl pan Tomáš Pokorný
s nakladačem. Rozvezl do výmolů 6 m3 drtě. Práce se zúčastnil i místostarosta Procházka, který
později přesvědčil s pomocí starostky zastupitelstvo, aby silnice byla potažena asfaltovým
kobercem.
14.5. jednala opět komise pro výběr dodavatele na provedení rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Jednání bylo ukončeno s rozhodnutím pokračovat po konzultaci s odborníky, protože jedna nabídka
měla nápadně nízkou cenu a podle názoru některých členů komise by měla být v souladu
s doporučením Ministerstva pro místní rozvoj vyřazena.
S panem Chvalem z Pálečku, který opravil dům, byla učiněna dohoda o opravě chodníku před jeho
domem. Obec dodá materiál na 23m2 dlažby a pan Chval provede práci na svůj náklad.
16.5. jednání zastupitelstva obce schválilo přijetí dotace na rekonstrukci budovy obecního úřadu
čp.62 od Středočeského kraje z Fondu pro rozvoj měst a obcí ve výši 3 790 000,-Kč. Dále schválilo
podporu mladého nadějného motokrosového jezdce Michala Hamouze ve výši 10 000,-Kč,
výstavbu bioplynové stanice firmě Statek Novák Kamenice-Jarpice, v Kobylníkách na severní
straně areálu kravína – směrem na Třebíz, za poplatek 100 000,-Kč ročně po dobu provozu
bioplynové stanice. Peníze budou použity na zvelebování osady Kobylníky.
30.5. v zasedací síni obce bylo veřejné projednávání změny územního plánu obce Klobuky. Změny
byly řádně zdůvodněny, účastníci neměli připomínky k návrhu.
ČERVEN
6.6. bylo úvodní jednání s pány jednateli firmy AMIGO Louny Brabcem a Krausem o rekonstrukci
budovy radnice čp. 62. Na jednání byla získána představa o firmě a postupu prací na budoucí
rekonstrukci budovy obecního úřadu před rozhodováním zastupitelstva.
13.6. byla vyčištěna márnice s kostnicí v Pálečku. Práce provedl pan Hronek, místní občan. Vyvozil
zeminu z jámy, přebral kosti a poté je uložil zpět do kostnice. Práce ukončil za dohledu památkářů a
místostarosty Procházky za
6000,-Kč. Obec také přispěla Arcibiskupství Pražskému na
rekonstrukci márnice 30 000,-Kč z rozpočtu, aby byly opraveny nástěnné malby, které připomínají
výjevy z ráje i pekla.
20.6. bylo jednání vlastníků polí – budoucích pozemků pro výstavbu, podle navrhované změny
územního plánu obce. Uvádím podíly na budoucí ploše určené pro výstavbu domů v m2.
Obec Klobuky - 27575,- Alena Šímová – Hořešovice 6284,- Dvořákovi – Klobuky 21457,- Pan
Cihlář – Praha -30715,- JUDr.Hrudka – Kladno 261,- Agros Vraný a dalších 8 členů rodiny Linhartů
15636,- a paní Götzová s dalšími čtyřmi spoluvlastníky 889,- . Celkem se jedná o plochu 101 928
m2, tedy přes deset hektarů.
20.6. jednalo zastupitelstvo, které schválilo provedení opravy komunikací položením asfaltového
koberce v Čeradicích kolem rybníka, v Kokovicích – také kolem rybníka až k domu pana Routnera
a v Klobukách od budovy nádraží k silnici do Vrbičan. Smlouvy o zhotovení díla byly uzavřeny
s firmou Ekostavy Louny. Dále byla schválena oprava střechy hasičského domu přivařením nové
kvalitní lepenky firmou pana Doubka ze Slaného za 58 176,-Kč, provedení fasády na obecním
domě čp.6 panem Zbyňkem Šmídlem z Citolib za 144 759,-Kč, provedení nových plotů kolem
mateřské školy ze silného drátu zámečnictvím Josefa Menšíka z Peruce za 35 300,-Kč. Rozhodnuto
také bylo na základě doporučení výběrové komise o dodavateli prací na rekonstrukci budovy
obecního úřadu čp.62. Zakázka byla přidělena firmě AMIGO Louny v čele s jednatelem panem
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Brabcem za 3 692 443,-Kč. Nesouhlasil pouze pan Zdeněk Lisec. Zároveň byla uzavřena smlouva o
stavebním dozoru s panem stavitelem Josefem Richtrem ze Zlonic za 3 000,-Kč měsíčně. Dále byla
uzavřena smlouva s Elektromontážemi Slaný na zateplení a výměnu oken v přízemí budovy
mateřské školy za 253 492,-Kč.
21.6. PČR odhalila pěstírnu konopí v Pálečku na náměstí ve statku pana Ing. Havránka. Dům byl
pronajatý skupině Vietnamců, kteří využili celý byt i podkroví na pěstování drogové rostliny. Podle
odhadu znalců tam sklidili dvakrát po tisíci rostlinách, což jim mohlo dát zisk cca 6 milionů Kč.
Zmizeli beze stopy a nadělali velké škody. Byt byl hermeticky uzavřený, větrání bylo pouze
komíny, do kterých zabudovali ventilátory, podlahy byly poškozené od hlíny, stěny od skob, na
kterých byly napnuté nosné dráty, okna byla zatmelena silikonem. Elektřinu na topení odebírali
nedovoleně na přípojku napojenou před elektroměry. Dodavatel elektřiny zjistil, že něco není
v pořádku podle velmi zvýšeného odběru elektřiny v Pálečku a termovizí na helikoptéře se
přesvědčil, že v domě se asi topí. Bohužel pozdě, až po sklizni a po zmizení nájemníků. Policie
musela mít soudní souhlas k násilnému vniknutí do budovy. Pikantní byl nález místostarosty
Procházky ve schránce na poštu, kde byla výzva poštovní doručovatelky, že si mají nájemníci jít
vyzvednout na poštovní úřad přeplatek elektřiny za poslední půl roku ve výši kolem 4 000,-Kč.
Přeplatek vznikl asi ze záloh, které vietnamští nájemníci platili.
ČERVENEC
11.7. mimořádné zasedání zastupitelstva obce k územnímu plánu, které schválilo rozšíření plochy
pro výstavbu bioplynové stanice v katastru Kobylníky, směrem na Třebíz a zamítlo po negativním
stanovisku ČD (pozemek je měně jak 50 m od kolejí) a Lesů ČR, použít pole paní Hoškové na její
žádost, pro bytovou výstavbu.
13.7. Ekostavby Louny zhotovily asfaltové koberce na silnicích kolem čeradického rybníka,
v Klobukách od nádraží dolů na silnici do Vrbičan a v Kokovicích kolem rybníka až k domu pana
Routnera. Celkové náklady byly 1 100 862,-Kč.
24.7. byla provedena kolaudace nástavby mateřské školky pro 25 dětí. Stavba byla předána
s drobnými závadami, které byly do týdne odstraněny.
SRPEN
1.8. byla podepisována občany petice na podporu kandidáta Jiřího Dientsbiera na prezidenta. Petici
podepsalo 243 občanů.
12.8. byla slavena tradiční svatovavřinecká pouť. Atrakce opět zajistil pan Wartheim. Také se konal
šestý turnaj v kopané o pohár starostky obce. Večer byla také tradiční pouťová taneční zábava.
15.8. jednání zastupitelstva obce schválilo hospodaření obce za 2. čtvrtletí 2012

