Zaznamenal kronikář Vladimír Procházka
SLOVO NA ÚVOD
Nový rok začal bouřlivými oslavami ve všech městech a vesnicích. Velké
vítání bylo ovlivněno mimořádným, kulatým, letopočtem a i tím, že řada lidí
slavila nové tisíciletí. To však byla oslava předčasná, neboť nové tisíciletí začíná
až letopočtem 2001. Oslavu tak lze chápat pouze jako oslavu počátku
posledního roku druhého tisíciletí. Tak proběhl i nástup do nového roku v naší
obci.
Občané očekávají vesměs stejné věci. Chtějí práci, klidné prostředí,
stabilní měnu, jistotu, že někdo nevytuneluje banku ve které mají úspory,
samozřejmě bezpečnou vesnici, dobrou zdravotní péči pro ty, kteří ji potřebují,
zdraví, přiměřené mzdy a podobně. Z přání již dávno vypadla slova o svobodě
občanů, o dostatku zboží v prodejnách, o míru. Tyto hodnoty považujeme po
deseti letech svobody za naprosto normální a samozřejmé. Tržní vztahy fungují
v našem státě, jako v každém jiném, s přebytkem zboží i nabídky prací.
Dnešním dvacetiletým již musíme vysvětlovat, že když byli malí, tak jsme stáli
fronty na jižní ovoce, džíny sháněli v Tuzexu za vyšmelené bony, při nástupu do
vyšších škol jsme potupně sháněli doporučení a souhlas orgánů komunistické
strany, případně nějakou přímluvu vlivného známého. Kroutí hlavou a moc nám
něvěří. Je to velmi, velmi dobře.
Na druhé straně jsou na trhu práce nezaměstnaní, obvykle méně
kvalifikovaní občané, zejména Romové, ze kterých v naší obci nepracuje ani
jeden. Průměrná míra nezaměstnanosti na okrese Kladno byla 9,7%, na Slánsku
8,7% a v naší obci 18 %. Problematika Romů se stává velmi vážnou. Žijí ze
sociální podpory, která na rodinu o sedmi členech činí kolem 20 000.-Kč
měsíčně. To je podpora, ze které se dá vyžít při šetrném hospodaření. To ale
právě oni neumí. Při nedostatku, zejména koncem měsíce si opatřují zdroje
sběrem železa, papíru, v sezóně sběrem jablek a někdy i nelegálními postupy, to
jest drobnými krádežemi, půjčkami od sousedů a pod.
Stav a pohyb obyvatelstva během roku 2000
K 1.1.2000 měla obec celkem 952 obyvatel s průměrným věkem 37,8 let.
Z toho bylo 461 mužů a 491 žen.
K 31.12.2000 měla obec celkem 994 obyvatel s průměrným věkem 37,8 let.
Z toho bylo 475 mužů a 519 žen. V tomto roce se zvýšil počet obyvatel obce o
42 obyvatel.

Tabulka počtu obyvatel a průměrný věk v místních částech obce ( v závorce rok
1998)
Místní část

muži

ženy

celkem

průměrný věk

Čeradice
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček

(27) 28
(266) 280
(69) 71
(41) 41
(58) 55

(30 ) 30
(277) 294
(68) 75
(49) 49
(67) 71

(57) 58
(543) 574
(137 ) 146
(90) 90
(125) 126

42,3
38,2
32,4
39,6
42,4

Počet sňatků našich občanů
Počet rozvodů
Počet zemřelých
Počet narozených dětí
Počet odstěhovaných občanů z obce
Počet přistěhovaných do obce
Počet přestěhovaných v rámci obce

5
1
4
7
33
64
17

Nejstarší občané obce narození do roku 1916:
Bradáčová Růžena, Klobuky 9.května 61
Čížková Růžena, Kokovice 57
Dolanská Miloslava, Klobuky V.B.Třebízského 164
Hanslová Anna, Páleček 34
Hanzal Karel, Klobuky Nová 134
Koudelková Anna, Klobuky Potoční 106
Kozáková Růžena, Páleček 62
Krkonošková Marie, Páleček 35
Maříková Růžena, Páleček 1
Petřík Bohuslav, Páleček 55
Rajnišová Marie, Klobuky Nová 149
Rusová Jaroslava, Páleček 32
Samuelová Žofie, Páleček 42
Sejpalová Ludmila, Klobuky Náměstí 9. května 153
Svobodová Hana, Klobuky Náměstí 9. května 48
Štekrtová Marie, Kokovice 49
Švecová Marie, Páleček 14
Tranta Karel, Klobuky Učitelská 163

1914
1912
1915
1906
1911
1907
1910
1915
1912
1914
1909
1905
1909
1911
1916
1913
1915
1916

Celkem je v obci 18 občanů starších 85 let, z toho 15 žen a 3 muži. Osm žen
žije v Pálečku!

Paní Rusová z Pálečku je nejstarší občanka. Je stále zdravá, aktivní na
zahrádce i v domácnosti. Žije sama, děti, vnuci a pravnuci ji navštěvují
pravidelně o sobotách a nedělích nebo podle potřeby.
Obecní úřad:
Obecní úřad pracuje ve složení: Starosta - Jiří Kopenec, účetní -Miluše
Doubková, pokladní a administrativní práce - Marie Hýsková. Jako údržbář
všeho pracuje Jaroslav Sejpal. Dále jsou zaměstnáváni na veřejně prospěšných
pracích s finanční podporou Úřadu práce v Kladně ve výši 4500.-Kč na osobu
Karel Horák, Vlastimil Veselý, a Irena Formánková. Dále OÚ zaměstnává
uklizečku ve zdravotním středisku paní Evu Richtrovou, hrobníka v Klobukách
Zděnka Zímu a hrobníka v Pálečku Martina Egra. Oproti roku 1999 se nic
nezměnilo.
Obecní zastupitelstvo:
OZ pracovalo ve složení: starosta Jiří Kopenec, zástupce starosty Antonín
Svojanovský, předseda finanční komise Marie Fidlerová, předseda kontrolní
komise Jaroslav Říčka, předseda stavební komise Marek Suk, předseda
zdravotní a sociální komise Lenka Linhartová, předseda komise pro tělovýchovu
a sport Gustav Kytka, předseda komise pro životní prostředí a regiony Lenka
Dandová, předseda kulturní a školské komise a kronikář Vladimír Procházka.
Rovněž v OZ nedošlo k žádným změnám.
Hlavní problémy, které projednávalo obecní zastupitelstvo:
Zasedání OZ dne 18.2.:
Odsouhlasilo zakoupení nového kopírovacího přístroje v ceně cca 30000.Kč a mopedu pro rozvážení obědů důchodcům za 25000.-Kč. Jednalo opět o
plynofikaci. Vzalo na vědomí, že práce pokračují pomalu, ale že dodavatel vše
dožene po zaplacení dluhu, který má obec Třebíz. Stále trvá úkol pro starostu,
aby odprodal pozemky panu Haladovi z Pálečku č.p. 516/2, paní Dykastové z
Kobylník č.p. 53/3 a panu Posovi z Klobuk č.p. 37. Projednávána byla také
problematika chovu hospodářských zvířat v obci. Bylo tak reagováno na
stížnosti občanů, kteří jsou v blízkosti chovů obtěžováni pachy. Komise pro
životní prostředí dostala za úkol připravit řešení v obecně závazné vyhlášce.

