KRONIKA OBCE KLOBUKY 2011
Z EVIDENCE OBYVATEL A BYTOVÉHO FONDU ROKU 2011
Obyvatelstvo : ( údaje k 31.12.2011 )
Obec :
Čeradice
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček
Celkem

Muži :
42
302
69
57
62
532

Ženy :
34
304
78
54
61
531

Celkem :
76
606
147
111
123
1 063

Domovní bytový fond : ( k 31.12.2011 )
Obec :
Čeradice
Klobuky
Kobylníky
Kokovice
Páleček
Celkem

Počet bytů :
41
260
53
37
70
461

Počet domů :
55
205
46
42
70
418

Obecní úřad
Na obecním úřadu během minulého roku nastala změna v pracovním obsazení. Na hlavní pracovní
poměr byl přijat na místo údržbáře pan Vladislav Formánek, který navázal na svou činnost z veřejně
prospěšných prací. Dne 22.10. bohužel pan Formánek náhle zemřel.
Zastupitelstvo obce
V letošním roce pokračovalo složení zastupitelstva jako v roce předcházejícím. Pravidelně
se scházelo každou 3.středu v měsíci, vyjma měsíce července.
Pošta
Na poště Klobuky v Čechách došlo ke změně 1. května. Odešla doručovatelka Lenka Linhartová
a na její místo nastoupila Šárka Šamuláková. Ostatní složení pracovníků je beze změn.
Rozpočet obce 2011
ROZPOČET PŘÍJMŮ PRO ROK 2011
DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapit.
1121 Daň z příjmu právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty

1 300 000
170 000
125 000
1 800 000
3 500 000

1511 Daň z nemovitostí
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejných prostranství
1361 Správní poplatky (ověř.podpisu, trvalý pobyt, VHP a další)
4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvek na školy)
4134 Převody z rozpočtových účtů
Nedaňovépříjmy
2310 Pitná voda
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy z finančních operací
C E LK E M

1 200 000
30 000
1 000
5 000
426 700
70 000
55 000
14 000
2 000
1 000
116 000
72 000
12 000
20 000
410 000
10 000
2 000
40 000
9 381 700

ROZPOČET VÝDAJŮ PRO ROK 2010
1 1014 Deratizace
2 2212 Silnice
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
3 3113 Základní škola a Mateřská škola - příspěvková organizace – provoz
Základní škola a Mateřská škola - neinvestiční přísp.jiným obcím
3314 Knihovnické činnosti
3319 Záležitosti kultury
3341 Veřejný rozhlas
3419 Tělovýchovná činnost
3519 Všeobecná ambulantní péče
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 Požární ochrana
6 6112 Místní zastupitelské orgány
6171 Činnost místní správy
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtu
C E LK E M

13 000
250 000
60 000
26 000
1 200 000
150 000
187 000
27 000
10 000
110 000
70 000
20 000
132 000
220 000
10 000
700 000
220 000
168 000
1 200 000
1 492 000
55 000
6 320 000

Mladý talent z Klobuk
Jako každý rok začaly závody v měsíci březnu a jako každý rok tento závod reprezentoval žák
základní školy v Klobukách Michal Hamouz. Michal jezdil na motorce KTM 65ccm. V tomto roce
se zúčastnil 18 závodů a z toho byl 12 krát na stupni vítězů, 8 krát - na tom nejvyšším stupínku. Ale
také přišly neúspěchy. Zúčastnil se Mistrovství Evropy
I.M.B.A, které se konalo
30. – 31. 7. 201 v Kozmicích, kde závodili i jezdci z jiných států. Celkem startovalo 16 jezdců.

Michal si vybojoval pěkné 3.místo. Sezónu 2011 ukončil předčasně 1. 10. 2011,
a to díky pádu, při kterém si zlomil ruku. Byl to zatím jeho největší úraz. Čekaly ho ještě
2 závody, kterých se už nezúčastnil.
Celkově se umístil:
MMČR amatérů – 1. místo
Středočeský Cup – 1. místo
VVL- Lorenc-Logistic Cup 2011 – 8. místo
Buell Cup – 8. místo

Z činnosti společenských organizací a církví
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů
Organizace měla 46 členů, na příspěvcích bylo vybráno 4 600,- Kč. V lednu se konala členská
výroční schůze, která byla spojena s taneční zábavou. Předseda organizace vytkl přítomným
hasičům, že je jich na tak malou obec hodně, nejsou schopni zúčastnit se okrskových soutěží, sejít
a secvičit se, aby se alespoň někdy mohli zúčastnit soutěží, jako to dělávali v minulých letech.
Na začátku května pořádali čarodějnice, v létě proběhl tradiční Pětiboj – soutěž družstev o pohár
starostky obce. Tato soutěž probíhá mezi týmem hasičů, fotbalistů a rybářů. Vítězství opět získalo
družstvo rybářů tzv. Čudla-team. Na konci roku ještě pořádali v hasičárně Silvestrovskou zábavu.
Bylo zakoupeno 9ti místné auto Ford Tranzit za 350 tis. Kč. OÚ přispěl na koupi 100 tis. Kč a 250
tis. Kč získali dotací ze Středočeského kraje. OÚ ještě zakoupil krytý přívěsný vozík. Na sále
v hasičském domě bylo opraveno elektrické vytápění, ve spodních garážích byl proveden celkový
úklid a vymalovány stěny. Je nutná ještě oprava střechy a do budoucnosti výměna oken na sále.
Na údržbě požární techniky bylo odpracováno 120 hodin, na údržbě požární budovy 212 hodin.
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky
V roce 2011 se konaly dvě členské schůze, výbor se scházel dle potřeby. V červnu klub uspořádal
zájezd do Lysé nad Labem a zámku Ctěnice. V srpnu byli na týdenním rekondičním pobytu
ve Vlachovicích na Moravě. Pobytu se zúčastnilo 45 lidí. Počasí jim přálo a pobyt se vydařil.
OÚ přispěl na činnost organizace 20 tis. Kč. Nadále přispívaly i obce, které měly členy
v organizaci. K 31. 12. měla organizace 68 členů. Na rekondiční pobyt byl příspěvek 400,- Kč nebo
200,- Kč /dle délky členství/. V tomto roce, stejně jako vloni, oslavilo 12 členů kulaté jubileum.
Byly jim předány balíčky v hodnotě 100,- Kč. Členské příspěvky se i nadále platí ve výši 50,- Kč.
Složení výboru je stejné jako v předchozím roce.
Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky
Výbor pracoval ve složení jako v roce 2010. Sokolníkem byl nadále předseda pan Martin Pinc,
který se nastěhoval do sokolovny v r. 2010. Mužstvo mužů skončilo na 5. místě a mužstvo dorostu
na posledním. V létě se ujal mužstva trenér Jiří Čížek ml., který pracoval společně s asistentem
Petrem Krčkem. Družstva KLC Klobuky a Rapidu Páleček hrály stejné soutěže jako v roce 2010.
Bylo uspořádáno 5 tanečních zábav. Na sokolovně se uskutečnilo pálení čarodějnic, bohužel
s týdenním zpožděním kvůli velmi špatnému počasí, dále se uskutečnil ,,Klobucký pětiboj‘‘
(1-2 Fotbalisti s Rybáři 3.Hasiči).,,Turnaj ulic‘‘ se v tomto roce neuskutečnil. V srpnu se konal
jednodenní pouťový turnaj pod záštitou nově zvolené starostky Soni Ottové.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky
Základní škola
V průběhu roku 2011 (tedy v 2. pololetí šk. roku 2010 / 2011) se konalo několik školních akcí. Mezi
důležité patří již tradiční tvoření pro rodiče s dětmi, dětský den a samozřejmě také zápis dětí
do 1. třídy. Mimo jiné se uskutečnil také první lyžařský kurz v Alpách. Konec školního roku

