Kronikářský zápis 2015
Jako každý rok na úvod to co říká statistika o obyvatelstvu:
Dospělí
Dospělí – muži
Dospělí – ženy
Děti 15-18 let
z toho chlapci
dívky

852
425
427
28
12
16

děti do 15 let
z toho chlapci
dívky

186
90
96

děti 6 – 7 let
19
děti do 3 let
59
Celkem má obec Klobuky 1066 obyvatel a průměrný věk obyvatel obce je 39,9 let.
Události jak šel čas:
Leden:
1.1. O půlnoci, jako vždy, mohutný ohňostroj ze všech koutů obce. Pěkná podívaná na
rozzářenou oblohu. Odpoledne byla v kostele sv. Vavřince mše svatá, kterou celebroval náš
farář, který sídlí na faře ve Zlonicích, pater Cyril Kubánek.
12.1. Klub zdravotně postižených uspořádal odpolední setkání při kávě, při kterém ženy
modelovaly a samozřejmě povídaly o událostech v obci i o svých problémech.
Únor:
4.2. S paní starostkou jsme spočítali plochy na kterých pracovníci obce sekají trávu. Zajímavé
údaje stojí za zaznamenání: V Klobukách 8300 m2, v Kobylníkách 1930 m2, v Čeradicích
1680 m2, v Kokovicích 2800 m2 a v Pálečku 2600 m2. Celkem se seká několikrát ročně
17 310 m2. Většinou se seká motorovými kosami. Zaměstnané ženy sekají rotačními
benzinovými sekačkami.
18.2. Zaznamenáno, že v základní škole je 93 dětí, 15 zaměstnanců, v mateřské školce je 76
dětí a 6 zaměstnanců a ve školní jídelně jsou 4 zaměstnankyně. Základní a mateřská škola je
tak největším zaměstnavatelem v naší obci.
19.2. Byly zahájeny pozemkové úpravy v katastrálním území Čeradice, které mají za cíl
srovnat pozemky tak, aby byly všechny přístupné po polních a místních komunikacích.
Pozemkové úpravy zajišťuje Pozemkový úřad ČR, pracoviště Kladno.
23.2. Byla paní starostka Ottová s paní ředitelkou ZŠaMŠ Mgr.Danielou Doskočilovou u
náměstka pro školství středočeského kraje Mgr. Němce řešit menší nedostatky zjištěné při
kontrole dotačního titulu z EU, který škola využila v roce 2014.

27.2. V mateřské škole byla provedena kontrola funkčnosti slunečních kolektorů. Bylo
zjištěno, že je poškozená řídící jednotka. Po odsouhlasení paní starostkou byla objednána a
poté také provedena oprava. Tím jsou kolektory plně funkční i po 15 letech a jsou schopné
dodávat od dubna do září teplou vodu na mytí nádobí ve školní jídelně.
Březen:
1.3. Zaznamenána havárie na rychlostní silnici R7 Slaný – Louny. Způsobil jí opilý mladík
s třemi promilemi alkoholu v krvi.
9.3. Byla členská schůze Klubu zdravotně postižených tradičně spojená s oslavou
Mezinárodního dne žen. Paní starostka v krátkém diskusním vystoupení poděkoval za činnost
a oznámila pro přítomné radostnou zprávu, že zastupitelstvo počítá v rozpočtu s darem
25 000,-Kč. Paní pokladní Dandová vybrala příspěvky ve výši 50.-Kč na člena a paní
předsedkyně Formánková seznámila přítomné s termínem výletu a rekondičního pobytu na
Lipně.
23.3. Začal jarní sběr odpadů velkoobjemovými kontejnery, které byly postupně rozestavěny
po všech místních částech obce. Začalo se v Kokovicích a končilo v Pálečku. Lze konstatovat,
že se občané naučili do kontejnerů ukládat odpad tak, že nebyly vážnější problémy se
znečištěním okolí kontejnerů jako v minulých letech.
27.3. Ženy z Klubu zdravotně postižených zorganizovaly velikonoční výstavu pod názvem
„Velikonoce, svátky jara“. Účast občanů byla veliká. Všichni zhlédli dokonalé ruční práce.
Pletené košíčky a kraslice patřily k nejobdivovanějším.
Duben:
14.4. Základní škola uspořádala pro veřejnost v rámci programu z Evropské unie školení o
ekonomice rodiny s cílem upozornit občany na rizika půjček v budoucnu.
16.4. Paní starostka Soňa Ottová s předsedou kontrolního výboru položili na hrob pana
Ing.Marcela Hraběte v Kladně kytici jako vzpomínku a výraz vděku občanů Klobuk za přízeň
obci, kdy byl ve funkci náměstka hejtmana Středočeského kraje.
23.4. Se konal v jídelně základní školy tradiční Čaj o páté. Účast byla menší než obvykle, ale
přítomní se zájmem naslouchali vyprávění pana Ing .arch. Břetislava Malinovského o
Cestování po Maltě.
Květen:
Začátkem měsíce opět vyzvala paní starostka k rozšíření počtu občanů, kteří jsou ochotni
přijímat zprávy o událostech v obci prostřednictví krátkých textových zpráv do mobilních
telefonů. Do této doby je registrováno celkem 258 obyvatel. Vzhledem k tomu, že veřejný
rozhlas, zejména za většího větru, je špatně slyšet, je to spolehlivý zdroj informací.
Z celkového počtu občanů je to 24,7%. Pro zajímavost uvádím, že první zpráva
prostřednictvím mobilní komunikace byla rozeslána ji 13.8.2003. Celkem již bylo rozesláno
206 zpráv. Systém pro rozesílání se jmenuje EVA a je to laciný a spolehlivý zdroj informací
pro občany.
4.5. Natáčel Český rozhlas pořad o našem Kamenném muži. Na otázky redaktorky paní
Vejvodové, z pověření paní starostky, jsem odpovídal já, kronikář Vladimír Procházka

