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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec kalendářního roku,
a nastavá čas pro bilancování a malé
ohlédnutí za jeho průběhem.
Veškerá snaha vedení města se opět
soustředila na snížení nákladů a výdajů,
na údržbu města a dále snížení dluhového
zatížení. Ke konci roku bude úvěrové zatížení o 20 mil.Kč nižší než v r.2010. Dále
snaha vedení města byla směrována na
získání dotačních podpor na plánované a
dlouho připravované akce. V této oblasti
bylo město po delší době velmi úspěšné.
Jaké dotace jsme získali?
Na první místo musím zařadit zahájení
1.etapy projektu Rekonstrukce náměstí a
zámeckého nádvoří – Přestupní terminál
IDS včetně příjezdových komunikací. Tato
akce je prováděna za finanční podpory
ROP NUTS II JV. Na základě naši žádosti
nám byla poskytnuta finanční částka ve
výši 21mil. Kč, avšak celý projekt je rozpočtován přes 36 mil. Kč. Rozdíl bude
dofinancován z vlastních zdrojů a z úvěrů
či půjček. Ukončení 1.etapy bude v srpnu
příštího roku. Dle těchto informací musíme celou akci hodnotit jako jednu největší
za poslední roky, kterou město provádí.
Výsledkem by mělo být moderně řešené
autobusové nádraží s čekárnami, kulturně vypadajícím WC, nová parkovací místa a nové příjezdové komunikace do ulic
Příhon a Dlouhá. Náměstí Míru nedozná
změnu, neboť rekonstrukce samotného
náměstí je až v další etapě.
Dále jsme požádali Státní fond ŽP o
poskytnutí podpory na zateplení budovy
ZŠ a MěVG. Naši žádosti bylo vyhověno
a získali jsme ji v rámci 35. výzvy Prioritní
osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie ve výši 5,8 mil.Kč. Tuto akci bychom
měli zahájit v 1.polovině roku 2013. Bude
se jednat o výměnu oken, vchodových
dveří a zateplení fasády, tím by se mělo
podstatně ušetřit na energiích.
V oblasti získání dotačních prostředků město podalo dalších 7 žádosti (podstatné navýšení oproti minulým letům) se
zajímavým výsledkem. Mimo žádost na
MMR, kde jsme požádali o dotaci na dětské hřiště 2.etapu a kterou nám zamítli,

byly podány úspěšné žádosti na JMK – na
úhradu úroků z úvěrů, na činnost JSDH,
na konání Dětské folklorní přehlídky a na
opravu vstupu na radnici-zámek, zde stále čekáme na odpověď. Také jsou podány
žádosti na SFŽP na dokanalizování města, na domácí kompostéry a na zametací
vůz.
Bez získaní nenávratné finanční výpomoci (dotace) město není schopno
realizovat finančně náročné projekty či
akce, nemá takový svůj vlastní potenciál,
to si musíme uvědomit. Město z vlastních
zdrojů je schopno řešit běžnou údržbu a
malé akce do milionu korun. Také v letošním roce jsme prováděli běžnou údržbu
města od sečení trávy, údržby zeleně až
po menší stavební úpravy. V Bohumilicích
jsme opravili chodník včetně opravy předzahrádky před obecním domem, úpravu
příkopu a okolí hasičárny.
Vláda a parlament letos schválila nový
zákon o rozpočtovém určení daní (RUD),
který bude snižovat rozdíl v příspěvku na
obyvatele mezi námi a velkými městy. V
našem případě by mělo „přitéct“ do městské pokladny o cca 7 mil.Kč více než v
letech minulých, ale. To „ale“ znamená, že
české hospodářství bude v plné kondici,
nebude se zmítat v krizi, a že stát bude
schopen vybrat daně.
Co město očekává od roku 2013? Úkolů je mnoho, ale prvořadě dokončit 1.etapu rekonstrukce náměstí, zahájit projekt
zateplení budovy ZŠ. Dále doufáme, že
kladně budou vyřízeny naše žádosti o dotace, které jsme podali na příslušné orgány a nejsou vyřízeny. Ale očekáváme, že
vláda a parlament ČR neschválí návrhy
zákonů, které by měly být v platnosti od
1.1.2014 a mají negativní dopad na fungování městského úřadu ve městě. O co se
jedná? Stále více sílí snahy cenrálních orgánů a vlády na centralizaci věřejné správy. Tyto snahy jsou směrovány do zrušení matrik a stavebních úřadů v obcích jako
je naše město a přesunout je do „střediskových“ sídel typu Města Hustopeče.
Další negativně dopadající snahou jsou
připravované změny ve financování regionálního školství. Tato změna má přímý
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dopad do rozpočtu města, neboť všechny nepedagogické činnosti ve školách by
musely být hrazeny z městské pokladny.
Současný stav je takový, že město jako
zřizovatel hradí veškeré provozní náklady
(opravy, energie aj.), platové a mzdové
náklady hradí stát, potažmo JMK. Jsem
přesvědčen, že zdravý rozum zvítězí a že
zmiňované změny neprojdou hlasováním.
V současné době probíhá fáze velkého
odporu ze strany měst a obcí. Městské a
obecní úřady mají poskytovat služby občanům bezprostředně a bez cestování, a
ne, aby občan musel za těmito službami
jezdit 20-30 kilometrů.
V oblasti společenských akcí město připravuje tradiční Radniční ples –
16.2.2013 a Svatovavřinecké hody – 10.11.8.2013. V letošním roce při organizaci
hodů nastal velký problém – nezájem ze
strany mládeže hlavně kluků o stárkování. Proto bych chtěl apelovat na mládež a
také jejich rodiče, kteří mají vztah folkloru
a dodržování tradic, aby včas se dohodli
a chasa si zvolila stárky pro hody 2013.
Byla by to velká škoda pro město i občany, kdyby tradiční kloboucké hody se zavádkou zanikly. Město je připraveno tento
problém s veřejností řešit.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem spoluobčanům, kteří se
jakýmkoliv způsobem spolupodílí na pořádání společenských, sportovních a kulturních akcí ve městě nebo přímo zúčastňují těchto akcí. Děkuji spoluobčanům ,
kteří se podílí na zlepšení vzhledu našeho
města tím, že udržují pořádek kolem i na
svých nemovitostech, a také těm spoluobčanům , kterým není dění ve městě lhostejné a aktivně se na tomto dění podílí.
Vážení spoluobčané,
jménem rady a zastupitelstva města i
jménem svým Vám všem přeji, abyste příští rok prožili ve zdraví, s optimismem a
dobrou náladou.
Přeji Vám, aby rok 2013 byl pro Vás
šťastný a splnili jsme si všechna svá přání.
Přeji Vám pokojné a radostné prožití
Vánoc .
Lobpreis Zdeněk

ZPRÁVY
z radnice

•

24. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 14.10.2012
Rada města s c h v a l u j e
• ukončení nájemní smlouvy dohodou a
to k 30. 9. 2012 s panem Davidem Balgou, bytem nám. Míru 2, Klobouky u
Brna, týkající se pozemku parc. č. 2329
v k. ú. Klobouky u Brna
• pronájem pozemků parc. č. 3164/26
o výměře 595 m², 3164/2 o výměře
1381 m², 3164/156 o výměře 2772 m²,
3164/331 o výměře 327 m² a 3513/296
o výměře 3247 m² - v k. ú. Klobouky u
Brna paní …… za nabízené roční nájemné 2600,- Kč/ha
• ukončení nájemní smlouvy dohodou a
to k 1. 10. 2012 s …… týkající se pozemku parc. č. 1930, 1931, 1932 o celkové výměře 729 m² trať U větřáku v k.
ú. Klobouky u Brna
• záměr na pronájem pozemků parc. č.
1930, 1931, 1932 v k. ú. Klobouky u
Brna o celkové výměře 729 m² trať U
větřáku činí 0,25 Kč/m2/rok
• záměr na pronájem nebytových prostor
v přízemí budovy zámku č.p. 169 nám.
Míru 1 na pozemku par.č.1 v k.ú. Klo-

bouky u Brna – bývalé poradenské cent- •
rum pro klienty Českomoravské stavební spořitelny s termínem od 5.11.2012.
Žádosti o pronájem musí obsahovat
podnikatelský záměr a nabídku na výši
ročního nájemného v zalepené obálce.
Lhůta pro zveřejnění se stanovuje od
8.10.2012 do 26.10.2012
nákup 8 ks pneumatik na zásahové vozidlo TATRA 148 CAS25 pro potřeby •
Sboru dobrovolných hasičů Klobouky u
Brna

Rada města n e s c h v a l u j e
• dlouhodobější pronájem za účelem ubytování v budově bývalého internátu MěSOŠ
•
záměr na pronájem pozemku parc.č. •
2329 v k.ú. Klobouky u Brna
• umístění telekomunikačního stožáru na
střeše budovy Základní školy v Kloboukách u Brna, o který žádá společnosti
Redicom s.r.o. Bořetice.
25. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 1.11.2012
Rada města s c h v a l u j e
• uzavření Smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu s Ústavem archeologické památkové péče
Brno, smluvní cena je stanovena ve výši
8.000,-Kč a dále dle skutečně vynaložených nákladů v hodinových sazbách
pracovníků zhotovitele.
• smlouvu č. ORP/PRV/12/14739 o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
• záměr na pronájem pozemků vinic v tzv.
společných vinohradech, parc.č 3035/7,
označené v evidenci pronajímatele jako
vinice č. 2 o výměře 500 m², vinice č. 20
o výměře 500 m², vinice č. 21 o výměře
500 m² a vinice č. 22 o výměře 500 m²
v trati Pod Plunary, za obvyklé nájemné
ve výši 1.500,-Kč/ha

uzavření smlouvy o nájmu nebytových
prostor v přízemí budovy zámku č.p.
169 na pozemku parc. č. 1 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 45 m² s panem
……., na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 4 měsíce s účinností od 5. 11.
2012 za nájemné ve výši 400 ,- Kč/m2 a
úhradu za otop stanovenou dle skutečných nákladů za uplynulý rok
povolení vyjímky do ulic se zákazem
vjezdu vozidel na 3,5t pro vozidlo v majetku Městské střední odborné školy v
Kloboukách u Brna- traktor Zetor 7711,
SPZ BV 67-04 a traktorového přívěsu
SPZ BV 74-77, které jsou využívány pro
potřeby autoškoly MěSOŠ. Povolení
bude vydáno do 31.12.2013
prominutí platby nájmu z pozemků dle
smlouvy číslo 7/07 KŘÍŽ, spol. s r.o. za
období roku 2009-2011 ve výši 4.838,Kč.
14. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 15.11. 2012

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
• rozpočtové opatření č.5 /2012
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a sazbu poplatku ve výši
400,- Kč za poplatníka a rok
• zřizovací listinu Mateřské školy Kloboukách u Brna a Smlouvu o výpůjčce č.
1/2012
• plán inventur na rok 2012
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
•
pana Miroslava Navrátila jednáním
se staršovstem Českobratrské církve
evangelické ve věci směny pozemků
parc.č. 2405/1 a parc.č. 1402/2 v k.ú.
Klobouky u Brna.
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
• Informace z rady č. 24 a 25

Významné dny v měsíci září, říjnu a listopadu
bližně šesti miliónů židovských obětí během 2. Světové války.
1. Den obnovy samostatného českého státu
27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům Datum 27. 1. Bylo vybráno záměrně, jelikož roku 1945 byl Rudou
proti lidskosti
armádou osvobozen koncentrační tábor Osvětim – Březinka.
• 12. 3. Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě
(NATO). Organizace Severoatlantické smlouvy se zrodila ze stuDen obnovy samostatného českého státu. Od roku 1993 dené války. Dnes je nutno uznat, že Organizace rozhodným způsi Česká republika připomíná jako státní svátek Den obnovy sa- sobem přispěla k tomu, že se mír v Evropě udržel více než čtyřicet
mostatného českého státu. K 1. 1. 1993 totiž došlo k rozdělení let. Základním úkolem NATO je zaručovat svobodu a bezpečnost
bývalého Československa.
všech členů politickými a vojenskými prostředky v souladu se zásaDen památky obětí holocaustu a předcházení zločinům dami vyjádřenými v Chartě OSN. První bezpečnostní strategií ČR
proti lidskosti. Byl vyhlášen Valným shromážděním OSN 1. 11. schválila vláda jako základní koncepční dokument bezpečnostní
2005 na jeho 42. zasedání. Tento den má připomínat utrpení při- politiky státu 17. 2. 1999, stalo se tak před vstupem ČR do NATO.

•
•
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Advent
„Je-li první týden adventní mrazivo,
bude zima osmnáct neděl trvati.“
Každý člověk ke svému životu potřebuje něco jiného. Nemám na mysli základní potřeby pro fyzickou existenci, ale
spíše společenské. Chápání adventního
času v jeho prvotním významu důležitého liturgického období církevního roku
v několika posledních desetiletích zcela z našich myslí téměř vymizelo. První
náznaky zavádění vánoční přípravné
doby, tedy adventu, pocházejí ze druhé
poloviny čtvrtého století ze Španělska
a Gálie. Slovo advent je latinské a znamená příchod. Adventní období trvá asi
čtyři týdny. Počet dnů je pohyblivý, protože začíná v neděli, která je nejblíže ke
svátku sv. Ondřeje (30. 11.) a končí 24.
12. na Štědrý den. V posledních letech
patří mezi nejpůsobivější posly předvánočního času adventní kalendář, který
dostávají děti jako připomínku blížících
de Vánoc. V domácnostech se objevují
věnce se čtyřmi svíčkami, ty se postupně
každou neděli zapalují.
Jistě víte co je to pučálka, zázvorky,
medové certle, medáky, ale víte, co to
byly kutelky? Hospodyně je připravovaly
z těsta na vánočku. Tvarovaly se z něj
malé bochánky, které se plnily mákem a
pekly v troubě. Před podáváním se polé-

valy horkým mlékem, sypaly strouhaným
2. února – Hromnice
perníkem, skořicí s cukrem nebo prachaSvátek Hromnice původně souvisel
randou. V Polsku se zvyk dodržuje do- se slovanským hlavním bohem hromu a
dnes.
blesku Perunem, který ohlašoval jeho příchod po zimním spánku. Perunův příchod
1. leden – Nový rok
byl očekáván v podobě jarního zahřmění.
S počátkem nového roku byla spjata Jarním bleskem, jako dotknutím kouzelřada pověr a zvyků. Na vesnicích se vě- ného proutku se probouzela božstva a
řilo, co se bude dělat o Novém roce, to příroda se probouzela k novému životu. U
se bude dělat celý rok. Všichni se sna- starých Slovanů byla tomuto prvnímu zažili mít v kapse nějaký ten peníz, aby se hřmění věnována velká pozornost a lidé
jich držely po celý rok. Nesmělo se sušit tento úkaz provázeli mnohými rituály. Proprádlo, jinak by se hospodyně usoužila tože je tradičně tento svátek spojován s
a ze světnice se nesmělo nic vynést ani ochotou zasvětit svůj život poslání, které
vymést. Teprve druhá polovina 19. stol. člověk dostává, je dnes v katolické církvi
a příchod roku 1900 udělal z novoroč- tento svátek slaven také jako Den zasvěních oslav jeden z nejbujnějších svátků ceného života (řeholníků a řeholnic).
v roce.
21. březen – jarní rovnodennost
Masopust
Jaro nastoluje svou vládu. Lidé uhaNa Moravě označován jako fašank a sili staré ohně, které plály po celou zimu,
trvá tři týdny. Začíná na Tři krále a končí hospodyně důkladně vysmejčily domácPopeleční středou. V roce 2013 je to 13. nost, zbavily se všeho nepotřebného
února. Je to období předcházející čtyři- a domov vyzdobily mladými březovými
cetidennímu půstu před Velikonocemi. proutky – symboly mládí. Symboly jara
Proto byl Masopust oficiálně považován jsou zajíci – poslové Luny. Lidé věřili,
za svátek jídla a radovánek. Dnes se že zajíčci přinášejí ochranu a požehnájiž setkáváme s mírnější formou oslav. ní. Nepostradatelnou součástí jarních
Popeleční středa se již nesla v přísném slavností jsou vejce barvená červenou,
postním duchu. Oběd se většinou sestá- zelenou žlutou barvou, protože v nich je
val z čočky s vejcem, sýra, chleba, krupi- ukrytý život.
M. Vlčková
ce či pečených brambor.

