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z radnice

18. Schůze Rady
města Klobouky u Brna,
konaná dne 20.3.2012
Rada města s c h v a l u j e
• tvorbu investičního fondu MěVG ve
výši odpisů 50.071,00 Kč
• převedení hospodářského výsledku
MěSOŠ do rezervního fondu ve výši
62.927,39 Kč
• tvorbu investičního fondu MěSOŠ ve
výši odpisů 107.313,-Kč
• převedení hospodářského výsledku ZŠ
do rezervního fondu ve výši 1.53,83,- Kč
• převedení hospodářského výsledku MŠ do rezervního fondu ve výši
195.202,53.
• zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna“ a zveřejnění výzvy
k předložení
• záměr na pronájem pozemků, dříve pronajatých společnosti Kříž spol.
s.r.o., o celkové výměře 9628 m2 v trati Pod Plunary v k.ú. Klobouky u Brna
– seznam pozemků uveden v příloze
č.1, na dobu neurčitou
• standardy kvality pro pečovatelskou
službu v Kloboukách u Brna : Standard
č.4 – Personální a organizační zajištění
sociální služby, Standard č.10 - Profesní rozvoj zaměstnanců, Standard č.15
– Zvyšování kvality sociálních služeb
• uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v domě čp.819 na ul. Vinařské
bude uzavřena s účinností od 1.8.2012
• cenu tepla za rok 2011 v Domě s pečovatelskou službou ve výši 520,-Kč/ GJ
a b e r e n a v ě d o m í přehled
o hospodaření Domu s pečovatelskou
službou, za rok 2011.
• směrnici č. 22 k aplikaci reálné hodnoty
u majetku určeného k prodeji
• opravu části chodníku v místní části
Bohumilice
• pověřuje starostu města jednáním

se zástupci Český drah, a.s. ve věci
nabídky na odkoupení nádražní budovy
a k ní náležejících pozemků železniční
stanice Klobouky u Brna ve vlastnictví
Českých drah, a.s.
Rada města j m e n u j e
•
• komisi pro posouzení kvalifikace uchazečů pro výběrové řízení na stavební
práce – „Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna“, ve složení : Ing. Zdeněk Lobpreis, RNDr. Přemysl Pokorný,
Mgr. Pavel Klement, Yveta Jančová,
Ing. Jana Baturná, náhradníci : Mgr. Ilja
Kašík, Ladislav Vašulka, Mgr. Petr Pilař,
Mgr. Pavel Kotrla, Ing. Eva Šeráková.
• komisi pro otevírání obálek a hodnotící •
komisi pro výběrové řízení na stavební
práce – „Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna“, ve složení: Ing. Zdeněk Lobpreis, RNDr. Přemysl Pokorný,
Mgr. Pavel Klement, Yveta Jančová,
Ing. Jana Baturná, náhradníci: Mgr. Ilja
Kašík, Ladislav Vašulka, Mgr. Petr Pilař, •
Mgr. Pavel Kotrla, Ing. Eva Šeráková.

s paní Hanou Zemanovou, na pronájem
nebytových prostor v přízemí budovy
zámku č.p.169 – stávající cukrárna
- kavárna, k datu 31. 8. 2012 (splnění
čtyřměsíční výpovědní doby dle výše
uvedené smlouvy)
záměr na pronájem nebytových prostor v
přízemí budovy zámku č.p.169 nám. Míru
1 na pozemku parc.č. 1 v k.ú. Klobouky u
Brna – stávající cukrárna - kavárna, s termínem nejpozději od 1. 9. 2012. Žádosti
o pronájem musí obsahovat podnikatelský záměr a nabídku na výši ročního
nájemného v zalepené obálce. Lhůta pro
zveřejnění záměru se stanovuje od 24. 4.
2012 do 13. 6. 2012
uzavření smlouvy o přeložce zařízení
distribuční soustavy, kterou by město
uzavřelo s provozovatelem distribuční
soustavy společností E.ON Distribuce
, tento předběžný souhlas je podmíněn
získáním dotace na vybudování přestupního terminálu IDS
uzavření nájemních smluv na pronájem
hrobových míst na období 2012/2022
s účinností od 1.9.2012
podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro Mateřskou školu Klobouky
u Brna, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole
ze 76 žáků na 82 žáků, v mimořádném
termínu s účinností od 1.9.2012
umístění kogenerační jednotky pro jímání a zpracování skládkového plynu na
skládce odpadu v Martinicích společností NWT a.s. Hulín

Rada města p o t v r z u j e
•
• v souladu se zněním §166 odst.3
školského zákona v platném znění
p o t v r z u j e ředitelem Městského
víceletého gymnázia v Kloboukách u
Brna s účinností od 1.srpna 2012, pana
RNDr. Přemysla Pokorného, v pracovním poměru na dobu 6 let
•
• v souladu se zněním §166 odst.3
školského zákona v platném znění
p o t v r z u j e ředitelem Městské
střední odborné školy v Kloboukách u
Brna s účinností od 1.srpna 2012, pana
Mgr. Josefa Žáčka, v pracovním pomě20. Schůze Rady
ru na dobu 6 let. V případě odchodu
města Klobouky u Brna,
ředitele do starobního důchodu bude
konaná dne 17.5.2012
pracovní poměr ukončen po dosažení
důchodového věku.
Rada města s c h v a l u j e
• výzvu k podání nabídky na stavební
19. Schůze Rady
práce – „Přestupní terminál IDS v Kloměsta Klobouky u Brna,
boukách u Brna, jejíž návrh předložila
konaná dne 19.4.2012
společnost Eurovision, a.s., včetně
ustanovení o úhradě nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokuRada města s c h v a l u j e
mentace ve výši 6.000,-Kč včetně DPH
• záměr na pronájem pozemků parc.č.
a povinnost uchazeče složit jistinu ve
1835/1, 1844/1, 1845 v trati U Větřáku,
výši 600.000,- Kč
parc.č. 2954/1,2,3, 2980/1,2, 2982/1,2, • Smlouvu o poskytování právních služeb
2983, 3028/1,2,3, 3029/1,2, 3006, 3031,
při administraci veřejné zakázky „Techvinice č. 28, 39 a 40 ve viniční trati Pod
nický dozor investora pro přestupní
Plunary, parc.č. 2999, 3000/1 a 3000/2
uzel Klobouky u Brna“, uzavřenou
v trati Pod Plunary, vše v k.ú. Klobouky
s Mgr. Martinou Holotňákovou, Brno za
u Brna a pozemku parc.č. 478/8 v k.ú.
dohodnutou cenu ve výši 24.000,- včetKrumvíř, o celkové výměře 13 522 m2,
ně DPH
na dobu neurčitou, za obvyklé nájemné • darovací smlouvy na financování kulturve výši 1500,- Kč/ha za vinice a 2.500
ních akcí ve městě uzavřené mezi měsKč/ha za ornou půdu
tem a společnostmi FCS s.r.o., BLANÁŘ
• ukončení platnosti Smlouvy o nájmu
pokračování na další straně
nebytových prostor č. 1/2011 uzavřené
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NABYTEK, a.s. Brumovice, BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., ORYX- CZ,
s.r.o., Velké Hostěrádky, Pavlovín, spol.
s r.o., Velké Pavlovice, IMOS Brno a.s.,
a d o p o r u č u j e zastupitelstvu měs- •
ta ke schválení poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 22.000,- Kč dechové hudbě Galánka na částečné pokrytí
nákladů na zajištění hudební produkce
•
pro akce pořádané městem
Rada města p o v ě ř u j e
• ředitelku MŠ paní Alenu Pitlachovu •
provedením průzkumu mezi rodiči dětí
o docházce dětí v období od 30.7 do
31.8.2012 a na základě těchto podkladů rozhodne rada města na svém příštím zasedání
11. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 26.4. 2012

•
•

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
• Rozpočtové opatření č.2/2012.
• Přidělení zakázky zpracování projektové dokumentace –„Rekonstrukce a •
rozšíření sokolovny“, IMOS Brno a.s.,
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno za
cenu 610.000,- Kč bez DPH, která je
ekonomicky nejvýhodnější a splňuje
všechny požadované parametry
• Vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku •
„Přestupní terminál IDS v Kloboukách u
Brna“, obchodní firmu M- SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice pro
nesplnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů.
• Vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku „ Přestupní terminál IDS v Klobou- •

kách u Brna“, obchodní firmu D.I.S.
spol. s r.o., Křižíkova 3009/72b, 612 00
Brno pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů
Výsledek posouzení kvalifikace u
veřejné zakázky „Přestupní terminál
IDS Klobouky u Brna“ a omezení počtu
zájemců dle doporučení komise pro
posouzení kvalifikace.
Vyhlášení výběrového řízení na autorský a technický dozor stavby „Přestupní terminál IDS Klobouky u Brna“.
Uzavření smlouvy o přeložce zařízení
distribuční soustavy, kterou by město
uzavřelo s provozovatelem distribuční
soustavy společností E.ON Distribuce,
tento předběžný souhlas je podmíněn
získáním dotace na vybudování přestupního terminálu IDS.
Uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníků v části Bohumilice s firmou FCS ,
s.r.o. za cenu 207.246,- Kč včetně DPH.
Prodej části pozemku parc.č. 183/21
v k.ú. Bohumilice o výměře 40 m2
manželům Evě a Tomášovi Tomeškovým, bytem Bohumilice 84, za cenu
200,- Kč/m2 a úhradu nákladů na geometrické oddělení pozemku.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. VB 008/09 MM, za jednorázovou úplatu ve výši 2 518,- Kč a
uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.VB 004/12MM za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč.
Návrh obecně závazné vyhlášky Města
Klobouky u Brna číslo 1/2012, kterou
se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/2010 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem
financí.
Nájemné za pronájem hrobového místa

•

•

•

dle ceníku MF č.1/2012 ve výši 10,- Kč
za m2 a rok a cenu za služby dle kalkulace ve výši 10,- Kč za m2 a rok, tj. cenu za
desetiletý pronájem jednohrobu ve výši
400,- Kč, dvojhrobu ve výši 800,- Kč, trojhrobu a vícehrobu ve výši 1.200,- Kč.
Zpracování projektové dokumentace
včetně energetického auditu a ekologického štítku k akci „ Energetické úspory
areálu MěSOŠ Klobouky u Brna.
Uzavření Smlouvy se společností ASA
expert s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace včetně energetického
auditu a ekologického štítku k akci „
Energetické úspory areálu MěSOŠ
Klobouky u Brna.
Vybírání poplatku za pronájem tělocvičny v ZŠ a MěSOŠ pro členy TJ Sokol –
oddíly dospělých. Oddíly žáků a dorostu
budou od poplatku osvobozeni.

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
• Starostu města výběrem odborného
konzultanta, který stanoví kriteria pro
výběrové řízení na autorský a technický dozor stavby „Přestupní terminál
IDS Klobouky u Brna“ .
• Starostu města oslovením firem ve věci
podání nabídky na zhotovení Paspartu
veřejného osvětlení města.
• Ředitele ZŠ a MěSOŠ stanovením vlastních podmínek pronájmů a doporučuje
výběr poplateku za pronájem ve výši
100-150,- Kč za každou využitou hodinu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě domí
• Informace z rady č. 18 a 19.
• Zprávu o činnosti kontrolního výboru a
schvaluje plán činnosti na rok 2012.
• Zprávu o činnosti finančního výboru a
schvaluje plán činnosti na rok 2012.

Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2011
Bezpečnostní situace na teritoriu
OO PČR Hustopeče za období roku 2011
Rok 2011 byl OO PČR Hustopeče
a bývalé OO PČR Velké Pavlovice velmi
hektický a přinesl mnoho změn. Ke dni 31.
12. 2010 zaniklo Obvodní oddělení Policie
Velké Pavlovice a dnem 1. 1. 2011 se stalo
Policejní stanicí, která se tímto stala podřízenou součástí obvodního oddělení Hustopeče. V průběhu celého roku jsme se museli
vypořádat s celou řadou problémů, zejména
v oblasti administrace a nastavení koncepční
spolupráce obou subjektů.
Nově vytvořené obvodní oddělení zahrnuje katastrální území o 432 km² (bývalé
OOP Hustopeče 284 km² a bývalé OOP
Velké Pavlovice 148 km²), obhospodařuje
celkem 34 obcí (bývalé OOP Hustopeče
24 obcí a bývalé OOP Velké Pavlovice 10
obcí) a plochu Vodní dílo Nové Mlýny. Na

daném území má trvalé bydliště celkově
cca. 44.000 obyvatel (bývalé OOP Hustopeče cca 28.000 obyvatel a bývalé OOP
Velké Pavlovice cca 16.000 obyvatel).
V současné době OOP Hustopeče disponuje 36 tabulkovými místy policistů (z 24
tabulkových míst policistů na OOP Hustopeče a 12 tabulkových míst policistů na
Policejní stanici Velké Pavlovice) a 1 místem administrativní pracovnice (bývalé
OOP Hustopeče disponovalo 31 tabulkovými místy policistů, 1 místem administrativní
pracovnice a bývalé OOP Velké Pavlovice
disponovalo 16 tabulkovými místy policistů, 1 místem administrativní pracovnice).
V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
bylo v teritoriu obvodní oddělení Hustopeče včetně PS Velké Pavlovice šetřeno:
- 1.763 - věcí zaevidovaných pod Č. j., nebo
číslem sběrného archu,

