Kronika obce 2004
Nový rok v obci začal opět střílením zábavné pyrotechniky, které je
rok od roku mohutnější a musím konstatovat, že je pro zvířata
nebezpečnější. Psi i kočky se neobvyklých úkazů na obloze báli a
museli být majiteli uklidňováni. Pokud množství vystřelených
„rachejtlí“ bylo předzvěstí zlepšení života, nálady občanů, zdraví,
společného soužití, přátelství a pohody, tak můžeme očekávat lepší
příští.
Škoda, že vstup do nového roku byl narušen neznámými vandaly,
kteří rozbili dvě okna u sokolovny, pět oken u školní tělocvičny,
skleněné výplně telefonní budky u obecního úřadu a zadní sklo u
osobního automobilu Renault Twingo pana Jaroslava Říčky. Na
svědomí mají i rozbité okno u domu č.p. 94 na nám. J.Š.Baara, kde se
našla rozbitá láhev od piva. Ničili pouze pro radost, pro důkazy o své
jedinečnosti a síle, plynoucí z jimi chápané neomezené svobody.
Možná, že i stejní pachatelé ukradli osobní auta Škoda 120 panu
Čapkovi a paní Kuklišové. Události vyšetřovala Policie ČR ze
Slaného.
Na Nový rok v poledne vysvitlo slunce, a když prezident republiky
Václav Klaus hovořil k národu, měla jsem dobrý pocit z jeho výzvy k
voličům, aby nepodceňovali volby všeho druhu a využili tak
příležitosti, dané jim skutečně demokratickou ústavou naší země.
Vstupujeme do patnáctého roku budování svobodné země. Máme
šance využít integrace do Evropské unie ve prospěch ČR. Vstup
považuji za vskutku historickou událost, která v dějinách českého
státu nemá obdoby. Lze si jen přát, aby naši politikové sebevědomě
hájili naše zájmy.
Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2004
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Narodilo se 8 dětí, zemřelo 12 občanů, odstěhovalo se 28 občanů,
přistěhovalo se 36 občanů. Sňatek uzavřelo 7 párů a rozvedla se dvě
manželství. V obci bylo 990 obyvatel, z toho 479 mužů a 511 žen.
Nejstarší občankou je stále paní Jaroslava Rusová z Pálečku, která
slavila 17.června 99 let.
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Obecní úřad:
Složení obecního úřadu nedoznalo oproti zápisu z roku 2003 změn a
stejně jako vloni nám Úřad práce v Kladně dotuje nezaměstnané, pro
které jsme vytvořili pracovní místa částkou 7 500.-Kč. Máme tak
vytvořenu stálou pracovní četu na úklid obce a drobnou údržbu
majetku. Tito zaměstnanci pracují od 1.dubna do konce kalendářního
roku. Od státu je to pro obec významná pomoc.
Obecní zastupitelstvo:
Také nedošlo ke změnám. Stále pracuje v ZO devět zastupitelů.
Zápisy jsou archivovány, a tak si dovoluji komentovat pouze

významná rozhodnutí. Byly zrušeny poplatky za ukládání odpadů na
sběrném dvoře. Občané tak mohou ukládat odpad, který nepatří do
popelnic, do kontejnerů na sběrném dvoře v čp.6 . Schválen byl vstup
obce do Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské střední Čechy se
sídlem ve Slaném, vybudování chodníku u pana Bouly v ulici
V.B.Třebízského. Byla uzavřena smlouva s Římskokatolickou farností
Klobuky na dlouhodobý pronájem hřbitovů v Klobukách a v Pálečku,
byl dán příspěvek TJ Sokol Klobuky ve výši 10 000.-Kč na dopravu
dorostenců a žáků, na fotbalové zápasy. Prodloužen byl nájem na byt
v čp. 62 paní Lence Dandové a schválen pronájem nouzového bydlení
slečně Vadlejchové také v čp. 62, což je budova obecního úřadu. Dále
byl schválen příspěvek ve výši startovného 9 000.-Kč na činnost
fotbalového oddílu Rapid Páleček, který hraje sálovou kopanou. Byly
schváleny nové ceny plateb za odpady ukládané do popelnic a to ve
výši 50.-Kč za jednotlivý lístek, 850.-Kč za čtrnáctidenní odvoz a 1
200.-Kč za celoroční odvoz týdenní a v létě čtrnáctidenní.
Významným rozhodnutím bylo provedení plynofikace všech tří
zbývajících bytů v obecním učitelském domě č.p. 162 v roce 2005 ve
výši cca 270 000.-Kč. Souhlas byl vydán s prodejem parcely 328/99
paní Bílkové za 100.-Kč za m2. Pronajata byla hospoda v Kokovicích
panu Martinu Psotovi. Byl to již třetí schválený nájemce. První dva
hospodu chtěli a nakonec jí odmítli. Uzavřena byla smlouva se psím
útulkem Bouchalka, který tak pro obec bude vykonávat službu v
odchytu potulných psů a podobně. Zrušen byl poplatek na neinvestiční
náklady v mateřské školce pro děti, které jsou v posledním ročníku a
mají ze zákona nárok na bezplatnou přípravu na školní docházku.
Z činnosti společenských organizací a církví:
Římskokatolická církev:
Dnem 4.července odešel farář Pater Andrzej Grygiel, když na mši ve
Zlonickém kostele symbolicky i fakticky předal duchovní správu
tohoto kraje Pateru Damiánu Nehejlovi. Nový farář nemá dobrou
pověst. Působil ve Smečně, odkud byl přeložen někam na rakovnicko
a potom do Zlonic. Dlouho očekávaná změna a také dlouho
oddalovaná díky postoji farníků ze Zlonic a Klobuk, přinesla
roztrpčení farníků i místních zastupitelstev. Škoda, že k tomu církevní

správa přistoupila. Spolupráce s farářem Paterem Ondrzejem
Grygielem byla výborná a všeobecně prospěšná.
O kostel se stará paní Helena Procházková, která dbá na úklid,
květinovou výzdobu a vše co je potřeba k důstojnému průběhu mší i
jiných akcí. Mší se zúčastňuje v průměru 10 věřících. Kostel je stále v
opravě. Není dosud dokončena oprava zvonové věže a části severní
strany kostela se sakristií. Firma Zemko má problémy se zaměstnanci
a církev a obec s financemi.
Klub zdravotně postižených občanů Klobuky:
KZPO Klobuky má 51 členů. Sdružuje občany převážně Klobuk, ale
poslední dobou se do Klubu hlásí i občané ze Zlonic, Dřínova a i
Slaného. Svědčí to o zajímavé činnosti Klubu. V roce 2004 byl Klub
řízen předsedkyní Helenou Procházkovou, místopředsedkyní
Vendulkou Šolcovou, pokladnicí Annou Dandovou, jednatelkou
Věrou Kleinovou a členkou výboru Dášou Sukovou. Předsedkyní
revizní komise je paní Eliška Jägerová a členy jsou Dáša Suková a
Rudolf Pleticha. Výbor se scházel podle potřeby, členská základna se
sešla na dvou členských schůzích. Na první členské schůzi představila
paní Pašková doplňky zdravé výživy od firmy Nutrilite, na druhé
členské schůzi byla skupina pan Klempta s konferenciérem panem
Polákem ze Slaného a zpěvačkou paní Hanou Brotánkovou.
Zorganizován byl rekondiční pobyt v Malé Úpě v penzionu manželů
Malých. Zúčastnilo se ho 31 osob, z toho 18 členů Klubu, kteří dostali
příspěvek 200.- až 400.-Kč podle délky členství. Osm nečlenů, kteří se
pobytu zúčastnili, vstoupilo do Klubu. Obecní zastupitelstvo přispělo
na činnost Klubu 8 000.-Kč. V mateřské školce stále působí masér pan
Tobiáš.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu:
Místní organizace uspořádala 20. února 2004 výroční členskou schůzi,
na které zhodnotila činnost v minulém období. Na programu bylo
jednání o ukončení činnosti MO. Po rozboru situace a všeobecného
názoru na to, že organizace v podstatě, mimo moštování, nepracuje,
došli účastníci schůze k jednomyslnému závěru k 30. 9. 2004 činnost
ukončit a MO zrušit. Za tím účelem byl pověřen výbor, aby podnikl
potřebné kroky na Územní radě ČZS, na FÚ a ČSÚ. Přítomný
představitel z Územní rady Kladno pan Olič, situaci pochopil a neměl