ZÁŘÍ
1.9. v sobotu byla v Klobukách otevřena nová třída mateřské školky pro 25 dětí. Při té příležitosti
pozvalo současné vedení obce rodáky k setkání po šesti letech. Slavnostního otevření se zúčastnili
významní představitelé státu a středočeského kraje. Europoslanec Dr. Libor Rouček, senátor a
místopředseda vlády ČR, ministr obrany Alexandr Vondra, náměstek hejtmana stř. kraje Ing. Marcel
Hrabě, primátor města Kladna a předseda Svazu měst a obcí, Ing. Dan Jiránek, jeho náměstek a
předseda OVV ČSSD Bc. Zdeněk Syblík, starosta města Slaného a krajský zastupitel RNDr. Ivo
Rubik, nejvýznamnější rodáci Ing, Jan Malypetr Csc., Ing. Václav Krampera, MUDr. Nováková. Od
deseti hodin hrála kapela Základní umělecké školy Louny pod vedením kapelníka pan Jaromíra
Laksy a z téže školy předvedly své umění mažoretky.
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Po úvodním vítacím projevu paní starostky Soni Ottové, ve kterém poděkovala náměstkovi
hejtmana Ing. Marcelovi Hraběti za 3,5 milionovou dotaci, bez které by k rozšíření MŠ nemohlo
dojít a senátorovi Vondrovi za dar ve výši 10 000,-Kč z jeho fondu Kalich na hračky pro děti,
promluvil Ing. Hrabě, který zdůraznil velkou podporu malých obcí středočeským krajem a vyslovil
uznání zastupitelstvu Klobuk za pečlivou práci při získávání dotací. Senátor Vondra v krátkém
projevu ocenil trvalou snahu zastupitelstva o zvelebování obce. Po přestřižení pásky předala paní
starostka rozšířenou školku paní ředitelce Základní a Mateřské školky Mgr. Daniele Doskočilové
k užívání. Ta pozvala vzácné hosty k prohlídce a k obědu. Při prohlídce pan farář Ondřej Grygiel
posvětil třídu s přáním, aby se dětem dařilo a aby „k dobrému chování směřovaly“.
Beseda s rodáky potvrdila zájem bývalých občanů o rozvoj obce. V diskusi pochválili vedení obce,
zejména místostarostu a bývalého starostu Vladimíra Procházku, který od roku 1990 pracoval
v zastupitelstvu obce. Ing. Krampera 86 letý rodák, který bydlí v Pardubicích, předal paní starostce
perníkové srdce s věnováním.
V kostele Sv. Vavřince byl hojně navštívený koncert sboru Chorus Carolinus pod vedením Karla
Procházky z Kladna. Potom následovala mše svatá, kterou celebroval také Pater Ondřej Grygiel,
farář z města Benátky nad Jizerou, který působil v Klobukách před několika lety a přijel na pozvání
paní Heleny Procházkové a místostarosty Vladimíra Procházky. Náš farář pater Ciryl Kubánek se
oslav nezúčastnil. Od 17.00 se utkali fotbalisté TJ Sokol Klobuky s internacionály ČR. Večer byly
oslavy ukončeny taneční zábavou.
19.9. jednání zastupitelstva obce, na kterém byl schválen program oslav svěcení kapličky
v Kokovicích.
ŘÍJEN
12.a13.10. volby do zastupitelstva kraje a do senátu. V tomto prvním kole nikdo nezískal ve
volbách do Senátu přes padesát procent hlasů
17.10. jednání zastupitelstva obce schválilo limit výdajů 50 000,-Kč pro starostku bez předchozího
schválení zastupitelstva obce.
19.a 20.10. druhé kolo voleb do senátu ve kterém zvítězil MUDr. Hasan Mezian za ČSSD
z Litoměřic - obdržel 52% hlasů.
22.10. v Praze na Malostranském náměstí bylo setkání s Jiřím Dientsbierem, kandidátem na
prezidenta ČR za ČSSD. Na jeho pozvání se zúčastnili starostka a místostarosta Procházka.
31.10. se na obecním úřadě konalo u příležitosti ukončení mandátu krajského zastupitele rozloučení
s dlouholetým příznivcem naší obce, náměstkem hejtmana středočeského kraje panem Ing.
Marcelem Hrabětem. Starostka obce Soňa Ottová s místostarostou Vladimírem Procházkou mu
poděkovali za velký přínos při opravách obecního majetku a financování investičních akcí. Jenom
za poslední čtyři roky vlády ČSSD ve středočeském kraji se svým vlivem podílel na zajištění pro
obec mimořádně důležitých akcí, jakými byly Malypetrova ulice a chodníky ve středu obce,
komunikace v místní části Kobylníky, nástavba třídy mateřské školky pro 25 dětí a rekonstrukce
obecního úřadu. Paní starostka mu předala věcný dar – encyklopedii Ottův slovník naučný - a
děkovný dopis. Oba představitelé obce mu popřáli hlavně zdraví a projevili přání, aby jeho politická
kariéra někdy pokračovala.
Znění dopisu:
V Klobukách 31.10.201
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Po krajských volbách si více než kdy jindy uvědomujeme, že ztrácíme velkého přítele naší obce.
Ztráta je o to bolestnější, že k ní došlo různými politickými rozhodnutími, která jsme přes veškerou
snahu nedokázali ovlivnit. Byli jsme v menšině a bohužel tomu tak nebude v dohledné době jinak.
Škoda pro obec, škoda pro ČSSD. Přepokládáme, že na našich vztazích se nic nezmění, protože
materiální hodnoty vytvořené v obci s Vaší pomocí za poslední volební období zůstanou trvalou
připomínkou Vašeho vztahu ke Klobukám. V kronice obce budete zapsán jako náměstek hejtmana,
který pro naše občany zajistil historicky nejvíce finančních prostředků. Byli bychom rádi, kdyby
ještě jednou nastalo období, kdy se do politiky vrátíte a společně budeme moci spolupracovat na
dalším rozvoji obce. Věříme tomu!
Děkujeme Vám a přejeme zdraví, myšlenky na pozitivní věci a péči o rodinu. Čas dokáže napravit i
negativní události.
Vladimír Procházka
místostarosta