Redaktorka ČR Brno kladla běžné otázky. Pochválila obec za pěkné prostředí a starost o
památky.
6.5. Jsem zaznamenal při pohledu z kopce na silnici do Pálečku neobvyklé množství ploch,
osetých řepkou. Protilehlá pole bila do očí žlutým obzorem. Zemědělci i u nás využívají
nesmyslné dotační politiky Evropské unie a jdou za výdělkem i za cenu snížení budoucích
výnosů obilí vyčerpáním orném půdy. Je to divný svět, který umožňuje na polích pěstovat
surovinu, kterou projezdíme v automobilovém provozu.
13.5. Byla členská schůze Místní organizace České strany sociálně demokratické, které se
zúčastnil pan poslanec Mgr. Zdeněk Syblík. Podpořil požadavky obce na přidělení dotace na
druhou etapu výstavby vodovodu Klobuky-Kobylníky a na rekonstrukci školní tělocvičny a
předělání bývalé kotelny, nevyužité po instalaci plynových kotlů, na další školní třídu.
Přítomní uctili památku pana Jindřicha Jelínka, zakládajícího člena MO ČSSD, který na
začátku měsíce zemřel.
15.5. Uspořádala TJ Sokol Klobuky taneční zábavu s účastí vyhlášené hudební skupiny
Brutus. Akce skončila neúspěchem, protože byla účast jenom 155 lidí. Zajímavé je i to, že
z Klobuk bylo přítomno pouze 10 návštěvníků. Klobučtí si zřejmě zvykli na intimnější
prostředí v sále hasičského domu. Vliv na účast měla i technopárty na letišti v Panenském
Týnci, odkud se ozývalo dunění ještě v neděli dopoledne.
Červen:
5.6. Byli na obecním úřadu a ve škole zájemci o zakázku na opravu tělocvičny ve škole.
Pozvání přijalo sedm firem. Po detailní prohlídce tělocvičny a přilehlých místností se
v zasedací síni obce seznámili s dokumentací, která jim podle příslibu paní starostky byla
zaslána následující den v elektronické podobě.. Fakticky se jedná o generální opravu celé
budovy i s přestavbou nevyužité uhelné kotelny na třídu. Znamená to instalovat nové topení,
vodovod, kanalizaci, elektrické rozvody, upravit sociální zařízení, vyměnit podlahu, provést
tepelné isolace na dvou stranách budovy, odbourat již nepotřebné komíny, položit novou
střechu místo nebezpečné krytiny z osinkocementových šablon, vyměnit dveře, okna,
instalovat sprchu atd. Projekt zpracoval Ing. Sklenička ze Zlonic. Na akci je přislíbená dotace.
Pokud nebude, akce se posune na další rok. To je obsahem i zadání veřejné zakázky. Ve
výběrovém řízení bude rozhodovat hlavně nabídnutá cena.
7.6. Členové Klubu zdravotně postižených odjeli autobusem na rekondiční pobyt na
Lipenskou přehradu.
13.6. Dětský den na hřišti u sokolovny. Účast veliká na velmi dobře zorganizovaném setkání
dětí a rodičů předsedou kulturní komise panem Pavlem Klobuckým a paní starostkou Soňou
Ottovou s pomocí hasičů a dalších ochotných občanů. Na hřišti byl dětský klaun, který
dokázal zapojit děti do různých her, pan Maňák, místní chovatel, přivedl své tři osly, na
kterých se povozily děti, instalována byla nafukovací skluzavka, bazének s vodou s asistencí
hasičů s požárním autem, děti měly zadarmo občerstvení – zmrzlinu, párek v rohlíku,
limonádu, také cukrovou vatu. Pěkné odpoledne ukončila prudká bouřka po šestnácté hodině.
15.6. Byla zahájena Katastrálním úřadem Slaný digitalizace katastrálního území Kokovice.
16.6. Byla prováděna revize a drobné opravy rozvodů elektrické energie. Elektrikáři měnili
některé isolátory, přetahovali šroubové spoje na přívodech do domů a kontrolovali veškeré

spoje. Akci financuje majitel rozvodné sítě ČEZ distribuce a.s. Kvůli nesprávnému nahlášení
míst bez proudu museli řešit dodávku vody do školní jídelny pracovníci obecního úřadu
náhradním dovozem vody cisternou.
ČEPS a.s. (Česká energetická přenosová soustava) provádí obrovskou investici na páteřním
rozvodu silového napětí 400 kV, která spočívá v demontáži stávajících příhradových sloupů,
které nesly 3 vodiče a v betonáži nových základů pro montáž jiných sloupů, které ponesou 6
vodičů. O velikosti základů svědčí i dotaz jednoho z účastníků zasedání zastupitelstva, který
si myslel, že u silnice na Hořešovice se budují jakési bunkry. Kolik je hodnota investice není
známo, ale jistě jde do miliard korun. Je to kvůli bezpečnosti přenosu obrovského množství
energie vyrobené větrnými elektrárnami na pobřeží Baltického moře na jihovýchod Evropské
unie a zároveň pro obnovu celé páteřní trasy, která byla již před čtyřiceti lety jednou
z nejmodernějších přenosových soustav. Soustava se nazývá Vyškov (v severní části Čech) –
Střední Čechy.
22.6. Bylo jednání výběrové komise, které měla za úkol vybrat dodavatele pro rekonstrukci
školní tělocvičny. Z třinácti přihlášených podniků podalo nabídky 6 zájemců. Komise
doporučila uzavření smlouvy s firmou Elektromontáže – stavby s.r.o. s tím, že je nejasný
doklad z Ministerstva pro místní rozvoj o potvrzení, že firma Fimorek s.r.o. Slaný má
živnostenský list a je registrována jako podnik, který může provádět stavební práce, na které
jsou čerpány dotace.
24.6. Bylo jednání s vodárenskou firmou Severočeské vodárny a kanalizace Louny a.s.,
budoucím správcem vodovodních rozvodů v naší obci, o budoucích dodávkách vody a
technických podmínkách přípojek k jednotlivým domům.
25.6. Bylo druhé jednání komise pro výběr dodavatele na opravu školní tělocvičny. Komise
vrátila po ověření správnosti a úplnosti dokladů do výběru firmu Fimorek s.r.o. Slaný, která
nakonec s nejnižší cenou 3 492 286,- Kč s DPH soutěž vyhrála a komise doporučila uzavření
smlouvy o dílo na mimořádném zasedání zastupitelstva obce dne 8.7.2015.
Červenec:
1.7 paní ředitelka Základní a mateřské školy požádala Ministerstvo školství tělovýchovy a
sportu o navýšení povolené kapacity Základní školy z původních 104 žáků na 160. Jedná se o
administrativní úpravu stavu, který byl stanoven před dvaceti lety. Velmi pozitivní je i to, že
MŠMT schválilo žádost o podporu jazykového vzdělávání žáků základních škol, které se týká
i možného týdenního jazykového pobytu v Anglii. Mateřská školka má ještě 4 volná místa.
Samé dobré zprávy, které svědčí o výborném vedení školy a i o dlouhodobé podpoře základní
školy zastupitelstvem obce.
25.7. začala oprava opěrné zdi za hasičským domem. Ač je silnice, které opěrná zeď zajišťuje
stabilitu, středočeského kraje, neuspěli jsme s požadavkem opravy z peněz na údržbu silnic
z krajského rozpočtu. Vzhledem k možnému ohrožení hasičského domu při sesuvu nakonec
paní starostka rozhodla o provedení provizorní opravy z rozpočtu obce. Práce prováděla
zkušená parta pod vedením pana Karla Pince. Dovoluji si připojit poznámku o tom, že
opěrnou zeď kdysi zpevňovala stodola a stáje bývalého statku rodiny Malypetrových. Tyto
objekty byly při stavbě nového hasičského domu zbourány a tím i příčky kolmé na opěrnou
zeď.