Zasedání OZ 26.4. :

Projednávalo problémy kolem kácení stromů, plynofikaci obce, zákon
č.359/99Sb o sociálně právní ochraně dětí a pověřilo jeho uplatňováním kulturně
školskou komisi vedenou p. Procházkou. Schválilo zvýšení nájemného za byty v
obci o růst cen stavebních prací s platností od 1.7.2000, rozpočet obce na rok
2000 a pověřilo starostu, aby jednal o půjčce na plynofikaci ve výši cca 2,5 mil.
od České spořitelny a.s. Kladno. Dále OZ schválilo vyplacení odměn ve výši
dvou platů. Proti byli zastupitelé za ČSSD, mimo paní Fidlerové. Starosta
dostal za úkol, jednat o prodeji akcií Vodáren Kladno - Mělník.
Rozpočet činil pro rok 2000 v příjmech i výdajích částku 7 912 228.-Kč, včetně
započítání zůstatku z roku 1999 ve výši 2 082 675.-Kč. Převážnou část příjmů
činí příjmy z daní a dotací od státu ve výši 4 703 244.- Kč.
Zasedání OZ dne 21.6.:
OZ odsouhlasilo půjčku obci Třebíz ve výši 620 820,-Kč, aby mohla
zaplatit provedené práce na plynofikaci Třebíze. Tato půjčka bude splacena do
dvou let tak, aby nebyla narušena platební schopnost Klobuk při prováděné
plynofikaci obce. Rozhodnuto bylo, že povolování kácení stromů bude za 200.Kč, a bude důsledně kontrolováno. Projednány byly i dluhy občanů za
proplácení obědů ve školní jídelně a rozhodnuto o případném předání dluhů k
soudnímu vymáhání, pokud nebude zaplaceno do konce školního roku.
Starostovi bylo uloženo zpracovat poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší
od podnikatelů.
Zasedání OZ dne 20.9.:
Opět byla projednávána plynofikace obce a prodloužení termínu ze strany
dodavatele Ekospolu Praha. Odsouhlasena byla úprava rozpočtu v příjmech i
výdajích o 65 000,- Kč. Schváleno bylo hospodaření obce za leden až srpen.
Odsouhlaseno bylo i přidělení bytu na radnici č.p. 62 paní Lence Dandové s
dvěmi dětmi, který se uvolnil po kadeřnici paní Anně Kédlové. Znovu byly
projednávány dluhy za stravování ve školní jídelně a bylo rozhodnuto o předání
dlužníků Okresnímu soudu k vymáhání občansko-právní cestou. Odsouhlaseny
byly pronájmy obecních pozemků v katastru Čeradice parcelní číslo 296/1 paní
Lopézové a panu Smejkalovi. Na žádost pana Staňka byla projednávána otázka
svícení v nočních hodinách od 24.00.do 04.00, kdy je z úsporných důvodů
zhasnuto. OZ potvrdilo stávající stav s poukazem na nedostatek financí. Paní
Hanzlíkové byla zamítnuta žádost o koupi autobusové čekárny v Kobylníkách.
Zasedání OZ dne 22.11.:
OZ vzalo na vědomí zprávu o výsledku voleb do Krajského zastupitelstva
a do Senátu, zprávu starosty o plynofikaci, žádost o prodej stavební parcely panu
Ing. Josefu Štětinovi a směrnici o provedení inventarizace majetku obce.
Schválilo úmysl odprodeje pozemku parcelní číslo 139 o výměře 530 m2 panu

Jaroslavu Říčkovi, pronájem obchodu a pohostinství v Kokovicích paní Marcele
Klikové a odměny pro starostu a zástupce starosty dle nového nařízení vlády č.
358/2000. Měsíční odměna pro starostu činí 25 000.- Kč a pro neuvolněného
zástupce 10 000.-Kč. Zároveň byly schváleny odměny pro všechny zastupitele
ve výši měsíční odměny, která činila 700,- Kč.
Uložilo starostovi, aby pozval na příští jednání ředitelku ZŠ, aby
projednal s firmou Kapeya s.r.o. s jednatelem panem Janouškem situaci kolem
vypuštěného cukrovarského rybníka. Dále aby zajistil od podnikatelů plány
likvidace odpadů
Zasedání OZ dne 20.12.:
Vzalo na vědomí zprávu ředitelky ZŠ o stavu dětí a možnostech řešení
výchovy nepřizpůsobivých dětí, hlavně Romů. Rozhodlo o zrušení finanční a
kontrolní komise, schválilo zřízení finančního výboru v čele s paní Fidlerovou a
kontrolního výboru s předsedou panem Říčkou. Schválilo novou cenu pozemku,
který kupuje pan Janoušek č.p. 139 a 141/2 v katastru Kobylníky na 20.-Kč/m2.
Uložilo starostovi, aby zajistil schůzku s rodiči problémových dětí a výběrové
řízení na dodavatele stavby„úprava komunikací v Kobylníkách“. Předsedům
výborů bylo uloženo zajistit do příštího zasedání OZ prvé zasedání.
Činnost společenských organizací:
Základní organizace Sdružení zdravotně postižených:
Organizace měla k 31.12.2000 48 členů, z toho 31 žen a 17 mužů. Během
roku byly tři členské schůze a dvě výborové. Kromě toho se členové výboru
scházeli podle potřeby k poradám. SZdP organizovala rekondiční pobyty s
lékařským dozorem a rehabilitačními pracovníky. Na těchto rekondicích byly
pořádány lékařské přednášky, masáže, cvičení, koupele, vycházky a pod. Dvě
členky se zúčastnily rekondičního pobytu v Křižanově. Jedenáct osob se
rekreovalo týden v Nové Vsi pod Pleší. Poprvé se uskutečnil rekreační pobyt ve
středisku tělovýchovy a sportu ve Zbraslavicích, kde bylo 12 osob.
Pro členy byl uspořádán zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích,
spojený s prohlídkou sklárny v Libochovicích. Na zpáteční cestě byla zastávka v
zahradnictví v Budeničkách.
Členům, kteří oslavují kulatá jubilea členové výboru chodí poblahopřát s
malým dárkem v hodnotě 80.-Kč. Celkem bylo gratulováno devíti členům a
členkám.
Obecní zastupitelstvo přispělo na činnost organizace částkou 5000.-Kč.
Předsedkyně organizace pí. Helena Procházková a jednatelka pí. Věra Kleinová
jsou rovněž členkami okresního výboru Sdružení tělesně postižených. Pokladník
organizace je paní Anna Dandová .

