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Číslo: 3
Říjen 2013
Cena: 25,- Kč

Svatováclavský jarmark a doprovodné akce
Foto: Jaroslav Pavlík
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ZPRÁVY
z radnice

•
•

•
•

22. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 13.6.2013

•

Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí:
• Prodej pozemku parc.č. 551 – zahrada
o výměře 188 m² v k.ú. Klobouky u Brna
paní …… za cenu ve výši 250,- Kč/m².
• Směnu pozemku par.č. 2405/1 v k.ú.
Klobouky u Brna – vlastnictví Farní sbor
Českobratrské církve Klobouky a pozemku parc.č. 1402/2 v k.ú. Klobouky u
Brna – vlastník Město Klobouky u Brna.
Záměr byl zveřejněn v období od 17. 4.
do 5. 5. 2013. Na uvedené pozemky byl
vypracován znalecký posudek. Cena dle
znaleckého posudku za pozemek parc.č.
2405/1 je 100.008,40,-Kč a za pozemek
parc.č. 1402/2 je cena 14 964,50Kč.
Znalecký posudek uhradí Město. Cena je
1.200,- Kč + DPH. Dále město uhradí
vklad do katastru nemovitostí.
• Pronájem pozemků v k.ú. Klobouky, Bohumilice a Kašnice za cenu dle nejvyšší
nabídky, tj. paní …….., která činí 4.101,Kč/ha za rok. Pronájem bude poskytnut
na dobu neurčitou od 1. 1. 2014.
• Záměr na pronájem pozemků parc.č.
433/2, 429/1, 427/23 a 427/5- v k.ú. Bohumilice o celkové výměře 9250 m²za
obvyklé nájemné 2.500,-Kč/ha. Pronájem bude poskytnut na dobu neurčitou.
• Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kloboukách u Brna ze dne
16.11.2012 včetně Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce ze dne 16.11.2012.
• Vyhlášení výběrového řízení na stavební práce pro akci: MŠ, detašovaná třída
v budově ZŠ Klobouky u Brna s tím, že
budou osloveni minimálně tři uchazeči
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, na projekt
IDS Klobouky u Brna, uzavřeného s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod Brno
• Specifikaci objemů prací v rámci jednot-

•
•

•

•

livých stavebních objektů- projekt IDS
Klobouky u Brna s tím, že celkový objem
prací se nemění.
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 11.9.2012 se Sdružením pro přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna
Vyhlášení zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce pro akci: „ Úprava
zpevněné plochy před budovou hasičské
zbrojnice“.
Způsob zpevnění plochy před budovou
hasičské zbrojnice s tím, že povrch bude
z dlažebních kostek.
Vyhlášení výběrového řízení na „Poskytnutí úvěru pro Město Klobouky u Brna“ na
dofinancování stavby zateplení Základní
školy a Městského víceletého gymnázia
v Kloboukách u Brna v maximální výši
6 mil. Kč.
Vyhlášení I.kola výběrového řízení na
poskytnutí peněžních prostředků z fondu
rozvoje bydlení, lhůta pro podání žádostí
je do 20.7.2013.
Pořízení GPS monitoringu do služebních
vozidel ve vlastnictví města Klobouky
u Brna.
Zhotovení průkazů energetické náročnosti budov dle §7 zákona 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií u budov – MěÚ,
ZUŠ, Peclovi vily a bytových domů. Průkazy vyhotoví dle předložené nabídky
společnost DEA Energetická agentura,
s.r.o. Modřice, za cenu 71.847,-Kč.
Vyzvat vedení organizace TJ Sokol
k předložení návrhu na rozdělení částky
ve výši 69 tis. Kč z rozpočtu města, mezi
jednotlivé oddíly TJ Sokol.
Poskytnutí finančního transferu ve výši
10 tis. Kč zástupci organizátorů letního
stanového tábora panu Ondřeji Effenbergerovi, bytem Jiráskova 16, Klobouky
u Brna, na podporu akce pro kloboucké
děti.

•

•

•

•

•

Zastupitelstvo města pověřuje:
• Starostu města podpisem smlouvy
o provedení díla „Rekonstrukce kana- •
lizace Dlouhá“ za nabízenou cenu 562
125,62 Kč bez DPH, uzavřenou se spolčeností IMOS Brno, a.s
•
23. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 4. 7. 2013
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí:
• Zrušení zadávacího řízení o „Poskytnutí
úvěru na financování projektu Zateplení
ZŠ a MěVG v Kloboukách u Brna“, uveřejněné na úřední desce zadavatele a
profilu zadavatele dne 14.6.2013, z důvodů, že ve stanovené lhůtě nebyly po- •
dány žádné nabídky.
• Jednací řízení bez uveřejnění dle zákona
§23 odst. 1 písm.a) zákona č. 137/2006
Sb., a vyzve Českou spořitelnou, a.s. •
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k podání nabídky.
Doporučení hodnotící komise pro zakázku „Rekonstrukce ploch před hasičskou
zbrojnicí“ a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče
IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká
704/174, 627 00 Brno, IČ 253 22 257,
celková nabídková cena: 761.32230,- Kč
bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Doporučení hodnotící komise pro zakázku „Snížení imisní zátěže z dopravy ve
městě Klobouky u Brna“ a rozhoduje o
výběru nejvhodnější nabídky na dodávku
zametacího vozu, a to nabídky uchazeče
MINAM servis a.s., se sídlem Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice, IČ 292
16 672, celková nabídková cena: 2 899
000,,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Doporučení hodnotící komise pro zakázku „MŠ, detašovaná třída v budově ZŠ
Klobouky u Brna“ a rozhoduje o výběru
nejvhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče FCS s.r.o., Nádražní 90, 691 72
Klobouky u Brna, IČ 607 44 243, celková
nabídková cena: 281 875,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Prodej části výše uvedeného pozemku panu …………. za nabízenou cenu
250,-/m². Zastupitelstvo města dále rozhodlo, že zájemce nechá parcelu vyměřit
a vypracovat geometrický plán a uhradí
veškeré náklady s tím spojené. Současně je třeba zachovat možnost přístupové
cesty na „Větřák“. Zastupitelstvo jmenovalo komisi pro dohled na zaměření ve
složení Ing. Zdeněk Lobpreis – starosta
města, Mgr. Pavel Klement a Ladislav
Vašulka, Michaela Valíčková Bc.
Pronájem pozemků parc.č. 433/2, 429/1,
427/23, 427/5 v k.ú. Bohumilice o celkové výměře 11795 m² ……… Smlouva o
pronájmu bude uzavřena na dobu neurčitou za obvyklé nájemné 2.500,-Kč/ha.
Oplocení pozemků parc.č. 433/2, 429/1,
427/23 a 427/5 v k.ú. Bohumilice za účelem pastevního chovu. Oplocení bude
provedeno z akátových kůlů s pletivem.
Uzavření kupní smlouvy č. 11442013 se
společností E.ON Distribuce, a.s., týkající
se pozemku parc.č. 2444/8 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 12 m² za nabízenou
cenu 500,-Kč/m² a pověřuje starostu Města Klobouky u Brna podpisem smlouvy
č. 11442013. Výdaje spojené s prodejem, správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva
do KN uhradí kupující - společnost E.ON
Distribuce, a.s.
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 27.5.2013 se společností
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Hodonín
na vícepráce v hodnotě 193.296,-Kč.
Výměnu 12 ks oken v plaveckém bazénu

•

•

•
•

•

•

v ZŠ Klobouky u Brna. .
Vybudování podélného stání před budovou Městského úřadu v Kloboukách
u Brna vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkoviště před zámkem“, starosta města
osloví minimálně 3 firmy ve věci podání
nabídky.
Uzavření smlouvy se společností Projekce zahradní, krajinná a GIS,
s.r.o. Mathonova 60, Brno na zpracování realizační projektové dokumentace „Revitalizaci zeleně města
Klobouky u Brna“ včetně zpracování
a podání žádosti o dotaci. Jedná se o topolovou alej, hřbitov a zelenou plochu před
budovou MěSOŠ, za nabízenou cenu
117 975,-Kč včetně DPH.
Aktualizovaný Provozní řád Domu s pečovatelskou službou v Kloboukách u Brna
s účinností od 8.7.2013
Neinvestiční transfer ve výši 69.811,-Kč,
který bude poskytnut organizaci TJ Sokol
z rozpočtu města, finanční částka bude
rozdělena mezi jednotlivé oddíly TJ Sokol, dle návrhu vedení organizace.
Neinvestiční transfer ve výši 10 tis. Kč,
který bude poskytnut organizaci Junák
z rozpočtu města na vybavení pro činnost
skautského střediska na letním táboře v
Telči.
Dne 20.7.2013 mimořádné prodloužení
provozu na letní zahrádce před Hospůdkou na Kovárně do 24:00 hodin. Podmínkou povolení je úhrada místního poplatku za užívání veřejného prostranství za
rok 2012 a 2013.
24. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 1. 8. 2013

•

•

•

•

•

•

Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí:
• Návrh rozpočtového opatření č.3/2013
• S doporučením hodnotící komise pro
zakázku „Separace biologicky rozložitelných odpadů ve městě“ a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky •
uchazeče JRK BioWaste Management
s.r.o.. se sídlem Štírova 1701/55, 142 00
Praha 4,IČ 248 53 640, celková nabídková cena: 990.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpi- •
sem smlouvy
• S doporučením hodnotící komise pro zakázku „Parkoviště před budovou zámku“
a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče IMOS Brno,
a.s. se sídlem Olomoucká 704/174, 627
00 Brno, IČ 253 22 257, celková nabídková cena: 374 087,81,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu •
podpisem smlouvy.
• Návrh Smlouvy o úvěru č. 11097/13/
LCD, které město Klobouky u Brna uzavře s Českou spořitelnou, a.s. , s tím že

dojde k úpravě v článku III této smlouvy
- čerpání úvěru, kde bude upravena výše
dotace dle aktuální schválené částky ze
SFŽP a po provedení této úpravy zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Ukončení pronájmu pozemků parc. č.
3036/4, 3036/6 a 3036/8 v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 500 m²
označené v evidenci pronajímatele jako
vinice č. 38, dohodou s panem ……. Nájemní smlouva č. 13/05 bude ukončena
k 1. 10. 2013.
Záměr na pronájem pozemků parc.č.
3036/4, 3036/6 a 3036/8 v k.ú. Klobouky
u Brna v trati Pod Plunary, vinice č, 38
o celkové výměře 500 m² za obvyklé nájemné 1.500.- Kč/ha.
Návrh geometrického plánu č. 1567137/2013 ze dne 25. 7. 2013 pro rozdělení pozemku parc.č. 593/2 v k.ú. Klobouky u Brna, části cesty k „větřáku“. Prodej
části výše uvedeného pozemku panu
……… byl schválen Zastupitelstvem
Města dne 4. 7. 2013. Zájemce uhradí
veškeré náklady spojení s vyměřením
a vypracováním geometrického plánu.
Žádost nájemce, firmy Navona s.r.o.,
Březová 789/8, 696 18 Lužice o přenechání nebytového prostoru ( prodejny
květin) na nám. Míru 169/1 do podnájmu
jiné osobě, paní ……,, která bude pokračovat v prodeji květin a to od 1. 9. 2013.
Nájemce může přenechat nebytové prostory na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
Předložený návrh na poskytnutí půjček
z I. kola výběrového řízení na půjčky
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013
v celkové výši 150 tis. Kč.
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna v
souladu s ustanovením §5 odst.5 písm,
a) a §44 písm.c) zákona č.183/2006Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, („stavební zákon“), rozhoduje o pořízení Změny č. 1 Územního
plánu Klobouky u Brna.
Vícepráce na stavbě „MŠ detašovaná
třída v budově ZŠ Klobouky u Brna“ za
cenu dle nabídky společnosti FCS s.r.o.,
Nádražní 90, 691 72 Klobouky u Brna, IČ
607 44 243, ve výši 129.213,-Kč.
Uzavření smlouvy s paní Ing. Martinu
Trnkovu- Atregia, s.r.o., Šebrov 215, na
zpracování realizační projektové dokumentace „Revitalizaci zeleně města
Klobouky u Brna“ včetně zpracování
a podání žádosti o dotaci. Jedná se o
topolovou alej, hřbitov a zelenou plochu
před budovou MěSOŠ, za nabízenou
cenu 98.000,-Kč.
Vícepráce na stavbě „MŠ detašovaná
třída v budově ZŠ Klobouky u Brna“ za
cenu dle nabídky společnosti FCS s.r.o.,
Nádražní 90, 691 72 Klobouky u Brna, IČ
607 44 243, ve výši 129.213,-Kč
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•

Záměr na pronájem stánku k prodeji novin a časopisů, umístěného v čekárně
přestupního terminálů na náměstí v Kloboukách u Brna, o výměře 2,4 m2. Povinnosti nájemce- úklid čekárny, provoz a
úklid WC, odemykání a zamykání čekárny. Zájemci mohou předložit své nabídky
s uvedením návrhem na roční nájemné
v termínu do 4.9.2013.
30. Schůze Rady
města Klobouky u Brna,
konaná dne 6.6.2013

Rada města s c h v a l u j e
• Uzavření smlouvy na provedení a zjištění výkonu činností autorského dozoru v rámci veřejné zakázky „Zateplení
Základní školy a Městského víceletého
gymnázia v Kloboukách u Brna“, uzavřenou se společností DEA Energetická
agentura s.r.o. Sladkého 527/13, BrnoKomárov, za uvedenou cenu 68.000,- Kč
a p o v ě ř u j e starostu města jejím podpisem.
• Vyhlášení výzvy k podání nabídek na
podlimitní veřejnou zakázku „Snížení
imisní zátěže z dopravy ve městě Klobouky u Brna“. Osloveno bude 5 dodavatelů, termín pro podání nabídek je
27.6.2013.
• Podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Školní klub, jehož činnost vykonává Základní škola Klobouky u Brna,
která se týká výmazu místa činnosti školního klubu na adrese Bohumilice 85, Klobouky u Brna a Zámecká 10, Klobouky u
Brna v mimořádném termínu s účinností
od 1.9.2013 .
• Ukládá starostovi města Klobouky u Brna
podat výše uvedenou žádost Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství
• Jmenování výběrové komise pro posouzení žádostí o poskytnutí peněžních prostředků z fondu rozvoje bydlení ve složení: Ing. Zdeněk Lobpreis, Věra Osolsobě,
Hana Dršková, Ing. Eva Šerháková, Ladislav Vašulka.
• Uzavření nájemních smluv na pronájem
hrobových míst na období 2013/2023
s účinností od 1.8.2013 a nájemné dle
ceníku MF č.1/2012 ve výši 10,- Kč za
m2 a rok a cenu za služby dle kalkulace
ve výši 10,- Kč za m2 a rok, tj. cenu za
desetiletý pronájem jednohrbou ve výši
400,- Kč a dvojhrobu ve výši 800,- Kč.
• Finanční dar ve výši 5 tis. Kč Bohumilickým stárkům a chase, zastoupenými
slečnou …… na organizaci letošního
hodů v místní části Bohumilice.
• Uzavření skupinového úrazového připojištění pro členy SDH Klobouky u Brna u
společnosti Kooperativa , roční pojistné
činní 4.774,- Kč.

