Kronika 2002
Nový rok začal nádhernou nocí s –3 C. Jako obvykle občané Klobuk přivítali
Nový rok střílením světlic a petardami. Nic neobvyklého se nastalo. V poledne
měl prezident Havel novoroční projev, ve kterém upozornil na očekávaný vstup
do EU, na čtvery volby i na přetrvávající nešvary naší demokracie, jakými jsou
korupce, kriminalita, tunelování, neodpovědnost, vědomé poškozování „české
věci na evropské scéně „ . V televizi potom byla diskuse předsedy vlády Miloše
Zemana a předsedy poslanecké sněmovny Václava Klause. Oba poukázali na
drobná násilí, ze kterých se postupně vyvíjí mezinárodní terorismus.
Samotná naše obec žije poklidně. Podle signálů a z diskusí občanů je
nespokojenost s prací zastupitelstva a starosty, pramenící z neřešení stavu
komunikací, údržby obecních budov a pod. Při rozhovorech o chybách ve
vedení obce, možná bez pochopení u řady občanů zdůrazňuji, že tak bylo vedení
obce zvoleno. Sám si uvědomuji moudrou větu vyslovenou nevím kým o tom,
že „život není tak milosrdný, aby napravoval naše chyby“.
Obec čekají v červnu volby do Poslanecké sněmovny a na podzim volby do
obecního zastupitelstva. Věřím, že volby v roce 1998 do OZ byly pro občany
poučením a že budou při rozhodování nad kandidátní listinou odpovědnější.
Přeji občanům mír a dobré žití.
Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2002:
Počet obyvatel podle místních částí:
Místní část:
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček
Čeradice
Celkem

dospělí:
460
117
77
107
48
809

děti do 15 let:
90
35
13
24
8
170

Celkem všech obyvatel v obci je 979. Oproti roku 2001 se stav snížil o 20
občanů !
Rozvedla se dvě manželství Martina a Ivany Fidlerových a Tomáše a Jany
Moudrých.

Uzavřena byla čtyři manželství.
Narodily se 4 děti!!!! Hrůza, před válkou při stejném počtu obyvatel se
v záznamech dočítám, že se narodilo průměrně 40 dětí.
Zemřelo devět občanů. Miluše Dzubová, Marie Grunclová, Helena Hamouzová,
Josef Jelen. Miluše Jiránková, Miloslav Kubišta, Anna Pinterová, Irena
Šarochová a Marta Zralá.
Z obce se odstěhovalo 21 občanů. V obci se přestěhovalo 7 občanů.
Stav domovního a bytového fondu:
Podle sčítání k 1.3.2001 je v celé obci 361 domů, z toho trvale obydlených 276,
z toho rodinných domů je 243. Neobydlených domů je 85, to je 23,5 %. Celkem
je v obci 450 bytů. Trvale obydlených bytů je 354, to je 78.7%. Neobydlených
bytů je 96, to je 21%. Z toho je obydlených přechodně 7, 39 bytů slouží
k rekreaci a nezpůsobilých k bydlení je 8 bytů.
Podle sčítání měla obec k 31.3.2002 celkem 1001 obyvatel. K české národnosti
se hlásí 972 obyvatel, k moravské 3, ke slovenské 13, k polské 1, nezjištěno 12,
k romské se nehlásí nikdo a to je velmi zvláštní zejména při pohledu na soupis
nezaměstnaných a na stav obyvatel v Kobylníkách v čp.1, a v Klobukách v č.p.
60 a 53, kde je hlášeno průměrně 45 občanů, evidentně Romů. Nevím proč se ke
svému původu nehlásí.
.
Při sčítání obyvatel se hlásilo k víře 219 občanů, z toho k Římskokatolické
církvi 194 občanů. K církvi Českobratrské - evangelické 2, k církvi
Československé - husitské 8 občanů.
Stav orné půdy:
Celková rozloha v ha orná půda v ha
Klobuky
847 374
Kobylníky
349 150
Kokovice
605 287
Čeradice
554 260
Páleček
594 281
Celkem obec Klobuky
2 952 1352
Obecní úřad:
Stav administrativy zůstal stejný jako v roce 2001. V dělnických profesích
docházelo v průběhu roku k drobným změnám. Trvale byl zaměstnán pan
Jaroslav Sejpal, v rámci pomoci nezaměstnaným s příspěvkem od Úřadu práce
Kladno byli zaměstnáváni paní Jiřina Šamuláková, Karel Horák a Zdeněk
Mraček. O elektrické osvětlení se staral pan Ivan Prepletaný, který si otevřel

elektromontážní živnost. Od 1.4.2002 starosta obce Jiří Kopenec přestal být na
vlastní žádost uvolněným pracovníkem a tak jeho úlohu vedoucího obecního
úřadu se souhlasem obecního zastupitelstva převzal na trvalý pracovní poměr
pan Antonín Svojanovský, zástupce starosty obce. Od prvního října opět změna
do původního stavu, proti vůli sociálnědemokratických poslanců, kteří byli
v menšině. Jako jediný důvod bylo to, aby pan starosta Kopenec nepřišel o
zákonem umožněné tři platy při ukončení funkčního období. Jeho prvotní žádost
byla motivována zdravotním stavem a nezvládáním úkolů.
Obecní zastupitelstvo:
Změny ve složení zastupitelstva oproti roku 2002 nenastaly. Pouze starosta, jak
uvedeno v předchozím odstavci, začal od 1.4. vykonávat funkci jako neuvolněný
pracovník.
Hlavní problémy, které projednávalo OZ na jednotlivých zasedáních:
Zasedání OZ dne 20.2.2002
Schvaluje:
Příspěvek Sokolu Klobuky na uspořádání dětského karnevalu ve výši 3000.-Kč
Vypínání osvětlení od 24.00 do 04.00 hodin, kvůli úspoře elektřiny
Návrh rozpočtu pro rok 2002, který činí ve výdajích i v příjmech 6 654 000.Kč.
Pronájem prostor v č.p.6 rodině pana Singhy za účelem provozování restaurace (
nikdy se neuskutečnilo, protože po úvaze od pronájmu rodina ustoupila).
Změnu z uvolněného starosty pana Kopence na neuvolněného a naopak
neuvolněného místostarosty na uvolněného od 1.4.2002.
Žádost o pronájem nebytových prostor v bývalé cukrárně u sladovny na sklad
elektromateriálu pro své podnikání.
Sloučení školní a obecní knihovny do jedné a to obecní, která je umístěna
v budově mateřské školky.
Ze zasedání OZ dne 17.dubna 2002
Schvaluje:
Příspěvek na opravu kostela Svatého Vavřince ve výši 100 000.-Kč
Předběžný souhlas s prodejem pozemku panu Volrábovi v katastru Klobuky
parc. Číslo 389.
Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Plnění rozpočtu za první čtvrtletí 2002
Příspěvek na neinvestiční náklady na žáka základní školy ve výši 4500.-Kč. To
jsou povinni platit obce, které mají děti ve škole v Klobukách. Převážně se jedná
o děti z Vrbičan. Pronájem prostor v budově obecního úřadu v bývalém
kadeřnictví paní Kováčové, kterou doslova vyštval z bytu v cukrovaru nový
majitel.