2

- 1.221 - věcí šetřených jako přestupky,
- 640 - věcí šetřených jako trestné činy.
V nápadu trestné činnosti neustále
převažuje obecná kriminalita, a to především majetková trestná činnost, která tvoří
více jak 60 % celkového nápadu obvodního oddělení. Nejrozšířenějším druhem
majetkové kriminality jsou krádeže prosté (krádeže věcí z nezajištěných objektů
a motorových vozidel) a krádeže vloupáním
(do motorových vozidel, rodinných domů,
firemních objektů, obchodů a restauračních zařízení). V poslední době nás nejvíce
trápí, díky lukrativním cenám v jednotlivých
sběrnách železného šrotu, krádeže železných materiálů a barevných kovů, což má
za následek velmi snadný zisk pro tyto tzv.
nenechavce. Dalším důvodem delikventní
činnosti pachatelů je i to, že se majitelé ke

svým věcem chovají nezodpovědně, neboť
ponechávají cenné věci na viditelných místech bez jakéhokoliv zabezpečení, popř. uvnitř vozidla a přímo tak vybízejí k jejich odcizení. Zájmem pachatelů jsou především
věci, které lze snadno zpeněžit, anebo věci,
které může užít pro svoji potřebu - alkohol,
cigarety, cukrovinky, nářadí téměř všeho
druhu, elektronika, autorádia s přehrávači,
doklady osobní i od motorových vozidel,
peníze, šperky a jiné cennosti.
Ve své zprávě bych chtěl opět upozornit především na množící se delikty (trestné činy či přestupky), kterých se pachatelé
dopouští na seniorech, dětech, popř. osobách s různým druhem postižení. V těchto
případech pachatelé využívají jejich důvěřivosti či bezbrannosti a tyto osoby jsou pro
ně snadným terčem k získání nějakého
prospěchu. Rovněž se množí krádeže vloupáním do novostaveb rodinných domů, kdy
pachatelé využívají nepřítomnosti majitelů
a tedy snadné dostupnosti nezabezpečeného objektu s novou výbavou. Naší práci by
velmi pomohlo, kdyby si ostatní občané všímali různých podezřelých osob, nezvyklých
situací a toto nám ihned dávali na vědomí.
Lidská lhostejnost v těchto případech není
na místě, protože i oni se mohou stát obětí
trestného činu a následně budou očekávat
pomoc od jiných osob.
V uplynulém roce došlo k většímu nárůstu šetřených věcí zaevidovaných pod obyčejným číslem jednacím (o 105 ČJ více jak
v roce 2010) a naproti tomu došlo k výraznému poklesu u věcí šetřených jako přestupky
(o 328 PŘ méně jak v roce 2010). Pokles
v oblasti přestupků je pokles dán zejména
menším počtem udělených blokových pokut
v dopravě. Přestupky oznamované k projednání správnímu orgánu jsou v roce 2011
ve srovnatelné výši s rokem 2010. V oblasti
nápadu trestné činnosti ve srovnání s rokem
2010 (645 TČ, objasněnost 42,79 %) došlo
k mírnému poklesu celkem o 5 trestních
věcí. Naopak objasněnost trestných činů se
mírně zvýšila na 43,13 %, což je ve srovnání
s rokem 2010 více o 0.34 %. Příčinu těchto velmi dobrých výsledků vidím v kvalitní
organizaci práce, řízení obvodního oddělení
a policejní stanice, ale ještě větší pozitivum
je ve velmi dobrém pracovním kolektivu. Pracovní kolektiv tvoří z velké většiny zkušení
policisté s délkou praxe více jak 10 let, kteří
své získané znalosti předávají svým mladším kolegům.
Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je nejvíce zatíženo město Hustopeče, mezi další obce s větším nápadem
trestné činnosti patří město Velké Bílovice,
Velké Pavlovice a Klobouky u Brna. Z měst
a obcí byl zaznamenán největší nárůst
trestné činnosti oproti roku 2010 v obci
Kobylí. Stále mezi nejzávažnější kriminogenní faktory patří recidiva pachatelů trestných činů, požívání alkoholických nápojů
a užívání drog, nedostatečná výchova

dětí v rodinách i školách, nezaměstnanost
a nedostatečné zajištění majetku občany.
Ve sledovaném období roku 2011 byly
v našem obvodu prošetřovány i závažné
trestné činy (zločiny) jako:
- ublížení na zdraví s následkem smrti –
celkově 1 případ
- loupež dle § 173 trestního zákoníku - celkově 4 případy
- vydírání dle § 175 trestního zákoníku
– celkově 4 případy
- znásilnění dle § 185 trestního zákoníku
– celkově 1 případ
- pohlavní zneužití dle § 187 trestního zákoníku – celkově 1 případ
- týrání osob ve společně obývaném bytě
nebo domě § 199 trestního zákoníku
– celkově 5 případů.
V oblasti závažných trestných činů,
zejména se jedná o násilnou a mravnost-

npor. Mgr. Jiří Otáhal, vedoucí oddělení

Nápad PŘ a uložených BP
za rok 2011

Srovnání nápadu TČ
v letech 2010/2011
Obec

ní kriminalitu bylo v roce 2011 dosaženo
významných úspěchů. Nápad trestných
činů byl v této problematice srovnatelný
jako v roce 2010, ale došlo k výraznému
nárůstu objasněnosti těchto zločinů na
89%, což je více jak o 20% ve srovnání
s rokem 2010.
Bezpečnostní situace v teritoriu OOP
Hustopeče byla v roce 2011 dle mého
názoru, i přes nemalé problémy v jeho
počátku, zvládnutá z naší strany velmi
dobrým způsobem. V roce 2012 nás však
nečeká nic lehkého, zejména co se týká
ekonomické situace ve státě, potažmo
přidělených finančních prostředků policii,
a proto nezbývá než doufat, že v roce 2012
budeme úspěšní přibližně stejným způsobem jako v roce 2011.

Rok
2010

Rok
2011

Obec
Hustopeče

Přestupky

Blokové
pokuty

166

264

Popice

11

4

10

Pouzdřany

25

9

16

Strachotín

17

12

16

14

Šakvice

21

21

14

18

Starovičky

19

54

Horní Bojanovice

19

7

Horní Bojanovice

8

4

Boleradice

12

8

Boleradice

7

24

Diváky

Hustopeče

154

152

Popice

15

11

Pouzdřany

15

Strachotín

22

Šakvice
Starovičky

7

9

4

5

Starovice

14

19

Starovice

14

10

Uherčice

16

11

Uherčice

6

2

Velké Němčice

30

17

Velké Němčice

30

40

5

3

Křepice

10

17

Křepice

Nikolčice

19

12

Nikolčice

Diváky

Kurdějov

Kurdějov

4

2

18

6

9

8

Šitbořice

21

15

Šitbořice

16

5

Borkovany

15

19

Borkovany

14

3

Brumovice

5

10

9

4

Krumvíř

14

9

Krumvíř

20

16

Kašnice

2

6

Kašnice

1

21

7

4

Velké Hostěrádky

38

38

Brumovice

Velké Hostěrádky
Klobouky u Brna

Klobouky u Brna

8

2

46

38

1

4

Bohumilice

2

3

Morkůvky

10

14

Morkůvky

5

8

Velké Pavlovice

47

46

Velké Pavlovice

75

210

Němčičky

14

17

Němčičky

14

13

Kobylí

16

33

Kobylí

31

25

Vrbice

9

16

Vrbice

16

3

Bohumilice

Bořetice

26

30

Bořetice

28

40

Velké Bílovice

45

54

Velké Bílovice

59

195

Rakvice

27

23

Rakvice

55

184

Přítluky

9

9

Přítluky

11

14

Nové Mlýny

5

8

Nové Mlýny

13

10

21

33

Zaječí

50

79

Zaječí
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5. června – Den životního prostředí
Světový den životního prostředí ustanovilo Valné shromáždění
OSN v roce 1972 a je mnoha lidmi považován za nejdůležitější událost ekologického kalendáře. Tento den se tíká nás všech, všech
živých organismů na této planetě. Inspiruje jedince, vlády, nevládní
organizace, komunity a mládežnické skupiny, obchodní a průmyslové společnosti i média k činům prospívajícím ke zkvalitňování
životního prostředí, mezi něž patří úklidové akce, sázení stromů,
výstavy, ,,zelené koncerty“, spisovatelské, malířské a fotografické
soutěže, recyklování a řada dalších aktivit. V tento den bychom se
měli zavázat k tomu, že přijmeme náležité kroky v našich vlastních
přístupech a v našem chování a napomůžeme tak k zastavení bezohledného vyčerpávání a ničení životního prostředí.
V anglickém Cornwallu se pedagogové rozhodli, že když se
může v základních školách nabízet výuka různých náboženství,
měli by se děti také něco dozvědět o víře svých skutečných předků, v případě Britů Keltů nebo Germánů. Děti mají přece právo
poznat krásné příběhy o bozích a bohyních i o hrdinech, kterých
je keltská a germánská mytologie plná, stejně tak mají právo naučit se poznávat přírodu a vidět ji očima pohanských Keltů, kteří si
vážili každého stromu i nenápadné studánky, a tuhle historickou
„nedbalost“ se teď ve Velké Británii rozhodli napravit a zavedli do škol nový předmět. Tvůrci výukového programu jsou přesvědčeni, že druidismus nebo základy pohanských nauk budou
děti více bavit, když se o nich dozvědí při přednáškách v přírodě.
A názorně předvedený pohanský obřad jim řekne o náboženských
představách lidí, kteří žili před dávnými stoletími, víc než pár vět
v nezáživné učebnici dějepisu. My zatím můžeme jen závidět,
protože něco takového se v českých školách nechystá a nikoho to v nejbližší době nejspíš ani nenapadne. Přitom i my máme
stejné kořeny jako obyvatelé Velké Británie, navíc obohacené
o slovanskou mytologii. A podobná výuka by třeba mohla pomoci
vrátit nám lásku k přírodě i úctu k odkazu minulých generací.

Zásahová jednotka SDH Klobouky u Brna se
obrací na občany města kteří mají v úmyslu vyřadit
svoje staré auto z evidence motorových vozidel aby
toto nabídli jednotce k nácviku vyprošťování zaněných osob.Jednotka dodá potvrzení o ekologické
likvidaci a zajistí bezplatné odtažení a likvidaci vraku
auta.Případní zájemci ať volají na tel: 724 268 884
popř. na Měst. úřad.

UPOZORNĚNÍ

21. června – Letní slunovrat
Nejdelší a nejkratší noc v roce. Naši předkové věřili, že je to
magický čas, který odkrývá poklady a spojuje páry. Například ten,
kdo touží po neviditelnosti, musí v tu noc nasbírat semínka kapradí, aniž se jich dotkne. Semínko zlatého kapradí přivolá lásku
a chrání navždy. A když dokážete otevřít své srdce, můžete prožít
neuvěřitelné věci. Zvyky a lidové tradice se dnes už tolik nenosí.
Snad na vesnici možná trochu. Obilí představovalo kdysi pro prosté lidi skutečné zlato. Proto žně a s nimi spojené slavnosti sklizně
obilí (dle krajů nazývané různě, například dožinky, dožatá nebo též
obžinky) představovaly důležitý moment v životě na vsi. S odvozem posledního snopu obilí, který dostal vlastní jméno i pentlovou
a květinovou výzdobu začala veselice. Svazek obilí byl odvezen do
stodoly, často i za bouřlivého hudebního doprovodu, lidé zpívali,
muzikanti hráli. Kromě toho bylo nutné vytvořit dožínkový věnec
z klasů všech druhů pěstovaného obilí. ,,Svaté Helence pletou
ženci věnce“, říká jedna pranostika vztahující se k 18. srpnu. Takový věnec měl podle lidových tradic kouzelnou sílu, dokázal uzdravovat nemocné a taktéž mohl zařídit úspěšnou úrodu na příští rok.
Stačilo do jarní setby přihodit pár zrn z věnce nebo z posledního
snopu. Právo na ,,zázračný“ věnec měl pak jen jediný vyvolený
– hospodář nebo šafář, tento skvost mu obvykle předala nejkrásnější dívka ze vsi, která u tohoto obřadu milými slovy ve prospěch
pána rozhodně nešetřila.
K životu prostých lidí patřily i poutě. Nebyly to však poutě,
jaké známe dne – žádné kolotoče a cukrová vata, ty tradiční poutě měly náboženský význam. Davy lidí se vypravovaly do míst,
kde se stal nějaký zázrak. Svatý Kopeček, Svatá Hora, Velehrad
nebo Hostýn – tam šli lidé dlouhé hodiny a poslední část dlouhé
cesty obvykle absolvovali v modlitbách a po kolenou. Zapalovaly
se svíce, přinášely se drobné oběti, sloužila se mše. A pak kupovala perníková srdce a všude přítomné kartářky hádaly veškerým
zvědavcům z ruky budoucnost.

26. června – Mezinárodní den proti zneužívání drog
a nezákonného obchodování s nimi
Zneužívání drog a obchod s nimi jsou hroznou realitou, ale
neunikneme před ní. Drogová závislost zůstává především tragédií jednotlivce. Ohrožuje jeho zdraví a ničí jeho schopnost smyslně přispívat k životu společnosti. Mladí lidé potřebují ochranu,
podporu a rady svých rodičů a komunit, ve kterých se pohybují.
Potřebují vzor, který jim v nesnadném prostředí, ve kterém žijeme, pomůže zvolit tu správnou cestu – cestu bez drog.
12. srpna – Mezinárodní den mládeže
Tento den si připomínáme od roku 1999 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Dnešní svět čelí mnohým vzájemně propojeným krizím, které mají vážný dalekosáhlý avšak nepoměrný
dopad na mladé lidi. Klimatické změny nadále ohrožují jednotlivé ekonomiky, které mladé lidi na celém světě zatěžuje ,,ekologickým dluhem“. Mladí lidé skutečně dokázali, že jsou klíčovými
partnery pro trvale udržitelný rozvoj. Mladí lidé jdou často příkladem: praktikují ekologický a zdravý životní styl nebo podporují
používání nových technologií, jako je například mobilní telefon
a internetové sociální sítě. Zaslouží si kompletní splnění: úplný
přístup ke vzdělání, vhodnou zdravotní péči, pracovní příležitosti, finanční příležitosti a plnou účast na veřejném životě.
27. června – Den památky obětí komunistického režimu
Je to výroční den vražedné popravy Milady Horákové,
která se ve světě stala symbolem bojovnice proti totální moci
a komunistické zvůli, a s ní odsouzených, vykonané oběšením
v roce 1950. Šlo o první politické vraždy páchané československou justicí.
M. Vlčková

4

Po druhé Noc kostelů v Kloboukách u Brna
M

yšlenka nabídnout veřejnosti možnost navštívit kostely ve stejnou
noční dobu vznikla v r. 2001 v Německu
ve městě Cáchy. Následovalo Rakousko,
kde se začala pořádat tato akce pravidelně
od r. 2005. O čtyři roky později – v r. 2009
se nechali pořadatelé z České republiky
inspirovat zkušeností rakouských sousedů
a poprvé pozvali veřejnost na noční program
do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů byl veliký a tak již následující rok 2010 se konala
Noc kostelů v celé České republice. V tomto roce se také poprvé zapojil do akce také
evangelický sbor v Kloboukách a otevřel
veřejnosti kostel s bohatým programem.
Motto letošní Noci kostelů znělo: „Vy
všichni jste děti světla. Nám nevládne noc
ani temnota“. Do otevřených kostelů byli
zváni všichni lidé dobré vůle ke společnému
setkání a objevování krásy křesťanských
a architektonických pokladů i k úctě těch,
kteří chrámy stavěli a zdobili, i těch, kteří je
dnes užívají a chtějí se podělit o svoji víru.
Náš evangelický sbor podruhé se letos
zapojil do této akce a připravil pro návštěvníky kvalitní program z vlastních zdrojů a možností. Již odpoledne se na farské
zahradě opékaly uzeniny pro děti i jejich
doprovod. V 18 hodin vyzvánění zvonů
zvalo zájemce do kostela, kde byl oficiálně zahájen program modlitbou a slovem
klobouckého pana starosty. Poté návštěvníci mohli nahlédnout do života geniálního
skladatele J.S. Bacha, jehož život byl úzce
spjat se životem mnoha evropských kostelů
a poslechnout ukázky z jeho tvorby živě na
varhany v provedení varhaníka Stanislava
Hellera.
Další část programu opět patřila především dětem. Loutkový soubor Art Smajlík
se svými obřími loutkami si připravil několik
krátkých scének a písní. Po krátké přestávce, potřebné k odklizení scény loutkového
souboru, následovala repríza představení
Vánoce na Josefa, kterou sehrál katechetický odbor evang. sboru.