31. Schůze Rady
města Klobouky u Brna,
konaná dne 5.9.2013

•
Rada města s c h v a l u j e
• Záměr na pronájem pozemků parc. č.
3036/4, 3036/6 a 3036/8 – v k.ú. Klobouky u Brna vedených jako vinice č. 35 a 36
v trati Pod Plunary o celkové výměře
1000 m² za obvyklé nájemné 1.500,-Kč/ha. •
• Ukončení nájemní smlouvy č. 4/11 dohodou
ke dni 1.10.2013 s panem….. pozemkům užívaných jako vinice č. 32 v trati Pod Plundry.
• Záměr na pronájem pozemků par-

c.č. 3036/4 a 3036/6 – v k.ú. Klobouky
u Brna vedených jako vinice č. 32 v trati
Pod Plunary o celkové výměře 500 m² za
obvyklé nájemné 1.500,-Kč/ha.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj, vý- •
zbroj, opravu požárního vozidla a techniky,j ve výši 100 tis. Kč, s tím že částka •
ve výši 43 tis. Kč bude dofinancována
z rozpočtu města.
Pronájem stánku na prodej novin a časopisů
v čekárně přestupního terminálu IDS na náměstí v Kloboukách u Brna, parc. č. 388/1, o •
výměře 2m2´. Nájemní smlouva bude uzavřena s paní ……….. na dobu neurčitou s

termínem zahájení od data kolaudace stavby, za symbolické nájemné ve výši 1,- Kč
ročně. Povinností nájemce bude úklid prostor čekárny včetně sociálních zařízení, ranní odemykání a večerní zamykání čekárny.
Ceník pečovatelské služby Města Klobouky u Brna platný od 1.10.2013.
Uzavření smlouvy se společností SB PATROL, s.r.o. Pohořelice, Cukrovarská 233
na zajištění a provoz elektronického zabezpečovacího systému na skládce odpadů a
objektu vodárny.
Navýšení ročního pojistného Města Klobouky u Brna o 1.870,-Kč za pojištění provozních kapalin do transformátorů.

Azbest
Větrný mlýn přináší informace z 25. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného dne 3.10.2013 v 18:00 hodin v KIC.
Na úvod základní informace o azbestu převzaté z Wikipedie
Azbest (osinek) je světlý až tmavozelený minerál ze skupiny silikátů (křemičitanů), které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních
skupinách: buď jako amfiboly a nebo jako serpentiny. Typickou
vlastností pro azbest je jeho sklon vytvářet dlouhé tenké vláknité
struktury, které mají tendenci se odštěpovat po délce. Azbest se
dříve využíval jako protihořlavý materiál, poté, co byly zjištěny jeho
karcinogenní vlastnosti, se od tohoto využití upustilo.
Má typické chemické a fyzikální vlastnosti jako nehořlavost a do
určité míry i žáruvzdornost, což se využívalo pro tvorbu ochranných
ohnivzdorných hasičských pomůcek. Zejména u vícepodlažních
staveb se používalo azbestových nástřiků nebo izolačních desek
obsahující azbest. Azbest je pevný a ohebný, takže je ideální pro
tvorbu látek. Je také velmi špatným tepelným vodičem a k jeho roztavení dochází až okolo teplot 1 100 °C
Nebezpečnost azbestu pro lidský organizmus tkví v malých rozměrech jeho vláknitých struktur. Ty jsou schopny se dostat do vzduchu a odtud do plic. V plicích se azbest zabodává do plicních sklípků
a postupem času okolo nich může vzniknout rakovinné bujení.
Světová produkce obnášela v roce 2007 cca 2,3 miliony tun
V České republice je používání azbestu regulováno zákonem o
chemických látkách, který zmocňuje k vydání vyhlášky se seznamy
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno. Příloha k vyhlášce pro azbest
uvádí: „Uvádění na trh, do oběhu nebo používání těchto vláken a výrobků, do nichž jsou tato vlákna záměrně přidávána, je zakázáno“.

nálu v Kloboukách u Brna.
MUDr. Jan Mareček, ředitel Krajské hygienické stanice Brno
MUDr. Hana Pokorná, náměstkyně ředitele KHS
RNDr. Bohumil Svoboda, CSc soudní znalec z oboru geologie
Ing. Zdeněk Pavlík, ředitel oblasti Morava, společnosti Kámen Zbraslav-lom Želešice
Ing. David Marek, Zdravotní ústav Ostrava, centrum hygienických laboratoří
Ing. Lukáš Dzoba, IMOS Brno a.s.
Ing. Zoja Guschlová, Ph.D. , ředitelka společnosti Foster Bohemia s.r.o.
Všichni přítomní odborníci se vyjádřili k tomuto tématu a odpovídali na dotazy členů ZM a přítomných občanů. Ing. Guschlová zpochybnila výsledky měření provedené Zdravotním ústavem Ostrava
a uvedla, že zdrojem azbestových vláken zachycených v budově
MeSOŠ a MŠ není eternitová střecha na budově, ale kámen použitý
jako stavební materiál na stavbě terminálu IDS.
Na závěr požádal místostarosta o stanovisko a shrnutí situace
ředitele KHS Brno - MUDr. Marečka, který přítomné ujistil, že naměřené hodnoty minerálních a azbestových vláken na stavbě přestupního terminálu v prostoru náměstí a v budově MŠ a MěSOŠ
v Kloboukách u Brna, jsou v normě a občanům nehrozí zdravotní
riziko. Uvedl, že Zdravotní ústav Ostrava, který prováděl měření v
Kloboukách u Brna, je zařízení zřízené Ministerstvem zdravotnictví
ČR, poskytující mimo jiné i akreditované laboratorní služby související s ochranou zdraví a životního prostředí, které provádí měření
pro hygienické stanice a jeho výsledky jsou věrohodné. Doporučil,
aby v prostorách MŠ a MěSOŠ byl i přesto prováděn řádný úklid
mokrou cestou. Zastupitelé ZM se dohodli, že bude provedeno další kontrolní měření v objektu MŠ a MěSOŠ.
Usnesení č.5/13/25ZM
Zastupitelstvo s c h v a l u j e provedení dalšího kontrolního měření s tím, že město objedná měření u Krajské hygienické stanice Brno.
Hlasování č.5 : pro 12
proti 0
zdržel se 1
Protokoly z měření a další informace najdete na: http://www.
kloboukyubrna.eu

25. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna
Bod č.3: Problematika přestupního terminálu IDS a okolí
Místostarosta města přivítal na dnešním zasedání zástupce
kompetentních institucí, které se přišli vyjádřit k problematice, týkající se přítomnosti azbestových vláken při stavbě přestupního termi-

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, dovolte, abych i Vašim jménem poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění letošních Svatovavřineckých hodů, a nejen samotným stárkům a
starkám, kloboucké chase, ale také jejim rodičům.
Ing. Zdeněk Lobpreis
Starosta města
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Autor fotky: J.Pavlík

Významné dny ČR
Příchod Cyrila a Metoděje na Moravu
Dne 15. 9. 2013 uplynulo 1150 let od příchodu v r. 863 těchto
slovanských věrozvěstů na Moravu. Při své misii na Velké Moravě
vytvořili nové písmo hlaholici a prosadili jako bohoslužebný jazyk
staroslověnštinu.
V Brně v Paláci šlechtičen je otevřena na jejich počest výstava. Z
jejich doby je vystaven jediný nález – křížek Jesus Christus, který byl
nalezen v Uherském Hradišti – Sadech. Další upomínkou na jejich
přítomnost je nové sousoší nad obcí Strachotín.

couzského města Compiegne podepsáno příměří mezi Spojenci a
Německem jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové
války. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku.

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením 29. 11
Ústředním tématem světového akčního programu na podporu
osob se zdravotním postižením je „zrovnoprávnění příležitostí“, které
je definováno jako právo těchto osob na plnohodnotnou účast na
všech aspektech života společnosti, právo na rovnoprávné postavení a životní podmínky plynoucí ze společensko – ekonomického
Světový den učitelů 5. 10.
rozvoje. Opatření se zaměřují na zlepšení zdravotních služeb,vzděV Česku se toto datum neujalo. Za Den učitelů se všeobecně lávání a školení za účelem snížení počtu nehod či včasnou diagnospovažuje 28. Březen, výročí narození J. A. Komenského. Jde o cel- tiku symptomů zdravotního postižení. Každý rok má Mezinárodní
kové uznání učitelské práce, ocenění jejich nezastupitelné a často den osob se zdravotním postižením konkrétní téma, které určuje
nedoceněné práce.
oblast na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období.

Den válečných veteránů 11. 11.
Mezinárodní den lidských práv 10.12.
Od listopadu 2001 je den 11. 11. připomínán v České republiV tento den v roce 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeoce jako významný den. Slaví se celosvětově. Tento den byl vybrán becnou deklaraci lidských práv. Je významnou připomínkou základneboť v roce 1918 byl ve vlakovém voze Le Francport u severofran- ních práv a svobod každého člověka, ke kte

Historie domů na klobouckém náměstí
a přilehlém okolí - I.
Dům č. 71, bývalá masna Rumlovo
První zmínka o domě č. 71 je v matrice narozených, kdy
se v r. 1773 narodil syn Jakub Pavlu Pitlachovi ( zemřel 1774)
Od roku 1778 je v tomto domě uváděna rodina Charvátova. R. 1778 se žení Martin Charvát s Kateřinou Šebestovou
z Borkovan, r. 1781 se vdává Kateřina Charvátová, vdova po
Martinu Charvátovi za Jiřího Mendlíčka, v r. 1799 si 22 letý
Josef Charvát, syn Martina, bere 17 letou Marínu Matulovou. V
r. 1830 se na tomto čísle žení František Charvát a bere si Marianu Kirchmannovou. R. 1832 se žení syn Josefa Charváta
Josef a roku 1858 se na čísle 71 vdává 23letá Veronika Charvátová, dcera Jana Charváta s 34letým Tomášem Horáčkem.
V roce 1862 se žení 23letý Josef Charvát s 23letou Kateřinou
Kaňovou..
R.1865 koupil (možná pronajal) dům na náměstí č. 71 zámožný žid Hermann Jellinek se svojí ženou Tini z Dambořic a
30. léta

2013

80. léta
dětmi Joachimem(1855) a Jetty(1863) a
zřídil zde obchod se smíšeným zbožím.
K němu chodil v 80. letech 19.století vyučovat studenta Izidora Flesche z Brna,
který byl u Jellínků na prázdninách, T.G.
Masaryk, když byl jako student na prázdninách u svých rodičů. Rodina Hermanna
Jellinka si později postavila dům č. 440
( později dům Dr. Hortvíka, dnes je tam
roh tělocvičny střední odborné školy),
do něhož se přestěhovala někdy kolem
r. 1900.
V domě č. 71 bydlí v té době rodina
Františka Charváta. Při sčítání lidu r.
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1921 se zjistilo, že v tomto domě
bydlí majitel František Charvát, nar.
1884 v Kloboukách, obchodník se
smíšeným zbožím, jeho žena Amálie, nar. 1888 ve Velké Bystřici jako
Zemánková, r. 1910 se přivdala do
Klobouk. Jejich děti Marie, nar. 1913,
Amálie, nar. 1914, František, nar.
1918, Jaromír, nar. 1920.
V r. 1922 koupila dům č. 71 obec
a umístila zde poštu. Bydlel zde listonoš František Harbich, nar. 1853.
R. 1923 mu ve věku 69 let umírá
manželka Anna. V r. 1933, kdy byla
pošta přemístěna do budovy bývalého zámku, prodala obec dům č. 71
manželům Oldřichu ( 1899 – 1986) a
Marii Rumlovým, kteří zde zřídili řeznictví. Roku 1941 si podali žádost o
udělení povolení ke stavbě kanceláře, patrového dvorního traktu s gará-

1949 - dlážděno
náměstí

ží a sociálního zařízení Stavbu vedl
stavitel Vítězslav Pavelka.
R. 1959 převzal dům i s prodejnou masa jejich syn řezník Oldřich
Ruml ( 1923 – 1994) s manželkou
Vlastou Rumlovou. Ve stejném roce
provedli výměnu čtyř dvoudílných
oken do ulice za dvě čtyřdílná. Dům
vlastnili až do roku 1988, kdy odešli
do Brna a dům prodali Jednotě Mikulov.
Zpracovala Dana Bobková,
foto archív města, Dana Bobková
Použité materiály a informace:
matrika Klobouky u Brna,
Archív Města Klobouky u Brna
Okresní archív Mikulov
Vlasta Rumlová, dcera posledních majitelů
J. Gruberová