výhrady. Konstatoval, že význam MO ČZS je zejména v
zahrádkářských koloniích a při obhospodařování společných
pozemků. Rozhodnuto bylo také o uspořádání posledního tematického
zájezdu na výstavu Květy do Lysé nad Labem. Zůstatek finančních
prostředků bude převeden jako dar na opravy místního kostela.
Rozhodnuto také bylo o prodání stávajícího zařízení moštárny obci
Klobuky, která v případě požadavků zahrádkářů zajistí moštování.
Místní organizace dobrovolného svazu hasičů:
V letošním roce hasiči oslavují 120 výročí založení sboru. Při
bilancování je dobře připomenout historická fakta. Hasičský sbor byl
založen již v roce 1884. U zrodu stál ředitel cukrovaru pan Bohumil
Zap a základem sboru byli hasiči cukrovarského továrního sboru a
cukrovarská hasební technika. Správní rada cukrovaru také
dobrovolný hasičský sbor podporovala. Podotýkám, že podpora
cukrovaru hasičům i obci trvala bez ohledu na režim nebo války až do
doby jeho uzavření v roce 1992.
Historické dokumenty, které má dlouholetý starosta sboru, pan
Zdeněk Zíma, svědčí o dlouhodobé a prospěšné činnosti pro obec i
okolí. Pečlivě vedené účetnictví a záznamy prokazují, jakou vážnost
sbor i jednotliví členové v obci měli. Hasiči drželi čestnou stráž na
pohřbech významných občanů, byli u všech kulturních akcí, jako
pořádková služba,. zachraňovali majetek a obětavě pomáhali občanům
po celou dobu existence.To je jistě úctyhodná bilance.
Před stoletými oslavami si hasiči postavili s pomocí obce novou
hasičskou zbrojnici, svépomocí a za pouhých 10 měsíců. Budova pro
stání Tatry 138 CAS, skříňové Avie s motorovou stříkačkou,
mikrobusem Š 1203 a s další technikou, se sociálním zázemím,
učebnou, kuchyňkou a společenským sálem. Budova je důstojným
stánkem, který slouží i k pořádání kulturních akcí OÚ, školou nebo
jinými společenskými organizacemi.
O bohaté činnosti svědčí dokumenty, například pozvánka k devátému
sjezdu a řádné valné hromadě Hasičské župy Slánské, které byly v
Klobukách dne 12.7.1896, účast na krajinské hospodářskoprůmyslové výstavě ve Slaném 1897, účast na čtrnáctém sjezdu

slánské župy u příležitosti pětadvacetiletého trvání sboru
dobrovolných hasičů ve Smečně v roce 1901 a podobných akcích v
průběhu celého trvání dobrovolného sboru. Zástupci sboru se
zúčastnili dne 19.6.1898 pokládání základního kamene k pomníku
Františka Palackého v Praze u příležitosti výročí jeho stých narozenin.
Podle přehledu stavů mužstva jednotlivých hasičských sborů v roce
1901 měly Klobuky 34 činných hasičů a 65 přispívajících, zatím co
například město Slaný, s nepoměrně větším počtem obyvatel, mělo 21
aktivních členů a 50 přispívajících. Nejvíce dobrovolných hasičů mělo
v té době Smečno, 36 činných a 49 přispívajících.
Stodvacet let uplynulo od založení Sboru dobrovolných hasičů v
Klobukách. Jako téměř u všeho, co v Klobukách vzniklo, byli
představitelé cukrovaru a především pokrokový a velmi aktivní ředitel
Bohumil Zap. Ten již v roce 1882 založil sbor továrních hasičů, který
byl právě v roce 1884 převeden se souhlasem C.K. Okresního
hejtmanství ve Slaném pod obec Klobuky, jako sedmý na politickém
okrese Slaný. Nebylo nic divného, že starostou byl zvolen právě
ředitel cukrovaru Bohumil Zap. Cukrovar také byl hlavním sponzorem
sboru a sídelním místem. Přispívajícími členy byli i tři faráři, mezi
nimi Jindřich Šimon Baar, který byl revizorem účtů.
Před hasičským domem, který byl postaven v roce 1984, byla výstava
hasební techniky, muzejní, staré kolem třiceti let dosud používané
dobrovolnými hasiči i nové, kterou předvedli profesionálové ze
Slaného. Nejhezčím exponátem byl hasičský vůz ze třicátých let, se
kterým přijeli hasiči ze Zlonic.
První kroky hasičů při oslavách dne 28.8.vedly k pomníku Bohumila
Zapa na místním hřbitově, kde hasiči i hosté uctili jeho památku
položením věnce a tichou vzpomínkou. Druhý věnec byl položen k
památníku padlých ve druhé světové válce. Slavnostní schůze začala v
10.00 hodin. Jako hosté se zúčastnili starosta Okresního sdružení
hasičů v Kladně pan Oldřich Zuska, velitel hasičského záchranného
sboru ve Slaném pan kapitán Miroslav Havlín, za obec místostarosta
pan Vladimír Procházka, hasiči ze Zlonic, Telec a Velvar. Také
schůze začala uctěním památky zesnulých kamarádů hasičů minutou

ticha.
Po zprávě o činnosti následovalo oceňování dlouholetých a
zasloužilých členů sboru. Dlouhý výčet jmen zkracuji na
nejvýznamnější ocenění. Medaili za zásluhy obdržel pan Zdeněk
Zíma, který, jak poznamenal řídící schůze, vykonával funkci starosty
„pouhých“ 23 let, medaili za mimořádné zásluhy dostal dlouholetý
velitel sboru pan Miroslav Švandrlík, který byl velitelem také
„pouhých 27 let“, stužku za 30 let činnosti obdrželi pánové Jiří Danda,
Břetislav Koderyč, Miroslav Švandrlík a Zdeněk Zíma. Stužku za 40
let činnosti dostali pánové Ladislav Šrámek, Václav Erlich a Antonín
Krček. SDH Klobuky jako celku byla udělena Okresním sdružením
hasičů Kladno pamětní medaile. Hosté poděkovali hasičům za
obětavou práci.
Oslavy pokračovaly odpoledne soutěžemi hasičských sborů z Telec,
Hořešovic, Vrbičan a samozřejmě z Klobuk. Sedmičlená družstva se
utkala ve dvou kolech, ze kterých byl do pořadí započítáván nejlepší
dosažený čas. Zvítězilo družstvo Telec - muži, druhé bylo družstvo
žen, také z Telec, třetí byli hasiči z Klobuk, čtvrtí hasiči z Vrbičan a
pátí hasiči z Hořešovic. Podotýkám, že ženy z Telec soutěžily za
stejných podmínek, se stejnou technikou. Chlapi jim pouze přenesli na
stojánku dvěstěkilovou stříkačku.
Večer byla taneční zábava, kterou oslavy skončily.
Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky:
Dne 17.3.2004 se dostavili do obce na jednání ZO zástupci České
asociace „Sport pro všechny“, v čele s jejím předsedou panem
Josefem Dupalem, náčelníkem panem Josefem Podrázským a
náčelnicí paní Bohunkou Černou, kteří požádali zastupitele, aby mohli
slavnostně předat paní Martě Sejpalové medaili Dr. Miroslava Tyrše a
diplom za dlouholetou, velmi úspěšnou činnost cvičitelky. Se
souhlasem zastupitelů tak učinili za potlesku a gratulací starosty i
všech přítomných . Pan Josef Dupal velice ocenil práci paní Sejpalové
, která cvičí ženy, dorostenky i děti prakticky celý život. Medaile Dr.
M. Tyrše je druhé nejvyšší vyznamenání, které asociace uděluje.
Základní a mateřská škola v Klobukách:

Škola má stále méně dětí. Stav je kolem 80ti a to je málo, aby mohla
existovat jako úplná s devítiletou docházkou. Zastupitelstvo obce
odsouhlasilo, že bude požádáno MŠTS o výjimku. Po složitých
úvahách a zhodnocení rozboru počtu dětí v následujících letech, bylo
požádáno o možnost provozovat základní školu ještě ve školním roce
2004 - 2005. Nejprve byla naše žádost zamítnuta, ale po projednání
odvolání s náměstkem ministryně Mgr. Píclem, které provedl
místostarosta, byla výjimka udělena. Někteří rodiče však reagovali
tak, že bez ohledu na výsledek zajistili pro své děti docházku ve
školách ve Slaném a ve Zlonicích. Stejně tak reagovala paní učitelka
Košťáková a paní učitelka Megedüschová, které odešly učit jinam. To
vedlo ředitelku školy spolu se starostou a místostarostou k rozhodnutí,
že již tento rok nebude šestá třída. K tomuto rozhodnutí vedla také
úvaha o obtížném zajištění učitelů pro školu, která je na druhém stupni
bez perspektivy, a také to, aby se naši žáci sžili s novými kolektivy na
školách ve Slaném a ve Zlonicích. Škoda, od školního roku 2005-6,
budeme mít v obci pravděpodobně pouze školu s prvním stupněm a to
ještě jenom se třemi třídami, protože budeme muset pro nedostatek
žáků sloučit první a druhou, třetí a čtvrtou třídu, abychom vyhověli
zákonu a měli tak průměrný počet žáků na třídu na prvním stupni
minimálně 13. Nedá se nic jiného dělat, než se smířit s tím, že škola s
úplným základním vzděláním v Klobukách rokem 2005 po 58 letech
ukončí činnost a v obci bude jenom malotřídka. Připomínám zápis v
brožuře, která byla vydána u příležitosti sta let trvání školy č.p. 8 v
Klobukách - Dnem 1.11. 1946 se naplnil dávný sen rodičů a
klobuckých dětí - otevření měšťanské školy. Velká zásluha na tom byla
přičtena panu Eduardu Lasákovi, předsedovi místní Školní rady.
Připomínám, že v té době byla měšťanská škola to samé, jako dnes
druhý stupeň, tedy šestá až devátá třída.
Školní rok 2004 - 5 zahájila ředitelka Daniela Doskočilová ve středu
dne 1.9.2004. Učitelský sbor tvoří Mgr. Helena Johanovská, Mgr.
Ludmila Zichová, Jaroslava Hodková, Radka Strachotová a Martina
Miltrová. Školníkem je pan Jaroslav Starý, uklizečkou paní Erlichová,
družinářkou slečna Alena Mračková. V mateřské škole jsou učitelky
paní Jiřina Říčková a paní Jindra Patočková. Uklízí, pere prádlo a jiné
práce vykonává paní Marie Kalíková. Ve školní jídelně pracují paní
Stanislava Vaňková, paní Milena Kalousová, a paní Martina

Krumphanzlová, která je vedoucí a zároveň pokladní sloučené
samostatné právnické jednotky Základní školy a mateřské školy v
Klobukách. Areál školy je tvořen č.p. 8.což je hlavní budova školy,
č.p. 181, to je budova mateřské školy, kde je umístěna jídelna,
kuchyně a obecní knihovna Jana Amose Komenského a č.p. 136, kde
jsou dvě třídy družiny a v horním patře je byt, který obývá paní
Kluková s dcerou a vnučkou. Ve škole je plynové ústřední topení, v
mateřince je topení elektrické. Školní jídelna je plně elektrifikovaná.
V mateřské škole je zapsáno 27 dětí. V červnu byl nad pískovištěm
zhotoven slunečník a rozměru 430 x 400 cm. Na venkovní stoly byly
namontovány nové vodovzdorné desky.
Knihovna:
Dne 1.12. 2004 ukončila pracovní poměr vedoucí knihovny paní Edita
Suková. Na její místo nastoupila po výběrovém řízení paní Lenka
Dandová. Zastupitelstvo nové vedoucí zadalo několik úkolů a očekává
zvýšení počtu čtenářů. Paní Dandová bude pokračovat v kódování
knih, aby mohly být knihy půjčovány pomocí evidence v počítači a ve
vyřazování starých a nepotřebných knih.
Opravy domů a stavební činnost:
Pro představu našich následníků jak se stavělo a opravovalo v roce
2004 uvádím celkový přehled stavební činnosti, tak jak jej má
zpracovaný stavební komise obce.
1. Ohlášení stav.úprav domu čp.52 v Kokovicích stavebníka V.Henzla
- opravy fasády, oplocení, vchodu
2. Žádost vlastníka domu čp.39 v Kobylníkách J.Čížka o vydání KR
na plynofikaci jeho domu
3. Ohlášení stav.úprav domu čp.150 v Klobukách stavebnice
V.Kuželkové - výměna oken
4. Žádost Obce Klobuky o vydání SP na opravu střechy a plynofikace
domu čp.181-MŠ v Klobukách
5. Ohlášení stav.úprav domu čp.154 v Klobukách stavebníků Kalných
- vnitřní úpravy
6. Žádost vlastníků domu čp.119 v Klobukách Zykových o vydání SP
na plynofikaci jejich domu
7. Ohlášení stav.úprav plotu u domu čp.11 v Klobukách stavebníků

Pláničkových
8. Ohlášení stav.úprav domu čp.11 v Klobukách stavebníků
Pláničkových - výměna oken
9. Ohlášení stav.úprav domu čp.53 v Klobukách stavebnice
J.Zappeové - výměna oken
10.Žádost vlastnice domu čp.110 v Klobukách H.Kaislerové o vydání
SP na plynofikaci jejího domu
11.Žádost vlastníků domu čp.36 v Kobylníkách na vydání KR na
stavbu plynofikace jejich domu
12.Ohlášení stav.úprav domu čp.48 v Pálečku stavebníků Haasové a
Gala - vnitřní úpravy
13.Žádost vlastníků domu čp.154 v Klobukách stavebníků Kalných o
vydání KR na plynofikaci jejich domu
14.Ohlášení stav.úprav domu čp.144 v Klobukách stavebníků
Prokůpkových - výměna oken a dveří
15.Žádost stavebníků Haasové a Gala o povolení vodovodní přípojky
do jejich domu čp.48 v Pálečku
16.Ohlášení stav.úprav domu čp.22 v Pálečku stavebníků
Floriánových - výměna oken a vnitřní úpravy
17.Ohlášení stav.úprav chodníku před nákupním střediskem v
Klobukách - investor Obec Klobuky
18.Ohlášení stav.úprav komunikace před základní a mateřskou školou
v Klobukách - investor Obec Klobuky
19.Ohlášení stav.úprav domu čp.70 v Pálečku stavebníka Z.Ďurišové renovace koupelny a kuchyně
20.Ohlášení stav.úprav domu čp.173 v Klobukách stavebníků
J.Nazarovové a M.Doubka - vnitřní úpravy
21.Žádost vlastníků domu čp.19 v Klobukách stavebníků
Dvořákových o vydání SP na plynofikaci jejich domu
22.Ohlášení stav.úprav domu čp.53 v Klobukách stavebnice Zappeové
- výměna okna
23.Ohlášení stav.úprav domu čp.17 v Pálečku stavebníků
Broskovicsových - oprava střechy
24.Ohlášení drobné stavby u domu čp.13 v Kobylníkách stavebníků
Všelichových - oplocení
25.Návrh Obce Klobuky na provedení demolice objektu čp.26 v
Pálečku
26.Žádost Obce Klobuky o vydání SP na plynofikaci bytu v

