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ZPRÁVY
z radnice

•

21. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 14. 6. 2012
Rada města s c h v a l u j e
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 3031 ve viniční trati Pod Plunary v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 684 m2 na dobu
neurčitou s účinností od 1. 7. 2012 za
obvyklé nájemné ve výši 1.500,-Kč/ha
• uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě č.37/05, na pronájem části pozemků parc.č. 3036/1 a 3036/4 označenou
v evidenci pronajímatele jako vinice
č. 30 ve viniční trati Pod Plunary v k.ú.
Klobouky u Brna o celkové výměře
500 m2 na dobu neurčitou s účinností od
1. 7. 2012 za obvyklé nájemné ve výši
1.500,-Kč/ha s tím, že nájemné za hospodářský rok 2011/2012 již bylo uhrazeno minulým nájemcem se kterým se
žadatel sám vypořádá
• uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků parc.č. 2980/1
a 2980/2 ve viniční trati Pod Plunary
v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 753 m2 na dobu neurčitou s účinností od 15. 6. 2012 za obvyklé nájemné
ve výši 1.500,-Kč/ha
• uzavření Dodatku č.2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku parc.č. 1845
v trati U větřáku v k.ú. Klobouky u Brna
o celkové výměře 1953 m2 na dobu
neurčitou s účinností od 1.7. 2012 za
obvyklé nájemné ve výši 2.500,-Kč/ha
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. 1013C12/59 s Pozemkovým fondem České republiky se sídlem
Praha 3, Husinecká 1024/11a, jako
povinným, spočívající v právu zřídit
a provozovat vodovodní a kanalizační
zařízení a nízkonapěťovou elektropřípojku a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi,
opravami a provozováním těchto zaří-

•

•

•

•

•

zení na pozemcích parc.č. 473/1, 474/1
a 476/2 v k.ú. Kašnice za jednorázovou
úplatu ve výši 12 970,-Kč ( včetně ceny
za uhrazení správního poplatku za
vklad do katastru nemovitostí ) + jednorázovou paušální úplatu za užívání
zatížených pozemků po dobu realizace
stavby ve výši 2 640,- Kč
smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku parc.
č. 620/1 v k.ú. Klobouky u Brna, se
společností JMP Net, s.r.o se sídlem
Brno, Plynárenská 499/1, jako oprávněným a…………, jako investorem, za
jednorázovou úplatu ve výši 100,-Kč
smlouvy o zřízení věcného břemene
č. DD/REKO VTL RS Klobouky u Brna
/ 1- 2/2012 spočívající v právu zřídit
a provozovat plynárenské zařízení
a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na
pozemku parc.č. 276/24 a parc.č. 508/4
v k.ú. Kašnice, se společností JMP
Net, s.r.o se sídlem Brno, Plynárenská
499/1, jako oprávněný, za jednorázovou úplatu ve výši 3.110,-Kč (veškerou
úhradu platí oprávněný)
smlouvy o zřízení věcného břemene
č. DD/REKO VTL RS Klobouky u Brna
/ 2- 2/2012 spočívající v právu zřídit
a provozovat plynárenské zařízení
a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemku parc.č. 1630/86, parc.
č. 1647/3 a parc.č. 1647/5 v k.ú. Klobouky u Brna, se společností JMP
Net, s.r.o se sídlem Brno, Plynárenská
499/1, jako oprávněný, za jednorázovou úplatu ve výši 6.200,-Kč (veškerou
úhradu platí oprávněný)
smlouvy o nájmu nebytových prostor
v přízemí budovy zámku č.p. 169 na
pozemku parc. č. 1 v k.ú. Klobouky
u Brna a to stávající cukrárny a kavárny o výměře 71 m2 s panem ……
a s paní ….., na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíce s účinností od
1.8. 2012 za nájemné ve výši 800,- Kč/
m2 a úhradu za otop stanovenou dle
skutečných nákladů za uplynulý rok
ukončení platnosti Smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 1/2011 uzavřené
s paní ………, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy zámku
č.p.169 – stávající cukrárna – kavárna
dohodou k 1. 8. 2012
přidělení zakázky „Technický dozor
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investora pro stavbu přestupního uzlu
Klobouky u Brna“ Eurovision, a. s.
Veveří 102, 616 00 Brno, s nabídkovou
cenou 175.000,- bez DPH
zadání výměny kotle pro potřeby
Základní umělecké školy za cenu
71.874,- Kč
smlouvy o dílo na vypracování provozního řádu 3.fáze 1.etapy skládky
a havarijního plánu uzavřeného se společností EkoINPROS, spol. s.r.o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno za dohodnutou cenu 18.000,- Kč bez DPH
uzavření Smlouvy o vzájemné propagaci se společností KOMETA GROUP,a.
s. Křídlovická 34, Brno na dobu určitou
od 1.8.2012 do 31.7.2013
darovací smlouvy na financování kulturních akcí ve městě uzavřené mezi
městem a společností GETEC spol.
s r.o., Nádražní 830/85, Klobouky
u Brna, darovací smlouva na částku ve
výši 2.000,- Kč a ČEPRO a.s, darovací
smlouva na částku ve výši 5.000,- Kč
22. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 22.7.2012

Rada města s c h v a l u j e
• záměr na pronájem pozemků parc.
č. 2982/1 a 2982/2 ve viniční trati Pod
Plunary v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 666 m2 na dobu neurčitou
s účinností od 1.10. 2012 za obvyklé
nájemné ve výši 1.500,-Kč/ha
• dodatek k nájemním smlouvám nebytových prostor z důvodu splatnosti ceny
za otop do konce kalendářního roku
s účinností od 1.8.2012: „Úhrada za otop
je splatná vždy k 20.12. téhož roku“
• kalkulaci ceny otopu pro nebytové prostory v budově Městského úřadu. Pro
rok 2012 je cena za otop 1 m3 ve výši
72,- Kč
• dle návrhu komise životního prostředí prořezání stromu na hřbitově v k.ú.
Bohumilice. Město Klobouky u Brna,
jako vlastník pozemku parc.č. 261/1
a 260, na kterém se nachází výše zmiňovaný strom, provede ořezání.
•
dle návrhu komise životního prostředí pokácení stromu (ořech) na ulici
Císařova parc.č. 1307 v k.ú. Klobouky
u Brna
• smlouvu
č.
ORP/PRV/12/14739
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2012 v rámci Programu rozvoje venkova na akci
Dotace úroků z úvěrů na rozšíření
skládky odpadu TKO Martinice, ve výši
160 tis. Kč
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravpokračování na další straně

•

ského kraje pro město Klobouky u Brna
ve výši 35.000,-Kč na projekt „Dětské
folklorní slavnosti 2012“ za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK
prodejní cenu keramických zvonů
a štamprlí s motivem větrného mlýna
– 40,- Kč za kus

•
Rada města p o v ě ř u j e
• starostu města podpisem smlouvy
o dílo se společností Eurovision, a.s.
Veveří 102, 616 00 Brno na vypracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na •
„Rekonstrukci části kanalizační sítě
v Kloboukách u Brna“, provedení
finanční analýzy a organizačním zajištění výběrového řízení na zhotovitele
díla, v celkové hodnotě 189 tis. Kč bez
DPH s tím, že tato částka bude součástí nejbližšího rozpočtového opatření
•
23. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 30.8.2012
Rada města s c h v a l u j e
• zřízení podúčtu pro financování projektu ROP Jihovýchod – region soudružnosti NUTS II Jihovýchod na „Přestupní uzel IDS Klobouky u Brna“
• uzavření Dodatku č.2 k nájemní smlouvě č. 5/04 uzavřené ….., na pronájem
pozemků parc.č. 2982/1 a 2982/2 ve
viniční trati Pod Plunary v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 666
m2 na dobu neurčitou s účinností od
1.10. 2012 za obvyklé nájemné ve výši
1.500,-Kč/ha
• ukončení nájemní smlouvy dohodou
a to k 1.10.2012 se společností Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice, Nádražní 1, 691 06. Výše zmíněná nájemní
smlouva č. 108/04 se týká pronajatých
pozemků parc.č. 3164/26, 3164/72,
3164/156,
3164/331,
3166/45,
3166/48, 3502/34, 3513/296, 3514/3
v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 9358m2.
• ukončení nájemní smlouvy platnosti Smlouvy o nájmu dohodou a to
k 1.10.2012 s panem ………, týkající se pozemku parc. č. 3033 o celkové výměře 689 m2 ve viniční trati Pod
Plunary v k.ú. Klobouky u Brna
• ukončení platnosti Smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 1/2008 uzavřené
s JUDr.Radkem Machem, Brno Mlýnská
13, 602 00, na pronájem nebytových
prostor v prvním patře budovy zámku
č.p. 169 - kancelář č.7 dohodou k datu
31.10.2012 (splnění čtyřměsíční výpovědní doby dle výše uvedené smlouvy)
•
záměr na pronájem nebytových pro-

•
•

•

stor v prvním patře budovy zámku
č.p. 169 nám. Míru 1 na pozemku par.
č.1 v k.ú. Klobouky u Brna – kancelář
č. 7, s termínem nejpozději od 1.1.2013.
Žádosti o pronájem musí obsahovat
podnikatelský záměr a nabídku na výši
ročního nájemného v zalepené obálce.
Lhůta pro zveřejnění se stanovuje od
15.9.2012 do 31.10.2012
záměr na pronájem pozemku parc.
č. 3033 v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 689 m2 ve viniční trati Pod
Plunary za obvyklé nájemné ve výši
1.500 Kč/ha
záměr na pronájem pozemků parc.
č. 3164/26, 3164/72, 3164/156,
3164/331, 3166/45, 3166/48, 3502/34,
3513/296, 3514/3 v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 9358 m2 na
dobu neurčitou za obvyklé nájemné ve
výši 2.500 Kč/ha za pronájem pozemků
pro zemědělské obhospodařování
dle doporučení komise životního prostředí pokácení stromů s tím, že za každý vykácený strom stanovila náhradní
výsadbu jednoho stromu
podání žádosti o finanční podporu
z rozpočtu Jmk na opravu budovy zámku- radnice ve výši 500 tis. Kč
vícepráce na opravu chodníků v části Bohumilice ve výši 155.848,- Kč
a opravu okolí Hasičské zbrojnice v části
Bohumlice ve výši 69.451,- K,č v souladu s předloženým položkových rozpočtem firmy FCS, s.r.o. Klobouky u Brna
objednávku 1000 ks odznaků se znakem města za cenu 17,-Kč za jeden
odznak

12. Zasedání Zastupitelstva města
Klobouky u Brna
konané dne 28.6. 2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
• rozpočtové opatření č.3/2012
• celoroční hospodaření města závěrečný účet města za rok 2011 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 bez výhrad
• poskytnutí neinvestičního transferu
ve výši 29.000,- Kč dechové hudbě
Galánka na částečné pokrytí nákladů
na zajištění hudební produkce pro akce
pořádané městem
• záměr na prodej pozemku parc.
č. 1207/2 v k.ú. Klobouky u Brna
o výměře 46 m2 s tím, že na pozemek
parc. č.1207/2, na kterém se nachází
studna inv.č.3074 ve vlastnictví města
Klobouky u Brna, bude zřízeno věcné
břemeno
• záměr na prodej pozemku parc.
č. 1635/2 v k.ú. Klobouky u Brna
o výměře 155 m2, cena pozemku bude
stanovena formou nabídky
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•
•

•

s o u h l a s í s doporučením hodnotící
komise pro zakázku „Přestupní terminál
IDS v Kloboukách u Brna“ a rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ‚Sdružení pro přestupní terminál
IDS v Kloboukách u Brna‘, zastoupené vedoucím účastníkem: IMOS Brno,
a.s., sídlem: Olomoucká 174, 627 00
Brno, IČ: 25322257
dofinancováním díla „Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna“ z rozpočtu města
přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100.000,-Kč na pořízení lafetové proudnice, norných stěn,
výzbroje a výstroje z Dotačního programu poskytovatele na požární techniku
a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek SDH a souhlasí s dofinancováním akce z rozpočtu
města ve výši 30% skutečných výdajů
schválení Smlouvy č. 13572/12/OKH
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup lafetové
proudnice, norných stěn, výzbroje
a výstroje z dotačního programu poskytovatele na požární techniku a věcné
prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
• starostu města k dalšímu jednání se
zástupci společností ve věci zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na pořízení
stoje na úklid komunikací.
• starostu města podpisem smlouvy se
společností NAVIGA 4, s.r.o.,pobřežní
249/46, Praha 8 ve věci zpracování
žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na pořízení
kompostérů na bioodpad
Zastupitelstvo města bere na vědomí
• Informace z rady č. 20 a 21.
13. Zasedání Zastupitelstva města
Klobouky u Brna,
konané dne 6.9. 2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
• rozpočtové opatření č.4 /2012
• uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod na přestupní uzel
IDS Klobouky u Brna, s Regionální
radou regionu soudružnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno a p o v ě ř u
j e starostu města jejím podpisem
• uzavření Smlouvy o dílo se Sdružením
pro přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna, vedoucí účastník
sdružení IMOS Brno a.s., Olomoucká
174, 627 00 Brno, na stavbu „Přestupní uzel Klobouky u Brna“, dohodnutá

•

•

•

celková cena díla je 35. 903.863,13 Kč
včetně DPH, termín dokončení díla je
7.6.2013. Zastupitelstvo města p o v ě ř
u j e starostu města podpisem Smlouvy
o dílo se Sdružením pro přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna
uzavření Mandátní smlouvy pro stavbu
„Přestupní uzel Klobouky u Brna“ na
provedení a zjištění výkonu činností
technického dozoru při rekonstrukci
v rámci veřejné zakázky „Přestupní
uzel Klobouky u Brna“, uzavřenou se
společností Eurovision, a.s., Veveří
102, 616 00 Brno, za uvedenou cenu
210.000,- Kč a p o v ě ř u j e starostu
města jejím podpisem
uzavření smlouvy se společností Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno na
zajištění výkonu činnosti koordinátora
BOZP na staveništi „Přestupní uzel
Klobouky u Brna“, za dohodnutou cenu
49.800,-Kč včetně DPH a p o v ě ř u j e
starostu města jejím podpisem
vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru na dofinancování stavby „Přestupní uzel Klobouky u Brna“
v maximální výši 15 mil. Kč a p o v ě ř
u j e starostu města podpisem Smlouvy
o spolupráci se společností Eurovision,
a.s., Veveří 102, 616 00 Brno, ve věci
organizačního zajištění zadávacího
řízení pro projekt s názvem „ Poskytnutí úvěru pro Město Klobouky u Brna