Za zmínku stojí i to, že členy Klobucké ZO jsou i občané Zlonic a
Slaného. Svědčí to o dobré a starostlivé práci výboru. Členy organizace zůstali i
manželé Strnadovi, kteří jsou v domově důchodců ve Smečně.
Organizace informuje pravidelně ve vývěsce o nových metodách péče o
zdraví, nárocích invalidních občanů a pod. Vývěsní skříňka je propůjčena od
OÚ a je umístěna uprostřed obce, proti obchodnímu středisku Jednota.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu:
Základní organizace měla 50 členů. Víbor se scházel dle potřeby.
Organizační práce převážně byla na předsedovi panu Petru Králíčkovi a
hospodářce pí. Heleně Procházkové. Pro členy i nečleny v Klobukách byl
uspořádán pěkný zájezd do Veltrus, na výstavu růží, kterou pořádal
ROSAKLUB Kralupy. Současně si účastníci zájezdu prohlédli Veltruský zámek.
Oběd byl v restauraci ve Veltrusech. Potom následovala prohlídka
Středočeského muzea s expozicí o osídlení středních Čech v Roztokách u Prahy.
Současně byla navštívena zajímavá expozice obrazů paní Zděnky Braunerové.
Provoz v moštárně začal 9.9. a poslední jablka byla zmoštována 14.10. V
moštárně pracovali manželé Šimákovi a paní Kyselková. Díky dobré propagaci i
práce obsluhy, bylo zmoštováno 8582 kg jablek. Tržba činila 15596.-Kč.
Moštovat jezdili lidé z Perucka a okolí Slaného. Zařízení moštárny pracovalo
spolehlivě, bez jediné závady .
Organizace zajistila 330.- kg sadbových brambor ze šlechtitelské stanice
Keřkov na Vysočině. Všichni, kdo je zasázeli byli nadmíru spokojeni s výnosem
i kvalitou.
Územní rada Kladno uspořádala výstavu výpěstků členů ČZS. Týden před
touto výstavou měla být i výstava ve Slaném. Naše ZO připravila řadu exponátů,
ale marně, neboť na poslední chvíli obdržela sdělení, že se výstava ve Slaném
nekoná. Škoda, v době Havelských trhů, které ve Slaném probíhaly, to mohla
být dobrá akce. V Kladně se zahrádkáři výstavy nezúčastnili.
Na úpravě veřejných prostranství či veřejné zeleně, bylo odpracováno
málo. Zahrádkáři ale přispěli ke vzhledu obce péčí o svoje zahrádky a
květinovou výzdobou svých domů.
Dobře fungovala informační služba zahrádkářům i ostatním občanům
vyvěšováním aktuálních nabídek.

Základní organizace dobrovolného svazu hasičů v Klobukách
Hasiči v Klobukách na výroční členské schůzi hodnotili práci za uplynulý
rok. Čtyřicet dva členů v čele se starostou hasičů panem Ladislavem Šrámkem a

velitelem panem Miroslavem Švandrlíkem odvedlo dobrou práci. Byli u pěti
požárů, tři členové se zúčastnili odborného školení, 36 členů se ve třech
termínech školilo v používání dýchacích přístrojů, zúčastnili se okresní soutěže
ve Stochov, tak zvané „Dědkyády“ a dalších soutěží, které pořádal OV OHS v
Kladně.
Na údržbě výstroje, výzbroje a požární techniky, členové odpracovali 278
hodin. I to byl důvod, aby rok ukončili taneční zábavou a společně tak oslavili
úspěchy a vstup do nového tisíciletí. Starostou byl opět zvolen pan Šrámek,
pokladníkem zůstal pan Josef Konrád. Nedořešená zůstala funkce velitele,
protože pan Švandrlík po dlouhých letech již nechtěl funkci přijmout. Na funkci
jsou dva kandidáti, pan Vojtěch Linhart a pan Václav Černý.
Při bilancování je dobře připomenout i historická fakta. Hasičský sbor byl
založen již v roce 1884. U zrodu stál ředitel cukrovaru pan Bohumil Zap a
základem sboru byli hasiči cukrovarského továrního sboru a cukrovarská
hasební technika. Správní rada cukrovaru také dobrovolný hasičský sbor
podporovala. Podotýkám, že podpora cukrovaru hasičům i obci trvala, bez
ohledu na režim nebo války, až do doby jeho uzavření v roce 1992.
Historické dokumenty, které má dlouholetý starosta sboru hasičů, pan
Zdeňek Zíma, svědčí o dlouhodobé a prospěšné činnosti pro obec i okolí.
Pečlivě vedené účetnictví a záznamy prokazují, jakou vážnost sbor i jednotliví
členové v obci měli. Hasiči drželi čestnou stráž na pohřbech významných
občanů, byli u všech kulturních akcí, jako pořádková služba, zachraňovali
majetek a obětavě pomáhali občanům 115 let. Úctyhodná bilance.
Před stoletými oslavami si hasiči postavili s pomocí obce novou hasičskou
zbrojnici, svépomocí a za pouhých 10 měsíců. Budova pro stání Tatry 138
CAS, skříňové Avie s motorovou stříkačkou, mikrobusem Š 1203 a s další
technikou, se sociálním zázemím, s učebnou, kuchyňkou a společenským sálem
je důstojným stánkem, který slouží i k pořádání kulturních akcí OÚ, školou nebo
jinými společenskými organizacemi.
O bohaté činnosti svědčí dokumenty, na příklad pozvánka k devátému
sjezdu a řádné valné hromadě Hasičské župy Slánské, které byly v Klobukách
dne 12.7.1896, účast na Krajinské hospodářsko-průmyslové výstavě ve
Slaném 1897, účast na čtrnáctém sjezdu Slánské župy u příležitosti
pětadvacetiletého trvání sboru dobrovolných hasičů ve Smečně v roce 1901 a
podobných akcích v průběhu celého trvání dobrovolného sboru. Zástupci sboru
se zúčastnili dne 19.6.1898 pokládání základního kamene k pomníku Františka
Palackého v Praze u příležitosti výročí jeho stých narozenin.