24.7. Řidič dodávky jedoucí směrem na Slaný z nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde se
čelně střetl s cisternou převážející propan-butan. Náraz dodávku odmrštil do jejího původního
směru, kde do ní zezadu narazil Volkswagen Passat. Na místě zasahovaly všechny složky
Integrovaného záchranného systému. Cisterna skončila na boku v příkopu, mimo silnici se
ocitla také dodávka, jejíž dvaadvacetiletý řidič byl ve voze zaklíněn. Záchranáři muže na
místě ošetřili, se zraněním dolní končetiny ho poté transportoval vrtulník do pražské
Střešovické nemocnice. Dvaatřicetiletý řidič cisterny a čtyřiačtyřicetiletý řidič osobního auta
byli převezeni sanitkami do nemocnice Motol v Praze na preventivní vyšetření. Alkohol u
všech tří řidičů byl dechovou zkouškou vyloučen. Únik plynu nenastal.
Srpen:
6.8. jsem zaznamenal dokončení sklizně obilí, která byla ve srovnání z minulým rokem mírně
nižší, ale ve srovnání s dlouhodobým průměrem velmi dobrá. Český statistický úřad sdělil, že
průměrný výnos obilovin byl 6,11 tun na hektar V průběhu sklizně nepršelo a s moderními
kombajny šlo vše rychle a hladce.
8.8. Pouť na hřišti u sokolovny. Tradičně přijela rodina pana Wertheima, se kterou má obec
dlouhodobou smlouvu. Na pouťový turnaj o pohár starostky se dostavila tři mužstva.
Přislíbená byla účast fotbalistů z obce Velemín, jehož hráči nepřijeli údajně kvůli úplavici.
Konečné pořadí: 1.místo Libušín , 2.místo Klobuky, 3.místo Vraný. Zábava vydařená 220
návštěvníků. Nedělní turnaj ulic byl zrušen kvůli horku. Bylo 39.8°C!!!
10.8. byla dokončena oprava opěrné zdi za hasičárnou, která byla provedena partou pana
Karla Pince.
24. - 28.8. Spolek Klobuky v Čechách, tak se přejmenovalo Studio Menhir, společně s o.p.s.
Kreatos, uspořádaly v sídle Spolku v Klobukách ve mlýně čp.37 akci pod názvem Výtvarné
dílny pro veřejnost.
28. 8. zavítala na nádraží v Klobukách jedna z nejmodernějších souprav dopravce České
dráhy a.s. – motorová jednotka řady 844 – RegioShark. V rámci propagační jízdy neveřejné
osobní dopravy byla kloboucká stanice vybrána jako cílová a zároveň výchozí zvláštního
vlaku. Motorová jednotka 844 031-5 (první tři čísla označují druh a řadu kolejového vozidla,
druhá trojice čísel označuje výrobní číslo, za pomlčkou je číslo kontrolní) s poetickým
názvem Helenka byla vyrobena v závodě PESA Bydgoszcz SA v Polsku jako zatím poslední
z objednaných souprav pro dopravce ČD. Jedná se o dvoudílnou, dvoumotorovou jednotku se
135. místy k sezení, konstruovanou pro rychlost do 120 km/h, určenou pro obsluhu
regionálních tratí. Odtud pochází i název: Regio – jako regionální a Shark – z angličtiny podle
vzhledu žralok. Během více jak půlhodinového pobytu „žraloka“ v Klobukách (příjezd v
15.03 hod, odjezd v 15.35 hod.) došlo k zajímavému setkání dvou generací. Novotou ještě
vonící motorová jednotka (rok výroby 2013) v barvách národního dopravce ČD se tu setkala
s pravidelným osobním vlakem 9712 tvořeným motorovým vozem 809 208-2 (rok výroby
1976 - 1982, rekonstrukce 1994 – 1997) v ještě původním nátěru ČSD. Při pohledu na obě
kolejová vozidla v pozadí s malebnou nádražní budovou se romantikovi zaleskne slza v oku,
bohužel realita současnosti s romantikou i na kolejích ostře kontrastuje. Vzhledem k nízké
vytíženosti vlakových souprav a omezené traťové rychlosti je jasné, že příští návštěva této
moderní klimatizované soupravy na našem nádraží bude bohužel opět jen příležitostná.
31.8 se opět stala tragická dopravní nehoda na silnici Slaný – Třebíz. Řidič dodávky vjel do
protisměru a zabil dvě ženy v protijedoucím osobním automobilu. Jedna byla těhotná. Dítě,

které bylo také v autě, bylo díky dětské sedačce zachráněno. Řidič dodávky byl přepraven
letecky do nemocnice Motol s vážnými zraněními.
Tento den paní starostka oznámila, že ministerstvo zemědělství přijalo žádost o poskytnutí
dotace na stavbu vodovodu Klobuky-Kobylníky. Zdá se, že konečně naše obec dostane peníze
na to, aby občané měli nezávadnou vodu. Pro informaci uvádím, že v České republice je
napojeno na veřejný vodovod 94% obyvatel. Znamená to, že jsme jedni z posledních, kteří
budou mít, možná v roce 2016 vodovod, ale bez místních částí Čeradice a Páleček. Dotace by
měla činit 50% nákladů, to znamená, že obec bude muset vynaložit cca 22 mil. Kč. Za
předpokladu, že Severočeská vodárenská a.s. přispěje částkou cca 4 mil. Kč a Středočeský
kraj také 4 mil. Kč, bude tuto investici možno bez problémů z obecního rozpočtu a
eventuelního úvěru „ufinancovat“. Na zastupitelstvu bylo projednáno i to, že pokračování
vodovodu do Čeradic a Pálečku bude prioritou pro příští roky.
Září:
7. 9. Začala rekonstrukce mostku přes Zlonický potok v Čeradicích. Most bude uzavřen do
21. 12. 2015.
Pokračuje modernizace přenosové soustavy elektrického vedení 400kV významnou stavbu
zvyšující spolehlivost a přenosové schopnosti sítě.
18.9. Byla oplechována zeď u hřiště mateřské školky, na které je pískovcová plastika.
21.9. Byl kontrolní den probíhající rekonstrukce školní tělocvičny. Provádějí se především
bourací práce včetně zbourání komína z bývalé kotelny na uhlí.
30.9. se uskutečnilo tradiční setkání spřátelených starostů, na kterém se probíraly dotační
záležitosti a politické problémy okresu Kladno.
Říjen:
1.10. a 15.10 byly další kontrolní dny k rekonstrukci tělocvičny. Práce probíhají bez závad.
Drobné vícepráce vznikly při bourání komína z kotelny – ukotvení nosníků stropu. Také byla
objednána pro zlepšení tepelných vlastností budovy nová okna do Malypetrovy ulice místo
stávajících luxferů a provedení nové splaškové kanalizace pod školním dvorem.
19.10. Klub zdravotně postižených občanů Klobuky měl členskou schůzi na které výbor
informoval členskou základnu o plánovaném výletu a rekondičním pobytu.
28.10. Už tradiční oslava Halouwennu. Setkání u sokolovny a průvod dětí s rodiči.
Listopad:
11.11. navštívil naší obec Profesor Dr. Ján Zambor, slovenský básník, vysokoškolský profesor
a překladatel ruské a španělské poezie, aby poznal kraj, kde žil v letech 1905 až 1911 básník,
a politik Ivan Krasko, zaměstnaný jako chemik v bývalém cukrovaru. Projel jsem s ním celou
obec. Byl nadšený z našeho kraje až na návštěvu v cukrovaru, který je v hrozném stavu.
Dojmy a poznání použije v novém díle právě o Ivanu Kraskovi. Ubytování měl v Hotelu u
Slunce ve Třebízi. První den přijel do Klobuk na vypůjčeném kole. Spolu s paní starostkou
Soňou Ottovou a místostarostou panem Václavem Henzlem jsme s ním strávili velmi
příjemný jeden a půl den. Dr.Zámbor také inicioval umístění pamětní desky na Ivana Kraska
v Klobukách.