Nádhernou akustiku kostela si návštěvníci mohli vychutnat při koncertu pěveckého sboru Izmael pod vedením Kláry Zvonařové. Na významnou událost, od níž
v r. 2011 uplynulo 150 let- postavení věže kostela, zavzpomínal presbyter Josef Šedivý. Na závěr programu mohli návštěvníci navštívit osvětlenou věž kostela a shlédnout
prezentaci akcí sboru od r. 2010 do současnosti. Doprovodnými akcemi byla prezentace střediska Betlém a výstavy keramiky s drátem Dany Bobkové a dřevořezby Jana
Pokorného. Po celou dobu byla v kostele otevřena kavárnička s možností občerstvení
se kávou, čajem koláčky.
Snad se nám podařilo připravit příjemný večer pro asi 200 návštěvníků, kteří docela
zaplnili kostel. Poděkování patří všem, kteří se aktivně na programu podíleli a díky nimž
jsme letos mohli náš kostel veřejnosti opět otevřít.
Foto. Libuše Vinterová, text: Dana Bobková
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Setkání rodu Bdinků
v Kloboukách
15. září 2012 se v Kloboukách uskuteční setkání rodu Bdinků. Co nás k tomu
vedlo? Domněnka, že tento rod s největší pravděpodobností pochází z Klobouk.
A protože i já mám ve svém rodném listě zapsáno toto jméno jako rodné, pustila
jsem se do pátrání po svých předcích po
mužské linii s úmyslem připravit na setká-

ní jakýsi rodokmen. Můj bratr mezitím
sehnal adresy snad všech Bdinků z celé
České republiky, kterým jsme poslali dopis
se žádostí o pomoc při sestavování rodokmenu. (Nositelů jména Bdinka, Bdinková
je v naší republice 77, z toho samozřejmě
nejvíce v okrese Břeclav). Velmi povzbuzující bylo, když se nám začali naši jme-
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novci ozývat a posílat informace o svých
rodičích a prarodičích, v několik případech
i praprarodičích.
Velkou pomocí při sestavování rodokmenu byla možnost vyhledávat údaje
přes internet v kloboucké matrice od roku
1665. Dalo mně sice práci naučit se číst
staré písmo, mnohdy psané velmi nečitelně, ale po nějaké době jsem již celkem
slušně dokázala přečíst nejen naše jméno, ale i další kloboucká jména, která se
v matrice vyskytují již od roku 1665. Zjistila jsem, že v roce 1665 žily 3 rodiny Bdinků, z nichž až do dnešní doby vedou tři
větve. Jejich otcem a snad zakladatelem
rodu byl Bartoloměj Bdinka, který zemřel
r. 1675, narodil se před rokem 1665, kdy
matrika ještě nebyla psána. Z údajů, které
mě posílali naši vzdálení příbuzní z celé
republiky, je patrné, že opravdu všichni
mají své předky v Kloboukách a v jejich
krvi koluje nepatrná maličká částečka
DNA našeho prapředka Bartoloměje.
Děkuji také všem klobouckým, kteří mě
ochotně půjčovali dokumenty a fotografie,
jimiž jsem mohla obohatit sestavený rodokmen, který bude zájemcům k dispozici
na CD.
Na programu našeho setkání 15. září
2012 v 15 hodin na Podkově, bude virtuální seznámení se s našimi předky
z rodokmenu a vzájemné seznámení se
s přítomnými a zúčastněnými „příbuznými“. Pokud bude mít někdo zájem přijít naše setkání, prosím, aby se předem
přihlásil na tel. 737 402 168 nebo e-mail:
danuse.bobkova@seznam.cz, abychom
na Podkově upřesnili počet hostů.
Dana Bobková, roz. Bdinková

edmý ročník sborového putování

Již posedmé připravil kloboucký evangelický sbor pro své členy a příznivce putování po vlastech českých. Tentokrát jsme
chtěli navštívit kraj bohatý na nejstarší českou historii spjatou s Přemyslovci, kraj Oty
Pavla, kraj vzácných přírodních památek
– Křivoklátsko. Abychom stihli vše podle plánu, vyjeli jsme v pátek 27. dubna 2012 již v 6
hodin ráno. Naší první zastávkou byl klášter
Sázava se svojí zvláštní atmosférou i architekturou. Dalším naším zastavením byly
sklárny v Nižboru, kde se stále ručně fouká
a brousí sklo. Dokonce jsme si mohli zkusit vyfouknout ze skloviny „výrobek“, jistější
ovšem bylo zakoupení profesionálně zhotovené skleněné krásy v podnikovém obchůdku. Naše páteční cesta pokračovala do Lán
– muzea T.G.Masaryka. Expozice zobrazuje
život T.G.Masaryka od dětství , přes studentská léta až po období prezidentské. Je velmi
vkusně umístěna do tereziánského špýcharu a celková kompozice vyjadřuje celoživotní
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krédo Masaryka – skromnost a pokoru. Poté
jsme se odebrali na lánský hřbitov, kde jsme
položili k jeho hrobu kytičku.
Páteční program jsme zakončili v krušovickém pivovaře s výkladem a ochutnávkou piva.
Sobotní dopoledne bylo věnováno
návštěvě dominantě tohoto kraje – hradu
Křivoklát, z něhož jsme byli naprosto nadšeni. Gotický okruh, který jsme si zvolili,
stále vyzařoval atmosféru dávných časů
z doby posledních Přemyslovců. Milým
překvapením bylo také setkání s řezbáři
manžely Slavíkovými z Krumvíře. Dalším
zastavením naše sobotního putování byla
Pamětní síň Oty Pavla, která leží v malebném koutu u převozu přes řeku Berounku.

Projížďka po Berounce
byla osvěžující a příjemná, že se ani nechtělo
vracet se do autobusu.
Ale čekala nás další pěkná památka a připomínka
dávné minulosti – zřícenina hradu Krakovec,
kde žil poslední léta před
odchodem do Kostnice
Jan Hus. Sobotní podvečer jsme zakončili v údolí
řeky Berounky, kam jsme
se po prohlídce muzea
J. Barranda vypravili na
2 km procházku.
Pro nedělní návštěvu
bohoslužby jsme vybrali
město Beroun. Evangelický kostel je přímo
na náměstí a členové
sboru nás upřímně přivítali a po bohoslužbě
pozvali k příjemnému
občerstvení a povídání.
Stihli jsme také prohlídku historické části města Beroun, především
krátké berounské „Zlaté uličky“. Odpoledne
nás čekala návštěva
dvou okruhů krásného
renesančního
zámku

v Mníšku pod Brdy, s možností nahlédnout
do soukromých místností posledních majitelů. A protože jsme se nacházeli přímo
v místech dětství Káje Maříka – Brdských
lesích, neodpustili jsme si krátkou procházku po pěšinách tohoto lesa, která byla příjemná před cestou po dálnici domů.
Náš sedmý ročník sborového putování
se vydařil, měli jsme štěstí na krásné počasí, výborné průvodce po všech památkách,
které jsme navštívili, sehranou a ukázněnou partu „účastníků zájezdu“ i velmi příjemného pana řidiče. Už nyní se těšíme na
osmý ročník. Kam? Nejspíš na Náchodsko,
do kraje Boženy Němcové.
Foto, text: Dana Bobková

21 let vám pomáháme bydlet a podnikat
Rodinný dům, Novosedly na Moravě

Rodinný dům, Milešovice

Rodinný dům, Klobouky u Brna

tQSPTUPSOâ 3%tQǲFE EPLPOǏFOÓN SFLPOTUSVLDFtNPäOPTU QǾEOÓ tǲBEPWâ 3%tEWǾS  [BISBEB  UFSBTBtWFMNJ EPCSâ TUBWtQP LPNQMFUOÓ tLPODPWâ ǲBEPWâ 3%tTLMFQZ  EWǾS  [BISBEBtWFMNJ EPCSâ TUBW
WFTUBWCZtWIPEOâLUSWBMÏNVCZEMFOÓOFCPDFMPSPǏOÓSFLSFBDJ
SFLPOTUSVLDJtWâCPSOÈEPQSBWOÓEPTUVQOPTUEP#SOB
QPSFLPOTUSVLDÓDItNPäOPTUSP[ÝÓǲFOÓPEBMÝÓQǾEOÓWFTUBWCV
1 290 000 Kč

Rodinný dům, Újezd u Brna

/34# 1 950 000 Kč

/34# 2 390 000 Kč

Stavební pozemek, Borkovany

/34#

STP, Telnice u Brna

tLPODPWâ  LPNQMFUOǔ QPETLMFQFOâ 3%tHBSÈä  EWǾS  [BISBEB t451 Nħ WǏQSPKFLUPWÏEPLVNFOUBDFBQMBUOÏIPTUBWFCOÓIP t451 Nħ tLFTUBWCǔTBNPTUBUOǔTUPKÓDÓIP3%tLSÈTOÈMFTOBUÈ
tNPäOPTUEWPVHFOFSBǏOÓIPCZEMFOÓtEPTBI*%4BƎ%
QPWPMFOÓOBǲBEPWâQǲÓ[FNOÓ3%tOBPLSBKJPCDFtWEPTBIV*%4
MPLBMJUBWEPTBIV.)%tWâCPSOÈEPTUVQOPTUtWFÝLFSÏ*4
3 750 000 Kč

/34# 300 000 Kč

/34# 1 190 000 Kč

www.realspektrum.cz

/34#

Volejte zdarma 800 800 099
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Středisko BETLÉM

plánuje výstavbu Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM plánuje nový přírůstek do rodiny zařízení sociálních služeb v mikroregionu Hustopečsko. Ke
svým stávajícím třem Domovům: Betlému
v Kloboukách, Narnii v Morkůvkách a nejmladší Arkénii v Brumovicích, chce s pomocí
dotace z Regionálního operačního programu přidat nový objekt Chráněného bydlení
Mirandie, a to opět v Brumovicích. Tuším,
že nejen malé děti se stále ptají proč a proč,
ale i dospělý a rozumný člověk může mít
po přečtení shora uvedené informace vícero podobných otázek… Pokusím se na ně
v tomto článku, formou jakéhosi rozhovoru
se sebou samým, alespoň zčásti odpovědět
Proč chce středisko BETLÉM stavět další sociální zařízení v době ekonomické krize
a vládou prosazeného krutého přiškrcení finančních prostředků pro
sociální služby potřebným lidem (a
to i těm velmi těžce postiženým)?
Odpověď je vcelku jednoduchá. Podle statistik lidí s postižením
neubývá, ale spíše přibývá. Zároveň se humanizují a transformují
velké ústavy z dob komunismu,
takže i míst pro lidi nesoběstačné
v těchto kdysi opravdu deprimujících „lidojemech“ ubývá. A právě
proto se Jihomoravský kraj velmi
moudře rozhodl - v rámci asi již
poslední velké výzvy Regionálního
operačního programu na podávání projektů
pro oblast rozvoje a stabilizace infrastruktury
regionálních středisek a venkovských sídel
- podpořit právě vybudování (mimo jiné)
také několika zařízení chráněného bydlení
pro osoby se zdravotním postižením. Jde o
moderní a humanisticky pojatou službu lidem
s mentálním, tělesným nebo kombinovaným
postižením, která v regionu celé východojiho-západní části našeho kraje dosud zcela chybí. I když si trochu neskromně myslíme, že právě náš maličký Domov Arkénie
v Brumovicích se svou neformální a rodinnou atmosférou tomuto dobrému způsobu
poskytování sociální péče dospělým lidem
s vážným mentálním postižením velice blíži.
Když tedy představitelé našeho kraje
v rámci své působnosti v Regionální radě
soudržnosti Jihovýchod (tj. spojení kraje
Jihomoravského s krajem Vysočina) dovedli tak moudře rozhodnout, byli bychom jako
středisko BETLÉM, které dané problematice
dosti hluboce rozumí, velmi nemoudří, abychom na výzvu již předem avízovovanou
a konečně vyhlášenou dne 12. 9. 2011 nereagovali pozitivně. Zvláště když s podobným
projektem situovaným tehdy ještě do Morkůvek jsme v roce 2006 neuspěli „jen o fous“.
Pěkný a vyhovující pozemek jsme měli

v Brumovicích již zakoupený, takže s vypětím
všech sil a ve spolupráci s Regionální poradenskou agenturu z Brna se nám povedlo přípravu projektu Chráněného bydlení
Mirandie se všemi potřebnými náležitostmi
a rozpočty dokončit (a dle výzvy dne 15. 1.
2012 žádost ještě včas řádně odevzdat).
A protože nákup pozemku nebyl úplně
levný a také příprava projektu s profesionálními architekty není laciná záležitost, moc nám
v této počáteční fázi pomohli svou finanční podporou vzácní přátelé a sympatizanti
z obou brněnských Rotary klubů. Velkou
a obdivuhodnou angažovanost pak zejména
projevil brumovický rodák a člen RC BrnoCity, lékař MUDr. Kamil Ševela, CsC. Ta se
nakonec odrazila i v získání mezinárodní