Dům č. 72, dnešní obchod pana Bálka
První zmínka o domě č. 72 je v matrice
zemřelých, kdy r. 1773 zde umírá 30tiletý
Jan Svoboda a v témže roce i jeho manželka Rozína.
V r. 1785 uvádí František Bednář v
Dějinách evang. sboru v Kloboukách rodinu ½ láníka Martina Sirného, nar. r. 1738,
z č. 72, a jeho ženy Anny, nar. 1740, která
se po vyhlášení Tolerančního patentu přihlásila k evangelické církvi v Kloboukách.
Rodina zde bydlela zřejmě již před tímto
rokem, protože v r. 1778 jim zde zemřel
syn a v r. 1784 další syn. Martin Sirný zemřel r. 1830 ve věku 92 roků a jeho žena
Anna r. 1833 ve věku 93 let.
V roce 1795 je uváděn v matrice oddaných na tomto čísle 72 sňatek dcery
Martina Sirného s Martinem Šedivým a
r. 1797 sňatek jeho syna 20letého Martina Sirného s 28 letou Evou Matulovou.
Roku 1804 se žení jeho další syn 22letý
Maxmilián Sirný ( zemřel 1821) s 20letou
Marínou Matulovou.
Po něm zde bydlely rodiny Martina Sirkonec 19. století

ného a jeho ženy Magdalény roz. Pilátové, Matouše Sirného, nar. r. 1808 a jeho
ženy Josefy, roz. Pilátové, Martina Sirného a jeho ženy Anny, roz. Loziášové.
Rodina Sirná vlastnila dům č. 72 do
roku 1861, kdy jej koupil žid Hermann
Hikel a zřídil zde obchod se smíšeným
zbožím a stavebním dřevem. Hermann
Hikl pocházel z Dambořic, jeho manželka
Katharína, rozená Kleinová z Kyjova. V
Kloboukách na domě č. 72 se jim narodily
děti: syn Izidor r. 1861, dcera Rosa, 1864,
Berta 1866 , Clara Anna r. 1869 a 1879
Martha. Roku 1872 si dům přestavěl z tvrdého materiálu.
Asi v r. 1910 koupil dům od Hermana
Hikla Adolf Stahler, který zde prodával
potraviny. Žid Adolf Stahler se nar. r. 1861
v Kopčanech u Bratislavy , do Klobouk přišel s rodinou z Boleradic. Zemřel r. 1922
ve věku 61 let v Kloboukách v domě č.
72 a je pochován na židovském hřbitově
v Dambořicích. Jeho manželka Katharína,
nar. r. 1857 v Křepicích, okr. Židlochovice,
1949 - dlážděno náměstí
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dcera Josefa Jellinka z Dambořic, zemřela r. 1930 v Kloboukách č. 72 a je pochována v Dambořicích.
V r. 1922 převzal obchod jeho syn Jindřich Stahler, nar. r. 1894 v Boleradicích,
manželka Irma, roz. Bick se narodila v
Těšanech. R. 1924 se jim narodila dcera
Edith a 1926 Kornélie. R. 1925 požádal
obecní úřad o povolební ke stavbě skladiště ve dvoře domu. Roku 1930 dostal povolení k nadstavbě domu a úplné přestavbě přízemí. Stavbyvedoucím byli Adolf
Rozbořil a Vítězslav Pavelka. V prvním
patře byl postaven čtyřpokojový byt s příslušenstvím a v přízemí byl průjezd, obchodní místnost s výkladními skříněmi a
vlastním vchodem a schodiště do prvního
patra. O dva roky později (1932) přistavěl
nad dvorním traktem jednu větší místnost.
Rodina Stahlerova se r. 1936 přestěhovala do Brna Židenic a dům odprodala
Rolnickému družstvu Kyjov, jehož správcem a majitelem domu č. 72 v Kloboukách byl Jan Hos. Od patnácti let pracoval
1952

u Jindřicha Stahlera, nejdřív jako učeň,
později jako prodavač Jaroslav Roznos.
V prodejně č. 72 pan Roznos zůstal pracovat jako prodavač i po odchodu rodiny
Stahlerové do Brna . Rodina Stahlera
měla k němu tak velkou důvěru, že si u něj
uschovala v r. 1941, před odchodem do
koncentračního tábora, rodinné šperky. V
r. 1944 poslal Jindřich Stahler pro část
šperků posly v důvěře, že je použije na
propuštění rodiny z koncentračního tábora. Bohužel, vrácené šperky nepomohly a
Jindřich Stahler v koncentračním táboře
v lotyšské Rize zemřel. Jeho manželka
a dcery přežily a dnes jejich rodina žije
v Austrálii. S paní Jiřinou Roznosovou,
manželkou Jaroslava Roznose, udržovaly písemný kontakt až do její smrti.
Po skončení války v r. 1945 je na č. 72
uváděn Rostislav Jaška, člen MNV za sociální demokracii . Po r. 1948 byl obchod
znárodněn.
Od roku 1948 je dům uváděn jako
„vlastnictví“ družstva Včela a později Jednota. Mimo obchod byl v domě č. 72 také
umístěn úřad důchodové kontroly.
V r. 1948 je zde uváděn Jan Berg,
úředník důchodové kontroly, člen rady
MNV za sociální demokracii. Bydlel v
dvorním traktu domu č. 72. Jeho dcera
Dagmar Berková se provdala za JUDr.
Zdeňka Navrátila a bydleli v tomto domě,
v bytě orientovaném do náměstí, až do
doby, než postavili vlastní dům na Nádražní ulici. Po nich bydlel v domě pan
Václav Malý ( 1908 – 1984) pojišťovací
agent, se svojí ženou Josefou Malou (
1909 – 1980) až do r. 1984, kdy zemřel.
V roce 1992 koupil dům pan Bohumír
Bálka od 7 různých dědiců po zemřelých
majitelích Rolnického družstva Kyjov. (z
Domanína, Olomouce, Uh. Hradiště. Příseky a Brtnice). V přízemí rozšířil obchod
s potravinami a v prvním patře zrekonstruoval byt.
Dle informací pana Bálky, byla při poslední rekonstrukci domu v letošním roce
2013 obnažena původní boční zeď, přiléhající k domu č. 73, dnešní Karole. Zeď
byla postavena již z cihel a zajímavostí je,

Jaroslav Roznos

že v ní byly původně zřejmě dveře a vrata,
o čemž svědčí vykvelbené a později dozděné otvory. Pokud skutečně byl vchod
i vjezd kdysi v minulosti z pravého boku
domu, musela tudy vést dosti široká cesta, aby bylo možné do dvora vjet koňským
potahem. Tato dispozice byla ale jistě
dávno před rokem 1824, kdy na mapě z
tohoto roku jsou domy již frontálně řazeny vedle sebe bez jakékoliv mezery mezi
nimi.
Zpracovala Dana Bobková,

Foto: archív města, Dana Bobková
Použité materiály a informace:
matrika města Klobouky u Brna
Okresní archív Mikulov
Archív Města Klobouky u Brna
Katastrální úřad v Hustopečích
Informace od pana J. Roznose, B. Bálky,
J. Gruberová

1989, 90letá Irma
2012

30. léta

kolem r. 1907

80. léta
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Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo
Výtvarník, především krajinář, malíř lesů, vod a strání, kloboucký
rodák se zapsal svým dílem do podvědomí uměnímilovné veřejnosti, nejen na Moravě, ale i v sousedním Rakousku, Slovensku, Čechách také Německu dokonce i v Americe . Jeho obrazy jsou součástí soukromých sbírek, zdobí stěny nemocnic a jiných veřejných
prostor. Dokáží i nyní diváka zaujmout svojí hudebností, poklidem,
snovou opravdovostí.
Při prohlídce Strašilových pláten si člověk uvědomuje , kolik nádherných přírodních scenérií je na Jižní Moravě, v okolí Brna, Klobouk nebo pod Pálavskými kopci.
Narodil se 14. srpna 1923 v Klobouách, a již v dětství se projevoval jeho výrazný talent a cit pro zachycení okamžiku v kresbě. Své
nadání zdokonalil studiem na brněnské Škole uměleckých řemesel
u profesora Františka Süssera. Od první výstavy v roce 1948 se
uskutečnilo desítky výstav doma i za hranicemi, obrazy klobouckého
rodáka, nositele řádu Klobouckého Lva udělovaného významným
občanům města Klobouk , vidělo a také ocenilo tisíce lidí.
„Dosahuje ve svých obrazech uměleckého účinu osobitým malířským rukopisem podtrženým dokonale zvládnutou technikou kresby
a oleje“ napsal o Mistru Strašilovi PhDr M Filka . K tomu dodává
známý brněnský historik umění PhDr. B.B. Král Csc. „Stršilova krajina plně postihuje onoho genia loci, který krajinu povyšuje také do
podoby duchovní. Stršilovy lesní interiéry jsou fixací okamžiku, kdy
listovím a větvemi stromů pronikají sluneční paprsky v různých denních dobách..“
Nejen krajina byla objektem uměleckého zájmu. Mistr Strašil
maloval také portréty .
Na městské radnici v Kloboukách jsou vystaveny portéty mocného feudála Lva z
Klobouk a jeho choti Rejčky,
které dle původní předlohy
namaloval Vlastimil Strašil (
v některých dokumentech a
pořadech je mylně přisuzováno autorství portrétů Jiřímu,
mladšímu bratrovi , který má
více společného s klobouckým
sportem ne s malováním.),
fara vlastní vedle obrazů městečka i portréty kněží působících v Kloboukách. Portréty
občanů Klobouk, malířových
přátel, rodinných příslušnéků
jsou ozdobou mnohé domácPodzim
nosti. Také Strašilův obraz
Betlém je každým rokem o Vá-

Větřák

nocích vystavován v bohumilské kapličce. Květiny, květinová zátiší,
koně jsou nedílnou součástí Strašilovy tvorby. Desítky Větřáků, dominanty Klobouk nesmí chybět ve výčtu malíéřových děl.
Setkal jsem se s Mistrem Vlastimilem Strašilem v Brně v městské část Vinohrady, kde jsme připravili výstavu s vernisáží s názvem
Z díla Vlastimila Strašila. Při instalaci obrazů pan Strašil sám asistoval. Byl rozhodný, od svých pomocníků vyžadoval přesnost, jak sám
říkal, akorátnost .
Vlastní vernisáž, které se zúčastnili významné osobnosti kulturního života byla velmi pěkná.
Vinohradská znělka provází Mistra, k zlacenému křeslu, kde
usedl. ..
Vidím ho stále, tohoto statného , rozhodného muže, jak sedí téměř vylekaně na krajíčku křesla a s plachým úsměvem poslouchá
svoji oblíbenou píseň Děti z Pírea.
Nadpis článku jsem převzal z rozhovoru Mistra Vlastimila Strašila pro brněnnský týdeník NOS , který vyšel 22. února 2007, zde
na sebe ještě prozradil : „Jsem vděčný za talent k malování... Malování mi přináší největší životní radost... . Maluji obrazy , aby se líbily.
.. Co jsem chtěl, to jsem realizoval... Toto jsou útržky vět z rozhovoru,
které před 6 lety řekl časopisu Nos pan Strašil
Letos by oslavil Vlastimil Straši 90 narozeniny, a v říjnu tomu
budou čtyři roky co odešel i se svými milovanými barvami, paletou
a stojanem do malířského nebe - určitě s pocitem, „že se mu vše co
chtěl opravdu zdařilo.“
Mgr. Ivan Pitlach srpen 2013
(V záhlaví portrét, dvou autorů, autoportrét Vlastimila Strašila
z roku 2005 byl dokončen klobouckou malířkou Alenou Sirnou, v
roce 2012 , o níž něco příště.)

Kaple
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Dobrovolníci přinesli oživení Domovu Betlém
„Rádi bychom k Vám přijeli na několik dni pracovat, asi 3 kluci a 2
holky. Pracovali bychom samozřejmě zadarmo, tedy vlastně bychom
za práci chtěli stravu, místo na zahradě pro 2-3 stany a možnost si
večer dát sprchu, až se umyjí obyvatelé Betléma. Je nám jedno, co
budeme dělat, jenom bychom byli rádi, kdybychom se třeba mohli
účastnit ranních setkání a trochu přicházet do styku s lidmi z Betléma. Myslím, že to bude zajímavá zkušenost se s nimi trochu poznat,
spřátelit se...“ „Apríl“, chtělo by se zvolat, když přišel email s touto
nabídkou, protože bylo zrovna 1. dubna. Ale nebyl to apríl, slova byla
míněna vážně, a tak ve středu večer 28. srpna přijeli Dan, Marek a
Petra, ke kterým se v příštích dnech přidala postupně Doris, Anita
a Radim. 6 studentů a přátel, kteří přijeli z Prahy, Brna, Husince a
Náchoda.
Dobrovolníky přivítala vyklizená kuchyně, ve které bylo potřeba
řádně oškrabat tlustou vrstvu starých maleb, odstranit všechny poličky, vynést velký sporák, přesádrovat díry po hmoždinkách a různé
praskliny. Poté kuchyň vymalovat a pouklízet.

Další, psychicky náročnou prací bylo odstraňování starého nátěru na
chodbě, který opravdu už
nevypadal dobře. Někde
to šlo skoro samo a rychle, ale jinde nátěr držel
ještě dobře a šel dolů po
milimetrech, což bylo velmi vyčerpávající.
Brněnská
pobočka
firmy ABB nám věnovala kancelářský nábytek,
a tak jsme dobrovolníky
využili pro jeho přestěhování z Brna do kanceláře
Domova Arkénie.
Dočkala se i betlémská zahrádka, když došlo na její vypletí. Úhrnem napsáno, dobrovolníci pracovali na úkolech, na které nemáme dostatek pracovních sil
nebo peněz, abychom je objednali za úhradu.
Za provedenou práci jsme dobrovolníkům velmi vděční, ale je
toho mnohem víc, co stojí za řeč. Zajímali se o to, jak se na Betlémě
žije, povídali si s lidmi, zúčastnili se ranního ztišení, každý večer připravili táborák, u kterého byla velmi příjemná atmosféra, byli pozorní
a ohleduplní po celou dobu pobytu.
Dobrovolníkům vděčíme za pěkné oživení do poněkud stojatých
betlémských vod, na které budeme velmi rádi vzpomínat. A také se
těšit, že možná přijedou příští rok znovu. Pokud vás tento způsob
využití času zaujal, lákají Vás nové zkušenosti, přijďtehttp://www.betlem.org/kontakty/napiste-nam/ a určitě se domluvíme. Jsme zde po
celý rok, práce je víc, než máme sil.
Jan Gavlík