13.11. Opravdu černý pátek. Večer zaútočilo na šesti různých místech 10. a 11. pařížského
obvodu několik teroristických skupin. Vybraly si velmi rušná místa, střílely na lidi
z automatických zbraní a sedm jejich členů pak odpálilo nálože, které měli ve specielních
vestách na vlastním těle. Byly to teroristické útoky islámistů. Masakr při šesti útocích si
vyžádal 123 mrtvých a přes 380 zraněných. Politici volají po uzavření Schengenského
prostoru a ptají se, jestli je to důsledek imigrace. Francie uzavřela hranice a byl vyhlášen
výjimečný stav. Strašná tragedie, v Evropě největší za posledních 13 let. Policie ve všech
zemích EU byla v pohotovosti. Kardinál Dominik Duka, primas římskokatolické církve v
Čechách požádal jednotlivé farnosti, aby zajistily vyzvánění zvonů. V naší farnosti se také tak
stalo dne 15.11. v 11.15. Zvonil jsem já za účasti manželky Heleny Procházkové- kostelnice.
27.11. Obec zažila nádherný vstup do adventního času. Na obecním úřadu Klub zdravotně
postižených občanů uspořádal velmi pěknou výstavu ručních prací. Polštáře, košíčky,
zvonečky, pletené výrobky od paní Dubnové a její dcery, košíčky od paní předsedkyně Miluše
Formánkové, háčkované ozdoby na stromeček od paní Heleny Kubiasové i od jiných
občanek. Navečer žáci klobucké školy a školky uspořádali školní bazar a zazpívali vánoční
písně. Velmi dobrá nálada a překvapivě vysoká účast, asi 400 občanů kteří si užívali této
společenské akce, dá se říct, že tradiční, při svařáčku a sváteční pohodě na jejímž konci paní
starostka rozsvítila vánoční strom proti budově obecního úřadu. Velké shromáždění občanů si
vyžádalo uzavření ulice 9.května. Objížďka vedla po Nové ulici. Centrum obce bylo plné aut
a to znamená, že akci navštívila i řada občanů z okolních obcí.
V listopadu, jako každý rok, začaly hony. Myslivci se prošli po polích, ale výsledek lovu byl
malý. Možná se situace zlepšuje, protože jsem viděl na silnici asi po deseti letech zajíce.
V porovnání se stavem před třiceti lety je to asi tak jedna desetina. Myslivci to potvrzují.
Prosinec:
3.a 4.12 byla prováděna pokládka asfaltového koberce na novém mostu přes Zlonický potok
v Čaradicích. Tím dodavatelská firma ukončila stavbu, které byla placena ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Most má nosnost bez omezení, velmi mohutný a pevný ze
železobetonu, s dlouhou životností, na první pohled velmi pěkně provedený firmou M-silnice
Pardubice.
10.12. byl pravidelný kontrolní den na rekonstrukci školní tělocvičny. Bylo konstatováno, že
práce probíhají podle předpokladu, dokonce s mírným předstihem, protože to počasí dovoluje
a to včetně nutných prací na kanalizaci ve školním dvoře. Večer byl v jídelně základní školy
tradiční Čaj o páté, na kterém měla velmi pěknou přednášku o historii obce Klobuky paní
Božena Franková, naše bývalá občanka, vynikající znalkyně historie a bývalá ředitelka
Městského muzea ve Slaném.
17.12. byla kolaudace mostku v Čeradicích za účasti paní starostky Soni Ottové. Celkové
náklady byly 9 558 745,-Kč. Mostek zkolaudován bez závad.
24.12. desáté, tedy jubilejní setkání u vánočního stromu . Hojná účast a dobrá pohoda.
28.12, byla členská schůze MO ČSSD za účasti člena Ústřední kontrolní komise ČSSD Ing.
Černého. Probrala se politická situace a stav členské základny. Klobucká ČSSD má 16 členů,
což je na malou obec poměrně vysoké číslo.

Z jednání zastupitelstva obce:
21.1.
Zastupitelstvo schválilo minimální ceny pro prodej pozemků v následující výši: pole - 10,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 200,- Kč/m², finanční
příspěvek na činnost v roce 2015 pro Klub zdravotně postižených občanů Klobuky ve výši
25.000,- Kč, finanční příspěvek na činnost v roce 2015 pro TJ Sokol Klobuky ve výši
150.000,- Kč, jmenovalo pana Vladimíra Procházku kronikářem obce od 1. 1. 2015, schválilo
znění nové obecně závazné vyhlášky, která obsahuje požární řád obce a dál schválilo nákup
užitkového vozidla FORD s kabinou pro 6 osob a sklápěcí korbou, pro potřeby obecního
úřadu, za cenu do výše 700 tis. Kč.
18.2.
Zastupitelstvo schválilo nové sazby za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2015: 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, dále schválilo rozpočet obce na rok 2015 v příjmech
12,863.700,- Kč, ve výdajích ve výši 9,207.000,-Kč, tedy s přebytkem ve výši 3,656.700,- Kč.
S rezervou se počítá na vodovod. Také pro rok 2015 zastupitelstvo schválilo příspěvek
21.700,-Kč Psímu útulku Bouchalka, nového člena školské rady místostarostu Václava
Henzla, zřídilo komisi pro tělovýchovu, sport a kulturu ve složení: předseda Pavel Klobucký a
členové Štěpán Tomec a Vladimír Procházka. Majetek obce po inventuře činí 61 164 193,Kč.
18.3.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2014 ZŠaMŠ Klobuky
a zároveň převedení hospodářského výsledku - zisku hospodaření ZŠaMŠ ve výši 176.550,49
Kč do Rezervního fondu, podání žádosti a případné uzavření smlouvy s úřadem práce Kladno
na veřejně prospěšné práce pro 6 pracovníků, nákup 2 ks panelů pro měření rychlosti včetně
příslušenství od firmy Jiří Darebníček – DAS, Němčice u Holešova za celkovou cenu do
110.000,- Kč vč. DPH.
15.4.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecních pozemků v k.ú. Páleček p.č. 5/12 o výměře 129
m2, p.č. 3/2 o výměře 12 m2 a p.č. 4 o výměře 512 m2 paní Tereze Benešové, prodej obecního
pozemku v k.ú. Kokovice p.č. 323/6 o výměře 31 m2 manželům Ryvolovým, prodej obecních
pozemků v k.ú. Klobuky par. č. 328/45 o výměře 509 m2 a parcely ve zjednodušené evidenci
č. 328/13 díl 2 o výměře 147 m2 panu Miroslavu Švandrlíkovi ml., prodej obecního pozemku
v k.ú. Klobuky st.p.č. 286 o výměře 9 m2 ČEZ Distribuce, a.s.. Dále schválilo novou vyhlášku
„o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci“; s účinností od 1. 5. 2015 v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva, funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva, funkce
neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva a funkce neuvolněného člena výboru
zastupitelstva, v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2015, vypovězení nájemní smlouvy
uzavřené s panem Stanislavem Zárazem na pozemek p.č. 323/3 o výměře 88 m2 v k.ú.
Kokovice. Také schválilo kronikářský zápis za rok 2014;