se oslavil závěrečným vystoupením dětí a žáků ze škol. Nechybělo ani přivítání nových budoucích
prvňáčků a rozloučení s žáky deváté třídy. Nový školní rok přinesl několik změn. Slavnostně
započala stavba nového patra MŠ, byla opět otevřena přípravná třída, místo paní Zázvorkové, která
nastoupila na mateřskou dovolenou, byla do přípravné třídy přijata paní učitelka D. Machálková
a do řad kantorů se vrátil pan učitel Vodňanský, na pozici asistentů pedagoga pracuje Monika
Krobová, Helena Kliková a Vendula Kliková Do přípravné třídy nastoupilo 10 dětí, mateřská škola
přivítala 36 dětí, do první třídy nastoupilo 12 dětí (z toho 1 integrované), 2. a 3. třída je opět spojena
a skýtá 20 žáků, 4. a 5. naplnilo 17 žáků, do 6. třídy přišlo po prázdninách 5 dětí . I tato třída
se spojila s dvanácti sedmáky. V osmé a deváté třídě se počty nezměnily (tzn. dohromady 15 žáků).
Během školního roku několik žáků odešlo. Nicméně se stav vyrovnal novými žáky, kteří byli
naopak přijati. Celá základní škola pokračuje v programu „Tvoříme společně školu.“ Od října škola
nabídla žákům několik zájmových kroužků. Keramický kroužek, který opět nabízí tvoření i s rodiči,
sportovní kroužek, výtvarné tvoření, dramatický kroužek, florbal, počítačový kroužek, gymnastika,
kroužek doučování a psaní domácích úkolů a turistický kroužek. Funguje také náprava žáků
s poruchami učení pod vedením paní učitelky Šumové. Během školního roku žáci také absolvovali
několik soutěžních sportovních akcí, které ve většině případů realizoval pan učitel Ondráček. S paní
učitelkou Outratovou žáci druhého stupně několikrát navštívili divadelní představení na Kladně.
Žáci, kteří tento školní rok končí školní docházku, navštívili vzdělávací program firmy LINET,
zabývající se volbou budoucího povolání. Pro první stupeň se připravilo několik exkurzí, např.
návštěva Národní umělecká galerie v Praze. Samozřejmě se neopomnělo na zapojení rodičů a před
vánočními prázdninami děti nacvičili představení na další ročník Klobucké rolničky. Vzhledem
k velkému zájmu o turistický kroužek, začala pomáhat Vendule Klikové i Helena Kliková. Na druhé
pololetí se plánuje spousta dalších akcí (lyžařský kurz nebo škola v přírodě).
Mateřská škola
Na začátku nového kalendářního roku se žádné významné akce nekonaly. V měsíci březnu se děti
zúčastnily Království železnic. Tuto akci navštívili i žáci ze základní školy. 15. 3. se konal zápis
do mateřské školy. Celkem bylo zapsáno 24 dětí, 5 je odhlášeno, 2 děti přešly do přípravné třídy
a 5 dětí bylo zapsáno dodatečně mimo zápis. Kapacita mateřské školy byla naplněna: 1. třída
28 dětí, 2. třída 10 dětí. Dalšími akcemi, které provázely mateřskou školu bylo fotografování a také
Den čarodějnic. Děti i paní učitelky soutěžily, získávaly odměny. V měsíci květnu a červnu děti
čekalo plno zajímavých činností. Nejprve se uskutečnila besídka ke Dni matek, která byla naplněna
písněmi, básněmi a dárečky pro maminky. Den dětí se oslavil společně s žáky základní školy
na zahradě, navazoval celodenní výlet do pražského Beckilandu. Do dalších akcí školky můžeme
zařadit výlety, představení, rozloučení s předškoláky. Mateřská škola je v letních prázdninách
uzavřena pro malý počet dětí. Na podzim se děti zúčastnily plaveckého výcviku v Lounech,
keramiky pod vedením p.uč.Heleny Klikové. Měsíc prosinec byl velice nabitý. Na děti čekala
Mikulášská nadílka, vánoční besídka pro rodiče, Klobucká rolnička a vánoční prázdniny. Mateřská
škola také umožňovala navštěvovat prostory školky maminkám s dětmi ve věku 1-3 let jednou
za 14 dní, kdy bylo otevřené Mateřské centrum pod vedením paní učitelky Naděždy Koudelkové.
Obsazení paní učitelek MŠ: Vedoucí učitelka Jiřina Říčková HPP, Naděžda Niemsová HPP,
Naděžda Koudelková zkrácený PP.
Římskokatolická církev
I v tomto roce opět došlo ke změně faráře. Arcibiskupstvím Pražským byl odvolán farář Pater Ing.
Mgr. Michal Kimák a nově byl jmenován Pater Cyril Kubánek. Věřící byli rozladěni opětovnou
změnou. Pater Kimák byl farářem na farnosti Zlonice s kostely v Klobukách, Peruci, Vrbně,
Černochově, Poštovicích, Hospozíně a několika dalších, kde se mše nekonají. Rozloučení
s P. Kimákem bylo i na obecním úřadu. Škoda, pana faráře si oblíbili věřící, stal se jejich farářem
a duchovním.
Starostka paní Soňa Ottová a místostarosta Vladimír Procházka poslali odvolanému faráři

následující dopis reagující na jeho odvolání:
Vážený pane faráři,
S nepochopením jsme přijali zprávu o Vašem odvolání ze Zlonické farnosti. Je pro nás
nesrozumitelné jakým způsobem a proč provádí Arcibiskupství Pražské výměny úspěšných
vyslanců Římskokatolické církve.
Dovolujeme si připomenout naše společná úsilí o opravy kostela Navštívení Panny Marie
v Pálečku, kapliček v Čeradicích a v Klobukách a další akce i koncerty v kostele Svatého Vavřince
v Klobukách.
Vaše obdivuhodná snaha a prosazení idejí rovnosti, přátelství, tolerance člověka k člověku zůstane
v naší obci jako trvalá vzpomínka na Vaše působení.
Děkujeme a přejeme Vám spolu s věřícími, kteří rádi navštěvovali Vámi vedené mše svaté,
v novém působišti mnoho úspěchů a pevné zdraví.
Mše svaté jsou v kostele první a třetí sobotu v měsíci, v případě svátků, pouti a posvícení ještě
v neděli. Úklid kostela se provádí dle potřeby. Běžně uklízí a o květiny se stará Helena
Procházková. Pomoc našla u paní Linhartové, Šolcové, Pincové, Kučerové a dalších. Na elektrické
přenosné varhany stále hrají paní učitelka Miluše Štruplová a paní Marie Pašková ze Zlonic. Účast
na mších je do deseti věřících.

Politické strany
MO ČSSD Klobuky
Do roku 2011 vstupovala MO ČSSD Klobuky s 18. členy, z nichž čtyři členové byli z městyse
Zlonice, kde pomáhali založit v souladu se stanovami ČSSD místní organizaci. Hned na začátku
roku byl za člena přijat p. Lukáš Novotný z Čeradic a v květnu p. Josef Fojt z Pálče, který uzavřel
potřebnou pětici pro vznik nové MO ve Zlonicích. Od 1. června byla ustavena nová MO
ve Zlonicích a stav členské základny klesl na 15. Do konce roku se již počet členů nezměnil.
V letošním roce se konal 36. sjezd ČSSD, který upravil prosazování základních programových cílů
ČSSD, kterými jsou bezplatné školství, dostupné zdravotnictví, ekonomické zajištění stáří
a nezvyšování DPH u základních potřeb pro veřejnost. Do vedení strany byl zvolen Bohuslav
Sobotka s místopředsedy Michalem Haškem, Marií Benešovou, Martinem Starcem, Lubomírem
Zaorálkem, Jiřím Dientsbierem a Zdeňkem Škromachem.
Na jednání MO zavítali i zástupci litoměřického výkonného výboru, a to v rámci volby kandidáta
na senátora za senátní obvod Litoměřicko – Slánsko. Představili svoje kandidáty na senátora
a vyzvali k vlastní nominaci kandidáta. Po vzájemné diskuzi podpořili zástupci na nominační
konferenci v Libochovicích litoměřického kandidáta MUDr. Hassana Meziána.
Členové MO po loňských komunálních volbách ovládali většinu v zastupitelstvu obce. Na základě
jejich aktivity se podařilo získat z dotačního titulu FROM (Fond rozvoje obcí a měst) KÚ
Středočeského kraje dotaci 3.600.000,- Kč na generální opravu budovy obecního úřadu a z Fondu
na opravu památek 86.000,- Kč na opravu kapličky v Kokovicích.
Během roku 2011 se MO ČSSD spolupodílela na organizačním i sponzorském zajištění pálení
čarodějnic, Dne dětí, Klobuckého pětiboje, pouťového turnaje v kopané, čaje o páté, strojení
a setkání u vánočního stromu. Většiny členských schůzí se zúčastnil přítel Ing. Marcel Hrabě,
náměstek hejtmana středočeského kraje.

HISTORIE A SOUČASNOST – KOKOVICE
Převzato od p. Procházky ze Zpravodaje obce
Kokovice 2001
Na prahu druhé dekády dvacátého prvního století jsem se podíval do kroniky obce na záznam, který
jsem udělal na počátku roku 2001 a byl jsem překvapen, přesto že jsem byl „u toho“, co vše

se změnilo. Dovoluji si proto napsat jakési porovnání stavu před a po deseti letech. Pro osvěžení
paměti nejprve uvádím kopii záznamu v kronikářském zápisu v místní části Kokovice:
Počet obyvatel je 91, vesměs starších a důchodců. Chalupářů je v osadě 8. Několik domů
je používáno pouze jako rekreačních chalup. V osadě je prodejna potravin a smíšeného zboží
spojená s restaurací a sálem, který je využíván pro společné zábavy, které pořádají většinou místní
hasiči, kteří si udržují základní organizaci z tradice a právě pro tuto zábavu. Hasičskou zbrojnici ani
vybavení nemají, protože to bylo sloučeno po dohodě s místní organizací v Klobukách, pod správu
OÚ. Stará hasičská zbrojnice byla pro havarijní stav a nepotřebnost odprodána. V osadě není rozvod
pitné vody, ani splašková kanalizace. Občané čerpají nekvalitní vodu z vlastních zdrojů. Je jí
naštěstí dost. Plyn rovněž není. Telefonizace je provedena venkovním rozvodem, ač měla být
původně provedena zemním rozvodem do každého domu. Správce sítě to nezdůvodnil, ale i tak
tento rozvod umožňuje napojení každé domácnosti na telefonní přípojku. Rozvody el. energie jsou
ve špatném stavu. Veřejné osvětlení a místní rozhlas z Klobuk jsou nové z roku 1996. Stav silnic
je poměrně dobrý. Asfaltové povrchy jsou asi z osmdesátých let. Stav domů je nedobrý. Fasády jsou
oprýskané, nejnovější dům, novostavba manželů Bíbových je neomítnutý, ještě nezkolaudovaný
a nedokončený. Přesto je obýván, protože majitelé nemají na úplné dokončení peníze. Mezi
zanedbané domy patří i rodný dům básníka Tomana č.p. 8. Č.p.1, statek, který byl kdysi součástí
Státního statku Zlonice a kde se chovala kuřata a koně, je hospodářsky opuštěný. Bydlí tam však
nájemníci, pohrobci statku, pravděpodobně na dožití, neboť Pozemkový fond nemá na opravy
peníze a stavení značně chátrá. Starý rybník pod ovčínem je v dobrém stavu a jsou v něm chovány
ryby. Necelý hektar obecního lesa za rybníkem k obci Úherce je neudržovaný. Nikdo se o něj
nestará a slouží zlodějům jako zdroj paliva. Asi polovina lesa by se měla obnovit, je to dávný
požadavek státního dozoru nad lesy. Nový rybník na Žerotínském potoce směrem ke Klobukům,
jehož majitelem je Zemědělské družstvo Vraný a měl původně sloužit jako retenční nádrž
pro závlahy vranských chmelnic, slouží pouze k rekreaci. Majitel se o něj nestará, o čemž svědčí
zdevastované ochranné zábradlí a stav stavědel. Je to ale jediný rybník, kde se dá v letě koupat,
případně provozovat winsdurfing. O stavu vody mám ale pochybnosti, vzhledem k již zmíněné
absenci splaškové kanalizace a čističky pod osadou. Podnikání v osadě je úměrné velikosti.
V bývalém Netrefovic mlýně nový majitel pan Šrámek vyrábí střihací matrice na kůži a podobné
materiály. Dílnu má vybavenou příslušnými stroji, soustruhy a frézkami. Topí elektřinou. Stavení
opravil vč. nových omítek. V osadě je i kovárna, kterou stále provozuje pan Josef Jelen v č.p. 25
ve svých 81 letech. Dlužno podotknout, že jiná kovárna není „široko daleko“. Pan Liska má velké
okrasné zahradnictví v domě čp.56. Pěstuje veškeré druhy okrasných stromků. V osadě jsou dvě
autobusové zastávky. Dopravní obslužnost provádí ČSAD Slaný. Obec doplácí na spoje, aby
alespoň jezdil autobus, linka Slaný- Panenský Týnec, čtyřikrát denně. Do školy chodí děti
do Klobuk. Dětí školou povinných je však pouze 7. Domovní odpad je vyvážen z popelnicových
nádob, tak jako v celé obci. Přesto neukáznění občané ukládají odpad na různých nepovolených
místech a znečišťují tak životní prostředí. To ostatně platí pro celé území obce a nejenom pro něj,
ale pro celé území republiky. Jsme prostě neukáznění „bordeláři“.
Dnešní skutečnost:
Kokovice mají 107 obyvatel. Zaznamenávám malý přírůstek a mírné snížení věkového průměru.
Telefonní pevné linky využívají pouze dvě rodiny. Všichni mají mobily. Rekonstrukce elektrické
sítě byla provedena částečně firmou ČEZ a.s. a bude pokračovat s tím došlo i k částečné
rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu, který byl změněn na bezdrátový. Pozemkový fond dal
zrekonstruovat oba domy na náměstí čísla popisná 45 a 46. Postaven byl nový dům rodiny
Girschikovských a paní Martinovská a pan Routner provedli rekonstrukce domů u rybníka.
Opravena byla hráz starého rybníka a vybudován nový přepad. Bohužel státní správa neměla
na celkové odbahnění. Rybník má v pronájmu pan Liska, který se snaží odbahnění zajistit. Přeji mu
úspěch, ale pochybuji vzhledem k tomu, jak dlouho žádáme o dotaci na rybník v Čeradicích.
Na bývalé skládce pod rybníkem byla vybudována travnatá plocha pro rekreační účely. Instalován
zde byl stůl na stolní tenis a Občanské sdružení iniciativně upravilo a vybavilo na své náklady
plochu mobiliářem pro děti. Milým překvapením pro mě bylo vyčištění a bezvadná úprava studánky