podpory od členů Rotary Clubu z nizozemského Noordwijku,
Proč chcete stavět něco zase v Brumovicích, copak Vám ta současná Arkénie již
nestačí?
Za prvé prostě proto, že cítíme a v praktických situacích reálně zakoušíme, že nás
a hlavně naše mentálně hendikepované
obyvatele, s kterými to často není příliš jednoduché, mají i přesto obyvatelé z Brumovic
rádi a místo odporu vnímáme jejich sympatie
a podporu (někdy i v podobě materiálních či
finančních darů, kterých si rovněž hluboce
vážíme).
Tím druhým zásadním důvodem „proč
zase Brumovice“ je fakt, že nájemní smlouva
na rodinný dům, ve kterém nyní provozujeme současný Domov Arkénie (pro 5 bývalých klientů týdenního stacionáře Narnie
z Morkůvek), nám vyprší v první polovině
roku 2016. I když možná není prodloužení
nájmu na tento dům vyloučené, jisté to rozhodně není a tak nad námi rok 2016 visí jako
pověstný Damoklův meč. A rodiče již jednou
do domova přijatých obyvatel nechceme
a nemůžeme zklamat tím, že bychom jim
jejich již „dospělé děti“ vrátili do péče. To
pokládáme za naprosto vyloučené.
Náš původní záměr byl proto také skrom-
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nější – zajistit stavbou nového domova
v Brumovicích, kde jsou naši obyvatelé
a místní obyvatelé na sebe již zvyklí, alespoň těch minimálně potřebných 5 míst. Ale
protože v týdenním stacionáři Narnie nám
dorůstají další děti do dospělého věku (i když
v mnohém zůstávají mentálně stále dětmi)
a nastálo tam po svých 18-ti opravdu zůstat
nemohou, a k tomu nám ještě přicházejí další žádosti o umístění zvenčí, nebyla nám cizí
ani myšlenka vybudování většího domova,
resp. Chráněného bydlení pro cca 12 obyvatel s mentálním postižením rozdělených
do dvou víceméně samostatných skupin se
samostatnými domácnostmi spojenými do
jednoho objektu pouze vstupem, výtahem
a několika technicko-provozními prostorami.
V létě by se pak obyvatelé z těchto dvou „rodin“ setkávali přirozeně
i ve venkovních prostorách, tj. ve
dvoře a v zahradě při pracovních
i rekreačních aktivitách.
Bez vyhlášení mnou již zmíněné výzvy ROP z loňského září, tj.
výzvy k podávání žádostí o přidělení dotace na zbudování podobných zařízení a služeb v Jihomoravském kraji, by však tento náš
sen o větším „dvojdomácnostním“
domově zůstal nejspíše jen snem.
Takto se tedy pokoušíme tento sen
s velkým S realizovat, a to prostřednictvím projektu s celkovými náklady 25 mil.
Kč – potvrzená podpora formou dotace ROP
z toho činí 85 %, tj. cca 21 mil. Kč, a 4 mil. Kč
budeme muset sehnat z „vlastních“ zdrojů.
I když dobře připravená výběrová řízení na
dodavatele stavby a vybavení tyto náklady
může zlevnit podle mne až o 15-20%. Jsme
za rozhodnutí Regionální radě velmi vděční,
stejně jako jsme vděční za potřebnou podporu Jihomoravskému kraji a jeho zástupcům.
Zároveň vnímáme velkou odpovědnost za
to, abychom tento projekt zvládli úspěšně
realizovat ve fázi investiční a následně i ve
fázi provozní. Bude to nemalá a namáhavá
práce. Širokou veřejnost (nejen z našeho
regionu) proto prosíme, aby nám i budoucím
obyvatelům Chráněného bydlení Mirandie
„držela palce“.
Již s otázkami končím, protože vidím,
že jste opravdu blázni – ale jednu si ještě
neodpustím: prosím vás, co znamená ten
zvlášní název Mirandie (trochu mi to přípomíná limonádu Mirinda) ???
Slovo Mirandie je z latiny a znamená
„zázračný, obdivuhodný, výjimečný“.
Více informací o projektu chráněného
bydlení lze nalézt na www.betlem.org
Petr Hejl
ředitel střediska BETLÉM

klobouček 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel. 519 419 181, e-mail: reditel@zsklobouky.cz, www.szklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč

Velikonoční jarmark
na základce
Jarmark se uskutečnil v rámci dubnových rodičovských schůzek. Návštěvníci, hlavně tedy rodiče, zde mohli vidět a také si nakoupit různé nádherné práce svých dětí.
A bylo opravdu z čeho vybírat. Bylo to velmi příjemné naladění na Velikonoce, svátky
jara. Na fotografiích (také na www.zsklobouky.cz) můžete vidět nejen bohatou škálu
výrobků, ale také naše malé i větší prodavače, pro které bývá každý školní jarmark
obrovským zážitkem
Děkujeme všem, kteří udělali radost našim dětem. Všem, kteří si nějakou drobnost,
většinou za symbolickou cenu, zakoupili a přispěli tak do třídního rozpočtu.
Text: Dagmar Urbanová
Foto: Šárka Foretníková

ČERVEN 2012
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - VELIKONOČNÍ JARMARK, KLOBOUCKÁ LAŤKA, ZÁVODY VE
ŠPLHU, SLET ČARODĚJNIC, KOLOBĚŽKIÁDA, ČERVNOVÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM - JAK
JSME BYLI VE ŠPANĚLSKU, KŘEST KNIHY,
STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY, BRONZOVÝ REPREZENTANT, KLOBOUCKÝ MAJÁLES,
MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA - DEN
ZEMĚDĚLSKÝCH DOVEDNOSTÍ, PROJEKTOVÝ TÝDEN, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
- ÚSTŘEDNÍ KOLO NA LIDOVÉ NÁSTROJE,
PER QUATTRO MANI 2012, SOUTĚŽ MLÁDÍ A
BOHUSLAV MARTINŮ, ÚSTŘEDNÍ KOLO NA
DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE

Výsledková listina
Jméno

Kloboucká laťka

TĜída

Výkon

PoĜadí

7. A

100cm

1.

6.

105cm

1.

8. B
9.

115cm
110cm

1.
2.

8. A
8. B
8. B

110cm
105cm
105cm

3.
4.
4.

9.
8. A
8. B
8. B
9.

140cm
125cm
125cm
120cm
120cm

1.
2.
2.
3.
3.

kategorie dívky 6. a 7.
roþ.

Petláková Helena

Již od ledna se naši žáci školy těšili na 4. ročník Kloboucké
laťky. Někteří coby soutěžící, jiní zase jako diváci. A stálo to za to.
Atmosféra byla úžasná a u mnohých „skokanů“ byl vidět i pokrok
v propilování jejich techniky. Těší nás také zájem od mladších spolužáků, žáků 1. stupně, kteří by se chtěli v příštím roce připojit.
text: Dagmar Urbanová
foto: Petr Dostál, ml.

kategorie chlapci 6. a 7.
roþ.

Urban Daniel
kategorie dívky 8. a 9.
roþ.

Dudková Barbora
Zábojníková
Markéta
Milošicová Klára
RĤžiþková Adéla
Strouhalová Radka
kategorie chlapci 8. a 9.
roþ.

Bubeníþek Jan
Krátký Milan
Soukup Daniel
Lazók Marek
HorĖák Michal

PER QUATTRO MANI 2012
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Závody
ve šplhu

Slet čarodějnic
u základní školy

V polovině dubna jsme pořádali soutěž
ve šplhu pro žáky 6. – 9. tříd. Všichni „šplhavci“ si přišli na své a naměřili jsme v mnoha případech také velmi pěkné časy. Již se
těšíme na 2. ročník soutěže, zda Jendův
čas, necelé 3 vteřiny, někdo překoná.
text: Dagmar Urbanová
foto: Markéta Zábojníková

Letos se nám opět podařilo se slétnout. Tentokrát
přesně 30. dubna. A že nás teda bylo. Malí, velcí a i ti největší. V nádherných kostýmech i bez, ale všichni v dobré náladě. Splnit si povinnosti na srazu (různé sportovní,
zábavné, ale i naučné disciplíny), něco „zakousnout“ a taky
si jen tak „zalítat“. Jsme moc rádi, že se náš slet uskutečnil. I přesto, že foukal docela
silný vítr, se nám až těsně v podvečer (z důvodu bezpečnosti) podařilo spálit i papírovou
čarodějnici, kterou vyrobily děti ve školní družině. Ta hořela!
Děkujeme všem rodičům, kteří náš slet podpořili. Nejen, že přišli se svými dětmi, ale
rovněž pro ně připravili nádherné kostýmy. Děkuji paní vychovatelkám a pracovníkům
ZŠ, kteří pomohli při organizaci a při samotném průběhu akce. Těší nás také, že se do
této aktivity pro malé děti a mladší školáky zapojili i někteří starší žáci školy a pomohli
nám ochotně na jednotlivých stanovištích. Vážíme si toho a věříme, že to byla pro ně
dobrá zkušenost.
text: Dagmar Urbanová
foto: Šárka Foretníková

Šplh na tyči (6. – 9. třída)
17. dubna 2012
Výsledková listina
Mladší žáci a žákyně (6. a 7. tř.):
1. místo: Gottwald Teresia, 6. tř.
6, 41 s
2 m.ísto: Urban Daniel, 6. tř.
7, 75 s
3. místo: Klimešová Lucie, 6. tř.
7, 76 s
Starší kategorie (8. třída):
1. místo: Lazók Marek, 8. B
2. místo: Kocman Filip, 7. B
3. místo: Klimeš Jožka, 8. B

4, 26 s
4, 46 s
4, 96 s

Starší kategorie (9. třída):
1. místo: Bubeníček Jan
2. místo: Kadlec Ruda
3. místo: Brázdil Michael

2, 96 s
3, 19 s
3, 97 s

Koloběžkiáda
Den dětí na ZŠ
Paní vychovatelky připravily ke Dni dětí pro všechny zájemce 1. – 5. třídy závody na koloběžkách. Závody se konaly
4. června a neodradilo nás ani chladnější a hlavně deštivé
počasí. Závodní trať jsme si postavili pěkně v suchu na školní
chodbě. Závody jsme si náležitě užili a vyzkoušeli jsme si, že
takový slalom, přejezd přes houpačku nebo přemístění míčku
při jízdě na koloběžce není až tak jednoduchý. Ale zvládli to
všichni závodníci a mohlo se odměňovat a oceňovat.
Text: Dagmar Urbanová
Foto: Šárka Foretníková
Jízda zručnosti na koloběžce - Soupiska
1.třída – děvčata
1. místo: Urbanová Julie
2. místo: Foretníková Elen
3. místo: Svobodová Klára
4. místo: Knappeová Aneta
1. třída – chlapci
1. místo: Kakáč Petr
2. místo: Jakubčík Šimon
3. místo: Štromajer Edy
4. místo: Dostál Luboš
5. místo: Adam David
6. místo: Knol Petr
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Červnové sportovní turnaje

7. místo: Káčer Kryštov
8. místo: Šeda Michal
9. místo: Vinter Filip
10.místo: Koubek Milan
11. místo: Šeda Daniel

Také měsíc červen je v základní škole měsícem různých
akcí a turnajů. V oblasti sportovní to byly hned turnaje dva.
Sálová kopaná pro žáky 1. stupně a florbal pro žáky 2. stupně.
Oba dva turnaje se nám vydařily
a těšily se velkému zájmu nejen
žáků jednotlivých tříd, ale také
diváků. Oba proběhly v duchu
fair play, velkého boje, skvělých
výkonů a dobré nálady. Přeborníkem školy ve florbalu se stala, těsně před 6. třídou, třída
8. B (Soukup V. a D., Lazók M.,
Ryšavý L., Klimeš J.) a vítězným týmem v sálové kopané se stal modrý tým z 5. třídy
(Sevránek, Požár V., Kovačík, Pregrtová, Vodáková, Kalus, Richtr Z.).
Velmi nás těší, že v týmu některých tříd se počítá i s děvčaty. Že nejde jen o vítězství,
ale také o reprezentaci třídy a zážitek z hry.
Text: Dagmar Urbanová
Foto: Jan Pregrt a Dagmar Urbanová

1.třída
1.místo: Baturný Tomáš
2.místo: Gorbačova Julie
3.místo: Sirný David
4.místo: Straková Bára
5.místo: Sevránková Bára
6.místo: Pátek Jarda
7.místo: Dobrovolná lenka
1.třída
1.místo: Gavlíková Eliška
2.místo: Stankoci Zora
3.místo: Jakubčíková Aneta
4.místo: Fantová Zuzka
5.místo: Garufi Veronika
6.místo: Šabirová Soňa

MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM
Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel 519 420 066, e-mail: gymklob@seznam.cz, www.gymklob.info
ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný
Vážení spoluobčané, chtěl bych se
s vámi podělit o informace z naší školy za
posledních několik měsíců. Státní maturity pro naše studenty nepředstavovaly
žádný problém. Přes mediálně prezentované výhrady k průběhu přípravy maturity
z matematiky nebo neprůhlednosti hodnocení písemných prací mohu konstatovat,
že všichni studenti Městského víceletého
gymnázia Klobouky u Brna splnili snadno
podmínky pro státní část maturitní zkoušky. Naprostá většina z nich už je navíc

přijata ke studiu na jimi zvolené (mnohdy
i prestižní) vysoké škole.
Upřímné poděkování maturantům patří
i za organizování tzv. Literárních čajoven
v prostorách evangelické fary nebo DPS.
I dalším našim studentům bych chtěl
poděkovat za reprezentaci školy, města,
ale i naší vlasti. Mám na mysli například
Evu Vojáčkovou, která bude reprezentovat
Českou republiku na mezinárodní soutěži
z biologie v Singapuru, nebo Marka Topoláře, který získal bronzovou medaili na ME

juniorů v kolové.
Milí spoluobčané, dovolte mi poděkovat i Vám za shovívavost s našimi studenty, pokud se snad někdy nechovali podle
Vašich představ. Věřte, že tato generace
je stejně dobrá (nebo špatná), jako byly
generace předcházející.
Na závěr bych Vám chtěl popřát nekonečné léto plné slunečních dnů, hezkou
dovolenou a hodně zdraví a úspěchů ve
Vaší práci.
RNDr. Přemysl Pokorný – ředitel školy

Jak jsme byli ve Španělsku

V minulých číslech Větrného mlýna jste
se mohli dočíst o projektu Comenius, kterého se MěVG účastní. Informovali jsme Vás
o návštěvě tady v Kloboukách a v německém Forchheimu. Ve dnech 6.-11. května se
konalo 3. setkání, tentokrát ve Španělsku,
přesněji v Katalánsku ve městečku Martorell, které je půl hodiny cesty od Barcelony.
Ve Španělsku jsme oproti Německu,
které je nám hodně podobné, mohli poznat
jiný (jižanský) životní styl. Tak například
jejich dny jsou delší než ty naše- slunce
tam zapadá později, a proto obědvají až
kolem tří hodin odpoledne a večeří tak
o půl desáté nebo až v deset. Spát chodí až
po půlnoci a vstávají v šest/sedum hodin,
to znamená, že spí nejmíň ze všech evropských národů. Hned první večer jsme byli
na typické španělské večeři-tapas. Tapas

znamená malé porce různých druhů jídel
(smažené kalamáry, tortilla, ruský salád,
patatas bravas,…), které si skupina lidí
objedná a následně je sdílí. Ze španělské
kuchyně jsme ochutnali i proslavenou paellu- jídlo, jehož hlavní ingrediencí je rýže
a mořské plody (krevety, mušle, krabi,…).
Navštívili jsme spoustu zajímavých míst.
V Barceloně Montjuic s Kouzelnou fontánou, Gotické staré město, Las Ramblas,
Parc de la Ciutadella, Parc Güel, katedrálu
Sagrada Família (její dokončení je naplánováno na rok 2032) a pláž (voda byla
ledová, ale to některé z nás neodradilo od
osvěžující koupele). Dále jsme navštívili
pohoří Monseratt, kde se nachází světoznámý benediktínský klášter se neméně
proslulým chlapeckým pěveckým sborem. Při prohlídce Martorellu jsme mimo