Učitelském domě
27.Žádost vlastníka domu čp.196 v Klobukách M.Doubkové o vydání
SP na plynofikaci jejího domu
28.Žádost vlastníka domu čp.46 v Klobukách J.Říčky o vydání SP na
plynofikaci jeho domu
29.Žádost vlastníků domu čp.164 v Klobukách J.Nazarovové a
M.Doubka o vydání SP-plynofikace jejich domu
30.Ohlášení stav.úprav domu čp.65 v Klobukách stavebníků Malých vnitřní úpravy
31.Ohlášení stav.úprav domu čp.22 v Klobukách stavebníků
Kejmarových - vnitřní úpravy
32.Ohlášení stav.úprav bytu v domě čp.186 v Klobukách stavebníka
V.Podrahy - výměna oken
Stavební komise se dál zabývala i podněty dalších institucí jako např. :
1. Městský úřad Slaný zasílá stavební povolení na stavbu Čistírny
odpad.vod u domu čp.47 v Klobukách stavebníků Machových.
2. České dráhy Praha žádají o vyjádření k projekt.dokumentaci na
stavbu plynofikace zdejší železniční stanice .
3. Městs.úřad Slaný zasílá rozhodnutí o povolení k napuštění zdejšího
rybníku investorovi pro fi.Kapeya Praha
4. Městs.úřad Slaný zasílá rozhodnutí o povolení k čerpání vody z
vlastní study u rybníku pro fi.Kapeya Praha.
5. Měst.úřad Slaný zasílá SP na stavbu Čistírny odpad.vod u rybníku v
Klobukách pro fi.Kapeya Praha.
6. Drážní úřad Praha zasílá SP na plynofikaci budovy zdejší železniční
stanice.
7. Ing.Nosál, vedoucí stavebního úřadu ve Zlonicích v rámci státního
stavebního dohledu, zasílá vyjádření ke stavbě garáže při domě čp.12
v Čeradicích stavebníků manželů Kalousových.
Stavební úřad OÚ Zlonice vydal pro naše stavebníky v roce 2004 tato
rozhodnutí :
1. SP pro stavebníky Satýnkovy na přestavbu jejich domu čp.22 v
Kokovicích.
2. SP pro stavebníky Homolovy na přestavbu jejich domu čp.49 v

Kokovicích.
3. SP pro stavebníky Kalousovy na stavbu garáže u domu čp.12 v
Čeradicích.
4. KR pro stavebníky Volrábovy na stavbu garáže u domu čp.29 v
Klobukách.
5. Nařízení odstranění stavby hospodářské budovy v Kobylníkách čp.1
pro vlastníka Pozemk.fond ČR.
6. Povolení užívání chalupy č.evid.1 v Kobylníkách k trvalému
bydlení vlastníkům Hájkovým.
7. SP pro stavebníka Procházku Luboše na nový rodinný domek v
Učitelské ulici v Klobukách.
8. Ověření o existenci (neexistenci ) stavby domu čp.52 v Pálečku
vlastníka p.Bezpalce.
9. Užívací povolení na truhlářskou dílnu u domu čp.11 v Klobukách
vlastníků Pláničkových.
10.SP na přestavbu stodoly na rodinný dům a provozovnu v
Čeradicích vlastníka J.Hagenštoce.
11.Ověření existence stavby a užívání pozemku u domu čp.26 v
Čeradicích paní Akrmanové.
12.SP na 5 rekreačních chatek u rybníku v Klobukách pražské firmy
Kapeya.
13.KR na přestavbu objektu u rekreační chalupy č.evid.3 v Pálečku
stavebníků Wilderových.
14.KR na stavbu nového rodinného domu v Učitelské ul.v Klobukách
stavebníků Pikešových.
15.KR na přestavbu domu čp.36 v Kobylníkách stavebníků
Vitnerových.
16.KR na stavbu plynového topení v domě čp.65 v Klobukách
stavebníků Malých.
17.O prodloužení lhůty pro dokončení stavby nového rodinného domu
v Učitelské ulici v Klobukách stavebníka Ing.Štětiny.
18.SP na stavbu elektropřípojky ke stavbě nového rodinného domu v
Klobukách stavebníka Luboše Procházky.
Politické strany:
V obci stále působí pouze jedna politická strana a to ČSSD.
Organizace je aktivní a její činnost se projevuje zejména v práci
zastupitelstva. Předseda Vladimír Procházka je členem ÚVV, Antonín

Svojanovský je členem okresní kontrolní komise. Organizace má 7
členů, kteří se pravidelně radí na členských schůzích nejméně
jedenkrát za dva měsíce a vždy před důležitými rozhodnutími v
zastupitelstvu obce. V rámci okresu Kladno je organizace hodnocena
jako jedna z nejlepších.
Běh událostí v obci v roce 2004
10.1. Zloději vnikli do kanceláře a skladu v bývalém cukrovaru, který
vlastní pan Pavlus. Ukradli elektrické nářadí, počítač, digitální
fotoaparát, DVD a mobilní telefon. Škoda byla vyčíslena na 200 000.Kč.
31.1. Neznámý pachatel rozbil okno ze dvora v č.p. 6 v Klobukách,
nalil do skladu paní Čechové benzin a zapálil. Naštěstí hořelo jenom
mezi okny. Namočené záclony a jiné látky nechytly, protože benzin se
přes obkladačky vypařil a pod oknem nechytil. Škoda byla asi 2 000.Kč. Mohlo ale dojít k tragedii, protože dům je uprostřed obce a oheň
by se rychle rozšířil. Jednalo se asi o mstu nebo závist či výstrahu.
Paní Čechová nechala po dohodě s místostarostou okno zazdít.
15.2. Aktivní osadní výbor v Kokovicích měl schůzi, které se
zúčastnili zastupitelé - starosta Svojanovský, místostarosta Procházka
a paní Holubová. Schůzi vedl předseda V. Henzl. Beseda byla o
pořádku v obci, o stále malých příspěvcích na osadu Kokovice, o
rozpočtu . Předběžně byla odsouhlasena koupě křovinořezu pro
Kokovice. Ze strany zastupitelů bylo poděkováno osadnímu výboru za
iniciativu a za opravu kapličky.
20.2. Zahrádkáři uskutečnili členskou schůzi, na které jednomyslně
rozhodli hlasováním o ukončení své činnosti. Zařízení moštárny bude
převedeno za 8 000.-Kč na obec. Na rozloučenou byla učiněna dohoda
o uskutečnění zájezdu do Lysé nad Labem na výstavu pro zahrádkáře.
23.2. Neznámí lupiči v noci ukradli panu Josefu Šimákovi osobní
automobil Škoda 120, který měl zaparkován před sokolovnou, kde
bydlí. Policie nikoho nedopadla a ani auto se nenašlo.
6.3. Uspořádala TJ SOKOL Klobuky dětský karneval. Účast dětí byla

velká.
11.3. Obec Klobuky byla přijata do Dobrovolného sdružení obcí
Přemyslovské střední Čechy. Stalo se tak na Městském úřadu ve
Slaném, v obřadní síni všemi hlasy přítomných starostů, kteří
zastupovali zakládající obce.
15.3. Havaroval opravář, který pracuje u pan Jiřího Hagenštoce v
Čeradicích v zatáčce od náměstí
J.Š.Baara k OÚ. Ve velké rychlosti nezvládl řízení, přerazil zábradlí a
spadl do potoka u čp. 11. Nikdo nebyl naštěstí zraněn. Řidič byl opilý
a agresivní. Vyhrožoval místostarostovi a utrhl mu rukáv saka, když
se byl na havárii podívat. Vše šetřila policie.
17.a 18.3 byl v Klobukách u sokolovny cirkus RODOLFO. Obě
představení byla velmi pěkná, pouze druhé bylo málo navštívené.
Vstupné bylo na zdejší poměry vysoké. Činilo 90.- a 110.-Kč
20.3. Do skladu Jednoty se vloupal zloděj a ukradl noviny a časopisy,
které byly připraveny pro distributora k vrácení Vznikla škoda 800.Kč.
30.3. Paní Kysilková byla na procházce se svým malým psem na cestě
ke hřbitovu. Na stejném místě si hráli dva psi, jeden paní Richtrové a
druhý slečny Procházkové. Oba velcí psi, cvičení a poslušní. Když pes
paní Kysilkové viděl velké psy, rozhodl se také něco „ velkého“
udělat, a tak pokousal paní Evu Richtrovou na ruce tak, že musela být
ošetřena lékařem. Teprve doma zjistila, že nemá na prstě prstýnek,
který pes asi při kousání strhl. S nadějí, že prstýnek pes nepozřel šla
hledat, a na místě činu také prstýnek našla.
1.4. Byla v rámci dnů Slovenské kultury ve Slaném, odhalena pamětní
deska slovenského spisovatele Ivana Kraska na domě čp. 617, kde
řadu let žil. Protože Ivan Krasko působil také v Klobukách, jako
chemik v cukrovaru a začal zde psát své prvotiny, byli tohoto
slavnostního aktu účastni i starosta pan Antonín Svojanovský a
místostarosta pan Vladimír Procházka, kteří položili k pamětní desce k
uctění jeho památky kytici z Klobuk. Slavnostního aktu se zúčastnil