Stavba byla zahájena
Už v loňském červnovém vydání jsme
Vás informovali o našem projektu Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie
v Brumovicích. A nyní konečně přinášíme
zprávu, že začínáme stavět. Veškeré administrativní záležitosti ohledně podpory z prostředků ROP Jihovýchod, výběrové řízení na
dodavatele stavby zabraly neuvěřitelně dlouhou dobu, ale konečně 2.9.2013 byla stavba
předána dodavateli k realizaci. Pokud jste
tedy v uplynulých dnech projížděli Brumovicemi, mohl vás překvapit čilý ruch těžkých
strojů poblíž obecního úřadu, v místě budoucího Chráněného bydlení Mirandie. Několika
pěkných dnů využil dodavatel stavebních
prací, aby zahájil úklid pozemku od zbytků
původních staveb, které hyzdily Brumovice
již několik let. Tato činnost neunikla pozornosti obyvatelům obce, ale berou ji z té lepší
stránky. „Těšíme se na nový pěkný dům, sledujeme každý den, jak se tady pracuje“, říkal
mně nejeden kolemjdoucí.
Ještě více se na nový dům těší rodiče
mentálně, popřípadě kombinovaně postižených dětí, protože sociální služba chráně-

ného bydlení pro takto postižené osoby v
okresu Břeclav a Hodonín doposud chybí.
Situaci změní právě Mirandie, která začne
poskytovat tuto službu prvním 12 lidem od
roku 2015. „Jsme teprve na začátku stavby,
doufejme, že podzim bude pěkný, abychom
mohli staticky zajistit sousední domy, vybetonovat základy a postavit alespoň přízemí
budovy, než přijde zima“, přeje si stavbyvedoucí Ing. Zdeněk Marek.
Náklady na výstavbu chráněného by-
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dlení Mirandie činí téměř 21 milionů, jsou
spolufinancovány EU do maximální výše
17, 5 milionů Kč. Chybějící prostředky se
shánějí velmi obtížně, proto je pro tento
účel zřízena veřejná sbírka s číslem účtu:
233153454/0300. Od 1. října bude možné
tento projekt podpořit i pomocí mobilní textové zprávy ve tvaru DMS MIRANDIE na číslo
87777. Stojí 30 Kč a Mirandie získá 28,50
Kč. Všem příznivcům děkujeme za podporu.
Jan Gavlík.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel. 519 419 181, e-mail: reditel@zsklobouky.cz, www.szklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč
Vážení spoluobčané,
začátek školního
roku 2013/2014 přinesl na naší základní
škole velké změny.
Nejviditelnější změnou je určitě vzhled
budovy.
V celém obŘíjen 2013
jektu školy byla vyměněna okna a celá
budova bude zateplena. Práce v hodnotě asi 11 miliónů korun
začaly v měsíci červnu a konec je naplánován na 31. října 2013.
Za uskutečnění této, všemi pracovníky i žáky školy, dlouho očekávané akce, patří dík klobouckým zastupitelům v čele s panem
starostou Ing. Zdeňkem Lobpreisem. Velké změny ale proběhly i
uvnitř objektu školy. Od letošního školního roku byla umístěna na
základní škole předškolní třída mateřské školy. Pro 20 dětí byly
upraveny prostory v přízemí školy z bývalých dvou oddělení školní
družiny. Pro potřeby školní družiny tak musely být přebudovány
prostory bytu školníka. Všechny úpravy nové školní družiny se provádí svépomocí a z vlastních prostředků. Akce bude stát asi 300
000,- Kč. Finančních prostředků ve školství není nikdy dost, a proto
patří mé velké poděkování všem spoluobčanům, kteří sponzorsky
přispěli k novému vybavení prostor školní družiny. Jsou to zejména
pan Roman Blanář, Stanislav Hovězák, Jaroslav Gottwald, Jana
Brychtová a Marie Štromajerová.
Začátek školního roku určitě netrpělivě očekávaly všechny děti.
Do první třídy nám letos nastoupilo pouze 27 prvňáčků. Jejich třídní
učitelkou je Mgr. Jitka Ponzerová. Na druhém stupni jsme otevřeli
také jenom jednu šestou třídu s třídní učitelkou Mgr. Miroslavou

Kroužek
Výtvarný 2. - 5. třída
Florbal +. - 9. třída
Robotický
Modelářský
Art Smajlík
Keramický 2. - 5. ročník
Angličtina 2. ročník
Angličtina 2. ročník
Folklórní tanec 1. - 7. ročník
Dyslektický 2. - 4. třída
Baseball 5. - 9. třída
Fitness posilování 8. - 9. ročník d,h
Angličtina 1. A

vedoucí
Bronislava Černá
Pavel Volek ml.
Ing. Jaroslav Pavlík
Ing. Jaroslav Pavlík
Ing. Eliška Krmelová
Dana Bobková
Mgr. Dagmar Hrádková
Mgr. Zita Richtrová
Alena Pitlachová
Mgr. Milena Filásková
Mgr. Zdeněk Kachnáč
Mgr. Pavel Kotrla
Mgr.Martina Pučálková

Angličtina 1.B

Mgr. Radka Špačková

Stolní tenis

Pavel Volek

Náboženství 1. - 5. třída
Výtvarný 6. - 9. třída

Mgr. František Trtílek
Mgr. Ivana Kozmanová

Hečovou. Školní družina má 3 oddělení, která vedou Bc. Šárka
Foretníková, Gabriela Prchalová a Mgr. Zuzana Charvátová. Svoji
činnost zahájil také školní klub pod vedením Mgr. Drahomíry Strmiskové. V rámci školního klubu pracuje velké množství kroužků,
do kterých se ještě mohou Vaše děti přihlásit. Seznam kroužků je
na web. stránkách školy. Celkem v tomto školním roce navštěvuje základní školu 291 žáků ve 12 třídách. Bohužel stále přetrvává
úbytek žáků.
Snižování počtu žáků má velký vliv na počet pracovníků ve
škole, protože financování platů zaměstnanců je závislé na počtu
dětí. Z tohoto důvodu muselo několik pracovníků odejít. Byli to Mgr.
Zlata Hájková a pan Antonín Osolsobě, kteří odešli do důchodu
a Mgr. Dagmar Hanáková. V rámci úspor byla funkce školníka
sloučena s funkcí údržbáře a vykonává ji pan František Hovězák.
Ve školní jídelně byl sortiment jídel rozšířen o výdej svačinek pro
mateřskou školu. Stále platí možnost vybrat si ze dvou druhů hlavních jídel. Cena pro cizí strávníky je 50,- Kč za oběd. Další strávníci
z řad veřejnosti jsou vítáni.
V letošním školní roce připravilo MŠMT opět několik změn v
Rámcovém vzdělávacím programu. Nejpodstatnější změnou je
povinné zavedení dalšího cizího jazyka. Žáci sedmého ročníku si
tak kromě angličtiny, kterou se učí od třetí třídy, mohli vybrat mezi
němčinou a ruštinou. Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byla
doplněna problematika zdraví, sexuální výchovy, bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční
gramotnosti, korupce a obrany státu. Učivo o záporných číslech
začne být probíráno již na 1. stupni ZŠ. Díky těmto úpravám se
žáci 1. a 6. ročníku budou učit podle upraveného ŠVP, Klíč-verze5.
Věřím, že všechny výše uvedené změny přinesou lepší pracovní klima ve škole a budou ku prospěchu výuky.
Mgr. Zdeněk Kachnáč, ředitel školy

Kdy
středa 13.15 - 15.00
čtvrtek 16.00 - 18.00
úterý 13.45 - 15.45
čtvrtek 13.45-15.45
pátek 13.00 - 15.00
pondělí 13.00 - 15.00
středa 11.45 - 12.30
pondělí 11.45 - 12.30
středa 16.00- 18.00
středa 11.45 - 12.30
úterý 13.45 - 15.15
středa 14.00 - 15.30
úterý 11.45 - 12.30
až od února 2013
středa 11.45 - 12.30
až od února 2013
středa 17.30 - 19.30
Pátek 18.00 - 20.00
čtvrtek
čtvrtek 13.30 - 15.00
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Kde
Ateliér ZŠ
Tělocvična ZŠ
Dílny ZŠ
Dílny ZŠ
Relaxační místnost ZŠ
KIC
třída 2.A
třída 2.B
KIC
třída 3.A
hřiště za ZŠ
posilovna v Hájku
třída 1.A

tělocvična ZŠ

Cena
400,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
250,- Kč
600,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
0
200,- Kč
200,- Kč
500,- Kč
cena učebnice
500,- kč
cena učebnice
200,- Kč

kuchyňka ZŠ

400,- Kč

třída 1.B
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Robotický kroužek
Robotický kroužek je letos na škole
novinkou a je určen pro žáky 6. až 9. tříd.
Náplní kroužku je práce se stavebnicí
Lego. LEGO MINDSTORMS® Education
je program aplikovatelný na základních,
středních i vysokých školách. Základ tvoří
robotické stavebnice, software a metodické materiály. Systém je otevřený softwaru
a hardwaru jiných výrobců a má ohromnou
podporou na internetu. Žáci a studenti staví
modely robotů, které za použití ikonografického softwaru programují. Data ze senzorů

využívají k sestavení ovládacího programu
anebo je zpracovávají do tabulek a grafů.
Základní souprava je optimalizována
pro práci ve třídě. Žáci a studenti v ní najdou
vše potřebné pro modelování, programování a testování reálných robotických zařízení.
Obsahuje inteligentní EV3 kostku - malý počítač, který dokáže řídit výstupy na základě
analýzy dat ze vstupních čidel. Umožňuje
Bluetooth a Wi Fi komunikaci s programováním k záznamu a zpracování dat.
Uživatele přirozenou cestou motivuje k

intenzivnímu přemýšlení při hledání řešení
problému, modelování konstrukcí, testování
a ověřování správnosti řešení. Při týmové
práci dochází k rozvoji komunikačních dovedností, předávání zkušeností, získání vědomostí o senzorech, řízených výstupech
a inteligentních programovatelných jednotkách.
V březnu a prosinci r. 2014 se žáci
zúčastní soutěže s roboty sestavenými v
kroužku.
J.Pavlík

Modelářský kroužek
Modelářský kroužek je určen pro žáky ve věku 12 – 16 roků.
Kromě tradiční náplně, stavby jednoduchých modelů letadel a
létání s nimi je letos rozšířen o konstrukci a stavbu jednoduchých
robotických a dálkově ovládaných „strojů všeho druhu“.
Dnešní modelářství má velice široký záběr. Od čínských
hraček, až po dálkově ovládané roboty. Špičkové modely jsou
poháněné (podobně jako většina moderních strojů) elektromotory, řízenými elektronickými regulátory a ovládány soupravami
dálkového ovládání s mnoha prvky automatizace.
A tak si zvídaví žáci mohou osvojit základy, nejen letecké
techniky, konsrukce a technologie stavby modelů letadel, aerodynamiky, ale také mechanické fyziky, elektrotechniky a elektro-

niky. Ti nadanější nahlédnou do základů měření elektrických i neelektrických veličin, automatizace, funkce a použití robotických
snímačů, pohonů a řídících jednotek.
Žáci navštěvující kroužek již delší dobu, létají pod vedením
instruktora (a někteří i samostatně) s dálkově ovládanými modely
s elektrickým pohonem.
Vedoucí kroužku Ing, Jaroslav Pavlík konstruuje a staví modely letadel již přes 40 let. Krom toho absolvoval na elektrotechnické fakultě VUT obor Technická kybernetika (Automatizace, se
zaměřením: Měření elektrických a neelektrických veličin). Takže
je schopen a ochoten žáky mnohému naučit.
J.Pavlík

Zážitky z prázdnin dětí z 3.A:
Báječný letní tábor
Kryštof Káčer
Byl jsem na táboře v Rajnochovicích. Tématem tábora byl Divoký Západ.Soutěžili jsme
v různých kovbojských disciplínách, třeba v rodeu nebo v morseovce. V rodeu jsem byl na 1.
místě a v morseovce na 2. místě. Naučil jsem
se vázat 6 nových uzlů. Moc jsem si to užil, příští rok pojedu zase.

Tábor
Barbora Špačková
Hned na začátku prázdnin jsem odjela na
patnáct dní do tábora v Dolní Libochové. Tábor
je na Vysočině, v lese. Spali jsme ve stanech.
Líbil se mi náš kuchař Medvěd, byla s ním vel-

ká legrace. Bála jsem se jít na ztezku odvahy.
Celý tábor se mi líbil. Příští rok pojedu zas.

Bulharsko
Samuel Herle
O prázdninách jsme jeli
do Bulharska. Byla to dlouhá cesta. Koupali jsme se v
moři a stavěli hrady z písku.
Šli jsme na molo a ve vodě
plavaly medůzy. Napil jsem
se mořské vody, fůůůůj slaná! Chutnala mi tam pizza a
zmrzlina. Platí se tam levy.
Moc se mi tam líbilo.

Humorné pohádky dětí z 3.A:
O opici, co nevěděla,
kde roste banán
Kryštof Káčer 3.A
Byla jednou jedna opice a ta se jmenovala Mike. Jednou začal chodit do školy.
Tam se jich paní učitelka ptala na jedlé plody. Na Mika taky přišla řada. „ Miku, pověz
nám název nějakého ovoce z džungle. Co
máš rád?“ „ Listí!“ odpověděl Mike. „ Špatně,“ řekla paní učitelka. „Proč jsi neřekl třeba banán?“ „Protože banán, ten kupujeme
v supermarketu.“

O vlkovi,
který chtěl jít do baletu
Elen Foretníková 3.A
Jakmile se vlk probudil, vstal z postele
a oblékl si baletní sukýnku. Šel lesem, když
najednou potkal Karkulku. Ta povídá: „Kampak jdeš, vlku?“ „Jdu do baletu.“ povídá vlk.
„A co tam budeš dělat?“
ptala se Karkulka. „No přece zpívat!“
řekl vlk.
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O vlkovi, který chodí do baletu
Klára Horáková 3.A
Jakmile vlkovi ráno sluníčko šláplo na
víčko, hned vstal z postele a volá: „Jde se
do baletu!“ dal si úbor a šel. Tančí na písničku „Labutě“. Otočka, skok, provaz a úklona.
Tak to udělal desetkrát po sobě. Otočka,
skok, provaz a úklona a skutálel se jako
sud.

Projekt EKOŠKOLA

„Mysli globálně – jednej lokálně!“
I v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu Ekoškola - světového projektu, který podporuje celoškolní činnost zaměřenou hlavně na ochranu a zlepšení životního
prostředí. Jde ale také o vzdělávací program, neboť aktivity
realizované v průběhu projektu vedou ke zvyšování zájmu o životní prostředí, stejně jako i k formování zodpovědného postoje
vůči němu. Všechny tyto aktivity mohou být součástí vyučování
a mohou být zařazeny do školního vzdělávacího programu.
Naším cílem bude opět zejména ekologizace školního
provozu a praktické environmentální vzdělávání napříč všemi
předměty.
Do tohoto projektu je zapojena většina žáků školy. Různé
aktivity bude připravovat specializovaný tým žáků, tzv. Ekotým,
složený ve školním roce 2013-2014 z těchto žáků:

Třída 6.A
Brychta D., Dudash V., Holinka A., Hrnčíř D., Janča F., Klašková
N., Lazók M., Lízal M., Lízalová H., Milota P., Pišanová V., Svojanovská A., Šebestová K., Šebestová L., Štejdířová N.,Tarodiová
A., Turečková M., Urbanová A., Vymazalová A.
Třída 7.A
Hrabec M., Kopečný M., Matyáš J., Pregrtová K., Richtr Z., Sevránek R., Soukup V., Šidlík D., Vodáková A., Zábojníková R.
Třída 8.A
Hájek M., Luskač A., Matěja M., Urbánková V., Veselá A.
Třída 9.A
Krybus R., Lizna T., Peřinová K., Prokeš R.
Třída 9.B
Blažek D., Gottwald A., Chybová E., Krapková K., Líznar R., Pavloušek J., Straková M., Vytrhlíková T.