•

•

•

•

•

•

technické pomoci při organizaci a provedení administrativních úkonů veřejné
zakázky, za dohodnutou cenu 93.000,Kč bez DPH
odprodej pozemku parc.č. 1207/2 v k.ú.
Klobouky u Brna za cenu dle nejvyšší
nabídky, tj. firmě Malgre s.r.o., Klobouky u Brna, která činí 355,- Kč/ m2
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
kupní s firmou Malgre s.r.o., Klobouky
u Brna, ve které budou stanoveny podmínky prodeje prodávaného pozemku
parc.č. 1207/2, o cel. výměře 46 m2
v k.ú. Klobouky u Brna – přesun studny,
věcné břemeno apod.
odprodej pozemku parc.č. 1635/2 v k.ú.
Klobouky u Brna, Brna za cenu dle nejvyšší nabídky, tj. firmě Getec s.r.o., Klobouky u Brna, která činí 260-, Kč/m2
uzavření kupní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na odkup pozemku
parc.č. 551 a 700/2 v k.ú. Klobouky
u Brna za celkovou kupní cenu obou
pozemků 13 460,-Kč
odkoupení pozemku parc.č.620/2
o výměre 25 m2 v k.ú. Klobouky
u Brna, vedené dle katastru nemovitosti jako ostatní plocha – ostatní komunikace, ve vlastnictví paní ………. za
cenu 100,- Kč/m2
návrhy tří Smluv o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemena, které
budou uzavřeny s jednotlivými spo-

•
•

lečnostmi Freitag Utility Construction
s.r.o., Praha 9- Běchovice, Solarpark
Opočnice, s.r.o., Solarpark Dřisty, s.r.o.
účelem těchto smluv je ošetření vztahů
mezi smluvními stranami před zřízením
a provozováním fotovoltaické elektrárny na střeše budovy ZŠ
zařazením Města Klobouky u Brna do
území MAS Hustopečsko
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě. Výjimka se povoluje do počtu max.
3 žáků s tím, že boudou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
a nebude na újmu kvalita vzdělávací
činnosti školy. Tato výjimka se vztahuje
na všechny třídy Základní školy v Kloboukách u Brna s tím, že nebude překročena max. kapacita školy

Zastupitelstvo města bere na vědomí
• informace z rady č. 22 a 23
• zprávu o činnosti kontrolního výboru
• zprávu o činnosti finančního výboru
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
• záměr na prodej obecního pozemku
parc.č. 1473/1 v k.ú. Klobouky u Brna
panem …… a s o u h l a s í s úpravou
části pozemku parc. č. 1489 na zpevněnou plochu - parkovací stání, která musí
zůstat přístupná a vybudována tak, aby
v byla v případě poruchy inženýrských
sítí byla jednoduše rozebíratelná

Zeptali jsme se za Vás
Rozhovor se starostou Klobouk Ing. Zdeňkem Lobpreisem na téma

Přestupní terminál IDS
Položili jsme starostovi jedinou otázku:
Dobrý den, pane starosto, naše čtenáře, by
jistě zajímaly bližší informace o proměnách
klobouckého náměstí. Můžete tedy stručně popsat jak tento projekt vznikl, co nás
v nejbližší době čeká a jak bude nakonec
náměstí vypadat.
Odpověď: Plánů na rekonstrukci náměstí byla v minulosti celá řada. My jsme
vycházeli z vítězného projektu zpracovaného v roce 2008 na základě soutěže o řešení náměstí a zámeckého nádvoří. Vlastní
projekt je rozdělen do tří etap. V 1. etapě
se bude řešit přestupní terminál IDS, ve
2. etapě pak přestavba a úpravy náměstí
a ve 3. etapě pak nádvoří zámku.
Základním problémem podobných akcí
jsou vždy finanční prostředky. Proto i my
jsme museli čekat na vhodnou příležitost
a ta se naskytla, když Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod vypsala
v rámci regionálního operačního programu (ROP) dotaci o kterou jsme požádali
a uspěli. V červnu tohoto roku byla dotace
schválena. Následně proběhlo výběrové

řízení pro zakázku „Přestupní terminál IDS
v Kloboukách u Brna“, ve kterém při účasti
osmi firem zvítězilo ‚Sdružení pro přestupní
terminál IDS v Kloboukách u Brna‘, zastoupené vedoucím účastníkem: IMOS Brno, a.s.
Náklady na 1.etapu projektu (terminál
IDS) dosáhnou cca 36 mil. Kč. K dofinancování projektu bude třeba zajistit úvěr ve výši
cca 15 mil Kč.
Stavební práce na projektu jsou rozděleny na dvě části. Vlastní přestupní terminál
a příjezdové cesty. Co tedy můžeme očekávat? Bude to nový objekt ve kterém budou
čekárny a to uzavřená a otevřená, dále WC
a stánek PNS. Původně jsme chtěli, aby
součástí tohoto objektu byl i bufet, ale projekt ROP tuto variantu neumožňuje. Budou
vybudovány nové vozovky z náměstí
v obou směrech ke křižovatkám s ulicí
Brněnská. Přitom bude třeba udělat přeložky sítí plynu, elektřiny, vody a kanalizace.
Bude rekonstruována kanalizace od ulice
Příhon, na ulici Bří Mrštíků.
Náměstí dozná určitých změn. Silnice
ulice nám. Míru od křižovatky s Brněnskou
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bude před budovou zámku posunuta více
od zámku, vznikne tak větší předzahrádka
před budovou zámku s lepším pohledem na
zámek. Některé stromy budou v rámci těchto změn vykáceny. Budou však plně nahrazeny náhradní výsadbou v rámci projektu.
Stání pro autobusy bude situováno velice podobně s dnešním. Silnice, která v současnosti prochází mezi oběmi řadami stání
bude ale přesunuta blíže MěSOŠ. Tím se
zvýší bezpečnost cestujících při nastupování a zároveň zlepší plynulost provozu, auta
už nebudou kličkovat mezi autobusy.
Budou vybudována také parkoviště pro
osobní automobily. Povrchy nových vozovek
budou živičné, parkoviště a ostatní plochy
budou z původních kostek, chodníky budou
mít povrch z malých žulových kostek.
Průjezdní omezení na komunikacích
bude trvat přibližně do konce kalendářního
roku a celá stavba bude hotová přibližně za
rok.
Děkuji za vyčerpávající odpověď.
J.Pavlík

Významné dny v měsíci září, říjnu a listopadu
21. září – Podzimní rovnodennost
Podzimní rovnodennost je oslava sklizně a loučení s létem.
Jestli vám to udělá radost, přestanete na chvíli smutnit nad koncem léta, přijměte pozvání na podzimní „mejdan“ dle lidových
tradic. Jakmile byla úroda pod střechou, nastal čas slavit. V létě
a na počátku podzimu totiž naši předkové nezažívali nic než dřinu
– prosili své bohy a patrony, aby nebylo špatné počasí, aby se
povedla úroda, aby se vydařila blížící se sklizeň. Zatím co dnes
si v létě užíváme zaslouženou dovolenou a relaxaci, dříve to byl
vlastně vrchol sezony a tvrdé práce. Oblíbeným svátkem bylo
kdysi posvícení. Pro obyčejné vesničany znamenalo posvícení
možnost odpočinku, šanci setkat se s příbuznými a hlavně příležitost, jak se pořádně najíst. Husa a posvícenské koláče tvořily
základ menu. V Čechách platilo, čím menší koláče, tím slavnostnější příležitost se chystala (proto jsou nejmenší koláčky svatební), na Moravě se těmto miniaturkám říkalo vdolečky. Na Chodsku si potrpěli na hodně zdobené koláče, na Plzeňsku na koláče
poskládané z více vrstev. Od dob Karla IV. se u nás slaví i vinobraní – období mezi sklizní s podzimní výsadbou vinné révy. Sběrači hroznů se ozdobili posledními kousky révy, zpívalo se, tančilo
a pilo. Nechyběl ani burčák, kvasící vinný mošt a pořádná veselice kořeněná hereckými etudami, či oslava řemesel. Vzduchem
pak létala ta pravá moudra o víně. „Drž se starého vína a dobrého
přítele!“ „Víno doma z vinice – ve sklepě pokladnice!“
28. září – Den české státnosti
Den české státnosti je český svátek, který připadá na 28. září,
neboť toho dne byl svým bratrem zabit svatý Václav. Svátek byl
ustanoven na základě návrhu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu
a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 23. dubna
2000. Výbor zvolil pro státní svátek „Den české státnosti – svatý
Václav“. V roce 1929 vyvrcholily oslavy svatováclavského milénia
za účasti prezidenta T. G. Masaryka, který byl hlavním řečníkem
v předvečer svátku 27. září 1929 na Václavském náměstí v Praze, kde předal čestnou standartu Svatováclavskému jezdeckému
pluku. Od smrti T. G. Masaryka uplyne v září 75 let.
1. října – Mezinárodní den seniorů
Žijeme v době, které se přisuzují nejrůznější označení - éra po
studené válce, post-industriální věk, věk Internetu, doba globalizace. Naše doba je však také dobou dlouhověkosti. V druhé
polovině 20. století se prodloužila průměrná délka života o celých
20 let. Stárne však i obyvatelstvo – generace seniorů. Dnes je asi
10% populace starší 80 let. Tradiční věková pyramida, ve které
mladí značně převládají nad staršími, se postupně mění v opak.
Dnes je typickým obrázkem jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče
a jeden i více praprarodičů. A proto připomeňme mladým, že: „Co
jste vy, byli jsme i my a co jsme my, budete jednou i vy.“
5. října – Světový den učitelů
V tento den se na celém světě slaví den učitelů. Díky organizaci UNESCO, která tento svátek v roce 1994 vyhlásila, se tento
den oslavují všichni učitelé bez ohledu na stupeň vzdělávání, které zajišťují. Jde o celkové uznání učitelské práce, ocenění jejich
nezastupitelné a často nedoceněné práce. V Česku se ovšem
toto datum neujalo. Za „Den učitelů“ se všeobecně považuje
28. březen, výročí narození učitele národů J. A. Komenského.
28. října – Vznik samostatné ČSR v roce 1918
Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace vedená Karlem
Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního
odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného
československého státu. Na vzniku Československa se zásadní
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měrou podílelo několik významných československých osobností
v čele s T. G. Masarykem. Ten společně s Milanem Rastislavem
Štefánikem a Edvardem Benešem založili v Paříži prozatímní
československou exilovou vládu.
Prezident v tento den uděluje státní vyznamenání a na mnoha
místech probíhá tradiční pokládání věnců.
2. listopad – Památka zesnulých
V Evropě má tento den prastarou tradici, sahající až do Keltských časů. Vzpomínkou na své blízké zemřelé si tak připomínali,
že i oni jednou nastoupí cestu na druhou stranu. Uvědomili si,
že smrtí se setkává minulost s budoucností. Všichni víme, že na
světě je pár záležitostí, které neošidíme. Narození a smrt mezi ně
rozhodně patří. Ale protože si lidé potřebovali toto nepěkné připomenutí reality nějak vylepšit, upjali se k teorii posmrtného bytí.
A tak hořící svíce a živé květiny na hrobech představují symbol
věčného života. Nezapomeňte tedy i vy na památku zesnulých
upravit a vyzdobit hrob svých blízkých věnci a květinami, zapálit
svíčku a chvíli postát v tiché vzpomínce.
17. listopadu – Mezinárodní den studentstva, Den boje za
svobodu a demokracii
Též někdy Světový den studentstva je připomínkou tragických
událostí, k nimž došlo v období 28. 10. do 17. 11. 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Byl vyhlášen v roce 1941
v Londýně. Zavřeny české vysoké školy. Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ.
1989 – začátek Sametové revoluce. Studentské demonstrace
předznamenaly pád komunistického režimu v Československu.

Hody
Město Klobouky u Brna, kloboučtí stárci a stárky pořádali ve dnech 10. - 12.8.2012 Svatovavřinecké hody. Sobotní hodová zábava se uskutečnila v areálu zámku pod
májí, bylo prodáno 403 ks vstupenek, v neděli odpoledne
364 ks vstupenek a večer 154 ks vstupenek. Hody doprovázela dechová hudba Ištvánci. Odehrávky se konaly 25.8.2012
v sále MěSOŠ Klobouky a účastnilo se 158 platících návštěvníků. Hrála DH Galánka. Celkové příjmy za chození po městě
a vstupné bylo 95.524,- Kč. Ostatní celkové náklady: stavění
máje, hudba, občerstvení, materiál a poplatky stárkům činily
117.884,- Kč.
PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, dovolte, abych i Vašim jménem
poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění
letošních Svatovavřineckých
hodů, a nejen
samotným stárkům a starkám,
kloboucké chase, ale také jejim rodičům.
Starosta
města Klobouk
Ing. Zdeněk
Lobpreis