Ze zasedání OZ dne 19.6.2002
Schvaluje:
Podání žádosti o výjímku pro základní školu, které nemá dostatek dětí, na
ministerstvo školství. Zároveň se ZO zavázalo hradit dotací rozdíl mezi limity a
potřebami peněz na mzdy učitelů, případně na pomůcky pro žáky.
Prodej akcií Vodovodů a kanalizací Mělník- Kladno v počtu 1 842 .-kusů a
prodej akcií České spořitelny v počtu 700 kusů.
Prodej pozemku panu Smržovi z Kokovic parc. Číslo 44/3 o výměře 64 m2 za
1.-Kč za m2
Ze zasedání OZ dne 21.8.2002
Schvaluje:
Počet členů OZ pro další volební období v počtu devíti zastupitelů.
Ustavení zvláštní třídy pro méně přizpůsobivé žáky v místní škole
Prodej pozemků:paní Jůzové v kat. Čeradic parc.č. 296/1 o výměřě 106 m2
Panu Říčkovi v kat.Klobuk parc. Č. 759/1 o výměře 448 m2, 20/2 – 341 m2 a 17
– 109 m2.
Panu Pláničkovi v kat. Klobuky parc.č. 186/6 – 301 m2, a 774 – 104 m2
Panu Volrábovi v kat. Klobuky parc. Č. 389/3 o výměře 100m2.
Panu Zdeňkovi z Prahy v kat. Klobuky parc.č. 389/2 o výměře 1000m2
Řád veřejného pohřebiště.
Prodej pozemků v katastru Kobylníky parc. Č. – 421 m2 a 24/1 898 m2 panu
Davidovi Všelichovi, bytem Praha.
Cenu pozemků pro účely ocenění majetku obce v účetnictví na 7.-Kč za m2
Proplacení rekonstrukce bytu v bývalé mateřské školce v prvním patře ve výši
236 000.-Kč kromě státní dotace 200 000.-Kč.
Zrušení organizačních složek Školní jídelna a Mateřská škola a jejich začlenění
do jedné organizační složky s právní subjektivitou od 1.1.2003 pod Základní
školu s jednou odpovědnou ředitelkou
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v budově obecního úřadu paní Lence
Dandové do 30. 9. 2004.
Uspořádání veřejné sbírky pro povodněmi postižené občany. Pomoc bude
směrována do postižené obce Zálezlice na Mělnicku.
Panu Hejdukovi z Prahy zrušilo rezervaci stavební parcely č. 328/90 o výměře
1000 m2
Ze zasedání OZ dne 23.10.2002
Schvaluje:
Prodej jednoho uvolněného pozemku v Učitelské ulici formou veřejné dražby.
Plnění rozpočtu obce za třičtvrtletí 2002
Zřizovací listinu organizační složky obce Klobuky s názvem „Knihovna Jana

Amose Komenského v Klobukách“.
Pronájem obecní hospody „ U dubu“ v Kobylníkách panu Zdeňkovi Ottovi
z Kobylník č.p. 30. ( neuskutečnilo se, pan Otta od smlouvy do měsíce ustoupil)
Pronájem nebytových prostor v č.p. 6 v Klobukách pro prodejnu smíšeného
zboží panu Františku Martinovskému. Jmenovaný však smlouvu neuzavřel a
zdůvodnil to tím, že si to rozmyslel. Bývalá prodejna masa tak zůstává
neobsazena.
Ze zasedání OZ dne 13.11.- ustavující zasedání nově zvoleného OZ.
Zastupitelstvo obce zvolilo v souladu s § 84 odst.1, písm.1) zákona o obcích
za uvolněného starostu obce pana Svojanovského Antonína, bydlištěm
Klobuky, Riegerova čp.5, RČ 440725/065.
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Dále byl po projednání volen místostarosta obce.
Zastupitelstvo obce zvolilo v souladu s § 84 odst.1, písm.1) zákona o obcích
za neuvolněného místostarostu obce pana Procházku Vladimíra, bydlištěm
Klobuky, Nádražní čp. 96, RČ 380701/043.
Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 1 hlas
(Procházka Vladimír)
Pohled kronikáře na minulé volební období 1999 – 2002“
S odstupem času si dovoluji provést zhodnocení práce OZ v minulém volebním
období. Jak známo, volby vyhráli kandidáti na nezávislé kandidátce. Ve
volebním prohlášení měli od počátku nereálné cíle, které vyplývaly buď
z neznalosti, nebo z předem připravené strategie slíbit lidem cokoliv, jenom aby
byli vítězové voleb. V čele kandidátky mladých, nezatížených kandidátů, jak
sami o sobě prohlašovali, byl ostřílený funkcionář, bývalý starosta a dlouholetý
předseda místního národního výboru za socialismu, pan Jiří Kopenec. Ten také
dosáhl svého cíle a stal se starostou.
Při nástupu do funkce si nenechal nic vysvětlit, nic předat, nepřevzal ani důležité
informace o výstavbě plynofikační sítě. Odmítl vše a také začal pracovat tak, jak
skončil v roce 1994. Ignoroval OZ, rozhodoval neuváženě a sám v téměř všech
věcech. Když byl kritizován, dal si odsouhlasit většinou, kterou měl pod rukou,
to co potřeboval. Připravená plynofikace se tak protáhla o 18 měsíců a zdražila
se pro celé sdružení o 8 mil. Kč. a řada dalších akcí se státní podporou nebyla
realizována vůbec. Zajímavý je pohled na cíle, které měli tito kandidáti ve
volebním programu. Všech pět bodů, kterými podle mého soudu nalákali občany
pro volbu, nebylo splněno ( plynofikace Pálečku, Čeradic, Kokovic, výstavba
čističky odpadních vod, zajištění veřejného vodovodu, zajištění opravy

komunikací, zdokonalení sběru odpadu).
Ano, byla dokončena plynofikace Klobuk, Kobylník a starosta se podílel jako
jednatel DSO i na plynofikaci Třebíze, Vrbičan a Vraného. Tím jeho činnost
skončila a unavený sedm měsíců před koncem funkčního období odstoupil
z uvolněné funkce starosty a přenechal prakticky řízení obce místostarostovi
panu Svojanovskému. Pikantní je ve volebním programu také věta o využití
všech schopností nových mladých členů OZ k zajištění akcí a k získání
finančních prostředků. Nezískali nic, protože ani žádné možnosti, potažmo
schopnosti neměli, neboť byli pro tuto práci nekvalifikovaní. Navíc ani neměli
zájem, o čemž svědčí malá účast na jednáních OZ i jejich nulová aktivita
v případě přítomnosti na jednání OZ.
Ze slibů nebylo splněno nic, kromě výměny ředitele základní školy, která ale
situaci v počtu žáků a v perspektivě školy vůbec nezměnila. Práce svépomocí,
která byla slibována, se rovněž neuskutečnila. Výsledkem jsou nedodělky po
plynofikaci, propadlé silnice a zbytečné zásoby neuvážených nákupů. O
účelném vynakládání finančních prostředků nemůže být ani řeč, zejména při
hodnocení oprav bytu v družině, který stál přes šestsettisíc korun, budování
koupelny v neobydleném domě čp. 6 apod.
Výsledkem slibu, který se týkal zdokonalení sběru odpadů , je zaneřáděná
skládka, se kterou si nové OZ neví rady, neboť náklady na její likvidaci budou
minimálně 400 000.-Kč. Nebyl prováděn úklid černých skládek kolem obce, ani
nedošlo ke změnám v shromažďování odpadu.
Na závěrečná slova věty volebního programu „nezávislých“– vaši důvěru
nezklameme – lze odpovědět – zklamali jste! Zanechali jste příliš mnoho dluhů
a nedobrý dojem. Doufám, že při příštích obecních volbách v roce 2006 se najde
dost odpovědných a cílevědomých občanů, kteří povedou obec k rozvoji. Věřím,
že i pro zastupitele vládnoucí „pětky“ bude uplynulé funkční období poučením
pro případný další pokus v příštích volbách.
Já kronikář Vladimír Procházka, který slíbil, že bude objektivní při sestavování
kronikářského zápisu se omlouvám těm, kteří si myslí, že v této chvíli jsem
zaujatý.Ujišťuji všechny, že objektivní jsem a hodnocení jsem provedl ještě s
jistým nadhledem a po konzultaci s řadou občanů. Stav správy obce byl ještě
horší a mrzí mě i ostatní zastupitele za ČSSD‚ že nemohli vůbec nic změnit.
Z činnosti společenských organizací:
Základní organizace Sdružení zdravotně postižených:
Organizace své poslání plní velmi dobře. Má 45 členů a to i ze Zlonic a Slaného.
Předsedkyní je paní Helena Procházková z čp. 96 ( to upřesňuji, protože jsou
v obci dvě občanky téhož jména) Výbor pracoval ve stejném složení jako loni.
Uskutečnily se dvě členské schůze a dvě výborové schůze. Mimo to dochází
během roku k návštěvám členů, zejména těch, kteří slaví významná výročí. O to