Pravé Vánoce
VÁNOCE. Slovo, které může mít různé
rozměry a různá pojetí.
Ve své podstatě vzniklo toto slovo na
půdě křesťanství. „Slunovratníků“ je v naší
zemi, byť už poměrně málo křesťanské,
malý počet. Slovo Vánoce je tradičně zneužíváno supermarketovými obchodníky,
kteří chtějí na jejich účet prodat co nejvíce
zboží. Ale na to jsme si už zvykli. I na to, že
si lidé v takové malé (ale nádherné) zemičce jako je ta naše, vypůjčí každoročně na
vánoční dárky několik miliard, jak to už v
listopadu oznamuje Český statistický úřad.
Pro nás křesťany jsou ale Vánoce o něčem jiném. Připravujeme se na ně Adventem, který nám připomíná a rekapituluje
příběhy první části Bible – Starého zákona, ve kterých silně zaznívá tisíciletá touha
člověka po příchodu Toho, kterého nám
Bůh pošle, aby z nás sňal neblahé dědictví
a aby s námi už zde na zemi sdílel lidským
způsobem náš život. Už před dvěma tisíci
lety napsal bývalý pronásledovatel křesťanů Šavel, pozdější apoštol Pavel, že Bůh
si nás vyvolil ještě před stvořením světa a

předurčil nás, abychom byli přijati za jeho
děti skrze Ježíše Krista. On je ten Poslaný
z „rodinného“ společenství Božího, aby se
stal zároveň člověkem jako my. Naši východní křesťanští bratři mají pro to výraz
„vočelověčil se“. My říkáme, že se vtělil. A
i když Kristus dovršil svůj život až později
o Velikonocích svou smrtí a zmrtvýchvstáním, jeho vtělení je stále živé a pokračuje
především skrze křest v každém člověku.
Bůh má tedy lidské srdce, ale plné Boží
lásky. Proto je stále živé a aktuální jeho
slovo „co jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili“.
A tak Boží království je blízko tam a v
tom, kdo poctivě slouží svou prací společenství ostatních lidí, kdo nepočítá čas
věnovaný službě potřebným, kdo nehledá
jen peníze na úkor druhých, kdo neintrikuje, kdo nevidí jen sám sebe, ale naopak si
uvědomuje, že jsme všichni propojeni a
jako lidstvo závislí jedni na druhých a jejich
práci a sami také svou prací přispíváme k
vytváření společenství, ve kterém je největší hodnotou láska. Ta nás lidi odlišuje
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od ostatního tvorstva a spojuje s tím, který
je láska svou podstatou. Vím, že je to ideál,
který na této zemi plně neuskutečníme, ale
můžeme se mu přibližovat. To ale závisí na
každém z nás. Ať se tedy (nejen) o Vánocích Boží syn, pro kterého se před dvěma
tisíci lety nenašlo místo v lidském příbytku
a musel se narodit ve chlévě, dnes rodí a
působí v našich srdcích.
O tom jsou totiž pravé Vánoce.
František Trtílek

Evangelický sbor
v Kloboukách u Brna

Katolické bohoslužby
o Vánocích.

Advent a Vánoce 2012 Léta Páně
Hle, pošlu před tebou anděla,
aby nad tebou po cestě bděl
a přivedl tě na místo, jež jsem
ti určil. Uctívej ho a naslouchej
jeho hlasu a nebouři se proti němu,
neodpustil by vám vaše přestupky,
neboť v něm přebývá mé Jméno.
Jestliže však budeš jeho hlasu
bedlivě naslouchat a budeš dělat,
co říká, budu nepřítelem tvých
odpůrců. Můj anděl půjde před tebou...
Praví Bůh, Hospodin...
starozákonní kniha Exodus 23. kapitola, verše 20 až 23

Věříte na anděly?
Já ano. Ale nemyslím takové ty buclaté,
nahaté a poletující u klenby či oltářů barokních kostelů. Věřím, že andělé opravdu existují.
A kdo že je anděl?
Původní řecké sloveso, od kterého je
slovo anděl odvozeno - angelein znamená:
oznamovat, nést zprávu.
A angelos - anděl je tedy ten, kdo nese
zprávu. S předponou „eu“-angelion, česky:
evangelium (dobrá zpráva) známe toto slovo i z Bible.
V adventní době a o Vánocích se to anděly jen hemží. Myslím teď na ty vyrobené
lidskýma rukama: dřevěné, z hlíny, papírové
či ze“šustí“... Připomínají nám, že jsou skutečnosti mezi nebem a zemí, o kterých jen
tušíme, že je potřebujeme víc než, co si můžeme koupit nebo zařídit.
Ale pak jsou ještě andělé, co mají lidskou
podobu. Může to být dítě, nebo starý člověk.
Někdo neznámý nebo někdo, koho naopak
známe dlouhá léta. A nese nám zprávu.
Možná to ani sám neví, ale řekne nám něco,

Pondělí 24. 12. 2012
21:00 hod Krumvíř
22:30 hod Klobouky
24:00 hod Borkovany

Středa 26. 12. 2012
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

Úterý 25. 12. 2012
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

Úterý 1. 1. 2013
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

co jsme právě potřebovali slyšet.
Jeden anděl, Boží posel vystupuje také
na začátku Matoušova evangelia. Promluví
ve snu k Josefovi: „Josefe, synu Davidův,
neboj se přijmout Marii za manželku.“ Noční sen Josefovi otevře oči, aby svou situaci
viděl jinak. To totiž potřebujeme v těžké chvíli. Jiný úhel pohledu, slovo odjinud, blízkost
někoho nestranného. Anděl nabídne řešení,
které Josefa vůbec nenapadne. A doplní:
„Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš (Bůh zachraňuje); neboť on vysvobodí svůj lid z jeho
hříchů." To všechno se stalo, aby se splnilo,
co řekl Hospodin ústy proroka: 'Hle, panna
počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to je přeloženo 'Bůh s námi'. Bůh bude
s námi.
Já sám jsem potkal už spoustu andělů.
Často na ulici, v lidském hemžení. Najednou
tu byli, podali mi ruku, rozřešili problém a
zase zmizeli, aniž by čekali na poděkování.
Ano, na světě jsou ještě andělé. Ale přesto
by jich mělo být ještě víc, když se tolik lidí
potýká s problémy a bolestí všeho druhu. Ale
andělé nepřicházejí ani za peníze ani na objednávku. Člověk je tak snadno přehlédne.

Vánoce jsou opravdu zvláštní dobou i onou
velkou koncentrací a pohybem andělů.
Přeji vám, ať i vy potkáte svého anděla.
Anděla, který vám přinese dobrou zprávu,
přesně tu, co právě vy potřebujete. Třeba
že vás má někdo opravdu rád. Nebo že se
k vám vrací někdo, kdo vás opustil. Že se
nemusíte bát budoucnosti, protože nikdy nejste úplně sami. To je ostatně ta nejdůležitější
dobrá zpráva, evangelium Vánoc – v narozeném dítěti je s námi Bůh. Immanuel, Bůh
je s námi. A třeba zjistíte právě o Vánocích,
že ten váš nejdůležitější anděl žije už dávno
blízko vás.
Luděk Korpa, evangelický farář
v Kloboukách u Brna
Přejeme Vám, abyste se setkávali s
lidmi, kteří se s Vámi budou dělit o radost i
trápení. Přejeme Vám, abyste se setkali s
Bohem, kterému můžete svěřit všechny svoje nejistoty, váhání a bolesti. Přejeme vám
neustálou radost z Boží přítomnosti v našem
světě.
staršovstvo evangelického sboru
v Kloboukách u Brna

Betlémské světlo 2012
Po roce se opět brněnské skautky a skauti vydají v sobotu 15. prosince do Vídně převzít od
rakouských skautů Betlémské světlo pro Českou republiku. Ekumenická bohoslužba spojená
s převzetím Betlémského světla proběhne ve 14.00. V sobotu 22. prosince bude za spolupráce dalších skautek a skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po celé naší vlasti. V sobotu
se také rozsvítí u nás v Kloboukách. V neděli 23.prosince od 14.oo do 16.oo hodin si jej bude
možné přijít zapálit do evangelického kostela a o Štědrém dnu před a po dětské vánoční slavnosti, která se koná od 9.00 do 11.00 hodin.
Je naším přáním, ať tento mezinárodní symbol přinese do co nejvíce rodin v tento vánoční
čas vpravdě Betlémské světlo – symbol pokoje a Božího požehnání.
Kloboučtí skauti a skautky
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Adventní a vánoční program v evangelickém sboru v Kloboukách u Brna Léta Páně 2012
neděle 30.prosince - Neděle po Vánocích
Klobouky: bohoslužba v 9.3o hodin
- kázáním při bohoslužbách poslouží host pan farář Marek
Zikmund z Boskovic

neděle 23.prosince - Čtvrtá neděle adventní
Brumovice: adventní bohoslužba v 8.oo hodin
Klobouky: adventní bohoslužba k zahájení vánoční doby v
9.3o hodin
- kázáním při bohoslužbách poslouží host paní farářka Martina Kadlecová ze Silůvek u Brna

úterý 1.ledna - Nový rok - První den občanského roku
Klobouky: ekumenická bohoslužba ve 14.3o hodin - společné
bohoslužby s Římskokatolickou farností v Kloboukách u Brna
a sborem Církve bratrské v Bohumilicích

pondělí 24.prosince - Štědrý den
Klobouky: Dětská vánoční slavnost s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro děti i dospělé v 9.3o hodin

neděle 6.ledna - Zjevení Páně
Morkůvky: bohoslužba na závěr vánoční doby v 8.oo hodin
Klobouky: bohoslužba na závěr vánoční doby v 9.30
Velké Hostěrádky: bohoslužba na závěr vánoční doby v
11.oo hodin

úterý 25.prosince - Boží hod vánoční
Klobouky: sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté
večeře Páně v 9.3o hodin
Klobouky: tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Izmael
v 18.oo hodin

Shromáždění se konají v evangelickém kostele v Kloboukách
u Brna (není-li uvedeno jinak).

Vzpomínka na sochaře Františka Navrátila
28. října 2012 přišla z Borkovan smutná zpráva: po těžké nemoci zemřel ve věku
80ti let akademický sochař František Navrátil. Do Klobouk často zajížděl na nákupy, na
poštu, k lékaři a málokdo si při setkání s
tímto skromným a nenápadným člověkem
uvědomoval jeho velikost a mistrovství.
Narodil se 19. dubna 1932 v Borkovanech. Vyučil se kamenosochařem, následovalo studium na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a po té na Akademii
výtvarných umění v Praze, kde byl žákem
Jana Laudy a Vincence Makovského.
Ve svých pracích, které zahrnují zejména busty významných osobností, postavy
symbolické a alegorické, a zejména plastiky a reliéfy žen a dívek, hledal jedinečnost
člověka. Mezi nejvýznamnější díla pana
Navrátila patří busty básníků Vítěslava Nezvala, Jana Skácela, hudebních skladatelů
Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka, dále
Zikmunda Freuda i jeho učitele Vincence
Makovského.
Veřejně jsou k vidění jeho monumentální plastiky Mladá rodina v hotelu Santon
na brněnské přehradě, Edison atomového
věku v jaderné elektrárně Dukovany, reliéfy v bohunické nemocnici a nemocnici ve
Vyškově. Jeho díla můžeme najít v Paříži
( busta L. Janáčka), ve Švédsku, Finsku,
Saudské Arábii, Kanadě a především v Lucembursku.
Od poloviny sedmdesátých letech si
začal budovat v Borkovanech vlastní ateliér, v němž bylo možno obdivovat jeho dílo
sochařské, ale i kresby, malby a pracovní
náčrty.
S dílem Františka Navrátila se kloboučtí
měli možnost setkat na jeho výstavě v kulturním centru v květnu 2008. Také na kabelové televizi byl vysílán pořad o životě a díle
Mistra Františka Navrátila.

Jeho poslední výstavu k umělcovým
osmdesátinám bylo možno shlédnout v
červnu a červenci 2012 v Horácké galerii
v Novém Městě na Moravě, kde v rozsáhlé
kolekci předložil veřejnosti výběr z portrétní
a volné sochařské tvorby. Zařadil se mezi
přední představitele moderního českého
sochařství.
Text Dana Bobková
Foto: Dana Bobková, internet
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Vážení spoluobčané – budoucí poživatelé důchodových dávek
Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje Vám, kteří
přemýšlíte o odchodu do důchodu, zkontrolovat si v dostatečném
časovém předstihu, tj. 1 až 2 roky před plánovaným odchodem
do důchodu, doby důchodového pojištění. Stačí požádat Českou
správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zaslání výpisu dob pojištění, neboť výše důchodu je přímo závislá:
* na délce získané doby pojištění
* a na výši výdělků.
Žádost o výpis dob pojištění (tzv. informativní osobní list důchodového pojištění = IOLDP) lze zaslat písemně na adresu:
ČSSZ – Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08
Praha 5.
(Žádost lze zaslat též elektronicky, e-mail musí být opatřen
zaručeným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou).

ČSSZ?
* Pokud zaměstnavatel existuje, je nutné jej požádat přímo
nebo prostřednictvím příslušné OSSZ aby vyhotovil ELDP dodatečně.
* Pokud zaměstnavatel zanikl a jeho činnost včetně zaměstnanců převzala nástupnická organizace, přebírá tím i povinnost vyhotovit ELDP.
Tuto povinnost přebírá i případný insolventní správce či likvidátor
Nepodaří-li se chybějící dobu zaměstnání prokázat ELDP, lze
za důkaz použít náhradní doklady, např.
* potvrzení zaměstnavatele
* zápočtové listy
* výplatní pásky
* nebo mzdové listy (potřebné zejména po 31. 12. 1995).