jiné navštívili dvě muzea a radnici, kde nás
přivítal místostarosta a vedoucí odboru pro
kulturu a vzdělávání.
Ve Španělsku jsme strávili skvělý týden.
Loučení bylo těžké, cesta zpátky domů
vyčerpávající, ale odvezli jsme si spoustu
nezapomenutelných zážitků a vzpomínek.
Comenius Team MěVG
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Co má mít prezident?
Milý vzhled
Bohužel patřím mezi občany naší
republiky, které více zajímají drby z bulváru
než nejnovější informace z politické scény.
I přesto se snažím zachytit nejdůležitější
novinky, hlavně ty, které by měly mít vliv na
můj život. Zanedlouho se stanu plnoletou
a s tímto věkem přichází i právo volit. To,
že budu moci přispět k volbě prezidenta, je
velká zodpovědnost vzhledem k faktu, že
se tato možnost objevuje poprvé.
Myslím, že mě bude doprovázet
velký strach a obavy. Jsou občané České
republiky natolik informovaní a rozvážní,
aby zvolili správně? Každopádně tímto
končí možnost hořekovat, kdo se to zas na
post prezidenta dostal.
Co lidé od prezidenta vlastně očekávají? To přesně netuším, neboť v naší zemi
nemá nijak převratné pravomoci. To je
ovšem dobře. Jediná osoba by neměla mít
v rukou velké množství moci, protože by to
vedlo k jejímu zneužívání. Je správné, že
je moc rozdělená do tří složek a ta výkonná neleží jen na prezidentových bedrech.
Jeho vliv na občany ale není malý. Proto by
to měl být člověk kultivovaný, který působí
moudře a důvěryhodně. Jeho vystupování by mohlo působit sebevědomě, bez
jakýchkoliv problémů v řeči. Vzhledem

k jeho reprezentativní funkci se hodí milý
a příjemný vzhled. Vysoký stupeň autority
rozhodně neuškodí. „Tatíčkovské“ vnímaní
prezidentů má své klady i zápory. Může
v lidech vzbuzovat větší důvěru, povahově
se k nim přibližovat. Ale ironicky vyvolává i
nedůvěru v jeho schopnosti.
Myslím si, že malé děti vidí prezidenta
jako velkou osobnost, která může všechno. Postupem času a s přílivem informací
zjišťujeme, že to tak ani zdaleka není. Na
spoustu rozhodnutí musí prezident dostat
svolení.
Samostatně se rozhoduje například
v případě udělování milostí. Tato úloha není
snadná, neboť se může mnohdy rozhodnout nesprávně, a tak ohrozit bezpečí občanů republiky. Podle mého názoru by hlavní
kritéria udělování milostí měla obnášet, za
jaký čin je osoba uvězněna, jak dlouho si
odpykává trest a jestli je tato doba postačující, nebo prvky snahy o nápravu.
Všem nám přeji, abychom vybrali
správnou hlavu státu a své volby nelitovali.
Přece jenom určitě přinese spoustu změn,
počínaje banální výměnou fotografií v každé třídě všech škol.
Ilona Jakubčíková,
MěVG Klobouky u Brna

Mladí lidé si zaslouží trochu

respektu
Jednou z často diskutovaných otázek
ve společnosti jsou vztahy mezi starými
a mladými lidmi. Já osobně jsem byl
odmala veden k tomu, abych měl před
starými lidmi úctu, respekt k jejich zkušenostem a shovívavost k jejich neduhům.
Také už každé předškolní dítě ví, že
v autobuse musí uvolnit místo na sezení babičce nebo dědečkovi a slušně je
na ulici pozdravit. Kdo ale naučí některé seniory dobrému chování a ohledu na
mladší generaci?
Myslím si, že každý by mohl z vlastní
zkušenosti vyprávět o nějaké té nepříjemné zkušenosti se starším člověkem.
Například důchodci a veřejná doprava
je kapitola sama pro sebe. Netvrdím,
že nejsou mladí, kteří postrádají dobré
vychování, ale zatím se mi nestalo, aby
důchodce nebo invalida prošel autobusem bez jediné nabídky k sezení. I já se
snažím seniorům místo vždy uvolnit, ale
jen málokdy přijde z druhé strany slovíčko
„děkuji“, jakoby to důchodci pokládali za
samozřejmé. Naopak já, nepustit nějakého nestora s berlí na sedadlo, riskoval
bych hlasitou přednášku z mravů. Přitom
jsem byl nejednou v tramvaji svědkem,

že důchodce mladšího člověka ignoroval,
i když měl nohu v sádře nebo šel o berlích.
Mají tedy důchodci snad nějaký monopol
na sezení?
Výjimkou není ani čekání ve frontách
s netrpělivými seniory, kteří se snaží
mnohdy hádáním a předbíháním vybojovat lepší místo, přitom se nejednou
ohání loktem nebo i košíkem. Často mi
jejich chování přijde, jako kdyby si mysleli, že si mohou vše dovolit. Nemůžeme
se tedy divit, že mnoho mladých lidí mluví
o důchodcích jako o protivných, sobeckých a nevrlých lidech.
Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že se senioři musí umět v dnešním
světě mladých lidí dostatečně ohánět, aby
si uhájili svá práva. Trocha drzosti jim tedy
také neublíží, vždyť znám i extrémy z druhé strany, kdy mladého člověka ani nenapadne projevit staršímu úctu nebo mu
nabídnout své místo v autobuse.
Řešením by tedy bylo vzájemné
pochopení mezi oběma skupinami. Tedy
nejen úcta ke starší generaci, ale i snášenlivost a mírnost některých seniorů
k mladším lidem, pochopení, že i oni si
zaslouží trochu respektu.

Do čela státu by měl nyní
přijít někdo mnohem mladší
Podle mě by měl být hlavou státu
někdo podstatně mladší než dosavadní
prezidenti. Myslím si, že jako reprezentant našeho státu by měl prezident kypět
energií a vnést do čela státu nový vánek.
Prezidenti, kteří byli v čele České
republiky - Václav Havel a Václav Klaus,
svým věkem představovali moudrost
a dlouhou historii našeho státu a českých zemí vůbec. Jenže ať už se podíváme kamkoli, všude vidíme letité seniory vykonávající ty nejvyšší funkce ve
všech odvětvích lidské společnosti.
Dle mého názoru by se toto mělo
změnit a do čela státu by měl dostat
šanci někdo mezi 40 a 50 lety. Taková
osoba by jistě byla sympatičtější více
lidem a možná by se u českého lidu projevil patriotismus a svého nového prezidenta by brali jako někoho mnohem
schopnějšího bránit suverenitu České
republiky v zahraničních vztazích. Můj
názor je, že by konečně měl někdo ukázat světu, že Česká republika tady je
a taky se s námi musí počítat. To by se
mohlo podařit, kdyby se do čela státu
postavil schopný energický prezident,
který by se nebránil změnám a ukázal
by české politice nový směr.
Českému lidu už mnohokrát minulost
podrazila nohy. Lidé u nás se berou spíše
jako každý za sebe a neprojevují ani špetku vlastenectví, nejsou hrdí na náš stát,
protože stávající generace si pamatují
komunismus a diktaturu, takže se drží na
svém „písečku“ a nevystupují jako celek.
Kdyby se do čela státu postavil mladý
prezident a lidé by se přenesli přes to, co
bylo, a začali se zajímat spíše o to, co je a
co bude, svět by se možná brzy dozvěděl
o malém státečku v srdci Evropy. Dalším
aspektem je, že lidé kolem 40 let tvoří většinu naší populace, a myslím, že by ve
stejně starém prezidentovi viděli někoho,
na koho se mohou spolehnout určitě víc
než na nějakého starce, který je v jejich
mysli spojen s totalitním režimem vlády.
Jan Pešl, MěVG Klobouky u Brna

Myslím si, že jak mezi mladými, tak
i mezi starší generací se najdou lidé bez
vychování a úcty k ostatním, jen je zatím
problém podáván stále černobíle ve prospěch seniorů. Doufám však, že takoví
nevychovaní lidé jsou jen výjimkou, která
nepoznamená vzájemné mezigenerační
vztahy.
Jakub Ondrůj,
MěVG Klobouky u Brna
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Křest knihy
Elišky Honzírkové
24. března 2012 se ve 14 hodin na
motelu Podkova konal křest knihy Štěstí krve od začínající spisovatelky Elišky
Honzírkové, studentky kvarty našeho
gymnázia.
Eliška poděkovala všem přítomným,
seznámila nás se svou knihou, vysvětlila, jak přišla na námět, k místu, kde
se příběh odehrává, a popsala i složitou cestu od napsání knihy až k jejímu vydání. Po prezentaci následovalo
autorské čtení, které dokázalo člověka
vtáhnout do příběhu a zároveň navnadilo ty, kteří si zatím knihu nekoupili.
Vše zakončil proslov paní učitelky Petry
Pokorné, která při práci Elišku podporovala, a samotný křest knihy (samozřejmě šampaňským).
Poté nám Eliška v příjemné atmosféře zodpovídala všechny naše zvídavé otázky. Všichni, kdo Elišku znají,
vědí, že s jejím nadáním a pílí určitě
můžeme očekávat další dílo.
Snad můžeme prozradit, že Eliška
už zase něco chystá…
Katka Drkalová, Tonda Hradil

Studenti čtou a píší noviny
I v letošním roce se studenti našeho
gymnázia zúčastnili projektu Mf Dnes – Studenti čtou a píší noviny - a určitě se v konkurenci středoškolských studentů neztratili.
Práce těch, které byly vybrány a otištěny
v tomto deníku, vám předkládáme.
Richard Schubert byl za svůj článek
oceněn knihou a dostal se do užšího výběru o zájezd do Bruselu. Všichni věříme, že
tuto evropskou metropoli spolu s dalšími 14
středoškoláky navštíví.
K penzistům se chováme jako ke starým
hrncům, které tečou...
Jakmile nám nějaká věc v naší blízkosti
již neskýtá pocit nové či stálé funkčnosti, je
odložena jako odpad, a tím pro nás ztrácí
jakýkoli smysl o tomto dále uvažovat, opomínáme, že vůbec kdy byla, protože byla
nahrazena jinou novější verzí sama sebe.
Takhle se dá asociovat i s lidskými jedinci,
v tomhle případě s lidmi, penzisty, kteří jsou
pro společnost postradatelní. Podle tvrzení
některých z nás jsou jen přítěží pro společnost, jako starý hrnec, který teče a proto je
vyhozen do starého železa, kde už nikoho
nemůže otravovat svou kmetskou náturou
a jeho nervově degenerativní nemocí. Pro
ně jsou to jen infantilní konzumenti, kteří nic
nevytváří, jsou již za svým aktivním vegetačním obdobím, nemůžou nás ničím obohatit
a proto by měli být odsunuti na periferii.
V mínění některých ekonomicky vyspělých států se dostává do popředí myšlenka

na budoucnost, kdy bude více důchodců
než pracujících. Což je pro některé dnešní mladé lidi přímo hororová vize, která je
stále přiživována každou novou prognózou
v médiích nebo setkáním s neduživým starším
spoluobčanem. To jak zachází některé rodiny
se svými prarodiči je až otřesné a hanebné. Tohle se může stát jen v naší evropské
pospolitosti. Například v asijských, židovských a muslimských rodinách si svých dědů
a babiček váží nad nejvyšší míru a snaží se
jim staří zpříjemnit za každou cenu, protože
jsou pro ně živoucí minulostí jejich rodiny.
A co si o tom myslím já budoucí důchodce? Je mi upřímně líto lidí, kteří v naší zemi
takhle skončili, sami a opuštění. Musí být pro
ně strašný ten pocit neužitečnosti a méněcennosti. Ubývá jim sil, vše jde už pomalu
a ta hra s brýlemi: na něco potřebují jedny,
něco musí číst bez brýlí, na jiný text potřebují zase jiné- kde jsem je jen nechal ležet?
To vše dělají o samotě bez pomoci. O jejich
osobu se jen zvýší zájem jen když dostanou
měsíční rutinní důchod. Já vím „důchodoví
věk“, co může být vzdálenějšího? Nebude zítra, pozítří ani za týden, ale přesto by
nám mělo vrtat hlavou: „Co když jednou já
budu...?“. Měli bychom přemýšlet o tom jak
jim pobyt mezi námi ještě na tu chvíli trochu
zpříjemnit, dát jim pocit, že někam patří, že
za něco stojí, pocit vitality a sebeúcty neboť
mládí žije sněním, stáří vzpomínkami.
Richard Schubert

Bronzový reprezentant ČR Marek Topolář
Marek Topolář (student G7) a Filip Zahálka
získali bronz na Mistrovství Evropy juniorů v kolové (Gent - Belgie)

Marek Topolář (student G7) a Filip Zahálka získali bronz na Mistrovství Evropy juniorů v kolové (Gent - Belgie)
Ve dnech 18. -19.5.2012 se v belgickém Gentu, pověstném nejen malebným historickým centrem, ale i neuvěřitelným
množstvím jízdních kol a cyklistů, konalo mistrovství Evropy juniorů
v sálové cyklistice.
Česká republika byla zastoupena dvojicí Marek Topolář- Filip
Zahálka. Marek Topolář z oddílu kolové v Šitbořicích přestoupil na
jeden rok do Svitávky, neboť k sobě letos neměl spoluhráče stejné
věkové kategorie.
Spojení těchto dvou hráčů do jednoho týmu bylo dobrým rozhodnutím, neboť se tato dvojice stala mistry ČR v kategorii juniorů bez
ztráty jediného bodu.
Na mistrovství Evropy odjížděla dvojice s ambicemi umístit se na
stupni vítězů, což se České republice podařilo naposled v roce 2009
ziskem bronzové medaile.
Reprezentanti ČR prohráli úvodní zápas s favorizovanými družstvy
Německa 2:6 a Rakouska 1:5. Vyhráli nad Francií 3:1 a v posledním
zápase základní skupiny těsně prohráli se Švýcarskem 2:3.
Vzhledem k hracímu plánu se české družstvo setkalo znovu
se Švýcary, a to v zápase o přímý postup do skupiny o rozdělení
medailových pozic. Tentokrát dvojice Marek Topolář a Filip Zahálka
zabojovala a hlavně díky brankářskému umění Marka Topoláře vrátila Švýcarům porážku 3:2 a měla jistotu, že se vrátí domů s medailí.
Zápasy o medailové pozice byly opět v režii favorita z Německa,