starosta Královského města Slaný RNDr. Ivo Rubík, velvyslanec
Slovenské republiky, primátor města Skalice, a řada dalších osobností.
Po úvodním projevu starosty Slaného RNDr.Rubíka, paní PhDr.
Krotilová podrobně přednesla životopis spisovatele včetně jeho
působení v Klobukách. Zajímavá byla i zpráva o přátelství Ivana
Kraska se spisovatelem a farářem J.Š.Baarem, který v Klobukách také
napsal řadu knih. Jejich přátelství bylo tak silné, že Ivan Krasko jezdil
za Baarem i do Ořecha.
1.4. V základní škole byla přednáška jakési společnosti, která bojuje
proti potratům. Pod záminkou sexuální výchovy, která je v osnovách
pro děti 9.tříd, přednášející uváděli drastické příklady, na příklad
provádění potratu s poškozením dělohy, roztrháním plodu a podobně.
Před touto přednáškou proběhla přednáška i ve škole ve Zlonicích.
Tam byla přítomna učitelka, která přednášku zastavila a přednášející
ze školy byli vykázáni. Ředitel zlonické školy pan Göring, který
věděl, že další přednášky jsou v Klobukách a ve Pcherách, pozval
televizi NOVA. Ta v naší škole natočila reportáž o reakci dětí, která
byla otřesná. Otřeseni byli i rodiče dětí. Ředitelé škol zvažují proti
přednášejícím podání trestního oznámení. Podle televize NOVA na
kontaktních místech společnosti nikdo není. Celé je to podivné a
podivná je i snaha společnosti, která nabádá k sexu bez jakékoliv
antikoncepce a na druhé straně bojuje proti potratům. Článek byl i v
Kladenském deníku, který napsala Kateřina Husárová. Reakce v obci
byla velmi ostrá, a tak i OÚ doporučil ředitelce školy podat trestní
oznámení, přestože paní ředitelka s žáky vše podrobně probrala aby
vše správně pochopili.
3.4. Na místním hřbitově byly uloženy do rodinné hrobky ostatky paní
Malypetrové, rozené Müllerové. Byla to snacha pana Jana Malypetra,
prvorepublikového předsedy vlády a matka Jiřího a Jana
Malypetrových, klobuckých rodáků.
4.4. Byl uskutečněn zájezd do Prahy na představení souboru
Karlínského divadla Netopýr, které se uskutečnilo v Kongresovém
centru, protože Divadlo Karlín je stále poškozené po záplavách v roce
2002 a ani se zatím neopravuje. Pro zajímavost uvádím, že cena
vstupenek byla 290.-Kč s 20% slevou. Účastníci platili s dopravou

300.- Kč. Kvůli menšímu zájmu občanů Klobuk byly vstupenky
prodány i deseti zájemcům z jiných obcí.
7 - 11.4. Byla kulturní komisí a farníky zorganizována soutěžní
výstava prací „České velikonoce“. Vystaveno bylo 76 prací školních
děti, družiny a mateřské školky. Dospělých se zúčastnilo jedenáct. Ze
slánského muzea nám byly laskavě zapůjčeny řehtačky, pamihody,
formy na beránky a klapačky. Paní Šarbochová za Slaného zapůjčila
nádherné kraslice. Zájem občanů byl veliký a podle jejich hodnocení
se výstava povedla. Mladším dětem se nejvíce líbil pojízdný trakař,
který vydával při jízdě zvuky jako kulomet. Zvítězili všichni, ale první
místo v soutěži získala žákyně Krumphanzlová z Vrbičan za adventní
věnec.
30.4. Na hřišti u sokolovny byly tradičně páleny čarodějnice s hudbou
až do rána.
3.5. Firma Zemko nastoupila na opravu zvonové věže kostela. Dělníci
začali s výměnou shnilých trámů.
27.5. Shořel seník v areálu kravína rodiny Nováků v Kobylníkách.
Škoda činí podle odhadu asi 3,5 milionu Kč. Seník s největší
pravděpodobností někdo zapálil. Požár byl tak veliký, že se zřítila
konstrukce jeřábu, se kterým bylo zajišťováno vyskladňování sena,
kukuřice a dalšího krmiva. Vše bylo zničeno. Neshořelé seno bylo
vyváženo na kompost a tam ještě dohořívalo asi 4 dny. Škoda
obrovská a nejhorší bylo to, že nebylo co dát žrát zhruba 1000 kusům
hovězího. Majitelé jezdili po severních Čechách, aby zajistili to
nejnutnější. Zdá se, že někdo chce majitele poškodit. Svědčí o tom
mírnější požár sena ze dne 7.4. a 7.5 zničení zařízení pro dojení krav.
Hašení požáru se zúčastnili i naši hasiči.
30.5. Byl pátek. V osadě Kokovice došlo ke stržení telefonního vedení
řidičem nákladního auta, který vezl větve a měl je zajištěné položením
hydraulické ruky. Událost nahlásil pan Martinovský z Kokovic panu
místostarostovi. Celou událost popisuji ne proto, že jde o nějakou
zvláštnost, ale pro sled událostí, který svědčí o šíleném systému
operátora TELECOM. Asi ve 13.00 byla nahlášena závadu na

Telecom. Přijala jí operátorka, která slíbila, že vše zajistí. Jak také
jinak, když od toho tam na dispečinku je. Večer v 10.00 hodin volala
operátorka z Českých Budějovic a ověřovala si, zda je zpráva
pravdivá. Při tom zkomolila jméno obce, zeptala se místostarosty jestli
je opravdu viník. Po vysvětlení se operátorka omluvila se sdělením, že
jí to bylo hlášeno z Ústí nad Labem, a že proto byla zpráva o závadě
nepřesná, a že stejně večer opravu nelze provést. V pondělí byla
závada za asistence policie, která musela událost sepsat a zjistit podle
nahlášené poznávací značky pachatele, odstraněna. Vzpomínám, že
když byla služba Telecomu ve Slaném a později v Kladně, tak na
jedno telefonické oznámení přijeli opraváři do hodiny a závadu
odstranili. Nelze se divit, že máme nejdražší telefony v Evropě!
31.5. ZŠ zorganizovala Den dětí u sokolovny. Na akci se podílela MO
ČSSD darem 2000.-Kč na ceny a pohoštění. Akce se zúčastnil
poslanec pan Dr. Libor Rouček, kandidát do Evropského parlamentu.
Největší úspěch měli koně pana Horáka, na kterých se vozily děti.
Úspěch měla i požární technika místních hasičů.
8.6.Byla provedena oprava zvonu Hodinka na místním kostele. Při
zvonění došlo k prasknutí ramene táhla. Opravu prováděl Vladimír
Procházka a divil se, jak lehce šly při demontáži povolit šrouby staré
několik staletí. Vlastní svaření bylo provedeno v dílně. Pan Josef
Konrád věnoval rouru o průměru 1,2 metru na zhotovení nové nádrže
na vodu pod okap na severní straně kostela.
11.- 12.6. Byly první volby do Evropského parlamentu. O přízeň
voličů se ucházelo 31 stran. Voleb se zúčastnilo 26% voličů. Pořadí
stran 1.KSČM- 26%, 2.ODS-24%, 3.ČSSD-18%, 4. Nezávislí 9%. V
Klobukách bylo voleno 15 z 31 stran. Celostátně propadla vládní
ČSSD a to mělo vliv i na vnitropolitickou situaci. Sešel se i ÚVV
ČSSD, aby vyslovil důvěru předsedovi PhDr. Vladimíru Špidlovi.
Důvěru sice získal, ale s tak malým počten hlasů, že nakonec sám
odstoupil, a tak padla i vláda ČR.
17.6 se dožila pani Jaroslava Rusová z Pálečku 99 let. Starosta pan
Antonín Svojanovský a místostarosta pan Vladimír Procházka byli
popřát nejstarší občance obce Klobuky zdraví a šťastné dožití sta let.