20.5.
Zastupitelstvo obce Klobuky schválilo prodej obecního pozemku v k.ú. Kokovice p.č. 210/4 o
výměře 234 m2 panu Petrovi Kumpoštovi, prodej obecního pozemku v k.ú. Páleček p.č. 412/7
o výměře 1.503 m2 panu Jaroslavu Krátkému. Dále zastupitelstvo obce Klobuky schválilo
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy tělocvičny a vestavba
učebny v místě bývalé kotelny, Základní škola Klobuky“
17.6.
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části obecního pozemku v k.ú. Klobuky par. č. 253/4
o výměře 1.730 m2 panu Tomáši Dandovi za roční nájem 509,- Kč. , podání žádosti na Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku par. č. 38/2 v k.ú.
Kobylníky, který je využíván z titulu územního plánu jako ostatní obslužná komunikace, na
obec Klobuky, objednání výměny vrat hasičského domu firmě Rajek, s.r.o. za cenu 318.989,Kč., závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
Jmenovalo hodnotící komisi k výběrovému řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy
tělocvičny a vestavba učebny v místě bývalé kotelny, Základní škola Klobuky“ ve složení předseda: Vladimír Procházka, členové: Martin Pinc, Václav Henzl, Pavel Klobucký a
Radoslava Madzarová;
8.7. mimořádné jednání zastupitelstva obce, které bylo svoláno ke schválení uzavření
smlouvy na opravu školní tělocvičny. Po diskuzi byla smlouva o dílo schválena a práce byla
přidělena firmě Fimorek Slaný stavební a obchodní spol. s.r.o. z Kladna za cenu 3,492.286,00
Kč vč. DPH. Podle smlouvy začnou práce od 1.9.2015. Termín dokončení je 30.6.2016. Dále
zastupitelé schválili podání žádosti o státní finanční podporu v rámci programu 129 250,
podprogram 129 252 na Ministerstvo zemědělství ČR na akci vodovod Klobuky –
Kobylníky. Tato investice si vyžádá náklady ve výši kolem čtyřiceti milionů korun.
Předpokládá se, že v soutěži o zakázku bude částka snížena. Při diskusi bylo konstatováno, že
nebude problém akci financovat z našetřených peněz, z podpory Středočeského kraje,
Severočeské vodárenské společnosti a.s. a z případného úvěru.
19.8. Zastupitelstvo schválilo pronájem nebytového prostoru čp. 6 v Kobylníkách (hospoda)
společnosti MACH – montáže a opravy s.r.o., která plánuje otevření vetešnictví, za měsíční
nájemné 1.250,- Kč, přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na stavební úpravy
tělocvičny a vestavbu učebny v místě bývalé kotelny ve výši 3,788.831,- Kč, proplacení
faktur za odstranění důsledků havárie v budově základní školy až do výše 50.000,- Kč a
proplacení faktur za odstranění důsledků havárie v budově mateřské školy až do výše
420.000,- Kč; hospodaření obce za 1. pololetí 2015; přijetí finančního příspěvku ve výši
50.000,- Kč od společnosti Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o. na údržbu části Kobylníky
v souvislosti s provozem bioplynové stanice, příspěvek obce 10.000,- na činnost a propagaci
obce na motokrosových závodech, pro Michala Hamouze z Klobuk v roce 2015; uzavření
příkazní smlouvy na provádění inženýrské činnosti na stavbě „Stavební úpravy tělocvičny a
vestavba učebny v místě bývalé kotelny, Základní škola Klobuky“ s panem Josefem Richtrem
ze Zlonic za měsíční odměnu ve výši 3.000,-Kč na dobu provádění stavby.
16.9. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti a případné uzavření smlouvy s Úřadem práce na
VPP pro 6 pracovníků od 1. 11. 2015; vyhlášení úmyslu prodeje obecního pozemku v k.ú.
Klobuky par. č. 253/15 o výměře 1.610 m2; a schválilo také jmenování paní Radoslavy
Madzarové opatrovníkem za obec Klobuky při komplexních pozemkových úpravách katastru
Čeradice. (správný název katastrálního území je Čeradice u Pálečku)

21.10. Zastupitelstvo schválilo dělení pozemku par. č. 328/39 v k.ú. Klobuky, prodej
obecního pozemku v k.ú. Klobuky p.č. 253/15 o výměře 1.610 m2 panu Karlu Čandovi. za
48.300,- Kč, zadání vypracování dokumentace pro zadání stavby vodovodních přípojek
veřejného vodovodu Klobuky – Kobylníky společnosti PROJEKT IV s.r.o. za částku
119.790,- Kč vč. DPH; rozpočtové opatření č. 4; a hospodaření obce za 3. čtvrtletí 2015.
18.11. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zajištění zimní údržby místních
komunikací v souladu s Plánem zimní údržby obce Klobuky s panem Ladislavem Krupičkou,
soukromým zemědělcem z Dobrovíze za hodinovou sazbu 500,-Kč/ hod. bez DPH, plán zimní
údržby obce Klobuky platný od 19. 11. 2015, proplacení částky 21.980,-Kč Psímu útulku
Bouchalka na rok 2016. Dále schválilo, aby cenu 12.000,- Kč za vybudování veřejné části
vodovodní přípojky zaplatili vlastníci nemovitostí s nahlášeným trvalým pobytem k 31. 12.
2014. Ostatní majitelé nemovitostí uhradí částku ve výši 20.000,- Kč na veřejnou část
přípojky, uzavření smlouvy se společností J&M Solutions s.r.o, z Prahy na komplexní
administraci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu veřejného
vodovodu Klobuky-Kobylníky za cenu 145.200,- Kč vč. DPH, udělení výjimky na zvýšení
počtu žáků v nové třídě mateřské školy, která byla zkolaudována v roce 2012 o jednoho, to je
na 25 žáků.
16.12. Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na „Stavební úpravy
tělocvičny a vestavba učebny v místě bývalé kotelny, Základní škola Klobuky“, který řeší
navýšení původní ceny díla o 695.602,- Kč vč. DPH z důvodu rozporů v rozpočtu a
projektové dokumentaci a jejich dopadů na prováděné dílo s firmou FIMOREK – stavební a
obchodní spol. s.r.o., uzavření smlouvy o dílo s firmou FIMOREK – stavební a obchodní
spol. s.r.o. z Kladna na dodatečné práce při stavebních úpravách tělocvičny a vestavbě učebny
- zhotovení nové kanalizace, vybourání stávajících luxferových stěn a instalace nových
funkčních oken, zateplení štítů, zvětšení plochy střechy a odvodnění, až do výše 689.433,- Kč
vč. DPH , dále schválilo sazby za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2016: 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 2016 v příjmech 16,978.700,- Kč, ve
výdajích ve výši 13,114.400,-Kč, tedy s přebytkem ve výši 3,864.300,- Kč. Následně
schválilo finanční úhradu – kompenzaci případné roční ztráty 2016 ČSAD Slaný z
autobusového spoje č. 9 až do výše 39.954,- Kč, zadání vypracování znaleckého posudku pro
prodej nemovitosti čp. 6 na st. p. č. 23 v k.ú. Kobylníky panu Josefu Richtrovi ze Zlonic,
vyhlášení úmyslu prodeje nemovitosti čp. 6 na st. p. č. 23 v k.ú. Kobylníky; podání žádosti o
realizaci prvku plánu společných zařízení v k.ú. Kobylníky – prioritní realizace polní cesty
HC1 na Státní pozemkový úřad; případné umístění pamětní desky Ivana Kraska na budově
obecního úřadu v Klobukách.
Zastupitelstvo neschválilo změnu obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeradice u
Pálečku – zahrnutí části k.ú. Kobylníky z důvodu vyřešení problému nedostatku půdy pro
společná zařízení a uložilo paní starostce toto rozhodnutí písemně sdělit Státnímu
pozemkovému úřadu. Stalo se tak po delší diskusi a připomenutím zkušeností z pozemkových
úprav v katastru Klobuky, kde jsme dali, a to neradi, na přístupové komunikace k polím 2,5
ha.