Pod ovčínem, kterou také provedlo občanské sdružení Pitná voda je zajištěna novým vodovodem,
který je zásobován velmi kvalitní vodou ze Severočeské vodárenské společnosti a.s. Může jí mít
každý, kdo se napojí. Vodovodní řad postavila firma FISA a.s. Slaný nákladem 6,7milionu. Byla
to první etapa vodofikace celé obce. Dopravní obslužnost zůstala na stejné úrovni. Do základní
školy v Klobukách chodí 15 dětí. Místní pohostinství změnilo za deset let tři nájemce. Odchodem
paní Klikové došlo ke zrušení místního krámku s potravinami, tak jako v řadě jiných obcích pro
nerentabilnost. Podnikání zrušil pan Šrámek, dům č.p.19 s provozovnou prodal panu Jiřímu Liskovi
a odstěhoval se do Slaného. Pan Jiří Liska zde provozuje truhlářskou živnost. Jeho bratr pan Tomáš
Liska nadále provozuje a rozvijí zahradnictví zaměřené na okrasné rostliny. V sezóně zaměstnává
až deset lidí. Patří tak k nejvýznamnějším podnikatelům v obci. V osadě se provedli další drobné
opravy jako úprava ploch u autobusových zastávek, postavila se nová opěrná zeď
na náměstí mezi autobusovou zastávkou a domem čp 46., další opěrná zeď u hlavní silnice
a podobně. Kovárna úmrtím pana Jelena zanikla a pokud vím, tak v širém okolí není žádný kovář.
Za zmínku stojí i to, že obec byla nucena vykoupit cestu mezi obytnými domy a rybníkem, protože
byla v nějaké dražbě po bývalém Státním statku Zlonice získána soukromou firmou Geomining
Kladno. Nepořádek a černá stavba proti domu pana Satýnka je postupně likvidována, ale stále
polorozpadlá kolna je ostudou krásného okolí rybníka.
HISTORIE A SOUČASNOST - KOBYLNÍKY
Kobylníky 2001:
Osada je napojena na plyn, který byl rozveden, vzhledem k poloze vůči regulační stanici, již v roce
1999. Žije zde 146 občanů. Chalupáři vlastní 4 domy. Telefonní rozvody jsou v zemi a do každého
objektu. Rozvody el. energie jsou povrchové a v poměrně dobrém stavu, včetně veřejného
osvětlení. Místní rozhlas do osady nevede. Splašková kanalizace, ani vodovod v osadě nejsou.
Občané čerpají pro svou potřebu vodu ze studní. Je také vesměs závadná. Na „Malé straně“
dokonce znečištěná z bývalé činnosti klobuckého cukrovaru. Spojovací silnice, mezi silnicí
Klobuky - Neprobylice a silnicí Klobuky - Čeradice, je ve špatném stavu, horší než polní cesta.
Je majetkem obce a to znamená, že bude v tomto stavu ještě několik let, protože veškeré investice
jdou na plynofikaci. Na Zlonickém potoce je hezký rybník, původně také vybudovaný jako
závlahová nádrž. Jsou v něm ryby a v letě poměrně čistá voda. Budova čerpací stanice
je zdevastovaná a vybavení rozkradené. Domy v osadě jsou poměrně v dobrém stavu. Zejména
chalupáři na „Malé straně“ opravili a opravují vč. fasád. Na zbourání je pouze dům č.p. 24, kde jsou
asi čtyři majitelé, kteří nejsou schopni se dohodnout na prodeji a objekty č.p. 1, bývalý majetek
církve a později objekt státního statku. Nynější správce, Pozemkový fond, nemá na údržbu. Objekt
není ani využíván k podnikání. Pouze do obývacích místností nastěhoval Pozemkový fond
nepřizpůsobivé romské občany, kterých se tam záhy nastěhovalo na dvacet proti vůli občanů
i obecního úřadu. Největším podnikatelem je pan Novák, který má ve vlastnictví bývalou farmu
pro chov hovězího dobytka. Bydlí v Kamenici. Ochotně půjčuje mechanizaci pro potřeby osady
v případě přesunů hmot. Podílel se i na vybudování malého hřiště pro malý fotbal, které bylo
budováno s iniciativy pana Gustava Kytky. O jeho aktivitách budu psát v rámci kronikářského
záznamu i podnikatelích. V bývalém hostinci má sklad podnikatel pan Gustav Kytka. Začal dobře
s prodejem pracovních bot, měl velkorysé plány s výstavbou dílny na výrobu obuvi, ale nic
se nepodařilo, kvůli recesi v obuvnickém průmyslu a konkurenci zejména vietnamských
obchodníků. V současné době žije z prodeje skladových zásob. Řada chalupářů jsou podnikatelé,
ale není o jejich aktivitách přehled, ani obec nemá příjmy z jejich daní, neboť daně se platí v místě
trvalého bydliště. Místní hostinec s prodejnou potravin je v provozu. Zejména v létě je prosperující.
Přes osadu jezdí dvě autobusové linky. Dopravní obslužnost je tak přiměřeně zajištěna. Navíc
občané této osady mají jeden kilometr na stanici České dráhy v Klobukách, odkud je spojení na
Slaný, Prahu, Louny a Most. Děti chodí do školy rovněž do Klobuk. Je jich oproti minulosti také
velmi málo, pouze 10 .V bytovkách, které byly postaveny za státního statku, bydlí 12 rodin ve třech
čtyřbytových domech.
Dnešní skutečnost:
V Kobylníkách žije 154 občanů. Zaznamenávám zvýšení počtu obyvatel o dvanáct. Bohužel, také

zvýšení nezaměstnanosti, která činí zejména u obyvatel čp.1 a čp. 10 téměř 100%. Také zde pevné
linky občané odhlašují a je jich i se statkem rodiny Nováků jenom 6. Ostatní používají mobily. Voda
ve studních z činnosti bývalého cukrovaru již není znečištěná, ale obsahuje velmi vysoký podíl
dusičnanů a různých bakterii. Je tak vesměs zdravotně závadná. Vlastník domů čp.1 a 10
Pozemkový fond České republiky, zajistil z obecní studny rozvody vody do obou těchto domů. Pan
Kytka již nepodniká. Dům čp.3, koupil pan Wisingr, který z bývalé hospody udělal tři byty
a pronajímá je, obvykle na krátkou dobu. Za zmínku také stojí to, že dům hořel a byl z poloviny
zničen, ještě než byl opraven. Když jsem majiteli volal, že mu hoří dům, dostal jsem nečekanou
odpověď, která zněla „tak to opravíme, co mohu dělat“, je to kliďas. Obecní hospoda má již
čtvrtého nájemce pana Bachmana ze Slaného. Krámek s potravinami sloužil celých deset let,
ale paní Všelichová ukončila nájem právě ke konci roku 2010. Občané tak musí pro potraviny
do Klobuk nebo do jiných obchodů ve Slaném. Částečně nahradila krámek pojízdná prodejna
z Loun, která jezdí do všech místních částí, kromě Klobuk. U hospody byla vyměněna venkovní
okna a postaven nový komín, aby mohla být v restaurační místnosti používána krbová kamna
na dřevo. Silnice, která byla ve špatném stavu byla nákladem 1,6 milionu zrekonstruována vč.
prašné cesty kolem bytovek za hospodou z programu FROM Středočeského kraje. Dopravní
obslužnost zůstává na stejné úrovni. Do školy v Klobukách chodí 12 dětí. Opuštěná je autobusová
zastávka. Na pomník, připomínající oběti první světové války, byla osazena nová deska se jmény
padlých. Na mostku přes Zlonický potok byly postaveny pracovníky obce nové ohradní zdi, místo
poškozeného a částečně i rozkradeného zábradlí. Podnikání firmy Novák, která chová v kravíně cca
700 ks hovězího dobytka se projevuje negativně na životním prostředí, pozitivně na zaměstnanosti.
Z objektu občas vytékají splašky, dopravou je narušován klid i místní komunikace. To se projevilo
i v zákazu vybudovat ve statku bioplynovou stanici, který byl podpořen peticí občanů
i rozhodnutím zastupitelstva. Kladem podnikatelské činnosti statku je zaměstnanost asi pro 8
občanů Kobylník i to, že bývalý statkový kravín není chátrajícím objektem, jako v některých jiných
obcích, ale moderní farmou, která jako jediná v širém okolí produkuje mléko a hovězí maso. Majitel
čp.1 Pozemkový fond ČR zboural vnitřní objekty, které byly narušené rozkradením dřeva
a ocelových nosníků. Zůstala pouze ohradní zeď s náznakem bývalé zdi tvrze.