Předali jí malý dárek a písemné blahopřání. Paní Rusová špatně chodí,
ale v obličeji vypadá o dvacet let mladší. Vzpomínala na šťastné i
neradostné události a docela tvrdý život plný práce a lidského utrpení.
20.6. Byla v 15.00 hodin v kostele poslední mše svatá celebrovaná
Paterem RDTh.Mgr Andrzejem Grygielem, velmi oblíbeným farářem,
který odchází na farnost do Čerčan , kde je pověřen mimo duchovní
správu i stavebními úkoly. Po celou mši byla cítit nostalgie. Na závěr
mše se rozloučil za obec, za zastupitele i věřící místostarosta pan
Vladimír Procházka s poděkováním za vykonanou práci. V projevu
ocenil spolupráci, osobnost faráře, lidský přístup ke všem občanům a
snahu o opravu zdejšího kostela Svatého Vavřince. Na závěr předal za
obec i věřící občany zlatý křížek s vyrytým nápisem Klobuky 2004 na památku.
28.6. V Pálečku byla vykradena prodejna potravin a smíšeného zboží.
Zloděj rozbil výlohu a odcizil zboží asi za 5 000.-Kč.
2.7. Na obecní úřad se dostavil starosta obce Kvílice pan Štanc s
ředitelem základní školy v Kvílicích, aby jednali o možnosti docházky
dětí z Klobuk na druhý stupeň ZŠ v případě, že bude v Klobukách pro
nedostatek dětí pouze první stupeň základní školy. Starosta pan
Svojanovský s místostarostou panem Procházkou slíbili, že budou
občany v případě potřeby informovat a také budou spolupracovat na
zajištění autobusové dopravy do Kvílic. Starosta Kvílic pan František
Štanc už s ČSAD Slaný jednal a získal příslib na zajištění dopravní
obslužnosti Kvílic trasou přes Kokovice, Klobuky a Kobylníky.
8.7. Na obecním úřadě proběhlo rozloučení s panem farářem
Andrzejem Grygielem. Starosta pan Svojanovský ocenil jeho přínos
klobucké farnosti a předal mu pamětní list, který vlastnoručně
vytvořil. Rozloučení se zúčastnili věřící i místostarosta obce. Pan farář
se rozloučil modlitbou. Popřál zdraví, úspěchy a pohodu. Odcházel
nerad a z příkazu církevní vrchnosti. Farnosti Zlonice, Klobuky a
Peruc byly jeho prvním působištěm. Přesto pracoval jako profesionál s
dlouholetou zkušeností a s velkým zápalem. Na cestu mu byly
předány fotografie z obou rozloučení a i z jiné činnosti v Klobukách.

19.7. V Pálečku na hřbitově byla osazena k jednotlivým hrobům nová
čísla.
30.7. Na hřbitově byl pomocí bagru dobýván velký pařez mezi
sakristií a zvonovou věží. Protože ani obrovská jáma kolem pařezu
nepomohla k vytažení pařezu a protože silnější bagr nemůže projet na
hřbitov úzkými vraty, byl pařez nakonec zahrabán a provedena terénní
úprava. Na hřbitově došlo během roku také k odstranění několika
hrobů, myšleno vrchní stavby, to je pomníků a krytů. Pohřbení zůstali
na místě. Došlo k tomu proto, že pozůstalí se o hroby nestarají a ani
neplatí nájem z hrobového místa. Likvidace neudržovaných
hrobových míst bude pokračovat, a jak se zdá, ve větší míře než
dosud. Úcta k pohřbeným předkům ze strany pozůstalých je stále
menší.
2.8. Byly dovezeny dvě jímky ze Třebíze od firmy KOSTA. Byly
instalovány u objektu hasičárny a bývalé cukrárny, kde jsou
pronajímány nebytové prostory. V Pálečku byla vyklizena márnice,
kde byl nepořádek z minulých let, například tam bylo 20 pytlů
ztvrdlého cementu.
15.8. Pouť v Klobukách byla tradičně slavena mší svatou, fotbalovým
utkáním, návštěvou příbuzných, taneční zábavou a dokonce na hřišti u
sokolovny byl po roce kolotoč, houpačky a střelnice.
23.8. Členové TJ Sokol položili 35 m dešťové kanalizace o průměru
300 mm od odbočky na hřbitov do poloviny ulice Nádražní.
24.8. Nový majitel domu v Pálečku č.p.48 pan Gál zhotovil se
souhlasem OÚ přípojku vody z obecní studny u hřbitova. Po
napomenutí, že neupravil cestu po zahrnutí rýhy, posypal cestu drtí.
Po provedení terénních úprav zjistil, že podél potrubí nepoložil kabel
k čerpadlu, a tak bude muset kopat znovu. Dal totiž na ujištění
„odborníka“, že vodu na vzdálenost cca 50 metrů bude bezpečně
čerpat klasické odstředivé čerpadlo umístěné v domě a to ze studny,
která je hluboká 15 metrů!
28.8. Svaz dobrovolných hasičů slavil 120 let činnosti. Popis oslav je

ve zvláštní kapitole.
1.9. Zahájení školního roku 2004 - 2005 se z OÚ nikdo nezúčastnil,
protože paní ředitelka nikoho nepozvala.
3.9. Hořelo kolem stromu na zahradě mateřské školy. Požár uhasili
místní hasiči. Vznikl asi od nedopalku cigarety. Je podezření, že tam
přes plot chodí mládež kouřit marihuanu. V blízkosti se našly i
stříkačky, pravděpodobně od drog.
6.9. Do slánského městského muzea byly zapůjčeny kroniky, včetně
nejcennější kroniky farní.
11.9. Zahájeno moštování jablek, které bylo v režii pana Josefa
Šimáka. Moštovalo se pět sobot.
15.9. Přivařil pokrývač pan Fišer novou lepenku na bývalou moštárnu
a cukrárnu. Střecha byla poškozena spadanými taškami z přilehlé
sladovny.
17.9. Provedeno pořezání dřevin pod vysokým napětím 22kV v lesíku
za farou směrem k fotbalovému hřišti.
18.9 Den památek a Evropského dědictví byl slaven i v Klobukách.
Plný kostel občanů vyslechl uvítací projev místostarosty pana
Vladimíra Procházky. Z díla J.Š.Baara četl pan profesor Leopold ze
Slaného. K účastníkům promluvil i pan PhDr. Přibyl, vedoucí referátu
kultury a památek ze Slaného. Zazpíval soubor Chorus Karolinus pod
vedením Karla Procházky z Kladna. Po ukončení akce v kostele byly
všichni účastníci pozváni do zasedačky v hasičském domě, kde je
přivítal starosta pan Antonín Svojanovský. Beseda s malým
občerstvením trvala asi dvě hodiny. Celé akce se zúčastnil i krajský
poslanec pan Ing. Marcel Hrabě s manželkou a malým synem a
místostarosta města Slaného pan Ing. Bartoníček s maminkou a
manželkou. V kostele byla výstavka díla J.Š.Baara.
21.9. Ve Zlonicích byla Vikariátní konference. Kardinál Vlk vyslechl
stížnosti na Patera Nohejla, že neplní základní povinnosti, jedná