Podle přehledu stavů mužstva jednotlivých hasičských sborů v roce 1901
měly Klobuky 34 činných hasičů a 65 přispívajících, zatím co na příklad Slaný,
s nepoměrně větším počtem obyvatel, měl 21 aktivních členů a 50
přispívajících. Nejvíce dobrovolných hasičů mělo v té době Smečno, 36 činných
a 49 přispívajících.
Tělovýchovná jednota SOKOL Klobuky:
Oddíl kopané nedodal materiál k zápisu do kroniky ani přes
několikanásobné žádosti kronikáře i starosty. Dovoluji si tedy provést zápis z
vlastních vědomostí i pohledu. Výbor pracoval ve stejném složení jako vloni.
Členská základna se zvětšila o žáky, kteří úspěšně reprezentují obec. Scházejí se
pravidelně na trénincích pod vedením pana Čížka a Douši. Dospělí hrají se
střídavými úspěchy o střed tabulky III.třídy. Výbor po odchodu pana Antonína
Krčka podle mého soudu postrádá osobnost, která by citlivě a s rozumem
usměrňovala některá rozhodnutí.
Opět byla uspořádána řada tanečních zábav, jejichž výtěžek byl plně
věnován na činnost, zejména na dopravu hráčů a opravy sokolovny.
Asociace Sport pro všechny registruje 37 žen, 9 starších žákyň a 1
dorostenku. Oddíl žactva se nescházel, Lenka Dandová odešla na mateřskou
dovolenou. Náhradní cvičitelku se nepodařilo zajistit, a tak starší žákyně cvičily
v oddíle žen. V první polovině roku byla pravidelná cvičení každé úterý a
čtvrtek. Cvičení vedla cvičitelka aerobiku Ivana Prokopová ze Strádonic.
Průměrná účast byla 20 žen a 8 dorostenek. V druhé polovině roku aktivita
polevila, cvičilo se pouze v úterý, opět ve školní tělocvičně. Na cvičení
docházela i děvčata z okolních vesnic. Zprávu doplňuji o sdělení, že cvičení
stále organizuje paní Marta Sejpalová, které patří dík za obětavost a trvalé
nadšení pro tuto činnost.
Junák:
V roce 2000 postupně ukončila činnost v oddíle větší část skautů a
skautek, kteří působili v oddíle 6 až 8 roků. Zůstali převážně mladší Světlušky a
Vlčata, jako na začátku založení oddílu.
Přesto se v tomto roce podařila věc, o kterou skauti usilovali několik roků.
Získali pro aktivní spolupráci pana Jana Ruszo z Vrbičan, který hraje na kytaru.
I s omezeným počtem členů (celkem 9), byly schůzky konány pravidelně
jedenkrát týdně. Podnikli výpravu na hrad Pravda, zorganizovali závody
jednotlivců ze skautských znalostí a navštívili Slánskou hvězdárnu. Vzhledem
ke špatnému počasí se tato akce moc nepovedla.
Velmi dobře dopadlo roznášení Betlémského světla občanům Klobuk.
Jako odměnu dostali skauti od občanů celkem 300,- Kč.
Pro zvýšení atraktivnosti výletů byl zakoupen kvalitní dalekohled.

Letní tábor byl tentokrát pro šest nováčků, kteří se ještě žádného tábora
nezúčastnili v areálu stálého tábora J.A.Komenského v Bělči nad Orlicí, který je
majetkem křesťanského sdružení YMCA. Tábor proběhl od 17.8. do 29.8. a
zúčastnili se ho P. Doušová, B.Pincová,V.Franková, J.Ruszo, A.Matějíčková,
M.Volráb a vedoucí oddílu. V.Hýsek. Počasí bylo krásné, a tak účastníci
věnovali převážnou část pobytu koupání. Zúčastnili se celotáborové hry
Robinson Crusoe a podnikali celodenní i krátkodobé výlety po okolí. Vedením
tábora byli ohodnoceni Březovými lístky YMCA za vzorné vystupování a
přátelské chování k ostatním účastníkům.
Základní škola:
I v tomto roce v ZŠ trvá nedostatek žáků. Druhé pololetí školního roku
navštěvovalo školu 86 žáků na obou stupních. Učitelský sbor zůstal od minulého
roku nezměněn.
Podrobnější popis akcí je v kronice základní školy.
Mateřská škola:
Mateřská škola má jedno oddělení s 27 dětmi. Ředitelkou školky je slečna
Radka Strachotová. Paní Zděnka Filipová, která dělala ředitelku v minulých
obdobích se po smrti svého manžela odstěhovala ze sousedních Vrbičan do
severních Čech.
Školné ve školce zůstalo na stejné výši jako loni, to je 100.-Kč za jedno
dítě. Kdo má ve školce děti dvě, platí pouze 150.-Kč. V MŠ je vedena
samostatná kronika, nerozepisuji všechny akce a končím zápis opět s
konstatováním, že o děti předškolního věku je velmi dobře postaráno. Zápis je v
kronice MŠ.
Knihovna:
V tomto roce měla knihovna 173 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 10104
svazků. Z toho bylo 2404 naučné literatury pro dospělé vč. časopisů 5596
zábavné literatury pro dospělé , 733 naučné literatury pro děti vč. časopisů, 1371
krásné literatury pro děti.
Celkem bylo zakoupeno 55 nových knih a odebíráno 8 časopisů. To vše
stálo 14925.-Kč. Knihy jsou drahé, průměrně stojí kniha 300.-Kč. Protože je
obec zadlužena plynofikací, je nákup nových knih omezen. 638 svazků se
zastaralou tematikou bylo vyřazeno.
Spolupráce se ZŠ, hlavně s dětmi, které chodí do družiny, byla velmi
dobrá. Děti chodily dvakrát do měsíce na různé soutěže, vyráběly různé ozdobné
předměty na vánoce a velikonoce, malovaly a pod. Koncem roku požádala
knihovna v rámci veřejné informační služby knihoven o dotaci na zakoupení