Soňa Ottová
starostka obce
Václav Henzl
předseda MO ČSSD

LISTOPAD
5.11. veřejné projednání územního plánu, bez připomínek s doporučením, aby zastupitelstvo změnu
definitivně schválilo.
10.11. Slavnostní svěcení kapličky v Kokovicích.
Po Pálečku, Čeradicích a Klobukách byla v Kokovicích opravena poslední kaplička v obci. Opravu
zaplatil z 95% středočeský kraj a provedl jí pan Zemko z Tuřan. Zasvěcena byla sv. Kateřině, podle
tradičního termínu posvícení v Kokovicích. Vlastní svěcení bylo důstojné, s velkou účastí občanů a
provedl jej pater Jiří Neliba z Kladna, který světil již kapličku v Čeradicích. K slavnostnímu scénáři
přispěl slánský pěvecký sbor Consortium camerale Slanense a zejména Divadlo Kokovice, které
předvedlo v neuvěřitelně krátké době nastudovanou, a to dokonale, legendu o sv. Kateřině. Dík patří
i paní vedoucí pohostinství Věře Henselyové, která zajistila zázemí v místní restauraci pro
občerstvení a snědení koláčků upečených paní Pospíšilovou, která se svou rodinou teprve nedávno
přistěhovala do naší obce, do Pálečku. Poděkování patří i panu Novákovi, který přivezl z Klobuk
koňským spřežením pana faráře Nelibu v doprovodu paní starostky Ottové. Celou akci s podporou
paní starostky Ottové a zastupitelů organizoval místostarosta Vladimír Procházka.
Kaplička v bývalé samostatné obci Kokovice byla postavena pravděpodobně v druhé polovině
devatenáctého století. Od té doby byla několikrát opravována. Poslední oprava byla provedena
panem Zemkem z obce Tuřany nákladem 92 000,-Kč, který byl hrazen z Fondu kultury
středočeského kraje.
Sv. Kateřina Alexandrijská, jinak také svatá Kateřina (Caterina), panna alexandrijská se narodila
kolem roku 289 n.l. v bohaté rodině v Alexandrii v dnešním Egyptě, který v té době patřil pod
Římskou říši a už od mládí se vyznačovala neobyčejnou vzdělaností, ale také mravními ctnostmi,
velkou zvídavostí, výřečností a na její původ nezvyklou pracovitostí. Veřejně protestovala proti
uctívání pohanských bohů a samotného císaře Maxentia vyzvala, aby se vzdal pohanství a obrátil se
na křesťanskou víru. Císař ji postavil před padesát předních učenců a filosofů, kteří se jí snažili
křesťanství, tedy víru jen v jednoho Boha, rozmluvit. Ačkoliv jí bylo pouhých osmnáct let, dokázala
všechny jejich důvody vyvrátit a obrátila je na křesťanskou víru. Za to je nechal císař všechny
zaživa upálit. Poté se snažil Kateřinu požádat o ruku, ale Kateřina ho odmítla s odůvodněním, že se
již zaslíbila Kristu. Toto prohlášení mělo za důsledek nekonečné mučení a věznění, během kterého
ji prý krmila holubice a proto přežila hlad. Poté byla Kateřina mučena na speciálně vyrobeném kole,
opatřeném bodci, které ji mělo zaživa roztrhat. Kolo se ale díky blesku rozpadlo a zranilo mnoho
diváků. Když byla poté na císařův rozkaz sťata, z jejích žil prý netekla krev, ale mléko. Díky kolu,
na kterém byla mučena, se stala patronkou mlynářů. Zemřela roku 307 n.l. a po její smrti odnesli
andělé její ostatky na horu Sinaj v Palestině. Za císaře Justinána I. (527-565) byl nad jejím hrobem
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vybudován světoznámý klášter sv. Kateřiny jako středisko kultu sv. Kateřiny.
Svatá Kateřina je dále patronkou univerzit, mladých dívek, filozofů, ošetřovatelek, kolářů, přadláků
a všech umírajících.
Báseň na počest svěcení kapličky, kterou napsala rodačka z Kokovic, ale nechce být jmenována:
PROSBA:
Kapličko naše, už sto let tě tu máme.
Dnes tebe pod ochranu svaté Kateřině dáme.
Patronko naše, za nás vždy oroduj,
ode všech neštěstí vesničku ochraňuj.
Daruj všem pohodu, pokoj, klid k tomu,
od prahu ku prahu, od domu k domu.
Dej ať mír na celém světe máme,
ať válek útrapy svým dětem nepředáme.