V žádosti musí žadatel uvést:
* jméno, příjmení (i všechna dřívější příjmení)
* rodné číslo
* adresa, na kterou má být IOLDP zaslán.
Informativní list, který ČSSZ odešle žadateli do 90 dnů ode
dne doručení žádosti, obsahuje:
* přehled dob důchodového pojištění (zaměstnání, podnikání,
dobu dobrovolného důchodového pojištění)
* případně náhradní doby pojištění (některé doklady o náhradních dobách ČSSZ neeviduje, např: doklady o studiu, péči
o dítě, vojenské službě. Tyto doklady se předkládají až při
podání žádosti o důchod na příslušené Okresní správě sociálního zabezpečení = OSSZ.)
* přehled vyměřovacích základů (výdělků) od r. 1986.
O informativní osobní list důchodového pojištění je možné žádat jednou za kalendářní rok.

Nemáte-li žádné náhradní doklady, můžete požádat o pomoc
příslušnou OSSZ, která má k dispozici seznamy archivních míst a
poradí, na který archiv se v konkrétním případě při dohledání dokladů obrátit, a též sdělí, které doklady jsou dostatečně průkazné.
Radu poskytnou i pracovníci call centra pro důchodové pojištění,
telefon: 257 062 860.
Dohledané doklady o době pojištění jsou podkladem OSSZ
k vyhotovení ELDP za zaniklého zaměstnavatele, případně se
předkládají při podání žádosti o důchod.
Ve výjimečných případech po dohodě s OSSZ lez chybějící dobu zaměstnání prokázat svědeckým prohlášením alespoň
dvou svědků.
Protože chybějící dobu může ČSSZ došetřit až při samotném
zahájení důchodového řízení, čímž se prodlužuje doba řízení o
důchod, doporučuje ČSSZ klientům, aby se sami v předstihu podíleli na dohledání dokladů o chybějících dobách pojištění.
(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 16. 11. 2012)
Co dělat, chybí-li doba zaměstnání?
Klobouky u Brna, 21. 11. 2012
– tj. když např. zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost a nevyhoJana Šabirová, MěÚ Klobouky u Brna
tovil evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a neodeslal jej
odbor sociálních věcí

Nejdůležitější změny o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2013

Výtah z obecně závazné vyhlášky Města Klobouky č.2/2012
Čl. 2
nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinPoplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromaců,
žďování, sběru, přepravy, třídění, vy- b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
užívání a odstraňování komunálních
stavbu určenou k individuální rekreaci,
odpadů platí :
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
to ve výši odpovídající poplatku za jed2. které byl podle zákona upravujícího ponu fyzickou osobu; má-li ke stavbě urbyt cizinců na území České republiky
čené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více
povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost
pobývá na území České republiky přemůže poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo
chodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrabytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které
na podle zákona upravujícího azyl
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platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit
jméno, popřípadě jména, příjmení a
data narození osob, za které poplatek
platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně
(2) doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
pokračování na další straně

od poplatku.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky
je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(4) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k
individuální rekreaci nebo rodinného
domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
V případě bytu je poplatník povinen
ohlásit orientační nebo popisné číslo
stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(5) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě
jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu.
(6) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru

nebo Švýcarské konfederace, uvede
také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
(7) Dojde-li ke změně údajů uvedených v
ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 400 Kč a je tvořena:
a) z částky 234,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 166,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 406.931,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 406.931,- Kč děleno 2451
(2347 počet osob s pobytem na území
obce + 104 počet staveb určených k
individuální rekreaci, bytů a rodinných
domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 166,-Kč. Z
této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve

výši 400,- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické
osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala Městskému úřadu v Kloboukách u Brna a všem
zaměstnancům, kteří mají co do činění s
námi na DPS v Kloboukách.
Je tomu již 10 let, kdy jsem byla přijata na
DPS. Bylo to v listopadu r.2002. Zač jsem
velice vděčná a vážím si toho, že tady
můžu v klidu a pohodě si užívat stáří. Proto
ještě jednou děkuji a přeji i já Vám všem
na Městském úřadě pěkné Vánoční svátky
a hodně zdraví v Novém roce 2013 i Vašim
rodinám.
Ještě jednou děkuji!
Slováková Jana

Koncert korejského souboru pouze v Kloboukách
V neděli 11. listopadu 2012 vystoupil v klobouckém evangelickém kostele korejský soubor na benefičním koncertu, nazvaném
Noc církevní hudby. Zazněla hudba J.S.Bacha, G.F. Haendela,
G. Bizeta, W.A. Mozarta a dalších hudebních velikánů. Korejský
soubor v Kloboukách již hostoval s obrovským úspěchem před
několika lety. Tentokrát přijela sbormistryně Myung Shin Lee se
svými žačkami, aby opět nadchla posluchače svým skvělým vystoupením.
Myung Shin Lee se narodila v Soulu v Koreji a vystudovala
obor zpěv a opera na Univerzitě Yon Sei v Koreji. V roce 1985
studovala na Statliche Musik Hochschule v Karlsruhe a v roce
1986 na Westminster choir college v USA. Od roku 1986 do současnosti se účastnila více než dvaceti velkých i menších koncertů po celém světě, zejména v Koreji, Německu, USA, Kanadě,
Anglii, Austrálii, Japonsku, Číně, Brazílii, České a Slovenské
republice. Letošní vystoupení v Kloboukách je jediné v České
republice. Od roku 1987 je profesorkou na Vysoké škole a teologickém semináři Presbyteriánské církve v Koreji. Její žákyně,
které ji doprovázely zpěvem a hrou na varhany jsou také absol-
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ventky Univerzit v Koreji v oboru zpěv a opera, v současnosti
studují církevní zpěv na Vysoké škole presbyteriánské církve
v Koreji. Na housle doprovázela její dcera Jinna Eunjin Lee,
která žije v Praze.
Text, foto: Dana Bobková

Adventní trh
Evangelický sbor v Kloboukách pořádal
letos podruhé adventní trh na zahradě před
evangelickou farou. Letos si mohli návštěvníci zakoupit drobné, především vánočně
orientované dárky u 10 stánků - svícny a
adventní věnce, perníčky i domácí trubičky,
andělíčky ze šustí, korálky a šperky, vánoční
stromečky z pedigu, ručně pletené doplňky,med a medovinu, keramiku od dětí, práce
dětí z Arkénie. K občerstvení byla nabízena
teplá medovina a horký punč a letos poprvé
také byl pro návštěvníky připraven výborný
hovězí guláš. Příjemnou atmosféru dotvářela vánoční hudba linoucí se ze starého gramofonu. Výtěžek z akce, společně s výtěžkem z adventního koncertu Musica animae
bude zaslán na konto Lékaři bez hranic.
Text, foto Dana Bobková

Skoro půl milionu přinesla dobročinná aukce pro Mirandii
V sobotu 17. listopadu se již po 12.
konal v Hustopečích v Hotelu Centro Společenský večer s dobročinnou aukcí Diakonie ČCE - střediska BETLÉM. Do dražby bylo připraveno celkem 39 exponátů,
především výrobky klientů střediska, díla
od místních umělců a v neposlední řadě
výborná vína z jižní Moravy a poprvé i kolekce vín z Francie.
Mezi návštěvníky byla celá řada milých přátel BETLÉMA a vzácných hostů:
senátor a 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, který
patří mezi tradiční hosty, dále senátor Jan
Hajda, starosta Klobouk Zdeněk Lobpreis a starosta Brumovic Antonín Košulič. V
úvodní části po zdravici ředitele střediska
Petra Hejla a zmiňovaných hostů byli oceněni děkovnými plaketami nejvýznamnější
dárci střediska za poslední rok. Poté následovala krátká prezentace o tom, jak
středisko naložilo s výtěžky dobročinných
aukcí posledních let. Následně vystoupil
hudební host večera Horňácká cimbálová
muzika Libora Supa, která svým energickým nasazením rozproudila krev v žilách
snad všech zúčastněných.
Po přestávce se opět ujal slova ředitel
BETLÉMA, aby představil projekt chráněného bydlení Mirandie, na jehož financování je výtěžek dobročinné aukce určen.
Následně už se ujal licitátorského kladívka
pan Miroslav Strouhal, aby provedl všechny přítomné dražbou. Jeho heroický a
úžasný výkon se zcela zásadně podepsal
na výsledku aukce, v níž uspělo 19 dražitelů, kteří všechny exponáty vydražili za souhrnnou částku 332 900 Kč. Největší souboj
se odehrál o poslední exponát dražby s nápokračování na další straně
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zvem Podzimní ráno, jehož výsledná cena
se vyšplhala na 25 000 Kč. Firma LEMAK
výtěžek navýšila ještě o 100 000 Kč a dalších 18 000 Kč darovali další návštěvníci
večera. Celkově se podařilo získat na stanovený účel úžasných 450 900 Kč.
Poděkování za krásný a úspěšný večer
patří všem partnerům večera, dále všem,
kteří věnovali exponáty do dražby, pracovníkům, kteří se na přípravě i realizaci
večera podíleli a také samozřejmě všem
návštěvníkům a především úspěšným dražitelům, kterým zároveň i gratulujeme. Obrovské poděkování patří panu Strouhalovi
za strhující výkon v licitování.
Hezký den z BETLÉMA,
Bc. Jana Lexová

Rozsvícení vánočního stromu
Na první adventní neděli 2. 12. 2012
proběhlo v podvečerních hodinách sváteční rozsvícení vánočního stromu. V rámci
doprovodného programu vystoupily děti ze
ZUŠ, MŠ, ZŠ a MěVG. Předvánoční atmosféru doplnily stánky nabízející perníčky,
trubičky od paní Adamové a prodej nealkoholického punče ze střediska Betlém, kdy
získané finanční prostředky budou použity
na dobročinnou činnost. Děkujeme všem
zúčastněným za připravený program a také
návštěvníkům za velkou účast a podporu pořádané akce. Přejeme krásné a spokojené
vánoční svátky.

Několik pozvánek a nabídek ze střediska BETLÉM
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM Vás zve na návštěvu Domova Betlém v Kloboukách u Brna. Za pozornost určitě stojí nedávno otevřený Krámek, kde si můžete nakoupit originální vánoční dárky, ať už výrobky našich klientů (trička, šperky, keramiku,
svíčky, mýdla a mnoho dalšího zboží) nebo výborná vína z Vinařství Josefa Valihracha a Vítka Sedláčka, či čaje a koření od firmy
Sonnentor. Aktuálně pro Vás máme tip na nákup malovaného
nástěnného kalendáře na rok 2013. Autorem ilustrací je obyvatel
Domova Betlém Jindřich Stania. Formát kalendáře je A3, vytištěn
je na křídovém papíře a jednotlivé měsíce jsou kromě obrázků
provázeny také různými citáty, verši , apod. Zakoupit kalendář si
můžete v Krámku na Betlémě, nebo v účtárně střediska za 120
Kč. Při odběru většího množství je desátý kalendář zdarma!!! Prodejní doba Krámku:

Po – pá
so, ne
2. - 4. adventní neděle

8 – 17 hod
9 – 12 hod
9 -12 a 14 – 18 hod

Druhou aktuální nabídkou je opět prodej vánočních stromků můžete si ho již nyní osobně vybrat z nabídky živých stromků přímo
na betlémské zahradě. Stromky dosahují vzrůstu od 1 do 2,5 m, k
dispozici jsou smrčky a borovičky. Prohlídku stromků je nutné domluvit předem na telefonu 519 420 656, nebo emailem na betlem@
betlem.org. Vhodnými termíny prohlídky jsou všední dny od 8:00 do
15:00 (za světla). Stromeček si můžete již nyní vybrat, označit a zaplatit. Před vánocemi Vám ho uřízneme a Vy si jej odnesete domů
čerstvý a voňavý. Cena smrčku je 200 Kč, borovičky 350 Kč.

Týden v Betlémě
Má dlouhodobá kamarádka, která je po těžké DMO upoutaná
trvale na vozík, mě pozvala do domova pro zdravotně postižené v
Kloboukách u Brna s názvem BETLÉM. Je to křesťanská komunita,
kde trvale žije jedenáct těžce handicapovaných osob. Vzhledem k
mé psychické nemoci jsem na pozvání zpočátku reagovala negativně, protože jsem se bála cizích lidí. Nakonec jsem se rozhodla

Marušku navštívit, protože jsem si uvědomila, že sice lidi jsou noví,
ale prostředí naštěstí znám.
Byla jsem nadšena, že do ústavu, kde žiji, si pro mě přijel sám
vedoucí domova Tomáš V. Když jsem v autě měla takovou poznámku, že si pro mě přijel sám vepokračování na další straně
doucí, tak mi sdělil, že u nich
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pomáhá s klienty kdo má nohy a ruce a nedělí se to na pozice. Už
toto mě zaujalo tak, že jsem pomalu ztrácela strach. Když mě dovezl, dýchl na mě opravdu domov. Není to jen v názvu, jako u nás. Kluk
na vozíku jel naproti mně a řekl mi, že si jde se mnou popovídat. Tak
takové přivítání klientů jsem nečekala. Takové vstřícné. Tím jsem si
Jindru zapamatovala a povídala si s ním v průběhu celého týdne.
Chápal mě, také byl v ústavním zařízení.
Hned se po mě ptala účetní Alenka, kterou znám z návštěvy Betléma před dvanácti lety. Myslela si, že si ji nebudu pamatovat, ale já
si ji pamatuji velice dobře, protože se mi věnovala nadstandardně
před oněmi dvanácti lety. I letos si mě vzala na zmrzlinový pohár a
povídala si se mnou o tom, co se během těch let změnilo a jiné. Ujala se mě i rehabilitační pracovnice, která má individuální přístup ke
klientům, ostatně jako každý zaměstnanec Betléma, od pečovatelek,
sociální pracovnice, kuchařky, uklízečky, ergoterapeutky a vedoucího konče. Líbil se mi jejich způsob ergoterapie, jak klienti nazvali
domácky „Ergoška“. Ergoterapeutka Blanka má vyhrazený čas pro
každého klienta individuálně. Já jsem stihla udělat z takové pečící hmoty obal na lžičky a barevný sklíčkový okraj hodin. Pokaždé,
když jsem dojížděla do místnosti, kde se ergoterapie provozovala,
jela jsem s úsměvem od ucha k uchu a blaženě přivřenýma očima.
Tím jsem dávala najevo svůj vnitřní pocit štěstí. Tím jsem dodávala
Blance na terapii energii, protože jak jsem se od ní dozvěděla, tak při
práci s klienty energii jen vydává.
Také jsem se během týdne seznámila s velice příjemnou sociální
pracovnicí Lenkou, se kterou jsem se mohla pobavit o kterémkoli
tématu. Nechybělo ani objetí, jako od každého pracovníka. Ostatně
vůbec se mi líbil přístup pečovatelů ke klientům, brali je jako osobnosti se specifickými potřebami, nikoli jako předměty k péči, jako je
tomu v ústavech. Veškerou péči dělali s láskou a s pocitem, že jsou
tam oni pro nás. To se mi velice líbilo. Líbilo se mi, jak jsme seděli
na lavičce s pečovatelkou, která nám buď povídala vtipy, nebo četla,
přesto však byla k dispozici klientovi, kterého měla na starost. Měla
u sebe pager, na jehož pípnutí okamžitě reagovala. Byl to takový
pocit jistoty pro mě. Necítila jsem se sama a také, i když jsem byla
chvilku sama, tak jsem si pomoc mohla přivolat kdykoli. Tam se také
dodržoval pocit soukromí všech lidí.
Pečovatelé dělali svou práci s takovým nasazením, že se pomalu neměli čas v klidu naobědvat a dodržet čas odpočinku v pracovní
době. Když jsem u toho stravování, překvapilo mě, jak se vše řeší
flexibilně. Třeba já, která nesmím omáčky, v ústavu mám smůlu, ale
v Betlémě mi k masu uvařili brambory a byla jsem spokojená. Také
se mi líbilo, jak si mohl člověk vybrat to, na co má chuť. Já jsem si
pokaždé mazala sýry a pomazánky, protože sádlo a máslo nemůžu.
Také stolování se mi líbilo, například jsem měla tu čest mít jako spolusedícího ředitele střediska, nebo vedoucího domova, nebo účetní,
či kuchařku a také pečovatelky. Prostě personál jedl s námi. Není to
oddělené jako u nás, jako kdybychom byli něco jiného než oni.
Nevím, jak v článku pokračovat, protože mám toliko pozitivního