EKOŠKOLA – plán činností na škol. rok 2013-2014
ZÁŘÍ:
EKOTÝM: pravidla fungování Ekotýmu pro nové členy, orientační program na škol. rok 2013-14, hodnotící komise, třídní ekohlídky
(vynášení sběrných pytlů), služby při sběru starého papíru
Celoroční projekty:
- Recyklohraní (sběr elektrozařízení, baterií, zářivek, plnění úkolů)
- Sběr starého papíru ( září - květen)
- Prima eko-třída (soutěž tříd s vyhodnocením a finanční odměnou)
ŘÍJEN:
- „Fenomén zvaný globalizace“ (7.10.) – ekologický výukový program EkoCentrum Brno (pozitiva a negativa globalizace, její
environmentální rizika; aktivita zaměřená na pracovní podmínky zaměstnanců, formování vlastního názoru na porušování
lidských práv)
- Světový den výživy (16.10.): pomáháme rozvíjet zdravý životní styl žáků (hodiny Př, EnV, RV, EV)
- Den stromů (20.10.): 1.stupeň – „Strom – domov pro zvířátka“
- „Strom přátelství“ (na každém lístku vzkaz pro kamaráda)
- 2.stupeň – „Oblékáme se do barev podzimního listí“
- „Podzimní příroda v naší třídě“
LISTOPAD:
- Konference environ. výchovy KONEV (6.11.2013) (Téma: Vliv životního prostředí na zdraví člověka
- „Země neboj se!“ (4.11.) : ekologický výukový program EkoCentrum Brno (kácení pralesů, vymírání rostlinných a živočišných
druhů, celosvětové environmentální problémy, hledání příčin a řešení)
PROSINEC:
- „Ekologické vánoce v naší třídě“ – navození atmosféry Vánoc ve třídě (hodnocení)
LEDEN:
- Ekologický kalendář na rok 2014 (významné dny s environmentální tématikou)
ÚNOR:
- „Alternativní zdroje energie“ - ekologický výukový program, SEV Trkmanka Velké Pavlovice (seznámení s alternativními zdroji
energie, jejich dostupností a efektivností, návštěva bioplynové stanice, význam bioplynových stanic, solární panely jako zdroje
energie pro systémy GPS)
BŘEZEN:
- Světový den lesů (21.3.)
- Světový den vody (22.3.)
- „Přírodní sféry na regionální úrovni“ – ek. výuk. program, SEV Trkmanka Vel.Pavlovice (seznámení se systémem přírodních
sfér, rozlišení a porovnávání složek a prvků, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost v konkrétních podmínkách našeho
regionu)
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DUBEN:
- Světový den zdraví (7.4.)
- „Velikonoce s Ekoškolou“ : soutěž tříd o nejlepší velikonoční atmosféru ve třídě
- Den Země (22.4.)
KVĚTEN:
- Den Slunce (3.5.) : význam sluneční energie ( od r. 1978)
- ekologická exkurze ( Kovosteel Hodonín, sklárny Květná)
ČERVEN:
- Světový den životního prostředí (5.6.)
(vyhodnocení celoroční práce Ekotýmu , celoročního soutěžení ve sběru starého papíru, vysloužilého elektra, baterií)
Vyhlášení nejaktivnějších členů Ekotýmu
- „Hostětín – zelená inspirace z Bílých Karpat“ (o Hostětíně nestačí jen číst...je nutné ho vidět na vlastní oči! – ekologická vesnice)

! POMÁHEJTE NÁM SBÍRAT !
• Starý tříděný papír – každý čtvrtek od 7:00 – 7:50 hod. v šatně 1.stupně ZŠ !
• Vysloužilé baterie – ve vestibulu školy je u zadního vchodu do ZŠ umístěna plastová nádoba !
• Vysloužilá drobná elektrozařízení – ve vestibulu školy je umístěna červená popelnice,
popř. do kabinetu č.8 (p.uč. Hečová)
• Vysloužilé zářivky – modrá plechová nádoba ve vestibulu školy (v nerozbitém stavu!

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
•

DEN ZEMĚ – žáci nižších ročníků 1. stupně se vydali do lesa a plnili úkoly na téma
„Jak známe les“, páťáci se prostřednictvím
pracovních listů seznamovali s ekologií.
Starší žáci putovali po připravených stanovištích, na kterých ve smíšených skupinách soutěžili v ekologických disciplínách.
Téma tohoto dne bylo „Zachraňme planetu
Zemi!“

•

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
- Titul „Prima eko-třída“ za školní rok 201213 a odměnu 2000 Kč získaly třídy:
3.A (p. uč. M. Filásková)
8.A (p. uč. L. Petrášová)
- Nejvíce starého papíru nasbírala třída
5.A (p. uč. J. Ponzerová) a žáci si tak
zasloužili odměnu 1000 Kč
- Nejaktivnějšími členy Ekotýmu byli vyhlášeni: H. Tomanová, 9.A a M. Lazók,9.B (odměna: Flash disk USB 8 GB)

•

NOVÉ KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD VE
TŘÍDÁCH !
Text: Mgr. M. Hečová
Foto: Dominik Miklík, M. Hečová
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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
Vážení spoluobčané,
chci Vás jako ředitel Městského víceletého gymnázia informovat, jak dopadly maturitní zkoušky našich studentů v
porovnání s ostatními osmiletými gymnázii v Jihomoravském
kraji a všemi středními školami v republice. Již začátkem léta
jsem vyzdvihl velký počet vyznamenaných studentů, kteří v
letošním roce absolvovali naši školu. Chtěl bych upozornit,
že osmiletá gymnázia mají většinou lepší výsledky než jejich

čtyřleté obdoby. Tam by tedy srovnání vyznělo pro nás ještě
příznivěji. V přiložené tabulce, která je zpracována na základě
uveřejněných údajů společnosti CERMAT (ústav, který organizuje a zpracovává státní část maturit), můžete hodnotit úroveň
výsledků našich žáků ve státní části, tedy té, kterou nemůžeme
ve škole nijak ovlivnit. Z přehledu je zřejmé, že naši žáci byli
velmi dobře ke zkouškám připraveni.
RNDr. Přemysl Pokorný

Český jazyk
didaktický test

Český jazyk
písemná práce

Český jazyk
ústní zkouška

Matematika

Anglický jazyk

Česká republika
8-letá gymnázia

79,2%

70,2%

55,9%

55,1%

79,8%

Jihomoravský kraj
- všechny střední
školy

50,3%

49,3%

42,1%

55,9%

80,4%

MěVG Klobouky u
Brna

85,10%

78,50%

88,90%

77,30%

91,10%

Projekt MŠMT ČR
Excelence středních škol
Ministerstvo školství před třemi lety vyhlásilo projekt Excelence středních škol, aby ocenilo výsledky nejúspěšnějších
středních škol v republice. Na svých webových stránkách
zveřejnilo přehled škol, které dosáhly mimořádných úspěchů.
Těmto školám, které v krajských a vyšších soutěžích získaly přední umístění v nejvyšších kategoriích soutěží, rozdělilo
finanční prostředky na podporu práce s talentovanými žáky.

S potěšením konstatuji, že jsme byli vždy zařazeni na předních místech mezi nejprestižnějšími školami v republice. Výsledky za tento školní rok budou uzavřeny k 25. 9. 2013. Následně odešlu žádost na ministerstvo školství. Tento projekt je
jediným „žebříčkem“ škol zveřejněným na webu MŠMT. (viz.
přehled)
RNDr. Přemysl Pokorný- ředitel školy

EXCELENCE ŠKOL - Jihomoravský kraj 2011
škola

body

Přidělené finanční prostředky

1.

Gymnázium Brno - Řečkovice, T. Novákové

34,4

586 864 Kč

2.

Gzmnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše

29

494 740 Kč

3.

Purkyňovo gymnázium, Strážnice

11,6

197 896 Kč

4.

SPŠ elektrotechnická, Brno, Kounicova

9

153 540 Kč

5.

Gymnázium Mikulov, Komenského

6,2

105 772 Kč

6.

Gymnázium M. Lercha, Brno

6

102 360 Kč

7.

Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna

4,4

75 064 Kč

8.

SPŠ a VOŠ technická, Brno, Sokolská

4

68 240 Kč

9.

Gymnázium Brno, Vídeňská

3

51 180 Kč

10.

SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova

2

34 120 Kč

11.

SOŠ průmyslová E. Beneše a SOU, Břeclav

2

34 120 Kč

12.

SPŠ chemická, Brno, Vranovská

2

34 120 Kč
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13.

OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno, Kotlářská

1,6

27 296 Kč

14.

Gymnázium Vyškov, Komenského nám.

1,6

27 296 Kč

15.

SOŠ a SOU, Znojmo, Dvořákova

1

17 060 Kč

16.

Integrovaná SŠ - COP Brno, Olomoucká

1

17 060 Kč

17.

Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova

0,2

3 412 Kč

18.

Gymnázium Židlochovice, Tyršova

0,2

3 412 Kč

19.

Gymnázium T.G.Masaryka, Zastávka

0,2

3 412 Kč

Celkem

119,4

2 036 964 Kč

EXCELENCE ŠKOL - Jihomoravský kraj 2012
ŠKOLA - složený název

Neinvestiční výdaje celkem

1.

Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno

437823

2.

Gymnázium Terezy Novákové 2, Brno - Řečkovice

309446

3.

Střední průmyslová škola chemická, Vranovská 65, Brno

210768

4.

Gymnázium Matyáše Lercha,Žižkova 55, Brno

116881

5.

Gymnázium a JŠ s právem st. j. zk., sady 28. října 1, Břeclav

103468

6.

Purkyňovo gymnázium, Masarykova 379, Strážnice

81433

7.

Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdr. a sociální, Komenského 549, 73769
Kyjov

8.

Městské víceleté gymnázium, Vinařská 29, Klobouky u Brna

72811

9.

SPŠ a VOŠ technická, Sokolská 1, Brno

67063

10.

Gymnázium a ZUŠ, Riegrova 17, Šlapanice

66105

11.

Gymnázium, Seifertova 13, Blansko

59398

12.

Gymnázium T. G. Masaryka, U Školy 39, Zastávka

58440

13.

Gymnázium, Palackého náměstí 1, Boskovice

53650

14.

Gymnázium, Střední pedagogická škola, OA, Pontassievská 3, 44070
Znojmo

15.

Střední škola technická a ekonomická, Olomoucká 61, Brno

38322

16.

Gymnázium Jana Blahoslava, Lány 2, Ivančice

36405

17.

Gymnázium, Slovanské náměstí 7, Brno

34489

18.

Střední škola stavebních řemesel, Pražská 38b, Brno - Boso- 28741
nohy

19.

Gymnázium, Vídeňská 47, Brno

28741

20.

Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, Brno - Bystrc

28741

21.

ISŠ polygrafická, Šmahova 110, Brno

26825

22.

Gymnázium, Komenského náměstí 16, Vyškov

22993

23.

Gymnázium Dr. Polesného, Komenského náměstí 4, Znojmo

22035

24.

Gymnázium, Součkova 500, Bučovice

21077
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25.

Střední škola, J. Skácela 890, Strážnice

20119

26.

SOŠ a SOU, Dvořákova 19, Znojmo

19161

27.

Gymnázium, Křenová 36, Brno

19161

28.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a inf techologií,Pur- 19161
kyňova 97, Brno

29.

Konzervatoř, tř. Kpt. Jaroše 45, Brno

19161

30.

Gymnázium, SOŠ a SOU, Komenského 7, Mikulov

17245

31.

Gymnázium, Tyršova 400, Židlochovice

14371

32.

Gymnázium, Na Hrádku 20, Tišnov

11496

33.

Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno

9580

34.

SOŠ a SOU, Sochorova 15, Vyškov

9580

35.

Gymnázium, Smetanova 168, Moravský Krumlov

9580

36.

Střední zdravotnická škola, Jaselská 7, Brno

8622

37.

Gymnázium, Pod Školou 10, Velké Pavlovice

5748

38.

Obchodní akademi a Střední odborné učiliště, Kollárova 1669, 3832
Veselí nad Moravou

39.

EKO GYMNÁZIUM o.p.s., Labská 27, Brno

40.

Soukr. SOŠ manažerská a zdravot. s.r.o., Slovácká 1a, Břeclav soukromá škola

1916

celkem

17245

soukromá škola

2230311

15329

Maturanti v Praze
18. září jsme na Hlavním nádraží v Brně nasedli na rychlík a zamířili na náš poslední společný výlet do Prahy, jak už
je na našem gymnáziu tradicí. V hlavním městě nás nemile
překvapilo počasí, my se ale deštěm nenechali rozhodit a svůj
program jsme přizpůsobili povětrnostním podmínkám. A tak nás
místo procházky historickým centrem čekala návštěva Národního technického muzea. Zdálo se, že počasí se umoudřilo, a
my se rozhodli vrátit se do našeho hostelu
pěšky, abychom mohli krásy Prahy obdivovat i jinak než z podzemí. Prošli jsme Letnou, nábřeží a než začalo znovu pořádně
pršet, byli jsme doma. Volný večer jsme
mohli strávit podle vlastního uvážení. My
se rozhodli dostát názvu „kulturní exkurze“
a navštívili kino Světozor v případě klučičí
části naší třídy a my holky jsme si nemohly
nechat ujít návštěvu největšího Hard Rock
café v Evropě.
Ve čtvrtek slunečné počasí přímo vybízelo k návštěvě Petřína a procházce přes
Kampu a Karlův most na Staroměstské náměstí a k židovskému městu. Večer se nás
většina vydala na Národní památník na Vítkov, kde jsme se kochali výhledem na noční Prahu a jezdeckou sochou Jana Žižky.
Páteční ráno jsme bohužel strávili balením a vydali se splnit poslední bod našeho
programu a to návštěvu Senátu a Pražské-

ho hladu, kterou jsme spojili s výstavou Marilyn, která byla především pro tu nežnější část naší skupiny velkým zážitkem. A pak už
jenom stačilo rozloučit se se stověžatou matičkou Prahou, přehodit výhybku, přistavit vagón a vyjet vstříc krásám Jižní Moravy.
Text a foto: Tereza Adámková