21.11. jednání zastupitelstva obce pronájem bývalé prodejny potravin v Kobylníkách hospodskému
panu Bachmanovi, jako sklad pro již pronajatou hospodu za nájem 250,-Kč. Dále schválilo návrh
rozpočtu na rok 2013 a návrh změny územního plánu obce Klobuky, který obsahuje následující:
Ruší se výstavba domů na pozemcích mezi Kobylníkami a cukrovarem z důvodů nejasných
majetkových vztahů – bývalá církevní pole. Dále se ruší výstavba domů na pozemku pana Černého
za křižovatkou spojovací silnice mezi komunikacemi na Třebíz a Hořešovice. Schvaluje se výstavba
domů na dvě etapy na pozemcích v předchozí stati jmenovaných majitelů, ohraničených silnicí na
Hořešovice, za domem a dílnou truhlárny pana Doubka v rozsahu cca 10 ha. Obec má tak na
dlouhou dobu zajištěné plochy pro výstavbu a tím rozvoj. Výstavba je však závislá na vybudování
vodovodu pro místní části Klobuky - Kobylníky, na který nedostala obec dotaci od Mze ve výši 30
mil.Kč. i když má již veškerou stavební dokumentaci i stavební povolení. Problém bude trvale řešen
jako priorita obecního zastupitelstva.
30.11. rozsvícení vánočního stromu u nákupního střediska provedené tradičně místním majitelem
elektrofirmy panem Petrem Machem, tentokrát s lampiónovým průvodem. Akci organizovala
základní škola a OÚ. Účast asi 150 lidí s dětmi.
PROSINEC
6.12. čaj o páté s místním podnikatelem a cestovatelem – potápěčem panem Petrem Machem. Velmi
podařené setkání s projekcí nádherných míst v moři i na souši u ostrovů Maledivy.
17.12. jednání o pozemkových úpravách v Kobylníkách
18.12. setkání paní starostky a místostarosty s kandidátem na prezidenta J. Dientsbierem v Družci
za účasti televize a dalších příznivců.
19.12. jednání zastupitelstva obce, které schválilo rozpočet obce na rok 2013 v příjmech i výdajích
ve výši 13 700 000,-Kč se započtením dotace 3 950 000,-Kč na rekonstrukci budovy obecního
úřadu.
Pro úplnost uvádím rozhodující položky rozpočtu:
V příjmech: Daň z přidané hodnoty

3 800 000,9

Daň z nemovitostí
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Dotace z kraje na rekonstrukci budovy čp.62

1 200 000,1 780 000,1 900 000,3 950 000,-

Ve výdajích:Na pozemní komunikace
Dotace ZŠaMŠ
Knihovna
TJ Sokol
Zdravotnictví (provoz zdravotního střediska)
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení (údržba a spotřeba elektřiny)
Svoz odpadů
Údržba obce a veřejná zeleň
Výdaje na činnost zastupitelstva
Činnost místní správy
Zápočet předpokládané ceny opravy budovy OÚ

600 000,1 400 000,187 000,110 000,75 000,2 691 500,300 000,710 000,788 000,1 219 000,1 450 000,3 661 400,-

24.12. tradiční setkání u vánočního stromu za účasti cca 100 obyvatel s přáním všeho dobrého
v roce 2013 a s přípitkem svařeného vína připraveného, také již tradičně, paní starostkou Soňou
Ottovou.
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky
Podle zprávy o činnosti se v roce 2012 konaly dvě členské schůze a výbor se scházel dle potřeby.
Členské příspěvky se platí stále ve výši 50 Kč. Obec na činnost přispěla 20 000,-Kč a přispěly i
okolní obce, které mají občany členy organizace, která má 75 členů ze všech koutů Zlonicka i ze
Slaného. V červenci uskutečnili zájezd na zámky Dobříš a Březnice. V srpnu se zúčastnili
rekondičního pobytu v Ramzové v Jeseníkách na chatě Ramzovské sedlo, v počtu 45 členů. Zájezd
se vydařil, účastníci rekondičního pobytu si velice užili krásný bazén. Pěkný byl i výlet do
přečerpávací hydroelektrárny Dlouhé stráně. V roce 2012 oslavilo kulaté jubileum 16 členů. Byly
jim předány malé dárky v hodnotě 100,-Kč.
Výbor pracuje ve stejném složení jako v roce 2011:
Předsedkyně - Formánková Miluše, místopředsedkyně - Šolcová Vendulka, zapisovatelka Kubiasová Helena, pokladní - Dandová Anna, jubilea zajišťuje - Vorlíčková Miroslava
Revizní komise pracuje ve složení Jägerová Eliška a Kurková Marta

