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Vážení spoluobčané,
tak jako každoročně koncem kalendářního roku nastává čas pro bilancování a malé ohlédnutí za jeho průběhem.
Co se nám podařilo letos vybudovat? Na první místo
musím zařadit 1.etapu projektu Rekonstrukce náměstí
a zámeckého nádvoří – Přestupní terminál IDS včetně
příjezdových komunikací. Tato akce byla prováděna za
finanční podpory ROP NUTS II JV. Na základě naši žádosti nám byla poskytnuta finanční částka ve výši maximálně 21 mil. Kč, avšak celý projekt byl rozpočtován na
36 mil. Kč. Skutečné náklady vynaložené na tuto stavbu
činí 43 mil.Kč. Co navýšilo pořizovací náklady? Jednak
jsme provedli rekonstrukce některých dalších odstavných
ploch např. okolí hasičské zbrojnice, dodatečná parkovací místa před zámkem, dokoupení mobiliáře a jiné stavební úpravy, se kterými nebylo v původním rozpočtu pro
1.etapu kalkulováno. Rozdíl mezi skutečnými výdaji na
projekt a dotací je pokryto jednak z vlastních zdrojů a
jednak z úvěru od ČS a.s. ve výši 15 mil.Kč. Stavba byla

stavěny před více 50 lety a současný stav oken a dveří
včetně fasády neumožňuje dosahovat úspor především
na vytápění. Druhým projektem město bude řešit hlavně
stav stromů na ulici Brněnské a na hřbitově. Na ulici Brněnská se jedná o topolovou alej. Tyto stromy jsou přestárlé proschlé, budou vykáceny včetně křovin a náletu
na přilehlé mezi a nahradíme je novými mladými stromy
opět stejného druhu topol černý italský, na přilehlé mezi
budou vysázeny keře. Dále v rámci tohoto projektu budou ošetřeny všechny stromy na hřbitově. Bude proveden ozdravný a udržovací řez, stromy a keře ve špatném
zdravotním stavu budou vykáceny. Celkem bude ošetřeno 51 stromů, vysázeno 47 stromů a 197 keřů. V případě
schválení těchto projektů je možno získat profinancování
až do výše 90%.
Zkušenosti z letošního roku nám potvrzují tu skutečnost, že město je schopno realizovat i velmi finančně náročné projekty, ale jen za pomoci nenávratné finanční výpomoci. Město z vlastních zdrojů je schopno řešit běžnou
údržbu a malé akce. Takových potřebných akcí má město
mnoho. Pro rok 2014 plánujeme provést opravu a rekonstrukci chodníku v Bohumilicích, povést údržbu silnice na
ulici Herbenova, opravit fasádu na zámku v nádvorní části, oprava obrubníků v ulici Dlouhá , oprava chodníku na
ulici Brněnská apod.
V oblasti společenských akcí město připravuje krojovaný ples – 22.2.2014, 15.6.2014 dětské folklorní slavnosti a svatovavřinecké hody – 9.-10.8.2014. V současné době kloboucká chasa již nacvičuje na ples slováckou
besedu. Proto bych chtěl poděkovat jim i jejim rodičům
za jejich aktivitu při dodržování tradic a vztah k folkloru.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem spoluobčanům, kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodílí na
pořádání společenských, sportovních a kulturních akcí
ve městě nebo přímo zúčastňují těchto akcí. Děkuji spoluobčanům, kteří se podílí na zlepšení vzhledu našeho
města tím, že udržují pořádek kolem i na svých nemovitostech, a také těm spoluobčanům , kterým není dění ve
městě lhostejné a aktivně se na tomto dění podílí.

ukončena dle harmonogramu a nedodělky byly odstraněny v termínech.
Další investičněstavební akcí bylo provedení projektu Zateplení areálu ZŠ a MěVG. Akce byl zahájena
1.6.2013, byla ukončena 31.10.2013 a stavbu provedla
Stavební firma PLUS, spol.s r.o.. Celkové náklady na tuto
stavbu činí 11,743 mil., z toho dotace ze SFŽP bude činit
4,8 mil., úvěr 5 mil. a zbytek z vlastních zdrojů.
Již první měsíc topné sezony ukázal na správnost investice.
V základní škole to nebyly jediné stavební práce. Město provedlo stavební úpravy dvou tříd na jednu třídu pro
MŠ z důvodu zvýšeného přihlášených dětí do školky. A
dále základní škola provedla stavební úpravy pro získání
prostor pro školní družinu a kabinety.
Jak jste byli informováni koncem minulého roku o počtu podaných žádostí o dotace, nyní Vám mohu již sdělit,
že jsme získali – dotaci na nákup zametacího stroje ve
výši 2,6 mil.Kč, na domácí kompostéry 1 mil.Kč. Dále byli
získány dotace z JMK na činnost JSDH.
V letošním roce končí první etapa dotačních programů z EU, v r.2014 bude nastartována další etapa dotací,
ale již v pozměněné formě a v jiných oblastech. Proto
bylo rozhodnuto požádat o dotaci na projekt Snížení
energetické náročnosti areálu MěSOŠ (zateplení), dále
o dotaci na dokanalizování města a na projekt Revitalizace zeleně ve městě. K realizaci prvního projektu nás
vedou nutná úsporná opatření v budovách, které byly vy-

Vážení spoluobčané,
jménem rady a zastupitelstva města i jménem svým
Vám všem přeji, abyste příští rok prožili ve zdraví, s optimismem a dobrou náladou.
Přeji Vám, aby rok 2014 byl pro Vás šťastný a splnili
jsme si všechna svá přání.
Přeji Vám pokojné a radostné prožití Vánoc .
Lobpreis Zdeněk
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ZPRÁVY
z radnice

•
•

•

•
32. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 24.10.2013
Rada města s c h v a l u j e
• Proplacení faktury ve výši 33.771,- Kč
za terénní část záchranného archeologického výzkumu při stavbě „Přestupní
uzel Klobouky u Brna“.
• Smlouvu o poradenství, zpracování a
podání žádosti o dotaci a činnosti dotačního managementu v kombinovaném Operačním programu Životního
prostředí společností ASA Expert a.s,
Ostrava, ve věci podání žádosti o dotaci OPŽP pro akci „Energetické úspory
areálu MěSOŠ v Kloboukách u Brna“
včetně zajištění všech nezbytných příloh na cenu 40 tis bez DPH a přípravu
zadávací dokumentace a organizace
zadávacího řízení 50 tis. bez DPH .
• Dodatek č. 1 Smlouvy o dotačním poradenství a vypracování žádosti o dotaci na rekonstrukci kanalizace v Kloboukách u Brna, se společností Eurovision
a.s. Brno. Za nové podání žádosti na
Státní fond Životního prostředí ČR,
bude společnosti vyplacena odměna
ve výši 5 tis. Kč
• Smlouvu č. 12115453 se Státním fondem Životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ve výši 335 937,-Kč ze
Státního fondu Životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Zateplení Základní
školy a Městského víceletého gymnázia v Kloboukách u Brna“.
• Proplacení faktury za kontrolní měření
minerálních a azbestových vláken v budově MěSOŠ a MŠ, společnosti Zdravotní ústav Ostrava ve výši 29.410,-Kč
bez DPH.
• Žádost o pronájem pozemků parc.č.
3036/4, 3036/6 a 3036/8 – v k.ú. Klobouky u Brna, užívaných jako vinice č.
32, 35 36 v trati Pod Plunary o celkové
výměře 1500 m² panu …..za obvyklé
nájemné 1.500 Kč/ha.

•

•

•

•

•

Záměr k pronájmu pozemku parc. č.
744 v k.ú. Klobouky u Brna, zahrada o
výměře 31 m² .
Záměr na pronájem pozemku parc.č.
2713/70 v k.ú. Klobouky u Brna, vinice
o výměře 0,0027 ha za obvyklé nájemné 1.500,-Kč/ha.
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podalo město Klobouky u Brna, vlastník pozemku
parc. č. 183/12 v k.ú. Bohumilice, na
kterém se vrba o obvodu kmene 509
cm nachází v souladu s doporučením
komise životního prostředí a ukládá
náhradní výsadbu jednoho stromu dle
plánu výsadby
Žádost o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les na pozemku par.č.
2405/1 v k.ú. Klobouky u Brna v souladu s doporučením komise životního
prostředí, která zhodnotila dřeviny jako
přestárlé. Jedná se o alej topolů černých italských. Uděluje se náhradní
výsadba, obnova aleje.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. v návaznosti na dokončení stavby s názvem: „Klobouky, náměstí, přel.
k. VN, NN“ a v souladu s podmínkami
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030001519/001
uzavřené dne 16. 4. 2013.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s investorem
stavby Michlovský – stavební, s.r.o. pro
stavbu s názvem OK Klobouky u Brna
– Pánov, úsek Klobouky u Brna.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení práva věcného břemene – souhlas s umístěním energetického zařízení se společností E.ON Distribuce, a.s.
pro stavbu: „Klobouky, Nádražní, vVN,
Hovězák“. na pozemku parc.č. 276/24
a 1630/50 v k.ú. Klobouky u Brna spočívající v umístění stožáru venkovního
vedení VN, vedení VN, uzemnění.
Žádost o uzavření smlouvy o právu
provést stavbu s investorem stavby
Stanislav Hovězák s.r.o., Nádražní 867/81a, 691 72 Klobouky u Brna
s názvem: „Klobouky, Nádražní, TS,
kab. NN, Hovězák“ na pozemku parc.
č. 1109/1- vodní plocha v k.ú. Klobouky u Brna. Jedná se o nové připojení
firmy Stanislav Hovězák s.r.o.. V rámci
stavby bude provedena výstavba nové
trafostanice na betonovém stožáru, vedení přípojky bude nadzemní.
Uzavření dodatků č.1 k veřejnoprávním smlouvám o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků s obcemi: Boleradice, Borkovany, Brumovice, Morkůvky, Kašnice,
Krumvíř, Velké Hostěrádky - paušální
poplatek pro tyto obce bude ve výši
10.000,- Kč ročně. Dodatky ke smlouvám budou uzavřeny na dobu určitou
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•

•

od 1.1.2013 s účinností do 31.12.2015.
Uzavření smlouvy se společností T.O.O. spol.s r. o., Košinova 103b,
Brno na obnovu veřejného osvětlení
na ulici Nádražní za nabízenou cenu
277 550,- Kč.
Poskytnutí neinvestičního transferu pro
rok 2013 z rozpočtu města pro Diakonii
ČCE – středisko BETLÉM Klobouky u
Brna ve výši 10tis. Kč.