se stará paní Dagmar Suková. Šesti jubilantům byl předán balíček v hodnotě 80.Kč.
Na výroční schůzi paní Pašková a paní Šteflová uskutečnily přednášku o
zdravotních programech, kterou spojily s prodejem produktů zdravé výživy.
V červenci se uskutečnil společně se zahrádkáři zájezd do Veltrus na výstavu
růží a do Lysé nad Labem, na zahrádkářskou výstavu. Pro zlepšení kondice
invalidů byly uskutečněny dva rekondiční pobyty. V Pecce bylo 11 členů a 9
nečlenů, na Pleši 5 členů a 2 nečlenové. Organizace přispěla členům 400.- Kč na
osobu. Rekondičních pobytů, pořádaných Okresním výborem SZDP, se
zúčastnily dvě členky. Rekondiční pobyty byly sedmidenní. V obci stále působí
velmi kvalitní masér pan Tobiáš z Vinařic. Ordinuje v budově mateřské školky
jedenkrát za čtrnáct dní a stále má práci od rána až do večerních hodin. Je velmi
oblíbený a chválený za práci, která většině občanů velmi pomáhá.
Členská základna se stále mírně mění. V červenci zemřel člen pan Miloslav
Kubišta. Odhlásili se manželé Strnadovi a paní Chloubová. Pro neplacení
příspěvků bylo ukončeno členství manželům Ševčíkovým a paní Kuncové.
Přihlásili se za členy manželé Paškovi ze Zlonic.
Rozhodnutím ústředních orgánů dochází k 31.12. ke zrušení smíšených
organizací SZdP a tak Klobucká organizace se rozhodla ustavit samostatný
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky. Rozhodnuto to bylo na členské
schůzi dne 21.10.2002 s tím, že všichni členové přejdou do této fakticky
nástupnické organizace. Nově byl zvolen i výbor ve složení Předsedkyně:
Helena Procházková, místopředsedkyně Vendulka Šolcová, jednatelka Věra
Kleinová, hospodářka Anna Dandová. Členkou výboru je i Dagmar Suková,
která se stará o jubilea členů. Předseda revizní komise je Rudolf Pleticha,
členkami Eliška Jägerová a Věra Kopencová.
Výbor byl pověřen členskou schůzí, aby provedl právní ukončení činnosti SzdP
a učinil všechny kroky k ustavení KZPO Klobuky, včetně finančních převodů,
nových legitimací, registrace na Ministerstvu vnitra a dalších nutných kroků.
Vznikem nové organizace se prakticky pro členy nic nemění.
Základní organizace českého zahrádkářského svazu:
Organizace má 48 členů. Výbor ve složení : předseda pan Petr Králíček,
hospodářka paní Helena Procházková a jednatel pan Václav Malínský, se schází
podle potřeby. Výbor zorganizoval moštování jablek, které odpovědně prováděli
pan Josef Šimák, Věra Šimáková a Věra Kysilková. Vzhledem k tomu, že byla
malá úroda, bylo zpracováno pouze
4 203 kg jablek. Tržba činila 7 682.-Kč. Moštárna byla v provozu od 21.9. po
čtyři soboty.
Po zkušenostech z loňského roku, byl společně s místní organizací zdravotně
postižených, uspořádán dne 13.7. zájezd do Veltrus na výstavu růží a do Lysé
nad Labem na výstavu Květy.
Organizace zajistila pro zájemce sadbové brambory z Českomoravské vysočiny,

ze šlechtitelské stanice Keřkov. Celkem bylo rozvezeno 395 kg sadbových
brambor.
Na plenárním zasedání Územní rady Kladno, které se konalo ve Slaném v nově
otevřeném Hejtmanském domě, bylo předáno organizaci, do rukou Heleny
Procházkové , čestné uznání a pamětní list u příležitosti 45. Výročí založení
Českého zahrádkářského svazu.
Organizaci Junák v Klobukách věnovali zahrádkáři 300.-Kč na činnost a 200.Kč na povodně, prostřednictvím desetikorunových povodňových známek.
Každý člen obdržel zdarma brožurku Rukověť zahrádkáře, vydanou Českým
zahrádkářským svazem.Výbor dává informace členům prostřednictvím
Klobuckého zpravodaje.
Na závěr si dovoluji poznamenat, že řada zahrádkářů začíná přemýšlet o smyslu
organizace, protože byly pro další rok zdraženy příspěvky na 100.-Kč a naše
organizace nemá zahrádkářské kolonie, které ke své činnosti a obhájení své
existence, jakousi organizaci potřebují. Navíc se jenom těžko hledají
funkcionáři, kteří by byli ochotní řešit problémy druhých. Doufám, že příští rok
budu mít ještě příležitost o zahrádkářích psát. Bylo by škoda, kdyby organizace,
která má dobře vybavenou moštárnu, zanikla.
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů:
Organizace má 44 členů. Starostou je stále pan Ladislav Šrámek, velitelem pan
Štěpán Tomec. Nejstarším členem je pan Jiří Danda, narozen v roce 1926 a
nejmladším členem pan Libor Volráb. Při prohlížení seznamů členů je zajímavé
i to, že otcové přivádějí do sboru své syny, a to je dobře.
Hasiči byli u devíti zásahů, vesměs požárů, které byly v zemědělských
usedlostech , kde hořelo seno, sláma nebo tráva. K žádným tragickým událostem
nedošlo. Jednalo se o běžné zásahy, bez tragických následků v obcích Telce,
Páleč, Vraný, Třebíz, Byseň a v našich místních částech Čeradice a Kobylníky.
Hasiči pečovali o hasební techniku. Odpracovali při údržbě 177 hodin. Dva
členové se zúčastnili kurzu na obsluhu motorových pil a dva školení a cvičení
s dýchacími přístroji. Sedm členů pomáhalo při řešení katastrofických záplav
v obci Ouholice na okrese Mělník.
V hasičském domě byl opraven strop a vymalována celá horní část budovy.
V přízemí byl v koupelně opraven el. bojler pro ohřev vody. V plánu je oprava
oken a jejich nabarvení.
Družstvo hasičů se zúčastnilo okresní soutěže, která byla na ploché dráze ve
Slaném a obsadilo šesté místo ze šestnácti účastníků.
Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky:
Do konce května 2003 nedali funkcionáři podklady k zápisu a to přes několikeré
výzvy. Předseda jednoty pan Michal Kotlík slíbil osobně nápravu, ale nic