HISTORIE A SOUČASNOST - ČERADICE
Čeradice 2001:
Tato osada je nejméně obydlena, pouze 58 občany. Bývalé statky jsou neudržované a chátrají.
Teprve vloni zakoupil statek Moráň pan Pokorný. Začal s průklestem stromů kolem statku a provádí
oplocení. Chová koně, kozy, ovce husy a jiná domácí zvířata. Pokud jsou puštěna do ohrady,
je krásný pohled na to, jak se zvířata různých druhů shodnou. Osada je rovněž bez splaškové
kanalizace, vodovodu, plynu i čističky. Místní komunikace jsou bez řádně zpevněného povrchu.
Elektrorozvodná síť je stará, veřejné osvětlení rovněž. Pouze státní silnice Klobuky - Zlonice
je dobrá. Telefonizace je provedena kabely do každého domu. Chalupáři obhospodařují 8 chalup,
které dobře udržují. Nové domy se nestaví. Poslední postavený dům je č.p. 49, rodiny pana Fuksy.
Podnikatelé v osadě nejsou, až na pana Hagenštoce, který má autodílnu AUTOHAGEN a drobné
zemědělce. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusem ČSAD Slaný na lince Klobuky - Zlonice
- Slaný. Linka jezdí dvakrát denně tam i zpět. Na vlak chodí občané na zastávku Páleček jeden km.
Děti jezdí do školy v Klobukách. Na návsi je rybníček, který kdysi tvořil s okolními chaloupkami
typické venkovské prostředí. Dnes je velmi zanesený a v letě spíš působí jako semeniště komárů.
Plány na vyčištění jsou, ale chybí peníze.
Dnešní skutečnost:
V osadě Čeradice žije v současné době 80 občanů , to je o 22 více než před deseti lety ! Byla
opravena kaplička, zhotoven asfaltový povrch od kapličky na křižovatku se silnicí Klobuky –
Zlonice a od kapličky k železničnímu viaduktu, začalo se s rekonstrukcí elektrických rozvodů a s
částí veřejného osvětlení v dolní polovině kolem rybníka. Pokračovat se bude v roce 2012 a to
položením elektrických rozvodů do země. Totéž se týká i veřejného osvětlení. Prohloubena byla

obecní studna „U Smejkalů“. V roce 2008 museli občané v horní části prohlubovat studny nebo
dělat vrty až do hloubky 22 m, aby měli dostatek vody. I tak mají vodu pouze užitkovou. To platí i o
obecní studni u rybníka, kde je zatím vody dost, ale je bakteriálně znečištěná. Problém je stále se
získáním dotace na vyčištění rybníka. V rozpočtu je rezervován povinný podíl obce, ale pořád není
na Státním fondu životního prostředí vyhlášen dotační titul, který by byl vhodný pro náš případ. Na
nové rozvody elektřiny v horní části Čeradic, které budou v zemi, je projektová dokumentace a
realizace bude v roce 2012.
HISTORIE A SOUČASNOST - PÁLEČEK
Páleček 2001:
Osada je vzdálená od centra obce téměř 4 km. Žije zde 134 občanů. Chalupáři vlastní 4 domy.
Historicky se jedná o významné místo o čemž svědčí i hezký barokní kostel Navštívení pany Marie
o němž je zmínka již v roce 1352, a obnovený v roce 1778, zásluhou hraběnky Marie Karoliny
Kinské, rozené Martinicové a jejího syna Jana Josefa Kinského. Poslední oprava byla provedena v
roce 1903, kdy bylo také osazeno 6 barevných oken. Osada, tehdy samostatná obec, měla i svou
pětitřídní školu. V osadě je dislokována část obecní knihovny v samostatném objektu obce č.p. 8.
Dobře slouží občanům, zejména starším, kteří se v knihovně občas i scházejí. Knihovnici dělá paní
Egerová. Osada nemá splaškovou kanalizaci, vodovod ani plyn. Rozvody el. energie jsou ve velmi
špatném stavu. Veřejné osvětlení bylo v roce 1995 firmou Šrámek Slaný uděláno nové. Kabelizace
telefonních rozvodů byla provedena Telecomem v roce 1995 ke každému domu. Ne však každý si
dal telefon zavést do bytu. Poslední postavený dům je pana Kozáka č.p. 68. Nic nového se nestaví,
pouze se domy opravují v rámci možností a finančního zabezpečení rodin. V osadě je, vedle
Zlonického potoka, požární nádrž, která je používána i ke koupání. Nová prodejna smíšeného zboží
z roku 1980 je opuštěná, protože nový majitel, který koupil budovu od Jednoty Kladno, prodělával.
Prodejnu uzavřel a nabídl k odprodeji. Zatím se nikdo za čtyři roky nenašel, kdo by chtěl v malé
obci podnikat. Nenašel se ani nikdo, kdo by si otevřel krámek se základním zbožím ve svém domě a
poskytoval tak ostatním občanům možnost nakoupit základní potraviny v místě bydliště. Činí tak v
omezené míře pouze místní hospoda v bývalém řeznictví a restauraci Mazánkových na náměstíčku
v č.p. 61, kterou koupil v roce 1998 pan Hrnčíř ze Slaného, majitel firmy STAEPER, která se
zabývá výrobou propagačních materiálů. Podnikatelů je v osadě málo. Mimo zemědělců, ze kterých
obhospodařuje nejvíce polí pan Tomišinec, pan Milan Králíček brousí nože, chirurgické nástroje a
vyrábí sítka do teplovzdušných hrnců. Pan Vyskočil obchoduje jako dealer s drogistickým zbožím i
jako velkoobchodník. Dopravní obslužnost je zajištěna vlakovými spoji a autobusem na tratích
Klobuky - Zlonice - Slaný. Děti jezdí tradičně do školy ve Zlonicích. Bývalý mlýn paní Cháňové z
Čeradic koupil pan Halada, filmař, který točí i pro televizi, provádí velkorysou rekonstrukci. V
objektu by měl být i atelier. Komunikace jsou neudržované, zejména státní silnice III. třídy Páleček
- Neprobylice. Ta je použitelná jenom pro řidiče, kteří necítí se svým automobilem. Má úroveň
polní cesty. Správa silnic Kladno tvrdí, že nemá na nový povrch peníze.
Dnešní skutečnost:
V Pálečku je trvale hlášeno k 31.12.2010 - 98 občanů + 1 cizinec. Nejstarší občankou, doufám, že
promine, je paní Emilie Rusová, které bude letos 92 let. Z mužů se dožívá v letošním roce 87 let
pan Miroslav Čermák. Kostel Navštívení Panny Marie má novou střechu a fasádu. Podařilo se ho
opravit po delších průtazích se sháněním dotace. Ke konečnému řešení pomohla sbírka uspořádaná
obcí. Děkujeme všem občanům, kteří přispěli. Bohužel, nesmím jmenovat, ani zveřejňovat částky.
Jenom mohu konstatovat, že jsem byl mile překvapen konečnou částkou. Ukázalo se, že osud
kostela není našim občanům lhostejný. Poděkování patří i správci majetku Arcibiskupství
Pražského panu Vondráčkovi, který neúnavně zpracovával žádosti s panem farářem Páterem Ing.
Mgr. Michalem Kimákem, až to vše vyšlo. Práce provedl pan Zemko z Tuřan. Bohužel, kostel
zůstane uzavřený a uvnitř neopravený. Obecní knihovna již neexistuje. Z důvodů malého zájmu
byly některé knihy dány do knihovny v Klobukách, některé v podstatě rozdány občanům a zbytek
byl dán do sběru. Osud budovy je všem znám. Chtěl jsem ji prodat „ na chalupu “, ale protože