Rada města p o v ě ř u j e :
• Starostu města přípravou výběrových
řízení na zhotovitele projektu „Náměstí
v Kloboukách u Brna - 2 etapa, dále na
technický dozor investor , autorský dozor a koordinátora BOZP.
• Členku rady paní Hanu Drškovu projednání problematiky parkování osobních
automobilů na veřejném prostranstvím
před RD na ulici Nádražní s žadateli
přímo na místě samém.
33. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 28.11.2013
Rada města s c h v a l u j e
• Plán inventur na rok 2013.
• Uhrazení finančního příspěvku do Fondu IDS na rok 2014 ve výši 120.770,Kč na účet Jihomoravského kraje.
• Pojistnou smlouvu na víceúčelové vozidla – Multicara , registrační značka
9B33885, uzavřenou s Českou pojišťovnou prostřednictvím, makléřské
společnosti Allrisk, s.r.o.
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.
201207101/0828/12/VHSaDS, ve kterém se obě smluvní strany –Město Klobouky u Brna a Sdružení pro přestupní
terminál IDS v Kloboukách u Brna“ dohodly na zúžení rozsahu díla- méněpráce v celkové výši 125.016,63 Kč.
• Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce náměstí a
zámeckého nádvoří –II.etapa“ .
• Smlouvu, uzavřenou se společností
Eurovision, a.s., Veveří 102, Brno ve
věci organizačního zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby „Rekonstrukce náměstí a
zámeckého nádvoří –II.etapa“ za cenu
62.920,- Kč a p o v ě ř u j e starostu
města jejím podpisem.
• Smlouvu na provedení a zjištění monitoringu realizace projektu v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí
a zámeckého nádvoří –II.etapa“, uzavřenou se společností Eurovision, a.s.,
Veveří 102, Brno , za uvedenou cenu
67.760,-- Kč a p o v ě ř u j e starostu města jejím podpisem.
• Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce kanalizace –II.etapa“ .
• Smlouvu, uzavřenou se společností

•

Ikis Brno, Kaštanová 496, Brno ve věci •
organizačního zajištění zadávacího
řízení veřejné zakázky na zhotovitele
projektové dokumentace „Rekonstrukce kanalizace –II.etapa“ za cenu 50 tis.
Kč bez DPH a p o v ě ř u j e starostu
města jejím podpisem.
Smlouvu č. 12135984 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního •
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Separace biologicky rozložitelných odpadů
ve městě Klobouky u Brna.

Nájemní smlouvu se společností Pavlovín s.r.o., 691 06 Velké Pavlovice
k pozemku parc.č. 2713/70 v k.ú. Klobouky u Brna, vinice o výměře 0,0027
ha. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 20 let za cenu obvyklou. Nájemné za pronájem činí 1.500,•
Kč/ha.
Žádost o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les na pozemcích
parc.č. 1109/1 a 1625 – v k.ú. Klobouky
u Brna. Žádost na městský úřad Klobouky u Brna podali paní a pan …….

V souladu s doporučením komise životního prostředí se provede pokácení
šesti označených stromů. Je uložena
náhradní výsadba a to dosadba thují
kolem pozemku žadatele. Kácení bude
provedeno v období vegetačního klidu
do 31.3.2014.
Zakoupení 2 ks obrazů malíře Jiřího
Koudelky do Městského muzea v Kloboukách u Brna. Za obrazy uhradí
město panu Igoru Lhotskému, Zikova
17, Olomouc, navrženou cenu ve výši
2 tis. Kč.

Významné dny ČR
1. 1. Den obnovy samostatného českého státu
27. 1. Den památky obětí holocaustu
12. 3. Den přístupu českého státu k NATO

2. 2. Hromnice
Podle pověsti se bohyně jara Eosté připravuje na nemilosrdný
boj s bohyní smrti a zimy. Ženy proto vyráběly slaměné panenky a
oblékaly je do bílé sukně a bílého šátku. Silný dřevěný klacek přivá4. prosince Sv. Barbora a Sv. Mikuláš. Na svátek sv. Barbo- zaný k panenčině noze symbolizoval mužskou sílu. Na Hromnice pak
ry si již připomínáme blížící se Vánoce, vrcholí nákupy a přípravy, hospodyně sundaly výzdobu ze zimního slunovratu a při očistném
ale je to také den, kdy si dáváme do vázy větvičky různých dřevin. rituálu u ohně spálily slaměné panenky. Jaro začalo nabírat na síle.
1. 1. Nový rok byl spjat s řadou zvyků a pověr. Až druhá po28. 3. Jarní rovnodennost
lovina 19. století a příchod roku 1900 udělal z novoročních oslav
Jaro přebírá vládu. Lidé začínali zdobit obydlí březovými
jeden z nejbujnějších svátků roku.
proutky – symboly mládí. Staré oděvy vyměnili za nové. Symboly
jara jsou zajíci – poslové Luny. Lidé proto věřil, že zajíčci přinášejí
ochranu a požehnání. Nepostradatelnou součástí jarních oslav
Masopust
Trvá tři týdny, začíná na Tři krále a končí Popeleční středou. V jsou vejce, protože je v nich ukryt život.
r. 2014 je to 5. března.
M. V.

Šumivé opojení
Ještě než si o půlnoci připijete sklenkou šampaňského, pár řádků o jeho historii. Je opředené legendami, lehce extravagantní, ztělesňuje radost a symbolizuje přepych. Křtí se jím zaoceánské lodě,
honosné jachty i jaderné ponorky.
Na začátku 18. století se šampaňské stalo módním nápojem
královských banketů ve Versailles. Neobešly se bez něho přípitky
na počest vladařů, ani oslavy Vánoc či nového roku. Dnešní novoroční přípitky šampaňským mají svůj původ právě ve Versailles.
Začátkem 19. století už šampaňské znala celá Evropa. Zasadili
se o to sami francouzští vinaři, kteří nebyli jen odborníky na vý-

robu vína, ale i zdatnými obchodníky. Prodává se dobře, přestože
je poměrně drahé. Jenomže ono musí být drahé, jinak by nebylo
šampaňské, a nikdy by nedosáhlo úspěchu, kdyby se prodávalo za
cenu piva. Lahve mají mnoho tvarů a velikostí, od malých třetinek
až po dvacetilitrová monstra. Barva šampaňského se různí od růžové až po křišťálově čisté. Škála chutí sahá od kyselé a suché až
po vyzrálou a sladkou a stejné je to i s cenou – začíná u přijatelné a
končí až za hranicí rozumu. Šampaňská vína mají své kouzlo.
Tak na zdraví. Ať ten nový rok 2014 je úspěšný a šťastný.
M.V.

Evangelický sbor v Kloboukách u Brna
Vánoce Léta Páně 2013

V něm byl život a život byl
světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a
tma je nepohltila. A Slovo se stalo
tělem a přebývalo mezi námi. Evangelium
podle Jana 1.kapitola
Žádný jiný sváteční den v roce není spojen s takovým očekáváním a touhou jako Vánoce. Ale platí to i opačně: žádný jiný sváteční den v roce není spojen s takovou obavou
a odmítáním.
Je možné si to uvědomit už při pouhém
pohledu do nákupních košíků v obchodech.
V prvém případě jejich obsah vypovídá o
touze udělat druhým radost dárkem, o přání

mít kolem sebe o svátcích hezkou atmosféru
a mít se spolu dobře u bohatě prostřeného
stolu. Vánoce, a nemusíme být dětmi, máme
po právu spojeny s očekáváním, že budeme
šťastni a spokojeni. Však si to také navzájem přejeme, telefonujeme, sms-kujeme atd.
Vědomě či nevědomě, bez ohledu na své
vyznání víry tuto svou přirozenou lidskou
touhu po štěstí, pokoji a smysluplnosti našeho života směřujeme zcela konkrétně právě
k Vánocům, křesťanskému svátku Božího
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narození.
Bible podává svou radostnou zprávu o velké noci narození Božího syna z doby ne méně roztříštěné než je ta naše. Proto i my spolu s anděly
a pastýři smíme dnes hledět k místu, kde leží
právě narozený Spasitel v podobě bezbranného dítěte: jesle, žlab v chudobné stáji jsou
tím místem, kde tolik lidí bezděčně doufá najít jistotu, pokoj a třeba možnost nového začátku. Tam hledají potěšení v nepokoji a tak
kéž i letos radostná zpráva o Božím příchodu
mezi lidi vstoupí do našich rozmanitých lidských příběhů a dá nám naději na plný život

v Boží blízkosti. Ano, sváteční dny jsou také
obdobím naděje, která není laciným optimismem, že všechno dobře dopadne, ale je to
jistota, že všechno má smysl bez ohledu na
to, zda budou naplněny naše představy, přání a tužby. Z příběhu, který začíná ve chlévě
a který vede přes kříž, můžeme čerpat svou
naději, jedinou naději, která nás dokáže navzdory všemu udržet nad hladinou a každý
den přimět k dobrému jednání i smýšlení.
Pro ty druhé, kteří se na Vánoce netěší a
možná se jich i v skrytu duše bojí, si dovolím
s respektem k jejich
vnímání světa a života svědčit, že Bůh
přišel v Ježíši přebývat do našeho světa,
protože mu nebylo lhostejné, co se děje v
ulicích našeho městečka, v našich domech

a rodinách, v našich nejbližších vztazích.
Vánoce nám vždycky znovu naléhavě připomínají, že nemusíme být na zvládání
našeho života sami. To všechno nezáleží
jen na naší síle, zdraví a výkonnosti. Každý
rok znovu jsme obdarovaní. Jako děti - jako
děti Boží. Dostáváme každé Vánoce darem
světlo a radost, lásku a naději. To vše k nám
září z betlémských jeslí. Když tyto dary od
Pána Boha přijmeme, můžeme se o ně dělit
s ostatními. Nemusíme se bát, že jich bude
málo, když je rozdáme. Dobré věci se rozdáváním množí. A u dítěte v jeslích můžeme
odložit těžké kusy svého života.
Přejeme Vám, abyste se setkávali s
lidmi, kteří se s Vámi budou dělit o radost i
trápení. Přejeme Vám, abyste se setkali s

Bohem, kterému můžete svěřit všechny svoje nejistoty, váhání a bolesti. Přejeme vám
neustálou radost z tiché Boží přítomnosti v
našem světě. Přejeme Vám všem, Vašim rodinám, Vašim milým, abyste prožili pokojné
Vánoce, abyste si dokázali být blízko s těmi,
které máte rádi, abyste našli cestu k těm, ke
kterým jste snad cestu zapomněli nebo docela ztratili. Ať se i ve Vašich srdcích a životech rozezní chvalozpěv andělů: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi;
Bůh v nich má zalíbení.“
(evangelium podle Lukáše)
Luděk Korpa, farář a staršovstvo
evangelického sboru
v Kloboukách u Brna

Dej nám, ať nezapomeneme na ty,
kteří jsou hladoví na cestě.
Vzpomínáme na chvíle, kdy jsme ještě byli dětmi,
a děkujeme ti, že dosud jsme tvými dětmi.
Jak dobrý je život, který tu vedeme.
Navzdory všemu jsme při slavení tohoto svátku šťastní.
I když se nám občas daří špatně.
I když máme starosti a jsme smutní.
Můžeme slavit, sami, uprostřed rodiny, s tebou
a všemi lidmi na této zemi. Bože, děkujeme ti.

Věčný, svatý, všemohoucí Bože!
Ve stáji, zavinutý do plenek přišel tvůj Syn na svět.
Na začátku ležel jak každé dítě v náručí své matky.
Na konci se cítil opuštěný Bohem Otcem i světem.
Nyní slavíme svátek jeho narození.
Mnozí z nás uprostřed světel a šťastní,
v míru svých rodin, u bohatě prostřeného stolu.
Dej nám, ať nezapomeneme na ty,
kteří jsou chudí jako pastýři tenkrát.
Dej nám, ať nezapomeneme na ty,
kteří tě hledají jako mudrci od východu.