říkat a Betlém vychvalovat, že to se ani nedá slovy vyjádřit. Mám
takový tok myšlenek, že to svýma nemocnýma rukama ani nestačím psát na klávesnici. Byli jsme i na výletě v Brněnském Anthroposu, kde jsme viděli mnoho zajímavých věcí. Poté jsme si sedli na
zahrádku, kde jsme si dali párky v rohlíku a kofolu a živili se, jako
kdybychom doma nejedli. Mnoho postřehů mám z výletu, ale chci
zvýraznit přístup Tomáše, který nás vezl autem domů. Já když jsem
se překlopila na bok a namohla jsem se narovnat, Tomáš zastavil
auto, vystoupil, otevřel zadní dveře, narovnal mě, nasedl zpátky do
auta a pokračoval v jízdě. Co je na tom divné, zněla by otázka mnoha čtenářů. Tím chci dát najevo, že Tomáš mi pomohl kdykoli, auta,
neauta. Ne jako u nás, že se jede dál.
Také se mi líbily „ranní chvilky“ kdy jsme se bavili o Bohu a modlili
se k němu. Blanka nám hrála na kytaru. Byla to příjemná atmosféra v kruhu klientů a pečovatelů jako to vypadá v rodinném kruhu.
Všechno mi připadalo takové rodinné. I komunikace klientů ke mně
se mi líbila. Přijali mě mezi sebe bez problémů, ne jako když jsem
přišla před pěti lety do ústavu. Ještě nyní mám v paměti nevřelé přijetí všech obyvatel ústavu. Tady v Betlémě mi nikdo nedával najevo,
že sem nepatřím, naopak, že všichni jsme na jedné lodi. Jindra mi
říkal s humorem, že budu „bečet“ i v ústavu na uklízečky, přičemž,
jsme se oba smáli. Neřekl mi, že jsem blbá, když napodobuji berana.
Nebo na větu, že bych Betlému dala milión, kdybych měla, tak mi
Magda řekla, že by chtěla spíše mně než ten milion. To mě potěšilo,
a to neříkám, jak mě prosí, abych zůstala Maruška, za kterou jsem
přijela. „To si piš, že bych zůstala, a to hned, ale nejde to!“ mi znělo
v myšlenkách. Ani jsem ji to neměla sílu říci. Myslím si, že si sama
uvědomuje, že to nejde. Sama pro sebe si říkám, že bych si po
tolika letech neštěstí, utrpení, bez lásky a bez pocitu, že o mě má
někdo strach takový život v tomto domově zasloužila. Lidem jsem
pomáhala jak před úrazem tak po něm u nás v ústavu. Zlá nejsem,
nevím, proč už jsem se nedočkala být neustále šťastná jako v tom
týdnu prožitém v Betlémě.
A také mě překvapilo dodržení slibů. Pečovatelka Petra přijela
za mnou o víkendu i s malou dcerkou a šla se mnou na výstavu
drátkovaných výrobků a keramiky, také jsme tam viděli dřevořezby.
Když už jsme byli na druhé straně ulice, tak jsme zůstali u berana a
krmili jsme ho listím, které pro mě natrhala dcerka Petry. Byla jsem
šťastná, protože jsem s tím nepočítala. Když se u nás něco slíbí, nikdy se to nedodrží, tak jsem Petru ani neočekávala. O to více to bylo
větší překvapení, když přišla a aspoň chvíli se mi ve svém volnu věnovala a já viděla výstavu, o které jsem ani neměla tušení. Bohužel
krásně prožitý týden byl u konce. Klienti i zaměstnanci mi řekli, že se
těší na moji další návštěvu, což mě velice potěšilo. Díky klientům i
zaměstnancům, kteří se o mě velice dobře starali, jsem prožila velice
bohatý týden na zážitky a také pro duši a city. Za to všem patří mé
poděkování.
Karin Bučková
Foto: Blanka Holásková
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Modelářský kroužek
Šestý rok pracuje na ZŠ leteckomodelářský kroužek pod vedenm Ing. Jaroslava
Pavlíka. Navštěvují ho žáci od 9 do 16 let, kteří zde jednou týdně staví létající modely.
Začínající modeláři staví jednoduchý balsový model, který se dá s trochou zručnosti zvládnout již za dva kroužky. Zkušenější staví větší modely, se složitou kostrukcí,
dálkově řízené rádiem a poháněné elektromotory. Kromě létajících modelů jsme si
vyzkoušeli i stavbu lodi a také jednoduchých aut poháněných elektromotory. S auty
a malými balsovými kluzáčky chodíme závodit do školní tělocvičny. V tomto školním
roce se scházíme každý čtvrtek ve 14:45 ve školních dílnách, kde nás mohou případní
zájemci také navštívit.
Text a foto J.Pavlík
Říjen 2012

Básničky
Autor: Lenka Šimberová, 4.A
škola : Klobouky u Brna
Básnička:
U nás v zimě na dvorku,
vidím v budce sýkorku.
Rychle něco sezobne,
co ji zrovna napadne.
Semínko, či jadýrko,
ať má silné křidýlko.
Ve sněhových závějích
je pět nových šlépějí.
Hádám stále kdo tu šel,
koho jsem já neviděl ?
Chodí tady ovečka,
pejsek nebo kočička ?
Za oknem jim stále mává
moje malá ručička.
Autor: Nela Adamová, 4.A
škola : Klobouky u Brna
Básnička:
Ježci shání pelíšek,
já obléknu kožíšek.

Projekt EKOŠKOLA
Již od samého začátku letošního školního roku pracují někteří členové Ekotýmu na
plné obrátky.
Podařilo se nám opět úspěšně rozběhnout projekt Recyklohraní, jehož hlavní náplní je sběr baterií a vysloužilých elektrospotřebičů.
Součástí projektu jsou i různé soutěže a úkoly. Z těch nás v nejbližší době čeká
zmapování černých skládek v blízkém okolí a také anketa o dopravě.
Nejvíce se nám však daří sbírat starý papír. Některé třídy se opravdu velmi snaží,
a tak jsme naplnili již první kontejner. Za získané peníze plánujeme nakoupit do všech
tříd stejné nové koše na tříděný odpad - na papír, plasty, PET lahve a ostatní odpad.
Podařilo se nám také nasbírat již poměrně velké množství plastových vršků. Novinkou pro letošní školní rok je zapojení do charitativní akce

„Sbíráme víčka pro Dominiku!“
Desetiletá Dominika je z Rakvic a po dětské mozkové obrně zůstala na invalidním vozíku. Její maminka chce koupit vozík za kolo pro
handicapované, aby mohla jezdit s dcerou na výlety.
A tak jsme se rozhodli Dominice touto cestou pomoci. Snad se jí
její sen splní!
(www.dmo.estranky.cz)

Mlha, listí ze stromů
všude kolem leží.
Všichni chtějí do domů,
úkryt shánět běží.
Stromy hýří barvami,
děti draka pouští,
jablka, hrušky dozrály,
vítr češe houští.

Ekoakce na naší škole
•
•
-

SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY (16.10.)
DEN STROMŮ (20.10.)
V rámci volitelného předmětu environmentální výchova někteří žáci 8. a 9.
tříd vypracovali seminární práce vztahující se k těmto významným dnům.
Většina dobrovolníků se zaměřila na
Den stromů. Pro letošní rok byl hlav-
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ním tématem význam lesů, seznámení
s činností a fungováním státního podniku Lesy ČR a zejména s certifikačním
systémem FSC (Forest Stewardship
Council), což je značka zdravého lesního hospodaření.
Vznikly velmi zajímavé a poučné práce,
které byly prezentovány a vystaveny, a

klobouček 2

-

tak si je všichni žáci mohli prohlédnout
a získat nové informace.
Pro žáky 1. stupně byla ke Dni stromů
vyhlášena soutěž tříd o „Nejhezčí výrobky z kaštanů“.
Všichni žáci se opravdu snažili, bylo
proto velmi těžké vybrat nejlepší výrobky.
Přesto se hodnotící komisi složené ze
členů Ekotýmu podařilo vyhlásit vítěze.
Nejvíce bodů získaly třídy 3.A, 1.B a
2.B.

každé skupině byl přidělen příběh jedné
rodiny s různými příjmy. My jsme měli za
úkol vyzkoušet si hospodaření s těmito
příjmy. Zjistili jsme, že to není vždy jednoduché.
Po zhlédnutí krátkého videa jsme se
pokoušeli seřadit postupy při zpracování kávy od vypěstování až po její prodej.
Obohatili jsme se o informace odkud
káva pochází, kde je její největší spotřeba, kolik se platí za šálek kávy v různých
zemích a jak je na tom v porovnání ten,
kdo ji vypěstuje. Program byl zakončen
kvízem.
Myslím, že to bylo moc fajn.

•
-

VÝUKOVÉ PROGRAMY
„Silný kafe“
na příkladu kávy bylo ukázáno fungování konvenčního obchodu s alternativou, kterou nabízí Fair Trade (spravedlivý obchod), co znamená káva
pro drobné pěstitele v rozvojových
zemích, kolik dostanou z ceny, kterou
my za kávu zaplatíme.

Postřehy Katky Peřinové, 8.A
V úterý 2. října 2012 jsme jeli s paní
učitelkou Hečovou a Foretníkovou na
ekologický program do Brna. Měl název
„Silný kafe“.
Na začátku jsme si sedli do velkého
kruhu a povídali jsme si o tom, co všechno víme o kávě – kde se pěstuje, jak se
pěstuje, jak se dostává do obchodů.
Pak nás rozdělili do skupin po třech a
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-

„Klimatizace aneb něco je ve vzduchu“ (18.10.2012)
Co jsou globální změny klimatu, jejich
příčiny a důsledky. Žáci porovnávali
změny v krajině během času. Zamýšleli se nad důsledky svého života a diskutovali o svých názorech. Zkoušeli si
počítat ekologickou stopu.

-

„Není těžký chodit pěšky“
(22.11.2012)
Jak doprava mění tvář měst a krajiny,
výhody a nevýhody autodopravy, vliv
dopravy na změnu prostředí, životní
styl i zdraví, alternativní způsoby dopravy.
Text a foto: Mgr. M. Hečová

Není těžký chodit pěšky
Ve čtvrtek 22. listopadu jsme pod vedením paní učitelky Hečové navštívili středisko ekologické výchovy Lipka v Brně. Připravili si pro nás
výukový program, který se nám tématově hodil do volitelného předmětu
environmentální výchova. Měl název „Není těžký chodit pěšky“.
Pracovali jsme většinou ve skupinkách, plnili jsme různé zajímavé
úkoly. Také jsme hodně diskutovali. Například o tom, jaký vliv má cestování auty, ale i třeba letadly, na životní prostředí a kolik lidé utratí za
pohonné hmoty.
Prohlíželi jsme fotografie různých měst a míst z minulosti i ze současnosti a porovnávali je. Zjistili jsme, že spousta parků byla nahrazena parkovišti, někde se dokonce i chodníky přeměnily na parkovací
místa a že celkově je ve městech mnohem více rušno než dříve. Pokoušeli jsme se hledat řešení a většina se shodla na tom, že kdyby
se snížil počet aut, ušetřili bychom nejen peníze, ale také čas, který
strávíme třeba v kolonách nebo u semaforů. A že by také nebylo tolik
dopravních nehod.
Tento program nám ukázal, co všechno bychom mohli ztratit – klid,
stromy, zvířata kolem nás, zkrátka přírodu! Také posílil náš názor na stále se zhoršující životní prostředí. Proto je potřeba se zamyslet nad tím,
jestli opravdu je tak těžký chodit pěšky?
Hana Tomanová, 9.A
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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

Sedm antických
Co si pod tímto názvem představit? Sedm antických je snoubení antické historie a kultury. Žákům prvního stupně základní
školy jsme v Týdnu knihoven (8. až 11. října) představili antickou
mytologii, oblečení, šperky, příběh trojské války, válečné vybavení starých Řeků a architekturu. Jako první téma byla uvedena obecná mytologie. Žáci se dozvěděli, co předcházelo vzniku
bohů a mohli si prohlédnout celou genealogii od Chaosu až po
olympské bohy. Další část programu byla věnovala detailnímu
popisu Athény, Afrodity a snad nejznámějšího řeckého hrdiny
Achillea. Stavbu antického chrámu si vyzkoušel třetí kolektiv.
Svůj výtvor z polystyrénu důkladně popsal, předvedl a odkryl
všechny detaily řeckého Parthenonu. Krásné tuniky, složitě načesané vlasy, jemné líčení…
Tomuto tématu se věnovala další část našich spolužáků. Na
oblečení a účesy starých Řeků a Římanů navazovala práce týkající se šperků. A jaké šperky se nosily v antice? Perlami a drahokamy zdobené čelenky, masivní náramky a další ozdoby odlévané z drahých kovů. Příběh o lásce trojského prince Parida a
krásné řecké princezny Heleny zná jistě každý. Hlavním symbolem tohoto příběhu se stal trojský kůň, kterého si mohli pohladit

všichni návštěvníci knihovny, ale pouze s velikou opatrností, neboť
stabilita koně (jako stavební materiál byly použity staré krabice) se
nedala označit za valnou. Především chlapce zaujala práce poslední skupiny zaměřená na zbraně. Na ukázku si kluci vyrobili
model beranidla věrný své předloze. Dále prezentovali své video,
v němž se objevily další zbraně, např. trebuchet, balista a katapult.
Tento náš program se dělil na dvě části. První byla určená pro
mladší děti, tj. první a druhou třídu základní školy. Pro ně jsme
měli připravenou výrobu beránků a k ní pověst o zlatém rounu.
Děti si beránky vykreslily, poté si je s naší pomocí vystřihly a nakonec si je pozlacené odnesly domů. Program pro druhou skupina
byl přiměřený jejich věku, už nevyráběly beránky, musely prokázat
své znalosti. Žáci, kteří dávali pozor, neměli problém s vyplněním
našeho antického kvízu sestávajícího z několika zajímavých úkolů,
např. přesmyčky jmen řeckých hrdinů a bohů. V odkrývačce se
pokusili zjistit, které objekty související s Řeckem, se skrývají za
obrázky. Za svoje snažení byli patřičně odměněni ve formě diplomů a sladkostí.
Studenti VI.G se díky tomuto projektu naučili dívat na výuku i
z druhé strany a zjistili, že zaujmout děti a udržet jejich pozornost
není vůbec jednoduché. Projekt se vydařil a my už teď plánujeme
další překvapení …
Monika Kopečková, Eva Bartáková, VI.G