Základní škola a Mateřská škola Klobuky
Protože dosud nikdy nebylo podrobně psáno o škole, dovoluji si zapsat část výroční zprávy, která
popisuje chod školy se vším všudy v roce 2012.
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Klobuky,okres Kladno
Adresa školy: Nová ulice č.8,273 74 Klobuky
Typ školy: Základní škola s l. a 2.stupněm, Mateřská škola
Název a adresa zřizovatele: Obec Klobuky, ulice 9.května č.62
Školská zařízení,která jsou součástí školy:
- pracoviště školní družiny – v budově školy
- odloučené pracoviště mateřské školy a školní jídelny
Věkové rozpětí žáků základní školy: 6 - l5 let
Věkové rozpětí žáků mateřské školy : 3 - 6 let
Počet ročníků: 9
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Počet tříd: 6
Počet oddělení se spojenými ročníky: 2
Počet oddělení školní družiny: 1
Počet tříd mateřské školy: 2
Přípravná třída : 1
Celkový počet žáků: 88
Průměrný počet žáků ve třídě: 11
Počet žáků ve třídách MŠ: 38
Celkový počet zaměstnanců školy: 21
Počet pedagogických zaměstnanců: 15
Počet provozních zaměstnanců : 6
Ředitelka školy:
Daniela Doskočilová
Vyučující l.stupně:
Martina Miltrová ,Alena Slivoňová, Soňa Šumová, Monika Krobová, Helena Kliková, Vendula
Kliková
Vyučující 2. stupně: Mgr.Lenka Janovská, Běla Outratová, Luboš Ondráček, Jitka Břízová, Monika
Krobová
Vyučující ve školní družině:
Monika Krobová
Nepedagogičtí zaměstnanci školy:
Eva Oliberiusová uklízečka Martina Krumphanzlová ved.šk.jídelny, Stanislava Vaňková kuchařka
Václav Černý školník,topič plynových kotlů, Jana Plešingerová pomocná kuchařka
Vedení školy podporuje a organizuje nespočet akcí pro děti, které umožňují srovnání schopností a
úrovně výuky v rámci Slánska i okresu Kladno, jako účast žáků v soutěžích a olympiádách, na
příklad: Klokan matematika v rámci ZŠ, Slánka recitace, Mladý zdravotník ČSČK, turnaj ve
vybíjené mladších žáků v Libušině, turnaj v malé kopané Libušín, sběr starého papíru ve spolupráci
se Středočeskými sběrnými surovinami, sběr elektrospotřebičů a další.
Ve škole jsou činné i zájmové kroužky vedené pedagogickými pracovníky i členy sdružení a přátel
školy: gymnastika, míčové hry, dramatický kroužek, turistický kroužek, keramický kroužek, oddíl
žáků při Sokole Klobuky se zaměřením na kopanou.
Rovněž bylo podporováno kulturní vystoupení žáků na veřejnosti: vánoční výstava výtvarných
prací,recitace, dramatizace pohádky, prodej vánočních výrobků, slavnostní ukončení školního roku
a rozloučení s vystupujícími žáky na zahradě školy za účasti zřizovatele. Dále byly zorganizovány
besedy a exkurze do podniku Linet, cyklus skupinové práce s žáky v rámci prevence projevů šikany
ve škole na druhém stupni. Vystupující žáci se zúčastnili Veletrhu odborných učilišť na Kladně.
Škola uspořádala řadu exkurzí a zúčastnila se řady sportovních a kulturních akcí i výletů za
poznáním, jako byla návštěva ZOO Praha, Hvězdárna Slaný, Hry bez hranic – Labyrint Kladno,
Lyžařský výcvik ve Warthu - Rakousko, Škola v přírodě Kytlice, Agros Vraný – ukázka
zemědělských strojů, Hasičský záchranný sbor Slaný, Zemědělské muzeum, Muzeum mineralogie,
sportovní setkání na Jesenici společně se ZŠ Velvary, ZŠ Libušín, Noc s Andersenem.
Škola od března 2012 realizuje projekt OPVK „ Zvyšování kompetencí pracovníků škol
Středočeského kraje“ a po celý školní rok pokračovalo zapojení do projektu EU, Peníze školám.
V rámci zlepšování pracovních podmínek ve škole proběhlo o hlavních prázdninách malování
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prostor školy - WC a školní jídelny, byla opravena podlaha třídy v přízemí a třída byla vymalována.
V průběhu školního roku byla také dokončena výměna křídových tabulí za bílé. Zřizovatel v
souvislosti s nárůstem počtu dětí v mateřské škole zažádal o dotaci na dostavbu další třídy, která
byla schválena. Od srpna 2011 probíhala přístavba jedné třídy mateřské školy pro 25 žáků a pro
školní rok 2012/2013 tak byla rozšířena kapacita mateřské školy v rejstříku škol na 63 dětí. Třída
má kompletní sociální zázemí. Prostory pod dostavbou v přízemí byly vzhledem k několikerému
zatékání v průběhu června a července také kompletně zrekonstruovány. 1.září 2012 byla třída
slavnostně zprovozněna.
Školní kuchyně vaří obědy pro děti MŠ, děti ZŠ, pro zaměstnance školy, pro cizí strávníky tj. pro
obyvatele Klobuk, pro podniky v Klobukách a okolí. Pro cizí strávníky se od 1.1.2003 vaří na
základě souhlasu Obce Klobuky s hospodářskou činností. Mzdové náklady na kuchařku hradí Obec
Klobuky. Pro děti MŠ se připravují dopolední a odpolední svačinky. Jídelníček sestavuje vedoucí
školní jídelny s vedoucí kuchařkou s ohledem na dodržování zásad zdravé výživy, plnění
spotřebního koše dle vyhlášky 48/93Sb. a zásad hospodaření ve školních jídelnách. V rámci
zlepšování pracovních podmínek byla školní jídelna v průběhu roku vybavena myčkou nádobí,
novými nerezovými stoly, dvěma lednicemi a jedním mrazákem. Díky tomu mohla být vzhledem k
dostavbě také zvýšena kapacita kuchyně na 200 hlavních jídel denně.
J) Údaje o činnosti mateřské školy
Mateřská škola je součástí školy s povozem ve všední dny od 6.30 do 16.00 hod. Provoz mateřské
školy byl přerušen v době podzimních, vánočních, pololetních, jarních, velikonočních a hlavních
prázdnin protože se k docházce nikdo z dětí nepřihlásil. Mateřská škola v Klobukách je patrová
budova, ve které jsou v současné době tři třídy mateřské školy, přípravná třída, školní kuchyně a
školní jídelna. K budově patří také přilehlá zahrada.
S dětmi v MŠ se pracuje podle Rámcového programu s vypracovaným školním programem s
názvem „Hrajeme si od jara do zimy – barevné korálky“. Tento školní program vychází z práva
každého dítěte na výchovu a vzdělání, výchovu dětí předškolního věku ke zdravému životnímu
stylu a vytváření podmínek k všestrannému rozvoji dítěte. Bere v úvahu finanční možnosti školy i
specifické místní podmínky, ve kterých je vzdělávací program realizován. Program byl sestaven
tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání a zahrnoval všech 5 oblastí Rámcového
programu. Hlavním a dlouhodobým cílem je pomáhat dětem k jejich rozvoji, k porozumění
okolnímu světu a k řešení běžných situací, ve kterých se ocitají nebo které je nevyhnutelně čekají.
Na tento cíl pak navazují cíle krátkodobé, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti dítěte. V rámci
přípravy na vstup do mateřské školy, probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách setkání dětí s rodiči
v prostorách školky. Děti si tak nenásilnou formou zvykají na prostředí MŠ. Děti se zúčastnily
společně s 1. A 2. třídou plaveckého výcviku, některé byly i na škole v přírodě. Děti navštěvovaly
kroužek keramiky.
- mateřská škola má dostatečné prostory pro stanovenou kapacitu dětí
- uspořádání odpovídá požadavkům pro pobyt předškolních dětí
- vybavení hračkami, pomůckami, materiálem, literaturou je průběžně doplňováno a
obnovováno
- téměř všechny hračky jsou umístěny v dosahu dětí
- ve třídě a šatně je prostor pro výstavky dětí
- školní zahrada je udržována, přizpůsobena pro pobyt dětí venku
- vnitřní i vnější prostory splňují požadavky bezpečnostních a hygienických norem
V mateřské škole pracují 2 pedagogické pracovnice na plný úvazek, jedna na poloviční, všechny
splňují požadované pedagogické vzdělání.
Říčková Jiřina – vedoucí učitelka
Niemsová Naděžda – učitelka
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Koudelková Naděžda – učitelka
Kalíková Marie – školnice, uklízečka
V letošním školním roce 2011/2012 bylo na škole zapsáno 38 dětí ve věku od 3 do 6ti let.
V tomto školním roce nastoupilo do Základní školy Klobuky 10 dětí, do přípravné třídy
základní školy 9 dětí.