Jak jsem
stárkovala
Letošní hody jsem se ujala role třetí
stárky. Folklór mě vždy přitahoval a hody
se mi líbily. Tak jsem si řekla, že to stárkování taky zkusím.
A začaly přípravy. Stárci a stárky se
každý večer scházeli na sokolovně a vyráběli mašličky a výzdobu z krepáku a plánovali průběh hodů.
28. července se uskutečnila první
hodová zábava určená pro mladší generace – předhodová diskotéka. Ta proběhla
bez větších komplikací. Podle mě to bylo
skvělé neoficiální zahájení hodů.
Odpoledne 10. srpna se postavila
„klobócká mája“, kterou dovezli a nachystali naši kloboučtí chlapi.
A v sobotu to začalo. Hned ráno šly stárky
vyprovodit kluky na jejich dlouhou cestu po
Kloboukách. První zastávkou byla kloboucká
radnice, kde jsme dostali hodové právo. Poté
stárci s chasou a dechovkou vyrazili. Měli
před sebou náročný úkol – pozvat všechny
občany Klobouk na hody. Částečnou odměnou jim snad bylo pohoštění u stárek a ostatních lidí. Večer si oblékly kroj už i stárky. Díky
pěknému počasí byla večerní zábava venku
pod májou. Po dlouhém chystání to konečně
přišlo. První marš, první sóla, první zvedání.
Navštívili nás i stárci z Kašnice, Bohumilic,
Sedlece, … I my jsme po hodech zavítali
jako přespolní do okolních vesnic.
V neděli ráno opět vyprovodit kluky. Doma
jsme věnovaly každou volnou chvilku přípravě kroje, natočení ofiny a odpočinku. A zase
do kroje, tentokrát ještě s vrčou. Odpoledne
jsme se sešli u první stárky a od ní šli slavnostním průvodem pod máju. Zde se usku-

tečnilo druhé zvedání a nekonečně
dlouhá zavádka.
Všichni jsme si
oddychli,
když
dozněla poslední
sloka kloboucké
zavádky. Potom
vysvlečení z kroje, hodinka odpočinku a večer
zase do kroje – do
bílé sukně zvané molka. Jediná
věc, která se mi
na této zábavě
nelíbila, bylo volení starých stárků
– žádní nebyli.
Chtěla bych požádat bývalé stárky, aby byli
v budoucnu ochotnější a třeba se i sami
nabídli. Vždyť je to krásná tradice a dříve to
bývala čest dělat starého stárka. Tak proč
tomu tak není i dnes? Nenechte se přemlouvat a udržujte tradice.
Za čtrnáct dní po hodech nás čekaly ještě odehrávky. V sobotu ráno si kluci ještě
pochodili po Kloboukách a pozvali zbytek
lidí. My stárky jsme se již počtvrté oblékly
do kroje – do krásných plyšek. Oběd byl
tentokrát u nás – u třetí stárky – a slavnostní průvod se šel taky odtud. Pod májou si
zatancovali hlavně ti nejmenší při dětském
sóle. Moc nás potěšilo, že do krojů oblékly
maminky a babičky tolik dětí. Doufáme, že
jsou to budoucí kloboučtí stárci a stárky. Na
poslední zábavu nám počasí přestalo přát,
a proto se uskutečnila v sále MěSOŠ. My
jsme si užili poslední zvedání, sóla a pořádně se vytancovali.
Hody a odehrávky jsem si náramně
užila. Potkala a skamarádila jsem se se
spoustou úžasných lidí. V průběhu hodů
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jsem si však uvědomila jednu věc. Hody
nemůžou dělat jen stárci. Bez podpory ostatních to nejde, a to nemluvím jen
o podpoře rodičů a příbuzných. Do hodů
se musí zapojit celé město. To znamená
otevřít klukům při zvaní, přijít na zábavy,
tancovat a ve chvílích, kdy má dechovka
přestávku, s námi zpívat pod májou a třeba
nás i naučit nějakou novou písničku. Náš
repertoár se rok od roku zužuje, nové písničky nás nemá kdo naučit. Přijďte za námi
třeba i na sokolovnu a naučte nás nějaké.
Necháme si i rádi poradit, jak dělat hody.
Ani chválou na nás šetřit nemusíte. Když
se vám něco líbí, dojděte nám to říct. Hezky se poslouchá, když se něco, s čím se
člověk tak nadřel, ostatním líbí. A mrzí nás,
když jste nespokojení a stěžujete si.
V závěru bych chtěla poděkovat rodičům
stárků, stárek a chasníčků, taky tetičkám,
babičkám a všem, kteří jste nám pomohli nachystat kroj, připravit hody a podpořili
nás. Bez vás bychom to nezvládli.
A. Pilátová

Poděkování
Dovolte mi abych jménem všech
stárkovských párů a kloboucké chasy
poděkoval všem, kdo přispěli k organizaci a hladkému průběhu celých
hodů. Chtěl bych aby se nezapomnělo zejména na kloboucké vinaře, kteří
nám věnovali na hody víno a zvláště
bych chtěl poděkovat panu starostovi
za pomoc při organizaci hodů.
David Kot
1.stárek

Svatováclavský
tradiční
jarmark

V hlavní hodovní
večer v sobotu jsme jako
zastupitelé seděli jako
pokladníci v pokladně u hotelu.Během večera prošlo pokladnou asi 250 platících a hodně
neplatících krojovaných. Celou dobu nám bylo divné,že se mládež obratem ze zámeckého areálu vracela na náměstí a takto pobíhala až do půlnoci, dokdy fungovala pokladna.
I z pokladny bylo vidět houfy,které se zdržovaly u autobusové zastávky,zřejmě je zábava
na hodech až tak nebavila. Když jsem po uzavření pokladny přišla na náměstí,krojovaní
chlapci lomcovali stojanem s jízdními
řády za pobaveného výskotu ostatních
a přes mé hlasité napomínání mi odpověděli, že oni přišli na hody.Stojan zůstal
stát snad jen díky velkému betonovému
základu,sprosté komentáře nelze publikovat. Ušetřeny nezůstaly ani informační
tabule. Proč se k tomu vracím? Jsme před
zásadní proměnou celého náměstí, která
bude stát i mimo dotaci z ROPu nemalé
prostředky z rozpočtu města a příští rok
v době hodů by měla jít do finiše. Budeme
snad my starší dělat domobranu, abychom
ochránily tento majetek před těmi,kteří přišli na hody?
H.Dršková, E.Rašner

Malé pohodovní zamyšlení…..

Za nádherného počasí - posuďte sami
Teplota byla 16 °C a rosný bod byl 8 °C.
Atmosférický tlak byl 1022 hPa. Relativní
vlhkost vzduchu byla 59.0%. Byla malá
oblačnost (1-2/8) se základnou mraků ve
výšce 792 metrů.
proběhl od rána v neděli 30. září v areálu zámku a na náměstí Svatováclavský
tradiční jarmark. Na stáncích bylo možno
nakoupit vše od tradičního jarmarečního
sortimentu až po běžnou nabídku vietnamských trhovců. V rámci doprovodného
programu vystoupila skupina historického
šermu, v budově MěSOŠ byla připravena
tradiční výstava ovoce a zeleniny. Vetrný
mlýn a muzeum měly otevřeno. V muzeu
čekala stálá expozice rozšířená o sezónní
výstavu keramiky a lidového kroje ze sbírek p. Buzrly z Moravského Žižkova.
Autor J.Pavlík
Fotografie z jarmarku na 3.straně obálky

Kloboucká železniční stanice na sklonku války
V prosinci r. 2010 a v dubnu 2011 jsem publikoval ve Větrném mlýnu článek Válečné škody z let 1938-1945 v Kloboukách
a Bohumilicích. V Národním archivu v Praze jsem objevil další
zajímavý materiál z této doby, a to Sbírku staničních kronik, v níž
se nachází i opis staniční kroniky kloboucké. Zajímavý dobový
dokument vznikl na počátku roku 1946 a doplňuje již publikované
informace o konci války v Kloboukách a o škodách, které za bojů
vznikly. Text je ponechán v původní úpravě tak jak ji k 1. lednu
1946 předložil železničním orgánům tehdejší přednosta kloboucké železniční stanice Svoboda.

Osvobození stanice a jemu předcházející boje prodělal vedoucí stanice na nádraží, kde zůstal z personálu sám jediný. Dne
14. dubna 1945 v noci obsadili němečtí dělostřelci naši stanici,
hned v noci musel jim vedoucí stanice otevřít čekárnu a skladiště, kde se ubytovali. Rodina vedoucího, když se rozednilo,
15. IV. 45 ráno a uviděla kolem nádraží spoustu německého vojska a rozestavěných děl, odešla do městečka ku známým do
krytu. Během dopoledne zjistil vedoucí stanice, že ze čtyř rodin,
které na nádraží bydlí, všichni opustili svá bydliště až na nájemce
restaurace Parfuse a mlynářského pomocníka Fibingera. Všichni
tři se nevzdálili z nádraží a chránili majetek svůj i dráhy. Spát se
Na sklonku německé okupace, dne 16. II. 1945 byl zastaven vůbec nedalo, v pokojích, kuchyni i kancelářích spalo německé
veškerý provoz na trati Čejč – Ždánice. Zastavení provozu trvalo vojsko, proto z 16. na 17. dubna šli všichni tři odpočinouti si do
do 19. VI. 1945.
kanálu pod tratí u Štrofova mlýna.
Stanice Klobouky u Brna byla osvobozena Rudou armádou
V noci kole 1 hodiny tam byli polekáni, domnívajíce se, že
17. dubna 1945 o 1/2 16. hod.
pokračování na další straně
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Němci chtějí vyhoditi do povětří železniční trať i s nimi. Zjistili však
hned, že němečtí vojáci jdou po obou stranách náspu na frontu
směrem ke Krumvíři a jejich kroky jim připadaly jako kopání pro
vyhození železniční tratě. Když se ráno 17. dubna rozsvětlilo, šli
do svých domů a vedoucí stanice zjistil, že byl za své nepřítomnosti německými vojáky okraden o prádlo, troje šaty a 120 kg
těžké práce.
Bombardovací letadla shazovala bomby na pole kolem
nádraží a nynější tři obyvatelé schovávali se před nimi v nádražním sklepě. Odpoledne šlo opět do svého nočního krytu a tam se
již dočkali osvobození. Osvobozenecká ruská armáda přišla od
Krumvíře a Morkůvek po polích v jedné frontě. Když byli Rusi asi
50 m od tratě, vylezli všichni tři z kanálu a šli jim naproti, přivítali
je a šli s nimi do Štrofova mlýna hledat Germány, kteří před pěti
minutami mlýn opustili.Po malém občerstvení pokračovali v pronásledování Germánů na nádraží. Sotva přišli na nádraží, přiletěl
šrapnel a v příkopě před staniční budovou u 3. koleje zabil 1 ruského rozvědčíka, který byl za hodinu na poli proti staniční budově
pochován. O 16. hodině znovu explodoval granát před skladištěm
nákl. zboží a ranil těžce 2 ruské vojíny a 1 lehčeji.
Na nádraží v kanceláři byli všichni tři ošetřeni a v noci převezeni do vojenské nemocnice.
18. IV. 45 ráno bylo uděláno ze staniční zahrady skladiště

střeliva a odtud bylo zásobováno střelivem okolní ruské vojsko.
Rodina vedoucího stanice se vrátila z krytu vzdáleného 4 km
až 23. IV.
Stanice sama poškozena nebyla. Na rampě byly vykopány
2 jámy na třaskaviny, truhličky připraveny, ale na vyhození rampy již Němci neměli času. Měla to za úkol německá četa, která
ničila výhybky a rampy a jela na drezině od Ždánic do Klobouk.
Ve Ždánicích a Následlovicích to provedla a do Bohumilic se již
nedostala, poněvadž byla zaskočena ruskou armádou.
Dne 14. V. 45 přijel do stanice Klobouky u Brna vojenský
lazaret z Mödlinku (Rakous) v počtu 71 vozů a byl na zdejším
nádraží umístěn na všech třech kolejích, i n atrati směrem ku
Ždánicím bylo 12 vozů. Vojenský lazaret pobyl ve stanici do
15. června 1945. Po jeho odjezdu byla dne 19. VI. 45 zahájena
opět normální doprava.
Staniční kronika železniční stanice Čejč přináší ještě informaci, že „do stanice Klobouky u Brna byl odsunut ruský nemocniční vlak, takže doprava na této trati nemohla být zahájena. Od
1. května jely vlaky pouze před stanici Klobouky u Brna a po
odsunu nemocničních vozů byla doprava zahájena až k poškozenému můstku zastávky Dražůvky, a to dne 20. května 1945.“
Emil Kordiovský

230 let od založení evangelického sboru
v Kloboukách
13. října 1781 byl vydán Toleranční
patent císařem Josefem II, dovolující, aby
tajní evangelíci vyznávali buď vyznání
augsburské nebo helvetské. Za 5 dní po
vyhlášení Tolerančního patentu se k protestantismu na Kloboucku začaly hlásit
první rodiny. 17. prosince 1781 byla stanovena krajským úřadem komise pro zjištění poměrů v Kloboukách a okolí. Z jejího šetření vyplynulo, že v Kloboukách se
v tuto dobu k evangelíkům hlásilo 71 rodin,
v Borkovanech 19, Bohumělicích 5, Šaraticích 2, Horních Bojanovicích 1, celkem
tedy 98 rodin čítajících 480 osob. Povolení
zřídit sbor se udělovalo při 100 přihlášených rodinách nebo 500 osobách. Do tohoto počtu tedy klobouckému sboru chyběly

2 rodiny nebo 20 osob.
Povolení ke zřízení sboru bylo uděleno
až v říjnu 1782. K tomuto datu patřily do
klobouckého sboru následující obce: Klobouky se 403 osobami, Borkovany 198,
Morkůvky 157, Hostěrádky 142, Dambořice
130, Heršpice 98, Bohumělice 64, Násedlovice 36, Kobylí 30, Rašovice 26, Bílovice
16, Starovičky 16, Šaratice 11, Boleradice
11, Brumovice 7, Čejkovice 7, Němčičiky 6,
Vrbice 3, Bojanovice a Pavlovice 3 osoby.
Velký přírůstek zaznamenal sbor v r. 1785,
kdy byla založena Kašnice, jejíž obyvatelé,
kteří se přistěhovali z chrudimského okresu v Čechách byli evangelíci.
Sbor patřil počtem lidí k největším sborům na Moravě. Prvořadým úkolem bylo

najít dobrého kazatele. Stal se jím 42letý
Pavel Šlachta z Lučence, který nastoupil
svoji kazatelskou službu v Kloboukách
v říjnu 1782. Kloboucký sbor měl nesmírnou výhodu oproti jiným sborům, kde byli
faráři Maďaři a museli se s lidem dorozumívat pomocí tlumočníků, neboť farář Šlachta uměl dobře česky. S příchodem faráře si
sbor zvolil do svého čela radu 20ti starších,
kteří rozhodovali o činnosti, hospodaření
a důležitých otázkách týkající se života sboru na schůzích, z nichž byly vedeny záznamy. Tyto záznamy slouží jako významný
a cenný dokument o životě evangelíků od
doby toleranční až po současnost.
Z Dějin ev. ref. sboru v Kloboukách,
autor Fr. Bednář vybrala Dana Bobková