Modlitba Manfréda Josuttise

Adventní a vánoční program v evangelickém sboru
v Kloboukách u Brna Léta Páně 2013
neděle 22.prosince - Čtvrtá neděle adventní
Adventní bohoslužba v 8.00 hodin v Brumovicích
Adventní bohoslužba k zahájení vánoční doby v 9.30 hodin v Kloboukách

neděle 29.prosince - Neděle po Vánocích
Vánoční bohoslužba v 9.30 hodin v Kloboukách; kázáním
při bohoslužbách poslouží host paní farářka Jana Gruberová z Dambořic

úterý 24.prosince - Štědrý den
Dětská vánoční slavnost s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro děti i dospělé v 9.30 hodin
v Kloboukách

úterý 1.ledna - Nový rok - První den občanského roku
Společná ekumenická bohoslužba ve 14.30 hodin s Římskokatolickou farností v Kloboukách u Brna a sborem
Církve bratrské v Bohumilicích

středa 25.prosince - Boží hod vánoční
Sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté večeře
Páně v 9.30 hodin v Kloboukách
Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Izmael a varhanní hudbou v podání Stanislava Hellera v 18.00 hodin
v Kloboukách

neděle 5.ledna - Zjevení Páně
Bohoslužba na závěr vánoční doby v 8.00 hodin v Morkůvkách
Bohoslužba na závěr vánoční doby v 9.30 v Kloboukách
Bohoslužba na závěr vánoční doby v 11.00 hodin ve Velkých Hostěrádkách

Betlémské světlo 2013
Jako již tradičně každý rok i letos se brněnské
skautky a skauti vydají v sobotu 14. prosince do Vídně převzít od rakouských skautů Betlémské světlo
pro Českou republiku. Ekumenická bohoslužba spojená s převzetím Betlémského světla proběhne ve
14.00 hodin téhož dne v Brně. V sobotu 21. prosince
bude za spolupráce dalších skautek a skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po celé naší vlasti.

V sobotu se také rozsvítí u nás v Kloboukách. V úterý 24.prosince o Štědrém dnu před a po Dětské
vánoční slavnosti, která se koná od 9.00 do 11.00
hodin si jej bude možné přijít zapálit do evangelického kostela. Je naším přáním, ať tento mezinárodní
symbol Betlémského světla přinese do co nejvíce
rodin v tento vánoční čas pokoj a Božího požehnání.
Kloboučtí skauti a skautky

4
6

Katolické bohoslužby o Vánocích
úterý 24. 12. 2013
21:00 hod Krumvíř
22:30 hod Klobouky
24:00 hod Borkovany

středa 25. 12. 2013
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

čtvrtek 26. 12. 2013
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

středa 1. 1. 2014
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

První vánoční strom v Kloboukách
V Kloboukách u Brna postaven byl o
vánocích 1928 poprvé vánoční strom republiky, a to péčí kroužku „Mládí“. Dozor u
stromku a slavnosti pod ním zařídila okresní péče o mládež, jíž připadly také veškeré
peněžité a věcné dar. Na popud místního
evangelického faráře Jana Odstrčila uspořádána byla na Hod Boží vánoční odpoledne pod vánočním stromkem slavnost, na
níž pozvány byly všechny rodiny kloboucké
i kašnické.
Po přednesení příhodných básní dětmi
obecné a měšťanské školy zazpívána byla
shromážděním píseň „Narodil se Kristus
Pán“. Následovala promluva katolického
faráře p. Frýdka, načež promluvil br. Farář
Odstrčil na text Luk. 2, 11. Shromáždění,
čítající přes 600 osob, katolíků i evangelíků, s nevšední pozorností vyslechlo slovo o
míru a pokoji. Po společném zapění písně
„Tichá noc“ předneslo 6 hochů společně koledu „Štěstí, zdraví, požehnání vinšujeme
vám“, načež titíž hoši vykonali sbírku mezi
přítomnými. Vybralo se 947 Kč, což svědčí o tom, že slova proslovu padla do srdcí

rozehřátých láskou pro dobro, a že srdce političtí vůdcové, kteří pro svoje vlastní cíle
našich lidí není tak tvrdé, jak často o ven- nedbají škod, jimiž trpí pak celá společnost
kově slýcháváme. Velká účast dosvědčuje lidská.
zároveň, že lidé dovedou jeden s druhým i
Z článku Josefa Hutáka, otištěného
pro jiné žíti a staví-li se kde příkře jedni pro- v Českém bratru, číslo 2. roč. VI. z r. 1929
ti druhým, mají to na svědomí hodně různí
vybrala Dana Bobková

vánoční strom r. 1928

Evangelický sbor v období
červenec – prosinec 2013
Pavlovic. Poté děti hrály etapovou hru, do níž se zapojili i hostující
členové divadla a dospělí měli možnost popovídat a občerstvit se na
terase Betléma.
V sobotu 15. září jsme se vypravili zvláštním autobusem do Kralic na oslavu Bible kralické. I když počasí příliš nepřálo, nikoho od
cesty neodradilo a byli jsme odměněni velkým zážitkem z celé akce.
Organizátoři dokázali skvěle zvládnout velké množství lidí, které se
do Kralic sjelo a
připravili opravdu velmi kvalitní a hodnotný
program na celý
den. Součástí
programu byla
i výstava dětských
výtvarných prací na
téma Bible v životě nás všech.
Blažkov
Pro naši výpravu
bylo moc příjem-

Léto i podzim uplynuly jako voda, ale v naší mysli stále zůstávají
vzpomínky na příjemně prožité chvilky s 25 přihlášenými dětmi na
příměstském táboře, který se letos konal opět v polovině července. Krásné počasí umožnilo hrát hry v přírodě, betlémské i farské
zahradě, a pokud bylo již opravdu extrémní horko, poskytl nám ke
hrám blahodárný chládek také kostel. Horké léto nás také zastihlo na obou turnusech rodinného pobytu na Blažkově. Program byl
přesunut na odpolední a večerní hodiny, aby rodiny mohly trávit
horké dny u vody. Přesto jsme se vzájemně užili při společných
hrách, duchovních setkáních dospělých i i zajímavé rukodělné práci.
V druhé polovině prázdnin strávili deset dnů skauti na svém táboře
uprostřed krásné přírody. Léto ovšem nebylo jen ve znamení rekreací a táborů, ale také jsme využili letního období, kdy na faře
není tak velký provoz a byla provedena úprava kotelny. Podlaha se
dorovnala do úrovně ostatních farních místností, odstranily se staré
kotle a nahradily dvěma novými, výkonnějšími, včetně rozvodů do
farského bytu. Místnost bude vydlážděna a v budoucnu bude sloužit
jako hygienické zázemí sboru.
Jako každoročně i letos jsme zahájili školní rok dopolední slavnostní bohoslužbou a odpoledním programem, v němž jsme mohli
shlédnout představení dětského divadelního souboru z Velkých
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né a potěšující odpolední vyhodnocení této soutěže, do níž jsme poslali kolekci třech prací a
získaly dvě ceny – Karolína Holásková získala
cenu zastupitelstva obce Kralice a celá kolekce
autorek Markéty Holáskové, Karolíny Holáskové
a Pavlíny Krmelové získala cenu starosty obce
Kralice. V tak silné konkurenci opravdu skvělých
prací to byl velký úspěch.
Letošní slavnostní bohoslužba s poděkováním za úrodu se uskutečnila v neděli 6. října
za účastni nejvyšších představitelů evangelické
církve, synodního seniora Joela Rumla a synodní kurátorky Lii Valkové. Při této příležitosti udělilo staršovstvo sboru ocenění – sborového anděla - za dlouholetou práci v radě starších svým
nejstarším členům Věře Rožnovské z Klobouk,
Jaroslavu Krhánkoví z Morkůvek a Karlu Lexovi
z Kašnice. Děkujeme a blahopřejeme.

V září také bylo možno vidět v kostele poslední výstavu v letošním roce – poetické fotografie paní Marie Holáskové. Od května do
konce září byly v kostele instalovány zajímavé
výstavy – hned první byla putovní výstava Morava toleranční, následovaly kresby, malby a
fotografie Františka Pacase a jeho vnuků sourozenců Bednářových. O prázdninách mohli zájemci shlédnout malbu Lenky Hladké a kresby
a studie Gábiny Líznarové. Kostel s nainstalovanými díly byl otevřen každou neděli dopoledne a
odpoledne od 14 do 16 hodin. Vzhledem k tomu,
že výstavy měly dobrou návštěvnost, počítáme
i v příštím roce, že bychom opět nabídli amatérským výtvarníkům možnost vystavit svoje práce
v našem kostele. Těšíme se a věříme, že obohatí kulturní nabídku v našem městě.
Text Dana Bobková, foto D. Bobková

Frant. Pacas s vnuky

Karolína Holásková

Kralice

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Z výstavy M. Holáskové
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Dům č. 81, Zevyt
První zmínka o domě č. 81 je v matrice
narozených, kdy se r. 1772 svobodné
matce Veronice Lexové narodila dcera
Františka. R. 1774 se žení Martin Lexa
s Terezií Černou. R. 1780 se žení ¼ láník Bartoloměj Lexa s Rozálií Pilátovou
a ještě v roce 1796 se jim na tomto čísle
narodilo poslední dítě. Rozálie zemřela r.
1829 ve věku 50 let a Bartoloměj Lexa r.
1831 ve věku 73 let. R. 1808 se žení 18letý
Josef Lexa, syn Bartoloměje,1/4 láník,
s 18letou Kateřinou Hutákovou. Poslední
syn Jakub se jim zde narodil v r. 1827.
Kateřina Lexová zemřela r. 1842 ve věku
52 let. Roku 1844 žení 50letý vdovec Josef
Lexa se 40letou vdovou Josefou Pilátovou.
Roku 1849 se jeho synu Janovi Lexovi a
Agnes roz. Navrátilové na č. 81 narodila
první dcera Anna. Ještě roku 1860 je zde
tato rodina Lexova na č. 81 uváděna – narození dcery Rozálie.
Roku 1867 je v pozemkové knize uváděn
jako vlastník domu Martin Charvát se svojí
ženou Veronikou, r. 1889 převzal dům po
smrti otce nezletilý syn Ludvík . Ještě roku
1892 jsou jako majitelé uváděni Ludvík
Charvát a jeho matka Veronika. R. 1896
kupuje dům Josefa Vodáková.
Bydlí zde ještě r. 1921, kdy proběhlo sčítání lidu. V bytě tohoto domu dále bydlí
Šebesta Ludvík, nar. 1869 v Kloboukách
a jeho žena Františka, nar. 1871
v Kloboukách s dětmi Marií, nar. 1901 a
Ludmilou, nar. 1905.