17

klobouček 8

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

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

Adaptační kurz tříd A1, I1, O1
Jako každý rok se i letos naši žáci prvních ročníků zúčastnili od
pondělí 2. do středy 4. září 2013 adaptačního kurzu. Cílem je seznámení budoucích spolužáků a vytvoření třídního kolektivu. Kurz se
uskutečnil v rekreačním středisku Camping Baldovec v Moravském
krasu.
Na programu měli žáci různé outdoorové aktivity, při kterých bylo
hlavním cílem se navzájem poznat. Nechyběly lanové aktivity, týmové a míčové hry, sjezd lanové dráhy, aj. Veškerý program zajišťovali
vyškolení instruktoři. Kurz podle všeho splnil svůj účel, byly navázány
nové vztahy mezi žáky. Tak se mohli již ne zcela neznámí spolužáci
vydat do školních lavic pro ně zatím neznámého prostředí naší střední školy.
Adaptační kurz hodnotili žáci následovně:
… „Na adaptačním kurzu se mi velmi líbilo, okolí bylo krásné. Aktivity byly super a jídlo taky ušlo. Na paintballu byla sranda. Akorát
počasí nevyšlo, co se dalo dělat.“ …
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… „Jsem ráda, že jsem měla možnost poznat své spolužáky
dřív, než jsme zasedli do lavic.“ …
… „Adaptační kurz se mi hrozně líbil.“ …
… „Ubytování bylo perfektní, i okolí. Učiteté byli také fajn.“ …
… „Adapťák se mi líbil, protože jsem poznala nové lidi. Aktivity a
program byly taky super, jen nám trochu druhý den nepřálo počasí.“
…
… „Horolezecké aktivity mě moc nechytly, ale jinak bylo vše
skvělé.“ …
…. „Adaptační kurz se mi líbil akorát by mohlo být lepší počasí.
Aktivity s instruktorem byli super, výšlap na zříceninu hradu Holštejn
byl taky super.“ …
Text a foto:
Ing. Stanislava Musilová
Mgr. Lukáš Vávra

„Vůně novoty“
Konečně, napadá mě, když se po několika dnech prací podívám na prostory
Narnie, které nejen prokoukly, ale staly se
zejména funkčnější a útulnější. Vytvořili
jsme projekt, pro který jsme dlouhé měsíce hledali podporu. Podařilo se a dnes se
můžeme všichni radovat z krásných prostor herny, dvora, nových oken v některých
dětských pokojíčcích a vchodových dveří.
Ale pojďme pěkně od začátku.
Již delší čas jsme si uvědomovali, že
prostory herny jsou již pro děti, jejich činnosti, společné hry i odpočinek nedostačující a stísněné. Udělali jsme první krok
a v roce 2011 zrušili malou jídelnu (Narnie
měla jídelny dvě- malou a velkou) a demontovali příčku mezi hernou a jídelnou
tak, aby vznikl jeden větší prostor. Hernu
jsme vymalovali a přestěhovali nábytek.
Za nedlouho přišel první vyhraný projekt
na polohovatelné dvoulůžko u Nadace
Naše dítě, které jsme nechali vyrobit přímo na míru a díky daru České televize
jsme pořídili novou, velkou televizi. V létě
2012 spolu s jídelnou, kuchyní a snooze-

lem, vymaloval hernu do příjemných barev
profesionál. Pak přišlo čekání, které trvalo
až do začátku roku 2013, kdy se nám díky
podpoře Fondu pomoci SIEMENS podařilo podstatnou část rekonstrukce dokončit.
Herna získala nový kabátek v podobě koberce, krásné skříně a pohodlné pohovky.
Nyní nám zbývá pouze udělat závěsný
systém, abychom mohli do herny umístit
houpací síť a dětskou houpačku, kterou
děti ocení zejména v zimních měsících.
Do herny bychom také rádi postupem času
pořídili nová okna.
Souběžně s rekonstrukcí herny se nám
splnil dlouholetý sen: na dvoře Narnie stojí
krásná zastřešená pergola s posezením.
Jak se takové sny plní? Díky pochopení
a ochotě několika firem. Firma Beton Brož
s.r.o. poskytla krásnou vymývanou dlažbu,
firma Natrix vz s.r.o. ji odborně a kvalitně
položila a Madekop spol. s.r.o. vyrobila
a namontovala pergolu včetně zastřešení.
Úžasné na tom všem je, že všechny firmy
poskytly své výrobky a služby zdarma a za
to jim patří náš velký dík.

Herna nyní

Zejména poslední dvě zimy nás také
trápil stav oken a vchodových dveří Narnie.
V říjnu 2012 proběhl již 4. ročník Benefičního koncertu pro Narnii, jehož výtěžek byl
určen právě na opravu oken a dveří. Nadace DIVOKÉ HUSY tento výtěžek zdvojnásobila a díky tomu se mohou některé děti
radovat z nových oken. Bohužel jsme díky
nelehké finanční situaci střediska BETLÉM
nemohli vyměnit všechna okna, ale za finance, které akce přinesla, jsme udělali to
nejpotřebnější. Nebylo to lehké, protože
jsme se rozhodli pro výměnu za provozu.
Všude spousta nepořádku a prachu, ale za
velmi rychlou očistu vděčíme našim šikovným uklizečkám.
Jsem velmi ráda, že se nám daří postupně realizovat sny nejen o posezení
pod pergolou, větší a funkčnější herně
a nových, kvalitních oknech, ale také sny
skromnější. Sníme o všedních věcech,
jako každý. Chceme být spolu ve zdraví,
dávat dětem radost a přátelskou lásku, být
jim oporou a radovat se s nimi.
Lenka Otýpková

Pergola

Ještě dvě pozvání
Obyvatelé i pracovníci BETLÉMA vás srdečně zvou k návštěvě a nákupu v Krámku na Betlémě. V nabídce jsou originální
a krásné výrobky našich obyvatel (šperky, svíčky, mýdla, prostírky, koberce, trička, keramika a další), široká nabídka čajů a
koření firmy Sonnentor, vína od V. Sedláčka z Vrbice a také trojnásobného vinaře roku J. Valihracha z Krumvíře.
K 1. výročí otevření, které si připomínáme 9. října, jsme pro vás připravili rozšíření nabídky vín a to o vína francouzská z
produkce Chateau d Abzac. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM vás srdečně zve na 13. společenský večer s dobročinnou aukcí, který se bude konat v
sobotu 16. listopadu od 18 hodin v Hotelu Centro v Hustopečích. Výtěžek večera je určen na Vybudování objektu chráněného
bydlení Mirandie v Brumovicích.

Informace o prodeji novin a časopisů
Novinový stánek na náměstí bude otevřen 1.11.2013
Tímto dnem zároveň ukončí prodej novin a časopisů prodejna Potraviny u Vašulků.
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Třídím, tedy jsem...
Nic není odpad – tak zní motto společnosti van Gansewinkel. Pro
mnoho lidí je odpad bezcenná záležitost, pro van Gansewinkel však odpad znamená něco, co přinese zítra hodnotu novou. Věděli jste například, že jedna PET lahev se může ve zpracovatelském průmyslu otočit
až patnáctkrát? Musíme jí však hodit do žlutého kontejneru určeného
pro plasty, aby mohla putovat k dalšímu zpracování... Poznáte je podle
typických modrých montérek a podle stejně barevného svozového vozu.
Denně sváží z našich ulic komunální směsný odpad, vytříděný papír,
plasty a sklo. V poslední době přibývají také hnědé popelnice na bio odpad a červené na použitá elektrozařízení. Co se však děje s odpadem,
kterého vyproduje průměrný český člověk 150-200 kilogramů ročně,
dál? Zhruba polovina končí na skládkách nebo ve spalovnách. Druhou
polovinu tvoří využitelný odpad, tedy ten, který je možno recyklovat a
znovu zpracovávat.
Papír
V České republice se třídí nejvíce papír. Ročně ho průměrná česká
rodina vytřídí přibližně 45 kilogramů. Ideálním řešením pro třídění papíru doma je stará papírová krabice. Modré kontejnery plné papírového
odpadu vyváží v pravidelných intervalech svozové vozy. Další cesta tohoto odpadu směřuje na třídící linku. Zdejší zaměstnanci mají plné ruce
práce, neboť se bohužel mezi papírem často objevují i jiné druhy odpadu nebo papír znečištěný, který sem rozhodně nepatří. Vytřídený papír
putuje dále na lis a ve slisovaných balících již míří k dalšímu zpracování
do papíren. Papír se dá v průměru recyklovat 5-7 krát. Rozemletá kaše
obsahující papírová vlákna a 95 % vody se musí nejprve důkladně vyčistit. Poté se nanáší na síto a vysouší. 98 % vydávaných novin a snad
i ty, které právě držíte v ruce, jsou tištěné na recyklovaném papíře. Dále
se z něj vyrábí toaletní papír, sešity nebo obaly na vajíčka.

sběrných dvorech nebo při mobilním sběru nebezpečného odpadu, který provádí van Gansewinkel v obcích obvykle několikrát do roka.
Použitá elektrozařízení (televize, ledničky, PC, mobilní telefony)
nebo baterie se odevzdávají v rámci zpětného odběru. Společnost
van Ganswinkel spolupracuje s kolektivními systémy ASEKOL, ELEKTROWIN, ECOBAT( baterie a monočlánky) nebo EKOLAMP(zářivky).
Odevzdat je tedy můžete buď přímo u prodejce (výměnou při koupi
nového výrobku) nebo odložit na sběrná místa (v obchodech, školách,
veřejných institucích), či do speciálních, k tomu určených kontejnerů na
použitá elektrozařízení nebo na sběrném dvoře.
Stavební suť, PVC, dřevo, železo, barevné kovy, pneumatiky nebo
velkoobjemný odpad patří poté na sběrný dvůr.
Prošlé léky a obaly od léků odebírají bezplatně všechny lékárny.
Sečteno a podtrženo – do popelnice na komunální odpad tedy patří
pouze to, co prostě nelze vytřídit. Krabice na papír, igelitová taška na
plasty a ještě jedna na sklo. Takhle třídíme doma my. Soused má zase
speciální koš rozdělený rovnou na tři přihrádky. Hned za rohem stojí kontejnery na tříděný odpad, kousek opodál další. Odpad třídím už několik
let a přijde mi to naprosto logické a normální. Mně, stejně jako 70 %
obyvatel České republiky. Pomáhám tak šetřit životní prostředí a zároveň uspořím náklady za komunální odpad, kterého je v důsledku třídění
méně. A jak jste na tom vy? Odvoz a likvidace odpadu, technické služby
a recyklace. To jsou hlavní obory činnosti společnosti van Gansewinkel. Ta má své pevné kořeny v zemích Beneluxu, pobočka pro Českou
republiku byla otevřena v roce 1995 v Brně. O rok později vznikají další pobočky v Ostravě a následně také v Olomouci, a další detašovaná
pracoviště na území severní Moravy. Van Gansewinkel – to jsou také
dceřiné společnosti PETKA.CZ a TEMPOS Břeclav, a.s. Firma PETKA
se specializuje na recyklaci použitých PET lahví. Břeclavský TEMPOS
má na starost kromě svozu a likvidace odpadu také technickou správu
města. Van Gansewinkel disponuje také skládkou v Horním Benešově,
v Ostravě zase provozuje zařízení na skartaci důvěrných dokumentů.

Plasty
Použíté plastové lahve, igelitové sáčky nebo polystyren. Žluté popelnice jimi mnohdy doslova přetékají. Přitom stačí tak málo – před
vzhozením lahev dobře sešlápnout nebo polystyrenový odpad rozlomit
na menší kusy. Ročně vyvezou odpadové společnosti na 102 tisíc tun
plastového odpadu. Ten putuje stejně jako papír nejprve na dotřiďovací
linku. Společnost van Gansewinkel disponuje vlastní linkou na recyklaci
plastů. Dceřiná společnost PETKA. CZ zpracuje měsíčně na 550 tun
PET odpadu. V procesu fyzikální recyklace se použité PET lahve neprve
rozdrtí. Následuje proces horkého praní a sušení. Výsledná vyčištěná
PET drť slouží poté jako surovina pro výrobu technických a textilních
vláken, nových proforem PET lahví, obalových materiálů, lepenek,laminátových podlahových krytin nebo zahradního plastového nábytku. 50
PET lahví stačí například na výrobu jedné fleesové bundy.
Sklo
Věděli jste, že v novém skleněném obalu nebo výrobku může být
obsaženo až 100 % recyklovaného skla? Průměrná česká rodina vytřídí
v průměru téměř 28 kilogramů skla za rok. To se vhazuje do zelených
nebo bílých kontejnerů v závislosti na tom, zda jde o sklo čiré či barevné. Do speciálních kontejnerů na sklo, kterým se říká zvon, patří hlavně
lahve od nápojů, rozbité skleničky nebo tabulové sklo z oken a dveří.
Vše musí být vymyté a čisté. Rozhodně sem však nepatří keramika, porcelán, autosklo ani zrcadla. Ve sklárnách se pak skleněná drť roztaví při
teplotě 800-1400 °C. Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nebo odlít
nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že ho lze recyklovat
neomezeně stále dokola.
Hnědé popelnice a kontejnery na bio odpad zdomácněly hlavně na
malých městech a vesnicích. Patří sem tráva, listí nebo pořezané větve.
Tento odpad se pak samovolně rozkládá v kompostárnách nebo končí v
bioplynových stanicích.
Barvy, obaly od chemikálií a jejich zbytky, motorové oleje, nebo lepidla tvoří tzv. nebezpečný odpad. Ten lze odevzdat ve k tomu určených
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Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba
přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském
Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání
čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneCo kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom me a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat,
ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se
snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému něco vytváříme sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípraa vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, vou na pohovor.
necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takoCo byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít?
vém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela
dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu
- poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl... zdarma. Můžete u nás získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných
myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale
Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské také ji uskutečnit.
dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat
Kariérní poradenství
nejrůznější pracovní otázky – když nemohou dlouho najít práci, když
neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom
Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..
Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první
schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše
představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky,
které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.

Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Královské město Znojmo a židovská Třebíč
V sobotu 17.8. pořádal Zahrádkářský
svaz zájezd do Znojma a Třebíče.Královské město Znojmo dostálo plně svému přívlastku královské. Naše prohlídka začala
v Louckém klášteře.Bývalý rozsáhlý objekt
premonstrátského kláštera nyní vlastní
město a část pronajímá Znovínu Znojmo.V
jeho informačním centru začala prohlídka
celého objektu. Klášter má svou bohatou
historii,pochází z něj knihovna,která nakonec skončila po josefinských reformách v
premonstrátském klášteře v Praze na Strahově.Viděli jsme sály, kde se konají různé
společenské akce a svatby. V muzeu bednářství a vinařství je historické nářadí a nástroje pro výrobu sudů, někteří účastníci je
pamatují ze svých rodných domů, jen si už
ne a ne vzpomenout, čím to ten tatínek ten
sud tvořil.Bohatá galerie uměleckých děl
našich současných umělců jako Miloš Nesvadba,Marta Taberyová a mnoho dalších
byla sestavená z darů pro Znovín.V kostele
byla pěkná výstava jiřin nepřeberných barev
a tvarů.Obrovské klenuté sklepy používá vinařství k uskladnění vín.Tady jsme ochutnali několik vzorků lahodných vín z produkce
Znovínu,zazněla i písnička.Jedním slovem
příjemně strávená hodinka. Městská plovárna s nerezovým bazénem hned vedle
areálu lákala k návštěvě,ale nás už čekal

turistický vláček,který nás s průvodcem povozil po nejdůležitějších památkách města.
Historické jádro je pěkně opravené a pěšky ho obejít by trvalo dlouho.Jen rotunda
sv.Kateřiny je jen pro individuální návštěvu,protože má kvůli své jedinečnosti zvláštní
návštěvní režim. Mnoho turistů spěchalo do
rozsáhlého znojemského podzemí,to jsme
museli vynechat. Po obědě v restauraci
Na České jsme odjeli do Třebíče. Město je
nám už důvěrně známé z minulé návštěvy,kdy jsme prošli celé židovské
město. Tentokrát
jsme navštívili židovský hřbitov nad
městem.Nejstarší náhrobek asi z
r.1630 byl celkem
nenápadný.Zato
náhrobky rodiny
Subaků,která patřila k podnikatelské
špičce, byly opravdu honosné. Na
hřbitově se dnes
již nepohřbívá,jen
je zde občas ukládán popel.Potom
jsme
navštívili
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další krásnou památku , basiliku sv.Prokopa, opravdový skvost románsko-gotického
umění,zapsaný do seznamu UNESCO.
Stojí v areálu zámku,který je před dokončením rekonstrukce.Příjemné odpoledne
pokračovalo v areálu Centra lihovar nedaleko od zámku.V bývalém pivovaru,který
znovu funguje,se nabízí několik druhů piv a
dobrá kuchyně, pro zájemce také možnost
vidět soukromou sbírku historických automobilů značky Jaguar.Návštěvu Třebíče

jsme skončili prohlídkou větrného mlýna na
místě zvaném Na Kanciborku.Mlýn je na
místě blízko hlavní silnice na dohled od židovského města.Je to 3patrová homolovitá
budova,ukončená doškovou střechou s le-

topočtem 1836. Na rozdíl od mlýnů na mletí
mouky sloužila asi 60 let na mletí smrkové
kůry, kterou Subakova koželužna používala
k činění kůží.Později byla vybavena parním
zařízením,pak sloužila k obecnímu bydlení.

Nyní je zchátralá a jistě bude opravena tak
dobře, jako město Třebíč opravuje celé své
historické bohatství.Výlet se nám vydařil a
všem doporučuji navštívit tato místa soukromě,nebudete litovat.
Hana Dršková

Zahrádkářský zájezd z 17.8.2013
Kde jsme všude byli o tom psát nebudu. Možná to napíše někdo jiný. Ale některým ženským se na něm moc líbilo chtěly, abych
do Větrného mlýna napsal poděkování paní Drškové zato jak celý
zájezd zorganizovala, že co vím, tak všichni ti s kterýma jsem mluvil, byli moc spokojeni a těší se na příští zájezd. Poděkování patří
také panu řidiči, který nás na zájezdě povozil a jak mohl vyšel paní
Drškové (a tím i nám) vstříc.

Mrzí mne jen to, že paní Dršková mi stále omílá cosi, co jsem řekl
snad z legrace a jistě nemyslil ve zlém. Mně nevadí, když se popíjí
alkohol v mé přítomnosti, ale opilé lidi už prostě nemám rád, nerozumím si s nima. Ale mám rád veselé lidi a tak ta trocha alkoholu, kterou
na zájezdě vypili, nebylo nic špatného. Určitě mi dáte za pravdu, že
takový zájezd je o mnoho lepší, než ty předváděcí akce Šmejdů.
František Ráček

Pár vět k článku o rytířích Neuwalech z minulého čísla VM
Moje prababička u Neuwalů sloužila. Něco mi vyprávěl otec a
něco bylo v rodinném archívu. Ale roky, kdy se co stalo už nevím.
Pamatuji se, že říkal otec o té slávě, když byl zveřejněn patent o
zrušení roboty v roce 1948, která byla v Kloboukách před zámkem.
Pán se prý vyklonil z okna zámku a křikl na veselící se lid: “Radujte
se, že mi nebudete robotovat, ale až budete platit daně, tak vám
veselo nebude.“
V Martinicích založil cukrovar a nechal oset hodně polí cukrovou řepou. Ten rok bylo však moc sucho a řepa nevzešla anebo
slaboučká. Když pána po těch polích vezli a on to viděl, tak se prý
zhroutil. Panství se pak rozdrobilo věřitelům. Tak do Klobouk přišli
Dufci a Těšany přešly na Weisse.

Neuwalové mezi sebou nemluvili německy, ale jidiš, což je je
jazyk židů Aškenázů, Sefardští mluvili landino. On ten jidiš je na
němčinu moc podobný. Nevím jak se domlouvali, když byli ve Svaté zemi (Palestině). Moje prababička byla tehdy s nima a přivezla
si odtud Růži z Jericha a křesťanské náboženské knížečky, vytištěné některé ještě švabachem, nebo kurentem a tištěné v bernolákštině v Budapešti, kde se zastavovali a ze Skalice na Slovensku.
Pracovité lidi měli rádi, na lajdáky byli přísní. Ale copak mohli trpět na svém panství lajdáctví? Myslím, že takoví lidé pány z
Newalů rádi neměli. Já osobně mám na ně světlou památku a vím,
že už tehdy byli nábožensky velmi tolerantní. I když dostali kus
panství po zrušeném klášteru zábrdovickém, nezpychli.
František Ráček

„Poděkování“
Tímto děkuji pořadatelům a všem, kdo jim to umožnili, za nevšední zážitek – předhodovou diskotéku. Díky výkonné aparatuře jsme
si ji mohli užívat pěkně z tepla domova, a ani jsme nemuseli otvírat okna. Snad pro příště by mohl diskžokej zařadit méně náročné hity
z padesátých až osmdesátých let, ať si užijí všechny věkové kategorie. Mohl by se začátek diskotéky posunout na čtrnáctou hodinu,
místo od dvaadvaceti hodin, kdy obvykle začíná moční klid? Malá poznámka: ještěže jsou hody jen jednou za rok.
Doufám, že když Dlouhá třída má své „Vohavěnské hody“, bude mít i svou předhodovou zábavu. Bylo by škoda, aby občané této
části obce přišli o tak nevšední a nezapomenutelný kulturní zážitek.
Za obyvatele Příhona a přilehlých ulic
M.Vlčková
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Westernový tábor Zubří 2013
Divoký západ – kolonizace území. Pojmy, které nejlépe a
nejvýstižněji popisují téma letošního dětského letního tábora v
Zubří. Nejen účastníci, ale i samotný tábor se převlékl do stylu
doby, kdy první dobrodruzi začali osidlovat americký kontinent.
Tábor vyzdobily vypálené nápisy ve dřevě jako „saloon“, „sheriff“ či „doctor“, nechyběl ani rozcestník.1 Naše táborová základna
dostala jméno Darkwood city. Po příjezdu na tábor byly děti rozděleny do 4 oddílů, které představovaly 4 města bojující spolu o
post hlavního z nich. Oddíly, respektive nová města pojmenovali
kolonizátoři zajímavě; Klemovice, Kaštown, Peach city a Golden
village. Jednotlivé oddíly získaly na začátku tábora herní plán,
kam děti postupně umisťovaly domečky a vytvářely tak novou
osadu. Přes základní budovy (farma, pila, kovárna ad.) se mohly
dostat až k pokročilejším budovám (kostel, univerzita, nemocnice
ad.) důležitých pro dobrý běh města projevující se na stavu obecních financí.2
Oddílové programy byly pestré jako každý rok; menší i větší
hry, učení se Morseovy
abecedy, vázání uzlů či
základních tábornických
pojmů a dovedností.
Oddíloví vedoucí tento program uzpůsobili
věku dětí, které měli na
starost. Ale v žádném z
oddílů nechybělo noční
dobrodružství, písně a
večeře na ohníčku, výlet do Nového Města na
Moravě nebo Pohledce.
Starší děti měly možnost
podívat se na pohledeckou skálu.
Letošní rok nám nebývale přálo počasí, z 15

1
2
3

dní3 na táboře nám ani jednou nepršelo. Ve vedrech jsme se mohli jít zvlažit k nedalekému rybníku.
Každý rok se snažíme, aby náš tábor nabídl dětem něco originálního, neotřelého nebo alespoň nečekaného. Letos jsme si
připravili pro děti několik překvapení. Jedním z nich byl táborový
zpěvník se základními tábornickými písněmi, který všichni dostali
při zahajovacím táboráku. Poslední den děti obdržely od svých
vedoucích dárky na památku, mezi nimiž bylo i CD s fotkami z
aktuálního tábora.
Povinnosti hlavního vedoucího tábora přebral po Přemyslu
Bdinkovi, který letos nemohl jet kvůli pracovním a rodinným povinnostem, Ondřej Effenberger, který svěřený úkol zvládnul dokonale. V této souvislosti bych rád zmínil, že pracující vedoucí a instruktoři si musí brát na tábor dovolenou, jsou-li studenty, „obětují“
případnou brigádu. Na táboře jsou bez nároku na honorář. Proto
není divu, že se táborový kolektiv každým rokem trochu proměňuje. Přesto většina našich vedoucích, kteří přestali jezdit, nám stále
pomáhá a podporuje náš tábor. Za to jim všem patří dík.
Na závěr bychom rádi poděkovali našim sponzorům za věcné
i finanční dary, především městu Klobouky u Brna a firmě Makro.
Seznam všech našich sponzorů, fotky z tábora a případné další
informace o táboře předešlém i budoucím nebo o „puťáku“ naleznete na našich webových stránkách www.nejtabor.cz.

Přímo z naší táborové základny Brno: 57 km; New York: 6 707 km; Zubrcity (Zubří): 1,2 km; Nashville: 7855 km; Lake (zuberský rybník): 1 km; Newcity (Nové Město
na Moravě): 4 km.
Koncept naší hry vycházel z celotáborové hry, jejíž pravidla naleznete na http://www.taborovehry.wz.cz/divoky-zapad.
Tábor se konal od 29. 6. do 13. 7. 2013.
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Puťák podzim 2013: Klobouky – Němčičky a zpět
Rok plný novinek se táborníci rozhodli ukončit tak, jak jej
začali – „puťákem“. Co vlastně takový „puťák“ znamená? Slovo
je odvozeno od sousloví putovní tábor. Výprava by tedy měla
denně ujít několik kilometrů a pokaždé nocovat jinde, na místě,
kde si postaví svou táborovou základnu. Možná by tedy v souvislosti s naším dvoudenním putováním bylo správnější používat „jen“ slovo výlet nebo přesněji dvoudenní puťák (přece jen
stany si děti staví samy). Pro někoho důležitý fakt, pro někoho
slovíčkaření. Ať už náš výlet/puťák nazveme jakkoli, snažíme
se především o pěkné zážitky, do kterých můžeme započítat
prozkoumání přírody v okolí Klobouk, hraní her nebo posezení
u večerního ohníčku táborových písní.
V květnu letošního roku proběhl první „puťák“ do Hustopečí.
Pozitivní ohlasy nám byly podnětem k uspořádání dalšího výletu. Právě květnový „puťák“ nám byl i trochu zkouškou, jak takový
program naplánovat. Na konci prázdnin, v sobotu 31. 8. a neděli
1. 9. 2013, vyrazila z náměstí Klobouk u Brna počtem téměř
dvojnásobná výprava než u předešlého výletu. Oproti květnu
čekala na děti kratší trasa s menším převýšením a naopak o
něco více her.1 Hlavní hra se točila kolem sbírání mincí, které
děti získávaly za různé úkoly nebo za umístění v menších hrách.
První tři děti v konečném hodnocení vyhrály opravdu hodnotné ceny (stan, spacák a karimatku) hodící se k dalším výletům,
menšími dárky byli obdarováni i ostatní účastníci.
1

Pokud stále někdo přemýšlí, jak akce probíhá, snad pomůže
krátký popis cesty. Mezi devátou a půl desátou v sobotu ráno
se vyšlo z klobouckého náměstí. Výletníci měli mít s sebou v
menším batohu jen potřebné věci na cestu; pití a malou svačinu z domu, ešus, nožík, pláštěnku, mikinu, popřípadě bundu.
Jiné nepotřebné věci na cestu (spacák, karimatka apod.) převzal
zásobovač, aby se nikdo nemusel tahat s nadbytečnou bagáží.
Zásobovač, respektive řidič doprovodného vozidla, vozil, kromě
spacích potřeb na místo určení, kotlík na vaření, vodu a potraviny k obědu, svačině, večeři a snídani. Zároveň byl stále v pohotovosti, pro případ že by se cokoli stalo. Nocovalo se v Němčičkách pod sjezdovkou. Za poskytnutí tohoto místa bychom rádi
poděkovali panu Stávkovi. V neděli ráno opět nabral zásobovač
nepotřebné věci na cestu do auta a po krátké dešťové přeháňce
mohla výprava pokračovat v rozehrané hře a vyrazit na cestu
zpět do Klobouk, kam dorazila mezi pátou a šestou hodinou odpolední.
Dojmy z „puťáku“ (i z tábora), případné připomínky nebo i
návrhy na další výlet rádi uvítáme ve fóru na našich webových
stránkách nebo na facebooku.
Za všechny táborníky mohu napsat, že se na Vás, na děti,
těšíme v příštím roce ať už na „puťáku“ nebo na táboře.
Text: Jiří Šerhák
Foto: Ondřej Effenberger

Mapu trasy naleznete na www.nejtabor.cz.