Pravěký den v 1.G
Po strávení prvního čtvrtletí v dějepise zajímáním se o pravěk, jsme si řekli, že by bylo dobré se s ním rozloučit, než
začneme s novým učivem o Egyptě. Paní učitelka si na pro
vymyslela pravěké úkoly, které musely plnit skupiny, ve složení lidí zařazených podle literárních žánrů. Úkoly zněly :
1. vymyslet pravěký jídelníček
2.obléct Miss/Missáka
3.vytvořit Můj dům - Můj hrad (samozřejmě pravěký)
Z látek, knoflíků, listů, větviček, papírů a dalších věcí, co
doma a venku byly k nalezení, jsme se s heslem ,,FANTAZII
SE MEZE NEKLADOU‘‘ dali do díla.Toto heslo patřilo hlavně
pro první úkol, vymyslet pravěký jídelníček.Vznikly tak: plněné
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jako materiál.Vznikly příbytky z : listí, látek, větví, papíru, kůže,
dřeva i ze slámy. Někteří z nás dokonce konstatovali, že by
chtěli v našich zmenšených modelech domů bydlet.Všechny
práce bavila a dvě vyučovací hodiny uběhly jako voda. Paní
učitelce se naše výtvory líbily a pro ostatní jsme pravěký svět
vystavili v naší galerii.
tlupa Homo homo alias I. G

housenky, salát z brouků, žabí oči a mnoho dalších pravěkých
dobrot. Zajímavé byly názvy restaurací: U Smradlavky,U Medvědí kůže, Restaurace pro mamuty a restaurace U Mamutího klu. Druhý úkol byl spíž pro holky, které z vlny, kožešin a
hlavně z látek vyrobily pravěké modely pro muže a ženy, za
které by se nemusel moderní člověk stydět. Ve třetím úkolu
převládala hlavně kreativita a také to, co si skupiny vybraly

Jak jsme byli v itálii
Ve dnech 14.-19. října 2012 proběhlo již čtvrté pracovní setká- program. No a poslední den už zbývalo se jenom dobalit, rozloučit
ní projektu Comenius, kterého se MěVG účastní. Tentokrát jsme a jelo se domů, zpátky do mrazivého Česka.
se sešli v italské Pescaře. Pescara je město se 120 000 obyvatel
Text, foto: Comenius team MěVG
ležící na východním pobřeží Itálie v regionu Abruzzo. Je v ní sice
letiště, ale z Česka tam žádná letadla nelétají, a tak jsme museli letět z Prahy do Říma a z Říma autobusem do Pescary. To
nám ale vůbec nevadilo, aspoň jsme měli jeden den navíc, který
jsme mohli strávit ve „věčném městě“. Hned po příletu jsme byli
potěšení velmi teplým středomořským počasím. Po ubytování v
hotelu, jsme se vypravili na večerní procházku po Římě. Povečeřeli jsme v malé útulné restauraci (samozřejmě pizzu) a šli jsme
se podívat na Fontánu Di Trevi a na Španělské schody. Další
den jsme strávili obdivováním nejznámějších římských památek,
např.: Koloseum, Forum Romanum, Capitol, kostel svaté panny
Marie Sněžné, Vatikán,… Později odpoledne jsme se přemístili
na autobusové nádraží a vydali se na cestu do Pescary, kde už
na nás čekali naše hostitelské rodiny. Další den už jsme se všichni potkalli ve škole, kde nás již tradičně čekali první seznamovací
aktivity a první prezentace od italských studentů o Pescaře a
jejím okolí. Odpoledne jsme navštívili pobřeží Chieti a byli jsme
se podívat na Trabucco- tradiční způsob rybolovu. Večer jsme
šli hrát bowling. Další den jsme celý strávili v horách Abruzza.
Navštívili jsme několik hradů, kostelů a absolvovali jsme několik
výstupů do kopců. Předposlední den byl věnován prezentacím o
italské historii a chráněných krajinných oblastech, které jsme si
spolu s ostatními národy připravili. Po těchto prezentacích jsme
hráli hry - fotbal, volejbal nebo basketbal. Odpoledne bylo volnější, prakticky všichni ho využili k nakupování v nákupním centru
v Pescaře a večer jsme se všichni sešli ve škole na poslední

Stužkovací večírek
A je to tady. Nadešel náš den D, hodina H. Stojíme tváří v
tvář stužkovací delegaci, která se na nás mile usmívá. Nám do
smíchu ovšem moc není. Uvědomujeme si, že tady je konečná.
Už se nijak nevyvlékneme ani nikam neutečeme. Ponořeni do
svých myšlenek, zahloubáni v různých pocitech stojíme jako solný sloup. V místnosti je výjimečně hrobové ticho, až je skoro slyšet tlukot srdce. Zase tak hrozné to není, ale nervozita je znát a u
každého člověka narůstá, když ví, že jeho jméno se blíží a že za
chvíli bude před panem ředitelem klečet na kolenou. Není divu,
že máme strach, zvlášť když drží v ruce nebezpečnou zbraň,
dost podobnou samurajskému meči. To pak nemůžete nikdy vědět, co se může stát. Ovšem v tomto případě tomu je jinak. Meč
má docela jiné poselství. Díky němu nás pan ředitel pasuje do
stavu maturantského, pan zástupce to zpečetí připnutím stužky
a do třetice všeho dobrého dostaneme od naší třídní učitelky talisman pro štěstí. Teď už jsou z nás oficiální maturanti.
Po tomto stužkování následovala večeře a co bylo po ní…
Výborná zábava až do časných ranních hodin.
Tímto bychom jako maturitní ročník chtěli poděkovat učitelskému sboru, který nás přišel podpořit, panu řediteli P. Pokornému a panu zástupci Z. Hájkovi, velký dík patří zvláště naší třídní
učitelce P. Pokorné, která s námi vydržela celé 4 roky v klidu a

míru. Dále bychom chtěli poděkovat řediteli základní školy, který nám umožnil pořádat náš večírek v prostorách školní jídelny, a
skvělým kuchařkám za vynikající jídlo, bezproblémovou spolupráci
a milý přístup.
Andrea Springinsfeldová
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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

2. ročník Účetní olympiády
pro studenty středních odborných škol
V měsících září - listopad 2012 vyhlásila Vysoká škola
ekonomická v Praze 2. ročník Účetní olympiády pro studenty
středních škol.
Tým naší školy se opět zúčastnil. Tentokrát nás pod vedením Ing. Hany Šťavíkové reprezentovaly studentky třídy O4:
Hedvika Hrdá, Kamila Presová, Veronika Kralovičová, Veronika Francová a Nikola Kujová.
Tým řešil modelovou situaci zaměřenou na účetnictví a sestavení účetní závěrky dvou účetních období fiktivního podniku.
U řešení bylo posuzováno přes sto různých kritérií, a to
zejména: správnost částek, zaúčtování všech podstatných
transakcí, návaznost mezi účty a výkazy. Zohledňovala se i
kvalita, srozumitelnost, úplnost a grafická úprava účetní závěrky včetně přílohy. Nakonec komise ze všech zaslaných řešení vyhodnotila 17 týmů:
tři nejlepší týmy postoupily do 2. kola,
řešení devíti týmů bylo hodnoceno jako vynikající,
řešení pěti týmů bylo hodnoceno pochvalou.
OCENĚNÉ TÝMY
Týmy postupující do 2. kola (abecedně):
- Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem
- Obchodní akademie a VOŠ, Valašské Meziříčí (tým I – pedagog A. Stibůrková)
- Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní,
Brno (tým I – pedagog A. Zemanová)

Týmy nepostupující do 2. kola, řešení studie hodnocené
jako vynikající (abecedně):
- Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna
- Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov
- Obchodní akademie a Jazyková škola, Jihlava
- Obchodní akademie a VOŠ, Valašské Meziříčí (tým II – pedagog E. Válková)
- Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní,
Brno (tým II – L. Šabatová)
- Obchodní akademie, Kroměříž
- Obchodní akademie, Plzeň
- Střední odborná škola, Blatná
- Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Týmy nepostupující do 2. kola, řešení studie hodnocené
pochvalou (abecedně):
- Obchodní akademie, Opava
- PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, Frýdek-Místek
- SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín
- Soukromá obchodní akademie Podnikatel s. r. o., Karlovy
Vary
- Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark
Do 2. kola sice náš tým nepostoupil, ale umístění bylo lepší
než v loňském roce, kde obdržel hodnocení pochvalou.
Autor: Ing. Hana Šťavíková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

nám. Míru 75/13, Klobouky u Brna
Tel. 511 141 682, 511 141 683
ředitelka školy: Alena Pitlachová

Po krásném barevném podzimu se i
my v naší školce začínáme připravovat
na kvapem se blížící Vánoce.
Těšíme se na milé chvíle u adventního věnce, kdy do plamínků svíček
můžeme šeptat svá přání, poslouchat a
prozpěvovat si koledy, hladit kamarády
pěknými slovíčky a mlsat oříšky….
A jestli se bojíme čerta? No… No ne-

bojíme!!! A pro Mikuláše už chystáme
básničky a písničky a sem tam velké slibování.
Už se nemůžeme dočkat, až si nastrojíme stromeček a budeme čekat na vánoční
nadílku. Dopis pro Ježíška je nekonečně
dlouhý, protože ve školce potřebujeme
hračky pořád. A velkým překvapením bude
divadlo s VÁNOČNÍ POHÁDKOU.
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Čekání si zkrátíme lepením šupin na
vánočního kapříka, malováním vloček,
hvězdiček a zvonečků, procházkami po
slavnostně vyzdobeném městečku, přípravou kokosových kuliček na mlsání,
posezením u vánočního čajíku i čtením a
vyprávěním pohádek…
A budeme moc rádi, když se na naši
VÁNOČNÍ ŠKOLKU přijdete podívat i Vy.

klobouček 7

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE VÁNOČNÍ ŠKOLCE
VE STŘEDU 19. 12. OD 15:30 DO 17:30
PROHLÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY S VÁNOČNÍM OBČERSTVENÍM
A PROGRAMEM ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PŘI MŠ
PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VÁNOČNÍ ŠKOLCE
15:30- 17:30 - PROHLÍDKA VÝSTAVKY PRACÍ ZK PASTELKA
A ZK ŠKOLÁČEK - ŠATNA MŠ,
VÁNOČNÍ OBČERSTVENÍ – MODRÁ TŘÍDA,
VÁNOČNÍ HRANÍ A RADOVÁNÍ – ŽLUTÁ TŘÍDA
16:00 VYSTOUPENÍ ZK NOTIČKA – ČERVENÁ TŘÍDA
16:20 VYSTOUPENÍ ZK HRAVÁ ANGLIČTINA A ŠKOLÁČEK –
ČERVENÁ TŘÍDA
16:40 VYSTOUPENÍ ZK ŠVIHADÝLKO – ČERVENÁ TŘÍDA
17:00 VYSTOUPENÍ ZK FĚRTŮŠEK –ČERVENÁ TŘÍDA

Placená inzerce
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VČELAŘÍCI
V říjnu se začali na ZŠ v Kloboukách
scházet děti z nově vzniklého včelařského
kroužku Včelaříci, jehož zřizovatelem je ZO
Českého svazu včelařů Klobouky u Brna.
Hned na první schůzku jsme se vydali rovnou na včelnici, abychom se podívali
zblízka, jestli ještě včelky lítají.
Na dalších schůzkách se pak děti učily o

úlech, o správném umístění včelnice, hrály
hry, učily se používat včelařské nářadí, skládaly tělo včelky. Na konci listopadu jsme se
jeli podívat na včelařskou výstavu v Novém
Městě na Moravě, abychom viděli, jak se
včelaří i jinde.
V prosinci se chystáme na ochutnávku
medů, pečení perníčků, odlijeme si voňavé

vánoční ozdoby ze včelího vosku a na besídce si ve velkém zábavném kvízu vyzkoušíme, co jsme se už všechno naučili.
Jaro totiž bude perné: čeká nás soutěž
Zlatá včela, chceme si postavit pomocí tatínků „hotel pro hmyz“, vysadit včelařské rostliny, koupit a natřít úly, osadit je včelkami.
Chcete se k nám přidat? Scházíme se
každý čtvrtek od 15:30 do 17:00hod. na ZŠ
Klobouky.
Tak přijďte, těšíme se na Vás.
Včelaříci
Text a foto Alena Cahová

VEŘEJNÝ (NE)POŘÁDEK
V minulém čísle VM jsme si přečetli článek s téměř poetickým názvem Malé pohodovní zamyšlení od paní Drškové a pana
Rašnera. Toto zamyšlení bylo jednou z posledních kapek, které rozhodly o tomto mém
neveselém psaní. Oba radní se kriticky a po
právu pozastavují nad neslušným chováním
hodovních návštěvníků u autobusové zastávky. Jejich článek končí větou: „Budeme
snad my starší dělat domobranu, abychom
ochránili tento majetek před těmi, kteří přišli
na hody?“ Sdílím s autory těchto vět jejich
obavy a doplňuji: Nejen před těmi, kteří přišli
na hody.
Snad všichni kloboučtí občané i návštěvníci města musí vidět, že máme problém
s udržením čistoty na veřejných prostranstvích. I má malá dcera se mě často ptá při
cestě do školky: „Tati, proč je tady binec?“
Zvláště nepořádek v okolí autobusové
zastávky často hraničí s vandalismem. Zejména v sobotu ráno to zde vypadá jako po
výbuchu. Kromě spousty plastů i biologický
odpad.
Další ztrpčující a bolavý problém je kouření studentů MěSOŠ doslova dětem mateřské školy pod nosem. Studenti nejen že
znečišťují okolí své školy, ale jsou dětem
špatným příkladem v době, kdy některá celá
města ve světě vydrží bez cigarety.