Léto v klobouckém evangelickém sboru
U příležitou ukončení školního roku byla tradičně uspořádána v neděli
24. června 2012 slavnostní bohoslužba, po
jejímž ukončení následovala na zahradě evangelické fary zahradní slavnost. Přítomní dospělí
i děti si mohli zakoupit grilovaný steak nebo klobásu a poobědvat u společného stolu pod velkým,
k této příležitosti postaveným, altánem. Následoval program, který připravila děvčata z Art Smajlíku
– loutkové divadelní představení a tanec s prapory. Zatímco dospělí si povídali u kávy a zákusků,
děti se zapojily do soutěží a her, které byly pro ně
nachystány. Odpoledne proběhlo ve velké pohodě,
na níž mělo velký podíl i slunečné počasí.
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Letní tábor skautského střediska Ichthys – Olší 2012
Byl to sám legendární Jaroslav Foglar,
který zavedl do českého skautského hnutí
na svých táborech pražské Dvojky (skautského oddílu, který po dlouhá desetiletí sám
vedl) fenomén „celotáborové hry“.
Od té doby si nejen skauti, ale i další
organizátoři a účastníci letních táborů neumí
bez příběhu a z něho vycházejícího programu tábor představit. Že i zde ze skromných
a romantických začátků foglarových etapových táborových her
( např. jeho slavný Alvaréz) „celotáborovky“ doznaly mnohdy až bizardní podoby nesené současnou módou Harry Poterů, Pánů prstenů či Šmoulů, je žel pravda.
U mnohých se vytratil právě onen Foglarův
rozhodující prvek „celotáborovek“: že nejde
jen o zábavu a bezduchou hru dětí, umocněnou technickými možnostmi a bohatstvím
dnešní naší společnosti, ale že hra vede především k poznání a sebevýchově .
I letošní skautský letní tábor střediska

Ichthys z Klobouk se tedy nesl zákonitě ve
znamení „celotáborovky“, která nesla název:
Putování po stopách lorda Templetona. Lord
James Templeton byl přírodopisec, skutečnou historickou postavou. Objevil počátkem
20.století v pralesech řeky Amazonky léčivou
bylinu, z jejíhož oddenku se získávají důležité
složky několika léků. Na výpravě sám zahynul,
ale jeho společníci rostlinu přivezli do Evropy.
My jsme se vydali po jejich stopách a tak si
skauti a skautky zkusili, jaké to je získat vůbec
prostředky, aby loď s výpravou mohla vyplout
z Anglie, jak získat domorodce na svou stranu,
přestát nejrůznější překážky na vodě, ve vzduchu i na zemi. Všem skupinám se to nakonec
podařilo a rostlinku šťastně dovezli do Evropy,
aby svou léčivou moc předala dál.
Skautský letní tábor však nejsou jen hry
a soutěže. Učili jsme se, co znamená v noci
odpovědně hlídat tábor, jak sekerou a pilou
(ne motorovou) připravit dřevo (bez újmy na
zdraví) na poradní oheň, do kuchyně či do

Příměstský tábor 2012
V letošním roce opět připravil evangelický sbor na letní prázdniny příměstský tábor
pro děti mladšího školního roku. 16. července přišlo na faru všech 24 přihlášených dětí,
aby zde soutěžily, hrály si a prožily společně krásný prázdninový týden. Pokud počasí
dovolilo, odehrávaly se všechny aktivity venku, v přírodě. Občas nás překvapila i dešťová přeháňka, ale naštěstí nebyla tak častá,
abychom museli měnit připravený program.
Poslední den týdenního společného pobytu
měli možnost pozvaní rodiče shlédnout fotografie z činností celého týdne, včetně módní
přehlídky batikovaných triček, která vznikla
na tomto táboře a dětem se moc podařila.
Celý týden se nesl v duchu vzájemné pohody, radosti a spokojenosti.
Dana Bobková, Miriam Petrová,
vedoucí tábora
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stanu (indiánské tee-pee to umožňuje), jak
pomoci v kuchyni připravit oběd pro ostatní,
co znamená ujít pár kilometrů bez pomoci
rodičovského auta a spoustu dalších věcí.
Každý z více jak třiceti účastníků měl na táboře své důležité a jedinečné místo a bez něj
by to nebylo ono. Dík náleží vedoucím, kteří
tábor připravili: Pavel Jež, Ondřej Blažek,
Dagmar Hemerová, vynikajícímu strážci
rodinného krbu – táborové kuchyně Jiřímu
Pilátovi, roverům – starším skautům, kteří se
ujali pomoci a vedení mladších táborníků.
Počasí bylo ideální a tak jak je už naší
tradicí: tábor u lesního rybníku poblíž osady Olší na Vysočině sice skončil (konstatováním a tedy největší odměnou pro ty, kteří
jej chystali: byl příliš krátký) ale, ať žije tábor
2013. Již nyní přemýšlíme a hlavně se těšíme na příští naše táborové pobývání v krásně přírodě s jedinečnými přáteli a s pořádnou
„celotáborovkou“
Luděk Korpa, vedoucí tábora

Blažkov 2012
I v letošním roce měly možnost rodiny s dětmi strávit
týden v příjemném prostředí rekreačního střediska Blažkov
na Vysočině nedaleko města Bystřice nad Pernštejnem.
Také letos byly pro velký zájem uspořádány dva týdenní pobyty. První proběhl poslední červencový týden pod
duchovním a programovým vedením faráře Luďka Korpy
a na něj navazoval druhý běh, jehož vedoucím byl farář
a brněnský senior Jiří Gruber. Stejně jako předešlé roky
i letos byly hry, soutěže a zábava úzce propojeny se slovem
duchovním a kreativní činností dětí i dospělých. Oba turnusy
se velmi vydařily a byly obohacením činnosti sboru.

První zářijovou neděli 2. 9. 2012 byl slavnostní bohoslužbou
zahájen nový školní rok. Po bohoslužbě byl pro děti připraven
program na zahradě Betléma s opékáním špekáčků. Slunečné
počasí umožnilo, že se na terase Betléma sešlo hodně nejen
dětí, ale i dospělých,
kteří si rádi společně
užili nedělní popolední siestu u kávy, čaje
a dobré buchtičky.
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Ohlédnutí za výstavami v evangelickém kostele

Od května 2012 byla v evangelickém kostele každý měsíc instalována nová výstava a návštěvníci ji měli možnost shlédnout vždy
v neděli dopoledne po bohoslužbách a odpoledne od 14 do 16 hodin,
kdy byl kostel otevřen pro veřejnost. Nutno říci, že otevřené dveře
kostela přilákaly celkem hodně zvědavců, kteří si přišli prohlédnout
nejen výstavu, ale využili příležitosti i k prohlídce kostela.
V letošní turistické sezoně mohli návštěvníci shlédnout obrazy
Václava Demely z Krumvíře, keramické plastiky dotvářené drátem
Dany Bobkové, dřevěné plastiky Jana Pokorného, dokumentární
fotografie z cest Jiřího Zajíce, obrazy Dagmar Klaškové, poetickou
fotografii Jitky Grúňové a kresby Martina Grúně z Bratislavy, v měsíci
říjnu bude instalována poslední výstava v tomto roce – obrazy Líby
Hochmanové z Rajhradu. Vzhledem k tomu, že evangelický kostel není galerie, neprobíhalo zahájení výstavy klasickou vernisáží, ale během bohoslužby byla představena výstava i její autor.
Na příští turistickou sezonu – od května do října připravujeme opět vystavit práce výtvarníků amatérů, o nichž budeme veřejnost informovat v prvním čísle Větrného mlýna.
Text, foto Dana Bobková

Podzim v evangelickém sboru
Po úspěšném cyklu filmových kavárniček, který byl pořádán od ledna do dubna 2012 na evangelické faře, zahájí opět
kavárnička svoji „činnost“. Na velkém
filmovém plátně budou mít každý měsíc,
vždy první pondělí od 18 hodin, možnost
zájemci shlédnout kvalitní film bez přerušování reklamou, zato s úvodním komentářem. K příjemnému večeru jistě přispěje
pohoštění v podobě výborné horké čokolády a domácího zákusku.
Také letos budou od 1. listopadu každý čtvrtek od 18,30 hodin probíhat na faře
biblické hodiny pro dospělé. Letošní téma
navazuje na loňský výklad Prvního listu do
Tesaloniky. Ke čtení a přemýšlení otevřeme poslední kapitoly tohoto listu a z nich
se soustředíme především na téma „věčného života“ a s ním spojenými otázkami biblického pohledu na konec lidského
života i budoucnost světa jako takového.
Pro dospělé se v neděli od 17.oo,
pro mládež od října v pátek od 19.30

hod. budou konat na faře kurzy Alfa. Jde
o cyklus promluv k tématům, která souvisejí
s křesťanskou vírou a následné diskuze,
jejímž smyslem je probírat daná témata,
klást otázky a vyjadřovat různé názory.
Žádná otázka není pokládána za nemístnou nebo zaujatou. Některá z témat: Jde
v životě ještě o víc? Jak získat víru?; Jak
mohu prožít zbytek života co nejlépe?.
V sobotu 17. listopadu 2012 od
14 hodin budou mít přihlášení zájemci
možnost zhotovit si vitráž technikou Tiffany
a o týden později, tedy 24. listopadu bude
nabídnut kurz keramiky s možností zhotovit si přátelskou soupravu - konvičku
a dva šálky, technikou plátování.
Letošní Advent bude již podruhé zahájen adventním trhem na farské zahradě.
Letos si zájemci budou moci zakoupit za
symbolickou cenu výrobky dětí i dospělých, ochutnat teplý punč, poslechnout si
v kostele přednášku. Výtěžek celé akce
bude použit opět na humanitární účel,
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tentokrát bude zaslán na konto projektu
Lékaři bez hranic. Cílem práce Lékařů
bez hranic je zmírnění lidského utrpení,
ochrana lidských životů a zdraví a znovunavrácení úcty k lidským bytostem
a základním lidským právům.
Již tradičně bude 25. prosince 2012
v evangelickém kostele pořádán koncert
pěveckého sboru Izmael a jeho hostů.
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Říjen 2012

Chtěli bychom i pro širokou veřejnost
připravit zábavné i poučné aktivity, ale
hlavně jde o setkávání dětí a občanů
našeho města při zajímavých akcích.
Právě, když píši tyto řádky, probíhá akce
„Dýňování“ – vyřezávání dýní spojené
s opékáním špekáčků, malování na obličej.
Dále připravujeme:29.10.2012 – pondělí „Loučení se světlem“, lampionový
průvod dětí městem spojené s kulturním
vystoupením.
22.11.2012 – čtvrtek „Drakiáda“- u Větřáku, 16.00 hodin
13.12.2012 – čtvrtek „ Vánoční jarmark“již tradiční akce dětí, v prostorách ZŠ
v 16.00 hodin
V týdnu od 21.1. – 25.1.2013 proběhne
lyžařský výcvik pro děti 3. – 5. ročníku
ZŠ
O jarních prázdninách – 11.2. – 15.2.
2013 sportovně- kulturně- tvořivý týden
na ŠK
26. 3. 2013 Taneční soutěž- „Tančí celá
základka“ – 1. stupeň ZŠ ve 13.00 hodin,
tělocvična ZŠ
27. 3. 2013 taneční soutěž – „Tančí celá
základka“ – 2. stupeň ZŠ ve 14.00 hodin,
tělocvična ZŠ
30.4. 2013 Pálení čarodějnic
V květnu 2013 bychom se chtěli zúčastnit na programu ke svátku matek
27.5. – 31.5.2013 Výstava dětských
výtvarných prací, vestibul ZŠ.
Budeme se těšit na Vaši účast. Přeji
Vám všem akční a příjemné babí léto.
Za kolektiv pracovníků ŠK
Mgr. Drahomíra Strmisková.

Právě končí první měsíc nového školního roku, zvykáme si na nový rozvrh, potkáváme
přes prázdniny povyrostlé děti. Začínáme s novou vedoucí školního klubu „ Větrník“
Mgr. Drahomírou Strmiskovou, „staronovými“ vedoucími zájmových kroužků a družin.
V tomto školním roce jsme otevřeli 3 oddělení školních družin pro žáky 1. 4. ročníku
1.
Oddělení vede: Mgr. Šárka Foretníková
počet dětí: 30
2.
oddělení vede: Gábina Prchalová
počet dětí: 30
3.
oddělení vede: pondělí – středa Mgr. Dana Věžníková
čtvrtek pátek Mgr. Petr Hrádek
počet dětí 30 a 15 zájmových kroužků:
Kroužek
vedoucí
Výtvarný 2. - 5. Bronislava Černá
třída
Florbal +. - 9. Pavel Volek ml.
třída
Modelář
Jaroslav Pavlík

Kdy
středa
13.15 - 15.00
čtvrtek
16.00 - 18.00
středa
13.30 - 15.30
Art Smajlík
Ing. Eliška Krmelová
pátek
13.00 - 15.00
Keramický 2. - 5. Dana Bobková
pondělí
ročník
13.00 - 15.00
Angličtina 2. roč- Mgr. Dagmar Hrádková středa
ník
11.45 - 12.30
Angličtina 2. roč- Mgr. Zita Richtrová
pondělí
ník
11.45 - 12.30
Folklórní tanec Alena Pitlachová
středa
1. - 7. ročník
16.00- 18.00
Dyslektický 2. - Mgr. Milena Filásková středa
4. třída
11.45 - 12.30
Baseball 5. - 9. Mgr. Zdeněk Kachnáč úterý
třída
13.45 - 15.15
Fitness posilo- Mgr. Pavel Kotrla
středa
vání 8. - 9. roč14.00 - 15.30
ník d,h
Angličtina 1. A
Mgr.Martina Pučálková úterý
11.45 - 12.30 až
od února 2013
Angličtina 1.B
Mgr. Radka Špačková středa
11.45 - 12.30

Kde
Ateliér ZŠ

Cena
400,- Kč

Tělocvična ZŠ

200,- Kč

Dílny ZŠ

300,- Kč

Stolní tenis

tělocvična ZŠ

Pavel Volek

středa
17.30 - 19.30
Pátek
18.00 - 20.00
čtvrtek

Relaxační míst- 250,- Kč
nost ZŠ
KIC
600,- Kč
třída 2.A

300,- Kč

třída 2.B

300,- Kč

KIC

300,- Kč

třída 3.A

0

hřiště za ZŠ

200,- Kč

posilovna v Háj- 200,- Kč
ku
třída 1.A

třída 1.B

Náboženství 1. Mgr. František Trtílek
- 5. třída
Výtvarný 6. - 9. Mgr. Ivana Kozmanová čtvrtek 13.30 - kuchyňka ZŠ
třída
15.00

500,- Kč
cena
učebnice
500,- kč
cena
učebnice
200,- Kč

400,- Kč

Dále pod vedením ŠK pracuje i Klub maminek a dětí „Sluníčko“ a Cvičení a plavání
rodičů s dětmi pod vedením paní Jiřiny Pilátové, vždy v pondělí od 16.00 hodin do
17.00 hodin, v tělocvičně ZŠ.
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Projekt EKOŠKOLA

Krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2011 – 2012:
Jak jsme slavili svátek naší planety – DEN ZEMĚ
Třídní skupiny žáků se pod vedením svých učitelů a organizátorkou akce
p. uč. M. Hečovou vydali
pozorovat přírodu. Vybrány byly záměrně dva ekologicky odlišné ekosystémy – Přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Sklenářův kopec + Lesík) a uměle vybudovaný
mokřad. Obě lokality se nachází v katastru obce Krumvíř.Tato akce byla využita jako
příklad ekosystémové výuky žáků a zaměřila se hlavně na porovnání výskytu různých druhů rostlin a živočichů. Hlavním cílem byla ale snaha informovat žáky o těchto
významných lokalitách v blízkém okolí, naučit žáky pozorovat přírodu a vytvořit přímý
osobní a kladný vztah k přírodě.
Získané poznatky využili žáci při plnění úkolů v připravených pracovních listech.