počítače ministerstvo kultury, včetně připojení na Internet. Pokud se tak stane,
bude naše knihovna jediným zdrojem informací v širokém okolí.
Knihovnicí byla i v tomto roce paní Marie Hýsková, která tuto funkci
vykonává, velmi svědomitě a odpovědně, již 30 let.
Pošta:
V obsazení poštovního úřadu nedošlo k žádným změnám. Vedoucí je stále
paní Králíčková, u přepážky pracuje paní Prepletaná, poštu roznášejí paní
Mračková, Dzubová a Kliková. Nezměnilo se nic ani v obsluhovaném území od
Bilichova až po Vrbičany. Služby jsou na dobré úrovni včetně služeb
peněžních, ve kterých byly zavedeny i platební karty. Veškeré operace jsou přes
výpočetní techniku. Na poštovním úřadě jsou ke koupi pohledy a veškerý tisk.
Katolická církev:
Farnost Klobuky spadá stále pod správu farního úřadu Zlonice, kde stále
působí Páter Andřej Griegel. Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od
14.00 hod. Účast se pohybuje kolem deseti, o pouť do patnácti věřících.
Katolická církev stále nemá více příznivců. Kostel je značně zchátralý. Padá
omítka, vichřice poškodila i plechovou střechu, takže zatéká a nad oltářem se
tvoří mapy, které v budoucnu zapříčiní opadávání omítky. Vnitřní malby jsou
opadané, omítky popraskané, obrazy ukradené. Jenom díky trvalé péči věřících
působí vnitřní prostory kostela důstojným dojmem. Kdy budou peníze na opravy
není známo. Ani církev, ani obec nebo ministerstvo kultury nemají prostředky
na opravu, i když se jedná o památku a dominantu Klobuk i okolí starou
minimálně pět set let.
Dobrou zprávou je to, že je obývána fara. Po dohodě s církevní správou
zde bydlí pan Kamil Cifera s přítelkyní. Udělal nutné opravy horního bytu,
opravil rozvody vody, osadil nové čerpadlo do studny, provedl rekonstrukci
elektrických rozvodů, osadil nové domovní dveře, které byly rovněž ukradené a
vyčistil zahradu. Zatím mu více nedovoluje nedostatek finančních prostředků.
Politické strany:
Jediná politická strana, která je v obci činná, je ČSSD. Předsedou je
Vladimír Procházka a místopředsedou je Antonín Svojanovský. Dalšími členy
jsou panové Jindřich Jelínek, Gustav Kytka, Václav Henzl, Pavel Rumler (z
Kvílic) a Jiří Prokop (z Hořešoviček). Členové se sešli na pěti členských
schůzích, kde projednávali většinou politickou situaci ve státě a obci. Kritické
připomínky měli k práci OZ a starosty. Několikrát bylo zvažováno odstoupení
zastupitelů za ČSSD v OZ, ale na doporučení předsedy OVV Kladno a po

zkušenostech s podobným aktem ve Slaném, bylo rozhodnuto vydržet do
komunálních voleb v roce 2002 a pracovat aktivně ve prospěch obce. Pánové
Svojanovský a Procházka se zúčastnili jako delegáti Okresní konference ČSSD,
která byla konána za účasti ministra vnitra Grosse a ministra financí Mertlíka.
Vladimír Procházka byl na konferenci zvolen místopředsedou okresní
organizace a také delegátem na jubilejní 30. sjezd ČSSD.
Podnikatelé:
Každý rok píši o některých živnostnících. Letos se mi podařilo získat
informace od dalších dvou.
Miroslav Krupka - EVOS
Předmět podnikání: Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických
zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. Firma byla založena po rozpadu
zemědělského družstva Hořešovice, kde pan Krupka byl zástupcem vedoucího
přidružené výroby. Nejprve přešel s elektrotechnickou činností do firmy SVR
Třebíz pana Ing. Pláničky a v roce 1995 se osamostatnil a začal podnikat jako
osoba samostatně výdělečně činná.
Začal pro firmu TRANSTECHNIK DEMAG ve Slaném vyrábět
rozvaděče pro mostové jeřáby. Potom navázal spolupráci
s firmou
UNISERVIS, pro kterou vykonával elektropráce v okrese Kladno. Převážně
pracoval v podniku Kablo Kladno, DRAKA KABELY ve Velkém Meziříčí,
kabelovna Chýše. Pro tuto firmu montoval nové technologické linky pro výrobu
kabelů. Po koupi podniku Kablo Kladno nadnárodní společností NKT Cables se
sídlem v Dánsku začal stěhovat a montovat technologické linky z Dánska do
Kladna. Protože neměl pracovní povolení v Dánsku, prováděla demontáže
dánská firma pod jeho vedením. Dovezené zařízení v Čechách smontovala jeho
firma a stroje již vyrábí gumové kabely. Hezký příklad úspěšného živnostníka!
KONOS - pan Šrámek, sídlo v Kokovicích v bývalém Netrefově mlýně.
Firma byla založena v roce 1991, do Kokovic přestěhována v roce 1994.
Také tato firma vznikla po rozpadu velkého podniku OPP Slaný. Zabývá se
výrobou výsekových nožů pro obuvnický, automobilový a textilní průmysl. Z
významných firem lze jmenovat Triolu, WV, Semperit, Opel, Škodu, různá
obuvnická družstva. Strojní vybavení koupil od bývalého OPP. Pracuje se svým
synem a Pavlem Morou, kterému jsme před šesti lety prodali dům č.p.10 v
Kokovicích, bývalý objekt národního výboru. Protože stále trvá recese v
obuvnickém průmyslu, stačí výdělky na obživu, na rozvoj však nikoliv. Zakázky
má i do Německa.
Investiční akce a opravy v obci:

Obec provádí stále plynofikaci. V průběhu roku došlo ke zpoždění akce,
protože obec Třebíz dlužila dodavateli, firmě EKOSOPL a.s. částku asi 800000.Kč. Aby se práce úplně nezastavily, musely obce Klobuky a Vraný dluh zaplatit.
Dluh bude obec Třebíz splácet do roku 2001.
Z nových staveb byl zkolaudován pouze dům č.p. 29, pana Radka Volrába,
postavený na místě zbořeniště starého domu, kde původně bydlela rodina
Bechyňských. Její potomci, syn Oldřich Bechyňský s rodinou, žijí ve Smečně.
Druhá kolaudace se týkala rozšíření rodinného domku manželů Erlichových ,
č.p. 29 v Čeradicích.
Stavební komise dále registrovala následující drobné stavby a opravy domů:
Kusová Blanka Klobuky 96 - výměna oken na jižní straně za plastová
Volráb František Klobuky 194 - nové oplocení domu
Routnerovi Kokovice 40 - nové oplocení a vydláždění dvora
Formánkovi Klobuky 67 - osazení nových střešních oken
Záhorcová Katrin Klobuky 50 - přestavba a nová okna
Grunzovi Klobuky 53 - výměna oken
Ševícová - Hosnédlová Klobuky 139 - vnitřní úprava, výměna oken
Česká pošta 86 - nové schodiště a úprava chodby
Muratová Monika Klobuky 94 - výměna okna na náměstí
Pokorný Václav Klobuky 155 - výměna oken
Kubíčkovi Klobuky 146 obnova oplocení zahrady proti sokolovně
Stavební povolení byla vydána:
Eisenhammer Vlastimil Klobuky 137 - výstavba bazénu
Dikovi Kokovice 37 - vnitřní a venkovní úpravy
Doubek Miloš Klobuky 173 - výstavba truhlářské dílny
Janatovi Páleček 42 - rekonstrukce domu a demolice
Do konce roku bylo vydáno 17 stavebních povolení na plynofikaci domů.