Zeleň podél budovy MěSOŠ připomíná s
trochou nadsázky skládku, přestože je v centru města dostatek odpadkových košů. Oblíbené místo k sezení a kuřáckým dýchánkům
však skýtá prostor u kostela, schody ke kostelu a prostor „malého hřiště“ pod kaplí.
Farníci, kteří trpělivě pátek co pátek tyto
prostory uklízejí, by mohli vyprávět, jaké hory
odpadků tu již odklidili. Je to nějaké hrdinství
zanechat po sobě nepořádek a zmizet? Jak
mládež donutit si po sobě uklízet, když je to
doma nenaučili, toť otázka. I těm nejtolerantnějším farníkům už začíná docházet s touto
sisyfovskou prací trpělivost. Někteří jsou dříve narození a nepřipadá jim výchovné neustále za mládež uklízet.
V okolí kostela nedochází jen ke znečišťování odpadky, ale i k vandalismu: sprejerství, poškozování náhrobků, zábradlí a cihlového zdiva. Čas od času zde lze nalézt i
injekční jehly, či balení Modafenu a mnoho
použitých papírových kapesníků… A malé
hřiště? Tam se v rámci „úklidu“ před další
akcí hází lahve a odpadky z meze dolů. K
ohni poslouží kůly od vysazených stromků,
či stromek samotný.
A tak se ptám za řadu spoluobčanů, jak z
této situace… Mají snad farníci odnášet nepořádek před vchod MěSOŠ nebo městského úřadu? Nebo máme postavit zmiňova-
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nou domobranu a vychovávat těžkou rukou
ty, kterým zjevně vychování chybí? Ne, od
toho tu určitě nejsme.
A proto vyzývám město, ředitelství škol,
zvláště MěSOŠ, aby konali. Protože řada jejich žáků dělá ostudu nejen škole, našemu
městu, ale hlavně sobě a svým rodičům. A
pokud nemá škola v dnešní době mechanismy na to, jak problém zvládnout, ať jedná s
městem a městskou policií. Na co pak máme
obecně závaznou vyhlášku Města Klobouky
u Brna č. 3/2011, o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a
jiných veřejných prostranství???
Jako občan současných Klobouk nemám mnoho důvodů k hrdosti. Jedním z těch
mála je velmi bohatá historie našeho města,
kterou nám můžou ostatní upřímně závidět
a na kterou jen stěží navazujeme. Poslední
dobou mám ale pocit zahanbení, nejen před
dříve narozenými spoluobčany, náhodnými
turisty, ale zvlášť před přespolními, jejichž
vesnice a městečka jsou krásně upravená
a čistá. A i když nemají městskou policii a
ani větší rozpočet, pořádek si umí sjednat a
udržet. A nejen to, daří se zapojovat širokou
veřejnost při zvelebování svého okolí, což je
ten nejlepší výchovný příklad. „Půlpáni“ jim
jsou asi k smíchu.
Robert Huk

Městská knihovna Klobouky informuje o proběhlých akcích
Týden knihoven 2012
Ve dnech 9. - 11. 10. 2012 se zapojila i naše knihovna do uvedené celostátní
akce. Jako v předešlých letech se na programu podílelo MěVG Klobouky. Letošní
téma neslo název „Šest antických“. V dopoledním programu si studenti připravili
pro žáky ZŠ a děti z MŠ nádherné antické
kostýmy a při projekci předvedli architekturu, šperky, oděvy a zbraně z uvedeného

období. Těm nejmenším jsme vyprávěli
báji „O zlatém rounu“ a připravili pro ně
vystřihovánky a zdobení zlatého beránka.
Děti byly na konci představení oceněny diplomy a sladkou odměnou.
Veřejnost pak měla možnost ve výpůjčních hodinách knihovny využít nabídku
přihlašování nových čtenářů zdarma, bezplatného vrácení dlouhodobých výpůjček,
řešení soutěžních kvízů a pro nejmenší
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byly připraveny omalovánky s antickou tematikou.
Tour de Klobouky
V sobotu 20. 10. 2012 v podvečerních
hodinách navštívili knihovnu a muzeum
malí i velcí účastníci, kteří se zapojili do
Tour de Klobouky a přišli si tak netradičně
zasoutěžit a získat nové poznatky o našem
městě.
Den pro dětskou knihu
Návštěvníci knihovny si mohli 27. 11.
2012 kromě stávajícího fondu zapůjčit knihy z nově nabídnutého VF z Břeclavi, nebo
si zdarma odnést vyřazené časopisy. Pro
děti a mládež byla uspořádána autorská
beseda s mladou začínající spisovatelkou
Eliškou Honzírkovou, která představila
svou prvotinu „Štěstí krve“ a současně přiblížila obsah dalšího připravovaného dílu.
Chtěla bych Elišce touto cestou velmi pěkně poděkovat za příjemně strávené dopoledne v knihovně a popřát jí mnoho dalších
zdařilých knih a spokojených čtenářů.
Text a foto Jana Prčíková

KULTURNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
Kalendář kulturních akcí
leden – květen 2013
6.1.2013 KONCERT – Rybova mše vánoční v Evangelickém kostele
19.1. 2013 Hasičský ples – sál MěSOŠ
Klobouky
26.1.2013 Zlatá ski Vohavy – lyžařský a
běžecký závod
1.2. 2013 Reprezentační ples MěVG –
sál MěSOŠ Klobouky
8.2.2013 Ples MěSOŠ Klobouky u Brna

16.2.2013 Radniční ples – sál MěSOŠ Klobouky

Konec světa z astronomického hlediska
Mgr. Pavel Klement.

Únor 2013 Cyklus přednášek:
- Antická mytologie a architektura v Lednicko - valtickém areálu.
Milan Novotný a Veronika Křížová.
-

Únor 2013 Dětský maškarní bál
16.3.2013 Maškarní ples TJ Sokol, sál
MěSOŠ Klobouky
Březen 2013 Měsíc knihy: Týden čtení od
5. do 7. 3. 2012 v Městské knihovně KloGenetická struktura a variabilita popu- bouky
lace vydry říční v ČR a SR.
1.5. 2013 Tradiční kloboucký jarmark,
Denisa Veselá doprovodné akce

Vánoční koncerty - Česká mše vánoční
Základní umělecká škola v Kloboukách
připravuje na letošní Vánoce sérii tří koncertů s provedením díla „Česká mše vánoční“
od Jakuba Jana Ryby. Koncerty se uskuteční v Krumvíři, kde se na jeho přípravě podílí
Spolek PRO MUZEUM, v Boleradicích, kde
společně s Divadelním spolkem bratří Mrštíků připravují vystoupení v tamním divadle
a samozřejmě také v Kloboukách u Brna v
evangelickém kostele. Kromě tohoto díla
zazní na koncertech ještě Sonata D dur Henryho Purcella pro trubku, smyčce a basso
continuo. Sólo na trubku bude hrát pan Petr
Pospíšil z Dambořic.
K.O.S. (kloboucké orchestrální sdružení) je název šestadvacetičlenného
orchestru, který je sestaven jak z profesionálních, tak z převážné většiny amatérských hudebníků z Kloboucka. Základní

osu orchestru tvoří současní učitelé základní umělecké školy, smyčcová sekce je
pak doplněna o muzikanty z cimbálových
muzik Primáš, Vonica a Strunka. Dechová sekce orchestru je obsazena převážně
muzikanty z dechovek Lácaranka, Galánka, Dambořanka a Zlaťulka. Většinu amatérských hudebníků tohoto orchestru tvoří
bývalí žáci ZUŠ.
Smíšený pěvecký sbor je sestaven z
vytipovaných zpěváků z Klobouk, Boleradic, Hustopečí, Kobylí a Krumvíře. Vedením
zkoušek sboru byla pověřena paní Ludmila
Nováková z Borkovan. Sólové party budou
zpívat: soprán - paní Ludmila Nováková, alt
- paní Mgr. Margita Křížová z Klobouk, tenor - pan MgA. Zdeněk Šmukař a bas - pan
MgA. Jan Kučera oba z Brna.
Premiéra koncertu se uskuteční v neděli

16. prosince v 16 hod. v kulturním domě v
Krumvíři, druhý a třetí koncert je naplánován
na pátek 21.prosince v 17,30 a ve 20 hod.
v divadle v Boleradicích. Poslední a závěrečné provedení se uskuteční v neděli na
Tři krále 6. ledna 2013 v 16 hod. v evangelickém kostele v Kloboukách. V Krumvíři a v
Kloboukách bude na oba koncerty vstupné
dobrovolné, vstupenky na dva koncerty v
Boleradicích je již nyní možno objednávat v
on-line rezervaci na stránkách Divadelního
spolku Bratří Mrštíků z Boleradic, na této internetové adrese.
http://www.boleradice-divadlo.cz/predstaveni/index
Všichni muzikanti i zpěváci nacvičují od
počátku s velkým nadšením a zaujetím a již
nyní se všichni těší na společné provedení
tohoto díla.

Vystoupení ukrajinského národopisného souboru
Sudaruška v Kloboukách
Koncem ledna vystoupí v evangelickém
kostele soubor Sudaruška se svým úžasným programem, který zanechá v divácích
nezapomenutelný dojem.
Soubor „Sudaruška" (název v překla-

du znamená „mladá šlechtična") vznikl v r.
2003 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na katedře ukrajinského jazyka a literatury.
Členy souboru jsou představitelé různých
slovanských
národů,
proto v jeho
podání
můžete uslyšet písně
jak ruské, tak
i ukrajinské. V
roce 2007 soubor získal čestný
titul Laureát MFF
Strážnice za osobitou interpretaci
ruských lidových
písní v pořadu
"Domovina"
a
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také postoupil do semifinálového kola pěvecké soutěže X-Faktor, pořádané televizí
Nova. Od roku 2008 spolupracuje soubor
také s kluby vojenské historie z Brna. Díky
této spolupráci členové Sudarušky pravidelně účinkují v doprovodných programech
vzpomínkových akcí významných historických bitev. V březnu 2010 byl soubor pozván do pořadu České televize Babylon,
který se věnuje životu národnostních menšin a cizinců žijících v ČR.
V současné době soubor SUDARUŠKA
pravidelně vystupuje na nejrůznějších společenských kulturních akcích a folklorních
festivalech. V září 2008 se soubor transformoval ve Folklorní sdružení přátel ruské
a ukrajinské kultury SUDARUŠKA, jehož
cílem a snahou je uchování důležitých atributů ruské a ukrajinské kultury: jazyka, historie, tradic a kulturního dědictví.

Nabídka nových knih
Autor
Abdulin,
Adler,
Armani,
Arnold, Nick,
Barberová,
Bartel, Judy
Bauer, Jan
Birenbaum,
Blytonová,
Brezina,
Bronte,
Brož, Ivan,
Březinová,
Bullová, Jane
Cílková, Eva
Coetzee, John
Disney
Disney
Drbohlav, Jan,
Eco, Umberto,
Erickson,
Ezop,
Fielding,Joy,
Frýbort,
Gaudore, Pavel
Gebhartová,
Glattauer,
Halík, Tomáš
Heřman,Jiří
Christie,
Irving, John
Klaus, Václav
Kocmanová,

Název
Krvavá cesta od Stalingradu
Hořká vůně lásky
Loutky z ponožek
Výbušně nebezpečné experimenty
Škola života
Holocaust: ztracená slova
Číše jedu pro krále
Naděje umírá poslední
Amélie, to je dobrý nápad!
Expedice Kolumbus
Jana Eyre
Atentáty
Zapuzená královna
Prázdninová kniha nápadů
Hrajeme pohádky z celého světa
Deník špatného roku
Jasmína a Rádžovy trable s opičkou
Jasmína a třídenní bál
Pandurango
Pražský hřbitov
Anna Boleynová
Nejznámější bajky
Až ji uvidíš
Mlýny boží i ďáblovy
Abrakadabra v cirkuse
Říkání pro radost
Dobrý proti severáku
Smířená různost
Vzpomínková kniha. Václav Havel
The case of the middle-aged wife
Pravidla moštárny
Kde začíná zítřek
Červená čepička a jiné pohádky

Koktavá,
Kratochvíl,
Matuzsková,
Motyčková,
Obermannová,
Obermannová,
Obermannová,
Poledňáková,
Pratchett,
Prouzová,
Richtárová,
Růžička,
Socolovsky,
Spilsburyová,
Ulík, Karel,
Veselá, Jiřina
Viewegh,

Kam na výlety s kočárkem - Morava
Krtek a tvary
Vinohradnické stavby na Moravě
Naučné stezky
Tajná kniha
Život je ples 1
Život je ples 2
Líbáš jako Ďábel
Příběhy ze Zeměplochy Sekáč
Dornova metoda
Bylinky - zdraví z přírody
Tajemství Egypta
První slůvka
Encyklopedie vynálezů
Lubomír Lipský a jeho bratr Oldřich
Simona Monyová
Další báječný rok

Obec Krumvíř zřídila muzeum
Podobně jako v okolních obcích i v
Krumvíři vyslyšelo obecní zastupitelstvo
prosbu občanů o zřízení muzea. V současné přetechnizované době si stále více
místních obyvatel, ale i projíždějících turistů, uvědomuje ztrátu kouzla malých
domků, kde pospolu nažívalo několik
generací, kde každá věc byla účelně a
hlavně důmyslně využívaná a „máloco“
se vyhodilo.
Na počátku měsíce července dostal
Spolek pro muzeum k dispozici budovu
č.p.213 se zachovalými dřevěnými podlahami a stropy. Vzhledem k tomu, že
v minulosti žil v domku kolářský mistr,
čekalo dobrovolné brigádníky nejedno
překvapení. Na půdě se našla kolébka,
selská lavice, kočárek, židle s otvorem
pro nočník a mnoho dalších skvostů.
Během prázdnin tak ožily čtyři místnosti
pokračování na další straně
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i překvapivě prostorný dvůr s mlatem a
hospodářskými budovami životem našich
předků přibližně z přelomu devatenáctého a dvacátého století. K nejkrásnějším
textilním exponátům patří např. pánský
kožich, legionářská uniforma, ženské
kordule, vyšívané povlečení nebo kolekce spodního prádla. Početnou sbírku tvoří také kuchyňské potřeby a zemědělské
nástroje. Většinou jde o dary místních
obyvatel. Za opravdový poklad považujeme hraniční kámen z roku 1724, kdy
Krumvíř vlastnila dcera Adama z Lichtenštejna Marie Antonie Czobor.
Na dvoře a „mlatě“ prozatím najdete

zcela funkční fukar, „sečkovicu“, sáně za
koně a vůz „hnojňák“. Velmi pěkný a tepelně stabilní sklep bude využíván jako
vinotéka s nabídkou vín místních vinařů.
Muzeum je v zimním období otevřeno pouze po předchozí domluvě na t.č.
777121861 nebo prostřednictvím e-mailové adresy promuzeum@email.cz. O
připravovaných jednorázových akcích
se dočtete nejenom na stránkách obce a
muzea , ale také na FB Spolek pro muzeum.
Věra Colledani
Marie Šebestová

„Sršni“ v poločase
Pokusím se stručně zrekapitulovat letošní kalendářní rok
fotbalového oddílu mužů i jeho účinkování v již ukončené podzimní části III.třídy soutěžního ročníku 2012-2013. Můj náhled
na tuto fotbalovou sezónu je čistě z pozice diváka a fanouška
klobouckého fotbalu.
Letošní rok začalo mužstvo „Sršňů“ v zimních měsících
přípravu na jarní část několika přátelskými zápasy v Otnicích,
kde mají k dispozici hřiště s umělou trávou. V tomto období
také prošli tréninkovým soustředěním na Baldovci, jehož cílem bylo stmelit kolektiv a nabrat fyzičku pro jarní zápasy. V
mužstvu došlo oproti sezóně 2010-2011 k mnoha změnám, jak
ve vedení mužstva, tak v kádru samotném. Je nový předseda
klubu, trenér a přišlo mnoho mladých hráčů z dorostu. Věkový
průměr hráčů se snížil na 25 let. Nyní je tým složen z několika
zkušených harcovníků, kteří sami odehráli již stovky zápasů,
ve spojení s fotbalovým mládím, které počítá své odehrané
zápasy za muže zatím jenom na desítky.
Novému trenéru Tomáši Parolkovi se bohaté zkušenosti
starších hráčů podařilo spojit s dravostí mladších v jeden kompaktní celek. Tréninky, které jsou dvakrát týdně, hráči v hojném
počtu navštěvují. I tato skutečnost nasvědčuje tomu, že je fotbal baví. Tomáš jim i proto rád předává své znalosti bývalého
hráče z vyšších krajských fotbalových soutěží. Zdravé klima a
pohoda v mužstvu podtrhuje i fakt, že si svépomoci vybudovali a zkompletovali zbývající část umělého osvětlení na hřišti,
aby mohli trénovat i v podzimních a zimních dnech, kdy se
brzy stmívá. I přes občasné výkyvy, kterým se nevyhne žádné
mužstvo, si kloboučtí diváci cestu na hřiště rádi najdou. Vždyť
průměrná návštěva na zápas je v Kloboukách kolem stovky
příchozích a ve vyjímečných případech i více. Příkladem může
být derby s Velkými Hostěrádkami, kdy se na něj přišlo podívat
kolem stopadesáti diváků. Takovou návštěvnost nám mohou
závidět i kdejaké kluby hrající o několik tříd výše.
Spokojenost by měla panovat i v řadách fanoušků nad sehranými podzimními zápasy v domácím prostředí, kde „Sršni“
doposud neokusili hořkost porážky. Pokud porovnám bodový
zisk loňského a letošního podzimu, tak jsme se stejným počtem odehraných zápasů letos vybojovali o jeden bod více.
Sice je to jen malé bodové zlepšení, ale je. Dalším pozitivem
tohoto mužstva je, že je složeno jen z domácích odchovanců
a není závislé na žádných přespolních posilách. Navíc máme
v dorostu a žácích dobrou fotbalovou základnu pro další léta.
Pokud se budou hráčům vyhýbat závažná zranění a nepoleví v
nastoleném tréninkovém úsilí, tak věřím, že se můžeme dozajista dočkat ještě lepších výsledků jako doposud.