2012

V březnu 1926 koupili dům
č. 81 od Josefy Vodákové,
která v té době bydlela v Bratislavě, manželé
František ( 1887 – 1943)
a Marie (1888 – 1975)
Zelinkovi .
František Zelinka se narodil v Šitbořicích v malorolnické rodině,
vyučil
se strojním zámečníkem
v Brně a poté pracoval
jako zámeční dělník u různých firem. Roku 1912 se
oženil s Marií Jelínkovou
z Rudíkova, společně koupili v Kloboukách dům č.
413 v ulici Újezd ( dnes je to
dům pana Forejtníka), kde
si zřídil vlastní zámečnickou dílnu. Podnik mu, díky
jeho zdatnosti a schopnosti
dobře prosperoval, takže
v r. 1926 koupil dům č. 81.
Ještě v tom roce 1926 podali manželé Zelinkovi žádost o povolení novostavby
1928
domu č. 81.
20. března 1926 je v protokolu
obecního
stavebního
úřadu
v Kloboukách zapsáno: “Dle přiložených
plánů zamýšlí žadatelé postaviti dle protokolu ze dne 26. 3. 1926 domek o 1 poschodí. Stavba provedena bude přímočarně
mezi stávajícími budovami
pana Leopolda Zoubka a
pana Františka Šmitky a
měřiti bude vpředu 12 m
25 cm, šířka budovy bude
6,90 m a obsahovati bude
po pravé straně průjezd o
šíři 2,75 m, vedle pak zámečnickou dílnu o délce
8,30 m a šířce 6 m. Po
levé straně pak připojeno
bude dvorní křídlo o délce
8 m a šířce 6 m. V tomto
dvorním křídle projektována jest kolna a prádelna.
Schodiště do 1.poschodí
bude dřevěné, přiléhající
ku dvorní stěně, které vedeno jest nad projektovanou pavlač na zazděných
železných nosičích, opatřenou fošnovou podlahou.
Z pavlače jest projektován
vchod do předsíně a ku
schodům na půdu vedoucím. Stavba provedena
bude vesměs z pálených
cihel na vápennou maltu.
Střecha bude sedlová, ce-
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mentovou krytinou opatřena. V 1. poschodí navržen jest balkon, přístupný z pokoje.
Záchody a pisoár jsou umístěny na dvoře
po pravé straně. Vrata vedoucí do průjezdu buďtež zřízena dovnitř k otvírání“.
V červnu 1926 vypovídají manželé Marie a
František Zelinkovi č. 413 nájemní smlouvu Ludvíku Šebestovi z domu č. 81, který
má v té době 1 místnost s 1 oknem, byt je
vlhký a zdravotně závadný.
Současně v tomto měsíci dostávají manželé Zelinkovi od zastupitelstva obce ustanovení stavební čáry pro novostavbu na
3,90m od tělesa okresní silnice a to proto,
že zákonitou vzdálenost 4 m s ohledem na
stávající již postavené sousední domy nelze dodržet.
26. 3. 1927 obdrželi po dokončení stavby
domu manželé Zelinkovi povolení k obývání domku č. 81: „ Komise prozkoumala každou část nové stavby a porovnavší je se
schváleným plánem stavebním, shledala,
že stavba je řádně a dle plánů provedena.
Stavení shledáno řádně vyschlé a k obývání způsobilé. Komise zjistila tyto okolnosti:
stavba je definitivně ukončena26. března
1927, má číslo popisné 81 a sestává se
z těchto částí: v podzemí 1 sklep, v přízemí 1 dílna, 1 průjezd, 1 chlívek, 1 záchod,
schodiště, prádelna, kolna, řezárník, 1 stáj.
V poschodí: pavlač, předsíň, 1 záchod, 1
kuchyně, 2 pokoje, 1 balkon, 1 komora, 1
spíže, půda. Místností nových se dosud
neužívá a lze jich dne 26. 3 1927 za obyt-

50. léta
né prohlásit“.
V r. 1929 podává pan František Zelinka,
zámečník, žádost o povolení ke stavbě
dílny a chléva ve dvoře. V hlavní čelní zdi
budou zřízena východní okna a dveře.
Stavba byla povolena. V r. 1930 ohlašuje
František Zelinka provozování živnosti obchodu železným zbožím v domě č. 81.
V únoru 1931 Okresní úřad v Hustopečích
uděluje povolení a živnostensko právní schválení ke stavbě zámečnické dílny
pana Františka Zelinky v Kloboukách č. 81.
V roce 1939 dostává pan František Zelinka
povolení na výměnu železného schodiště
za kamenné a nahrazení betonové střechy
nad stávající kuchyní v přízemí za plechovou.
V r. 1940 přebírá firmu svého otce Zdeněk
Zelinka( 1915 – 1996). V R. 1947 uděluje Okresní národní výbor v Hustopečích

Zelinkův obchod

panu Zdeňku Zelinkovi povolení k přístavbě a živnostensko právní schválení strojní
zámečnické dílny a skladiště při domě č.
81 za podmínek: „Do 1. patra skladiště budiž zřízeny železné schody tak situované,
aby ze žádného místa patra nebyla cesta
ke schodišti delší než 40 m. Projektované
osvětlovací otvory budiž vyzděny plnými
skleněnými tvárnicemi bez ventilačních otvor. Při podniku budiž postavena nová záchodová skupina, přičemž na každých 30
mužů a 20 žen musí přidat jedno sedadlo.
Dělnická šatna musí míti přímé a přiměřené denní osvětlení a tekoucí, pokud možno
teplou vodu.,“
Zdeněk Zelinka, jediný syn Františka
a Marie Zelinkových se narodil r. 1915
v Kloboukách, vyučil se zámečnickému
řemeslu a poté absolvoval ještě dvouletou
obchodní školu v Hodoníně. Praxi získal
v železářském závodě u firmy Horný a
Zauner v Brně. V r. 1940 převzal od svého
otce železářskou firmu a obchod železným
zbožím, a po jeho smrti v ní pracoval jako
náměstek firmy František Zelinka- vdova.
Po r. 1948 byl obchod se železářstvím v
domě č. 81 znárodněn a přejmenován na

Marie Zelinková
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Kovomat a zámečnictví ve dvoře domu
č. 81združstevněno na Drukov, v r. 1960
na Jihokov. Zdeněk Zelinka zde pracoval
jako vedoucí Kovomatu i Drukova až do r.
1951, kdy odešel na podnikové ředitelství
jako vedoucí zásobovací základny družstev Drukov Brno v Komárově. Vybudoval
zásobovací základnu pro 165 provozoven
družstva Drukov. Roku 1957 odešel pracovat do Pozemních staveb Brno jako skladník, později jako odborný referent a vedoucí zásobování.
V r. 1959 převzalo Kovomat do nájmu
družstvo Jednota a od r. 1961 přešlo do
jeho vlastnictví. Marii Zelinkovou, vdovu po Františku Zelinkovi nechalo v bytě
domu č. 81 dožít do její smrti v r. 1975,
ostatní členové rodiny Zdeňka Zelinky se
museli vystěhovat.
Po sametové revoluci r. 1989 požádala
Marie Vytopilová, dcera Zdeňka Zelinky
v zastoupení všech vlastníků o navrácení majetku. R. 1990 jim byl dům č. 81
s obchodem vrácen, po zaplacení stávajících zásob založili spolumajitelé Marie
Vytopilová a Jaroslav Zelinka firmu Zevyt.
Jejich bratru Zdeňkovi Zelinkovi byl jeho
podíl z domu vyplacen. Roku 1996 odprodala Marie Vytopilová svůj podíl na firmě
Jaroslavu Zelinkovi, který se stal majitelem
domu č. 81. Po odchodu do důchodu, převedl Jaroslav Zelinka v r. 2012 budovu č.
81 na svoji dceru Hanu Vystoupilovou. Po
vybudování prodejny v části domu č. 80,
zůstala stávající prodejna v domě č. 81
jako skladiště a zastřešená hala ve dvoře
tohoto domu jako prodejna nábytku.
Zpracovala Dana Bobková
Použitý materiál:
matrika Klobouk, Stavební úřad Klobouky
u Brna, Katastrální úřad Hustopeče, pozemková kniha, Okresní archív Mikulov,
Informace paní Marie Vytopilové,
Informace paní Hany Vystoupilové
Fotografie:
D. Bobková, soukromý archív paní Marie
Vytopilové a Hany Vystoupilové

František Zelinka

klobouček 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč

Básníci ze 4.A

Říjen 2013
Sněhulák
Julie Gorbačova
Na kopci vzal se sněhulák
a přitom ani nevím jak.
Okolo něj děti běží
a je jim jedno,
že stále sněží.
Na krku šála, ta mu vlaje,
jeden kocour si s ní hraje.
Okolo něj se všichni schází
a Vánoce sem už přichází.
Zima
Markéta Holásková
Zima bílá venku je,
už zamrzly aleje.
Na zemi je bílý sníh,
my jezdíme na saních.
Když sjedeme z kopce dolů,
narazíme na sněžnou horu.

Vánoce
Petr Bálka

Vánoce
Martin Tošer

Máma peče cukroví
a venku se chumelí.
Zase přišly Vánoce,
už jsou tady po roce.

Kapr už je na stole,
Vánoce tu jsou.
Děti chodí na pole,
vezmou sáňky, jdou.

Zima
David Zvonař

Všichni už se těšíme,
jak zvoneček zazvoní
a stromek se rozvoní.

Na Vánoce zdobím stromek
a náš táta zase domek.
Kapr plave ve vaně
a brácha jde na sáně.

Zima
Kamila Urbánková
Zima volá, děti láká,
pojďte stavět sněhuláka.

Cukroví
Tobiáš Vrána

Z oblohy padají bílé vločky,
na sáňkách jezdí zmrzlé kočky.

Vánoce už jsou za dveřmi,
já od mámy prosím cukroví.
Máma mi ho nechce dát,
že ho ještě musí dodělat.

Děti křičí to je príma,
k jídlu bude zase ryba.
Zaslala tř. učitelka M. Filásková

Já se však nenechám odbýt
a nepřestávám prosit.
Potom nastanou Vánoce
a já pořád chci cukroví po mamince.

Děti ze 3.A vyráběly čerty
Čertovina nám kouká z očí a šijí
s námi všichni čerti. Slyšíme od maminek
a paní učitelky čím dál častěji. A tak jsme
si každý jednoho čertovského kamaráda vyrobili. Zalíbil se nám ten, co sedí
už týden před
školním klubem
na parapetě a
připomíná nám,
že se blíží sladká doba vánoční
a předvánoční.
Vytáhli jsme do
boje s barevným papírem,
hadříky, vatou
a knoflíky. Lepili
jsme, stříhali a
přetahovali se
o zlaté třásně.
Ještě rohy, ocas

a kučeravé vlasy z vaty a nezbedný ka- dětem povedli a o sladkou odměnu určitě
marádíček je hotov. Jen aby se za nás u nepřijdou.
strejdy Mikuláše přimluvil, až nám přijde
tř. učitelka
sčítat celoroční „ útratu“. Myslím, že se
D. Hrádková
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klobouček 2

„KDYŽ TĚ NĚKDO PŘESVĚDČUJE,
ŽE TO NEJDE, ZKUS TO …“
(krédo Nicolase Wintona)
Z pražského Wilsonova nádraží odjelo v roce 1939 směrem
na Londýn v šesti vlacích bezmála sedm set dětí, převážně z židovských rodin. Jejich rodiče tušili, že po očekávané nacistické
okupaci Československa, jim všem půjde o život. Osud svých
dětí svěřili mladému, třicetiletému Angličanovi jménem Nicolas
Winton. Všechny tyto děti válku přežily. Většina dětí se však
domů nevrátila ani po válce. Neměly již ke komu.
Tím co Nicolas udělal, se nikomu nepochlubil padesát let.
Nenápadného, drobného muže proslavila až v roce 1988 britská
televize BBC, která zorganizovala setkání s „jeho dětmi“ na základě dokumentů, které našla jeho manželka na půdě a předala
je novinářům.
Wintonův příběh začal v prosinci 1938. Po dramatickém telefonátu přítele Martina Blaka vyrazil místo na vánoční dovolenou
do Prahy, kde začal bojovat o životy dětí z rodin, kterým hrozila
od nacistů smrt. Od jara do podzimu 1939 vyvezl do Británie
nejméně 669 dětí. Nejdůležitější bylo najít pro ně Anglické pěstouny. Transporty Praha – Londýn ukončilo až zahájení druhé
světové války. Poslední konvoj s dětmi už nevyjel. Většina dětí
z tohoto vlaku zahynula při holocaustu.
Příběh pana Wintona stále lidi oslovuje a inspiruje. V letech