Stručný přehled událostí v ČR a ve světě v časovém sledu:
Leden:
ČR hospodařila v předchozím roce se schodkem 30 miliard korun. Rozpočet na
rok 2000 byl schválen až v březnu.
Čeští hokejisté do dvaceti let se ve Švédsku stali mistry světa.

Ve Španělsku padaly z nebe kusy ledu o velikosti fotbalového míče. Záhadu se
nepodařilo vědecky vysvětlit.
Únor:
Po řadě ztrátových obchodů byla ohrožena stabilita Komerční banky.
Rezignoval generální ředitel Jan Koller a stát musel převzít řadu nevratných
úvěrů. Ztráty byly cca 50 miliard korun.
Atleti ČR dosáhli na halovém ME největšího úspěchu v dosavadní historii, když
skončili druzí.
Březen:
Největší peněžní ústav Česká spořitelna a.s. byl prodán Rakouské bance Erste
Bank za 19 miliard korun. V Rusku byl zvolen novým prezidentem Vladimír
Puti
Mohutná lavina u Kaprunu v Rakousku připravila o život 12 lyžařů.
Duben:
Stanislav Gross se stal ministrem vnitra. Necelé tři týdny poté pokračoval
zemětřesení ve vládě i na dalších ministerstvech. Ministrem dopravy byl
jmenován Jaromír Schling a ministrem pro místní rozvoj Petr Lachnit.
Na Filipínách se zřítilo dopravní letadlo se 131 pasažéry.
Náš nejúspěšnější hokejista a nejdražší na světě Jaromír Jágr (příjem za rok 10
milionů dolarů) byl potřetí v řadě nejlepší v Kanadě a podruhé v ČR.
Dvě části pověstné jantarové komnaty ukradené nacisty ve II. sv. válce byly
vráceny do Petrohradu
Květen:
České dráhy zvýšily ceny jízdného o 10,7 %.
V továrně na zábavnou pyrotechniku v Nizozemsku došlo k výbuchu, při kterém
přišlo o život 18 lidí a bylo zničeno 400 domů.
Hokejisté ČR se podruhé za sebou stali v Petrohradě mistry světa, když porazili
ve finále hokejisty Slovenska v téměř „bratrovražedném“ boji. Fotbalisté Sparty
Praha se opět stali mistry republiky, když porazili v derby Slavii Praha 5 : 1 .
V německém Hannoveru bylo zahájeno EXPO 2000.
Červen:
Investiční a Poštovní banka měla podobné problémy jako Komerční banka.
Hrozila ekonomická krize. Ministr financí Mertlík s požehnáním vlády odprodal
IPB Československé Obchodní bance, která je v majetku belgické KBC. Za IPB
převzala vláda záruky za nedobytné pohledávky přesahující 100 miliard korun.
Prodej se stal předmětem kritiky opozice.
Německá vláda oznámila, že do dvaceti let zlikviduje atomové elektrárny.

Výškařka Hlavoňová, jako první česká výškařka, překonala laťku ve výšce dvou
metrů.
Červenec:
Do atomové elektrárny Temelín se začalo navážet jaderné palivo. Rakouští
ekologičtí aktivisté začali protestovat a blokovat hraniční přechody.
V Berlíně došlo k dohodám, na jejichž základě budou odškodněni totálně
nasazení na práci v Německu za II. sv. války.
Česká rodačka Martina Navrátilová, tenistka, byla slavnostně uvedena do síně
slávy.
Srpen:
V Barentsově moři se potopila nejbezpečnější atomová ponorka Ruského
námořnictva KURSK. Zahynulo 118 námořníků. V Perském zálivu se zřítilo
letadlo se 135 pasažéry. V jihovýchodní Asii byly největší záplavy za
posledních 200 let. O život přišlo nejméně 900 lidí.
Dálkoví plavci Petr Miholta a Richard Haan z Brna překonali za pět hodin 35
minut Gibraltarský průliv.
Astronomové oznámili objev devíti nových planet. Velká Británie povolila
klonování buněk z lidských embryí pro léčebné účely.
Září:
Slabé zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku. V Aši dosáhlo 3,2 Richterovy
stupnice. V Praze byly velké protesty proti globalizaci a zasedání
Mezinárodního měnového fondu. Materiálové škody byly kolem sto milionů
korun. Ministr spravedlnosti Otakar Motejl podal demisi poté, co podruhé
neprošly jeho návrhy na změny v soudnictví v parlamentu.
Ve Francii se krátce po startu zřítilo nejbezpečnější letadlo Concord, které
narazilo do výškové budovy.
V New Yorku na Valném shromáždění podepsali představitelé Deklaraci OSN
pro nové milénium. Týká se především boje s chudobou, podpory míru a
prosazování lidských práv. Dánové odmítli v referendu vstoupit do Eurozóny a
nepřijali společnou evropskou měnu EURO.
V australském Sydney byly zahájeny 27 letní Olympijské hry.
Vědci oznámili, že ozónová díra nad Antarktidou dosáhla velikosti 28 milionů
čtverečních kilometrů.

Říjen:
V Temelínské jaderné elektrárně byla zahájena štěpná reakce. Odstoupil
Guvernér České národní banky Josef Tošovský.