Vyhodnocení celoročních soutěží
•
•

Titul PRIMA EKO-TŘÍDA
získaly: 1. stupeň – třída 3.A (třídní uč. B. Černá)
2. stupeň – třída 7.A (třídní uč. L. Petrášová)
Sběr starého papíru
Nejvíce nasbíraly: 1. stupeň – třída 4.A (3 080 kg)
2. stupeň – třída 9.A (2 476 kg)

•
•
•

Sběr plastových vršků
Nejvíce nasbíraly: 1. stupeň – 3.A (123 kg)
2. stupeň – 7.A (128 kg)
Sběr elektroodpadu
Celkem nasbíráno.496 kg
Sběr baterií
Celkem nasbíráno.51 kg

! VELKÁ VÝZVA !
POMÁHEJTE NÁM SBÍRAT I V TOMTO ROCE:

Nejaktivnější členové Ekotýmu
7.A: Krybus René, Lazók Daniel
8.B: Lazók Marek

•

Starý tříděný papír – každý čtvrtek od 7:00 – 7:50 hod. v šatně
1. stupně ZŠ!

•

Vršky z PET-lahví – malé množství kdykoliv v kabinetě č.8 (p.uč.
Hečová) - větší množství každý čtvrtek v 7:00 – 7:50 hod. v šatně
1.stupně ZŠ!

•

Vysloužilé baterie – ve vestibulu školy je umístěna u zadního vchodu plastová nádoba!

•

Vysloužilá drobná elektrozařízení – ve vestibulu je umístěna velká červená popelnice, popř. do kabinetu č.8 (p.uč. Hečová)

9.A: Bubeníček Jan, Brázdil Michael, Hájek Petr,
Karakevas Nikos, Kortiš Jakub, Zábojníková M.

Školní rok 2012 – 2013
Ve školním roce 2012-13 tvoří Ekotým tito žáci:
8.A: Krybus René, Lazók Daniel, Lizna Tomáš, Prokeš Roman
8.B: Blažek David, Gottwald Anna, Chybová Eliška, Krapková Katka, Líznar Richard, Pavloušek Jakub, Straková Magda, Věchetová
Alena, Vodák Vladimír, Vytrhlíková Tereza
9.A: Foretníková Michaela, Jakubčíková Jolana, Krátký Milan, Miklík Dominik, Přichystal Jiří, Svoboda Lukáš, Tomanová Hana
9.B: Dudková Barbora, Formánek Martin, Hortvíková Kristýna, Lazók Marek, Matulová Jana, Požár Tomáš, Růžičková Adéla, Strouhalová Radka
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EKOŠKOLA – plán činností na škol. rok 2012-2013
ZÁŘÍ:
BŘEZEN:
- EKOTÝM: pravidla fungování Ekotýmu, orientační program na - Světový den lesů (21.3.)
škol. rok 2012-13, hodnotící komise, třídní ekohlídky (vynáše- - Světový den vody (22.3.)
ní sběrných pytlů), služby při sběru starého papíru
DUBEN:
- Světový den zdraví (7.4.)
Celoroční projekty
- Recyklohraní (sběr elektrozařízení, baterií, zářivek, plnění úkolů) - „Velikonoce s Ekoškolou“: soutěž tříd o nejlepší velikonoční
atmosféru ve třídě
- Sběr starého papíru a plastových vršků (říjen - květen)
- Prima eko-třída (vyhlášení soutěže tříd s vyhodnocením - Den Země (22.4.)
a finanční odměnou)
KVĚTEN:
Den Slunce (3.5.): význam sluneční energie (od r. 1978)
ŘÍJEN:
- „Silný kafe“ (2.10.) – výukový program Lipka Brno (vysvětlení - exkurze (Kovosteel Hodonín, sklárny Květná, Hostětín, …)
fungování konvenčního obchodu spolu s alternativou, kterou
ČERVEN:
nabízí Fair Trade neboli spravedlivý obchod)
- Světový den výživy (16.10.): pomáháme rozvíjet zdravý život- - Světový den životního prostředí (5.6.)
- Vyhodnocení celoroční práce Ekotýmu, celoročního soutěžení
ní styl našich žáků i pedagogů (v hodinách Př, EV, RV)
- „Klimatizace aneb něco je ve vzduchu“ (18.10.) - výukový prove sběru starého papíru, plastových vršků, elektra, baterií
gram Lipka Brno (globální změny klimatu, příčiny a důsledky)
Vyhlášení nejaktivnějších členů Ekotýmu
- Den stromů (20.10.): Les a jeho význam
- Výlet za odměnu !
LISTOPAD:
- Konference environ. výchovy KONEV (7.11.2012)
- Světový den Ekoškol (7.11.): Ekoškoly na celém světě pořádají akce za udržitelnější svět! na téma energie, biodiverzita,
doprava, šetrný spotřebitel, klimatické
- „Není těžký chodit pěšky“ (22.11.): ekologický výukový program Lipka Brno (jak doprava mění tvář měst a krajiny, výhody
a nevýhody automobilové dopravy, vliv dopravy na životní prostředí, životní styl a zdraví)
PROSINEC:
- „Ekovánoce v naší třídě“ – navození atmosféry Vánoc ve třídě
(hodnocení)
LEDEN:
- Ekologický kalendář na rok 2013 (sestavení ekologického
kalendáře - vyhodnocení)
ÚNOR:
- „Komu chutná prales?“ (21.2.) - ekologický výukový program
Lipka Brno (vztah lidí k pralesům a jejich kácení, význam pralesa, výrobky FSC + BIO a další)

Eko-novinky
•

Nové EKOCENTRUM TRKMANKA ve Velkých Pavlovicích
Ekocentrum s environmentální vzdělávací zahradou vzniklo
rekonstrukcí budovy bývalého Zámečku a vytvořilo zázemí pro
realizaci ekologického vzdělávání, výchovy, osvěty a environmentálního poradenství na úrovni regionu, ale i Jihomoravského
kraje a České republiky (www.ekocentrum-trkmanka.com)
•

Lidstvo produkuje stále více odpadu
Lidstvo v současnosti vyprodukuje 1,3 miliardy tun odpadů
ročně. Do roku 2025 by to mohl být dvojnásobek. Jde o papír,
plasty, skla a kovy z domácností, kanceláří nebo obchodů.
V čele statistiky jsou Spojené státy, druhou příčku obsadila Čína.
V současnosti se na světě recykluje, kompostuje nebo
přirozeně rozkládá zhruba čtvrtina odpadu!
Text a foto: Mgr. Hečová M., koordinátorka EV

když jsem se procházela s mladší sestrou Sabinkou, našla
Štístko jsemVnasobotu,
silnici malého ptáčka.Tak jsem ho vzala domů, aby ho něco nezaje-

lo, protože tam tak smutně pískal.Doma jsme s maminkou a tatínkem zjistili,
že je to sýkorka koňadra. Nejdříve nás maminka poslala ptáčka vrátit zpátky na místo, že někde bude
mít maminku. Později jsme se šly podívat a sýkorka tam pořád smutně pískala, tak se rozhodlo, že se
ji pokusíme doma zachránit. Doma jsme mu dali jméno Štístko a to proto, že ho bude moc potřebovat.
Na počítači jsem s rodiči našla stránky pro zvířátka v nouzi a tam jsme zjistili, jak mu můžeme pomoci.
Nejdříve jsem natrhala toaletní papír na spodek klece a udělala z něj hnízdo. Uvařily jsme vejce natvrdo,
nastrouhaly a se strouhankou zahustily tak, aby jsme z něj vytvarovaly červíky. Pak tatínek zajel koupit do
Brna opravdové červíky. A tak začíná záchrana našeho miminka.
Každé dvě hodiny dáváme mouchy, červíky a vajíčkové válečky. Po
každém jídle dáváme malému ptáčátku kapátkem pít. Ráno, když
začínají zpívat ptáčci, to je po páté hodině se začíná budit i naše
Štístko a dává nám najevo, že má prázdné bříško a je třeba vstát.
Snad se nám podaří to naše ptačí miminko zachránit a bude se moci
vrátit zpátky mezi své kamarády a prožít si svůj krásný ptačí život.
Jaro 2012, Denisa Kyselková, 4. třída
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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

Maturitní ročník
v Praze
Nový školní rok začal a vzhledem k tomu, že ten letošní je náš poslední, rozhodli jsme se, že si ho zpestříme
zajímavou exkurzí do Prahy. Hned druhý týden jsme tedy
nasedli do autobusu a zamířili do hlavního města, ležícího
v samém srdci naší země. Jelikož nám počasí přálo, hned
po příjezdu a ubytování jsme se ochotně přidali k tisícům
dalších turistů, kteří přijeli se stejným cílem jako my - poznat
všechna zákoutí tohoto velkolepého města a dozvědět se
něco nového.
Naše první kroky nevedly nikam jinam než na známé
Staroměstské náměstí, pyšnící se orlojem, kvůli kterému se

zde každou hodinu shromažďují návštěvníci z celého světa. Dále jsme
se vydali na prohlídku Židovského muzea i se starodávným hřbitovem
a poté jsme byli vřele uvítáni v sídle Senátu ČR, jenž sídlí ve Valdštejnském paláci. Mezi další zajímavá místa, která jsme za svůj pobyt v Praze
například navštívili, patří například Václavské náměstí se sochou patrona naší země, Pražský hrad, kde jsme se stali svědky výměny stráží,
dále také Vyšehradský hřbitov, na kterém leží řada nejvýznamnějších
českých osobností, nebo Petřínská rozhledna, ze které ti nejodvážnější,
respektive ti, kterým zbylo nejvíce sil na překonání tolika schodů, mohli
spočítat, jestli je Praha opravdu stověžatá, jak se o ní říká.
Jestli tomu tak je, to už si budete muset zjistit sami. Protože každý
správný Čech by si měl aspoň jednou za život udělat výlet do našeho
hlavního města, aby sám nasál atmosféru historických míst a starých
časů.
Markéta Kurečková (G8)
Nafotila Daniela Kulíšková

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

Adaptační kurz
tříd A1, I1, O1 Druhý den před snídaní si šli někteří
3. září v pondělí ráno se naše třídy vydaly na adaptační kurz na Baldovec. V autobuse jsme se začali postupně seznamovat
a když jsme přijeli na místo, celkem jsme se
navzájem znali. Ihned po ubytování v chatkách jsme šli na oběd. Potom se nás ujala
svérázná paní instruktorka, která nás vedla
při seznamovacích hrách, při kterých jsme
se velmi pobavili.
Odpoledne jsme se přesunuli k horolezecké stěně, kde jsme byli poučeni o bezpečnosti, abychom si nezpůsobili zranění.
Tato aktivita byla sice velmi vyčerpávající,
nicméně velmi zábavná.

naši sportovci zaběhat do lesa a po snídani
jsme se společně vydali na zříceninu hradu
Holštejn. Po obědě jsme navštívili lanové
centrum, kde jsme se dostatečně vyřádili.
Někteří z nás se této aktivity nechtěli účastnit, tak se šli vykoupat do bazénu. Večer nás
čekalo překvapení, mohli jsme se svézt na
lanovce. V deset večer jsme se opět odebrali
do chatek a šli spát.
Třetí den ráno jsme se všichni těšili na
střelbu z luku. Na cestě zpět do Klobouk
jsme provedli zhodnocení a i přes některé
drobné nedostatky jsme byli spokojeni.
Text a foto: studenti prvních ročníků
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Bonitace
drobných
hospodářských
zvířat
Ve čtvrtek 6. září 2012 se studenti
oboru Agropodnikání MěSOŠ Klobouky
u Brna zúčastnili přípravy významné chovatelské akce, kterou pořádala ZO ČSCH
Hodonín. Jednalo se o 42. Celostátní
výstavu mladých králíků a 4. Celostátní
výstavu mladé drůbeže. Výstava se uskutečnila v areálu Velkých kasáren v Hodoníně ve dnech 7. - 9. září 2012. Zúčastnilo se jí 585 chovatelů, kteří vystavovali
2 911 králíků, 942 kusů drůbeže a 135
kusů holubů. Již tradičně při těchto akcích
pomáhají naši studenti, jednak jako zapisovatelé a také při manipulaci se zvířaty.
Vzhledem k velkému počtu vystavovaného zvířectva byla práce mnohem náročnější než v předchozích letech. O to více
si vážíme velmi dobrého hodnocení práce
našich studentů od ředitele výstavy pana
Jana Bayera.
Také samotní studenti hodnotili výstavu jako velmi zajímavou a pro ně přínosnou.
Text, foto: Ing. František Koráb
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Podali jsme projekt domácího kompostování!
Naše obec podala žádost o dotaci na projekt předcházení vzniku biologických odpadů domácím kompostováním.
V rámci tohto projektu by měli být vše domácnosti začátkem
příštího roku vybaveny kvalitními zahradními kompostéry, které pomůžou našim obyvatelům řešit otázku co s odpadem ze
zahrady. Proč jsme se ale do projektu pustili?
Separace a spracování bioodpadu
Každý obyvatel ročně vyprodukuje v průměru 331kg komunálního odpadu. Z tohoto množství až 50 % tvoří bioodpad. Skládá se z posečené trávy ze záhrad, listí, větví stromů, ovocních
a zeleninových odpadů, dřevěných pilin, kůry či trusu zvířat. Toto
všechno pravidelně odvážíme nebo spalujeme, případně vytváříme nelegální skládky. Proč? Pokud nechtěné suroviny správně
zužitkujeme a proměníme na hnojivo, ušetříme životní prostředí i
své peníze za nákup umělých hnojiv. Jednou z nejstarších a nejrozšířenějších člověkem řízenýchch recyklací je kompostování,
které zintenzívňuje a optimalizuje půdní mikrobiologické procesy.
Pomocí kompostování je možné z rozličních bioodpadů získat
kvalitní organické hnojivo - kompost. Kompostování je tedy přírodní proces, při kterém dochází k rozkladu organických odpadů
působením mikroorganizmů na humusové látky.