neudělal. Já mohu jedině konstatovat, že Sokol pracuje, pořádá taneční zábavy,
aby měl na činnost, fotbal hrají tři oddíly a to dobře, neboť dospělí vedou
tabulku 4. třídy a s určitostí se vrátí zpět do 3 třídy odkud sestoupili na jaře .
Pravidelně cvičí i ženy v rámci oddílu sport pro všechny. Tento oddíl vede stále
paní Marta Sejpalová. Sokolníkem je pan Šimák, který s manželkou a její
matkou v sokolovně bydlí.
Skautský oddíl Klobuky:
Oddíl vede stále pan Vratislav Hýsek. Podřízen je Skautskému středisku Modrý
kruh Slaný, jehož vedoucí je Renata Krymová. Oddíl pracoval v podobném
rozsahu, jako v předcházejících letech. Přihlásili se tři noví zájemci. Protože ale
dva členové pracují nedostatečně, cvičí oddíl pořád s nedostatečným počtem
dětí. Členská základna se stále obměňuje a to ztěžuje výcvik, který by ovlivnil
chování dětí a jejich návyky.
Po celý rok byly pravidelně konány schůzky nebo jiné akce, jako jsou vycházky,
soutěže v přírodě a podobně. Jedenkrát za měsíc byla zajištěna polodenní, nebo
celodenní akce.
Letní tábor byl opět v Peruci. Zúčastnilo se šest dětí. Jejich pobyt zajišťoval
vedoucí pan Vratislav Hýsek a paní Margita Ruszo. Krátce vypomohly Edita
Suková a Jan Ruszo. Plánovaný pobyt musel být předčasně ukončen o dva dny,
protože začaly trvalé deště a následně povodně. Skauti se šest dnů koupali hráli
různé hry a podnikali výlety do okolí. Tábor proběhl bez problémů.
Základní škola Klobuky:
Ve škole jsem nezaznamenal žádné změny. Tradičně byla uspořádána Klobucká
rolnička, šestý ročník dětské soutěže v recitaci, zpěvu a hře na hudební nástroje.
a oslava Mezinárodního dne dětí.
Šestý ročník dětské soutěže v recitaci, zpěvu a hře na hudební nástroje. Náročná
soutěž opět ukázala, jak je prospěšné s dětmi pracovat. Přestože tréma a obavy
z neúspěchu vystoupení před publikem poznamenaly některé výkony, celkové
hodnocení bylo velmi dobré.
Porota měla těžkou úlohu vybrat z více než třech desítek účinkujících toho
nejlepšího. Nakonec si rolničku za celkové vítězství odnesla Martinka
Cimrmanová z druhé třídy, i když opět v recitaci zazářila Jana Ruzsó, vítězka
předchozích dvou ročníků..
Vítězové v jednotlivých kategorií byli:
Recitace – Jana Ruzsó, zpěv – Kristýna Hošková a ve hře na hudební nástroj –
Tereza Štěpánková.
Na závěr děti tradičně zahrály divadelní představení „O princezně Otylce, aneb
všechno bylo jinak“.

V Klobucké ZŠ se děti loučily se školním rokem tradičně zábavným
programem, který si sami připravily, již ve čtvrtek 27.6.2002. Předvedly tanečky
ve stylu disko, Romana Kovačová zazpívala v romštině píseň o chlapci, se
kterým si nikdo nechtěl hrát, skupina děvčat předvedla to, co se naučila z karate
pod vedením svého učitele, kluci předvedli, jak asi vypadají tréninky předních
fotbalistů. Nejpovedenější byla scénka KOTEL, která byla velmi dobře
odkoukaná z TV Nova. Paní Jílková má v naší obci konkurenci.
Na závěr paní ředitelka Mgr. Doskočilová poděkovala žákům za výsledky v
učení, sběru bylin a papíru i v reprezentaci školy na poli sportu a jiných soutěží.
K rozloučení došlo i s devíti žáky, kteří ukončili školu a jdou „do života“.
Jménem školy i obce jim byl přán úspěch a štěstí .
Rozlučkového odpoledne se zúčastnil i pan učitel Bosák, který působil na škole
v Klobukách neuvěřitelných 32 let.
Mateřská škola a školní jídelna:
V tomto předškolním zařízení nedošlo k žádným převratným změnám. Kapacita
školky je 27 dětí. Ředitelkou je paní Říčková Jiřina, která ve školce dlouhodobě
učila. Obsazení kuchyně se změnilo odchodem paní Kubíčkové do důchodu. Na
její místo nastoupila slečna Jitka Vadlejchová narozená 6.9.1981 z Vrbičan.
Rychle se zapracovala, protože problematiku znala z doby učňovských let, kdy
byla v této kuchyni několikrát na praxi. Protože i MŠ má svoji kroniku, další
podrobnosti nepopisuji.
Knihovna:
1) Název: Knihovna Jana Amose Komenského v Klobukách, založena 28.3.1892
2) Umístění: Klobuky, mateřská škola a Páleček v obecním domě
3) Počet svazků: V Klobukách 10 919 a v Pálečku 1 150
4) Registrováno: 106 čtenářů
5) Roční návštěvnost: 116 čtenářů
6) Meziknihovní výpůjční služba: zajišťováno 16 výpůjček z okresní knihovny
Knihovnicí je paní Edita Suková s úvazkem 22 hodin. Z tohoto času je 4,5 hodin
s dětmi na Internetu ve škole, který je zdarma a může tak být do práce
s Internetem zapojeno více dětí.
Základní činnost knihovnice spočívá v půjčování knih, v hospodaření s knižním
fondem, v obsluze veřejného internetu, ve styku s knihovnami v regionu, v práci
s dětmi a pomoci škole v organizování soutěží.
V roce 2002 byla knihovna otevřena 46 týdnů. Vypůjčeno bylo 9 561 knih a 1
701 časopisů.
Náklady na činnost knihovny v roce 2002 činily 184 800.-Kč. Z toho přibližně
27 000.- elektřina a topení, 12 300.- nákup knih, 116 000.- mzdové náklady, 21

600.- telefony a internet, 1900.-cestovné, 2 000.- drobný nákup. Výnosy činily 5
255.-Kč.
Knihovnice zajišťuje další akce. Nejvýznamnější je soutěž Kdo je kdo a co je co.
Připravuje soutěž „Najdi na internetu“ , pro malé čtenáře soutěž „Pohádkový
polštářek“. Převádí evidenci knih do počítače v programu KP SYS, který bude
stejný, jako v knihovně ve Slaném na čárkový kód. Provádí revizi knižního
fondu po 23 letech.
Pobočka knihovny v Pálečku je v čp. 8. Jedná se objekt starý, velmi vlhký
s lokálním topením. Vybavení knihovny nábytkem je na dobré úrovni. Objekt
byl v roce 1996 opraven
( střecha, fasáda). Knižní fond je zastaralý, poslední dva roky neobměňovaný ani
ze základny v Klobukách. Podle informací paní Egerové, která má od knihovny
klíč a je vedena jako knihovnice, za poslední dva roky žádná činnost nebyla.
Protože se v knihovně ani netopí, ani nevětrá, dochází k navlhání knih a k jejich
plesnivění.
Pošta:
Nedoznala zvláštních změn. Má pět zaměstnanců. Paní Králíčková Eva dělá
vedoucí a je i u přepážky, paní Prepletaná Marcela je u přepážky, Paní Posová,
Linhartová a Mračková roznáší a rozváží poštu do deseti míst. Klobuky jsou
místním okrskem a „přespolními“ se nazývají osady Klobuk- Kokovice,
Kobylníky, Čeradice, Páleček a obce Zichovec –Samotín, Hořešovice, Bilichov
a Vrbičany. Přespolní doručovatelky jsou již motorizované, mají k dispozici
auto Škoda Felicia. V řízení se střídají po měsíci paní Mračková Eva a paní
Linhartová Lenka. V průběhu roku byla zrušena distribuce tisku, kterou převzala
firma Media Press. Tisk i časopisy však lze koupit u přepážky pošty.
Byla opravena a nabarvena okna, zhotovena nová vrata z dubového dřeva místní
firmou Plánička a opraven průjezd do objektu.
Katolická církev:
Oproti roku 2001 se nic nezměnilo ve vedení ani v návštěvnosti bohoslužeb.
Podstatně však pokročila jednání a posléze i započetí oprav kostela Svatého
Vavřince. Výsledkem snah farníků, zejména paní Boženy Frankové, neustálé
připomínání stavu budovy kostela předsedou kulturně školské komise a
kronikářem Vladimírem Procházkou na příslušných orgánech státní správy a
v neposlední řadě podpora referátu kultury okresního úřadu, zejména pana
PHDr. Vladimíra Přibyla a paní Vopičkové, vstřícný postoj Státního
památkového ústavu pro Středočeský kraj, pana Martinovského, Ing. Hrdličky,
Ing. Králové a i jiných, a rozhodnutí OZ o podpoře oprav částkou 100 000.-Kč,
vedlo k provedení výběrového řízení na provedení oprav. Firma Ing. Pokorného
ze Zlonic provedla základní rozpočty, ze kterých vycházelo i výběrové řízení,
které se uskutečnilo na faře ve Zlonicích dne 27.6. 2002. Zvítězila firma