občané nesouhlasili, je využívána omladinou jako klubovna. Elektrické rozvody jsou v celém
Pálečku nové. Platil je ČEZ. Bohužel muselo být instalováno celé nové veřejné osvětlení i když
bylo staré pouze deset let, protože jsme nemohli použít staré sloupy. To jsme museli zaplatit z
obecního rozpočtu. Alespoň lampy využíváme na opravy osvětlení v dalších místních částech.
Požární nádrž získal pan Jaroslav Krátký. Místní hospoda Mazánkových je také mimo provoz, má
již třetího majitele a musíme se smířit s tím, že jako restaurace asi již nikdy nebude. Neuživila by
se, zrovna jako prodejna potravin. Ty zlikvidovala konkurence i v ostatních vesnicích. Bývalý mlýn
nemá dokončenou rekonstrukci. Majitelem je stále pan kameraman Halada. Stav spojovací silnice
na silnici Klobuky – Neprobylice se částečně po záplatování zlepšil, ale je to stále autodrom pro
otrlé řidiče. Nový asfaltový koberec se stále odkládá a pochybuji, že po letošních výdajích na
opravy komunikací po zimě, budou peníze na námi požadovaný nový povrch. Pro místní
komunikace jsme udělali vše co šlo, včetně asfaltu k bytovkám a ke hřbitovu. Rovněž byly
opraveny chodníky, které byly v nejhorším stavu. Z drobných oprav bylo omítnuto ohrazení schodů
na hřbitov, v parku byl instalován stůl na stolní tenis, trvale je udržován hřbitov a ostatní plochy,
které jsou v majetku obce. Opravena byla výklenková kaplička na náměstíčku, do které věnovala
obraz paní Husáková. Instalován byl nový bezdrátový rozhlas a vybudovány nové schody na
zastávku České dráhy. Jsou ostatně jako vždy, když se něco udělá, kritizovány jako úzké, strmé, bez
možnosti jízdy kočárků, ale na to jsem zvyklý. Kritici by se měli podívat do historie a přesvědčit se,
zda bylo někdy v Pálečku uděláno víc, možná by mohli i poradit, kde vzít na dokonalejší vybavení
peníze. Připomínky občanů mě nemrzí, beru je pozitivně, jako zájem občanů o stav obce a děkuji
jim.
HISTORIE A SOUČASNOST - KLOBUKY
Klobuky 2001:
Centrum obce s 562 obyvateli, kde je radnice, prodejna smíšeného zboží Jednota, která je v pěkném
objektu, postaveném v osmdesátých letech v akci „Z“, prodejna potravin paní Staré, prodejna
potravin pana Pejskara v objektu obce u kašny. Paní Novotná má prodejnu s drogistickým zbožím
ve vlastním domě č.p.15. Na paloučku je hospoda pana Karla Bouly č.p. 39, kterou koupil od
Jednoty Kladno. Celý objekt cukrovaru koupil pan Pavlus. Je nevyužitý, podle zpráv, které mám
tam lisuje stropní kazety z polystyrenu. Za dva roky se mi od něj nepodařilo získat bližší informace.
Bývalý mlýn pana Fialy, původně Louckých, koupila paní Mgr. Fleischmannová z Prahy. Provádí
postupně úpravy v původním slohu vč. oplocení a obnovení mlýnského rybníčku. V objektu má
v úmyslu vyrábět keramiku. V obci jsou dvě truhlárny, provozovna ZZN - jejich popis je v kronice
1999, a třetí truhlárnu buduje pan Doubek Miloš, vnuk truhláře pana Dolanského, který přišel do
Klobuk po druhé světové válce. Z řady podnikatelů, živnostníků, stojí za záznam pan Formánek se
synem, kteří provádí soustružnické práce ve svém domě čp.67, pan Miroslav Suk čp.72, který
obchoduje s elektrickým nářadím a příslušenstvím, pan Miroslav Krupka má elektro
provozovnu (převážně pracuje pro Kablo Kladno), pan Milan Hora čp.182, zednické a obkladačské
práce, pan Rudolf Pleticha - elektropráce a revize vč. hromosvodů, paní Anna Kédlová kadeřnictví, provozovnu má v budově OÚ, pan Vlastimil Matějíček čp.180- tesařství, paní
Hanzelínová - prodejna potravin ve Slaném - Kvíčku. Prodejnu potravin, kterou měla v Klobukách,
v domě manželů Svobodových, kdysi obchod pana Kolmana se smíšeným zbožím ( mezi dvěma
světovými válkami prodával i benzin do automobilů) přenechala paní Staré, která tam prodává se
svojí dcerou Olgou. Dopravní obslužnost je zajišťována ČSAD Slaný a.s., a to dvěma linkami a
vlakovými spoji na trati Praha - Most. Přes značná omezení a zrušení neefektivních spojů je spojení
dostatečné. Z obecního rozpočtu však doplácíme ČSAD Slaný kolem padesáti tisíc korun ročně.
Silnice jsou ve špatném stavu, zejména na Třebíz a Vrbičany. Místní komunikace budou postupně,
jak finance dovolí, opravovány až po provedení plynových rozvodů. Zatím jsou velmi špatné,
mnohde s prašným povrchem. Velký cukrovarský rybník koupil pan Janoušek. V roce 1999 jej
vypustil za účelem vyčištění od bahna. Vykácel stromy a do jara 2001 neudělal nic. Rybník zarůstá,
břehy erodují, vrby usychají. Potoky Bilichovský a Žerotínský, které se slévají ve Zlonický potok
jsou po melioracích v polovině sedmdesátých let zarostlé, ale poměrně dobré. Skalský potok, který

se vlévá do Žerotínského potoka za bytovkami uprostřed obce, by potřeboval vyčistit, zejména
bývalá požární nádrž před mostem do Nové ulice. Telefonní rozvody jsou v zemi a telefonní
přípojku má do domu každý. Většina občanů si také dala zavést telefon. Funkční jsou zde i mobilní
telefony a to na všech třech provozovatelích. Firmy Oskar a Eurotel postavily pro zlepšení signálu
retranslační věž v cukrovaru. Část zařízení je umístěno i na jinak nevyužitém komíně. V Klobukách
jsou základní škola, která poskytuje základní devítileté vzdělání, mateřská škola, družina, školní
jídelna, které poskytuje obědy i občanům, knihovna. Lékař jedenkrát týdně. Velká sokolovna,
památka na velký rozvoj Klobuk za první republiky i na mecenáše, statkáře poslance parlamentu a
ministerského předsedy pana Jana Malypetra. Je využívána fotbalovým oddílem na tréninky a na
taneční zábavy. V obci jsou hasiči, kteří působí v novém hasičském domě, zahrádkáři, svaz
invalidů, myslivci, junák, ženy a dorostenky cvičí v tělocvičně základní školy. O činnosti těchto
organizací bude psáno v samostatných kapitolách.
Současnost (po 10 letech):
V Klobukách je k 25.4.2011 trvale hlášeno 625 občanů včetně cizinců. Nejstarší občankou je paní
Sejpalová Ludmila, které bude letos 100 let. Z mužů se dožívá v letošním roce 86 let pan Václav
Měchura. Dnes již neexistují prodejny se smíšeným zbožím pana Pejskara a paní Staré. V domě čp.
6, který patří obci, přenechala partiovou prodejnu oděvů paní Čechová paní Ozaňákové, ale i ta
ukončila činnost. Prodejnu potravin v témže domě přenechal pan Liška panu Le Anh Tuanovi, který
si pronajal i prostory po partiové prodejně s tím, že bude prodávat i domácí potřeby. Živnostníci se
rozrostli o pana Petra Macha, který se svými spolupracovníky převzal činnosti za zemřelého pana
Rudolfa Pletichu a provádí práce elektroinstalační, vodoinstalační, topenářské a zámečnické. Pan
Marek Suk otevřel autodílnu a pan Miloš Doubek dokončil velkou investici a zcela zabezpečuje
truhlářské práce na úrovni již dříve existujících truhláren pana Ing. Vlastimila Pláničky a pana
Samira Begiče. Paní Anna Kédlová po dohodě s obecním úřadem přesunula svojí provozovnu
kadeřnictví a holičství do čp. 93 (zdravotní středisko). Dopravní obslužnost zůstává stejná. Vlaky
ČD i autobusové linky zajišťují základní dopravní obslužnost tak, aby mohli občané jezdit do
zaměstnání, za lékaři, nákupem a děti do škol. Krajský úřad zajistil nový asfaltový koberec na
silnici Klobuky – Třebíz a Kobylníky – Třebíz a Klobuky - Vrbičany. Ostatní krajské silnice
zůstávají ve špatném stavu i když jsou po každé zimě záplatovány. Velký cukrovarský rybník je
odbahněn. Majitel postavil na bývalé plovárně bungalovy, které využívají občasní návštěvníci.
Rybník je oplocený a pro občany Klobuk nepřístupný. Požární nádrž na Skalském potoku byla
vyčištěna a byla postavena nová betonová hráz. Odbahněn byl také potok před domem čp.11 v
centru obce. Opraven byl kostel Svatého Vavřince. Kaplička při silnici do Telec byla také opravena
a znovu zasvěcena Svaté Anně. Opraveny byly ulice Nová, ulice Malypetrova, ulice Potoční, Krátká
a částečně Mlýnská, cesta ke hřbitovu, silnice k ČD, chodníky v Nádražní ulici, před nákupním
střediskem a obecním úřadem, přístupová cesta ke Kamennému muži, vybudován byl mostek pro
pěší v Třebízského ulici a provedena rekonstrukce kašny. U Obecního úřadu bylo vybudováno nové
parkoviště, u hasičského domu byla přistavena další garáž, opravena byla márnice na hřbitově,
střechy na obecních budovách čp. 6 a čp. 93, zcela byl zrekonstruován dům čp. 136, opravena byla
budova základní školy včetně výměny oken, zateplena byla školní tělocvična. Cukrovar je stále
nevyužitý. Drobné podnikání ve stavebnictví a dopravě svým rozsahem nezajišťují ekonomické
využití tak velké průmyslové plochy. Majitel pan Pavlus měl několik nabídek na jiné využití, ale
investoři vždy zmizeli. Poslední nabídka na biospalovnu zatím trvá. Výkup, bývalý ZZN, koupila
firma Novák a celý areál maximálně využívá. Zaměstnává průměrně 7 lidí. V katastrálním území
Klobuky byly povedeny pozemkové úpravy a k závěru se blíží dokončení změn územního plánu
obce, které byly vyvolány požadavky majitelů polí při silnici do Hořešovic i obce z důvodů
nemožnosti stavět domy k bydlení na pozemcích mezi cukrovarem a Kobylníky, které spadají do
církevních restitucí. V obci působí Sbor Dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol a Klub
zdravotně postižených občanů Klobuky. Ostatní spolky ukončily svou činnost.

BĚH UDÁLOSTÍ V OBCI V ROCE 2011
LEDEN
3. 1.
Uzavřena nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 6 Klobuky (po bývalém bazaru) s panem
Le Anh Tuanem za měsíční nájemné 3.000,- Kč.
5. 1.
Byla zadaná zakázka na zhotovení dlažby v sále a na schodišti hasičského domu firmě Petr Henzl.
Dalším zadáním zakázky byla výměna topidel (nahrazení akumulačních kamen přímotopy) v sále
hasičského domu firmě Petr Mach.
5. 1. - 9. 1.
V místní sokolovně se natáčela část filmu ,,POUPATA“ režiséra Zdeňka Jiráského (námět i scénář),
ve kterém si zahrál hlavní roli Vladimír Javorský, dále mimo jiné hráli Dana Syslová, Malgorzata
Pikus, Aneta Krejčíková, Josef Láska a další. Za kamerou stál Vladimír Smutný. Ve filmu si zahráli
i chlapi z naší obce a okolí, kteří museli vydržet na place více jak dvanáct hodin a za to obdrželi
odměnu pět set korun a jedno jídlo. Natáčelo se na sále, ve výborovně sokolovny a na malém hřišti
venkovní scény. Vzhledem k nízkým teplotám, zamrzlo topení na sále a byl veliký problém
ho rozmrazit. Po mnoha hodinovém úsilí se vše podařilo. Organizace dostala od filmu finanční
náhradu za poskytnutí prostor pro natáčení. Premiéra filmu byla 15. 12. 2011 v pražském kině
Lucerna a na premiéru byl pozván i předseda sokola s partnerkou. A tento snímek získal čtyři
ocenění při slavnostním udílení filmových cen ,,Český Lev“.
14. 1.
Výroční členská schůze SDH spojená s taneční zábavou.
17. 1
Bylo vyměněno topení v hasičárně nahrazením akumulačních kamen přímotopy fa. Petr Mach
Klobuky.
ÚNOR
1. 2.
Začala výměna oken v celé budově č. p. 6. Zakázku získala fa. Bohemiaplast Kladno.
BŘEZEN
7. 3.
V pondělí se konala Výroční členská schůze KZPO, která byla spojena zároveň s oslavou MDŽ.
14. 3.
Začala rekonstrukce el.rozvodů kolem sokolovny, kterou provedl ČEZ na svoje náklady.
Rekonstrukce spočívala v přivedení 22 KV do transformátoru umístěného při silnici vedoucí
do Vrbičan a zemních rozvodů 400 V do přilehlých domů kolem sokolovny. Rekonstrukce proběhla
na základě požadavku majitele nového domu za sokolovnou pana Šulce.
DUBEN
7. 4.
Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro ekonomiku Ing. Marcel Hrabě přislíbil dotaci
na budoucí rekonstrukci budovy OÚ z dotačního titulu středočeského kraje „Fond rozvoje obcí a
měst (FROM).