V letošním roce přinesli „Sršni“ oživení v Kloboukách nejen
na sportovním, ale i na kulturním poli, když pro širokou veřejnost uspořádali maškarní ples, country bál a zabíjačku se
všemi pochoutkami co k ní patří. Na úplný závěr vás chci ještě
informovat o jejich existujících webových stránkách, na kterých
najdete výsledky, tabulky, foto, komentáře k odehraným zápasům na které můžete i vy sami reagovat a další zajímavosti.
Tímto jsou „Sršni“ k dohledání a známí po celém světě. Najdete je na adrese: www.srsniklobouky.cz
Ladislav Grabovský
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III.B 2012-2013
tabulka podzimní části
1. Zaječí
2. Vrbice
3. Starovičky
4. Popice
5. V.Němčice
6. Strachotín
7. Pouzdřany
8. Klobouky
9. Ivaň
10. V. Hostěrádky
11. Nosislav
12. Uherčice
13. D.Dunajovice
14. Kobylí
zdroj: FAČR

14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
13
14
14

11
10
8
7
7
6
6
5
5
6
3
4
3
1

1
0
3
3
1
4
2
4
3
0
4
0
2
3

2
4
3
4
5
4
6
5
6
8
7
9
9
10

54:30
52:23
27:19
29:21
38:26
21:17
21:25
27:26
29:26
26:26
23:33
23:43
22:47
18:48

34
30
27
24
22
22
20
19
18
18
13
12
11
6

Jak to všechno začalo

aneb Pohled do bohumilického zákulisí
Každý konec znamená začátek něčeho nového, něčeho
dalšího. Právě nové začátky jsou někdy pozitivní, jindy negativní a já věřím, že jejich osud může být silně ovlivněn motivací
a přístupem těch, které nový osud potkal.
Vážení a milí přátelé, kamarádi i všichni ostatní, kteří k tomuto článku obrátili svou pozornost. Chtěla bych se s Vámi
podělit o několik mých vzpomínek, postřehů a názorů, které
jsem získala během působení v Bohumilicích v rámci našeho
občanského sdružení. Ale popořadě:
Ti, kdo mě znají, velmi dobře ví, že se od roku 2010 nezanedbatelnou měrou podílím na organizaci rozličných bohumilických akcí. Počátek všeho byl Sjezd rodáků a přátel Bohumilic, který se uskutečnil 19. června 2010 a k jehož organizaci
jsem se dostala v podstatě náhodou. V Bohumilicích se již
mnoho let mluvilo o obnově hodové tradice a také o výročí
800 let naší dědinky. Z přátelského rozhovoru vznikl nápad se
sejít s dalšími nadšenci a z onoho setkání pochází konkrétnější vize toho, jak by mohl bohumilický sjezd rodáků vypadat
včetně jeho termínu. Do konce roku 2009 jsme zvládli oficiálně
založit sdružení a Bohumilice již znaly předběžný návrh programu sjezdu rodáků. Současně se pomalu rýsovaly webové
stránky www.bohumilice.info.
S přípravami sjezdu rodáků se v Bohumilicích k životu opět
probrala myšlenka obnovy hodů. Tentokrát o obnově hodů
však nemluvili jen starší ročníky, ale i několik mých vrstevníků
a z toho důvodu padl návrh se sejít a ujasnit si, jestli mladí o
hody opravdu stojí a zda-li jsou ochotní pro to něco udělat. V
budově bývalého školního klubu se nás tehdy sešlo poměrně
mnoho, avšak pouze několik z nás o hody stálo i po upozornění, že jejich organizace nebude žádný med. Pár zájemců však
přesto vytrvalo a právě blížící se sjezd rodáků byl vynikající
příležitostí si folklor po tolika rocích vyzkoušet.
Na nic jsme nečekali. Naprostá většina kluků a holek nikdy
neabsolvovala žádné taneční, nikdy neholdovala lidové hudbě.
Troufám si tvrdit, že snad nikdo z nás by tehdy jednoznačně
nerozlišil bohumilický kroj od podobných krojů z okolních obcí.
S Vítěm Hovězákem jsme se společně ujali výuky tanců a Peťa
Adámková se vrhla na podrobné studium krojů. Naše taneční
zkoušky a schůzky byly opravdu velmi intenzivní. Věřím, že
leckterý rodič nebyl příliš nadšen, že jsme „v klubu“ trávili víc
času než doma. Což platilo dvojnásob od chvíle, kdy Pavlík
Lattenberg z damborské Salajky začal jezdit do Bohumilic, aby
kluky naučil verbuňk.
Nutno podotknout, že do nově vzniklého občanského sdružení se postupně přidávalo mnoho členů. Roli předsedkyně
jsme všichni s důvěrou svěřili Milence Pučálkové, jako místopředseda byl zvolen „stréček“ Chlápek. Dalšími třemi členy byli
Jirka Mazanec, Dáša Mikelová a také já. V té době se všichni
členové sdružení aktivně zapojovali do všech činností a schůzí, které se konaly v průměru jednou za měsíc. Do toho občas
proběhla zajímavá přednáška či beseda a lidé se tak v Bohumilicích začali mnohem více setkávat. Úžasné bylo, že se nám
podařilo navázat kontakt snad se všemi rodáky z Bohumilic. Za
to vděčíme především „tetičce“ Sáčkové, která (sama nevím
jak) na všechny rodáky sehnala kontakt. Rozeslat dopisy pak
bylo to poslední.
28. května 2010 proběhla v Bohumilicích první větší akce,
která se zde konala pod taktovkou sdružení. Konkrétně se jednalo o „Hasičské odpoledne“ se sbory dobrovolných hasičů z
Dambořic a z Bošovic. Kromě hasičů vystoupili také kynolo-

gové se psy a večer všechny zdatné sportovce čekalo fotbalové utkání. Právě tehdy jsem po mírném nervovém kolapsu v
14:00, tedy v ohlášený čas začátku akce, pochopila pro Bohumilice jednu zcela typickou věc: Lidé na akci nikdy nepřijdou v
předem ohlášený čas ! A proto opravdu nemá smysl se hroutit,
že lidé o nic nemají zájem a že nepřijdou, že vše bude propadák. Oni totiž přijdou, jen o něco později :-)
Po hasičském odpoledni nám všem začala neuvěřitelná honička s časem. Matně si vzpomínám, že někteří krojovaní už
snad ani nechodili do školy a celé dny mi asistovali s přípravami výstav, oblékáním figurín, všemi možnými i nemožnými úklidy a samozřejmě také s chystáním hřiště. Já sama Bohumilice
nikdy nepamatuji tak poklizené, jako na sjezd rodáků. Nejvíce
napjatým dnem byl pátek před akcí, kdy jsme stavili párty stany, skládali parket, chystali pódium, ... Počasí nás silně zrazovalo a jedna bouřka střídala druhou. O to víc jsme propadali
smutku, že předpověď na sobotu nebyla o mnoho příznivější.
V noci na sobotu kluci spali na hřišti, aby hlídali vypůjčené
a nepříliš levné vybavení. Čas si přitom krátili opakováním písniček na sobotu. Ještě v noci jsme pomocí SMS řešili, jaká jsou
přesně slova na tu či onu písničku. Problém nastal zejména u
„Nepi, šohaj, nepi vodu“ a tak bylo nezbytné klukům všechny
sloky poslat v esemeskách.
Nevím, jak na tom byli ostatní, protože jsme se o tom kupodivu nikdy nebavili, ale já sama jsem sobotního rána vůbec
nemohla dospat. Vzpomínám si, že v 7 ráno jsem s mírným
rozcuchem a v pyžamu běhala po hřišti a roznášela odpadkové
koše, které byly před deštěm ukryté v obrovském vojenském
stanu vypůjčeném z Dambořic. Na hřišti již pobíhal strejda Aleš
Skulínek, který si na svá bedra s některými dalšími vzal celý
výčep. Pak už jsme se všichni oblékali do krojů. Před 10. hodinou ranní jsme se sešli před místní kaplí a do té doby šedivá
obloha se začala protrhávat. Celkem se sešlo 22 krojovaných,
což spolu s vykukujícím sluníčkem a naší obrovskou radostí
vykouzlilo naprosto úžasnou atmosféru.
Krojovaný průvod vycházel tradičně z dolního konce obce.
Udělali jsme několik zastávek, při kterých kluci zaverbovali a
také jsme zpívali. Již u bytovky jsme napočítali 60 hostů, kteří
šli průvodem s námi. U kapličky to bylo již 200 a ve chvíli, kdy
jsme u někdejší hasičské zbrojnice vytvořili kolečko a viděli
dlouhého hada přes celé Bohumilice, jsme zůstali s úžasem
stát. Sama za sebe musím říct, že tolik krojovaných v kombinaci s vysněným počasím a především tolika hosty, kteří se tvářili
velmi spokojeně, ze mě vytlačilo i nějakou tu slzu dojetí. Na
hřišti muzika krojovaným zahrála sólo a právě to bylo poprvé,
kdy jsme s našimi budoucími stárkami a stárky poprvé tančili
v krojích.
Program sjezdu rodáků byl opravdu nabitý, avšak rozepisovat se o něm nebudu. Koneckonců, poměrně podrobná reportáž o něm již vyšla ve Větrném mlýnu a spolu s velkým
množstvím fotek je zveřejněna na bohumilických webových
stránkách. Neodpustím si však připomenutí Aničky Suchánkové v roli recitátorky uvítací básně a pana starosty Zdeňka
Bobka při jeho projevu. Jeho projev byl velmi upřímný, srdečný a já na něj dodnes vzpomínám v tom nejlepším, jak je to
jen možné. Nedokážu si představit, jak bychom sjezd rodáků
dokázali zorganizovat bez jeho pomoci. Tehdy jsme bohužel
neměli mnoho zkušeností s organizací ani se sháněním finančních prostředků na kulturní akce a věřte mi, že takový sjezd rodáků opravdu není jednoduchá a levná záležitost. A právě pan
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Bobek nás nikdy nevyhodil, když jsme za ním přišli s jakoukoliv
prosbou o radu či o pomoc. Vždy nás ochotně vyslechl a dle
svých možností nám vyšel vstříc.
V neděli bylo počasí o poznání horší. Dopoledne jsme uklízeli hřiště a chystali košt vín. Avšak v klubu s mnoha vzorky
výborných vín nás deštivé počasí příliš netrápilo. Příjemná atmosféra a dobré víno vyvrcholily několika plodnými diskuzemi
s místními i s bohumilickými rodáky a tak jsme dospěli k závěru, že hody příští rok opravdu musí být. Velmi vehementně
nás v tom utvrzoval zejména Ivan Stejskal. Také jsme naznali,
že pokud máme dělat hody, musíme o nich něco zjistit. Nikdo
z mládeže totiž bohumilické hody pochopitelně nikdy nezažil a
ani jsme nevěděli, jak přesně u nás probíhaly. A to byl zárodek
myšlenky na vytvoření brožury „Historie bohumilických hodů“.
To, že poskládat kompletní historii našich hodů bude více než
tvrdý oříšek jsme zjistili až za další rok
Když se s odstupem času zamyslím nad mým nejsilnějším
dojmem ze sjezdem rodáků, vybavím si, jak po Bohumilicích
pendlovalo obrovské množství lidí, kteří se neviděli již spoustu
let. A tito všichni lidé se spolu zastavovali, povídali si a vzpomínali. A ti, kteří nejsou z Bohumilic a na sjezdu nebyli mi možná
nebudou věřit, ale ačkoliv se na rodáky po Bohumilicích včetně
místních pohybovalo více než 500 hostů, naprostá většina z
nich se i po těch letech s menší či větší nápovědou poznala a
dokázali se navzájem zařadit k té či oné rodině, ke konkrétnímu domu.
Během příprav sjezdu rodáků se v Bohumilicích vytvořilo
dobré jádro příštích stárků. Byli to Kuba Kotas s Peťou Adámkovou, Víťa Suchánek s Renčou Skulínkovou, Filip Suchánek
– toho času v páru s Klárou Brustovou, později s Klárou Šedivou a také já a naše posila z Dambořic - Víťa Hovězák. Již na
rodáky s námi šli v krojích členové chasy z roku 2011 a naši
nejmladší stárci z roku 2012 – Matěj Šedivý a Anička Suchán-

ková.
Všichni zmínění a samozřejmě i mnozí další měli o hody
opravdu veliký zájem. Dnes již s odstupem času můžeme říct,
že to byl zájem upřímný, trvalý a přetrvávající až do dneška.
Ke starému dobrému týmu ze sjezdu rodáků se přidávali další
a další lidé a tak jsme dospěli do letošního stavu sedmi nádherných stárkovských párů, sklepníka a početné chasy. Někteří
z nás však pomalu ze stárkovského věku vyrůstáme, přibývají nám nové starosti i povinnosti. Věřím tomu, že nebude trvat
dlouho a někteří z nás začnou přemýšlet o založení rodiny, možná o stěhování za prací, třeba i za dobrodružstvím. Osud nás
může zavanout kamkoliv. Jsem si však jistá, že ačkoliv budeme
kdekoliv, každý v Bohumilicích necháme kousek svého srdce.
Starým stárkům bych chtěla říct: Děkuji za všechno. Stáli
jste při mě, i když to leckdy nebylo právě jednoduché. A těm
budoucím stárkům bych ráda vzkázala: Milí kamarádi, držte se
! Tak jako jsme to společně dělali dosud, ukazujte nadále, že
vám nejde jen o to se předvést v krojích, ale udržet úžasnou
tradici s vědomím, že nejde jen o ni samou, ale také o to, že
stmeluje lidi. Dává jim příležitost setkávat se, vzájemně se lépe
poznávat a užívat si toho nekrásnějšího, co nám může život
na vesnici nabídnout: klidu, pohody a vzájemného přátelství s
našimi sousedy. Nezapomínejte na to.
A pro ty ostatní: Věřte mi, že ať už pořádáte košt vín, setkání pod vánočním stromem, rukodělnou dílnu pro děti nebo třeba i hody, pořádně se u toho zapotíte. Proto Vás prosím, podpořte naše budoucí stárky. Nezlobte se na ně, když se něco
nepovede úplně tak, jako by mělo. Místo toho jim v dobrém
poraďte a pomozte. Hoďte jim do kasičky příspěvek, pomozte
s přípravami, běžte se podívat na akci, jejíž přípravě věnují
neuvěřitelné množství svého volného času. Vždyť to nedělají
pro sebe, ale pro Vás.
Marie Adámková