1938 – 1939 udělal něco o čem ostatní říkali, že je to nemožné.
Jeho krédo „KDŽ TĚ NĚKDO PŘESVĚDČUJE O NĚČEM, ŽE
TO NENÍ MOŽNÉ, TAK TAM MUSÍ BÝT NĚJAKÁ CESTA, JAK
TO USKUTEČNIT.“ A ono to šlo. ! ! !
Když moje dcera Lucie dostala osobní pozvánku do Anglie na
setkání s tímto výjimečným mužem na 29.11.2013, udělala jsem
s dětmi pátého ročníku projektové vyučování. Povídali jsme si o
válce, o hrdinství, pustili jsme si dokument „NICKYHO RODINA“
a „SÍLA LIDSKOSTI.“ Děti namalovaly obrázky a napsaly panu
Wintonovi vzkazy. A tak vznikla srdečná přání se slovy: „Andělé
jsou mezi námi, Vy jste jede z nich,“ „Přejeme si, abychom mohli
žít v míru,“ „Vážíme si Vás pane Wintone a děkujeme,“ „Přejeme
hodně zdraví a vše nejlepší.“
Z textů, obrázků a fotografií jsme vytvořili knihu, kterou moje
dcera Lucie předá na konci měsíce listopadu panu Witonovi
osobně. Tuto akci bude natáčet britská televizní stanice BBC.
Děti z naší základní školy v Kloboukách u Brna, tak mohou tímto
způsobem pozdravit a poděkovat jednomu skromnému hrdinovi.
V Kloboukách dne: 24.11.2013
Bronislava Černá
třídní učitelka
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klobouček 3

Loutkový workshop
Paní Eliška Krmelová s děvčaty s ART – Smajlíku, Maruškou
Hejlovou a Pavlínkou Krmelovou vytvořily pro děti z pátého ročníku zajímavý loutkový workshop. Již několik let pro nás připravovaly krásné loutkové divadelní představení.
Dne 6.11.2013 si však žáci pátých tříd mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, že držet loutky, správně je vodit a přitom dbát na hlasitou výslovnost, pamatovat si text a umět rozložit kulisy není vůbec tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

Vážíme si, že vystoupení ART- Smajlíku pod vedením paní
Elišky Krmelové je vedeno na profesionální úrovni. Pod zcela
hladkým průběhem vystoupení je schována spousta hodin náročné přípravy.
Děkujeme paní Elišce i dětem a těšíme se na další představení.
Bronislava Černá
třídní učitelka

Slohová práce žáků 5.A.

ZŠ v Kloboukách u Brna na téma P O D Z I M
Podzim je, když padá ze stromů listí, dny
se krátí a noci prodlužují. Děti si pouštějí
za větru draky a venku častěji prší.Stěhovaví ptáci, jako je třeba vlaštovka nám
odlétají. Zvířata se chystají ke spánku.
Zima už klepe na dveře a první vločka
sněhu se rozpustila na mé dlani.
Petr Svoboda 5.A.

tina na bílém koni. Všude je pestrobarevné listí, které pokrývá většinu země. Sklízí se úroda a pouštějí se draci, kteří nám
přináší radost. Za dveřmi už čeká zima a
s ní spoustu zábavy.
Tadeáš Lesovský 5.A.
Atmosféra podzimu je velmi krásná. Barevné listy, opadané stromy. Na keřích
vyrostly šípky a je také méně vidět slunce. Někteří ptáci odletěli do teplých krajin, protože by v zimě zahynuli. V tomto
období je den kratší a noc delší. Na poli
pouští děti draky a od hor fouká jemný
vánek větru. Každým dnem lidé očekávají jinovatku na oknech, zasněžená pole
a děti jak sáňkují a lyžují na zasněženém svahu. Výklady obchodů září zimní
výzdobou. Maminky s babičkami dělají
těsto na vánoční cukroví. Podzim i zimní
kouzlo Vánoc, přináší lidem potěšení.
Tereza Strouhalová 5.A.

Léto skončilo a je tady podzim. Ano, ten
studený, tmavý a zároveň i barevný podzim.Zase vytáhneme teplé bundy, čepice, šály i rukavice a budeme očekávat
bílý, studený sníh.
Už ani zvířata nejsou vidět. Někdy nějaká
veverka, srnka, vrabečci, nebo sýkorky.
Ptačí budky jsou všude vidět se slunečnicí a lůjem. Slunce je slabé a mraky ho
většinu času zakryjí. Zanedlouho nám
Mikuláš, čert a anděl nadělí sladkosti a
různé bonbóny,Vánoce jsou už za dveřmi
a kupujeme vánoční kalendáře.Sedíme u
televize a venku krásně chumelí.
Zuzana Fantová 5.A. Podzim je krásné období… Zlaté listí
padá ze stromů a krásně září, když vyJe podzim, všude je sychravo, sluníčko svitne i malinký kousek slunce. Na škodu
už nehřeje jako v létě. Listí už opadalo a je, že se to stává málokdy. A tím je podstěhovaví ptáci odlétají na jih. Děti jezdí zim právě zvláštní, někdy svítí sluníčko a
na kole, chodí do školy a těší se na Mar- jindy prší, nebo je mlha a zataženo. Ale
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nejkrásnější na tom je, že se blíží Vánoce a čeká na nás spousta příprav. Tak
jdeme do toho.
Lenka Šimberová 5.A.
Je podzim. Listí už opadalo a zvířátka
mají zásoby na zimu. Venku je sychravo a chodníky jsou zaváté peřinou z listí.
Slunce se na nás nesměje jako v létě, zatím co paní zima nás nedočkavě sleduje
za oknem. Tepla ubývá a zimy přibývá. A
Mikuláš s čertem jsou tu coby dup !
Štěpán Špaček 5.A.
Podzim už vešel do dveří, barvami stříká
sem a tam. Zbarvené listí voní krásou,
ježeček se zahrabal do zlatého listí a veverka si střádá oříšky na zimu. Martin za
chvíli přijede na svém bílém koni, sníh je
za dveřmi.Slunce svítí míň a míň a zima
přichází víc a víc. Když listí opadá, ztrácí se krása našich stromů. Sad už není
barevný jak býval,zapadl bílým sněhem.
Vločky padají, děti sáňkují a vládu převzala zima.
Kamila Jakubčíková 5.A.
Bronislava Černá
třídní učitelka.

klobouček 4

Děti ze Základní školy
Klobouky u Brna děkují sponzorům:
paní Marii Štromajerové, paní Janě Brychtové, panu Stanislavu Hovězákovi, panu Gottwaldovi a paní Lesovské za finanční dary pro
školní družinu v celkové výši 37 000,- Kč.
Také děkujeme firmě Blanář Brumovice, která zajišťuje vybavení školních družin novým
dětským dřevěným nábytkem a sedacími
soupravami.
Rovněž naše poděkování patří městskému
zastupitelstvu, které v tomto školním roce
přispělo na zateplení budovy školy, výměnu
oken a vznik tří oddělení školních družin částkou 270 000,- Kč.
Do čeho byly peníze investovány, to uvidíte
18. 12. 2013 od 14 – 17 hodin na Vánočním
dni otevřených dveří MŠ, ZŠ, MěVG a Školní
jídelny v Kloboukách u Brna.
Všichni jste srdečně zváni!
Všechny děti i zaměstnanci ZŠ.

Program k Vánočnímu dni otevřených dveří
18. 12. 2013 od 14.00 – 17.00 hodin
Ve 14. 00 hodin slavnostní zahájení ve vestibulu školy.
MŠ:
- volně přístupné oddělení předškoláků

- přístupný bazén a tělocvična
- Eko- program v učebně přírodopisu
- výstava výtvarných prací v ateliéru a na schodech
MěVG:
- zpívání koled ve vestibulu
- pletení z papíru pro děti i dospělé
- zdobení vánočních perníčků
- živý betlém
- výtvarná dílna

1. stupeň ZŠ:
- volně přístupná vyučovací hodina 8. 00 – 8.45
- ve všech třídách výstava dětských prací
2. stupeň ZŠ:
- koledování na hlavní křižovatce v 1. patře
- občerstvení ve školní kuchyňce
- v 1. a 2. oddělení družiny – dílničky pro rodiče a
děti

Školní jídelna:
- volně přístupná i kuchyně – nové vybavení, dětský
punč

Od hlaholice ke Comenia skript
Dne 20. listopadu 2013 se ve Velkých Pavlovicích konala mezinárodní dějepisná soutěž s názvem Od hlaholice ke
Comenia skript.
Této soutěže se zúčastnilo i naše čtyřčlenné družstvo ze
Základní školy Klobouky u Brna ve složení: Vojtěch Imrich,
Karolína Luskačová, Anna Veselá a Jindřich Demela.
Na tuto soutěž jsme se my, žáci 8. ročníku, intenzivně připravovali, protože jsme měli ovládat 30 tematických okruhů
týkajících se nejen Konstantina a Metoděje, ale i znalostí o
slovanských jazycích a různých typech historického písma.
Součástí naší přípravy byla i výroba plakátu na téma
Konstantin a Metoděj. My jsme plakát vytvořili v podobě románského okna, ve kterém s knihou v ruce stáli Konstantin
a Metoděj.
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klobouček 5
Když potom nastal pro nás „den D“, všichni jsme se cítili sice
skvěle připraveni, ale i plni nervozity a očekávání.
Po milém přivítání na ZŠ ve Velkých Pavlovicích jsme rozbalili pro nás osudnou ruličku s otázkami a začal nám odpočet
šedesáti minut na zodpovězení otázek, rozluštění textu v hlaholici, poznávání obrázků, zakreslení území Velké Moravy do
slepé mapy.
Po ukončení časového limitu se všechna soutěžící družstva
přesunula do auly a napjatě očekávala vyhodnocení výsledků
soutěže, které přišel oznámit pan ředitel Základní školy ve Velkých Pavlovicích.