14. 4.
Čaj o sedmé z cestovatelem J. Tajčem o Austrálii a Oceánii. Tradiční čaj o páté se konal o sedmé
z osobních důvodů pana Tajče. Součástí čaje bylo i promítání fotografií a autentických záznamů,
včetně rámu jízdního kola, který přivezl na ukázku. Bylo to příjemným oživením a pobavením
pro všechny zúčastněné.
20. 4.
Začaly pozemkové úpravy v KÚ Kobylníky s tím, aby každý pozemek (pole), měl přístupovou
cestu.
21. 4.
Bylo zavedeno vybírání poplatku 30,- Kč za uložení jednoho ks pneu z osobního automobilu
na pomocném sběrném dvoře. Ukládání ostatního nebezpečného odpadu na pomocném sběrném
dvoře zůstává bez poplatku
24. 4.
Otvírání studánky Pod ovčínem – Kokovice;
Studánka se otevírala lidovou slavností, inspirovanou písňovým cyklem Miloslava Bureše
a Bohuslava Martinů, ve které vystoupili kokovické děti s rodiči, starousedlíci i přespolní.
30. 4.
Pálení čarodějnic se pro velmi nepříznivé počasí odložilo o týden později.
KVĚTEN
7. 5.
Starostka Ottová a místostarosta Procházka položili kytici k památníku padlých ve 2. světové válce
v Klobukách a Kobylníkách.
10. 5.
Ve Slaném se uskutečnilo setkání spřátelených starostů a místostarostů obcí Klobuk, Knovíze
a Družce. Projednávali strategii, jak získat dotace ze Středočeského kraje.
17. 5.
O bývalou prodejnu Jednoty v Pálečku se začali zajímat vietnamští obchodníci s úmyslem otevřít
zde obchod. S majitelem za ně vyjednával bývalý ředitel ČKD Slaný Ing. Václav Nunvář. Majitel
ale požadoval velmi vysoké nájemné, takže vietnamští obchodníci ze svého záměru otevřít zde
prodejnu odstoupili.
18. 5.
Vyhodnocení školního projektu
Žáci naší školy díky projektu Recyklohraní ušetřili životnímu prostředí řadu surovin. K recyklaci
bylo odevzdáno 32 televizí a 18 monitorů. Z Certifikátu Envirometrálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že díky tomu uspořili 7 KWh elektřiny, 147 litrů ropy, 37.466 litrů vody a 336
tun primárních surovin. Snížili se emise skleníkových plynů o 2 tuny CO2 ekvivalent a produkci
nebezpečných odpadů o 8 tun.
ČERVEN
1. 6.
Dětský den se uskutečnil na zahradě mateřské školy. Tato akce patřila jenom dětem z mateřské a
žáků ze základní školy. Počasí se na rozdíl od pálení čarodějnic umoudřilo, den byl plný soutěží, her
a nechybělo ani tradiční opékání buřtíků.

Paní Kuklová z České televize byla na OÚ projednávat filmování studánek v naší obci a přilehlých
místech. Vysílání tohoto dokumentu se připravuje na období kolem vánoc.
4. 6.
Den dětí, který pořádal TJ Sokol Klobuky s přispěním ČSSD, se konal na fotbalovém hřišti a byl
určen pro širokou veřejnost. Na místě byly pro děti připraveny zábavné hry a soutěže, získávání
sladkých odměn, nezapomenutelných zážitků nejen pro ty nejmenší.
14. 6.
Již čtvrtým rokem se uskutečnila akce s názvem „Valčík a Polka“, která se konala v obci Kokovice.
Vítězem se stal taneční pár L. Soukupa se svou maminkou Jaroslavou.
15. 6.
Místní rybáři pod vedením pana P. Klobuckého nasadili 50 tisíc kusů potěru kapra do kokovického
rybníku, přejeme jim hodně úspěchu v chovu a následnému rybaření.
16. 6.
Byla dokončena výměna střechy a krytiny na přístřešku ve školní tělocvičně.
24. 6.
Oslavila paní Ludmila Sejpalová /rozená Trýblová/ 100 let. Oslavenkyni přijeli pogratulovat i
zástupci za OSSZ s gratulací od ministra práce a sociálních věcí Drábka a dekretem na zvýšení
důchodu o 2 000,- Kč. Starostka Ottová a místostarosta Procházka předali s přáním pevného zdraví
do dalších let kytici a balíček.
25. 6.
Klobucký pětiboj – Již šestý ročník této oblíbené akce se uskutečnil na fotbalovém hřišti a na
nedalekém rybníku. Jak už název napovídá, skládá se to z pěti soutěžních disciplín a to z: rybaření,
hasičský útok, přetahování lana, fotbálek a pivní štafeta, která je mezi pány nejvíce oblíbená. Den
byl zakončen hudební a taneční zábavou.
ČERVENEC
1. 7.
Pan Ludvík Kiš si za účelem rozšíření skladu elektromateriálu pronajal nebytové prostory po bývalé
moštárně a měsíční nájemné 300,-Kč.
20. 7.
K tomuto dni na obecní úřad přišlo sdělení z Ministerstva zemědělství v Praze, že nedostaneme
dotaci na vodovod Klobuky-Kobylníky a byla nám vrácena veškerá dokumentace. Jako důvod byl
uveden nedostatek finančních prostředků. Požadovali jsme dotaci ve výši 30 mil. Obec už
investovala do přípravy žádosti a dokumentace ke stavebnímu povolení cca 1 milion Kč.
25. 7.
Na OÚ došlo k otevírání obálek a následnému vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele
„Nástavby mateřské školy v Klobukách“. Rozhodujícím kritériem pro hodnocení byla cena nabídky.
Byly osloveny 4 firmy, z nichž jedna se omluvila a sice firma Milan Beneš ze Slaného. Doručeny
byly nabídky 3 firem - Elektromontáže Stavby s.r.o. ze Slaného, Petr Štulík ze Slaného a od firmy
Stavby a rekonstrukce K.N.Š, s r.o. ze Slaného, která byla ze soutěže vyřazena pro rozpor mezi
cenou uvedenou v rozpočtu a cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo. Výběrová komise
jednohlasně určila následující pořadí uchazečů 1. Elektromontáže Stavby s.r.o. s cenou 4,082.311,07
Kč vč. DPH a 2. Petr Štulík s cenou 5,040.000,18 Kč vč. DPH.

SRPEN
1. 8.
Na Krajském úřadě v Praze se jednalo s náměstkem hejtmana Ing. Peterou o problému, který nastal
nezískáním dotace na vodovod Klobuky-Kobylníky. Jako zastupitel za ČSSD přislíbil podporu,
avšak jeho vliv je na ministerstvu velmi omezený. Při kladném vyřízení dotace na ministerstvu
zemědělství nám přislíbil Ing. Petera příspěvek z kraje až 15%. Zároveň byl seznámen se
stanoviskem zastupitelstva k výstavbě Bioplynové stanice, a to firmou Statek Novák Jarpice –
Kamenice s.r.o., se kterou zastupitelstvo nesouhlasí, protože vybraný pozemek je určen
k zemědělské výrobě, nikoliv k realizaci takto rozsáhlého souboru staveb včetně trafostanice.
Pozemek je situován v nejvyšším bodě obce, nad bytovou zástavbou. Výstavbou i provozem by
obec byla nadměrně zatěžována, i když projekt mluví jen o nepatrných a nevýznamných zátěžích
a jejich akceptovatelnosti.
3. 8.
Proběhlo další jednání o Bioplynové stanici v Kobylníkách v budově Hasičárny v Klobukách.
Zúčastnilo se ho investor a projektanti, také projektantka, která dělala posudek pro Ministerstvo
životního prostředí a informovala, že Bioplynová stanice nebude škodit zájmu svým provozem ani
obsluhou. Pan Procházka informoval, že se byli podívat s paní starostkou na podobnou stanici
v Pochválově a neshledali žádné negativní vlivy či zápory.
6. 8.
V sobotu se měl konat další ročník „Turnaj ulic“. S politováním musíme konstatovat, že pro
nezájem se turnaj neuskutečnil. Budeme doufat, že turnaj bude příští rok.
9. 8.
Jednání na MěÚ Slaný o dalších úpravách změny územního plánu, které se týkaly splnění
podmínky ŽP a regionálního rozvoje krajského úřadu o etapizaci výstavby v nové lokalitě směrem
na Hořešovice. Toto rozhodnutí spočívá v etapizaci budoucí výstavby v rozsahu cca 40 domů. První
etapa by byla realizována na pozemcích obce, paní Šímové z Hořešovic a rodiny Linhartů, Fidlerů
a Snopů. Druhá etapa by byla realizována na pozemcích pana Dvořáka a Cihláře. Paní architektka
Ing. Binderová, která na základě požadavků obce vytváří podklady pro změnu u územního plánu,
převzala úkol vymezit novou hranici mezi etapami, tak aby hranice respektovala svahy jednotlivých
pozemků a umožnila realizovat budoucí dělící komunikaci a kanalizaci v nejnižších bodech území.
13. a 14. 8.
Na Sv. Vavřince byla v Klobukách pouť. Atrakce zajistila opět parta pana Wertheima, kterému tímto
děkujeme a zároveň se budeme těšit na příští rok, kdy nám snad opět vyjde počasí. Mezi
nejoblíbenější atrakce patřila velká koule spuštěná na vodu tzv.vodní zorbing. Zároveň se konal
fotbalový turnaj o pohár starostky obce. Sobotní den byl zakončen večerní zábavou s kapelou
Globus. Na neděli bylo připraveno vyhodnocení fotbalového turnaje s následnou odměnou:
Pohárem starostky obce.
17. 8.
Předána stavba mateřské školy firmě Elektromontáže Stavby s.r.o, zastoupena Ing.Drboutem,
aby mohli provést nástavbu jedné třídy pro 25 dětí.
ZÁŘÍ
1. 9.
Tento den byl pro obec významný. Došlo k slavnostnímu předání staveniště na zhotovení „Nástavby
části mateřské školy v Klobukách“ stavební firmě Elektromontáže Stavby s.r.o. za účasti hejtmana
Středočeského kraje Ing.Marcela Hraběte. Stavba bude provedena díky přidělené dotaci ve výši
3,5mil.Kč ze Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst.