Počasí:
Leden:
Leden začal teplotami nad nulou a dešti. Teprve od 7. ledna byly ranní mrazíky, ale dne 9.
ledna bylo až 15°C s velkou vichřicí. Vysoké teploty na leden trvaly až do 19. ledna. Celá
poslední dekáda byla také teplotně nad normálem, nemrzlo a nepadal sníh.
Únor:
Lednové počasí trvalo do 5. února, kdy začaly mírné mrazy do -8°C. Dne 8. února napadl za
velkého větru sníh, který druhý den roztál. Dne 10. února bylo +6°C a teploty kolen O°C
trvaly až do 24.2, kdy bylo naměřeno +10°C. Do konce měsíce sníh nepadal a únor se loučil
sluncem a +6°C
Březen:
Začátek měsíce byly teploty od nuly do 13°C, kterou jsem naměřil dne 8.3. Ve druhé dekádě
se postupně oteplovalo až na 12°C. Třetí dekáda byla podobná až na 25.březen, kdy bylo
naměřeno krásných 17°C.
Duben:
První den dubna bylo +6°C a velký vítr. Tato teplota vydržela do 4.4., kdy bylo naměřeno
+17°C, bylo slunečno a opravdu krásně. Hned druhý den bylo ráno -3°C, ale slunečný den
teplotu zvedl na 12°C. Dne 6.4. konečně mírně zapršelo, ale bylo pouze 6°C. Dne 11.4 byla
teplota až 21°C. Toto počasí vydrželo až do 16.4. Od tohoto data byly ranní mrazíky a přes
den do 16°C. Poslední dekáda byly teploty až 24°C, ale stále sucho. Vláhový deficit je velký.
Teprve v noci 27.4. začalo pršet a přeháňky vydržely až do večera 28.4. Napršelo cca 20 mm.
Květen:
Pranostika – studený máj, v stodole ráj – se v letošním roce naplňuje. Za celý měsíc bylo
pouze 5 pěkných dnů. Ostatní dny byla teplota pod průměrem. To ale nevadí obilí. Zemědělci
odhadují, že letošní úroda bude velmi dobrá.
Červen:
Začal vysokými teplotami 24 – 27°C , ale druhý týden se prudce ochladilo a 9.červena celou
noc vydatně pršelo. Bylo to potřeba, protože deficit vody se začal projevovat na polích a
poklesem vody ve studních.
Červenec:
Oproti dlouhodobému průměru byl tento měsíc teplejší o 3°C. Také bylo celkem 9 tropických
nocí, ty se počítají, když teplota v noci přesáhne 20°C. Bohužel také trvalo obrovské sucho.
Podle sdělovacích prostředků dokonce vyschnul jeden pramen Vltavy a televize ukazovala
vyschlá koryta řek v horních tocích. Kupodivu voda ve Skalské potoce od Vrbičan stále
proudila i když v menším množství. Nejvyšší teplotu v naší obci v tomto měsíci jsem naměřil
18.7 a to poctivých 35°C.
Srpen:
Dne 6.8. jsem naměřil ve 13.30 hodin 38,5°C , samozřejmě ve stínu. Teploměr na jihozápadě,
tedy na slunci, byl na 50°C na doraze. Čekal jsem kdy bude zničen, ale k mému překvapení

vydržel. Ještě navečer v 18.00 hodin bylo 33°C. Dne 8.8. o pouť na sv. Vavřince bylo na
teploměru 39°C. Podle meteorologů byla nejvyšší teplota v Dobřichovicích a to 39,8°C.
Vysoké teploty a s nimi obrovské sucho trvaly až do 16.8, kdy konečně vydatně zapršelo.
Déšť byl prudký jenom chvíli a v ostatní čas pršelo tak, že se voda stačila vsakovat, což bylo
velmi vítáno. Zemědělci ale tvrdí, že déšť přišel pozdě, protože kukuřice již zasychá, řepa je
malá a traviny jsou téměř zaschlé. Úroda obilí ale byla velmi dobrá a sklizeň nebyla ničím
narušena.
Září:
Vysoké teploty pokračovaly tento měsíc jeden den. Hned 2.9 se prudce ochladilo a teploty
byly mezi 13-20°C. Dne 12.9. jsem naměřil pouhých 14°C. Poté se teploty zvyšovaly a 17.9
bylo opět tropických 31°C. Večer byla vichřice, prudké ochlazení a opět pouhých 18°C. Deště
stále velmi málo. Deficit spodní vody se stále snižuje. Do konce měsíce září teploty
nepřekročily 15°C.
Říjen:
Dne 1.10. byl ráno první mrazík a to -1,5°C. Odpolední teploty do 19°C. Dne 6.10. začalo
pršet. Dne 12.10. mrazík -3°C. Meteorologové sdělili, že v ČR byla naměřena v tento den
nejnižší teplota v historii měření a to -6°C, na horách až -9°C. Od 14.10 stálé deště, teplota
ráno 3°C, odpoledne kolem 10°C. Na konci měsíce se oteplovalo až na konečných 16°C.
Deště stále málo, ale podle meteorologického ústavu naše oblast je téměř v normálu. Horší
situace je na našich řekách. Labe není splavné, Sázava má nejnižší stav za posledních 30 let,
přehrady na Vltavě i vodní nádrže s pitnou vodou jsou na polovině normálního stavu. Na
Orlické přehradě se objevují základy původních staveb. Na Moravě mají řeky Odra a Morava
vodní hladinu také na 40% průměrného stavu. Ohře v severních Čechách má 75% stav.
Listopad:
Ranní teploty kolem nuly, odpolední až 18°C, které jsem naměřil 7.11. V Podkrkonoší bylo až
rekordních 20,5°C. Nadnormální teploty trvaly až do 14.11. Potom začalo pršet, vály poměrně
velké větry až 90km/hodinu.
Prosinec:
V první dekádě byly teploty do 12°C . Teprve 10.12. byl ranní mrazík -2°C, ale stejné počasí
bylo v dekádě druhé. Od 22. až do 28.12 byly teploty do 12°C. V Děčíně dokonce naměřili
17°C!!! Sníh napadl až 31.12 a to asi 8 cm a začala být zima.
Český meteorologický ústav oznámil, že rok 2015 byl nejteplejší od samého počátku měření,
to je asi od roku 1780. Protože dešťových srážek bylo málo, zemědělci se obávají o úrodu
v roce 2016. Spodní voda klesá a tak je dobře, že bude zahájena výstavba vodovodu Klobuky
–Kobylníky. Alespoň pro tyto části obce bude dostatek kvalitní vody ze severu Čech, tak jako
v Kokovicích, kde je voda ze severu Čech zavedená již od roku 2010.

Základní škola a mateřská škola:
Zprávu o činnosti školy kopíruji z výroční zprávy. Připomínám jenom to, že škola je nedílnou
součástí obce. Zastupitelstvo i paní starostka věnuje škole tradičně hodně času i finančních
prostředků. Myslím si, že je v zájmu obce, aby výchova dětí měla dobrou úroveň. Ředitelkou
školy je stále paní Daniela Doskočilová s dvacetičtyřletou praxí. Dalšími vyučujícími jsou na