Pejsek na svobodě?!
Říká se: „Jaký pán, takový pes.“ Slušný člověk, který se ke
svému mazlíkovi chová s láskou a dopřává mu čistou, útulnou
boudu s patřičným množstvím jídla a vody může očekávat, že
pes bude přítulný, čistý a nebude nahánět až takovou hrůzu
svému okolí. Najdou se však i takoví lidé, kteří si tvora, kterého často nazýváme nejlepším přítelem člověka, vůbec neváží.
Toto zvíře pak trpí bez jakéhokoliv pelíšku a minimálního přídělu slušné potravy. Většině občanů Bohumilic je znám příběh
pejska, jehož majitel nejspíš patří někam mezi tyto dvě kategorie. Tato událost bude možná povědomá více lidem, neboť se
odehrála právě v okolí nás všech.
Na úvod je důležité podotknout, že pokud nemáme na pejska čas, náladu nebo finance, vůbec bychom si ho neměli pořizovat. Dotyčný majitel však nebral na něco takového ohledy.
Jednoduše si pořídil mazlíka a to mu stačilo. Tento stav mu
však nevyhovoval věčně, protože přibližně před měsícem se
pejsek z čista jasna objevil právě v naší obci. Nebyl to žádný
drobek a tak je zřejmé, že v lidech vzbuzoval spíše strach a
respekt než soucit. Právě z toho důvodu byly osloveny úřady,
které spravují tuto obec a které měly zařídit odchyt pejska a
následný převoz do psího útulku. Ve svém věku už vím, že
povinností obce je placení nákladů za zvíře v útulku a to do
chvíle, než se přihlásí původní majitel, nebo než se najde majitel nový. Tohle přesně se od úřadů očekávalo. Uspokojivého výsledku se však nikdo nedočkal. Zvíře bylo odchyceno a
převezeno. Ne však do bezpečí, ale do vedlejší vesnice, kde

bylo znovu vypuštěno a ponecháno osudu (myslím, že se jistě
shodneme, že ani z nejbližšího útulku by se zvíře zpátky do
našeho kraje tak rychle nedostalo). Jaké bylo překvapení našich občanů, kdy toho stejného pejska se stejným obojkem ve
vedlejší obci potkali! Není tohle snad přestupek? Nemá úřad
ze zákona povinnost se o pejska postarat? Tohle je jen jeden
úhel pohledu, se kterým jsem se setkala.
Když ale pomineme zákony a paragrafy, co to nebohé zvíře? Jak ten pejsek k tomu přijde? Nemá snad právo na svůj pelíšek a misku s vodou? Musí pykat za nezodpovědné chování
svého majitele? Přijde mi to hrozně sobecké! Život zvířete není
horší, než ten lidský a úřady by měly poskytnout pomoc zvířatům v nouzi přesně tak, jako ji poskytují lidem. Proto jsme volili
právě tyto úředníky a žádné jiné. Protože jsme jim důvěřovali a
očekávali od nich důstojné zacházení. Už jen proto, že není
důležité, jestli člověk pracuje
jako zahradník, podnikatel,
úředník, nebo třeba starosta.
Srdce by měl mít každý.
Každá pohádka má šťastný konec a nám nezbývá jen
doufat, že i když se v tomhle
případě nejedná o pohádku,
dopadne to s pejskem dobře.
Renata Skulínková
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Vážení občané Bohumilic i Klobouk u Brna, příznivci OS
Přátelé Bohumilic a bohumilických stárků, rádi bychom Vám
touto cestou upřímně poděkovali za Vaši přízeň během celého
roku 2012 a popřáli Vám příjemné vánoční svátky a pohodový
rok 2013.
Na závěr připojujeme předběžný kulturní kalendář na rok
2013 a věříme, že se na některé z našich akcí v brzké době
setkáme.

březen 2013
košt vín
23. března 2013
velikonoční tvoření
27. dubna 2013
pálení čarodějnic
4. května 2013
rukodělná dílna pro děti „vyrábíme maminkám“
5. července 2013
dětský den
červenec 2013
předhodová zábava
7. září 2013
Alžbětínské hody s DH Dambořanka
21. září 2013
IV. vítání podzimu
Marie Adámková

leden 2013
dětský maškarní bál
leden – únor 2013
cestopisné přednášky vědeckého pracovníka Ing. Miroslava Čapka, CSc
9. února 2013
průvod masek a ostatkové posezení

Otevírací doby klobouckých obchodů
o Vánočních svátcích a na Nový rok
BENAPOL s.r.o.
datum

Pekařství Křižák

Dopoledne

Odpoledne

23.12. Neděle

7:00 – 11:00

zavřeno

24.12. Pondělí

7:00 – 10:00

zavřeno

datum

Dopoledne

Odpoledne

24.12. Pondělí

zavřeno

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

26.12. Středa

26.12. Středa

zavřeno

zavřeno

27.12. Čtvrtek

27.12. Čtvrtek

28.12. Pátek

28.12. Pátek

29.12. Sobota

29.12. Sobota

30.12. Neděle

30.12. Neděle

31.12. Pondělí

do 11:00

zavřeno

1.1. Úterý

zavřeno

zavřeno

31.12. Pondělí

7:00 – 12:00

zavřeno

1.1. Úterý

zavřeno

zavřeno
Potraviny U Podlouckých

Coop Jednota
datum

Dopoledne

23.12. Neděle

6:00 – 15:00

24.12. Pondělí

datum
Odpoledne

Dopoledne

Odpoledne

21.12. Pátek

7:00 – 18:00

22.12. Sobota

7:00 – 11:00

zavřeno

6:00 – 11:00

zavřeno

23.12. Neděle

8:30 – 11:00

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

24.12. Pondělí

8:30 – 11:00

zavřeno

26.12. Středa

zavřeno

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

27.12. Čtvrtek

26.12. Středa

zavřeno

zavřeno

28.12. Pátek

27.12. Čtvrtek

7:00 – 11:00

14:30 – 17:00

29.12. Sobota

28.12. Pátek

7:00 – 11:00

14:30 – 17:00

30.12. Neděle

6:00 – 11:00

zavřeno

29.12. Sobota

7:00 – 11:00

zavřeno

31.12. Pondělí

6:00 – 11:00

zavřeno

30.12. Neděle

8:30 – 11:00

zavřeno

1.1. Úterý

zavřeno

zavřeno

31.12. Pondělí

7:00 – 11:00

14:30 – 17:00

2.2. Středa

Běžný provoz

1.1. Úterý

zavřeno

zavřeno

2.2. Středa

7:00 – 11:00

zavřeno

Prodej vánočních kaprů se uskuteční 21.12. po vyhlášení
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Potraviny u Vašulků
datum

Dopoledne

21.12. Pátek

6:00 – 17:00

Klenotnictví Jiří Vykydal
Odpoledne

datum

Dopoledne

Odpoledne

22.12. Sobota

8:00 – 12:00

zavřeno

9:00 – 12:00

zavřeno

22.12. Sobota

6:30 – 11:00

zavřeno

23.12. Neděle

23.12. Neděle

zavřeno

zavřeno

24.12. Pondělí

9:00 – 11:00

zavřeno

24.12. Pondělí

zavřeno

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

26.12. Středa

zavřeno

zavřeno

26.12. Středa

zavřeno

zavřeno

27.12. Čtvrtek

8:00 – 12:00

14:00 – 17:00

27.12. Čtvrtek

6:00 – 17:00

28.12. Pátek

8:00 – 12:00

14:00 – 17:00

28.12. Pátek

6:00 – 17:00

29.12. Sobota

zavřeno

zavřeno

29.12. Sobota

6:30 – 11:00

30.12. Neděle

zavřeno

zavřeno

31.12. Pondělí

6:30 – 10:00

zavřeno

zavřeno

zavřeno

8:00 – 12:00

14:00 – 17:00

1.1. Úterý
2.2. Středa

zavřeno

30.12. Neděle
31.12. Pondělí
1.1. Úterý
2.2. Středa

14:00 – 17:00

Květinářství Navona Klobouky Náměstí Míru

Zelenina

datum

Dopoledne

21.12. Pátek

8:00 – 17:00

7:30 – 17:00

22.12. Sobota

8:00 – 11:00

zavřeno

7:30 – 11:00

23.12. Neděle

zavřeno

zavřeno

24.12. Pondělí

zavřeno

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

26.12. Středa

zavřeno

zavřeno

datum

Dopoledne

27.12. Čtvrtek

7:30 – 17:00

28.12. Pátek
29.12. Sobota

Odpoledne

30.12. Neděle
31.12. Pondělí

7:30 – 11:00

Drogerie Pavel Volek
datum

Dopoledne

Odpoledne

16.12. Neděle

zavřeno

zavřeno

17.12. Pondělí

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

18.12. Úterý

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

19.12. Středa

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

20.12. Čtvrtek

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

21.12. Pátek

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

22.12. Sobota

7:30 – 12:00

zavřeno

23.12. Neděle

7:30 – 12:00

zavřeno

24.12. Pondělí

7:30 – 12:00

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

26.12. Středa

zavřeno

zavřeno

27.12. Čtvrtek

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

28.12. Pátek

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

29.12. Sobota

7:30 – 11:00

zavřeno

30.12. Neděle

zavřeno

zavřeno

31.12. Pondělí

7:30 – 11:00

zavřeno

1.1. Úterý

zavřeno

zavřeno

2.2. Středa

Inventura

Inventura

3.1. Čtvrtek

Inventura

Inventura

4.1. Pátek

Inventura

Inventura

5.1. Sobota

Inventura

Inventura

6.1. Neděle

zavřeno

zavřeno

Odpoledne

27.12. Čtvrtek

8:00 – 17:00

28.12. Pátek

8:00 – 17:00

29.12. Sobota

8:00 – 11:00

zavřeno

30.12. Neděle

zavřeno

zavřeno

31.12. Pondělí

zavřeno

zavřeno

1.1. Úterý

zavřeno

zavřeno

2.2. Středa

8:00 – 17:00

Oděvy, hračky, papír Skotnicová Marie
datum

Dopoledne

Odpoledne

22.12. Sobota

8:00 – 11:00

zavřeno

23.12. Neděle

8:00 – 11:00

zavřeno

24.12. Pondělí

8:00 – 10:00

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

26.12. Středa

zavřeno

zavřeno

27.12. Čtvrtek

8:00 – 12:00

14:00 – 17:00

28.12. Pátek

8:00 – 12:00

14:00 – 17:00

29.12. Sobota

8:00 – 11:00

zavřeno

30.12. Neděle

zavřeno

zavřeno

31.12. Pondělí

8:00 – 12:00

zavřeno

zavřeno

zavřeno

1.1. Úterý

19
29

Květiny, obuv Effenbergerová
datum

Dopoledne

Odpoledne

27.12. Čtvrtek

8:00 – 12:00

14:00 – 17:00

28.12. Pátek

8:00 – 12:00

14:00 – 17:00

29.12. Sobota

8:00 – 11:00

zavřeno

8:00 – 12:00

zavřeno

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,
kteří od 25. 9. 2012 do 30. 11. 2012 oslavili životní jubileum

30.12. Neděle
31.12. Pondělí

70 let
•
27.11. Zdenka Malá, Dlouhá

Textil Marie Špačková
datum

Dopoledne

Odpoledne

21.12. Pátek

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

22.12. Sobota

8:00 – 11:00

zavřeno

23.12. Neděle

8:00 – 11:00

zavřeno

75 let
•
29.10. Olga Černá, Bohumilice

24.12. Pondělí

80 let
•
10.10. Růžena Strašilová, Dlouhá
•
13.10. Jiřina Musilová, Uzavřená
•
24.11. Drahoslava Kurdiovská, Dlouhá

25.12. Úterý
26.12. Středa
27.12. Čtvrtek

Inventura

Inventura

28.12. Pátek

Inventura

Inventura

29.12. Sobota

Inventura

Inventura

30.12. Neděle

Inventura

Inventura

31.12. Pondělí

Inventura

Inventura

1.1. Úterý

Inventura

Inventura

85 let
•
19.10. Jiřina Nováková, Polní
•
30.10. Bohuslav Lobpreis, Dlouhá
•
24.11. Anežka Hlavoňová, Polní

ZEVYT
datum

Dopoledne

Odpoledne

22.12. Sobota

8:00 – 11:00

zavřeno

23.12. Neděle

9:00 – 12:00

zavřeno

24.12. Pondělí

zavřeno

zavřeno

25.12. Úterý

zavřeno

zavřeno

26.12. Středa

zavřeno

zavřeno

27.12. Čtvrtek

8:00 – 17:00

28.12. Pátek

8:00 – 17:00

29.12. Sobota

8:00 – 11:00

zavřeno

30.12. Neděle

zavřeno

zavřeno

31.12. Pondělí

zavřeno

zavřeno

1.1. Úterý

zavřeno

zavřeno

2.2. Středa

8:00 – 17:00

92 let
•
6.10. Anna Vašíková, Jiráskova
98 let
•
2.11. Drahomíra Rožnovská, Dlouhá
Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
•
•

Tomáš Bdinka, Lesní
Marie Věchetová, Nádražní

Navždy nás opustili
•

Irena Hamříková, Bohumilice

Řádková inzerce
Student hledá podnájem - 1 pokoj
SPĚCHÁ Kontakt 602 402 567

PF 2013
Vážení čtenáři dovolte mi abych Vám jménem
redakční rady popřál klidné, mírem a pohodou naplněné Vánoce, veselého Silvestra a hodně zdraví a
osobní spokojenosti v novém roce.
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Rozvěcování vánočního
stromu v Kloboukách
Foto: Jaroslav Pavlík

Foto: Jana Prčíková

Mikulášska parta
v Bohumilicích
Foto: Luděk Adámek

Vánoční tvoření v Bohumilicích
Foto: Luděk Adámek
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Mikuláš ve školce
Foto: Jaroslav Pavlík

Mikulášská diskotéka pro děti
Foto: Jaroslav Pavlík
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