Florbalové soutěže již začaly
V minulém vydání jsem zpovídal trenéra „A“ družstva mužů
florbalového oddílu pana Reného Faltu, který na mou otázku o
možnosti dalšího doplnění mužstva na novou sezónu řekl, že
mužstvo bude možná posíleno o některá velmi zajímavá jména.
Jeho předpověď se stala skutečností. Jedním z prvních, který v
přípravných zápasech nastoupil a předvedl své vynikající brankářské umění, byl Lukáš Bábíček.
Položil jsem mu několik otázek.
Jaká je Tvoje florbalová minulost? Kde jsi s florbalem začínal, za jaké oddíly a jakou soutěž jsi hrál?
S florbalem jsem začal v roce 2000 v klubu Očov Hodonín,
který ještě před mým začátkem získal dvakrát titul mistra republiky. V mojí první sezóně jsme dokázali vyhrát zlaté medaile v kategorii starších žáků a přidali stříbro v mladších žácích. V roce
2004 si mě na turnaji regionálních výběrů vyhlédli tehdejší trenéři
Bulldogs Brno – Filip Vítek a Miroslav Mikšl a já přestoupil do
Brna, kde jsem působil až do sezóny 2011/2012, po které jsem se
rozhodl si od florbalu odpočinout.
Jakého florbalového úspěchu si nejvíce ceníš?
Podařilo se mi splnit zahrát si proti mistrům světa v dresu národního týmu. V širší nominaci reprezentace jsem se držel nějaké
3 roky a všechny akce mi dodaly novou chuť a motivaci do další
práce. Reprezentovat je pro každého sportovce ta největší čest.
Bohužel v extralize se nám nepodařilo získat medaili v playoff. Z
poháru mám ale dvě stříbra, kdy jsme ve finále pokaždé podlehli
Tatranu Střešovice.
Jak ses dostal do FbC Aligators?
Po roce nic nedělání mi začal florbal chybět, ale na nejvyšší
úrovni už mě hrát neláká. Dostal jsem nějaké nabídky, ale všech-

ny jsem odmítl. Přemluvil mě až trenér Aligátorů René Falta, kterého znám už dlouhou dobu. Navíc mě lákalo zahrát si v jednom
týmu s mým bráchou.
V přípravných zápasech jsi chránil svatyni našeho mužstva. I když kolektiv nebyl kompletní, určitě sis o jeho kvalitách udělal obrázek. Jak toto mužstvo hodnotíš?
Myslím si, že se tady sešla dobrá parta a já si to jenom užívám. S kvalitou, jakou máme, nemůžeme myslet na nic jiného
než na postup. Trošku nás zlobí obrana, ale na tom ještě zapracujeme.
Jaké jsou tvoje další florbalové plány?
Pomoc Aligátorům k postupu do I. ligy.
Co bys chtěl vzkázat čtenářům klobouckého zpravodaje?
Aby si určitě našli čas a přišli nás v sezóně podpořit v co nejhojnějším počtu.
Náš oddíl se po skončení minulé sezóny sloučil s florbalovým
oddílem Sokola Bučovice. Pro mladé, nadějné juniory jsme tak
získali možnost hrát III. ligu mužů . Naopak druhou ligu mužů z
tohoto oddílu určitě posílí Ladislav Dufek a Tomáš Dragan.
Oba byli ve III. lize v uplynulém roce nejlepšími útočníky. Ladislav Dufek vyhrál kanadské bodování se 76 body, které získal
za 44 vstřelených branek a 32 asistencí. Tomáš Dragan byl v kanadském bodování druhý s 54 body za 34 branek a 20 asistencí.
Jednoho z nich, Ladislava Dufka, jsem si dovolil vyzpovídat.
Kde a kdy jsi začínal s florbalem?
V roce 2000 během sledování fotbalového Euro jsme u pivka
s partou kamarádů přišli na nápad, že se začneme hýbat a florbal
nám přišel jako dobrá volba. Během jednoho roku jsme se přihlásili do oficiálních soutěží a pod hlavičkou TJ Dynamo Bučovice
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začali v „pralesní“ lize.
Jaké máš sportovní cíle pro novou sezónu?
S mateřským oddílem jsme si vítězstvím ve třetí lize mužů
nasadili laťku hodně vysoko. V letošním roce budeme hrát tuto
soutěž s novým názvem FbC Aligátors „B“ Bučovice. Každopádně, při pomoci hráčů z druholigového týmu, bych chtěl opět čeřit
vody v čele tabulky a florbalem se bavit. Dále bych se chtěl stát
trvalou součástí kabiny ve druhé lize a přispět nějakým tím gólem
ke klidné sezóně.
Na předsezónní schůzce předal pan trenér všem hráčům individuální tréninkové plány. Byly náročné? Splnil jsi
všechny úkoly?
Na tuhle odpověď nejsem zrovna pyšný, ale půjdu s pravdou ven. Docela mě lákalo se podle perfektně nachystaného
scénáře připravovat a zkusit, co to s mým starým tělem udělá. Nicméně ihned ze začátku jsem měl asi měsíc problém s
kolenem a nemohl jsem pořádně nic dělat. Do toho jsem hrál
futsal a velký fotbal. Najednou byla doba prázdnin a víkendových turnajů, do toho dovolená. I když bych hlavně horní partie
potřeboval posílit, tak jsem z tréninkového plánu neudělal nic.
Také jsem toho hned na prvních trénincích, pod vedením pana
Falty, litoval.
Mnozí sportovci mají svůj doplňkový sport. Jak je to u
tebe?
Tohle jsem nakousl už v předchozí otázce. Hraji futsal, malou
kopanou a velký fotbal. Díky tomu si stále udržuji fyzickou kondici. Přes léto, hlavně o dovolené, si jdeme s kamarády občas
zahrát tenis. Na nic jiného není čas.
Co bys chtěl vzkázat čtenářům klobouckého zpravodaje?
Aby nám drželi celou sezónu palce a sledovali naše výsledky.
Kdyby se ukázali na našich zápasech, také se zlobit nebudeme.
Klobouky jsou opravdu velkým klubem, podle „mých“ Bučovic hotová fabrika na florbalisty a florbalistky všech věkových kategorií.
Podle svých zkušeností vím, že je za tím obrovské penzum práce. Motám se kolem prvního mužstva, nevidím do celého klubu.
Ale musím vyzvednout snahu Milana Veselého a hlavně Pavla
Volka ml., to je opravdové srdce a duše týmu. My ostatní (ať se
nám to líbí nebo ne), nebo alespoň drtivá většina, se pouze vezeme a užíváme si samotné hry.

Stále se je co učit od severských týmů, hlavně co se mentality
týče.
V letošní sezóně se hraje v ČR mistrovství světa žen.
Budeš jako rozhodčí reprezentovat Aligátory a současně i
Klobouky na této akci?
Mezinárodní akce typu mistrovství světa mohou pískat pouze
mezinárodní rozhodčí IFF. Účastním se pouze školení rozhodčích probíhajícího u této akce.
Jaké máš sportovní cíle jako hráč a jako rozhodčí?
Jako hráč bych chtěl s týmem udržet a zahrát si 2.ligu a jako
rozhodčí bych se rád dostal na mezinárodní úroveň.
Co bys chtěl vzkázat čtenářům klobouckého zpravodaje?
Popřát všem hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů na hřišti
i mimo něj.
Náš oddíl nežije jen výkony A družstva mužů. Je třeba vychovávat také mládež. Proto jsem se zeptal zástupce juniorského
družstva Jana Krmely.
Kde a kdy jsi s florbalem začínal?
Úplně poprvé jsem se s florbalem setkal v přípravce Vítkovic,
kde jsem bydlel. Dlouho jsem tam nechodil a florbal jsem přestal
hrát. Přestěhoval jsem se do Klobouk a asi ve 14 letech se mi
začal věnovat Pavel Volek.
Můžeš představit juniorský tým FbC Aligators?
Tým je složen z hráčů širokého okolí, např.: Šlapanic, Boleradic, Hodonína, Vranovic a Klobouk. V minulé sezóně jsme hráli
Jihomoravskou ligu dorostenců. Skončili jsme na druhém místě.
Jaké máte s tímto družstvem cíle?
Protože v juniorské kategorii budeme v nadcházející sezóně
prvním rokem ve třetí lize, cíl je tedy jasný – postoupit do druhé
ligy.
Čeho bys rád s florbalem dosáhl?
Jako osobní cíl mám dostat se do stálé formace A-týmu mužů.
Co bys chtěl vzkázat čtenářům klobouckého zpravodaje?
Aby se určitě došli podívat a podpořit, ať už naše juniorské
družstvo nebo jinou kategorii FbC Aligators.
O posledním zářijovém víkendu začal kolotoč mistrovských
soutěží. Všechna naše družstva se zapojí do bojů o body. O
tom, zda byla příprava dostačující, se v brzké době přesvědčíme.
Každopádně, držme florbalistům FbC Aligators palce.
Milan Veselý

Kádr Družstva mužů tvoří hlavně odchovanci oddílu. Jedním
z nich je dlouholetý, zakládající členem oddílu, který hrál minulou
sezónu na postu obránce, Jan Drška. Mimo to, že je v základním
kádru druholigového družstva
mužů, píská o volných víkenInzerce
dech extraligu žen. Zeptal jsem
se ho.
Kde a kdy jsi začínal s florbalem?
Začínal jsem v Kloboukách
někdy kolem roku 1996.
Florbalové soutěže pískají
Máte zájem o refinancování stávajícího úvěru nebo hypotéky?
2 rozhodčí. Vytváříš dvojici se
Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení?
stejným rozhodčím nebo pískáš pokaždé s někým jiným?
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
Vytvářím dvojici se stejným
Nabízím Vám osobní pomoc při výběru řešení Vašeho úvěru.
kolegou již skoro 7 let.
Extraliga žen je naše nejVšechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA
vyšší florbalová soutěž. Jakou
Osobní jednání přímo u klienta doma!
má úroveň?
Týmy na předních místech
tabulky se můžou srovnat s top
Finanční poradce:
týmy na mezinárodní úrovni, ale
směrem ke konci tabulky úroveň výrazně klesá. Ale i přes to
se úroveň rok od roku zlepšuje.

www.uver-na-bydleni.cz

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
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Summer Florbal.com Cup
Florbalisté IMOS FbC Aligators Klobouky
vybojovali na Summer Florbal.com Cupu 2.
místo
Druhý ročník turnaje se konal od 30. srpna
do 1. září v krásné sportovní hale Teza Hodonín. Tým získal možnost startovat na turnaji
po dlouhém vyjednávání. Nakonec nám hlavní
partner turnaje, obchod s florbalovým vybavením Florbal.com, udělil divokou kartu.
Obsazení turnaje bylo opravdu exkluzivní.
Naše družstvo bylo nalosováno do skupiny B,
ve které byli dále vicemistři Slovenské republiky
Hurikán Bratislava a 4. tým loňského ročníku 1.
ligy Spartak Pelhřimov. Ve skupině A byl nalosován FBC Trenčín, aktuální mistr Slovenské
republiky, dále pak tým Panthers Otrokovice,
Mužstvo IMOS FbC Aligators Klobouky s pohárem za 2. místo.
který skončil na 6. místě v AutoCont extralize. Posledním týmem turnaje byl FBŠ Hattrick
Brno, který skončil na 6. místě v 1. lize.
V prvním zápase se náš tým utkal s prvoligovým Spartakem
Pelhřimov. Ujali jsme se rychle dvoubrankového vedení, když v 6.
minutě zvyšoval Tomáš Líznar na 2:0. Naše družstvo na palubovce dominovalo a výsledek dále narůstal. Stav po 1. třetině byl 4:0.
Blahopřejeme občanům,
Ve zbývajících dvou třetinách zápasu dominovali brankáři. Kokteří od 8.6.2013 do 24.9.2013 oslavili životní jubileum
nečný stav 6:1 pro naše družstvo IMOS FbC Aligators Klobouky.
Druhé utkání proti vicemistrovi Slovenské republiky nezačalo
70 let
vůbec dobře. Dostali jsme rychlý gól a následně byl hráč našeho
• 30.8. Františka Jurasová, Polní
družstva vyloučen. Paradoxně nám to pomohlo, protože jsme v
75 let
oslabení vstřelili vyrovnávací branku na 1:1. Tímto stavem skon•
22.6. Jan Vytopil, J.A.Komenského
čila i první třetina. Od další třetiny se skóre přelévalo z jedné stra•
22.7. Zdeněk Strouhal, Nádražní
ny na druhou. Až v 57. místě rozhodlo naše družstvo krásnou
•
3.8. Štěpánka Filová, Lesní
brankou. Konečný stav 6:5 pro nás. Tento výsledek nás posunul
•
27.8. Marie Dostálová, Nádražní
na první místo naší skupiny B, čímž jsme se kvalifikovali přímo
•
24.9. František Ryšavý, Císařova
do semifinále.
V semifinále jsme opět narazili na tým z Bratislavy, který neče85 let
kaně porazil extraligové Panthers Otrokovice. Zápas začal opět
•
14.8. Marie Horňáková, Starohorská
rychlou brankou soupeře, na kterou jsme reagovali a stav byl po
5 minutách 1:1. V poslední minutě první třetiny jsme krásným
93 let
gólem otočili vývoj utkání. Od té doby již žádná branka v utkání
•
8.9. Josef Novotný, Dlouhá
nepadla, i když oba týmy měli několik šancí. Díky výhře 2:1 jsme
zaslouženě a nečekaně postoupili do finále turnaje.
Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
Ve druhém semifinále vyhrál FBŠ Hattrick Brno 6:2. Ve finá• Tereza Svobodová
le mohlo naše družstvo pouze překvapit. Soupeř zatím ve všech
utkání na turnaji jasně dominoval a o několik tříd převyšoval soupeře. Již ve druhé minutě jsme prohrávali 1:0. Soupeř v 10. minuNavždy nás opustili
tě zvýšil již na 2:0. Velké množství hlasitě povzbuzujících fanouš• Vladimír Kratochvíl, roč. 1918
ků hnalo naše družstvo k vyrovnání. První krok bylo snížení na
• Marie Stehlíková, Bohumilice, roč. 1924
1:2 ve 14. minutě. Následně v 17. minutě bylo po střele Tomáše
• Ludmila Svobodová, Bohumilice, roč. 1924
Korduly vyrovnáno, a tak skončila i první třetina. Od druhé části
• Karel Pilař, roč. 1936
se hrál krásný florbal, ve kterém ale soupeř jasně dokazoval, že
• Jarmila Svobodová, roč. 1947
je favorit nejen tohoto utkání, ale i 1. ligy. Konečný výsledek byl
• Martin Hanke, roč. 1971
7:3 pro FBŠ Hattrick Brno.
• František Matějíček, roč. 1934
• Antonín Osolsobě, roč. 1950
Náš brankář Lukáš Bábíček byl zaslouženě zvolen nejlepší
• Jarmila Matulová, roč. 1927
brankářem turnaje, když ve všech zápasech, ve kterých chytal,
• Jiří Kusák, roč. 1945
předváděl fantastické zákroky.
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Proměny klobouckého náměstí 4.10.2013
Foto: Jaroslav Pavlík
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Svatovařinecké hody
Foto: Jaroslav Pavlík
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