I naše družstvo s velkou nervozitou a napětím čekalo, kdy
uslyší jméno Základní školy v Kloboukách. Jakmile jsme byli vyhlášeni jako vítězové soutěže, jásali jsme a všechna nervozita
z nás okamžitě vymizela. Všichni členové vítězného družstva
obdrželi krásnou knihu a pamětní list.
Byl to sice pro nás perný den, ale ta radost z vítězství nám
vše vynahradila.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Mgr. Romaně
Musilové a paní učitelce Mgr. Drahomíře Strmiskové, které se
na našem vítězství velkou měrou podílely.
autorky: Anna Veselá, Karolína Luskačová ( žákyně 8. A třídy)

9. A v Brně
Ve středu 2O. II. 2O13 jsme se s naší třídou
a paní učitelkou českého jazyka vydali do
Brna na hrad Špilberk, kde je instalována
výstava obrazů Josefa Lady. Nejdříve jsme
se od paní učitelky dozvěděli zajímavé informace o životě a díle našeho nejznámějšího ilustrátora dětských knih Josefa Lady.
Nejprve se zdálo, že vystavené obrázky
nestačí zaměstnat naši fantazii, ale výstava
byla koncipovaná daleko pestřeji, takže nakonec se nuda nekonala. Ve vánoční svět-

ničce jsme mohli napsat dopis Ježíškovi,
vyrobit si papírový řetěz, podívat se na film
o Mikešovi, vymalovávat obrázky a prohlížet autorovy knihy. Vrátili jsme se na okamžik do dětských let a skutečně si to (samozřejmě i s fotografií u vánočního stromečku)
užili. Ještě nezbytná prohlídka hradu Špilberk a pak cesta na náměstí Svobody ke
kostelu svatého Jakuba a návštěva druhé
největší kostnice v Evropě. Dozvěděli jsme
se, kdy byla kostnice objevena, proč byly

15

kosti uspořádané právě takto. Mohli jsme
si prohlížet exponáty, ze kterých se dalo
vyčíst, jak jsou kosti staré a druh zranění
(zlomeniny, následky mučení, postřelení).
Všechno jsme si mohli vyfotit a taky jsme se
dozvěděli, jak je to s paranormálními jevy
pod starým Brnem a jestli se v podzemí
návštěvníci bojí. Poslední zastávka byla na
náměstí Svobody u moderního stroje času
a renesančního domu pánů z Lipé.
Helena Petláková, 9. A

klobouček 6

Projekt EKOŠKOLA

Ekologie nás stále zajímá
V naší republice funguje celá řada různých ekologických středisek. Jen v jihomoravském kraji je jich hned několik. A ty brněnské patří určitě nejen k nejznámějším, ale myslím, že i k těm
nejlepším.
Alespoň tak to často slýchávám na společných setkáních koordinátorů environmentální výchovy.
K těm nejlépe fungujícím se jistě řadí školská zařízení pro
environmentální vzdělávání Lipka a EkoCentrum v Brně.
Jejich snahou je obohatit výuku škol a pomoci naplnit jejich
školní vzdělávací program. Kladou důraz na aktuálnost poskytovaných informací, rozvíjení tvořivosti, osvojování ekologického
myšlení a získávání praktických poznatků pomocí bezprostředního kontaktu s přírodou a přírodními materiály.
Žáci naší školy se každoročně zúčastňují několika výukových
programů. Letošní podzimní rozšiřující ekologickou výuku absolvovali žáci 9. ročníků, kteří navštěvují volitelný předmět environmentální výchova.
Ze široké nabídky jsme si vybrali dva výukové programy
v EkoCentru Brno.

Ze všeho nejvíc se nám ale líbilo rozdělení do skupin, které
zastupovaly různě rozvinuté země.
Vyspělost státu představovalo množství a kvalita skutečně
přidělených potravin. Například skupina představující chudé
země dostala jednu suchou housku a sklenici vody. Naopak zástupci bohatých zemí dostali džbán džusu, misku sušenek, obložené housky a jablka.
A tak jsme debatovali, hledali příčiny a možná řešení různých
problémů, nacházeli cesty vztahů mezi lidmi, ale i zeměmi světa.
Myslíme si, že spousta z nás si uvědomila, že někdy zbytečně řešíme nepodstatné věci na úkor mnohem důležitějších věcí.
Tento program se nám velmi líbil.

„Fenomén zvaný globalizace“
V pondělí 7. října se dvacet žáků seznámilo s tím, co je to
globalizace a jaká jsou její pozitiva a negativa. Prostřednictvím
zajímavých aktivit se řešily pracovní podmínky lidí v různých
částech světa, příčiny a souvislosti mnohdy přehnaně nízkých a
jindy velmi vysokých cen oblečení v globalizovaném světě, začarovaný kruh chudoby. Také se srovnávaly možnosti lidí v rozvojových a vyspělých zemích. Žáci se vždy učí také formovat své
vlastní názory na dané situace.
DEN STROMŮ 2013
20. října jsme si opět připomněli jeden z významných ekosvátků – Den stromů.
Tento svátek se slaví na celém světě od poloviny 19. století a má lidem připomenout zejména estetickou a hospodářskou
hodnotu lesa, význam stromů pro naše zdraví a pro rovnováhu
životního prostředí.
Myšlenku oslav Dne stromů rozvíjíme i na naší škole. K tomuto svátku jsme připravili soutěže tříd. Na 1. stupni pro mladší žáky
na téma „Strom – domov pro zvířátka“ a pro starší žáky 1. stupně
na téma „Strom přátelství“.
Hodnotili členové žákovské komise a někteří pedagogové:
1. místo - 4.A (p. uč. M. Filásková)
2. místo – 1.A (p. uč. J. Ponzerová)
3. místo – 2.A (p. uč. M. Pučálková)
„Země neboj se“
(postřehy Katky Peřinové, 9.A a Elišky Chybové, 9.B)
Tohoto výukového programu jsme se zúčastnili 4. listopadu.
Svým obsahem volně navazoval na předchozí program.
Většina těchto ekologických aktivit nás zaujme zejména využíváním nejrůznějších názorných pomůcek.
Nejdříve jsme byli rozděleni do skupinek a s pomocí ukázkových kartiček jsme řešili různé celosvětové problémy. Poté měl
každý z nás možnost ostatním vysvětlit a popsat jak on sám a
jeho rodina přistupují k otázce odpadového hospodářství a šetrné spotřeby.
Aktivita nazvaná „Pustý ostrov“ měla za úkol ukázat jak bychom si v omezeném prostoru a ve skupině poradili s určitým
množstvím potravin a některých více či méně důležitých věcí a
měla se také zaměřit na vyřešení vztahů mezi lidmi ve skupině.
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Žáci 2. stupně soutěžili o nejhezčí podzimní atmosféru ve třídách a do soutěže se mohli zapojit také tím, že se oblékli v tento
den do barev podzimního listí. K celkovému vítězství tak mohl
přispět i počet „barevných“ žáků.
Hodnocení: 1. místo – 6.A (p. uč. M. Hečová)
2. místo – 9.A (p. uč. L. Petrášová)
3. místo – 8.A (p. uč. D. Strmisková)

KONEV (Konference k environmentální výchově)
se konala 6. listopadu 2013 v prostorách školícího centra
JMK Brno. Hlavním tématem byl „Vliv životního prostředí na
zdraví člověka“.
Proběhly dopolední přednášky (Cesta ke zdraví vede zahradou, Školy podporující zdraví, Projekty studentů) a odpolední dílny (Zahradní terapie, 100 lidí – 100 chutí, Jak se žije bez chemie)
Text a foto: Mgr. M. Hečová

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,
blíží se konec roku a s ním svátky vánoční. Většina z nás
je má spojené s představou klidu, posezení s přáteli nebo jenom tak povídání si s nejbližšími u štědrovečerní večeře. Lidé
hodnotí uplynulý rok, zamýšlí se nad věcmi, na které v průběhu celoročního shonu nebyl čas, a slibují si, že příště se už
budou rodině věnovat více.

Konec roku je také časem přání. Sváteční atmosféra je jako
stvořená k návštěvám, kdy si navzájem přejeme pevné zdraví,
materiální zabezpečení a hodně úspěchů všeho druhu. Proto
ani já nechci zůstat pozadu. Dovolte mi, abych se ke gratulantům připojil a za nás za všechny Vám popřál do nadcházejícího
roku především to pevné zdraví a hodně štěstí.
RNDr. Přemysl Pokorný- ředitel školy

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

„Zmizelí sousedé“
Ve středu 27. listopadu 2013 měli studenti prvního ročníku MěSOŠ možnost zúčastnit se zajímavé besedy týkající se problematiky
holocaustu. Tuto besedu nám zprostředkovalo občanské sdružení
DMS. Její součástí byla také projekce dokumentu „Zmizelí sousedé“,
který vznikl v Hartmanicích na Šumavě, bývalých Sudetech. Díky
tomu, že původní obyvatelstvo bylo po roce 1945 převážně vysídleno do Německa a městečko bylo osídleno novým obyvatelstvem,
stop po zdejších bývalých židovských obyvatelích se zachovalo velmi
málo. A skoro žádné vzpomínky zdejších obyvatel, z nichž někteří
si ani nechtěli pamatovat… Přesto se skupina osmi originálních dospívajících dětí nezalekla, vzala s odvahou kamery do ruky a vydala
se ptát… Film se stal výraznou výpovědí o současném životě osmi
dětí ve věku 11-15 let, o jejich rostoucím zájmu o židovskou tematiku
a o téma holocaustu 2. světové války. Film byl oceněn „Zlatým ledňáčkem“ za nejlepší krátkometrážní dokument na festivalu FINÁLE
PLZEŇ.

Postřehy našich studentů:
Včerejší beseda o Židech mě velice zaujala. Už když jsem byla
mladší, mě toto téma oslovilo. Pořád jsem nemohla uvěřit tomu,
že se tak velké zlo mohlo dít, a lidé s tím nic nedělali. Když se nad
tím zamyslím, není to tak dávno a při představě, že by se něco podobného mohlo stát mému dědečkovi, mi opravdu není dobře. Já
bych v té době žít nechtěla, ale kdybych žila, určitě bych se za Židy
postavila. Nikdo nemá právo se k lidem takto chovat. Mrzí mě, že
beseda nebyla delší a že se nemohla dostavit paní, co v koncentračním táboře byla.
Šárka
… V některých okamžicích se mi chtělo až brečet, jak mi těch
lidí bylo líto…
Nikola
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Bylo to velmi emotivní. Těch lidí nám bylo líto, protože tam neskutečně trpěli. Nedovedu si představit, že by se v dnešní době
něco takového znovu dělo. Holocaust. Už jen z toho slova mi běhá
mráz po zádech. Ale proč to všechno? Vždyť to byli nevinní lidé,
kteří nikomu nic neudělali.
Hanka
Nejvíc mě mrzelo, že tam trpěly a umíraly i děti, které vůbec
netušily, co se děje.
Andrea
Video, co natočily děti z Hartmanic, bylo opravdu výstižné. Velmi mě zaujalo, jak se vyptávaly starých lidí. Jejich pocity byly moc
smutné.
Markéta

Jen trochu jiní, a byli určeni k likvidaci Nejen že je to nelidské, ale
také nemorální. Absolutně se mi nelíbí, jak propagandu podsouvali
už i malým dětem ve škole. To, jak všem „vymývali mozky“ tím, že
jsou židé špatní a kdokoli se s nimi bude bavit, bude taky nedobrý.
Podle mě má každý právo na svůj názor, vyznání, orientaci a nikdo
nemá pravomoc zasahovat do toho, jaký ten názor bude.
Viděli jsme fotky té doby. Fotky mrtvých lidí. Názory pamětníků,
kteří to přežili a musím říct, že je to opravdu smutné, když popisují,
jak jim zabíjeli rodiny. Práce některých lidí spočívala právě v tom, že
museli mrtvé házet na hromady, přemisťovat je, což je otřesné. Ale
právě oni říkají, že to, že odklízeli mrtvé, nebylo skoro nic proti tomu,
jaký měli hlad. Což je také kruté a nepředstavitelné.
Ta doba byla strašná. Lidé lidem přichystali takové peklo!
Jak někdo může v dnešní době popírat holocaust a říkat, že se
tohle vlastně nikdy nedělo?
Iveta

Nenávist k Židům se táhne už od středověku. Jako jediní neumírali, když se městem šířil mor, protože právě jejich víra spočívala
v očistě, což nebyla pro tehdejší dobu žádná samozřejmost. To pro
mě byla novinka, kterou jsem se dozvěděla na přednášce o holocaustu. Předtím mi to nikdo neřekl...
V dalších částech jsem si prakticky opakovala to, co mi už několikrát vysvětloval někdo jiný, ale stejně jsem dávala pozor, protože je
to sice smutné, ale přesto zajímavé téma.
Pořád mě zaráží to, že když si chtěly židovské děti za války hrát,
bylo to leckdy na židovském hřbitově, protože to bylo pro ně jediné
místo, kde se židé mohli nerušeně zdržovat. Tohle nikdy nebudu
brát na lehkou váhu.
Přijde mi nelidské, jak se k Židům, ale také i k homosexuálům,
k Romům, Němci chovali. Nic jim neudělali, byli to lidé jako ostatní.