(vysokohustotní polyetylén) – zabezpečuje stabilitu a životnost
kompostéru; hmotnost –z důvodu prevence před případným
prasknutím způsobeným tlakem bioodpadu ve vnitř kompostéru; a na praktické vlastnosti – od kterých závisí správnost
procesu kompostování, jeho rychlost a pohodlnost – množství
provzdušňovacích otvorů, systém zabraňujíci ucpávání větracích otvorů, jednoduché plnění a vybírání hotového kompostu
ze všech stran, pojistka proti větru, jednoduchá montáž a pod.
Jak spávně kompostovat v kompostéru?
Při kompostování je důležité odpadový materiál zmenšovat
a drtit. Pokud vhazujete rozdrtěný zahradní odpad do kompostéru, promění se omnoho rychleji v hodnotný kompost bohatý na živiny. Je důležité jednotlivé vrstvy odpadu nevrstvit ale
míchat spolu – trávu se štěpkou a kuchynskými zbytky. Je taktéž důležité sledovat správnou vlhkost kompostu – jestli je příliš
suchý – polévat, jestli je příliš vlhký – přídávat štěpku, suché
listí, zeminu, papír a pod.
Co patří do kompostu? Listí, tráva, podrtěné větvi, skořábky
z vajec, kuchňské zbytky – slupky, papír, popel z dřeva, kávové
a čajové zbytky, omezeně výkaly hospodářských zvířat,
Co nepatří do kompostu? Sklo, plasty, barvy, chemické látky, léky, prach z vysavače, mléčné výrobky, kosti a maso.

Proč zahradní kompostéry?
Protože jsou ideálními pomocníky při kompostování. Jsou
vyrobeny z recyklovaného plastu, nádoba kompostéru nemá
dno (z důvodu styku s půdou a přístupu mikroorganizmům
a žížalám). Co je nejdůležitější – kompostéry skracují čas
potřebný na kompostování o více jak polovinu, zjednodušují
celou činnost a dělají ji estetickou protože kompostéry nepůsobí na zahradě rušivě. Regulují teplotu, vlhkost, přístup vzduchu a světla. Šetří místo na zahradě. Odstraňují nepříjemný
zápach, který vábí hmyz a zvířata. Šetří také peníze za odvoz
domovních odpadů – kompostováním je možno spracovat až
50% kuchyňských odpadů.

Výsledek
Kompost je kvalitní organické hnojivo, kterým se do půdy
vracejí všechny cenné živiny. Zralý kompost možno využít na
různé účely. Ku příkladu na jaro přidáváme kompost k zelenině a ku kytkám co podporuje úrodnost půdy a rostliny jsou
tak zásobovány potřebnými živinami. Větší množství kompostu
nahrneme k ovocním a okrasním stromům. Vrstva kompostu
příznivě ovlyvňuje příjem dešťové vody a kyprost půdy. Můžeme
jej využít při zakládání nových zahrad a trávniků.
I díky tomuto systému separace bioodpadu můžeme znížiť
množství komunálního odpadu. Znamená to znížit náklady na
sběr a zvoz odpadu a použít tyto finance do smysluplnějších
Při výběru kompostérů pro naši obec jsme kládli velký důraz činností v naší obci. Dále v rámci projektu připravujeme taky
na několik faktorů: kvalita materiálu, ze kterého jsou vyrobeny přednášky o kompostování a informační kampaň.

Euroklíč pro zdravotně postižené
Vážení přátelé,
Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Národní
radou osob se zdravotním postižením ČR
a dalšími partnery nabízí:
* držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P,
* diabetikům,
* stomikům,
* onkologickým pacientům
a rodičům dětí do tří let účast v projektu
„Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012“.
Osobám se zdravotním postižením
a rodičům dětí do tří let budou předávány
Euroklíče, díky nimž budou mít ve veřejných
budovách přístup do sociálních a technických kompenzačních zařízení – výtahů, svislých a schodišťových plošin, WC, místností
s přebalovacími pulty pro batolata …
Euroklíč lze použít v řadě zemí Evro-

py, u nás je již Eurozámkem osazeno přes
400 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, obchodních centrech …).
Uzavření těchto prostor Eurozámkem
zajistí zdravotně postiženým a malým dětem
čisté a vybavené prostření, které potřebují ke
svého hygieně.
Euroklíč může zdarma získat každý
držitel průkazky TP, ZTP, ZTP/P, diabetik,
stomik a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji.
Je nutné předložit:
* občanský průkaz
* průkaz TP, ZTP, ZTP/P.
U těch, kteří nejsou držiteli těchto průkazů, bude do Evidenční karty Eroklíče napsáno
čestné prohlášení, že patří do některé z uvedených cílových skupin (diabetici, stomici… ).
Euroklíče je možné vyzvednout oproti
uvedeným dokladům na:
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* Městském úřadě Klobouky u Brna, kancelář
sociálních věcí, p. Jana Šabirová, tel. 519 361
581, e-mail: socialni@kloboukyubrna.cz.
Zde je možné obdržet i základní sociální poradenství pro osoby v hmotné nouzi,
rodiny s dětmi, seniory, a jiné znevýhodněné cílové skupiny; nebo na Regionálním
pracovišti a poradně NRZP ČR pro Jm
kraj, Cejl 32, Brno, tel. 542 214 110, e-mail:
brno@nrzp.cz.
Poradna poskytuje i bezplatné odborné
sociální poradenství osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí se
zdravotním postižením, opatrovníkům osob
zbavených nebo omezených ve způsobilosti
k právním úkonům a dalším rodinným příslušníkům a ostatním pečujícím osobám.
Klobouky u Brna, 24, 9. 2012
Jana Šabirová, MěÚ Klobouky u Brna
odbor sociálních věcí

Betlém se ještě více otevře veřejnosti
Máte rádi originální výrobky, dobré
víno, nebo potřebujete hezký a milý dárek
pro své přátele a známé? Od 9. října
t.r. najdete zmiňované zboží v Krámku na
Betlémě. V jednom z krásných sklepů zde
bude trvale umístěn obchůdek s dárkovým
zbožím. Hlavním sortimentem budou rukodělné výrobky klientů střediska BETLÉM,
především svíčky, šperky, textilní výrobky

a mnoho dalších, ale také dobrá a kvalitní
vína od několika vinařů, bylinné čaje z Čejkovic a snad i dobrá a kvalitní káva.
Slavnostní otevření krámku je plánováno na 9. 10. 2012 v 10 hodin dopoledne.
Přijďte se podívat a možná i nakoupit, rádi
Vás přivítáme a provedeme i Domovem
Betlém.
Bc. Jana Lexová

Potřebujete invalidní vozík?
Diakonie ČCE vám ho daruje nebo zapůjčí
„Važte si toho, že máte zdravé nohy a můžete chodit“, často připomíná Jindra Stania z Domova Betlém svému okolí. Ani nejlepší vozík nenahradí přirozený způsob
lidského pohybu po vlastních nohou, ale když tato možnost z nějakého důvodu selže,
vozík se stává nepostradatelným. Ono selhání může být velmi nečekané a nemusí
k němu dojít úrazem, stačí například mozková příhoda. Pak nastává boj o čas - jednání
s neurologem, pojišťovnou, dodavatelem vozíku. Většinou na tato jednání není laik ani
připraven. Proto BETLÉM již řadu let pomáhá půjčováním invalidních vozíků a dalších
pomůcek osobám, kterým se život změnil vlivem zhoršeného zdravotního stavu. Od
září však tato pomoc nabývá mnohem výraznějších rozměrů.
V září do Diakonie ČCE dorazilo 299 nových invalidních vozíků z USA, které budou
zdarma distribuovány potřebným lidem v České republice – klientům Diakonie či jiných
zařízení, ale také široké veřejnosti. Přidělení vozíku budou provádět vyškolení zaměstnanci Diakonie ČCE.
Zájemci si mohou vybrat ze dvou typů vozíků s mechanickým pohonným zařízením. První typ je vhodný pro pohyb ve vnitřních prostorách, druhý je vybaven silnějšími
koly, a proto se hodí i pro pohyb venku. Oba vozíky jsou určeny lidem, kteří ovládají
horní část těla. Vozíky jsou uzpůsobeny doprovázení druhé osoby, umožňují však také
samostatný pohyb uživatele.
Za poskytnutí vozíků děkujeme Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů z amerického Salt Lake City. Dar zprostředkovala Komise humanitární služby této organizace, jež pomáhá lidem bez rozdílu vyznání po celém světě. Velmi si tohoto daru a naší
spolupráce vážíme.
V případě zájmu se obraťte na pana Tomáše Vostřáka, který je certifikovaným distributorem vozíků. Můžete volat v pracovní
dny od 7:00 do 16:00 na tel.: 519 420 657, nebo poslat email: vostrak@betlem.org, nebo obyčejný dopis na adresu Diakonie ČCEstředisko BETLÉM, Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna.
Diakonie ČCE –
středisko BETLÉM
zve širokou veřejnost k návštěvě
a prohlídce všech svých
domovů v rámci dne otevřených dveří, které se budou konat jako součást Týdne sociálních služeb
v ČR. Domovy Betlém, Narnie i Arkénie budou pro veřejnost otevřeny 9. a 10. října vždy od 9 do 16 hodin.
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Spíše pro mladší generaci je určeno pozvání na 4. ročník benefičního koncertu pro Narnii, který se koná opět v Sokecu v Hrušovanech u Brna v sobotu 13. října od 19,30 a vstupné činí 100 Kč.
Těšit se můžete na kapely Medvěd 009, Mr. Dynaboom, Frog in
Fog a Coca Core Company a DJs: Tinnitus, Dworak a Miky (trash
sound). Výtěžek večera zdvojnásobí Nadace Divoké husy a je určen
k zakoupení nových oken do pokojů v Domově Narnie v Morkůvkách.
Také v letošním roce pořádá středisko BETLÉM společenský
večer s dobročinnou aukcí v Hotelu Centro v Hustopečích. Akce je
připravována na sobotní večer 17. listopadu.
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Zahrádkáři na Zlínsku
V sobotu 18.srpna pořádal Zahrád- Rudolf Jelinek. Prohlédli jsme si její pod- domů. Přesto jsme se na mnoha panelech
kářský svaz zájezd do Zlína a okolí. nikovou prodejnu a zakoupili světoznámé dověděli mnohé o životě této osobnosti
Naším prvním cílem bylo hlavní město
Zlínského kraje Zlín.Kdo tam nebyl,byl jistě
velmi příjemně překvapený záplavou zeleně a začleněním všeho, co zbylo z výrobního areálu firmy Baťa,do moderního města
21.století. V Muzeu obuvi jsme viděli vývoj
obuvi za několik staletí a také trochu z historie firmy Baťa,která udělala ze Zlína velkoměsto obuvi. V sídle krajského úřadu na
nás dýchla atmosféra třicátých let,protože
jsme se projeli výtahem mrakodrapu,který
byl sídlem ředitelství firmy Baťa a výtah byl
přímo pracovnou pana Bati. Z vyhlídkové
terasy na střeše byl ve slunečném dopoledni pěkný výhled na celé město. V budově je
i funkční výtah tzv.páter noster, který se už
hned tak nevidí. Pokračovali jsme do Vizovic. Na kraji městečka je výrobní areál likérky

produkty jako Praděd a Vizovická slivovice.
Pak už jsme poseděli na obědě ve vizovické restauraci Zámecká vrátnica,která stojí
proti budově zámku. V zámeckém areálu
jsme navštívili pěknou cukrárnu s širokým
sortimentem belgických pralinek a dobré
kávy. Pak už začala vlastní prohlídka zámku, který byl postaven v polovině 18.století na základech mnohem starších staveb
a bývalého cisterciáckého kláštera. Interiéry
byly příjemně zařízené spoustou historického nábytku. Pak už náš autobus směřoval do Uherského Brodu,údajného rodiště
J.A.Komenského a jeho muzea. Muzeum
je v historické budově městského opevnění
a je věnováno osobnosti Komenského
a jeho životní dráze v pohnuté době 16.století. S nepochopením jsme sledovali vlažný
projev průvodkyně,která asi již spěchala

a přečetli si některé úryvky z jeho děl,které
jsou opravdu nadčasové a platné i ve školách dnešních. Náladu nám zlepšila prohlídka expozice s památkami na různá řemesla,
některé předměty známe i dnes. V teplém
odpoledni se nám ještě nechtělo na večeři a domů,tak jsme se vrátili do Luhačovic.
V lázeňském městečku nás uvítala jako
obvykle brzy uzavřená hala na hlavní kolonádě s pramenem Vincentky. Uprostřed léta
v sobotu se nám zdá,že je to hloupé a nepochopitelné. Ostatní volně přístupné prameny
jako Ottovka naštěstí fungovaly, i prodejny
lázeňských oplatků byly plné dobrot. Den
se už nachýlil a nás čekala cesta domů.
Po krátké večeři jsme se v pohodě vrátili
domů také díky panu řidiči Lorencovi z firmy
Bors,kterému chci touto cestou poděkovat.
Hana Dršková

Naši nejmenší a fotbalový míč
Rozhovor
s p. Janem Pilátem
Co Vás vedlo k tomu založit fotbalový oddíl a věnovat se dětem od těch nejmladších?
Žádost několika maminek, abych vedl
děti k fotbalu. Na počátku bylo 33 dětí
rozdělených do tří skupin dle věku. Tři až
čtyři roky, čtyři až pět a od pěti do deseti
let. O tyto děti se starám já a J. Brychta.
Počty dětí se mění podle času maminek.
Jakým způsobem seznamujete děti

s fotbalovým míčem?
Od pana Bubeníčka, jenž vede fotbalovou přípravku Zbrojovky Brno, jsem získal materiály, z kterých čerpám rady. Tedy
za pomoci her, tělesnou výchovou, přiměřeně jejich věku, seznamování s míčem
– jeho tvarem, kam se pohybuje apod.
Po tréninku děti vždy dostanou malou
odměnu za úsilí ve formě čokoládky nebo
oplatky.
Jaký je ohlas u dětí?
Ten je veliký. A účast většinou stoprocentní. Zatím jsme venku na hřišti, ale už

bude načase vymyslet pro děti činnost,
než nastane podzimní sychravé počasí.
Záleží ovšem na tom, zda nám MěSOŠ
povolí činnost v její tělocvičně.
A jaký je ohlas u rodičů dětí?
Kladný. Za to, že se věnujeme jejich
dětem, nám moc děkují.
I já se musím k díkům připojit, neboť
jsem chvíli sledovala, s jakou péčí se pan
Pilát a Brychta dětem věnovali. Přeji hodně úspěchu do další činnosti. A nám všem
více lidí zapálených pro dobrou věc.
M. Vlčková