povýšeně, nedodržuje zásady církevních obřadů a chová se špatně k
věřícím. Kardinál slíbil, že bude-li ještě jedna stížnost, Patera Nohejla
odvolá. Dohled má zajistit pan Vikář Neliba z Kladna.
9.10. Firma Zemko začala stavět kolem kostelní zvonové věže lešení,
aby mohla opravovat její oplechování a omítky.
11.10. Firma Kubásek z Pálče ukončila pokládku nové zámkové
dlažby na chodníku u nákupního střediska Jednota.
15.10. Položen nový asfaltový koberec na spojovací ulici kolem škol a
provedeno odvodnění komunikace.
16.10. V sokolovně byl hudební festival, kterého se zúčastnily kapely
Trilobit, Znouzecnost, Scar on the Face a pohádkový riwajvl. Nevím
co kapely hrály, ale v okolí byl celkem klid a koncert proběhl bez
problémů. Pořadatel pan Martin Psota dokonce dal na opravu kostela
1200.-Kč.
18.10. V hasičském domě se konala výroční schůze Klubu zdravotně
postižených občanů Klobuky s muzikou.
22.10. V hasičském domě byla předvolební beseda s kandidátem na
krajského hejtmana panem
Ing.Karlem Machovcem. Akce se zúčastnilo přes 50 občanů, kteří si
pochutnali na pivu Gambrinus, na
zabijačkových pochoutkách, které připravil pan Ivan Tomišinec z
Pálečku. Akci pořádala místní
organizace ČSSD. Zúčastnili se pánové Libor Rouček, poslanec
PSPČR, Ing Marcel Hrabě, výbor MO
Slaný - pánové Ing. Nosek, Pánek, profesor Víšek a z MO Zvoleněves
pan Ladislav Jelen.
27.10. Malování zdravotního střediska.
31.10. Páter Grygiel celebroval mši svatou v kostele ve Zlonicích.
Sešlo se nevídané množství farníků,

kteří nemohou zapomenout na jeho vlídnost a neobyčejně přátelské
působení na farnostích Zlonice,
Klobuky a Peruc. Pater Nohejl pouze otevřel kostel a mše se
nezúčastnil, aby dal najevo nesouhlas
s vedením mše a křtu, který neodpovídá jeho starým a samotnou církví
již změněným zásadám. Přišli i
občané z jiných obcí, aby Patera Grygiela pozdravili a dali tak najevo
nespokojenost s novým farářem
Paterem Nohejlem.
1.11. V odpoledních hodinách starosta s místostarostou navštívili
základní školu v Kvílicích, aby se
přesvědčili o dobrém stavu školy a jejím vybavení. Hovořili s
ředitelem školy a se starostou obce o
možné docházce dětí z Klobuk do školy v Kvílicích.
4.11. V sokolovně byla prodejní akce se spotřebním a textilním
zbožím.
5.a 6. Byly krajské volby. Komentář je ve zvláštní kapitole.
20.11. Pan Cifera upravil vlastním nákladem cestu od fary ke kostelu.
Cestu srovnal a tím snížil prudké
stoupání, které znemožňovalo výjezd.
25.11. Byla provedena kolaudace domu manželů Vitnerových v
Kobylníkách.
28.11. V sokolovně byla dětská diskotéka, kterou pořádal TJ Sokol
Klobuky.
6.12. V Kobylníkách shořel stoh slámy. Škoda přes 2 miliony korun.
Podle požárů na tomto statku se zdá, že někdo majitelům škodí. Případ

šetří policie.
18.12. Místostarosta s manželkou se zúčastnili na pozvání starosty
města Slaného požehnání nově postavené kapličky v Blahoticích.
Původní kaplička byla zbořena automobilem s návěsem. Při havárii
řidič zemřel. Pravděpodobně usnul a vybočil z jízdního pruhu na
hlavní silnici Slaný - Velvary. Kaplička byla z toho důvodu zasvěcena
i Sv. Kryštofovi, patronu všech řidičů. Mši celebroval Monsignor
Pater Brahna z Budyně nad Ohří a slánský farář Pater Táborský.
Přítomen byl i farář z Vraného Pater Marek Petrygel. Proslov měl
starosta města Slaný pan RNDr. Ivo Rubík.
20.12. V kostele byla instalována výstava jesliček a prací dětí. Službu
při prohlídkách měli farníci. Návštěvníci kostela darovali do kasičky
na opravy 4 122.-Kč.
21.12. Škola opět pořádala Klobuckou rolničku. Nebyla tentokrát
soutěžní. Děti zazpívaly, zahrály a rozloučily se tak s rokem 2004
před vánočními prázdninami.
23.12. Opět vystoupil v kostele s vánočními písněmi pěvecký soubor
Chorus Karolinus.
Události na Okrese Kladno:
1.1. Bylo nalezeno mrtvé tělo třináctileté Barbory Němečkové mezi
obcemi Kmetiněves a Hospozín.
Vrah dívku zneužil a potom ubodal. Policie postupně odebírala vzorky
DNA a výsledky porovnávala s odběry od místních obyvatel.
19.2. V novinách se objevují první zprávy o trestním stíhání
Okresního policejního ředitele Vladimíra Hrotíka za zneužití
pravomoci veřejného činitele. Jmenovaný kryl své podřízené za braní
úplatků. Státní zástupce po prošetření kauzy stíhání zastavil pro

nedostatek důkazů.
1.2. Na Kladně byla zrušena záchytná stanice pro opilce a narkomany.
22.3. Policisté z útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality
zadrželi primátora Kladna Milana Volfa. Ten měl poskytnout
hokejovému oddílu dotaci ve výši čtyřicet milionů bez souhlasu
zastupitelstva a zakoupil si pro služební potřebu, také bez souhlasu,
luxusní auto AUDI.
30.3. Kladenský okresní soud odsoudil distributory drog do Vinařické
věznice. Hlavní organizátor Pavel Vénos byl odsouzen na sedm let za
mřížemi.
8.4. Okresní soud v Kladně odsoudil podmíněnými tresty několik
horníků, kteří zavinili koncem roku 2001 důlní neštěstí na dole
Schöeller v Libušíně, při němž zemřeli 4 lidé. Důl byl potom uzavřen
a tím byla ukončena těžba uhlí v Kladenském revíru.
15.5. Ve Slaném se konaly tradiční Husitské slavnosti. Na jaře roku
1425 dobyli město radikální táborité a mnoho jeho obyvatel tehdy
zaplatilo několikadenní obléhání životem.
24.5. Novým kladenským primátorem se stal po dlouhodobém
dohadování mezi zastupiteli ODS Ing.Dan Jiránek, bývalý první
náměstek primátora.
25.5. V kladenském baru Devil policejní komando zadrželo bratry
Oláhy, kteří jsou podezřelí z vydírání a braní výpalného z místních
restaurací a barů v Kladně.
7.6. Policie obvinila úřednici slánské radnice ze zneužití pravomoci
veřejného činitele. Jmenovaná legalizovala kradená auta a vystavovala

řidičské průkazy bez absolvování autoškoly. Pracovala na pobočce v
Kladně.
1.7. Ve Slaném se bouří lidé, kteří mají zaplatit za prodávané byty v
rámci jejich privatizace až třikrát více než při první vlně prodeje.
31.8. O koupi bývalého areálu kasáren v Podlešíně se zajímá
charitativní organizace, která chce areál využít pro bezdomovce.
10.9. Byl nalezen vrah třináctileté Barbory Němečkové z Kmetiněvse.
Byl jím její třináctiletý spolužák, který byl usvědčen na základě testů
DNA.
25.10. Končí druhé kolo výběrového řízení na Podlešínská kasárna.
Nikdo je nekoupil. Zájem projevují obce Zvoleněves a Podlešín a také
vězeňská služba.
29.10. Byl slavnostně otevřen opravený dům důchodců ve Slaném.
Oprava stála 30 milionů korun, ale obyvatelé se nemohli nastěhovat,
protože nebyl dodán nový nábytek.
19.11. V nově opraveném Městském centru - bývalém hotelu Grand,
začaly 38. Jazzové dny.
20.11. Kladenské divadlo slaví devadesáté narozeniny.
18.12. Policisté rozbíjejí gang zlodějů aut, kteří měli sídlo na
vrakovišti v Tuchlovicích.
Volby do Krajských zastupitelstev:
Dne 5. a 6. listopadu proběhly volby do zastupitelstev krajů. V
Klobukách zasedaly opět dvě okrskové volební komise, jedna pro
Páleček a jedna pro Klobuky, Kokovice, Čeradice a Kobylníky. Obě