Text, foto: Mgr. Martina Blažková
studenti 1. ročníků

Úspěch našich studentek

ve 3. ročníku Účetní olympiády pro studenty středních odborných škol
V letošním školním roce už potřetí vyhlásila katedra finančního účetnictví a auditingu
Vysoké školy ekonomické v Praze Účetní
olympiádu pro studenty středních odborných
škol. Olympiáda byla jako tradičně pořádána dvoukolově. V prvním kole zpracovávaly
soutěžní týmy modelovou studii – účetní závěrku fiktivního podniku.
V prvním a druhém ročníku bylo naše
řešení v 1. kole hodnoceno pochvalou a
jako vynikající. Letos, kdy naši školu pod
vedením Ing. Hany Šťavíkové reprezentova-

ly studentky 4. ročníku obchodní akademie
Lenka Gerčáková, Iveta Kotrbatá, Denisa
Sochorová, Markéta Šterclová a Jitka Válková, postoupil tým do finálového kola, které se
konalo 22. listopadu v Praze. V tomto kole
zpracovávaly týmy řešení tří zadaných úkolů. Současně s tím každý tým prezentoval
řešení jednoho z úkolů v diskusní sekci. Na
vypracování řešení všech úkolů a přípravu
prezentace byly vymezeny 4 hodiny. Hodnotící komise určila následující pořadí:
1. místo: Obchodní akademie a jazyková
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škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem
2. místo: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Valašské Meziříèí
3. místo: Mìstská střední odborná škola,
Klobouky u Brna
Slavnostní vyhlášení výsledkù a ocenìní
týmù se uskuteènilo 23. listopadu v rámci 13.
roèníku Pedagogické konference v Praze.
Text: Ing. Hana Šťavíková

Dům č. 80, bývalá prodejna textilu
Na konci 18. století patřil dům č. 80 rodině Krátké – Matouši Krátkému,
nar. 1685 a jeho ženě Barboře. R. 1776 se zde žení Ignác Krátký (syn
Matouše Krátkého) s Annou Báňovou z Bohumilic. Jako vlastník je také
uveden v Josefínském katastru z r. 1787. Ještě v r. 1800 se jim zde
narodilo dítě. Otec Matouš Krátký umírá r. 1777 ve věku 89 let a jeho
žena Barbora r. 1786. Roku 1803( rok po smrti své ženy Anny) se
žení 56letý vdovec Ignác Krátký se 49letou Marianou Lobpreisovou,(
zemřel r. 1812 ve věku 67 let).R. 1807 se vdává Marína, dcera Ignáce
Krátkého za 33 letého Pavla Krupičku. Ještě v roce 1823 se jim na
č. 80 narodil syn Václav.( r. 1826 Pavel Krupička ve věku 45 let zemřel). Roku 1827 se vdově po Pavlu Krupičkovi Maríně narodila dcera
Marína. R. 1829 se vdává tato 37letá vdova Marína Krupičková za
32letého Martina Lobpreise a v r. 1830 se jim narodil syn Jan. Bydlí
v domě č. 80 se svým prvorozeným synem Josefem Krupičkou, ¼ láníkem a jeho ženou Karolínou roz. Mrázkovou. Těmto manželům se zde
ještě roku 1849 narodil syn Pavel. Roku 1850 Josef Krupička ve věku
43 let umírá. V domě č. 80 bydlí jeho syn Josef Krupička . ¼ láník,se
svojí ženou Zuzanou, roz. Kleinovou z Nosislavi. R. 1863 se jim na
tomto č. 80 narodil první syn Václav. Ještě v r. 1873 se jim zde narodila
dcera Kristína.
Roku 1875 je na č. 80 v pozemkové knize uváděn jako vlastník Josef
Wurm, r. 1889 jeho syn.
R. 1877 je na č. 80 uváděn František Dočkal,nar. r. 1842., zemřel 1915,
solicitátor c.k. notářské kanceláře v Kloboukách, syn Jana Dočkala, pololáníka z Vícova u Prostějova a jeho žena Anna Žandovská,nar. 1849
v Milovicích, zemřela 1924, dcera mlynáře z Těšan, kterým se v tomto
roce zde narodil syn. Ještě v r. 1881 se jim na tomto čísle narodila dcera Růžena. František Dočkal koupil dům v Příhoně č. 301(dnes Marie
Vlčková a rodina Grabovská). Z 12ti narozených dětí se jich 5 dožilo dospělého věku. Jako poslední se narodila dvojčata Anna a Marie, později
provdaná Stehlíková, učitelka v Kloboukách.
Od r. 1890 vlastnil dům č. 80 obchodník František Racek se svojí ženou
Emílií, roz. Čičatkovou. 2. května 1902 uvádí ve své žádosti o povolení
přestavby její majitel František Racek uvádí:“ Ze stodoly na domě č. 80
v Kloboukách hodlá zříditi pan František Racek dva pokoje, 1 průjezd
s vraty, spíže, kuchyň a záchody. Zdi i střecha zřídí se z tvrdého materiálu. Mimo to zřídí ve dvoře svém kolnu vedle zdi od domu č. 81, patřícího Josefě Vodákové. Též uličku mezi zdí domu č. 80 a č. 81 zakryje
na svůj náklad pan František Racek, za tím účelem, aby dešťová voda
do této nevnikala“. Stavební povolení mu bylo uděleno.
Protokol ze dne 1. srpna 1903 v obecní kanceláři v Kloboukách: „ Pan
František Racek oznámil dne 27. května 1903, že stavbu nové budovy,
respektive přestavbu na č. 80 v Kloboukách již ukončil a žádal, aby
stavba tato byla prohlídnuta a povolení k obývání uděleno bylo. Po
prohlédnutí stavby této, uvádí znalec stavitelský následující: Stavba
tato jest dle výkresů a řádu stavebního vyhovující a nenalézám vady,
která by opravy vyžadovala. Přístavba v pravém křídle pozůstává ze 2
světnic, kuchyně a spíže, pod kterými nacházejí se prádelna a sklípek.
Přístavba na levé straně pozůstává ze 3 světnic, kuchyně, komory a
záchodu. Mezi oběma byty nachází se průjezd. Novostavba i přestavba shledána zdravotním požadavkům
vyhovující a proti obývání není čeho
namítati!.
František Racek zemřel r. 1908, již r.
1904 odstoupil dům své dceři Miladě
Švihnosové.
Při sčítání lidu r. 1921 je uvedeno, že
v domě č. 80 bydlí majitelka Milada
Švihnosová, roz. Racková, nar. 1875
v Kloboukách, vdova po Vladimíru
Švihnosovi, berním adjunktovi, se svým
synem Pavlem, nar. 1904. Dále zde
Leopold Zoubek
bydlí v bytě Šebesta František, nar.

1890 v Kloboukách, obuvník s vlastní živností se svojí ženou Tatjanou,
pocházející z Ruska a r. 1920 přivdanou do Klobouk a v dalším bytě
Muricová Emílie, nar. 1900 v Rosicích, od r. 1918 bydlící v Kloboukách,
lékárnice v lékárně Vladimíra Volka.
Dům č. 80 koupili r. 1923 manželé Kristýna a Leopold Zoubkovi.
V tomto roce dostává Leopold Zoubek povolení k otevření obchodu se
střižním zbožím.
12. března 1925 žádal Leopold Zoubek o povolení adaptace domu č.
80 v Kloboukách. Stavební komise zjistila:“Dle předložených plánů, zamýšlí pan L. Zoubek boční hlavní zeď, jakož i část hlavní přední zdi
v délce 2 m i štít, úplně rozebrati a tuto boční zeď novou postaviti, jak
stavební čarou bylo stanoveno.V této boční zdi budou 2 a v hlavní přední zdi pak 1 výkladní okna opatřená železnými roletami. Roh stavení
bude zkosený, v němž se bude nacházeti vchod do obchodu. Obchod
zvětší se tím, že dělící zeď obchod a světnice, bude zbourána a obě
místnosti sceleny v jednu obchodní místnost“.
Na žádost a po provedeném komisionálním jednání ze dne 27. 5. 1932
uděluje Obecní stavební úřad v Kloboukách povolení adaptace v domě
č. 80: v hlavní čelní zdi obytného domu budou vybourána vrátka, zrušen průjezd a nahrazen chodbou o šířce 250 cm. Na místě, kde se
nacházela vrátka, budou zazděny jednokřídlé okrasné dveře o šířce 12
x 260 cm, které budou sloužit jako hlavní vchod domu č. 80 a budou se
otevírat dovnitř. Zeď oddělující ložnici a pokoj, bude zbořena a postavena o 120 cm dále k hlavnímu vchodu, kde bude zabudováno okno o
světlosti 80/160 cm.
Manželé Zoubkovi měli dvě dcery Vlastu a Milušku. Vlasta se po válce,
před r. 1848 provdala za syna majitele Darexu Jeřábka, spolu měli dceru Kamilu, v padesátých letech emigrovala s manželem do Austrálie,
rozvedla se a po rozvodu odešla do Ameriky, kde se znovu provdala a
měla 2 děti. Miluška se provdala za hudebníka Šuberta do Prahy, který
emigroval do Německa. Sama vychvávala sestřinu dceru Kamilu, který v 15letech spáchala sebevraždu. S manželem se po jeho emigraci
do Německa rozvedla, znovu se provdala a měla své dvě děti. Zemřela
v r. 2011.
R. 1958 odstoupili manželé dům své dceři Milušce Šubertové, v domě
však bydleli až do r. 1964, kdy se odstěhovali do Prahy ke své dceři Milušce Šubertové. Dům i pozemek odkoupilo Spotřební družstvo
Jednota. Mikulov. Byt v pravé části domů Jednota zpočátku pronajímala k bydlení, později využívala jako sklad nábytku. Obchod s textilem
provozovala i nadále až do r. 2001, kdy celý dům odkoupili od Jednoty
manželé Hana a Marcel Vystoupilovi. Část domu, v němž býval sklad
zbourali a postavili zde novou moderní prodejnu s domácími potřebami
a železářství.
Zpracovala Dana Bobková
Použitý materiál: matrika Klobouk, Stavební úřad Klobouky u Brna,
Katastrální úřad Hustopeče, pozemková kniha, Okresní archív
Mikulov, Informace paní Marie Vytopilové, Informace paní Hany
Vystoupilové, Informace paní Marie Vlčkové
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Fotografie: D. Bobková, soukromý archív paní Marie Vytopilové