který vyhrál zápas s českou dvojicí ve stejném poměru jako v základní skupině 6:2. Poslední zápas s družstvem Rakouska prohrála česká dvojice v poměru 3:1 a obsadila bronzovou pozici na mistrovství
Evropy juniorů.
Výsledek je nejen úspěchem České republiky, ale hlavně mateřského oddílu kolové v Šitbořicích, neboť je to první medaile z mistrovství Evropy po dvacetileté činnosti oddílu kolové.
Marek Topolář se tímto výsledkem stal nejúspěšnějším hráčem
šitbořické kolové.
Konečné pořadí ME J:
GER
Marcel Schüle / Björn Bootsmann
AUT
Stefan Feurstein / Sebastian Brunner
CZE
Filip Zahalka / Marek Topolář
SUI
Alexander Dürger / Kevin Dürger
FRA
Geoffrey Motsch / Thibaut Bockstahler
BEL
Anthony Broeckhove / Arno Vandoorne
ITA
Paolo Sarino / Alessio Sarino
HUN
Viktor Peter Orcsik / Zsolt Takacs
SVK
Szilard Lengyel / Istvan Lengyelpí
Jak viděl rozhodující klání samotný Marek Topolář?
Já a můj spoluhráč jsme věděli, že tohle je nejdůležitější zápas
celé sezony,ne-li celé kariéry. Do zápasu jsme nastoupili aktivněji a po
třech minutách hry jsme se ujali vedení 1:0. Když se už první poločas
chýlil ke konci, zvýšili jsme díky chybě švýcarského brankáře na 2:0. O
poločase jsme se rozhodli dohrát zápas v defenzivnějším stylu, jelikož
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jsme nechtěli inkasovat kontaktní gól, který mohl zápas zdramatizovat. Bohužel se protihráčům povedlo využít naší chyby a snížit stav
na 2:1. Několik okamžiků poté chybovali Švýcaři u vlastní brány a rozhodčí nařídil trestný úder, který jsem s přehledem proměnil. V tu chvíli
jsme věděli, že 2 minuty před koncem zápasu musíme dvougólový
náskok ubránit. Vše se ale zdramatizovalo poté, co Švýcaři z následného útoku opět snížili na 3:2. Zbývající minutu a půl jsme pečlivě
bránili a nepustili soupeře do žádné větší šance. Tím jme si splnili náš
sen - odvezli jsme si medaili z MISTROVSTVÍ EVROPY
Můj kamarád je reprezentant ČR v kolové
S reprezentantem ČR v kolové Markem Topolářem se znám
už od základní školy. Poslední tři roky jsem měla možnost poznat
ho lépe, je mým nejlepším kamarádem. Dvakrát jsem ho viděla hrát
naživo. Poprvé minulý rok v únoru, kdy Pramos Šitbořice pořádá turnaj mistrů, na který byli pozváni i další hráči kolové ze zahraničí.
Věděla jsem, že když Marek vyhrává tolik turnajů, a byl dokonce
mistrem ČR za žáky, musí být v kolové dobrý, ale i přes to jsem byla
překvapená, když jsem ho viděla hrát. Hrál naprosto skvěle, dokonce byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Kolová je zábavná a akční hra, pořád se tam něco děje a rozhodně se při jejím sledování nebude nikdo nudit. Já osobně jsem z
kolové byla nadšená a na Marka pyšná.
Na Marovi, jak mu všichni říkáme, se mi moc líbí, že i když je
kolová hodně tvrdá hra, nesimuluje. Spadne? – Okamžitě se zvedne
a hraje dál. Rozhodně se nevzdává a hraje naplno.
Co mě až zaráží, je jeho skromnost. Nechápu ho, nemá potřebu
se pochlubit. Pokud se o jeho úspěchu nedočteme třeba v novinách,
ani bychom se o něm nedozvěděli.

Respektuje své spoluhráče, dokáže je pochválit. Když on sám
udělá chybu, a to nemyslím jen v kolové, uzná ji. Dokáže se nad
sebou zamyslet, omluvit se. Je inteligentní, pohotový, přemýšlí logicky a dokáže se bavit snad o všem. Zároveň je i dobrým posluchačem, umí pomoci. Kamarád se na něj může vždy spolehnout. Díky
svému vtipu je i ve třídě oblíbený. Dokáže člověku zvednout náladu,
ale samozřejmě svým provokováním také druhého parádně naštvat.
Ale nejde se na něj zlobit dlouho.
Vyzařuje z něj dobrosrdečnost. Nikomu nepřeje nic špatného.
Někdy je až moc upřímný a nenechá si nic líbit, což je samozřejmě
dobře. Je potřeba mít svou hrdost. Ale ve škole to může být občas
na škodu, jeho přímočarost všichni učitelé nesnesou.
Občas mě mrzí, jak Maru vidí ostatní lidé, kteří ho tak dobře
neznají. Připadá jim jako lenoch a flegmatik, hlavně co se týče školy.
Což rozhodně není pravda, i když na první pohled tak určitě působí a
možná i tak záměrně vystupuje. Mara je jedna z nejcharakternějších
osob, co znám, a to rozhodně neříkám proto, že je mým kamarádem a teď i ,,slavným reprezentantem ČR“. Každý, kdo si získá jeho
důvěru a přátelství, může být jen rád.
Mohla bych o jeho vlastnostech psát ještě dlouho. Momentálně mě ani nenapadají žádné špatné, až na to, jak dokáže člověka
vyprovokovat a připravit svou pohotovostí o argumenty.
Nakonec bych rozhodně každému doporučovala zajet se podívat na turnaj v kolové, třeba právě když bude hrát Mara. Tato rychlá,
tvrdá a pohotová hra je opravdu zážitek vidět naživo. Nikdy by mě
nenapadlo, že by zrovna mě mohla bavit. Teď můžu jen litovat toho,
že jsem už moc ,,stará“ a kolovou nemůžu začít hrát sama.
Michaela Pawlasová

KLOBOUCKÝ MAJÁLES 2012
V pátek 25. května 2012 se konal již třetí ročník prestižního Majálesu pod taktovkou třídy VII.
G z klobouckého gymnázia. I přes nepříznivé
výhledy, které naznačovaly, že se prokletí v podobě deštivého večera asi nikdy nezbavíme, se
nakonec vyjasnilo, a tak bylo možné pořádat akci
přímo pod širým nebem v Zámeckém areálu.
O příjemnou zábavu se postarali především
zkušení moderátoři spolu s kapelou La Bande a
dvojící dýdžejů – P. J. a Bohis. Pořádnou dávku hudby nám připravili také dva z kandidátů na krále Majálesu, a to Agroděj, jenž se svou vlastní kapelou rozproudil krev ve všech
fanoušcích metalu, a také Sir Derp, který zvolil spíše jemnější žánr, doprovázený hrou
na kytaru. Třetí z kandidátů, Sir Gianni I., nám předvedl své umění v kuchyni a připravil
pravou italskou pizzu. Kromě volných disciplín si všichni tři kandidáti poměřili své síly,
když spolu se svou družinou soutěžili v přetahování lanem. Na plné čáře zde zvítězil Sir
Gianni I., který překonal i členy kapely La Bande.
Poté, co se všichni návštěvníci výborně občerstvili u
stánku s grilovanými dobrotami a vyčerpali všechny své
síly na tanečním parketu, měli také možnost hlasovat pro
svého favorita a zvolit si tak letošního krále Majálesu. Tím
se nakonec stal Agroděj, při jehož korunovaci nechyběl
ani loňský král Hamprdón. Všichni účastníci si odnesli cenné odměny a plné kapsy zážitků, na které jen tak
nezapomenou!
Markéta Kurečková, Foto: Jan Žižlavský

Jakého prezidenta?
Vzdělaného
Letos si vůbec poprvé občané České
republiky zvolí svého prezidenta sami.
Vláda nás postavila před hotovou věc a
vůbec se nestarala o to, jestli jsou na to
občané České republiky připraveni. Což o
to, změna je život. Ale když vláda přijde s
takovým návrhem, měla by nás obeznámit,
co všechno přímá volba prezidenta obnáší. Volba prezidenta bude také v našich
rukou, a proto si myslím, že bychom měli
znát všechny detaily. Nevím, co ve mně v
tuto chvíli vyvolává pocit, že některé podstatné i nepodstatné detaily přímé volby
prezidenta České republiky nejsou stále
domyšlené.
Lidé se ptají „Co? Jak? Kdy Proč? Za
kolik?“ a nikdo nezná odpověď. Nedokážeme si odpovědět sami, protože nám
na ně sama vláda odpovědět nedokáže.
Proč? Ne proto, že nechce, ale proto, že
sama neví. Když schválí ústavní novelu,
měla by být na takové otázky připravená
a především na ně znát odpověď. Ne hledat odpověď dodatečně a zjistit, že vlastně
schválila něco, co musí posléze domyslet.
Mělo by to být naopak. Ovšem řekla bych,
že v tomto státě to není nic, nad čím by se
lidé ještě pozastavovali.
A kdo se tedy má stát hlavou státu? Dle
mého názoru by to měl být v první řadě člověk, který rozumí politice a pohybuje se v
ní. Spojení sedlák z vesnice prezidentem
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mi moc nesedí, i to se ovšem může stát.
Prezidentem se teď může stát ve své podstatě kdokoliv. Já osobně budu preferovat
prezidenta, který bude alespoň schopný,
vůdčí, sympatický, reprezentativní a hlavně vzdělaný.
Myslím si, že se nadcházející volba prezidenta neobejde bez komplikací a zmatků.
Vláda by nám již měla dát konečný obraz
toho, jak volby budou probíhat, a měla by
zodpovědět na všechny nezodpovězené
otázky. Zda bude prezident z velkoměsta,
či z vesnice, schopný, či nikoliv, netuším.
Ale jedno vím jistě. Vlastnosti a schopnosti
budoucího prezidenta nebudou při volbách
tolik důležité. A co je tedy v dnešní době
tak důležité? Myslím, že na tuto otázku zná
odpověď každý.
Andrea Springinsfeldová,
MěVG Klobouky u Brna

Budeme bydlet v palácích,
které poznají naši náladu
V jednom jsem si jistá – bude se v nich krásně bydlet. To poslední, co potřebujete,
když dorazíte z práce domů, je televize na plné pecky a všude nepořádek a chaos, jak
je tomu dnes. Dům rozpozná svého majitele, otevře mu garáž a pozdraví. Bude mít v
sobě adaptér pro rozeznání rozpoložení, takže podle situace pokládá otázky. Vše řídí
centrální počítač, který, v případě požáru, využije náhradní zdroj a zavolá pomoc. V
době nepřítomnosti se sám uloží do hibernace.
Zvenku člověk neuvidí hranatou krabici, do architektury se vetře staronový styl a
domy budou připomínat spíše paláce. Na střeše, která vstřebává vlhkost z ovzduší, aby
zpříjemnila vzduch uvnitř domu, budou přišroubovány solární panely, podobné těm, co
máme dnes, a nespotřebovanou energii uloží do zásoby, aby ji mohl počítač plně zužitkovat nejen v případu nouze.
Tak kdo dá za takový dům nejvíc?
Eliška Honzírková, MěVG Klobouky u Brna

MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
nám. Míru 6, Klobouky u Brna

Tel. 519 419 211-213. e-mail: reditel@sosklobouky.cz, www.sosklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Josef Žáček

DEN ZEMĚDĚLSKÝCH DOVEDNOSTÍ
Na konci týdenní blokové praxe jsme stejně jako všichni předchozí žáci třetího ročníku oboru agropodnikání měli „den zemědělských dovedností“.
Spočíval v prověření našich znalostí za tři roky studia. Prvním úkolem byla jízda zručnosti s traktorem, dále odhad hmotnosti, testy z rostlinné i živočišné výroby, poznávání krmiv a průmyslových hnojiv, popis dojicího zařízení, měření vlhkosti obilí a
vyměření plochy pomocí vzorců. Výkony nás všech naši učitelé
vyhodnotili. Na prvním místě se umístil Miloslav Měchura, na druhém místě Radek Procházka a na třetím místě Tereza Daňková.
Vítězům blahopřejeme.
Text: Dita Latýnová, Ivana Zdražilová, A3
Foto: Ing. Josef Zelinka

Projektový týden na MěSOŠ

V červnu se již potřetí konal na městské odborné škole tzv. projektový týden.
Co se pod tímto názvem skrývá? Je to pracovní týden, který je ve školním vzdělávacím plánu prvních a druhých ročníků všech
oborů vyčleněn k praktickým mimoškolním
činnostem. Ty jdou průřezově přes vyučovací předměty:u prvních ročníků všeobec-

ně vzdělávací, u druhých odborné. Výsledkem této práce je pak vzájemná skupinová
prezentace řešeného tématu.
A tak mohli být například občané Klobouk svědky hemžení studentů mapujících
ve městě zajímavé a často málo známé
architektonické objekty, v Boleradickém
divadle se jiná skupina seznamovala se
základy herecké práce a tvorby divadelního představení, na Mohyle míru se zase
studovala Bitva tří císařů atd. V dalších
dnech se pak vyhodnocovaly výsledky
terénního výzkumu a společně se připravoval konkrétní výstup. Tímto způsobem
se naplňovala základní myšlenka projektového týdne: týmová spolupráce při řešení
netradičních úkolů.
Páteční den pak byl určen ke společnému sezení, kdy si jednotlivé skupiny vzá-

jemně představily výsledky svého „vědeckého výzkumu“, a to nejčastěji formou
počítačové prezentace. K vidění však byly
i nejrůznější nashromážděné artefakty.
Některé práce svědčily o neotřelém vidění
světa mladýma očima, jiné byly prezentovány přísně vědecky.
Projektový týden na MěSOŠ tak opět
prokázal to, co se od něj očekávalo a co mu
bylo vloženo do vínku – usměrnění přirozené zvídavosti mladých v týmové spolupráci
může vyústit ve velmi zajímavé výsledky a
současně se tak vytvářejí důležité návyky
nutné při společném pracovním úsilí.
Již dnes tedy můžeme být zvědaví na
to, co nového vznikne zase za rok při dalším projektovém týdnu.
Text: PaedDr. Stanislav Svoboda
Foto: Ing. Josef Zelinka
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Bří Mrštíků 2, Klobouky u Brna

Tel. 519 419 143, mobil: 732 779 971, e-mail: zus.klobouky@tisccalli.cz, www.zusklobouky.czweb.org
ředitel školy: Jindřich Demela

Ústřední kolo ve hře na lidové nástroje
a ve hře souborů lidových nástroje
10. a 11. května 2012 se v Mikulově konalo ústřední kolo ve hře lidových nástrojů a
souborů lidových nástrojů. Cimbálové muziky, hudecké muziky, dudácké muziky a různá jiná
folklorní uskupení. Z krajského kola ve Veselí nad Moravou postoupila do ústředního kola
žákyně paní učitelky Mgr. Bronislavy Schoříkové Karolína Jurečková ze Žatčan, která hraje
na cimbál teprve od 2. pololetí minulého školního roku a v současnosti je žákyní 2. ročníku
přípravné hudební výchovy. Karolínka se na soutěž velmi pečlivě připravovala a zaslouženě
získala od odborné poroty za svůj výkon krásné 1. místo v 1. kategorii. K výkonu i výsledku
v soutěži jí i paní učitelce blahopřejeme a přejeme, ať je tento úspěch hlavně povzbuzením
do další usilovné práce při studiu hry na cimbál.
Jindřich Demela

PER QUATTRO MANI 2012

19. – 21. 4. 2012 se v Praze na ZUŠ Taussigova, konala celostátní soutěž ve čtyřruční hře na klavír, PER QUATTRO MANI“. Celkem osm dvojic ze ZUŠ v Kloboukách se
vydalo do Prahy poměřit své klavírní dovednosti a schopnosti s ostatními žáky ZUŠ z celé
České republiky. V tomto roce byla soutěž silně obsazena a konkurence byla velmi těžká.
Přesto žáci klavírního oddělení podali vynikající výkony a dosáhli na krásná ocenění.
Anna Malinková (Morkůvky) – Adéla Mottlová (ZUŠ Smetanova, Brno) 2. místo
Tereza Strouhalová (Těšany) – Monika Strouhalová (Těšany)
Čestné uznání
Lucie Langášková (Těšany) – Kateřina Gratclová (Těšany)
Diplom za účast
Eliška Šebestová (Krumvíř) – Aneta Kopecká (Krumvíř)
Diplom za účast
Karolína Hynštová (Krumvíř) – Martin Pleyer (Morkůvky)
Diplom za účast
Nikol Dostálová (Morkůvky) – Aneta Praxová (Boleradice)
Diplom za účast
Anna Suchánková (Bohumilice)– Tereza Mikelová (Bohumilice)
Čestné uznání
Ráchel Kalvachová (Morkůvky) – Barbora Komosná (Krumvíř)
1. místo
Žáky na soutěž připravili pí. uč. Mgr. Armine Stepanyan, pí. uč. Bc.Lenka Koudelková, pí. uč. Jarmila Babáčková DiS. Všem soutěžícím, ale i jejich pedagogům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a k dosaženým výsledkům blahopřejeme.
1.