ZEMKO z Tuřan, která měla z přihlášených nejvíce zkušeností s opravami
památek.
Pracovníci firmy nastoupili bohužel na práce pozdě, protože měli nedodělky na
jiných kostelech. Práce začaly až 23.září 2002 a to výstavbou lešení na východní
straně a prováděním nových omítek. Zároveň došlo k demontáži věže nad
kněžištěm, k výměnám shnilých trámů a jiné. Výsledek práce na konci roku byl
překvapivě dobrý. Byla postavena nová věž s pozlaceným křížem a kopulí,
provedeno oplechování měděným plechem, omítnuta byla východní a část
severní strany kostela, provedena výměna skel ve čtyřech oknech kněžiště,
opraveno a vymalováno kněžiště. Bohužel se nepodařilo položit krytinu, neboť
památkáři trvali na přírodním materiálu, břidlici. Ta se dodává na objednávku a
tak bude její položení provedeno až v jarních měsících. Střecha musela proto být
pobita provizorně lepenkou. Celkem se prostavělo 835 000.-Kč a vše zaplatil
okresní úřad v Kladně, tady stát.
Pro další práce bude potřeba ještě 1.6 milionu Kč, proto je zažádáno na
Krajském úřadě Středočeského. kraje. Žádost byla podána již podruhé a je
naděje, že bude akceptována alespoň z části. Zároveň bude prováděna sbírka od
občanů, která byla odsouhlasena obecním zastupitelstvem a schválena Krajským
úřadem k provedení od 1.1.2003 do konce roku 2004.
Politické strany:
V obci působí stále jenom MO ČSSD. Patří k aktivním organizacím okresu
Kladno a se svými osmi členy je pátou nejpočetnější místní organizací. Aktivita
se projevila ve vítězství v obecních volbách i ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Ve vedení organizace se nic nezměnilo. Předseda
Vladimír Procházka je členem předsednictva Okresního výkonného výboru a na
okresní konferenci byl zvolen do Ústředního výkonného výboru. Na okresní
konferenci byl také zvolen Antonín Svojanovský do Okresní kontrolní komise.
Nejvíce pozornosti věnovali členové právě volbám do PS a ZO. Nominace do
ZO se vzdal pan Gustav Kytka, který neunesl zařazení na sedmé místo
kandidátky. Ve volbách neměli kandidáti soupeře, protože nikdo jiný
nekandidoval!!
Události, které se staly v obci a okolí, nepopsané v jednotlivých kapitolách:
2.2. Došlo k setkání kronikářů, bývalých rodáků pana Václava Vernera z
Litoměřic, Václava Šedivého z Černošic, Antonína Louckého ze Slaného,
Jaroslava Sojky z Prahy Radotína Boženy Frankové, Heleny Procházkové a
Vladimíra Procházky, místních občanů. Došlo k výměně zkušeností,
k projednání problémů kolem přípravy oslav rodáka Jana Malypetra a setkání
rodáků. Jednání bylo v bytě manželů Procházkových.

8.2. Majitel cukrovaru pan Pavlus dostal pokutu za toulání psa. Jeho zlobu
odnesli nájemníci, kterým vypnul vodu a el. proud. A OÚ vzkázal, aby se o ně
postarala obec.
14.2. Odborná firma z Kladna prořezala lípovou alej k sokolovně. Okresní úřad
tak dodržel slib že zajistí provedení práce a také je zaplatí.
19.2. V Čeradicích byla odmontována telefonní budka a odvezena na Kladno.
Telecom ji odstranil proto, že nebyla dostatečně využívána. Stalo se tak po
zavedení telefonů prakticky do všech domácností v této místní části Klobuk.
20.2. V Pálečku byla otevřena prodejna potravin v objektu bývalé Jednoty.
Provozu se ujal pan Maděra z Vraného.
21.2. V Kokovicích byli zloději. Vykradli 4 byty. Druhý den vykradli v č.p. 89
v Klobukách u chalupářky z Prahy Hedviky Černé starožitnosti, dětskou
vaničku, dřevěná kola. Policie nic nezjistila.
1.3. Proběhla v ČR ve 12.00 zkouška sirén. V obci nehoukala, protože z centrály
v Kladně je špatný ovládací signál.
11.3. Manželé Procházkovi z čp. 96 navštívili senátora Bártu v Litoměřicích,
aby pomohl při zajišťování dotací na opravu kostela v Klobukách
13.3. Paní PHDr. Veverkové z Okresního archivu Kladno byly předány
materiály o legionářích z Klobuk, aby je mohli redaktoři a historici použít při
tvorbě knihy o legionářích z okresu Kladno.
22.3. Byl na Kladně přítomen premiér ČR Ing. Miloš Zeman. Na večeři byl
pozván i předseda místní organizace a místopředseda Okresního výkonného
výboru Vladimír Procházka.
25.3. Klobuky byly v televizi NOVA s reportáží o místních zločincích, kteří
vyráběli drogu pervitin. Martin Erlich byl jedním z vůdců. Zatčeny byly čtyři
osoby z Klobuk a další dealeři po okrese Kladno a okolí. Byl to velký a úspěšný
zátah policie. Odhalili 2 výrobny u pana Erlicha a v Kobylníkách.
17.4. Na kostele byly provedeny panem Ing. Hrdličkou a paní Vopičkovou
z OkÚ průzkumy stavu krovů a nosných trámů. Byl to počátek řešení
technického stavu kostela.
20.4. Časopis Slánské listy napsal o našem občanovi Rudolfu Pletichovi, že se
učil elektrikářem s naším nelepším zpěvákem populárních písní a

několikanásobným držitelem Zlatého Slavíka Karlem Gotem.
22.4. Byla zadána výroba pamětní desky Jana Malypetra, bývalého předsedy
vlády a poslanecké sněmovny u firmy Gravis J. Svoboda na doporučení paní
Boženy Frankové.
23.4. Bylo setkání kronikářů s oblasti Slánska, které organizovala paní Dr.
Veverková z okresního archivu. Z obce se zúčastnila paní Helena Procházková a
Vladimír Procházka.
29.4. Znovu byly prováděny průzkumy stavu dřevěných konstrukcí a stability
kostela.
8.5. Porada o dalších krocích na opravu kostela, které se zúčastnili paní
Franková, Procházková, Procházka, aby dohodli návštěvu Státního památkového
ústavu pro St. kraj v Praze.
22.5. Oslava 110 let obecní knihovny J.A.Komenského v Klobukách. V
kulturním programu vystoupil pan Josef Fousek z Kladna, známý bavič a
anekdotář při doprovodu kytary. V sále hasičského domu bylo asi 50 lidí, kteří
dostali malé občerstvení. Paní Marie Hýsková, dlouholetá vedoucí knihovny,
dostala odměnu za práci v knihovně hodinky, které jí předal zástupce starosty
obce pan Antonín Svojanovský.
.
25.5. Bylo v restauraci U Bouly na kopečku setkání bývalých žáků měšťanky
vKlobukách ročníku 1938.
30.5. Den dětí, kterého se zúčastnil kandidát na poslance PS PČR Dr. Libor
Rouček. Děti soutěžily ve střelbě, v kopané , v chůzi na chůdách, v pytlích a
v jiných sportech. Akce byla zakončena táborákem. ČSSD a OÚ přispěly na
ceny pro děti celkem 4000.-Kč. Akce pomáhal zorganizovat pan Gustav Kytka
za ČSSD.
3.6. Bylo provedeno v obci očkování králíků
13.6. Přijel do Klobuk cirkus. Postavil stan na pozemku mezi školou a
obchodním střediskem. Byl to zázrak, ale vešlo se jim tam vše co potřebovali.
Malá byla účast lidí, obsazena byla asi polovina míst k sezení, protože bylo
neúměrně drahé vstupné, kolem 100.-Kč. Program byl podle účastníků velmi
pěkný.
14.a 15.6. Proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V obci
vyhrála s převahou ČSSD, která obdržela 43% hlasů, druhá byla KSČM 23% a