l.stupni: Martina Miltrová 17 let praxe, Alena Slivoňová 13 let praxe, Monika Krobová
asistentka s 12 let praxe, Helena Kliková, asistentka 6 let praxe, Dagmar Machálková
učitelka (spec. pedagog) 19 let praxe, Radka Hartmanová 14 let praxe Světlana Kopeck 20 let
praxe, Pavlína Voženílková asistentka 3 roky praxe.
Na 2.stupni:
Mgr. Lenka Janovská sociální ped. 18 let praxe, Bc. Luboš Ondráček
učitel, 14 let praxe, Soňa Šumová, učitelka (spec. pedagog) 9 let praxe, Monika Krobová
asistentka s kvalifikací 12 let praxe, Beata Kurillová učitelka, spec. pedagog 30 let praxe
Jaroslava Hodková učitelka 34 let praxe, Milan Lopour učitel 8 let praxe.
Vyučující ve školní družině:
Monika Krobová, Helena Kliková, Pavlína Voženílková, Milan Lopour, Marcela Hubeňáková
Vendula Kliková.
Nepedagogičtí zaměstnanci školy:
Eva Oliberiusová uklízečka ZŠ, Martina Krumphanzlová ved.šk.jídelny, Vaňková Stanislava
kuchařka, Černý Václav školník a topič plynových kotlů, Šarochová Jana pomocná kuchařka.
Kulturní vystoupení žáků na veřejnosti:
Rozsvěcení vánočního stromu - spojené s vánočními trhy, zpěvem koled a lampionovým
průvodem proběhlo jako začátek adventu.
Besedy a exkurze pro žáky:
Statek Kobylníky – exkurze s programem, Červený kříž – poskytování 1. pomoci, Paměť
národa Praha, Beseda Helpík – poskytování 1.pomoci, Letiště V.Havla – exkurze Praha
Skanzen Přerov nad Labem, Veletržní palác – návštěva galerie, Botanická zahrada +
Planetárium Praha.
Kulturní a vzdělávací akce organizované ve škole:
Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, Mikulášská
nadílka pro žáky, kterou připravili žáci 9.ročníku, lyžařský výcvik Pencovka Krkonoše,
Škola v přírodě Lučanka Lučany nad Nisou, Noc s Andersenem – ve spolupráci s knihovnou
Klobuky-Lezec, čarodějnický rej, zdravá výživa, Hry třetího tisíciletí – 3 denní sportovní
setkání na Peruci (ZŠ Velvary, ZŠ Libušín, ZŠ Slaný, Palackého, SVP Slaný),Škola od
června 2014 realizovala do prosince 2015 projekt OPVK „ Algoritmus individuálního
vzdělávání“ Škola se zúčastnila projektu Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností
Slaný. Školní rok probíhal v přípravách na plánovanou rekonstrukci prostor tělocvičny a
vznik velké třídy na pracovní vyučování. V průběhu prázdnin došlo ke dvěma haváriím na
přívodech vody k WC, takže nakonec došlo na vymalování a opravu školních WC.
V prostorách mateřské školy byla po potopě způsobenou prasklou hadičkou od splachovače
provedena rekonstrukce školní družiny a časti prostor původní třídy v přízemí.
Školní jídelna s kuchyní připravuje obědy pro žáky základní školy, zabezpečuje stravování
dětí v mateřské škole a od 1.1.2003 vaří také pro cizí strávníky – důchodce, obyvatele
Klobuk, zaměstnance ostatních firem v Klobukách, jídelnu využívají dělníci podílející se na
probíhajících rekonstrukcích školy.
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. Jídelna má kapacitu 300 obědů.
Mateřská školka je v provozu od 6.30 do 16.00 hodin.

2. Výchovně vzdělávací proces:
S dětmi pracovali učitelé podle rámcového programu s vypracovaným školním vzdělávacím
programem s názvem SLUNÍČKOVÝ ROK V NAŠÍ ŠKOLCE.
Tento školní program vychází z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání, vede děti ke
zdravému životnímu stylu a vytváří podmínky k všestrannému rozvoji dítěte. Bere v úvahu
finanční možnosti školy a specifické místní podmínky, ve kterých je vzdělávací program
realizován. Program byl sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání a
zahrnoval všech pět 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. Mateřská škola má dostatečné prostory pro stanovenou
kapacitu dětí. Ve školce pracuje 5 pedagogických pracovnic na plný úvazek, jedna na
poloviční a 1 asistentka. Vedoucí učitelkou je Jiřina Říčková - délka praxe 31 let. Učitelkami
jsou Niemsová Naděžda, Kliková Vendula, Zázvorková Marcela, Jitka Pláničková a Gabriela
Zábranská. Dalšími zaměstnanci školky jsou uklízečka Marie Kalíková a školnice Hanzlíková
Irena.
Do mateřské školky jsou přijímány děti ve věku 2 – 6 let, zdravé i tělesně postižené. Pro děti
jsou pořádány různé kulturní akce, jezdí na plavání do haly v Lounech. Děti navštěvovaly
keramickou dílnu během celého školního roku a vytvářely krásné výrobky. 20 dětí
navštěvovalo taneční kroužek, 17 dětí se seznamovalo hravě s anglickým jazykem.
Klub zdravotně postižených:
V roce 2015 uspořádal Klub dvě členské schůze. Výbor se scházel dle potřeby. V březnu byla
schůze tradičně spojena s oslavou MDŽ. V červnu se členové zúčastnili týdenního pobytu na
Lipně v penzionu u Méďů, podnikli plavbu po přehradě, navštívili Český Krumlov, prošli
stezku korunami stromů a uskutečnili několik dalších výletů. Počasí přálo, dovolená se
vydařila. V srpnu uspořádali výlet z Děčína lodí do německého Pilnitzu. Jak je už tradicí,
pořádali velikonoční a vánoční výstavu obdivuhodných ručních prací. Jsou to jedny
z nejlepších akcí v obci. Jednou za měsíc se scházejí členové Klubu v zasedací místnosti
obecního úřadu na popovídání u kávy. Akce se dobře ujala a účast je docela velká. V minulém
roce oslavilo životní jubileum šestnáct členů Klubu, kterým byl vždy předán malý dárek
v hodnotě 100,- Kč. Na činnost Klubu přispělo zastupitelstvo obce částkou 25000,- Kč, za což
jsou členové velice vděční. Klubu přispívají i některé obce, jejichž občané jsou členy KZPO
v Klobukách. Protože onemocněla dlouholetá pokladní paní Dandová a odstoupila paní
Kubiasová muselo se změnit složení výboru, který má nyní pět členů a pracuje v následujícím
složení:
Předsedkyně:
Formánková Miluše
Místopředsedkyně:
Šolcová Vendula
Jubilea organizuje:
Vorlíčková Miroslava
Zapisovatel:
Dubnová Jaroslava
Pokladník:
Kopenec Jiří
Revizní komise:
Kurková Marta a Šrámková Alena

Poštovní úřad:
Česká pošta stále šetří a tak omezuje provozy v malých obcích. Před rokem byly soustředěny
pracovnice, které rozvážejí poštu, do Slaného. Po obcích jezdí ve dvojicích. Služba funguje,
ale lidem časem bude chybět bezprostřední styk, protože se poštovní služby „odcizují“. Na
poštovním úřadu tak zůstala pouze paní Marcela Prepletaná, zkušená pracovnice znalá
veškerých služeb, které pošta poskytuje, včetně finančních pro Poštovní spořitelnu. Dokonce
nějaký vedoucí pracovník pošty přišel na nápad prodávat na místní provozovně drobné zboží.
Provozní místnost je „ozdobená“ nabídkou sešitů, tužek, pohledů atd. připomínající
papírnictví. Podle vlastní zkušenosti služby fungují a ČP a.s. plní heslo „Dnes podáte, zítra
dodáme“ v rámci ˇČR bez závad. Otázkou je, co bude příští rok. Na všech okolních poštách
probíhají intenzívní jednání na poštu Partner, což znamená, že ČP jedná s obecními úřady,
prodejnami na vesnicích a i jiných subjektech, aby zajišťovaly poštovní služby na základě
nějakých dohod. Pošta si má nechat pouze 900 poboček a to vychází na ponechání poboček ve
větších obcích. Takže si možná příští nebo přespříští rok lidi budou chodit vyzvedávat poštu a
platit složenky na obecní úřad, do Jednoty COOP nebo do místní restaurace.
Místní organizace České strany sociálně demokratické v Klobukách:
Příprava na OK, které byla 23.11. v domovském Dělnickém domě v Kladně. Schvalována
byla kandidátka do zastupitelstva kraje. Umístění naší starostky na čtvrtém místě kandidátky
neodpovídá slibům, které byly dány při vyjednávání o podpoře jednotlivých kandidátů.
Krajská kandidátka nakonec odsoudila naší starostku až na 37 místo, což je v podstatě místo
nevolitelné. Místní organizace měla v roce 2015 tři členské schůze a několik porad členů
výboru. Protože má ČSSD v zastupitelstvu obce většinu nejsou problémy z opozicí, která
ostatně souhlasí s našimi návrhy, rozpočtem i dalšími akcemi. Proč také ne, když veškerá
činnost je zaměřena na rozvoj obce. Na členské schůzi místní organizace také byl přijato
významné usnesení o podpoře získání dotace na vodovod pro druhou etapu výstavby.