9. 9.
Zemřela paní Ludmila Sejpalová, rozena Trýblová, naše nejstarší občanka, která se dožila
úctyhodného věku 100let.
21. 9.
Obecní úřad přijal dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Fondu podpory hasičů a složek IZS
na realizaci projektu „Pořízení mikrobusu“ ve výši 250.000,- Kč.
Byla na OÚ doručena žádost pana Petra Macha o pronájem požární nádrže na par.č. 319/7 v k.ú.
Klobuky o výměře 1.779 m2 za účelem uložení rybího potěru. Pan Mach nabídl, že by se staral
v případě pronájmu o sekání a údržbu zeleně na přilehlých pozemcích obce. Po projednání
na minulé schůzi zastupitelstva dne 17. 8. 2011, byl vyhlášen úmysl pronájmu tohoto pozemku.
S ohledem na skutečnost, že se nikdo jiný nepřihlásil, starostka navrhla pronájem tohoto pozemku
panu Petru Machovi za nefinanční plnění ve formě sekání a údržby zeleně na celém pozemku.
ŘÍJEN
10.10
Výroční členská schůze KZPO
19. 10.
Po projednání na zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o nákupu nové, ale starší multicary,
vzhledem ke špatnému technickému stavu M25 ( špatné brzdy, prorezlá podlaha v kabině, stáří
multicary apod.) Podařilo se sehnat multicaru M 26, r.v. 1996 za cenu 149.000,-Kč, která by měla
sloužit obci po dobu minimálně 10 let.
Tak jako každý rok starostka doporučila za výborné výsledky a propagaci obce pro Michala
Hamouze příspěvek na činnost ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu obce z kapitoly Tělovýchova a sport.
Příspěvek byl poskytnut proplacením na základě předložených účtů.
22.10
Zemřel pan Vladislav Formánek, který pracoval na Obecním úřadě v Klobukách. 21.10 zkolaboval
v kanceláři starostky z neznámých důvodů. Rychle přivolaná lékařská pomoc a oživování
spolupracovníky umožnilo jeho převoz do nemocnice do Prahy, kde druhý den zemřel. Pohřeb
spolupracovníka a obětavého otce se uskutečnil ve Slaném dne 27. 10. Za obecní úřad a občany se
ze zesnulým rozloučil místostarosta Vladimír Procházka následující řečí:
Vážení pozůstalí, vážení smuteční hosté.
Mám tu čest hovořit poprvé v životě v této smuteční síni. Při přípravě jsem se přesvědčil, jak je to
těžký úkol, protože se musím rozloučit s mladým přítelem, spolupracovníkem a zaměstnancem obce
Klobuky – panem Vladislavem Formánkem. Loučení je vždy smutné. Toto je nejsmutnější ze všech
možných, protože Láďa byl součástí výborného pracovního kolektivu. Uměl všechno co údržba
obce požadovala. Byl typem vůdce, který nenápadně, ale jasně dokázal vést zdánlivě nesourodý
kolektiv s cílem udržovat obec čistou s fungující infrastrukturou.
Všichni, kteří jsme zde, jsme jej velmi dobře znali. Přesto cítím povinnost připomenout jeho stručný
životopis. Narodil se ve spořádané rodině Vladislava Formánka a matky Miluše v roce 1974. Po
ukončení povinné školní docházky se vyučil obráběčem kovů, aby mohl kráčet ve šlépějích svého
otce. V roce 1993 se oženil se slečnou Irenou Horákovou. Společně mají dvě děti, Vladislava a
Lukáše. Jeho koníčkem byla práce. Vedl naprosto spořádaný život a starost o rodinu byla jeho
prioritou. Právě synovi Vladislavovi pomohl trvalou péčí dostat se z kritického zdravotního stavu.

Na obci byl zaměstnán dva roky a mohu konstatovat, že jsem nepoznal v bývalé i nynější funkci
spolehlivějšího pracovníka. Všem nám bude chybět, ale nejvíce rodině, pro kterou jeho odchod
znamená obrovskou ztrátu.
Od tohoto okamžiku nezbývá nic jiného, než aby se celá rodina společně postarala o výchovu a
zabezpečení obou synů, aby pomáhala v nelehkém životě paní Ireně. Z rozhovorů s Láďou vím, že
rodina u něj byla nadevše. Bohužel, přírodní zákony jsou kruté. Bylo mu vyměřeno pouze 37 let
života. Nám všem a rodině zejména, nezbývá nic jiného, než se vyrovnat s jeho odchodem a myslet
na budoucnost, protože současný velmi špatný stav se nedá změnit. Celé rodině přeji hodně sil
k překonání žalu.
Loučím se s Tebou Vladislave jménem spolupracovníků Soni, Jany, Růženy, Josefa, Ludvíka, obou
truchlících rodin, manželky Ireny, synů Vladislava a Lukáše, sestry i všech občanů Klobuk.
Čest Tvojí památce!
27. 10.
Paní Novotná ukončila po 17ti letech obchod s drobným zbožím a odešla do starobního důchodu.
Tímto děkujeme za její dlouhotrvající činnost pro naše občany.
LISTOPAD
15.11.
Další jednání PÚ Kladno, které se konalo v Klobukách. Týkalo se pozemkových úprav v katastru
Kobylníky s majiteli dotčených pozemků.
16. 11
Z důvodu celkového zdražování byly udány nové sazby za svoz komunálního odpadu, a to
k 1. 1. 2012. 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 1.000,-Kč a sazba za 29 svozů objem
110-120 l, který je označen zelenou nálepkou celoroční činí 1.500,-Kč.
V souvislosti s rekonstrukcí rozvodů elektrické energie v Kokovicích, kterou provádí ČEZ, vznikla
potřeba provést úpravu veřejného osvětlení. Toto bylo projednáno s firmou MACH a
Elektromontáže. Obě firmy na obec předložily své nabídky na provedení prací. Firma Mach za
celkovou cenu vč. DPH 86.790,- Kč a Elektromontáže a Stavby za cenu vč. DPH 86.789,-.
Předpokládané práce byly prováděny v součinnosti s dodavatelskou firmou pro ČEZ. Vzhledem
k tomu, že firma Mach nám již několik let úspěšně provádí opravy a údržbu veřejného osvětlení,
navrhla starostka svěřit realizaci této firmě.
30. 11.
Byl zadán projekt na část veřejného osvětlení v Čeradicích panu Kalců z Velvar. Změna osvětlení
bude muset být provedena z důvodů rekonstrukce rozvodů elektrické energie, kterou zajišťuje ČEZ.
Jedná se o část Čeradic po levé straně od silnice směrem na Zlonice. Rozvody budou uloženy
v zemi při místních komunikacích.
PROSINEC
5. 12.
Pan Petr Mach za účasti asi 15 občanů zajistil osvětlení vánočního stromu u nákupního střediska.
Vánoční stromek rozsvítila paní starostka moderním způsobem – dálkovým ovládáním
.

6. 12.
Do obce poprvé přijela pojízdná prodejna masa a uzenin provozovaná Mastnými krámy Slaný.
Napříště by prodejna přijížděla vždy každé úterý.
7. 12.
K paní starostce dorazil zástupce neziskové organizace pan Michal Blažka, za účelem nabídnout
značení naučné stezky Kokovice-Klobuky. Zajistí osazení informačních tabulí v Kokovicích,
u Kamenného muže, u nákupního střediska v Klobukách a směrovky po trase a to vše na jejich
náklady.
8. 12.
Další posezení „Čaje o páté“, které bylo opět spojeno s besedou pana Tajče. Pokračoval a navázal
na předchozí besedu v zajímavém vyprávění s promítáním obrázků ze svých cest po odplutí
z Austrálie až po Vietnam. Již z dříve zmiňovaných důvodů se začátek posunul na sedmou hodinu
večerní.
11. 12.
Na programu ČT 2 se vysílal pořad na pokračování o studánkách. Tento díl byl o studánkách
v Peruci, v Klobukách a Kokovicích, U Blažeje pod P. Týncem a o Třebízi. V pořadu vystoupili
s informacemi o kokovické studánce pan František Ryvola a Ladislav Soukup, o klobuckém
Kamenném muži a studánce – kašně - místostarosta Vladimír Procházka, který štáb ČT 2
doprovázel.
13. 12.
Konalo se ve Slaném přátelské setkání se spřízněnými starosty obcí Knovíze, Unhoště a Družce.
Hodnotil se uplynulý rok a problémy se získáváním dotací.
21. 12.
V rámci státního smutku a v souvislosti s pohřbem bývalého prezidenta Václava Havla,
místostarosta Procházka zvonil ve 12.00 hodin na kostelní zvony. Na budově obecního úřadu byl
vyvěšen černý prapor. Večer bylo jednání zastupitelstva, na kterém byl schválen rozpočet na rok
2012. Účast zastupitelů byla 100%, občané byli přítomni pouze tři. Zájem o jednání zastupitelstva
klesá. Lidé jsou znechuceni současnou politickou situací a neustálým zdražováním.
22.12.
Starostka Soňa Ottová s místostarostou Procházkou navštívili naše bývalé občany, kteří žijí
v domově Smečno, aby jim popřáli zdraví a štěstí v roce 2012. Předali jim tradiční balíček.
Ve smečenském domově máme paní Vašírovskou z Klobuk, paní Hřibovou z Kobylník a paní
Chvalovou z Pálečku. V domově ve Velvarech žije pan Valentin Červeňák z Klobuk.
23.12.
Byl zakoupen nový nákladní zaplachtovaný přívěs o nosnosti 750 kg pro místní hasiče. Přívěs
převzali přímo u výrobce v Plzni pánové Pinc a Tomec.
24.12
V 16 hodin se konalo tradiční setkání u vánočního stromu v Klobukách za účasti cca 40 občanů.
V Kokovicích chalupáři měli rovněž setkání a živý betlém. V místním kostele sv. Vavřince byl
stromeček věnovaný paní Helenou Procházkovou nazdobený háčkovanými ozdobami, které
zhotovila a věnovala již v minulých letech paní Helena Kubiasová. V Čeradicích byl osvětlen
vánoční stromeček u kapličky. Je nutné dodat, že byla neuvěřitelná zima a foukal silný studený vítr.