třetí ODS 15% hlasů..
16.6. Byla opět na silnici č.7 tragická nehoda, tentokrát u autobusové zastávky u
Hořešoviček.
27.6. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na kostel v Klobukách,
uskutečněné na faře ve Zlonicích, vyhrála firma ZEMKO z Tuřan.
28.6. Těžká havárie na silnici č.7. kamion narazil na před ním ztracenou a
povalující se pneumatiku na silnici, dostal smyk a převrátil se na osobní auto,
které řídil pan Svoboda František z Kokovic. On i jeho manželka byli převezeni
v kritickém stavu do pražské nemocnice z nemocnice Slaný, kde nemohli lékaři
zaručit náležitou péči bez řádného vybavení. Podotýkám, že teprve ke konci
roku se začali pohybovat a zdá se, že se v konečné fázi i uzdraví.
4.7. Paní Stará zavřela krámek s potravinami. Je nemocná, částečně ochrnutá po
mrtvici a její dcera nestačí na tak odpovědnou práci, starat se o děti a pomáhat
nemocné matce. V Kobukách tak opět zůstala jediná prodejna potravin, a to
Jednota, která bude prodávat bez konkurence.
12.7. Objížděl kandidát na poslance PS PČR Dr. Rouček obce na severu okresu.
Zavítal i do Klobuk, Vraného a Hořešovic. Doprovázel jej Vl.Procházka,
předseda MO ČSSD.
13.6. Při cestě do Kokovic havarovali bratři Vlachovi z Klobuk osobním autem.
Narazili do stromu .Všichni byli potlučeni a skončili v nemocnici ve Slaném.
Podle zpráv jsou mimo nebezpečí života.
11.8. Klobucká pouť. Atrakce se žádné nepodařilo zajistit, mrtvo, slavilo se
pouze v domácnostech kam přijela řada hostů. Večer taneční zábava bez
zvláštních následků, pokud nepočítáme rámus až do rána.
27.8. Opět informační schůzka o kostele , tentokrát u paní Frankové. Poslání
nové opravené žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. Požádáno o
1 200 000.-Kč na opravy v roce 2003.
29.8. Do povodněmi poškozených Zálezlic odeslal obecní úřad 73 750.-Kč . 53
750.- Kč z této částky darovali občané a 20 000.-Kč obec z rozpočtu.
17.9. Setkání kronikářů ve Třebízi k projednání programu oslav Jana Malypetra
a setkání rodáků. Účast p. Sojka, Šedivý, Franková, Procházková, Loucký,
Verner, Procházka.

23.9 Započaly práce na kostele. Rozpočet činní 2 112 000.-Kč
9.10. Začaly kvést kaštany!!!Neobvyklý úkaz byl vyvolán neobvyklým teplem.
16.10. Ve Zlonickém památníku byl koncert Středočeského orchestru za řízení
dirigenta České filharmonie mistra Smetáčka.
26.10 Stále kvetou kaštany a sedmikrásky.
1.a 2.10 proběhly komunální volby do OZ. Vyhráli kandidáti ČSSD viz.
Zvláštní kapitola.
10.11. Byl na návštěvě v Klobukách pan Ing. Jan Malypetr Csc.k projednání
oslav 130. výročí jeho dědy pana Jana Malypetra, předního politika první
republiky.
4.12. Porada s Romy v Kobylníkách, které se zúčastnil starosta obce pan
Svojanovský, zastupitelé Vl.Procházka. J.Jelínek a Z.Otta. Projednán byl
nepořádek, neplnění obecních vyhlášek o sběru komunálního odpadu apod.
Slíbena náprava po 1.lednu 2003
5.12. Byl přistižen pan Karel Boula, hostinský, jak poráží stromy na stráni
k faře. Na jeho počínání upozornil pan Cifera, který na faře bydlí třetím rokem.
Po projednání na OÚ se starostou dostal pokutu 500.- Kč.
7.12. Technopárty, kterou zorganizoval v sokolovně pan Papík z Bilichova.
Šílený rámus, paní Suková si stěžovala, hluk trval až do 9 hodin ráno.
Sokolovna i okolní domy se otřásly v základech.
12.12. U dětí Romů, které se se svými rodiči přistěhovaly nedávno do Klobuk,
byly zjištěny vši ve vlasech. Ve škole panika. Po zásahu nedošlo k jejich
rozšíření.
13.12. Klobucká rolnička. Popis ve zvláštní kapitole.
14.12. Okresní konference ČSSD v Kladně se zúčastnili Antonín Svojanovský a
Vladimír Procházka, který konferenci z pověření předsednictva řídil.
17.12. Kontrolní den na kostele. Na rozloučenou a jako projev díků za investici
835 000.-Kč od referátu kultury OkÚ byl uspořádán oběd pro účastníky. Oběd
byl přijat s neobvyklými díky a s přáním hodně štěstí v dobudování kostela.
Oběda se zúčastnil PhDr.Přibyl. paní Vopičková – oba pracovníci OkÚ Kladno,
referátu kultury, Páter Grygiel, farář náš a Zlonic, Ing. Hrdlička, odborník –

statik specialista na staré stavební konstrukce, Ing. Martinovský, architekt
Státního památkového ústavu a stavitel Zemko z Tuřan, který provádí práce na
kostele.
26.12. Ve Zruči nad Sázavou se konal krajský turnaj ve FUTSALU. Vyhrál
výběr okresu Kladno, za který hrál i občan Klobuk Michal Kalík z KLC
Klobuky.
29.12. Navštívil Klobuky, které si váží jako rodné obce, pan Danan Begič
s manželkou Azrou, bývalý spolumajitel truhlárny, v současné době bydlící
v USA. Pozval do motorestu ve Třebízi známé, aby s nimi oslavil konec roku a
pohovořil o životě v USA. Zejména jeho ženě Azře se po Klobukách stýská.
Přátelské setkání se protáhlo až do 22.00. Přítomni byli bývalí i současní
zaměstnanci truhlárny, a pánové Kytka Gustav a Vladimír Procházka.
Stručný přehled událostí ve světě, ČR a v okrese:
1.1. V zemích EU byly nahrazeny národní měny jednotnou měnou EURO.
7.2. Poslanci schválili ústavní zákon o referendu.
9.2. Kateřina Neumannová získala na olympiádě v Salt Laka City bronzovou
medaili v běhu na lyžích na 15 km.
19.2. Akrobat na lyžích Aleš Valenta na olympiádě tamtéž získal zlatou medaili.
28.2. Německý kancléř Gerhard Schröder navštívil Prahu, aby si vyjasnil
s Milošem Zemanem, předsedou vlády, jeho výroky o sudetských Němcích..
2.3. Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel vyzval naší republiku, aby odškodnila
sudetské Němce, vyhnané po roce 1945.
13.3. Expert v oboru biomechaniky Jiří Straus zveřejnil svou studii, podle které
byl v roce 1948 ministr zahraničí Jan Masaryk zavražděn.
30.3. Zemřela britská královna matka Alžběta ve věku 101 let
1.4. V Lounech se zřítil hotel, ve kterém zahynulo šest lidí, polských dělníků.
11.4. Komisař pro rozšíření EU Günter Verheugen ujistil Česko, že bude přijato
do EU, i když nezruší Benešovy dekrety.
16.4. Rusko podepsalo s Českem dohodu, že splatí dluh ve výši 1,1 miliardy
dolarů.
20.4. Zemřel herec Vlastimil Brodský.
24.4. Poslanci jednohlasně odmítli zrušení Benešových dekretů.
26.4. Vyloučený student v německém Erfurtu zastřelil 14 učitelů, dvě studentky
a policistu.
12.5. Slováci se stali mistry světa v ledním hokeji.
14.5. Nemocnice ve Vrchlabí oznámila, že začne operovat nádory nepovolenou
metodou tak zvanou „devitalizací“.
16.5. Belgie se stala druhou zemí, kde byla legalizována eutanazie.
19.5. Kandidát na německého kancléře Edmund Stoiber vyzval ke zrušení