komise zasedaly na obecním úřadu a voliče vozil, podle předem
oznámených časů, autobus. Podle zákona nelze komisi pro Páleček
zrušit, protože je to „stálá volební komise“ a lze ji zrušit ze zákona
pouze v případě, že klesne počet voličů na polovinu. Okrsková
volební komise pro Páleček byla stanovena rozhodnutím rady obce na
počátku devadesátých let tak trochu z tradice, protože ještě před
rokem 1980 byl Páleček samostatnou obcí s vlastním Místním
národním výborem.
Volební účast byla 23%. To je méně než celostátní průměr, který byl
30%. Celkem bylo na volebních seznamech obce zapsáno 791 voličů,
kteří odevzdali 182 platných hlasů. Zvítězili kandidáti Občanské
demokratické strany 34%, druzí byli kandidáti České strany sociálně
demokratické, získali 29,1% a třetí byli kandidáti Komunistické strany
Čech a Moravy s 28,02%. Celkem bylo 15 kandidátek. Těch
zbývajících dvanáct stran obdrželo celkem 16 hlasů. Celkově ve
Středočeském kraji zvítězila s velkým náskokem kandidátka
Občanské demokratické strany v čele se současným hejtmanem Ing.
Petrem Bendlem. Volební neúčast v Pálečku byla hrozivá. Z 99 osob
zapsaných ve volebních seznamech přišlo volit a hlasy odevzdalo
pouze 17 občanů, to je pouze 17%.
Světové a celostátní události 2004:
6.2. V Moskevském Metru vybuchla bomba a usmrtila 39 lidí.
Pravděpodobní atentátníci jsou z Čečenska
21.2 Česká republika poslala 120 vojáků speciálních jednotek do
Afganistánu proti teroristům
2.3. Masakr v Iráku v mešitě, kde zemřelo 171 věřících Šítů.
7.3. Desetibojař Roman Šebrle se stal nisterem světa v sedmiboji

30.3. V ČR nastoupilo posledních 1400 branců na vojnu.
31.12.povinná vojenská služba zanikne a u armády budou pouze
profesionálové.
8.4. Zlínský hokejový klub se stal mistrem ČR.
2.5. Mistrem fotbalové ligy se stal Baník Ostrava.
23.5. Na letišti v Paříži se zřítila část nové střechy. Konstrukce zabila
5 lidí.
12.6. Ve volbách do Evropského parlamentu drtivě zvítězila ODS.
Tím byla nastartována krize vlády Vladimíra Špidly.
26.7. Prezident Václav Klaus svěřil novou vládu ČR předsedovi
ČSSD Stanislavu Grossovi.
25.7. Americký cyklista Lance Armstrong vyhrál po pošesté závod
Tour de France.
13.8. Začaly olympijské hry v Athénách.
1.9. V městečku na severním Kavkaze obsadili teroristé základní
školu a drželi přes tisíc rukojmích. Po třech dnech vše skončilo
krveprolitím, při kterém zahynulo asi 350 lidí včetně dětí. Rusové
hovoří o Beslanu jako o svém 11.září. Tragédie zanechala po celém
světě hluboký smutek a poznání, čeho všeho jsou teroristé schopni.
Media zaznamenala nepořádek a chaos při osvobozovacích akcích a
odsoudila záchranné složky a jejich velení, které doslova zmatkovalo.
29.9. Kolem Země proletěla planetka Toutatis, podobná té, která před
65 miliony let při srážce se Zemí vyhubila dinosaury.

4.10. Německý kancléř Schröder navštívil Prahu a jednal s premiérem
Grossem.
19.11. Slovenské Vysoké Tatry postihla nevídaná katastrofa. Vichřice
pokácela stromy, zbourala domy a zpřetrhala elektrické vedení.
2.12. Do Karlových Varů přijely děti z Beslanu, které přežily
Beslanskou tragedi, kterou spáchali Čečenští teroristé v místní škole v
Rusku.
21.12. Vojáci základní služby v ČR odešli domů, Tím skončila
povinná vojenská služba.
26.12. V jihovýchodní Asii došlo k největší tragedii, kterou způsobila
vlna Tsunami. Přílivová vlna, která vznikla na moři při zemětřesení
dosahoval výšky až dvaceti metrů smetla nic netušící rekreanty,
budovy na pobřeží a způsobila škody za stovky miliard dolarů.
Zahynulo na tři sta tisíc lidí, mezi nimi 6 Čechů. Tragedie zvedla vlnu
pomoci z celého světa. Významně se angažovala i ČR a její obyvatelé.
Jenom přes zprávy z mobilních telefonů češí poslali přes tři sta
milionů Kč.
Počasí 2004
Leden: Velké teplotní výkyvy. Největší mráz byl 6.1. a to -18°C.
Napadlo nevídané množství sněhu, celkem přes 20 cm. 13.l. byla
obleva, déšť, druhý den velká vichřice, naštěstí beze škod. Sníh tál až
do 17.1. Následovaly další mrazy až do - 17°C a napadl opět sníh.
Leden byl ukončen vánicí. Silnice do Třebíze byla 6 hodin zavátá.
Únor: Hned první únor byla teplota až 9°C. Pršelo, zahrada byla jedno
velké bahno. Dne 6. února bylo až 15°C. Další dny byly vichřice a
přeháňky. Dne 9.2. byla opět sněhová kalamita. Teploty do konce
měsíce se pohybovaly kolem nuly, přes den do 7°C.

Březen: Začátek března byl opět studený. Ranní mrazy až -8°C. Stále
byly přeháňky, vítr, sychravo. 10. března napadlo 8 cm těžkého
mokrého sněhu. Sníh vydržel pouze do odpoledne, protože bylo 7°C.
V polovině měsíce bylo až 19°C. První jarní den dne 20. března bylo
ráno +8, odpoledne + 13°C s vichřicí a přeháňkami. 22. března ráno
znenadání mráz -6°C.
Duben: První dekáda teploty do 11°C. V polovině měsíce bylo až
18°C. Teplota stoupla až na 25°C v poslední den měsíce.
Květen: Do poloviny května nepřekročily teploty 20°C. První vydatný
déšť byl až 15.5. Ke konci měsíce se ochladilo. Teprve 29.5. bylo
20°C a dobře se sušilo seno.
Červen: V první dekádě stoupaly teploty až na 30°C. Téměř každý den
pršelo, 9.6. padaly malé kroupy, které neudělaly škodu. Teploty byly
do 24°C až do konce měsíce.
Červenec: Do poloviny měsíce teploty na červenec nízké do 20°C, 13.
bylo dokonce jenom 15°C. Teprve 17. bylo 30°C. Tyto teploty se
udržely do 24. Potom pokles na 20°C a do konce měsíce opět teplota
narostla na 29°C.
Srpen: Teploty do 12.8 vysoké až 33°C. 12.8. padaly hvězdy - roj
meteoritu -nádherná podívaná. Poté přišla bouřka, ale teploty se
udržovaly vysoké. Teprve poslední dekáda byla s teplotami do 20°C a
s přeháňkami.
Září: Až do 20.9. byly teploty na příjemných 20°C. 22. byla studená
vichřice, která přinesla druhý den vydatný déšť. Do konce měsíce
teploty do 17°C a stálé dešťové přeháňky.

Říjen: Teploty normální, ráno do 10°C, odpoledne do 20°C. 11.10. byl
první ranní mrazík -1°C. Teploty stále příjemné do 18°C . Poslední
týden mlhy, teploty do 13°C.
Listopad: První dekáda bez mrazů, teploty do 8°C. Druhá dekáda
ranní mrazíky, odpoledne až 10°C, silné větry, deště. Dne 18.11. byla
vichřice, déšť a ochlazení na 2°C. Dne 21. první poprašek sněhu,
+3°C, vítr. 23.ráno +10°C, odpoledne pouze 4°C. 26.10. ráno mráz 5°C. Do konce měsíce teploty kolem 4°C.
Prosinec: První dekáda teploty do 3°C. Druhá dekáda stejná. 19.12.
náledí a mrazy do -5°C. Od 23.12.teplota stoupla na 3°C a konec roku
byl bez mrazů.