Německo oslavilo 10 let od znovusjednocení. V severní Itálii došlo k nevídaným
záplavám při kterých přišlo o život 40 osob.
Na paralympiádě tělesně postižených v Sydney vybojovali čeští reprezentanti 43
medailí.
Byl objeven nejstarší životaschopný organismus na Zemi. Je to Bacillus 2-9-3,
jehož stáří se odhaduje na 250 milionů let.
Listopad:
12. 11. se uskutečnily první volby do Krajských zastupitelstev. Klienti
zkrachovalých kampeliček zahájili protesty před Úřadem vlády.
V Rakouském Kaprunu hořela ve skalním tunelu lanovka. Při neštěstí zahynulo
150 lidí. Evropská Unie přijala opatření k porážce několika milionů kusů
hovězího dobytka v souvislosti s výskytem nemoci šílených krav.
Zemřel největší sportovec všech dob Emil Zátopek ve věku 78 let.
Oštěpař Jan Železný byl vyhlášen nejlepším sportovcem světa a nejlepším
atletem Evropy.
Nizozemsko, jako první země na světě, povolila eutanazii - usmrcení
nevyléčitelných a trpících pacientů.
Prosinec:
Sněmovna schválila rozpočet na rok 2001 ve výši 685 miliard korun na straně
výdajů. Schodek v příjmech bude činit 49 miliard.
V USA nastoupil do prezidentského úřadu nový prezident George W. Bush, syn
bývalého prezidenta.
Vědci z NASA oznámili, že měsíc Ganymédes planety Jupiter má pod ledovou
krustou oceán se slanou vodou.

Počasí:
Celý rok 2000 byl opět rokem mírným, bez zvláštních výkyvů a
přírodních katastrof. Oproti minulým letům byl srážkově podnormální.
Zemědělci měli úrodu mírně podprůměrnou, což zapříčinil nedostatek vláhy
zejména v jarních měsících. S neúrodou v některých oblastech Moravy a
východních Čech to však nelze porovnávat. Tam zemědělci v některých
případech neměli co sklízet a jařiny zaorávali.
V jednotlivých měsících byl vývoj počasí následující:
leden - Do poloviny měsíce se teploty pohybovaly kolem nuly, v celé Evropě
bylo počasí mírné, až 16. bylo sedm stupňů mrazu. Třetí den však mráz polevil a
bylo opět kolem nuly. Až 21. začalo mrznout a nejnižší teplota byla 24. – 12°C

pod nulou. Mrazy okolo - 6 stupňů byly až do konce měsíce. Sníh napadl až 22.
asi 5 cm. 18. byla neobvykle silná vichřice. Škody naštěstí nebyly hlášeny.
únor - Až do 16. byly neobvykle vysoké teploty. 6. jsem naměřil 13 stupňů,
teplo, jako na jaře. Do konce měsíce byly opět vysoké teploty - ráno kolem nuly
a přes den až 13 stupňů.
březen - Teplé počasí trvalo celý měsíc. Teploty se pohybovaly až do 12 stupňů
tepla. Dešťové srážky byly malé. V polovině března byly plískanice, déšť se
sněhem, větry. Koncem měsíce deštivo a oteplení do 10 stupňů.
duben - málo dešťových srážek, první polovina měsíce byla chladná. Od 15.
teploty až 23 stupňů, deště jenom ojedinělé. 20. byly velké větry, na Vyškovsku
bylo pozorováno tornádo, které vytrhalo asi 20 stromů a poškodilo několik
budov. U nás nebyly zaznamenány žádné škody. 30. bylo 25 stupňů tepla a
slunečno.
květen - Hned první den májový bylo deštivo. Po dlouhé době napršelo tak, že to
pole a zahrádky poznaly. Až do 17. bylo teplo, ale sucho. Teploty byly do
31 stupňů. 18. byl vydatný déšť, takže zemědělci mluvili o záchraně úrody.
Jinak by obilí uschlo. Do konce měsíce byly dešťové přeháňky, teploty do 15
stupňů.
červen - 3. bylo naměřeno 31 stupňů a tyto teploty trvaly až do 16.6. Nastalo
mírné ochlazení, ale od 20. byly opět teploty až přes 30 stupňů. Vydatně
napršelo, asi 30 mm až 23.6.
červenec - začal deštivým počasím, teploty do 30 stupňů. Od 8.7. teploty kolem
dvaceti, dešťové přeháňky. Podle vývoje počasí v tomto měsíci skončilo léto
koncem června.
srpen - z počátku měsíce teploty do 28 stupňů, od 12. teploty stoupaly až na 35
stupňů 20 - 21. Do konce měsíce krásné počasí, teploty klesly na 24. stupňů.
Dešťových srážek málo.
září - Do poloviny měsíce stále teploty do 25. stupňů. a sucho. Od 17. se
ochladilo a teploty do 26.9. nebyly vyšší než 18 stupňů.
říjen - mírné počasí, teploty do 11 stupňů, V polovině měsíce bylo sychravo,
pršelo a vanuly větry. Koncem října 14. stupňů.

listopad - teploty byly až 14 stupňů, 7. v noci velká bouřka.První mrazík byl
12. Přes den byly teploty kolem 10 stupňů. Do konce měsíce deště, teploty přes
den okolo 6 stupňů.
prosinec - Do 16. teploty až 10 stupňů tepla. 12. bylo 14 stupňů, teplý vítr, jako
na jaře. Od 18. začalo mírně mrznout až do 11 stupňů mrazu 23.12.Do konce
měsíce teploty okolo nuly. Sníh nebyl.
Cenová hladina v prosinci 2000 v Kč:
chleba 1 kg
15.rohlík
1,50
máslo 0,25 kg
27.mouka 1 kg
8.cukr 1 kg
15.maso 1 kg
110 -140.kuřata 1 kg
60 - 80,salám l kg
80 - 200.sádlo l kg
22.pivo o,5 litru
5.50 - 13.víno 1 litr
50 - 100.čokoláda tabulka
10 - 30.cesta vlakem do Slaného
16.cesta autobusem do Sl. 18 - 22.benzin 1 litr
28 - 31.telefony impuls
2.60
televizor
6000 - 120 000.radio
500 - 20000.autom.pračka
10000 - 30000.elektřina 1 kWh podle tarifů od 0.66 - 3.80
plyn
6.20/m3
oběd ve školní jídelně pro důchodce 27.-, pro ostatní 30.- pro děti podle věku od
12.- do 15 .Průměrný plat ve hrubé mzdě je 13000.-, minimální mzda 4000.- důchody
průměr 6200.Školné se neplatí, u lékaře se platí nadstandardy a připlácí se na léky asi tak 20%
Lístek do Národního divadla stojí 160 - 700.-Kč
Vstup na taneční zábavu v Klobukách 40.-Kč
Události v obci v časovém sledu:

10.1. se někdo pokoušel vloupat do školní jídelny, ale nepodařilo se mu to.
Pouze poškodil plastové dveře.
11.1. věnoval při odchodu do USA pan Begič, nové vchodové dveře k budově
OÚ č.p. 61.
4.2. havaroval na mostě u Kutrovic pan Jiří Říčka. Na namrzlé vozovce dostal
smyk. Těžké zranění páteře a míchy způsobilo nepohyblivost dolních končetin a
jeho trvalé upoutání na invalidní vozík. Jeho dcera utrpěla lehčí zranění.
12.2. Fotbalisté uspořádali pro děti v místní sokolovně dětský karneval
5.3. Pánové Svojanovský, zást. starosty a Vl. Procházka s manželkami, se
zúčastnili oslavy 150. výročí narození prvního prezidenta T.G.Masaryka, které
bylo v Kladně v Divadelním klubu.
11.3. Někdo naboural a rozbil zeď u bytovek vedle OÚ.
12.3. Autobusový zájezd do divadla v Karlíně na představení „Řek Zorba“ s
vynikajícím Radoslavem Brzobohatým v hlavní roli.
23.3. Na ŠÚ v Kladně byl uspořádán konkurz na ředitelku naší ZŠ. Podle
předpokladů vyhrála pí. Mgr. Doskočilová (byla jedinou kandidátkou)
4.4. Novému obyvateli fary, panu Ciferovi, ukradli věci na instalaci do koupelny
vč. WC.
12.4. Další havárie na Kutrovickém mostě, při které byl těžce zraněn bratr
bývalého starosty z Hořešovic pan Trnobranský. Jeho manželka nehodu
nepřežila. Havárii zavinil opilý řidič z Německa.
14.4. Škola připravila akci pod názvem „Vítání jara“. V hasičárně se sešlo
sedmdesát diváků, převážně rodičů. Moc pěkná akce, na které bylo i předvádění
malování a prodej perníčků. Děti soutěžily o nejlepší malované vejce. Výstava
byla doplněna o exponáty z muzea Slaný, které zajistila sama paní ředitelka
Franková.
22.4. Ve 22.00 byl přistižen traktorista s vlekem, jak skládá odpad za
železničním přejezdem před Pálečkem. Nahlášeno PČR. Po vyšetření ze zjistilo,
že to byl traktor pana Kozáka ze Třebíze. Případ byl předán starostovi k vyřízení
jako přestupek.
26.4. Byl na OÚ zapojen INTERNET.

30.4. Pálení čarodějnic.
12.5. Autobusový zájezd do Prahy - divadlo v Karlíně - na operetu Země
úsměvů.
24.5. Děti ze ZŠ sbíraly po celé obci starý papír.
14.6. Mimořádné zasedání OZ - projednalo a odsouhlasilo půjčku obci Třebíz
na zaplacení dluhu za plynofikaci Třebíze, jinak by dodavatel nepokračoval v
plynofikaci Klobuk .
21.6. Byla v Klobukách naměřena teplota 35 stupňů ve stínu.
24.6. V nedaleké Peruci bylo otevřeno muzeum zemědělské techniky 19. století.
Výrazně se na tom podílel i náš rodák Karel Routner a ředitelka Slánského
muzea, naše občanka paní Božena Franková.
7.6. Byli vykradeni Čížkovi v Kokovicích a v Klobukách Novákovi (poslední
dům směr Kokovice).
12.7. Vrátil se z vězení pan Martin Erlich. U Kubíčků (naproti sokolovně) byl ze
zahrady ukraden betonový lev, který vážil minimálně 150 kg.
13.7. Byla vykradena nafta za všech zemědělských strojů panu Martinovi
Konrádovi. V této souvislosti byl vyslýchán i pan Klobucký. Do čp. 54, se
nastěhovala rodina romských obyvatel. Dům koupili od bývalé občanky Klobuk,
která nyní bydlí v Sušici, paní Drdové. K trvalému pobytu se zatím přihlásilo 14
lidí. Panu Švandrlíkovi byly ukradeny z pole všechny brambory. Pachatele se
nepodařilo zjistit.
2.8. Naší hasiči zasahovali v Lukově, blesk tam zapálil obilí.
4.8. Byl přepaden poštovní vůz u železničního přejezdu do Pálečku. Ukradeny
byly peníze, pošta odmítla sdělit finanční částku.
7.8. Zloději ukradli z pole brambory paní Nýdrové v Kobylníkách.
13.8. Tradiční Vavřinecká pouť. Opilí návštěvníci o taneční zábavu rozbili
ohrazení u houpaček. Starosta pomáhal s opravou, aby rozzlobení majitelé
neodjeli pryč.

26.8. Opět byly vypáčeny dveře u kostela. Pachatelé, když zjistili, že není již co
ukrást, zmizeli. Vloupání oznámila paní Kubištová. Policie nic nezjistila.
17.9. V odpoledních hodinách přijela do Klobuk paní JUDr. Petra Buzková,
místopředsedkyně PS PČR, aby podpořila poslance pana Roberta Kopeckého,
který kandidoval do Senátu. Hrála hudba, ale besedy se zúčastnilo pouze
dvanáct občanů. Akce byla zajišťována na poslední chvíli a špatně tajemníkem
pana Kopeckého.
27.9. Oskar (Český mobil a.s.)- třetí síť mobilních telefonů – začal stavět v
objektu bývalého cukrovaru novou vysílací věž.
12.11. Uskutečnily se volby do Senátu a do Krajských zastupitelstev. V prvním
kole do Senátu PSP ČR nebyl vítěz, protože žádný z kandidátů nedostal přes
50% hlasů. V druhém kole dne 19.11. byl zvolen za náš volební senátní obvod Litoměřice - Slaný - pan Bárta za Čtyřkoalici. Jedná se o faráře z Litoměřicka.
Měl podporu senátora Fischera, známého podnikatele, majitele cestovní
kanceláře FISCHER. Účast občanů Klobuk ve volbách byla malá. Ve volbách
do KZ zvítězila v naší obci ČSSD (52 hlasů), druhá byla KSČM (43 hlasů), třetí
ODS (36 hlasů) a čtvrtá Čtyřkoalice (22 hlasů). Celkově v kraji zvítězila ODS,
která spolu s dalšími pravicovými poslanci obsadila všechna místa v krajské
radě. Krajským hejtmanem se stal bývalá starosta Kladna a poslanec PSP ČR
pan Ing.Petr Bendl. Za ČSSD kandidoval do KZ také náš občan Vladimír
Procházka. Vzhledem k tomu, že byl na kandidátce až na 21.místě, nebyl do KZ
zvolen.
3.11. Zájezd do Národního divadla v Praze na představení Sluha dvou pánů. V
hlavní roli byl naprosto dokonalý Miroslav Donutil.
15.12. Byla uspořádána již tradiční soutěž dětí „Rolnička“. Poprvé byla ve
školní tělocvičně, kde je více místa než v hasičárně. Měla velmi dobrou
úroveň. Opět byla nejlepší žákyně Ruszo z Vrbičan.