TJ Sokol Klobuky:
Předsedou TJ Sokol je stále místostarosta obce pan Martin Pinc. Výbor je dále složen z
následujících funkcionáři: : K.Pinc, D.Pinc, J.Čížek st., J.Čížek ml., M.Cabejšek, M.Kotlík
,M.Matějíček, V.Kerner
Fotbalisté v podzimních zápasech okresního přeboru „zabrali“ a dokázali svým umístěním na
druhém místě překvapit. Trenérem byl pan Čížek mladší a asistentem byl pan Václav Hulcr.
Nejúspěšnějším střelcem Klobuk byl Martin Svoboda. Hezký pohled na tabulku.
1.Kročehlavy
2.Klobuky
3.Velké Přítočno
4.Hostouň
Začala rozsáhlá rekonstrukce kabin a sprch. A pokračovalo se na oplocení areálu hřiště a na
výstavbě nové terasy, která bude na místě stávajícího dvora.

Římskokatolická církev:
Nedošlo k žádným změnám oproti roku 2014. Návštěvnost je stále malá. Mše je jednou za
čtrnáct dní. Střecha na kostele vyžaduje opět opravu. Financování je tentokrát slíbené panem
farářem Cyrilem Kubánkem a bude rozhodnuto až po finanční nabídce firmy Zemko.
Sbor dobrovolných hasičů:
Hodnocení bude v následujícím roce, na výroční schůzi v lednu. Je avizovaná změna na
funkci starosty sboru, ale to nemá vliv na činnost členů. Pečují o techniku a pod vedením
velitele pana Štěpána Tomce byli členové v roce 2015 dle velitelových záznamů u
následujících požárů:
22. 4. 2015
12. 7. 2015
22. 7. 2015
26. 7. 2015
28. 7. 2015
4. 8. 2015
9. 8. 2015
10. 8. 2015
25. 8. 2015
21. 9. 2015
30. 9. 2015
22. 10. 2015
1. 12. 2015

Jednotka vyjela k požáru odpadu do obce Zlonice. Při návratu zpět na
základnu byla jednotka povolána zpět do Zlonic k požáru chaty.
Jednotka vyjela na lesní požár do obce Lotouš.
Jednotka vyjela k požáru vzniklému od kastrůlku na plotně do obce Zlonice.
Jednotka vyjela k požáru lesa do obce Plchov.
Jednotka vyjela k požáru trávy do obce Bakov
Jednotka vyjela k rozsáhlému požáru dvou polí a lesa do obce Chrášťany
v okrese Rakovník.
Jednotka vyjela k požáru pole do obce Zlonice.
Jednotka vyjela k požáru trávy do obce Černochov.
Jednotka vyjela k požáru nízké budovy do obce Dřínov.
Jednotka vyjela k požáru nízké budovy do obce Vrbičany.
Jednotka vyjela k požáru lesa do obce Lotouš.
Jednotka vyjela k požáru skladu do obce Zlonice.
Jednotka vyjela k požáru černé skládky do obce Kobylníky.

Statek Novák Jarpice-Kamenice s.r.o. :
Statek Novák – -Jarpice s.r.o je největším rodinným statkem na okrese Kladno. Hospodaří na
víc než 3500 hektarech a má v průměru 80 zaměstnanců. Jeho rozsah činností odpovídá
selskému rozumnému hospodaření v rostlinné i živočišné výrobě. Ve všech oblastech je
soběstačný. Je vybaven moderní mechanizací, ale díky šikovným opravářům v dílně Jarpice
využívá i starších traktorů. V naší obci obhospodařuje 805 ha, z toho v Klobukách 185 ha,
v Čeradicích 238 ha, v Kobylníkách 124 ha a v Pálečku 258 ha. V Kobylníkách provozuje
firma moderní kravín, kde je ustájeno průměrně 650 krav. Farma denně produkuje průměrně
19 000 litrů mléka. Na této farmě je od roku 2013 v provozu nová bioplynová stanice o
výkonu 540 kW, která dodává měsíčně do veřejné sítě 284 MWh. Bioplynová stanice
zpracovává odpad z kravína, kukuřici a další rostlinné produkty. Bioplynová stanice navzdory
předpovědi „znalců“ pracuje bez problémů a zápachu. Je to jeden z moderních zdrojů energie.
Odpadní teplo je využíváno pro vytápění vlastních bytovek a provozu kravína. V Klobukách
dále firma vlastní obilní silo pro uskladnění 11 000 tun obilí, řepky a kukuřice.
Průměrné výnosy statku v roce 2014 :
Pšenice: 9,5 tuny

Ječmen: 7,2 tun
Kukuřice: 13 tun na zrno, 50 tun na siláž
Řepka: 5,1 tun
Cukrovka: 90,6 tuny při cukernatosti 16%
Zaznamenal jsem také od pana Václava Nováka jednu zajímavost o výkonech současné
mechanizace. Souprava nářadí tažená traktorem o výkonu cca 300 kW dokáže uvláčet a zasít
za směnu přes 200 hektarů. Tomu také odpovídá spotřeba nafty, která je přes tisíc litrů.
Výstavba nových domů:
Podle územního plánu je výstavba soustředěna především do centra obce, tj. do Klobuk. Nové
domy byly postaveny zejména na druhé straně Učitelské ulice. Využily se pozemkové úpravy
prováděné Pozemkovým fondem ČR, které umožnily plně zastavět celou délku ulice od
silnice do Vrbičan až po silnici do Telec. Vzniklo tam 16 pěkných parcel o velikosti 1300 –
1700 m2. Dnes mají všechny parcely majitele a jsou již téměř zastavěné. Od Vrbičanské
silnice již postavili domy manželé Horovi, Čermákovi, Kalíkovi, paní Bílková, Luboš
Procházka, manželé Kuběnští, Štětinovi, Pikešovi, Pokorní (již prodali) a dům koupila firma
Statek Novák, a pan Jiří Říčka. Dva domy se dostavují a tři parcely jsou majitelů, kteří zatím
nestaví. Výstavbu připravuje pan Ivan Prapletaný a bude to první dům od silnice do Vrbičan.
Domy jsou vesměs velmi pěkné, velké, zateplené, vytápěné plynem, mají vlastní čističky,
vodu z vrtů, velké garáže pro osobní auta a zahradní altány s možností grilování a další
moderní doplňky, na příklad bazény. Starší domy se opravují, zvětšují. Lze konstatovat, že
stav domů se v celé obci výrazně zlepšil.
Zapsal kronikář Vladimír Procházka
Schválilo zastupitelstvo obce dne 18. 5. 2016