Benešových dekretů. Premiér Miloš Zeman ho později přirovnal ke zločincům
třetí říše.
25.5. Tchajwanské letadlo s 225 pasažéry se zřítilo do moře.
28.5. Čeští fotbalisté do 21 let získali ve Švýcarsku titul mistrů Evropy.
14.6. Dominik Hašek, legenda českého hokeje, vyhrál hokejový Stanley Cup a
oznámil konec kariéry.
15.6. V parlamentních volbách celostátně zvítězila ČSSD s 30,20% hlasy, před
ODS s 24,47% hlasů a třetí byla KSČM s 18,51 hlasy.
27.6. Klesla cena dolaru poprvé pod 30.-Kč.
30.6. Brazílie se stala popáté světovým šampiónem na mistrovství světa
v kopané v Japonsku a Jižní Koreji, když ve finále porazila Německo 2 : 0.
8.7. Ministr zahraničí Jan Kavan byl zvolen předsedou 57. Valného shromáždění
OSN.
9.7. ČSSD se rozhodla sestavit vládu s KDU-ČSL a US-DU.
12.7. Premiérem ČR se stal Vladimír Špidla, předseda ČSSD.
22.7. Podle výzkumu Karlovy univerzity se nejvíce prodloužil v Evropě po roce
1990 život Čechům.
27.7. Odvolací soud osvobodil bývalého předsedu vlády socialistického
Československa Dr.Lubomíra Štrougala, obviněného z toho, že měl překazit
trestní stíhání tří příslušníků StB podezřelých z vraždy.
2.8. V pražském metru byl zavražděn policista..
4.8. V Kazachstánu, v bývalé zemi Sovětského svazu, byl vysvěcen první
katolický kostel.
8.8. Začínající povodně si vyžádaly první dvě oběti na životech.
8.8. Atlet Roman Šebrle se stal mistrem Evropy v desetiboji.
9.8. Britská ambasáda uvedla, že za poslední čtvrtletí požádalo o politický azyl
v Britanii 1800 českých občanů, převážně romského původu, což je třikrát více
než loni.
10.8.Záplavy postihly Evropu i Asii. V Rusku přišlo o život 58 lidí.
13.8. V Čechách kulminuje povodeň, označovaná za pětisetletou. Voda
zaplavila část Prahy i s metrem, část Českého Krumlova, zničila půl obce Metly
. Počet lidí, kteří museli opustit své domovy, se odhaduje na 200 000.
15.8.Vodní živel zbořil desítky domů v obci Zálezlice na Mělnicku i v jiných
vesnicích.
16.-19.8. Papež Jan Pavel II. navštívil podeváté během svého 24letého
pontifikátu rodné Polsko.
28.8. Ministr kultury Pavel Dostál obvinil památkáře, že mohou za zatopení
pražské Kampy, protože nedovolili vybudovat protipovodňovou ochranu. Pražští
historici oznámili, že voda zničila některé důležité dokumenty o zločinech
komunismu.
8.9. Americký prezident George Bush a britský premier Tony Blair vyzvali
k útoku na Irák, protože podle nich Irák vyvíjí zbraně hromadného ničení.
16.9. Největší sumu v české historii , 150 milionů korun, uloupili tři muži

z vozu, přepravujícího peníze z pobočky Citibank v Praze.
18.9. Václav Havel se ve Washingtonu sešel s George Bushem a den poté tu
odhalil sochu Tomáše G. Masaryka, prvního prezidenta ČSR.
22.9. Městský soud v Praze osvobodil bývalé čelné představitele KSČ Milouše
Jakeše a Jozefa Lenárta, obžalované z vlastizrady za rok 1968.
12.10. Při pumovém útoku na ostrově Bali zahynulo na 200 lidí.
19.10. Irové odhlasovali v referendu smlouvu z Nice, která umožňuje rozšíření
EU.
26.10. Při zásahu ruského komanda proti čečenským teroristům zadržujícím 750
lidí v moskevském divadle, zahynulo 120 rukojmích a všech 50 Čečenců.
26.- 28.10. se Evropou přehnala vichřice, která zabila 40 lidí z toho dva lidi
v Čechách.
31.10. Soptila sicilská sopka a při zemětřesení v jižní Itálii zahynulo 26 dětí ve
zřícené školce.
Vědec Antonín Holý oznámil, že jeho tým objevil dosud nejúčinnější lék proti
žloutence typu B.
2.11. V senátních a komunálních volbách triumfovali nezávislí kandidáti a ODS.
V naší obci jasně vyhráli kandidáti ČSSD, neboť neměli soupeře.
19.11. U španělských břehů se potopil ropný tanker převážející 77 000 tun ropy
a způsobil tak ekologickou katastrofu, která nemá obdoby.
21.11. Na summitu NATO v Praze bylo přizváno do aliance sedm
postkomunistických zemí. Spojenci se však nedohodli na společné protiakci
proti Iráku. Ve vylidněné Praze demonstrovalo jenom několik stovek anarchistů.
4.12. Petr Pithart byl znovu zvolen do čela Senátu.
4.12. V Praze demonstrovalo 10 tisíc zemědělců za zvýšení dotací v EU.
4.13. 7.12. ČSSD nominovala, po vleklých diskusích, Jaroslava Bureše do
prvního kola prezidentských voleb. Miloš Zeman , který byl ve vnitrostranickém
referendu první se nominace do prvního kola vzdal.
13.12. Na summitu EU v Kodani se její členské země rozhodly přijmout Českou
republiku a dalších devět zemí, do Unie k 1.5.2004.
15.12. Václav Klaus odešel z čela ODS a oznámil kandidaturu na úřad
prezidenta. V čele ODS jej vystřídal senátor Mirek Topolánek.
17.12. Sněmovna schválila státní rozpočet s nejvyšším schodkem v české
historii, který je 111,3 miliardy korun.
Volební výsledky:
Rok 2002 by podle některých politiků supervolebním rokem. V některých
okresech byly až čtvery volby. Naší obce se shodou okolností týkaly pouze
volby do Poslanecké sněmovny a do obecního zastupitelstva.
Volby do PS byly v pátek dne 14.6. a v sobotu 15.6. V obci vyhrála Česká strana
sociálně demokratická s 42,71 % hlasů. Druhá byla Komunistická strana Čech a
Moravy s 22.58% hlasů, třetí Občanská demokratická strana se 14,57 % hlasů a
čtvrtá byla koalice KDU-ČSL a US-DEU s 8,62 % hlasů. Ostatní strany dostaly