Informace z klobouckého florbalu
Uplynulá sezóna byla velmi úspěšná. Muži vyhráli III. ligu
a postoupili do druhé. Dorostenci ve II.lize byli třetí. Ihned po
ukončení byla zahájena příprava obou družstev na nový ročník
florbalových soutěží. Zprvu byly tréninky z důvodu dovolených
nepovinné. Postupně se do přípravy na nastávající sezónu zapojili všichni hráči.
O prvním srpnovém víkendu se družstvo mužů zúčastnilo čtvrtého ročníku mezinárodního florbalového turnaje HYDRA CUP ve
Svitavách. V krásné svitavské sportovní hale po dva dny mezi
sebou soupeřilo 12 týmů. K desíti českým se připojilo slovenské
družstvo z města Partizánské a švýcarští florbalisté ze Seedorfu.
Do finále se probojoval obhájce vítězství prvoligový brněnský Hattrick a po výborných výkonech, naše mužstvo, které
bylo doplněno dvěma dorostenci. Zápas skončil nerozhodně 3:3
a o vítězství v turnaji rozhodovaly samostatné nájezdy, ve kterých
jsme zvítězili také díky tomu, že náš brankář Tomáš Hradečný byl

k nepřekonání.
V průběhu prázdnin jsme navázali kontakty s florbalovým
oddílem z Hodonína. Společně trénujeme v nádherné městské
sportovní hale .V přípravě na novou sezónu nám pomáhal i zkušený hodonínský trenér pan Falta, který přislíbil spolupráci i do
budoucna. Od 17. do 19. srpna se konalo ve sportovní hale Želva
v Dubňanech sportovní soustředění mužů a dorostenců. Po tři
dny jsme pilovali florbalové dovednosti a nacvičovali herní situace. Soustředění se také zúčastnili hráči z okolních oddílů, kteří by
mohli pro tuto sezónu mužstvo doplnit. V průběhu následujících
dní jim byl vyřízen přestup nebo hostování.
Součástí přípravy na letošní sezónu byla rovněž účast v Poháru České pojišťovny. V prvním kole, které jsme pořádali v Dubňanech, jsme porazili Orlovou 11:1, Lanžhot 10:3, Rousínov 12:4
a Ratíškovice 6:2. K zápasu
druhého kola jsme jeli až do pokračování na další straně
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Bílovce. Zde jsme vyhráli 9:3 a díky vítězství nás čekalo utkání
třetího kola ve Vysokém Mýtě. Domácí tým FTC jsme porazili 8:2
a postoupili tak do čtvrtého kola. V domácím prostředí, v Hodoníně, na nás čekal ve čtvrtek 13.9. soupeř velmi zdatný-druholigový
tým Kopřivnice. Hráči hostujícího mužstva nám ukázali, co nás
v nastávajících mistrovských zápasech čeká. Předvedli rychlou,
technickou, důraznou hru s dobrým zakončením a tak náš nově
se tvořící tým prohrál zaslouženě vysoko 5:11.
Touto porážkou jsme svoji pouť pohárovými zápasy ukončili.
V případě vítězství by naše mužstvo hrálo osmifinále. Porážka od
Kopřivnice byla užitečná v tom, že jsme poznali, jak těžký bude
nastávající druholigový ročník. Poučili jsme se z chyb, které jsme
i z důvodu nezkušenosti a nervozity dělali.
V sobotu 15. 9. byla zahájena mistrovská soutěž. Na domácím hřišti v Dubňanech jsme přivítali druhé nejlepší mužstvo
uplynulé druholigové sezóny – Spartak Přerov. První třetinu
jsme po vyrovnané hře prohráli 1:0. Ve druhé jsme zabrali,
využili nabídnutých příležitostí ke vstřelení branek a vyhráli jsme
ji 4:1. Ve třetí třetině hosté vyrovnali a ujali se vedení 5:4. Potom
se stav utkání měnil jako na houpačce a po 60 minutách čistého
času byl výsledek 7:7. Nebylo rozhodnuto ani po pětiminutovém
prodloužení a tak došlo na samostatné nájezdy. Rozhodly pevnější nervy a lepší brankař, kterým byl náš Tomáš Hradečný.

Utkání jsme vyhráli 8:7 a získali po velkém boji a pěkném utkání
první druholigové body.
Dorostenci se v přípravném období zúčastnili turnaje v Brně.
Tři brněnské týmy hrají první ligu a tak naši, hrající o stupínek
níže, mohli ukázat svoji kvalitu. Po dvou těsných porážkách, od
Bulldoků a Gulliverů, porazili Hattrick. V turnaji se umístili na
3. místě.
Vážení čtenáři, pokud vás florbal zajímá a máte zájem naše
družstva podpořit, přijeďte se na nás podívat. O konání domácích
zápasů vás budeme informovat v městském rozhlase.
Vše o florbale,včetně našich výsledků, můžete najít na internetové adrese: www.cfbu.cz
Pavel Volek ml.
II. florbalová liga:
2. kolo Klobouky – Prostějov
3. kolo Klobouky – Olomouc

11 : 5 (4 : 0, 3 : 3, 4 : 2)
5 : 10 (1 : 1,1 : 5, 3 : 4)

Jihomoravská liga dorostenců
1. kolo Klobouky – Mikulov
2. kolo Klobouky – Bulldogs Brno B

8:1
8:3

To jsou výsledky z tohoto víkendu.

Tábor Zubří – mořeplavci 2012

Pro toho, kdo pravidelně sleduje naše
stránky, nebylo téma letošního tábora žádné překvapení, protože měl možnost přečíst si legendu:
V době, kdy člověk neměl jisté stálé
živobytí, byla jednou z možností, jak se stát
slavným a bohatým a zažít dobrodružství,
plavba po moři. Stát se námořníkem! A tak
se muži nejen z přístavních měst Anglie,
Francie, Portugalska, Španělska a Itálie
nechali najímat do služeb více či méně
zkušených kapitánů a vydali se objevovat
nový svět. Svět dosud neobjevených nebo
polozapomenutých zemí, ostrovů a civilizací, svět plný zlata, ztracených pokladů,
tajných spisů a lektvarů, kouzel a záhadných mořských bytostí. Ale také svět plný
nástrah, nejednou lodě ztroskotaly, ať už
kvůli špatnému počasí nebo z nevysvětlitelných (často mysteriózních) důvodů.
Moře navíc brázdily a dosud brázdí koráby
s piráty či lodě bez posádky, mnoha místům se raději zkušení kapitáni vyhýbají,
například bermudskému trojúhelníku, kde
se ztrácí lodě. Na ostrovech bydlí hrůzo-

strašní kanibalové, na jiných zase nymfy,
od kterých nelze odtrhnout zrak. Námořník
při takových cestách musí být silný, chytrý
a hlavně musí mít srdce na pravém místě!
A právě do doby, kdy se námořník může
stát buď slavným mořeplavcem, nebo nevýznamným „mořským červem“ se přesuneme…
Ale i děti, které tento text neznaly, se
brzy dostaly do obrazu a vytušily, co je
čeká. Prvním úkolem mladých nezkušených mořeplavců bylo sehnat si kapitána,
důstojníka (vedoucího a instruktora) a loď,
a tak vznikly oddíly s názvy (lodí) Victory,
Sao Gabriel, Queen Mary a Mary Celeste.
Nově vytvořené posádky mezi sebou soutěžily v různých celotáborových hrách, díky
kterým se dostávaly na moři stále dál od
břehu a mohly být první, kdo objeví neznámé ostrovy – nové světy. Po celou dobu
sepisoval do lodního deníku zážitky všech
posádek nejslavnější
objevitel
a mořeplavec Marco Polo. Někteří
mladí námořníci si
z něj vzali příklad
a založili si vlastní
lodní deník, kam
si mohou i nadále
psát své zážitky
nebo lepit fotky.
Kdo na to zapomněl, může si svůj
„cancák“
založit
i teď a dovést ho
s sebou příští rok.
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Je to již třetím rokem, co náš tábor
zamířil do Zubří k Novému Městu na Moravě. Krásné přírodní podmínky okolo Zubří
letos ještě podpořilo počasí, protože prvních čtrnáct dní prázdnin bylo z celých
dvou měsíců asi nejtepleji. Pokud už vedro bylo nesnesitelné, mohli jsme se chodit
koupat do nedalekého rybníka, v opačném
případě jsme měli k dispozici dřevěný srub,
kam se dá před deštěm schovat. Na kratší
výlety se dá jít do Pohledce, na delší do
Nového Města, nejstarší oddíl Bulharů
letos dokonce absolvoval dvoudenní túru
na hrad Pernštejn.
Námořnické téma děti v žádném případě neochudilo o učení se typických
tábornických dovedností, které jim mohou
bez nadsázky někdy i zachránit život. Po
oddílech, samozřejmě odstupňovaných
věkem, se děti zábavnou formou naučily
pokračování na další straně

manipulovat s lodí,
získaly modrobílá
pruhovaná námořnická trička. Jinou
památkou jim může
být dřevěná loďka,
která byla součástí pokladu bájného
Eldoráda.
Snad
nám
o letošním táboře nejvíce řekne
poslední zápis v lodním deníku:
základy první pomoci a požární ochrany,
různé šifry (morseovku, semafor a další),
uzly nebo poznávat rostliny, stopy zvěře
a orientaci v terénu pomocí mapy, používat sekeru, nůž a pilu, zatápět pod kotlem
a v neposlední řadě umývat po sobě špinavý ešus. Jak je naším zvykem v průběhu dostávaly dárky a sladkosti, buď
v rámci oddílu, nebo celotáborových aktivit. Definitivně se děti staly námořníky,
když při hře, ve které dokázaly, že umí

Odjezd
Poslední den na moři už byl klidný,
námořníci si spokojeně užívali kolébání
svých lodí způsobené vlnami. Jedni se
těšili na setkání se svými rodinami, druzí
by chtěli ještě plavbu prodloužit a pokusit
se najít mnohem víc zemí a pokladů. Já ale
věřím, že většina z nových (teď už zkušených) mořeplavců, hned co si od moře krátce odpočine, se ráda vydá na novou cestu.
Cíl cesty se jim totiž přece jen podařilo spl-

nit: naučili se ovládat loď a hlavně přežít
na palubě s ostatními mořeplavci, kteří, jak
je známo, mají své vrtochy; objevili nové
ostrovy a celé země a setkali se s nejrůznějšími postavami a bytostmi od Poseidona přes piráta po trosečníka; zažili parno,
ve kterém se dalo těžko co dělat, i veliké
nebezpečné bouřky, dokonce se přes lodě
převalilo tsunami; a navíc se domů nevrací s prázdnou, našli poklad v Eldorádu
a jeho část si odvezli domů. Snad spokojení, snad natěšení na příští rok…
P. S.: Protože tohle byl můj poslední
zápis v lodním deníku, chtěl bych všem
námořníkům popřát krásné prožití zbytku
roku! Doufám, že zažijete dobrodružství
i na jiných cestách a že na té naší společné patnáctidenní táborové plavbě se Vám
líbilo.
Komu se naše plavba líbila a nedostal
z ní mořskou nemoc, nemusí zoufat, už připravujeme nový táborový program na příští rok. Co bude tématem? Sledujte naše
webové stránky, třeba něco napoví.
Text, foto: Jiří Šerhák

Alžbětínské hody 2012
Hody milé hody, už jsem dohodoval,
už sem čtyři noci doma nenocoval.

27 let dlouhé pauzy se 1. září 2012 v Bohumilicích konaly hody
druhé. Druhé a přesto v mnoha ohledech zcela jedinečné ! Sedm
nádherných krojovaných párů stárků, k tomu velmi šikovného
sklepníka, celou skupinu krojované chasy a mnoho krojovaných
přespolních v Bohumilicích ještě nikdy nikdo nezažil.
Pro bohumilické stárky začalo letošní hodové období v podstatě týden dopředu, pro ostatní pak ve středu 26. srpna 2012.
Počasí, které nás zlobilo v průběhu celých hodů poprvé vystrčilo
růžky právě v brzkých hodinách středečního rána, kdy se již stárci
s chlapci z chasy a některými dalšími připravovali na cestu do

Doma nenocoval, koně nepucoval,
hody, milé hody, už sem dohodoval.
Hody, milé hody, nadělaly škody,
zabili šohajka, hodili do vody.