Římskokatolická církev
K žádné fatální změně nedošlo. Mše svatá je sloužena každou první a třetí sobotu v odpoledních
hodinách s účastí průměrně 8 věřících. Pan farář Cyril Kubánek dojíždí stále ze Zlonic. Mimo
rozsáhlou farnost je ještě zatížen povinností ředitele církevní školy na Kladně. Na varhany hrají
paní Marie Pašková a Miluše Štruplová, také ze Zlonic. Při mši čtou z písma svatého paní Helena
Procházková a paní Alena Linhartová. O kostel se stará paní Helena Procházková. Zajišťuje úklid a
přípravu na mše včetně květinových výzdob. Na kostele po deseti letech oprav se začíná projevovat
vlhkost a tak opadává v dolní části venkovní omítka. Také ze střechy občas spadne břidlicový
šindel, který byl asi špatně ukotven do dřevěného podbití. Ukazuje se, že opravy firmou Zemko
Tuřany, ovlivňované dozorem památkářů, kteří trvali na použití materiálů jako v dřívějších dobách
(například do omítky se smělo dávat pouze vápno) nebyly dobře provedeny nebo konstrukce
nedostatečně odolává velkým větrům. Šindel byl dodán ze Španělska.
Tři oddělení hřbitova má obec Klobuky v pronájmu za 100,-Kč ročně s tím, že by měla udržovat
ohradní zdi. Vzhledem k velkému rozsahu poškození se bude muset vedení obce domluvit se
stavebním technikem Arcibiskupství o opravě, protože z dotačního titulu kraje lze poskytovat
finance pouze majiteli nemovitosti.
Hřbitovní místa se postupně ruší, protože většinou druhá a třetí generace pozůstalých ztrácí o držení
hrobů zájem a neudržuje je. Odstranění vrchních částí hrobů je prováděno na náklady obce.
Pohřbení v hrobech jsou ponecháváni. Údržbu hřbitova provádí vzorně pracovníci obce na náklady
obce, které značně převyšují tržby z vybraných poplatků za hrobová místa, které činí za jeden
čtvereční metr a rok 20,- Kč.
Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky
Výbor pracoval ve složení jako v roce 2011. Předsedou je stále pan Martin Pinc, místostarosta obce
a jednatelem jeho otec pan Karel Pinc. Sokolníkem se v listopadu 2012 stal pan Tomáš Danda
z Klobuk a nastěhoval se do sokolovny. Mužstvo mužů skončilo na 5. místě a mužstvo dorostu bylo
zrušeno pro nedostatek hráčů. Trenérem mužstva byl i nadále Jiří Čížek ml., který pracoval
společně s asistentem Petrem Krčkem. Družstvo KLC Klobuky skončilo na 8. místě okresního
přeboru a Rapid Páleček na posledním místě okresní soutěže. Rapid Páleček fotbalové mužstvo do
nové sezóny 2012 – 2013 již nepřihlásil.
Bylo uspořádáno 5 tanečních zábav. Na hřišti u sokolovny se uskutečnilo pálení čarodějnic,
v červnu ,,Klobucký pětiboj‘‘ (1. Fotbalisti, 2. Rybáři 3. Hasiči). ,,Turnaj ulic‘‘ v tomto roce
vyhrála Učitelská ulice. V srpnu se konal jednodenní pouťový turnaj pod záštitou starostky Soni
Ottové za účasti celků Velemína, Pcher a Klobuk. Mužstvo Vrbna půl hodiny před započetím
turnaje stáhlo svoji účast. Celek Klobuk skončil na 1. místě. Dne 1. září proběhlo u příležitosti oslav
Srazu rodáků přátelské utkání s celkem Internacionálů reprezentace ČR s komentářem manažéra
futsalové reprezentace ČR Radka Kliera a Internacionálové zvítězili 7 : 5.
Místní pobočka České pošty:
Poštovní úřad v naší obci slouží občanům odedávna. V poslední době chce generální ředitelství
šetřit a tak hledá úspory kde se dá. Očekávané změny kritizovala vedoucí pošty paní Marcela
Prepletaná, které popsala v dopise na vedení pošty do Kladna. Obec požádala o pomoc náměstka
hejtmana Středočeského kraje pana Bc. Zdeňka Syblíka, který jí slíbil, pokud bude tato záležitost na
kraji projednávána. Uvidíme příští rok. Snad alespoň základní služby zůstanou.
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Klobuky v Čechách o.s.
Klobuky v Čechách o. s. je dobrovolné nevládní a neziskové občanské sdružení, které založila se
svojí rodinou dramaturgyně a podnikatelka MgA. Marie Fleischmannová. V roce 1998 koupila
v Klobukách starý mlýn s rozsáhlou zahradou a s dětmi zde jedenáct let pobývala o letních
prázdninách. Krajina, její historie a lidé ji natolik zaujali, že když děti dospěly, rozhodla se v kraji
zůstat a otevřít část domu i pro místní obyvatele, především pro děti a seniory a postupně zde
realizovat umělecké a řemeslné dobrovolné dílny. V roce 2009 nápad uskutečnila registrací
neziskové organizace u Ministerstva vnitra ČR.
V prvním létě 2010 nabídku prázdninových uměleckých ateliérů keramiky nikdo z místních
lidí nevyužil. V dalším roce se proto Marie Fleischmannová obrátila pro pomoc ke starostovi obce
k panu V. Procházkovi a k místní neziskové organizaci Kreatos o. s. především k paní učitelce L.
Zichové a k její rodině. S jejich iniciativou se o prázdninách 2012 poprvé a celé léto každý pátek
s velkým zájmem a účastí realizovala výtvarná setkání klobuckých obyvatel se závěrečnou vernisáží
ve mlýně. Na zimu se dílny částečně přesunuly do sálu hasičského domu.
Občanské sdružení proto rozšířilo nabídku letních kurzů o nové výtvarné techniky a o další
termín v sobotu dopoledne. Pomoc přislíbili i pražští výtvarníci a řemeslníci.
Cílem sdružení Klobuky v Čechách o.s. je podle stanov především zkvalitnění života
občanské společnosti v obci Klobuky a to vytvářením vzdělávacích, kreativních a volnočasových
programů se zaměřením na tradiční hodnoty venkova.
Členem ve sdružení může být každá osoba starší 18. let, která o členství písemně požádá a
členský výbor o členství rozhodne. Členství je dobrovolné, bezplatné, ale očekává se aktivní
spolupráce a pomoc.
Sdružení dosud žádalo úspěšně o dotace např. z programu Grundtvig, Mládež v akci a
z Místní akční skupiny Přemyslovci, kde od žádosti o dotaci později odstoupilo z důvodu
nepřiměřeně dlouhé administrace projektu na Ministerstvu zemědělství (SZIF.)
O základní management sdružení se stará předsedkyně sdružení Marie Fleischmannová,
s propagací pomáhá syn Jan Lepša, s výtvarnými dílnami a s údržbou nemovitosti syn Joachim
Fleischmann s kamarády a syn David Fleischmann. V průběhu dílen ochotně a trpělivě pomáhají i
místní obyvatelé, zejména ženy a to Miluše Formánková, Helena Kubiasová, Vendulka Šolcová,
Monika Kuželková, Renata Egrtová z Vrbičan, Jaroslava Dubnová a Libuše Moudrá.
Hlavním tématem dobrovolných prací je umělecko-řemeslný projekt „ Studio menhir“.
Název je inspirován místní klobuckou významnou historickou památkou a tou je megalitický
menhir, nazývaný Kamenný muž někdy také Kamenný pastýř.