hlasů výrazně méně. Celkem se o přízeň voličů ucházelo 23 politických stran a
sdružení. Výsledky v obci lze hodnotit tak, že byly v souladu s míněním většiny
voličů v České republice. Výsledek ČSSD byl však nadprůměrný. Přispěla
k tomu jistě i dvojí návštěva Dr. Roučka, v té době kandidáta na poslance a
mluvčího vlády, i akce MO ČSSD pro děti, kterým přispěla na ceny pro vítěze
částkou 2000.-Kč.
Volby do obecního zastupitelstva, to byla pohoda pro ČSSD, protože nikdo jiný
nepodal kandidátku. Volby tak byly jednoznačnou záležitostí ČSSD. Jediná
kandidátka, ale nezvedla voliče od domácí pohody a tak byla volební účast
v naší obci pouze 34%. I tak myslím, že obecní zastupitelstvo bude pracovat
kvalitně a ku prospěchu obce.
Počasí:
Leden- Druhého ledna byly Klobuky odříznuté od státní silnice, protože byla
námraza. Autobusy musely jezdit do Slaného přes Kokovice a ke Kaštánku, kde
byla sjízdná silnice. Příjezdy na Třebíz, Neprobylice i Čeradice – Neprobylice,
byly nesjízdné. Kalamita trvala 6 hodin. Velký vítr způsobil, že byly zaváté i
tratě ČD, zejména mezi Telcemi a Perucí. Po této kalamitě následovaly mrazy až
-14 °C. Od 10. Do 17. padal sníh, celkem 10 cm. 18. Začalo tání a druhý den
déšť, vítr, 21. bylo 7°C. Zůstaly pouze bariéry sněhu u silnic.22. dokonce 10°C.
Pole vláhu absorbovala, k povodním nedošlo. Až do konce ledna byly teploty od
5ti do 12°C. 27. byla vichřice asi 110 km/hod. Teprve 29. se vítr uklidnil a bylo
jako na jaře, slunečno, 13°C.
Únor- Vysoké teploty až 13°C trvaly do 13. Noční mrazy začaly až 14., ale přes
den byly teploty kolem 5°C. 20. velká vichřice, škody nehlášeny. Do konce
února byly teploty nadnormální až 10°C. Místo sněhu byly plískanice.
Březen- První den měsíce byl nádherný, 10°C slunce, pohoda. 7. byl první větší
březnový mráz –10°C a velký vítr. Dva dny na to bylo ale opět jako na jaře
10°C. 11. dokonce 15°C slunečno, 13. 17°C. Do konce měsíce plískanice,
teploty do 10°C, po ránu malé mrazíky, 30.teplota 16°C.
Duben- Začal poměrně vysokými teplotami, druhého bylo 18°C, slunečno se
slabými větry a ranními mrazíky do –2°C. Od 5. začaly studené větry, které
trvaly až do 11. V polovině dubna začalo konečně pršet. Od 18. až do konce
měsíce stoupaly teploty na 19 °C . 26. byl vydatný déšť, který podle mého soudu
zachránil úrodu, protože bylo již velké sucho. 29. byla vichřice bez vážnějších
následků.
Květen -První máj přinesl nádherné počasí- bylo slunečno a 21°C. V průběhu
měsíce teploty stoupaly . 17. bylo 27°C, sušila se sena. Den na to se ochladilo na

16°C, byly přeháňky, ale potom do konce měsíce bylo krásně, s mírnými
přeháňkami, Počasí na květen bylo teplotně nadnormální.
Červen – Začátkem měsíce byly teploty do 24°C, vlhko, byl výskyt mšice, na
jádrovinách bylo padlí, pro zemědělství a zahrádkáře to věštilo nedobrý rok.
V polovině měsíce bylo poměrně chladno s teplotami do 16 °C. Od 14. byly
teploty až 35°C ( 20.6.) 21. byl velký déšť s bouřkou. Do konce měsíce se
střídaly vysoké teploty s deštivými dny.
Červenec – První dny měsíce byly teplotně do 18°C Teprve od 5. byly teploty
až k 33°C. Do konce měsíce byly teploty poměrně vysoké s častými, ale malými
přeháňkami. Měsíc byl zakončen teplotou 33°C.
Srpen – První den přinesl tolik očekávaný vydatný déšť s bouřkou. Ihned po té
byly teploty kolem 27°C. V polovině měsíce byly teploty do 23°C a deště. 11.
začaly povodně v Evropě i v Čechách kolem řeky Vltavy, Berounky a Labe. 12.
bylo v Čechách hlášeno 6 utonulých.- Záplavy začaly především v Českém
Krumlově, v Budějovicích a postupně se dostaly do Prahy, kde došlo i
k zatopení metra a posléze do Mělníka a nakonec i do Ústí nad Labem, Děčína a
Hřenska. Pokračovaly do Německa, kde byly škody obdobné, jako v Čechách. I
v Klobukách vydatně pršelo, ale potoky naštěstí všechnu vodu odvedly mimo
naše území. Ve Zlonickém potoce bylo vody asi metr před vylitím do polí. 13.
Byla vichřice, ale bez vážných škod. V Čechách bylo evakuováno 200 000 lidí
ze zátopových oblastí. Škody jsou odhadovány na sto miliard korun. Až do
konce měsíce bylo velmi hezky s teplotami do 29°C.
Září – Do 11. září byly teploty do 25°C. Postupně se ochlazovalo a 15. bylo
jenom 12 °C a 18. pouze 8°C . V domech se začalo topit. Chladné počasí trvalo
až do konce měsíce.
Říjen – Celá první dekáda byla poměrně teplá, i když časté větry byly studené.
Došlo i k neobvyklým jevům, 9. bylo zjištěno, že u Isidora v Budeníčkách
kvetly kaštany a později i v naší obci. V polovině měsíce byly mlhy, teploty
kolem 10°C, vlhko, větry, sychravo, zahrady a pole byly jako bažiny. 28. byla
velká vichřice v celých Čechách. Škody dosáhly podle odhadů jednu miliardu
Kč. Poslední den v měsíci se přihlásil přízemním mrazíkem .
Listopad – První den byl velmi hezký s teplotou 14°C. Další dny byly mlhy,
deštivo , ranní mrazíky , větrno , zemědělci nemohli do polí sklízet cukrovku .
V polovině měsíce stále mlhy, deště, sychravo, vlhko.
Prosinec – Vlhké počasí, stále bez slunce, teploty kolem nuly ráno a přes den
kolem 7°C. 8.prosince začalo mrznout. Mrazy až -10 °C trvaly do 15. 16. napadl

první sníh- asi 3 cm. Hned druhý den roztál a 18. bylo + 10°C. Od 20. mrazy –
8°C, mlhy. 23. zledovatělý sníh, na silnicích náledí, stromy obalené ledem,
některé větve praskají pod jeho tíhou. Teprve 29. se ukázalo slunce, vše roztálo,
teplota 7°C, na silnici do Třebíze na konci obce velká louže vody, která se jen
těžko projížděla s osobními auty. 31. teplota –2°C, napadl sníh asi 5 cm. Večer
bylo –6°C.
Životní úroveň a cenová hladina:
Podle statistiky se máme o 3% lépe. Dá se tomu i věřit, ale normální smrtelník
to nepoznává. Ceny potravin se prakticky nezměnily, mírně podražilo maso,
zlevněno bylo průmyslové zboží, zejména lednice, pračky a elektronika. Došlo
opět ke zdražení elektřiny. Plyn byl ve druhém čtvrtletí zlevněn a ve čtvrtém
opět zdražen na původní úroveň v důsledku cenového vývoje ve světě. Důchody
byly zvýšeny v průměru o 7%. Nájemné stouplo v naší obci o 4%.
Nezaměstnanost v obci dosahovala až 18,8%. Týkala se 82 lidí, zejména
nekvalifikovaných a Romů, ze kterých nikdo není zaměstnán.