26.12.
Byla v kostele mše svatá za účasti dvacetičtyř občanů. Mši celebroval přestavitel farnosti Zlonice –
Klobuky farář P. Cyril Kubánek
Po celý prosinec pokračovala stavba další třídy mateřské školy firmou Elektromontáže stavby
Slaný. Po odstranění padesáticentimetrového násypu ze škváry a různých odpadových stavebních
materiálů, který sloužil jako tepelná izolace a vyrovnávací vrstva pod izolaci proti vodě, bylo
zjištěno, že je pod izolací vlhko a následně to zavinilo značnou korozi čtyř nosníků. Statikem
panem Ing. Trčkou, projektantem panem Ing. Skleničkou bylo rozhodnuto nosníky zesílit
navařením pásnic. Třída byla zastřešena a zpola byly vyzděny i vnitřní příčky. Stavba pokračovala
podle harmonogramu.
31. 12
Konec roku byl pojat v rámci oslav. V místní hasičárně se konala „Silvestrovská veselice“, kterou
završil slavnostní novoroční ohňostroj, který připravili účastníci.
POČASÍ
Leden
Na začátku nového roku se teplota pohybovala kolem 0°C. Hned čtvrtý den značně přituhlo, noční
teploty dosahovaly místy až -11°C. Přes den se objevoval déšť a spolu s nízkými nočními teplotami
vzniklo náledí, které trvalo tři až čtyři dny. Bylo potřeba přizpůsobit jízdu autem i chůzi. Po silných
mrazech nastalo prudké oteplení a to na +2°C. Tyto teploty se držely až do půlky měsíce ledna.
Teploty začaly nadále stoupat, a to až na pěkných +10°C přes den, slunečno, avšak silný vítr, který
přinesl v noci teploty opět pod bod mrazu. Kolem 20tého v měsíci k nám ze severu dorazilo
sněžení, které způsobilo komplikace v dopravě. Přes den se teploty držely lehce kolem 0°C.
Ve večerních a nočních hodinách rtuť teploměru klesla k -7°C. Toto počasí se stabilně drželo
až do konce měsíce.
Únor
Celý únor se projevil ve výkyvech teplot. V prvních dnech se držely mrazy. Přes den -5°C,
v noci -9°C. Čtvrtý únorový den byl provázen silnou vichřicí, která přinesla na tento měsíc výrazné
oteplení, a to na +12°C přes den, v noci teploty neklesly pod 0°C. Během těchto poměrně teplých
dnů i nocí nás provázelo pršení a mrholení. Od 16.února až do konce měsíce začalo postupné
ochlazování, přes den v průměru okolo -3°C, v noci nám teploty klesly až na ledových -11°C.
Během tohoto měsíce jsme nepostřehli žádné sněhové srážky.
Březen
Začátek března se nesl v chladných teplotách, až do 10.března se noční teploty držely kolem -10°C,
přes den v průměru 5°C. Od 10.března začalo pozvolné oteplování, které s sebou ovšem nepřineslo
žádný déšť, což znamenalo již třetí týden bez vodních srážek. Teploty se přes den pohybovaly
v rozmezí od 10°C-16°C a noční teploty neklesly už pod bod mrazu. Kolem 18tého v měsíci
do Čech dorazil hustý déšť, teploty se stále držely vysoko přes den nad +10°C, místy se šplhaly
až k +15°C. Tyto teploty vydržely až do konce měsíce. Můžeme tedy říct, že měsíc březen byl
převážně teplejší, bez větších přeháněk. V přírodě jsme našli sněženky, bledule a jiné první jarní
květiny.
Duben
Celý duben se nesl v duchu tepla. Noční teploty po celý měsíc neklesly pod 0°C, naopak, noční
teploty byly v první a třetí dekádě velice vysoké 8-10°C. Denní teploty v těchto dekádách
se pohybovaly v rozmezí 17-24°C, což už nám připomnělo příchod opravdového jara, neboť už nám

začaly kvést šeříky a ostatní keře a stromy začaly otevírat své pupence. Dvakrát v tomto měsíci nám
poklidné počasí narušila vichřice, která k nám dovála 8. a 21.
Květen
Květen si s námi pěkně pohrával. Od příjemných teplých dnů, kdy nám stačilo tričko s krátkým
rukávem, jsme museli oprášit místy i uložené zimní bundy, a to právě 4.května, kdy nám denní
ranní teploty klesly na -1°C a denní na +10°C. Denní teploty se držely od slunečných 19°C.
V polovině měsíce lásky se nám zlehka opět ochladilo. Tyto teploty s sebou přinesly i déšť, který
přinesl vláhu. Po tomto příjemném osvěžení se oteplilo až na 30°C přes den. Noční teploty
dosahovaly 14°C. Konec měsíce byl ve znamení teplot 22°C a mírných dešťů, což ocenili zejména
zahrádkáři.
Červen
Červen nás přivítal první letošní bouřkou, která se ukázala v plné síle, teploty na začátku toho
měsíce se držely kolem 18°C, tato teplota jen o dva stupně nižší byla i v noci. Záhy se nám začalo
oteplovat na letních 27-29°C. Celý druhý týden v měsíci byl poměrně teplý doplněný osvěžujícím
deštěm. V tomto měsíci se ani nevyplnila pranostika o třech ledových mužích(Pankrác, Servác
a Bonifác), celý měsíc se ranní teploty držely kolem 14°C. K 20tému v měsíci se mírně ochladilo,
přišla k nám studená fronta ze severu, která s sebou přinesla dešťové srážky. Závěr měsíce byl
ve znamení postupného ochlazování, který přetrvalo až do dalšího měsíce.
Červenec
Jak jsme již zmiňovali výše, začátek měsíce byl poměrně chladný, k 3.7. teplota klesla až k 16°C
přes den, což zapříčinila vichřice a následně silný liják. Po tomto dni přišlo vyčasení, kdy nám
teploty dosáhly konečně letních hodnot, ručička teploměru ukázala i 30°C přes den. Vydatnějších
srážek, kdy nám pršelo přes den i noc a ochladilo se na 16°C. Teploty se až do 28. držely v průměru
20-24°C. Poslední dva dny na nás čekalo překvapení, a to v podobě ochlazení a deště. Teploty
klesly až ke 13ti stupňům.
Srpen
První i druhá dekáda měsíce byla jako na houpačce, sluníčko střídaly mraky a vysoká oblačnost,
denní teploty se vyšplhaly nejvýše k 25°C, nejníže k 18°C, ale déšť k nám zavítal v tomto měsíci
pouze dvakrát. Ten první v podobě lijáku, po kterém přišlo oteplení až na 32°C přes den, tyto
teploty můžeme označit jako tropické. Mírným vykolejením a narušením pěkného závěru prázdnin
bylo ochlazení v posledních 5ti dnech a to přes den na pouhých 16°C. V tento den nastala
zajímavost, kdy noc byla teplejší než den, v noci se teploty vyšplhaly ke 20°C, tento rozdíl způsobil
výše uvedený déšť.
Září
První školní měsíc nás potěšil. Všechny tři dekády bychom mohli zhodnotit jako vyrovnané, měsíc
září byl průměrně až nadprůměrně teplý a s malými přeháňkami, kdy se teploty posunuly na 16°C,
jinak byl celý měsíc ve znamení 22°C. Oproti loňskému roku k nám přilétlo babí léto, což
znamenalo pěknou zářijovou opalovačku, zahradní grilování, práce na zahrádce a vycházky
po okolí.
Říjen
Začátek měsíce byl ještě teplý, končilo nám babí léto a začalo pomalé ochlazování. Také se říjen
ukázal ve znamení prvního sněžení na horách a to hned 7. Měsíc říjen přinesl také první noční
a ranní mrazíky. Již 14. října teplota v noci klesla na -2°C. Denní teploty se držely při +10°C. Toto
střídání denních a nočních teplot vydrželo až k 22. v měsíci. 24. se o slovo přihlásil déšť, poté
se teploty ustálily na 11°C přes den a v noci kolem 7°C.

Listopad
První dekáda navazovala na konec měsíce října a jeho teploty. Toto počasí nám vydrželo až do
10tého. Druhá dekáda se nesla ve znamení přituhnutí a mrazíků. V noci teploty dosáhly -5°C a přes
den pouhých +2°C. Ke konci měsíce se začaly objevovat první mlhy, které komplikovaly běžný
provoz. Denní i noční teploty se pohybovaly od 0°C do +5°C.
Prosinec
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice – a přesně tato pranostika pro tento
měsíc v tomto roce nevyšla, protože celý prosinec můžeme zhodnotit jako teplý, místy přeháňky
a vítr. Místo sněhu, stavění sněhuláků a koulování jsme si museli zvyknout na silný nárazový vítr,
který dosahoval místy rychlosti vichřice. V první části měsíce se nám teploty držely nad bodem
mrazu a to i v noci. První prosincový mrazík přišel až 11tého a to pouhé -2°C. Další teploty pod
bodem mrazu bychom našli jen ve dnech 19, 20, 31 a to opět -2°C. Denní teploty se držely nad
bodem mrazu po celý měsíc, v rozmezí +2 až +10°C.
Zpracovala kronikářka Lenka Dandová, Klobuky