Sdružení Kreatos o.s.
Sdružení vzniklo v roce 2006 a u jeho zrodu byli PhDr. Zbyněk Zicha, Mgr.Ludmila Zichová.
Předmětem zájmu sdružení Kreatos je vzdělávání a výcvik pedagogů, speciálních pedagogů,
psychologů a dalších pracovníků v pomáhajících profesích a to v oblasti léčby uměním – arteterapii
a artefiletice. Sdružení podporuje rozvoj zdravých vztahů v rodině, poskytuje terapeutickou práci
minoritním skupinám, vytváří podmínky pro prevenci rizikového chování mládeže, organizuje
setkávání odborné i laické veřejnosti.
V roce 2012 uspořádala sdružení Kreatos a Klobuky v Čechách tyto akce:
19 výtvarných dílen (průměrná účast 10 lidí), jednu výstavu věnovanou tradicím Vánoc
(asi 60 návštěvníků), jednu výstavu zaměřenou na tradici Velikonoc (asi 50 návštěvníků). Na obou
výstavách uspořádaných v Hasičském domě v Klobukách byly vystavovány pouze výrobky
místních obyvatel a všichni návštěvníci, včetně organizátorů, byli udiveni množstvím nápadů a
zručností tvůrců. Dále byla uspořádána jedna výstavka u příležitosti otevření nové přístavby místní
mateřské školky. Za pozornost jistě stojí uspořádání výstavy spojené s vernisáží v prostorách Studia
menhir (budova bývalého mlýna), která prezentovala výrobky zhotovené v letních dílnách (zejména
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keramiku). Tato výstava byla pojata jako nabídka dalších možných aktivit tohoto Studia, včetně
prohlídky prostor objektu.
Úspěšné výsledky zaměřené na obohacení kvality života na venkově, zlepšování mezilidských
vztahů a vytváření podmínek pro setkávání generací by nebylo možné uskutečnit bez množství
dobrovolnické práce zúčastněných. Nabízí se předávání zkušeností na společných setkání a to nejen
v oblasti tvoření, ale zejména v historických souvislostech života regionu.