2.

4.

5.

3.

1. Anna Malinková - Adéla
Mottlová
2. Eva Vojáčková
3. Karolina Holásková, paní
učitelka Koudelková, Kamila Urbanková
4. Karolína Jurečková
5. Petra Vojáčková

Soutěž „Mládí a Bohuslav
Martinů“ – Polička 2012

Ve dnech 2.- 6. 5. 2012 se v Poličce
konal 4. ročník soutěžní přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“. Tato přehlídka
je určena pro žáky uměleckých škol v
rozmezí 5 - 20 let. Cílem této soutěžní
přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a pro účastníky
přehlídky je to skvělá možnost seznámit
se více s dílem Bohuslava Martinů přímo ve skladatelově rodišti.
ZUŠ Klobouky u Brna vyslala na
tuto soutěžní přehlídku dvě žákyně klavírního oddělení – Kamilu Urbánkovou
z Krumvíře, v kategorii do 8 let a Karolínu Holáskovou z Klobouk u Brna, v
kategorii do 10 let. Obě reprezentantky
kloboucké ZUŠ získaly spolu se svou p.
uč. Lenkou Koudelkovou krásná umístění. Kamilka Urbánková jako jediná ve
své kategorii získala od poroty 1. místo
a Karolínka Holásková ve velké konkurenci 22 klavíristů dosáhla na místo 2.

Ústřední kolo ve hře
na dřevěné dechové nástroje

Ve dnech 3. - 6. května se na ZUŠ v
Kladně konalo ústřední kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje. Ve hře na saxofon se tohoto nejvyššího celostátního kola
zúčastnily sestry Vojáčkovy z Klobouk u
Brna a svými výkony dosáhly v soutěži na
příčky nejvyšší. Obě soutěžily v 8. kategorii. Eva Vojáčková získala 1. místo a Petra
Vojáčková 2. místo. Obě dívky za doprovodu výborné klavíristky paní učitelky Jarmily
Babáčkové dokázaly, že svůj nástroj ovládají přímo mistrně a v těžké konkurenci nejlepších hráčů na saxofon nenechaly nikoho
na pochybách, že patří v současnosti k nejlepším saxofonistům v republice. Bohužel
odborná porota neměla dostatečné pochopení pro jednu ze skladeb, kterou měla do
soutěže připravenou mladší ze sester Petra
a domníváme se, že Petru i když ne záměrně v umístění poškodila. Po vyhlášení
výsledků v půl jedenácté večer, se objevily
i slzičky zklamání, ale i tak si Petra i Eva od
mnoha přítomných v sále, vyslechly spoustu
hezkých slov a gratulací k výkonu i umístění. Za výsledky obou sester Vojáčkových je
vidět výborná pedagogická práce p. učitele
Slobodana Raduloviče.

Rehabilitační pobyt dětí z Narnie

ve Velkém Mederu

V letošním roce jsme se s dětmi z Narnie opět vydali na týdenní pobyt do termálních lázní ve Velkém Mederu na jihu Slovenska. Osm dětí a stejný počet asistentů, masérka a jedna kuchařka
vyrazilo v termínu 19. – 25. 5. na pracovně - rekreační cestu.
Letos jsme vyzkoušeli jiné ubytování než v předchozích letech,
ale byli jsme opět spokojeni. Milé přivítání, velmi ochotná paní
domácí i její manžel, kteří nám ve všem vyšli vstříc a připravili
nám kvalitní a příjemné prostředí.
Celý pobyt byl zaměřen převážně na využívání léčivých účinků geotermálních vod v krásných bazénech v areálu lázní. Všechny děti, které se této akce účastnily, mají postižení pohybového
aparátu, obtíže s chůzí, pooperační stavy nebo jsou trvale připoutáni na invalidní vozík. Voda v jednotlivých koupalištích dosahuje
cca 36 – 39 stupňů Celsia a má velmi blahodárné účinky na léčbu
kloubních poruch, nemocí páteře, svalů a celkovou regeneraci
organismu.
Náš denní program probíhal většinou podle stejného scénáře. Ráno jsme se kolem osmé hodiny sešli u snídaně, kde jsme
si mohli vybrat podle chuti čím se nasytíme, abychom měli dost
energie na celý den. Sebou jsme si pak sbalili krom plaveckých
potřeb také velkou svačinu a v areálu jsme také pořádali nájezdy
na stánky s občerstvením, kde si každý dle svých chutí a možností, mohl koupit něco dobrého.
Hlavním účelem ale bylo opravdu koupání. Protože voda v
bazénech je teplejší než vzduch, neměli ani ti zimomřiví žádný
problém se vstupem do vody. Některé děti to braly zpočátku trochu s nedůvěrou, ale brzy se otrkaly. Většina z nich se již těchto
pobytů zúčastnila v předchozích letech. Každý pečovatel měl na
starost jedno dítě, takže jsme se mohli každému individuálně
věnovat a užít si den podle potřeb každého uživatele tak, aby
byl spokojený. Další den se pečující střídali a tak dětičky mohly
pozlobit každý den někoho jiného . Ve skutečnosti byly však
všechny moc hodné. Vydatný pohyb ve vodě a na čerstvém
vzduchu všechny náležitě unavil. Po návratu od vody a po krátkém odpočinku jsme se pustili s chutí do teplé večeře, připravené naší kuchařkou Markétou, která se o naše žaludky celou
dobu obětavě a příkladně starala. Pak jsme se věnovali večerní
hygieně, sušení prádla, plavek, ručníků apod. Když jsme děti
uložili ke spánku, sešli jsme se na večerní posezení, kde jsme
hodnotili proběhlý den a plánovali ten následující. Počasí nám
docela přálo, přestože nám občas zapršelo nebo bylo pod mrakem. Všechno však proběhlo v klidu a pohodě, pobyt splnil svůj
účel a myslím, že všichni účastníci byli spokojeni. I tak jsme se
už koncem týdne těšili domů. Děti na své rodiče a my dospěláci
na své blízké.
Alice Michálková, účastnice pobytu

BETLÉM prodává 9ti místný vůz LT 28
Vozidlo má najeto 300 tisíc kilometrů, STK platí do 15. 4. 2013, první majitel, doložitelná servisní historie. K řízení stačí řidičský průkaz B.
Sedm sedadel lze snadno odmontovat a získat překvapivě prostorný vůz.
Vhodné například pro pojízdnou prodejnu, začínající stěhovací firmu, camping přestavbu, apod. Nutno zaplatit ekologickou daň. Cena k jednání je
35 tisíc Kč. Bližší info Ing. Jan Gavlík, tel.: 519 419 977, mobil: 777 936 578,
gavlik@betlem.org.
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Monitoring

kalousů

ušatých

Sovy patří mezi živočichy, kteří pro svůj skrytý život a noční aktivitu často zcela unikají lidské
pozornosti. Možná právě proto je některé kultury spojují s moudrostí, věštbami a bohatstvím, jiné
naopak s ďáblem či smrtí. V každém případě se však jedná o dokonale přizpůsobené ptáky, jejichž
schopnosti z nich dělají jedny z nejúspěšnějších lovců vůbec.
Dlouhouchá sova
Kalous ušatý, odborné veřejnosti známý jako Asio otus či Long-eared Owl patří mezi naše nejhojnější sovy. Odhaduje
se, že jeho početnost v České republice
odpovídá 4000–8000 párům3. Jak již jeho
název napovídá, pro kalouse jsou charakteristická péřovitá vztyčená ouška, která
z něj společně s nenápadným zbarvením
činí poměrně přesnou zmenšeninu výra
velkého (Bubo bubo). Právě kalous je druhem, pro něž je typické shromažďování na
zimních nocovištích, pro které v případě
sov můžeme používat název „deniště“.
Zimování kalousů ušatých
V letních měsících se kalousi zdržují v
lesích, remízech či různých větrolamech, kde
obsazují stará hnízda jiných druhů ptáků. Jsou
známé případy, kdy kalousi úspěšně vyhnízdili na zemi4. Nejčastěji snáší 4–5 bílých vajec,
na kterých sedí pouze samice a to 27–28
dnů1. Od konce léta se kalousi začínají stahovat na svá zimní shromaždiště, přičemž první
ptáci se zde dle vlastního pozorování mohou
objevovat již v srpnu, a to i v případě teplého
období. Například, při sčítání kalousů dne 13.
září 2009 bylo na shromaždišti pozorováno již
8 kalousů, přičemž denní teploty dosahovaly
v odpoledních hodinách 25°C.
Na shromaždištích kalousi obsazují různé druhy dřevin, přičemž preferují jehličnany. Krásná ukázka postupného obsazování
dřevin dle atraktivity pro ptáka byla pozorována v zimě 2009/2010 v obci Bohumilice.
Na této lokalitě najdeme několik smrků ztepilých (Picea abies), smrk pichlavý (Picea pungens), borovice vejmutovky (Pinus strobus),
lípy (Tilia sp.) a na ně navazuje alej jírovců
maďalů (Aesculus hippocastanum). První
kalousi, kteří přiletěli již v srpnu, zde obsadili nejdříve hustě olistěnou lípu. Během října
se průběžně stěhovali na okolní jehličnany,
stejně tak jako nově přiletěvší ptáci. Ve druhé
polovině měsíce prosince se počet sov zvýšil
na více než 40 jedinců. Nedostatek míst pro
nocování byl vyřešen tak, že se někteří ptáci přesunuli zpět na lípy. Ve druhé polovině
měsíce ledna se počty kalousů pohybovaly
kolem 60 exemplářů. V tuto dobu již několik ptáků pravidelně nocovalo v nedalekých
řídkých šeřících (Syringa vulgaris). S postupným oteplováním a souvisejícím úbytkem
kalousů ptáci nejdříve přestali nocovat v šeřících, následně v lípách a poslední ptáci, kteří
ze shromaždiště odlétali až během března,
nocovali na nejhustějším z jehličnanů.

Sčítání za rozletu
Sčítání kalousů ušatých probíhá při jejich večerním rozletu, který obvykle začíná
cca 20 minut po západu slunce. Ve dnech s vyšší oblačností rozlet začíná řádově o
minuty dříve. Výhoda sčítání kalousů při večerním rozletu oproti sčítání během dne
spočívá v tom, že večer všichni kalousi vylétají za potravou a tak je možné vidět i ty
jedince, kteří jsou během dne ukryti v těch nejhustších větvích a přidá-li se k tomu
jejich kryptické zbarvení, je v podstatě nemožné je spatřit. Ukázkovým příkladem bylo
sčítání 1. února 2006 v Kloboukách u Brna, kdy bylo v odpoledních hodinách na stromech při velmi důkladné kontrole sečteno cca 30 kalousů, zatímco při sčítání za rozletu byla zjištěno, že toto shromaždiště toho času využívalo více než 100 exemplářů
(vlastní data). Další shromaždiště, tentokrát v obci Bohumilice, bylo až do roku 2005
prakticky neznámé, ačkoliv počty zimujících kalousů zde v jednotlivých letech dosahovaly počtu až 60 ptáků.
Jak bylo zmíněno výše, kalousi se začínají rozletovat přibližně 20 minut po západu
slunce. Žádný z pozorovaných rozletů nikdy netrval déle než 30 minut, nezávisle na
počtu jedinců na shromaždišti. Přitom bylo pravidelně pozorováno, že jednotliví ptáci
před vylétnutím opakovaně posedávali na vybraných větvích, kde několik minut houkali
a z nichž následně vzlétali. Hlasové projevy kalousů jsou na zimních shromaždištích
nejintenzivnější v měsících lednu a únoru. Od konce ledna je možné pozorovat zásnubní
lety, které jsou charakteristické výrazným houkáním a tleskáním křídly pod tělem sovy.
V zimním období 2004/2005 probíhalo v Jihomoravském kraji hromadné sčítání
kalousů ušatých. Sčítání iniciovala Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické a získala tak cenná data o mnoha shromaždištích. Použitá metodika i výsledky
sčítání jsou k dispozici v článku „Kalous ušatý (Asio otus) a jeho zimní shromaždiště na
jižní Moravě“ 2, který vyšel ve zpravodaji pobočky.
Monitoring kalousů v letech 2005–2010
V letech 2005–2010 probíhal monitoring kalousů ušatých v Kloboukách u Brna a
okolních obcích. Z celkového počtu pěti obcí byla shromaždiště kalousů zaznamenána
ve třech obcích. Tato shromaždiště byla dále sledována.
Již mnoho let známé shromaždiště, současně s nejvyšším zaznamenaným počtem
kalousů, se nacházelo v Kloboukách u Brna. Maximální počty ptáků zde přesahovaly
100 jedinců (1. února 2006) a ještě v březnu téhož roku zde bylo zaznamenáno 68 jedinců. Druhé shromaždiště, do roku 2005 odborné veřejnosti zcela neznámé, je situováno
v obci Bohumilice. Na tomto shromaždišti je v měsících lednu a únoru možné běžně
pozorovat 50–60 kalousů. Maximum ptáků zde přitom bylo pozorováno v únoru 2006 (56
jedinců) a v lednu 2010 (60 jedinců). Menší shromaždiště bylo monitorováno ve Velkých
Hostěrádkách, kde však nikdy nebylo zaznamenáno více než 7 jedinců (leden 2006) a
kalousi se zde nevyskytovali pravidelně.
Sovy jsou nejen nádherná zvířata, ale také významní predátoři různých druhů hlodavců včetně významných škůdců, jako jsou např. hraboši polní (Microtus arvalis). Současně se jedná o ohrožené živočichy, kterým můžeme významně pomoci vyvěšováním
hnízdních budek. Pozitivní význam sov pro ochranu lesa si v dnešní době uvědomují i
lesníci a tak se ve vhodných lesích můžeme setkat s mnoha budkami nejen pro kalouse, ale i pro puštíky (Strix aluco), sýce rousné (Aegolius funereus) či kulíšky nejmenší
(Glaucidium passerinum). A to si naše sovy skutečně zaslouží.
Citované zdroje:
1HUDEC K., ŠŤASTNÝ K. (eds.). 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/II. Academia, Praha.
2ŠKORPÍKOVÁ V., ZAŇÁT J., KLEJDUS J. & BERKA P. 2005: Kalous ušatý (Asio
otus) a jeho zimní shromaždiště na jižní Moravě. Crex 25: 9-26.
3ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & HUDEC K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v
České republice. Aventium, Praha.
4ZVÁŘAL K. 2006: Hnízda kalouse ušatého (Asio otus) na zemi – výhody a rizika.
Zprávy MOS 64: 163-166.
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T