Dnes je již téměř nemožné dopočítat se toho, kolikáté hody
se v Bohumilicích odehrály letošního roku. Jisté je však to, že od
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lesa pro máju. V čas odjezdu však již déšť ustal a později během
dopoledne vykouklo sluníčko. Právě sluníčko společně s výborným vínem, čerstvým burčákem a úspěšným pokácením téměř
dvacetipětimetrové máje způsobilo, že zpáteční cesta z lesa
a především příjezd našich statných dřevorubců do Bohumilic byl
velmi veselý.
Zatímco stárci bojovali s nástrahami v podobě prudkých zátočin, nestabilní máje a žhnoucího slunce, stárky se již plně věnovaly chystání fáborků, růží, pentlení rozmarýnů a posléze také
přípravám občerstvení pro naše šikovné stárky.
Po příjezdu máje si všichni přítomní mohli prohlédnout nejen
nádhernou máju, ale také pár mohutných tažných koní, kteří máju
přivezli. Zbývalo jen máju stočit za kapli sv. Alžběty a poté se
všem dostalo zaslouženého odpočinku a samozřejmě i občerstvení po namáhavé práci.
Zbytek středečního dne zcela zabralo čištění máje. Připravenou máju pak
během čtvrtka děvčata opentlila, první
stárka na máju uvázala červený šátek
a v podvečerních
hodinách se všichni sešli za kaplí, aby
máju společně postavili. Již bylo zmíněno,
že letošní mája měřila
téměř 25 metrů, což
byl oproti loňské patnáctimetrové májce
velký rozdíl. Oněch
10 metrů navíc stavění máje natolik zkomplikovalo, že letos musely máju stavět i dámy. A nutno podotknout,
že táhly opravdu poctivě ! Výškový rozdíl byl poznat i při lezení
na máju. Vyšplhat až k provazům navázaným pod špičkou máje
a zcela je uvolnit se letos podařilo až Martinovi Pospíšilovi, za což
si vysloužil obrovský aplaus.

kapličkou tak, že se místy vytvářely velké kaluže, růže a fáborky
z krepáků pomalu ztrácely svou původní barvu a ohrazení z chvojí bylo pobořené. Netrvalo to dlouho a navzdory předpovídaného
dešti se obloha přesto začala protrhávat. Do malé chvilky byla na
parketu nastoupena stárkovská úklidová četa.
Netrvalo dlouho a na plac byla zase radost se dívat. Opršené
růže jsme vyměnili, kaluže zasypali štěrkem a pískem, upravili
ohrazení, tatínci nainstalovali osvětlení a pomohli nám postavit
stany a najednou tu z ničeho nic byly ty opravdové, nefalšované
hody. Stárci se z montérek do krojů zvládli převléct snad ani ne
do 10 minut a začalo se zvát. Počasí nám přesto dělalo starosti.
Zvláště pak, když se otočil vítr a objevily se černé mraky. Avšak
brzy zmizely definitivně a když přišel první stárek s ostatními
stárky žádat o první stárku, děvčata již mohla zahodit pláštěnky
a ukázala se v krojích v plné parádě.
Krojovaný průvod začal tradičně
z dolního konce
obce. Účastnilo se
ho nejen našich
sedm krásných krojovaných párů stárků, ale samozřejmě
i sklepník se svým
vozíkem, v němž
se lesknul demižón
plný hodového vína.
Průvod
doplnila
krojovaná
chasa
a také krojované
děti. Počet krojovaných se tak na letošní hody vyšplhal až ke třiceti krojovaným, k nimž se navíc o večerní hodové zábavě přidalo
mnoho krojovaných přespolních z okolních vesnic.
Na průvod se přišlo či přijelo podívat mnoho hostů. Stárci své
nadšení dávali najevo mohutným jucháním a u místní hasičky pak
hostům zazpívali. Po návratu na parket stárkům zahrála dechová
hudba Dambořka sólo. Právě Dambořanka v čele s panem kapelníkem Mayerem je s bohumilickými hody spjata již od nepaměti
a za bohumilické stárky mohu říct, že si toho velmi vážíme a také
že si moc ceníme toho, že k nám jezdí tak rádi.

Celý pátek byl věnován přípravám prostoru za kapličkou,
kde se hody odehrávaly. V brzkých ranních hodinách se stárci
museli vykutálet z přistaveného návěsu, přivézt parket, složit jej,
postavit velké párty stany, nazdobit návěs, připravit malou máju
a podobně. Přípravy nám komplikoval občasný déšť a náladě
nijak nepřidala předpověď počasí na sobotu. Po celodenní práci
stárky čekala večerní projížďka na velké houpací lodi, která však
skončila totálním promoknutím všech zúčastněných. Děvčata šla
domů, chlapci se před deštěm schovali do nazdobeného návěsu
a stejně jako již několik nocí předtím hlídali máju.
Sobotní ráno se neneslo v příliš veselém duchu. V té chvíli
stále silný déšť trvající již více než celou noc promáčel prostor za

Jak odpolední zábava ubíhala, počasí se stále zlepšovalo.
A tak se pilo, tancovalo, zpívalo a věřím, že stárci si to užívali
a hosté se dobře bavili. Pozdě odpoledne na nás občas vykouklo
sluníčko, takže nám všem bylo mnohem veseleji.
V osm hodin večer začala hlavní hodová zábava. Oproti očekávaným chladným teplotám a dešti bylo počasí vcelku příjemné.
Ihned po osmé hodině se začalo scházet mnoho hostů. V devět
hodin, právě když se stárci chystali na slavnostní nástup, nás překvapili krojovaní přespolní. Jejich příjezd jsme nečekali a oč bylo
naše překvapení větší, že jich přijelo skutečně mnoho a z různých
vesnic.
Nástup stárků se odehrával ve velmi veselém duchu. Nepr-
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šelo na nás, hostů bylo mnoho a navíc nás přijeli podpořit krojovaní kamarádi z okolí. Juchání stárků se muselo nést po celých
Bohumilicích a ještě dál, stejně tak, jako potlesk hodových hostů.
Po nástupu stárci zazpívali několik svých oblíbených písniček,
odtančili sóla a první stárek pak vyhlásil sólo pro všechny naše
krojované. Chybět samozřejmě nemohla ani sóla stárků a stárek
s jejich maminkami a tatínky. Právě sóla s rodiči nám přerušila
menší přeháňka, která naše děvčata ve vysokých krojích, navíc
s choulostivým brokátem, na pár minut zahnala pod velký párty
stan. Vzniklou mezeru pohotově vyplnili přespolní a když vítr definitivně rozehnal všechna mračna, zábava byla v plném proudu.

Před půlnocí přišla řada na sóla pro jednotlivé páry a následné vynášení stárků. Po vynášení si šly stárky svléknout škrtící
kroje, zatímco stárci důkladně předvedli, jak od loňského roku
vytříbili svůj zpěv a verbuňk. A pak se zase tancovalo, zpívalo,
pilo, vykládalo a než se kdo nadál, byly tři hodiny ráno a stárci
utíkali na kutě, aby byli ráno čilí a nachystaní na slavnostní mši
v kapli svaté Alžběty.

V neděli nás čekalo slunečné a příjemně teplé počasí. Nejnáročnějším nedělním úkolem bylo naskládat stárky do nepříliš velké
kapličky. To jsme úspěšně zvládli a zbytek neděle jsme si užívali
s cimbálovou muzikou Primáš. Hody jsme večer společně uzavřeli
zpěvem úvodní písně, rozdělili si zbytek hodového guláše a s lehkým srdcem, že jsme to letos zase úspěšně zvládli, jsme šli spát.

Spousta hostů letošních hodů říká, že letošní hody byly ty
nejhezčí. A možná je to právě proto, že v Bohumilicích se do krojů obléká čím dál tím víc mládeže i dětí. Bohumilické hody si již
roku 2011 obnovily své dobré jméno, které měly dle vzpomínání pamětníků z širokého okolí po celé naší oblasti. „Naše hody
bévaly ty névyhlášenější a néhezčí v širokým okolí, jezdilo se
sem odevšaď, dokonce aj z Uhřic jezdívalo plno lidu“, vzpomínali
společně tetičky a stréčci. A my se budeme snažit, aby tomu tak
bylo i nadále.
Vaši bohumiličtí stárci

1. pár Kuba Kotas a Maruška Adámková

4. pár Matěj Šedivý a Nikča Kovačíková

2. pár Filip Suchánek a Klárka Šedivá

5. pár Radek Kratochvíl a Klárka Brustová

7. pár Jarek Medera a Domča Kuchyňková

sklepník Honza Hovězák,
doprovod Lenka Šedivá

3. pár Víťa Suchánek a Anička Suchánková

6. pár Martin Pospíšil a Peťa Adámková

Napsala Marie Adámková
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Vážení a milí obyvatelé Bohumilic,
Klobouk u Brna a všichni ostatní,
kterým se toto poděkování dostává do ruky,

Společenská kronika

Z pozice 1. stárka bohumilických hodů 2012 bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s přípravou a organizací akce
či nás podpořili jakýmkoliv jiným způsobem. V poslední době se totiž
v Bohumilicích nekonaly jen hody, ale také „indiánské odpoledne“,
kácení máje a 15. září pak odehrávky. Zorganizovat jednu takovouto
akci není jednoduché. A uspořádat jich hned několik je velmi náročné
jak finančně, tak i organizačně a především časově. Proto jsme velmi
vděční všem, kteří v tom stárky nenechají samotné a pomáhají nám.
Veliké poděkování si od nás zaslouží velké množství lidí. Patří mezi
ně Ivan Kalivoda za pomoc se zajištěním vína, Ladik Polák za zapůjčení
návěsu coby výborného a prostorného podia, Luděk Šedivý a jeho šikovní asistenti za instalaci osvětlení. Pavel Sedláček a rodiny Hovězákova
a Mederova si zaslouží velké poděkování za natažení elektřiny za kapličku. Rodina Zvonařova pak za zajištění elektřiny pro kolotoče. Elektřinu
pro akce konané na hřišti nám pravidelně poskytují Polákovi a Mrázovi.
Luděk Adámek si zaslouží velké díky za dovoz i skládání parketu a také za pečlivou foto a videodokumentaci veškerých akcí. Obdiv
a poděkování si zaslouží také Jaromír Husák za zcela bravurné vedení
stavění máje, Lidka Husáková pak za uvaření výborného zvěřinového
guláše, který bychom neměli bez srny, kterou nám dodal Peťa Zvonař.
Právě Petr Zvonař a Aleš Skulínek nám vždy vyšli vstříc, když jsme
potřebovali cokoliv kamkoliv odvést. Podobně i Martin Husák. Místní
navážení materiálu obstaral Pavel Kiss, nehledě na to, jestli to bylo
v sobotu v 8:00 či v nočních hodinách po zábavě.
Vděční jsme také Danušce Všianské, Dáši Mikelové, Markétě Maleňákové a Peti Zvonařové za to, že si vzaly na starost hodový výčep.
Také Davidovi Koudelkovi, která nám výčep zapůjčil. Aleně Kotasové,
Zdeňkovi Doležalovi, Katce Hájkové a našim juniorům Patriku Hájkovi, Šimonovi Kovačíkovi, Lukymu Skulínkovi a Pavlovi Maleňákovi za
personální obsazení vstupních pokladen. Samozřejmě také děkujeme
všem, kteří se s námi statečně vydali do lesa pro máju i těm, kteří nám
máju pomohli postavit.
Při čištění máje i všech ostatních přípravách a chystání jsme každou chvíli s prosíkem zvonili v okolních domech a půjčovali si to či ono,
co bylo momentálně potřeba. Nikdy nás nikdo neodmítl ani neodbyl.
Myslím si, že všechny naše asistenty a pomocníky vyjmenovat ani
nemůžeme. Všem jsme však velmi zavázáni a pokud jsem na někoho
zapomněl, velice se omlouvám, není v tom špatný úmysl.
Mojí milou povinností je také poděkovat všem, kteří nám během
zvaní na hody či během večerních sól přispěli do kasičky. Tyto příspěvky jsou vždy použity na úhradu výdajů přímo spojených s pořádáním
hodů.
Při chystání hodů nám nepomáhali jen místní, ale také lidé z okolních obcí. Bošováci nám půjčili mnoho dalších párty stanů, damborští
hasiči pak veliký evakuační stan, když to s počasím vypadalo nejhůř.
Vstříc nám vycházeli také hospodští z Bošovic i Hostěrádek, když jsme
na poslední chvíli sháněli potřebné komponenty do výčepu.
Velmi vstřícní k nám byli také zástupci okolních obcí: Děkujeme
panu starostovi Kratochvílovi z Dambořic za zapůjčení tanečního
parketu, panu starostovi Přibylovi z Kašnice za zapůjčení párty stanů
a panu starostovi Ing. Lobpreisovi z Klobouk u Brna za zapůjčení pivních souprav. Obci Klobouky u Brna pak za finanční podporu bohumilických hodů ve výši 5.000,- Kč.
Kráse a příjemné atmosféře hodů jen přidala přítomnost krojovaných přespolních, jejichž hojnou účast jsme neočekávali ani ve snu.
Poděkování samozřejmě patří i všem stárkům, krojované chase
a především našim rodičům. Nejen za to, že to s námi všechno vydrželi,
ale také za to, že leckdy sami přiložili ruku k dílu a podporovali nás.
Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme a doufáme, že se s námi,
či našimi nástupci, opět setkáme na hodech příští rok.
Za bohumilické stárky, 1.stárek Jakub Kotas

Blahopřejeme občanům,
kteří od 11.6.2012 do 24.9.2012 oslavili životní jubileum
70 let

6.8. Zdeněk Zelinka, Sklepní
15.8. Ladislav Soukop, Nádražní
29.8. Monika Harciniková, Bohumilice
19.9. Růžena Sáčková

75 let
4.7. Zdeněk Huták, Dlouhá
14.7. Zdeněk Hanák, Dlouhá
28.7. Božena Skopalová, Bohumilice
12.8. Helena Foukalová, Polní
16.9. Ludmila Černá, Herbenova
80 let
26.7. Ludmila Šedivá, Krátká
85 let
26.7. Anna Bdinková, Dlouhá
29.7. Jarmila Matulová, Vinařská
92 let
8.9. Josef Novotný, Dlouhá
94 let
1.9. Vladimír Kratochvíl, Jiráskova
Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
Matyáš Parolek
David Hejl
Jakub Mikulica
Ondřej Štaud
Petra Krupicová
Jaroslav Mrva
Anna Kubicová
Matyáš a Filip Ondrůjovi
Antonín Karbaš
Zeněk Knap
Navždy nás opustili
Emil Sečkár, roč. 1941, Dlouhá
Štefan Zambo, roč. 1933, Jiráskova
Václav Řehoř, roč. 1947, Břízová
Josef Mikulič, roč. 1948, Masarykova
Jozef Čmarada, roč. 1937, Bohumilice
Marie Salajková, roč. 1928, Polní

Větrný mlýn č. 3/2012
Občasník občanů klobouckého regionu.
Vychází 4x ročně. Vydává Město Klobouky u Brna. Registrováno MK
ČR E 11 783. Identif. č. vydavatele 00283258. Odpovědný redaktor
Ing. Jaroslav Pavlík. Členové redakční rady: Marie Adámková, Ing. Eva
Šerháková, Marie Vlčková. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby
příspěvky krátit. Neprošlo jazykovou úpravou. Vyšlo dne 10.10.2012,
nákladem 400 výtisků, cena 30,- Kč. Uzávěrka příštího čísla
25. 11. 2012. Příspěvky do časopisu e-mailem na adresu:
VetrnyMlyn@email.cz, nebo na CD, disketě či jiném elektronickém
nosiči, v libovolném textovém editoru, případně na papíře. Fotky nejlépe v elektronické podobě a nebo klasické fotografie. Sazba: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav, www.vydavatelstvibrazda.cz
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Svatováclavský
tradiční jarmark
Foto: Jaroslav Pavlík

Pohled na plánovaný objekt
terminálu IDS
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Svatovavřinecké
hody
Foto: Jaroslav Pavlík
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