Změna územního plánu
Uzemní plán celé obce byl přijat v roce 2008, ale v krátké době bylo požádáno o provedení jeho
částečné změny, a to zejména z důvodů nemožnosti stavět na poli mezi cukrovarem a Kobylníkami,
protože pozemek byl blokován neřešením církevních restitucí. Změna si vyžádala dva roky jednání
a schvalování podle stavebního zákona. Koncem tohoto roku byly změny definitivně schváleny.
Spočívají ve zrušení výstavby ke Kobylníkům a některých drobných úpravách. Výstavba domů se
přesunula na pozemky obce, pánů Cihláře a Dvořáka i dalších drobných vlastníků. Ve dvou etapách
je počítáno s výstavbou cca 80ti domů a dvou podlažích. Výstavba je podmíněna vybudováním
přivaděče vody v rámci vodofikace Klobuky - Kobylníky a to od uzávěru vodovodní přípojky od
vodojemu u Telec, která je za posledním domem směrem ke Kamennému muži. Obci se zatím
nedaří zajistit potřebných 35 milionů z Ministerstva zemědělství. Inženýrské sítě včetně osvětlení si
musí budoucí stavebníci zajistit a zaplatit současně s náklady na výstavbu domů. Podle předběžných
konsultací by měl být m2 za cca 800,-Kč. Vzhledem ke krizi v investičním stavitelství bude nutné
výstavbu odložit. Nicméně územní plán je platný a budeme doufat, že jednou k výstavbě dojde.
Škola, školka i obchody jsou v obci v dostatečné a připravené na zvýšení počtu obyvatel o
minimálně 300 osob. Ve změně územního plánu je obsaženo i rozšíření plochy kravína
v Kobylníkách pro výstavbu bioplynové stanice pro firmu Statek Novák s.r.o.
Na změně územního plánu pracovala firma Kadlec Nusle s.r.o. z Prahy, která dělala již v roce 1997
urbanistickou studii a potom územní plán prostřednictvím Ing. architektky Daniely Binderové.
Veškeré řízení zajišťovala pani Ivana Brožová z regionálního rozvoje města Slaný. Za obec
zajišťovali administrativu a jednání paní starostka Soňa Ottová místostarosta Vladimír Procházka.
Vše proběhlo bez rozporů a větších problému podle zákona a zásad územního rozvoje, pouze
krajský úřad nás donutil k budoucí etapové výstavbě.
Politické strany.
V obci stále působí jenom jedna politická strana a to ČSSD v čele s předsedou panem Václavem
Henzlem. Výbor má pět členů. Místopředsedou je pan Vladimír Procházka. Další dva členové
výboru jsou paní Soňa Ottová a p. Zdeněk Lisec. Členové se scházejí pravidelně čtvrtletně na svých
jednáních. Místní organizace měla na začátku roku 15 členů. V lednu náhle zemřel jeden ze
zakládajících členů p. Antonín Svojanovský a na následující členské schůzi byla do místní
organizace přijata pí. Lenka Dandová. Na konci roku má organizace 15 členů.
Volby, které v letošním roce proběhly, byly volby do Zastupitelstva kraje a v našem obvodě i volby
senátní. V našem kraji zvítězila ČSSD před KSČM a do senátu byl zvolen kandidát za ČSSD
MUDr. Hassan Mezián.

POČASÍ
Leden: Teploty v první dekádě kolem +4°C , dne 12.1. bylo 10°C. První mrazy byly až 15. a to
-7°C. Sníh napadl až 20. Teploty do konce ledna kolem nuly, od 28. byly mazy od -4°C do -9°C.
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Únor: Mrazy -12°C až -21°C trvaly až do 14. Potom se oteplovalo a 18. bylo +9°C. Do konce
měsíce byly teploty stále příjemné kolem 8°C, občas déšť.
Březen: Od 1. až +12°C. První březnový mráz byl 6. Potom se oteplilo až na 16°C v polovině
měsíce. Jarní teploty s občasným deštěm trvaly až do konce měsíce. Dne 30. bylo +17°C
Duben: Teploty se držely kolem 4 – 11°C s občasnými ranními mrazíky (9.4 -5°C).Další dny byla
teplota od 5ti do 17°C. Dne 26. bylo 24°C, 28. bylo 29°C a teplota se udržela vysoká až do konce
měsíce.
Květen: Začal nádhernými 29°C. Dne 5. klesla teplota na 5°C, pršelo a foukal nepříjemný vítr.
V polovině měsíce byly teploty od 16°C do 22°C. Dne 20. bylo 25°C a teploty nad 20°C
s občasnými dešti se udržely až do konce května.
Červen: Do 4. bylo kolem 20°C, ale 5. již jenom 9°C. Postupně se oteplovalo až na 26°C dne 8.6.
Dne 11. bylo 23°C, 15. 28°C a 18. bylo nejvíce a to 32°C. Den na to bylo deštivo, teploty stále přes
25°C, až do konce měsíce a 30. bylo 33°C.
Červenec: V první dekádě teploty do 25 do 33°C. Druhá dekáda kolem 20°C. Dne 21, byl Prudký
déšť. Do konce měsíce teploty přes 25°C, 27. bylo 33°C. Vysoké teploty až do konce měsíce
s přeháňkami.
Srpen: Teplota na začátku 31°C se postupně snižovala na 20°C, aby opět 18. vystoupila na 31°C. a
19. na 34°C. Po té postupně teplota klesala na konečných 14°C za deště a větru na konci měsíce.
Září: V první dekádě 20 – 25°C s občasným deštěm. Dne 10. bylo 28°C. Od 12. začalo dva dny
pršet. Teplota klesala až na 16 - 18°C do konce měsíce.
Říjen: První dekáda byla příjemná s teplotami do 20°C a občasným deštěm. Dne 6. byla velká
vichřice bez škod. Dne 7. bylo pouze10°C a teplota se pohybovala až do 26. kolem 11°C. Právě 26.
začala teplota klesat až na +1°C se sněhovým popraškem dne 27., aby 28 padal mokrý sníh celý
den. Do konce měsíce teplota kolem 0°C. Dne 31.svítilo slunce a bylo 6°C.
Listopad: Do 10.teploty od 2 do 10°C. Od 10. kolem 5°C s ranními mrazíky. Od 21. teploty od 5 do
10°C a měsíc skončil na +2°C.
Prosinec: Začal mrazem -4 °C a potom se pohybovaly teploty do -8°C. Dne 10. vše roztálo a dva dny na
to bylo -14°C, padal sníh. Teploty pod bodem mrazu byly až do 16., kdy byla obleva, vítr a déšť.
Následovaly teploty kolem 0°C, mírně padal sníh do 5 cm a o štědrý den opět vše roztálo. Dne 26. bylo 9°C,
27. 10°C a do konce roku ráno -2°C, přes den do 4°C.

Zapsala: Lenka Dandová, kronikářka obce, která tímto zápisem ve funkci končí z časových důvodů.
Spolupracoval místostarosta Vladimír Procházka.
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