oulavé
lapky

Občanské
sdružení
na ochranu zvířat Toulavé
Tlapky bylo založeno 21.
srpna 2007 s cílem pomáhat opuštěným a týraným
zvířatům, především kočkám a psům. OS
Toulavé Tlapky se zaměřuje především na
řešení případů týrání zvířat, kdy jejich majitel není schopen zajistit odpovídající péči a
hromadí zvířata ve velkém počtu a v nevyhovujících podmínkách. OS Toulavé Tlapky tato zvířata přebírá do své péče, léčí je
a poté jim hledá náhradní domovy. Nejsme
zařízení pro dočasné umístění nalezených
zvířat - útulek.
Naše činnost je dobrovolná, bez výdělku
a nároku na odměnu. Organizace je nezisková, nestátní, pracujeme z lásky ke zvířatům.
Mimo vlastních financí vkládáme do činnosti
především veškerý svůj čas a své síly. Celá
činnost je tedy hrazena z darů milovníků zvířat, nikoli z dotací, grantů apod. Proto jsme
vděční za dary, kterými pomáháte v nelehké
práci. Můžete nám pomoci finančně, zasláním krmiva nebo textilu, osobní pomocí s propagací nebo výpomocí při budování azylu.
Pokud Vás také trápí situace týraných
zvířat a chcete jim pomoci, zapojte se nyní!
Na našich stránkách http://www.toulavetlapky.cz/ najdete mimo zvířátek k adopci také způsoby, jak pomoci ve vytváření
lepších podmínek pro zvířata v ČR.

Znáte dvouměsíčník
Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již
v roce 1946. Dozvíte se v něm o historii této oblasti,
místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech,
výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice
a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky
pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí
na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik
vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem o
historii a folklor svého domova.
Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice
nebo město, o kterých by se v časopise nepsalo, a to včetně Klobouk a okolí. Stejně
tak může být článek o Kloboukách uveřejněn v některém z příštích vydání periodika
Malovaný kraj – to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba
na www.malovanykraj.cz, kde jsou podrobnější informace o časopise, či na www.
publero.com, kde si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě.
Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav (tel. 602 575 463;
malovanykraj@seznam.cz) Vám na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu
zdarma přímo domů. Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné.

Výstava obrazů z ateliéru malířky
MgA. Jany Rozkové a absolventů kurzů malování
V květnu byla v prostorách Kulturně informačního centra Klobouky
uspořádaná výstava malířky Jany
Rozkové. Její obrazy jsou zpracované ve většině technikou klasické olejomalby na plátně. V současnosti je
členkou malířské skupiny „Experiment
2“ a výtvarné skupiny „Alfons“, která
sdružuje výtvarníky Hustopečska.

Čím se zabýváme?
Péče o psy a kočky
Nabídka zvířat k adopci
Řešení kauz týrání zvířat
Odchyty
Výchova, převýchova psů, etologie
Veterinární péče, výživa
Kastrace
Spolupráce s dalšími organizacemi
Osvětová činnost

pokračování na další straně
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Mohli jsme zde shlédnout portréty,
zátiší ale i momenty zachycené z přírody.
Současně byla vystavena i díla autorů z
kurzů malování pro dospělé a mládež, které malířka pořádá ve svém ateliéru ve Velkých Němčicích od roku 1998. Účastníci
kurzů si osvojí práci s různými výtvarnými
materiály. Zajištěn je individuální přístup
ke každému. Kurz může sloužit také jako
příprava uchazečů k talentovým zkouškám na umělecké školy.
Jana Rozková je mimo jiné žákyní
malíře a profesora Radoslava Kutry. Ten
spolu s F. Dvořákem, M. Jemelkou a J.
Uiberlayem vytvořil v šedesátých letech
malířskou skupinu Experiment, která se
tehdy podílela na formování nové tváře
českého malířství. V letech 1994-1995
působil Radoslav Kutra na Fakultě výtvarných umění v Brně. Jeho učení a vliv dalo
podnět čtyřem studentkám (Jana Rozková, Doris Windlin, Marie Nováková a
Kateřina Pinďáková - Rutherford), které
po absolvování FaVU v roce 1998 vytvořili malířskou skupinu Experiment 2, která
navazuje na již zmíněný Experiment. V
roce 2006 přijala členství ve skupině Marie
Smetanová. Tuto mladou skupinu spojuje
nejen přátelství a společná léta strávená
na studiích, ale také touha dospět ke společnému cíli. Malířky pořádají společné
výstavy a semináře.
Foto a text Jana Prčíková
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PhDr. Milada Wurmová CSc.,
pravnučka poslance a starosty Josefa Wurma
se narodila 19. 11. 1922 jako dcera
Jaromíra Wurma v Brně. Vystudovala
filosofickou fakultu brněnské univerzity, kde studovala historii a filozofii.
V roce 1948 ukončila studium
doktorátem z čsl. a všeobecných
dějin. Po studiu nastoupila do Moravského zemského archivu v Brně
(též Státní oblastní archiv) a tomuto
ústavu zůstala věrná po celou dobu.
Zastávala funkci vedoucí oddělení
ochrany a využívání archivního materiálu a v červnu 1975 byla jmenována
ředitelkou, kde setrvala v této pozici
až do odchodu do důchodu.
Pokud jde o odbornou a publikační činnost, jako žákyně prof.
PhDr. Josefa Macůrka DrSc, se nejdříve věnovala historickým tématům, avšak později, pod vlivem své práce, zaměřila svoji pozornost
na archivní teorii. Věnovala se zejména otázce zpracovávání písemných pozůstalostí a soudobé dokumentaci, archivní terminologii
a poměru archivů k muzeím a knihovnám. Toto téma bylo i předmětem její kandidátské práce, kterou obhájila v roce 1969.
V rámci své odborné činnosti byla dlouhá léta členkou redakční
rady Archivního časopisu, členkou Vědecké archivní rady a členkou Komise pro udělování vědeckých hodností z oboru pomocných věd historických na univerzitě Karlově v Praze a univerzitě
Komenského v Bratislavě. Její písemná pozůstalost je uložena
v Moravském zemském archivu v Brně.
V roce 2011 obdržela od ministra vnitra
medaili za zásluhy o české archivnictví.

-

publikace o Ignátu Wurmovi, Českoslovenští evangelíci T. G.
M. Praha 1950. Dr. Ferdinand Císař, T. G. M. a Klobouky,
- fotografie, osobní doklady a další dokumenty.
Současně byly převzaty i hodnotné knihy do Městské knihovny Klobouky.
Mezi dary je i vzácná truhla, malovaná Františkou Pilátovou
s datací roku 1910. Nyní je umístěna ve stálé expozici muzea
a zpřístupněna tak všem návštěvníkům.
Velice si vážíme darovaných předmětů a připravujeme pro
příští sezónu 2013 instalaci výstavy věnované rodině Wurmové
v prostorách nové expozice muzea. Poskytnuté
materiály budou zaevidovány a uloženy v depozitáři pro další
badatelské využití. Pro muzeum mají tyto exponáty nevyčíslitelnou hodnotu a to především svojí originalitou a vypovídající historií rodiny Wurmové. Těší nás zájem o uložení již zmiňovaných
materiálů do Městského muzea Klobouky, jsme za to velice rádi
a srdečně děkujeme.
Foto a text Jana Prčíková

V březnu 2012 bylo nabídnuto Městskému muzeu Klobouky
převzetí části historicky cenných materiálů. Po předchozí domluvě a návštěvě u PhDr. Milady Wurmové CSc., bylo do muzea
mimo jiné darováno:
- kapesní hodinky stříbrné s řetízkem p. Ignáta Wurma
- tabatěrka Josefa Wurma
- dřevěná krabička z výstavy v Kloboukách z r. 1903
- obrazy: Antonín Wurm a jeho manželka Kateřina rozená Červená,
Josef Wurm a jeho 2. Manželka Anna rozená Weinholdová, Kloboucké větřáky (Švyhnos), Pohled na mohylu míru (Kunštátský)
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Text čerpán:
Poskytnuté materiály paní PhDr. Milady WurmovéCSc.
S. Dušková, Jubileum PhDr. M. Wurmové CSc., Archivní časopis 1982
S. Dušková, Jubileum PhDr. M. Wurmové CSc., Archivní časopis 1992
I. Bernášková, Ročenka Čes. Arch. Společnosti 2004
Článek uveřejněný ve Svobodném slovu ze dne 12. 7. 1985

Přehlídka
dětských
folklórních
souborů

Vážení čtenáři Větrného mlýna,
rok uběhl jako voda a nám je velkým potěšením, že Vás
opět můžeme pozvat na bohumilické Alžbětínské hody. Hodovat budeme od 2. do 5. září 2012, tradičně za bohumilickou
kapličkou, za doprovodu dechové hudby Dambořanka.
Těší se na Vás
Bohumiličtí stárci

V neděli 10. června pořádalo Město
Klobouky u Brna již čtvrtou jarní „Přehlídku
dětských folklórních souborů“ . První jarní
vystoupení se uskutečnilo v roce 2006 a od
té doby probíhá každé dva roky.
Akce se konala tradičně v areálu letního kina s letošním tématem „Na tom
našem dvoře…“ Průvod všech souborů
vyšel ve 13:30 z náměstí do letního kina
a ve 14.00 proběhlo slavnostní zahájení
přehlídky.
Do programu si připravily vystoupení
děti ze souboru Hanýsek z Rakvic, Krajcárek z Hustopeč, Pantlička z Krumvíře, Polehrádek z Boleradic a Salajenka
z Dambořic. Nechyběly také místní děti
z MŠ, soubor Fěrtůšek, Cimbálová muzika při ZUŠ Klobouky a DH Galánka.
Zazněly lidové písně z hanáckého Slovácka a okolních regionů. Mimo připravené občerstvení pro účinkující, mohly děti
také ochutnat perníčky a cukrovou vatu.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich
zájem o tradice a přejeme mnoho dalších
zdařilých vystoupení.
Text a foto Jana Prčíková
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Kulturně informační centrum
Kalendář kulturních akcí červenec – září 2012

10.-12.8.2012 Svatovavřinecké hody
Program: pátek v 15.00 hod. stavění máje, sobota ve 20.00 hodová zábava, neděle v 15.30 zavádka. Hraje DH IŠTVÁNCI.
Program bude probíhat v zámeckém areálu pod Sokolovnou. Atrakce a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

25.8.2012 Odehrávky hodů
proběhnou odpoledne pod májí. Večer ve 20.00 taneční
zábava, k poslechu hraje DH Galánka.

30.9.2012 Svatováclavský jarmark
uskuteční se v neděli v areálu zámku a na náměstí. Doprovodné akce: Výstava ovoce a zeleniny – budova MěSOŠ
Klobouky. Historický šerm – taneční parket pod májí. Prodej řemeslných výrobků, grilovaná kuřata, medovina a jiné
dobroty.
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Okresní turnaj mládeže

Společenská kronika

v Kloboukách

V sobotu 21. dubna 2012 se v tělocvičně ZŠ konal okresní
turnaj žáků ve stolním tenisu. Pořadatelé, OSST v Břeclavi, ZŠ
Klobouky a oddíl stolního tenisu TJ Sokol Klobouky , připravili pro
děti krásný sportovní den, který byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen všem účastníkům.
Pingpongové akce se zúčastnilo 14 mladších žáků a žákyň
a 11 starších žáků a žákyň ze 7 oddílů břeclavského okresu. Kloboucký oddíl reprezentovalo 8 soutěžících. Hrálo se v kategoriích
mladších a starších žáků s tím, že bylo povoleno, aby s chlapci
hrála i děvčata. Ta se vůbec neztratila a dokázala tak, že stolní
tenis je pro ně vhodným sportem.
Naši sportovci v silné konkurenci obstáli, i když ve svých kategoriích patřili k nejmladším.
Pořadí – mladší žáci:
1. Novák (Kobylí)
2. Fabikovič (Břeclav)
3. Janoušek (dále všichni Klobouky)
4. Svoboda
8. Vodáková
9. Lesovský
12. Kalus
13. Špaček

Blahopřejeme občanům,
kteří od 20.3.2012 do 10.6.2012 oslavili životní jubileum

Pořadí – starší žáci:
1. Kubík (Kobylí)
2. Zmrzlík (Vranovice)
3. Šíblová (Němčičky)
7. Blažek Petr (Klobouky)
8. Dohnálek (Klobouky)

70 let

26.4.
26.5.

Vladimíra Marvanová, Polní
Ladislav Soukop, Wurmova

75 let

17.4.
4.5.
15.5.

Jaroslav Pilát, Dlouhá
Eva Hradečná, J. A. Komenského
Věra Rozbořilová, Herbenova

80 let

30.3.
6.4.
11.5.
29.5.
12.6.

František Hovězák, Bohumilice
Jan Ponzer, Bří. Mrštíků
Rostislav Kolek, Starohorská
Pravdomil Vlnas, Wurmova
Josef Bdinka, Dlouhá

85 let

3.4.
1.5.
23.5.
8.6.

Libuše Svobodová, Masarykova
Jaroslava Samcová, Břízová
Vlastimila Klementová, Dlouhá
Anna Buchtová, Polní 10

90 let

5.6.

Text Pavel Volek
Foto Ing.Libor Svoboda

Božena Nejtková, Starohorská

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
Magdaléna Doležalová
Adéla Balgová
Jakub Muzyka

Navždy nás opustili
Josef Horňák, roč. 1928, Starohorská
Irma Jusková, roč. 1927, DPS - Polní 10
Marie Kněžíková, roč. 1923, Hájek
Marie Osolsobě, roč. 1925, Jiráskova

Florbalové mužstvo mužů postoupilo
do II. ligy
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Přehlídka dětských
folklórních souborů
Foto: Jana Prčíková

Slet čarodějnic v Bohumilicích

Foto: Luděk Adámek

Sportovní odpoledne pořádané
ku příležitosti Dne dětí TJ Sokol
Foto: Jaroslav Pavlík