Dům č. 80

Manželé Dočkalovi

Ztroskotala úcta k minulosti na penězích nebo lhostejnosti?
V letošním roce jsme vzpomněli 140.
výročí narození významného pedagogického spisovatele, učitele, inspektora a
přítele T. G. Masaryka Emanuela Havelky. Článek o tomto významném muži vyšel v 1. čísle VM. Myslím si, že Klobouky
nemají mnoho takových osobností a ještě
méně z nich je pochováno na klobouckém
hřbitově. Snad jen dva : Ferdinad Císař a
Emanuel Havelka. Zatímco hrob F. Císaře
je upravený, při pohledu na polorozpadlé místo posledního odpočinku Emanuela
Havelky se svírá srdce. Bohužel Emanuel
Havelka zemřel bez potomků, byl ženatý s Libuší, roz. Odstrčilovou, které však
zemřela mladá na tuberkulózu a Havelka se již více neoženil. Jeho přání, být
pochován v Kloboukách vedle své ženy,
splnili jeho přátelé. Myslela jsem si, že

z úcty k jeho osobnosti i s ohledem na
mladou generaci, kterou bychom měli této
úctě také učit, by bylo vhodné se o opravu
hrobu postarat. Nebyla by to velká částka
– zakonzervování pískovcového náhrobku, aby nepodléhal další erozi a oprava
popadaných sloupků a zábradlí, dle slov
kameníka by se jednalo o částku do 5 tisíc. V tomto smyslu jsem zjara napsala
radě města Klobouky dopis, na který jsem
doposud nedostala žádnou odpověď. Nevím, je-li povinností odpovědět, zda byla
žádost projednána a s jakým výsledkem,
ale myslím si, že by to měla být alespoň
slušnost. Vzhledem k tomu, že hrob Emanuela Havelky zůstává stále ve stejném
ubohém stavu, předpokládám, že tato
„záležitost“ byla smetena ze stolu.
Dana Bobková

Hrob E. Havelky

Činnost MAS Hustopečsko, o. s.
Místní akční skupina Hustopečsko, o. s. (zkr. MAS Hustopečsko, o. s.) je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení
občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný
rozvoj regionu. Sdružení bylo založeno 17. srpna roku 2007
lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na
rozvoji svého regionu. Po počátečním nezdaru byla činnost
obnovena v září 2012. Územní působnost byla určena na
základě společných charakteristik, které naše území spojují
(cestovní ruch, vinařství, kulturní a historické tradice). Zároveň ovšem kopíruje hranici správního obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče, ke kterým se přidala obec Zaječí.
MAS Hustopečsko, o. s. pracuje na principu LEADER, což
je metoda rozvoje regionu podporující partnerství místního,
podnikatelského, veřejného a soukromého sektoru v poměru
1:3. V současné době je naším cílem připravit území na nové
programovací období 2014-2020 tak, abychom byli schopni co
nejefektivněji podpořit územní rozvoj MAS v následujících letech. Za tímto účelem jsme v únoru a březnu 2013 požádali o
dotace z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského

intervenčního fondu a JMK na vytvoření integrované strategie
území. Naše žádosti byly schváleny a my získali finanční podporu ve výši 583 000,- Kč. Od toho momentu jsme započali
činnosti, jejichž cílem bude v průběhu roku 2014 předložení
hotového strategického plánu. Prvním krokem bylo navázání
spolupráce s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s., která je
jednou z nejstarších a nejúspěšnějších MAS v České republice. V červenci pomocí starostů obcí Hustopečska byli zváni
občané a místní organizace na komunitní plánování konané
v srpnu v Hustopečích u Brna, Kloboukách u Brna a Velkých
Pavlovicích. Cílem těchto veřejných setkání bylo získat co
nejvíce pohledů a informací o současném stavu našeho mikroregionu a představa o jeho budoucnosti. Tyto podněty byly
zpracovány a v současné době dochází k jejich úpravě do takové formy, aby mohly být použity ve strategii. V tomto nám
pomáhají vytvořené pracovní skupiny cca 20 lidí, kteří projevili
zájem spolupracovat a podílet se na tvorbě strategického plánu. Další informace naleznete na www.mashustopecsko.cz.
Ing. Michal Zich a Ing. Přemysl Pálka

13 byla pro Mirandii rozhodně šťastná a štědrá
Sobotní dobročinná aukce v Hotelu Centro skončila velkým úspěchem a
BETLÉMU přinesla nádherných 400 600
Kč, které pokryjí část nákladů, jež musí
organizace vynaložit na realizaci projektu
Vybudování objektu chráněného bydlení
Mirandie v Brumovicích.
Dobročinná aukce se jako každý rok
konala v rámci společenského večera,
který Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
pořádalo letos již po 13. V prostorách Hotelu Centro se sešlo asi 150 hostů a přátel
BETLÉMA, kteří zaplnili velký sál. Společenský večer začal oficiální částí, ve které
všechny přítomné pozdravil ředitel středis-

ka Petr Hejl, senátor a náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek,
který nad akcí již poněkolikáté převzal
záštitu a je také pravidelným a aktivním
účastníkem dražby a další hosté. Středisko také ocenilo své významné dárce za
poslední rok předáním děkovných listů.
Následovala prezentace o pokračování
projektu výstavby chráněného bydlení Mirandie a poté hudební vystoupení brněnské kapely Svítání, která všem přítomným
představila svou original czech music.
Potom již následovala velmi napínavá
a často i dramatická část programu - samotná dražba exponátů. Do aukce jich
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bylo připraveno celkem 45, z toho polovinu tvořily výrobky přímo klientů střediska
BETLÉM, z ¼ díla věnovaná místními
umělci a další ¼ tvořily různé kolekce vín.
V průběhu večera však přibyly další dva
exponáty, opět kolekce vín. O celou řadu
exponátů vedli dražitelé úporný a dlouhý
boj. Nejvyšší vydražená částka za jeden
exponát se vyšplhala na 39 000 Kč. Jednalo se o dřevěnou dárkovou kazetu, která
obsahovala archivní sekt z roku 1971, dále
láhev hroznového oleje a odlévaný bronzový zvonek s motivem jesliček. Do aukce věnoval Víno-vín Morava ze Strážnice.
Nejdráže prodaným uměleckým dílem byl

keramický Betlém z dílny Moniky Šemorové z Boleradic, za který jeho nový majitel
zaplatil 26 000 Kč. Nejúspěšnějším exponátem pocházejícím od klientů střediska
se stala elektrická stolní lampa zdobená
skleněnou mozaikou s motivem rozkvetlé
louky, která byla vydražena za 21 000 Kč.
Autorkou tohoto exponátu je Marie Žáková
z Domova Betlém, která vzhledem ke svému postižení pracuje výhradně nohama.
Prodáno bylo všech 47 exponátů, přičemž
průměrná cena za 1 exponát dosáhla výše
8 523 Kč. Z celkem 36 zapsaných dražitelů
bylo úspěšných 19. Nutno podotknout, že

na výsledku a celé úžasné atmosféře dražby se svým skvělým a naprosto profesionálním způsobem licitování zasloužil i pan
Miroslav Strouhal.
Pokud k výtěžku dražby připočteme
dalších 5 000 Kč, které věnovali další 2
neúspěšní dražitelé a 14 644 Kč, za které
nakoupili návštěvníci ve stánku další dárky
a výrobky, získalo středisko BETLÉM na
financování výstavby chráněného bydlení
Mirandie částku 420 244 Kč. Další podporu ve výši 300 000 Kč slíbila poskytnout
Fosfa, a.s., která se tak stala hlavním partnerem projektu.

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM tak
získalo zhruba 22 % finančních prostředků, které musí vynaložit jako spoluúčast na
projekt, který je z 85 % financován formou
dotace prostřednictvím ROP Jihovýchod.
Zbývající finance chce vedení střediska získat od dalších partnerů a také prostřednictvím veřejné sbírky. Pomoci může
i široká veřejnost přispěním do sbírkových
pokladniček umístěných v různých prodejnách na území Jihomoravského kraje, zasláním DMS ve tvaru DMS MIRANDIE na
číslo 87777, nebo DMS ROK MIRANDIE.
Bc. Jana Lexová

KULTURNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
Kalendář kulturních akcí leden – květen 2014
18.1. 2014
31.1. 2014
1.2.2014
7.2.2014
22.2.2014
Únor 2014
Únor 2014
15.3.2014
22.3. 2014
Březen 2014
1.5. 2014

Zabíjačka – TJ Sokol, oddíl kopané Klobouky
Reprezentační ples MěVG – sál MěSOŠ Klobouky
Zlatá ski Vohavy – lyžařský a běžecký závod
Ples MěSOŠ Klobouky
Krojový ples – DH Lácaranka, sál MěSOŠ Klobouky
Cyklus přednášek – KIC Klobouky
Dětský maškarní bál
Hasičská zabíjačka – SDH Klobouky
Maškarní ples TJ Sokol, sál MěSOŠ Klobouky
Měsíc knihy: Týden čtení od 4. do 6. 3. 2014 v Městské knihovně
Tradiční kloboucký jarmark, doprovodné akce
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René Falta (trenér IMOS FbC Aligators Klobouky):
Mnozí soupeři nám nemůžou přijít na jméno
Klobouky díky senzačním vítězstvím z posledních dvou kol,
kdy nejdříve porazily vedoucí tým soutěže Petrovice a den poté v
tu chvíli druhou Opavu, přezimují na čtvrtém místě. Je zajímavé,
že i přes své výborné postavení, ze všech týmů vstřelily nejméně
branek - 57. Jejich nejsilnější zbraní je však defenzíva, a díky ní
jsou tam kde jsou. Inkasovaných 47 branek je společně s Petrovicemi a Havířovem nejméně.
Jak jste spokojen s výsledky vašeho týmu po 11. kole?
To co jsme si před začátkem sezóny předsevzali, tedy pohybovat se ve vrchních patrech tabulky se daří naplňovat. I když nám
pro náš herní styl a projev mnozí soupeři nemůžou přijít na jméno,
tak se ukazuje, že naše sázka na defenzivní styl hry nám zatím
vychází. Pokud k tomu ještě připočítám týmového ducha, bojovnost a přístup všech hráčů k zápasům, pak není naše postavení
v tabulce nijak náhodné. Osobně mě mrzí pouze ztráta bodů ze
zápasů s Frýdkem a Bulldogs „B“, kdy jsme odehráli v obou případech dobré zápasy, ale na plný bodový zisk nedosáhli. Jinak
samozřejmě spokojenost.
Co vás zatím na průběhu soutěže nejvíce překvapilo?
Největším překvapením je pro mě především velká vyrovnanost soutěže. Tady prohraješ třeba jen jeden zápas víkendu a klidně spadneš až o tři místa níž. Pro všechny týmy je to pak opravdu velmi náročné a jakákoliv ztráta v tříbodovém systému je zde
problém. Jistě opět mohou zaznít ze strany některých týmů připomínky, že výsledky neodpovídají reálné kvalitě některých týmů, ale
každý si ty body musel uhrát na hřišti, takže tyto námitky neberu.
S jakou pozicí by jste na konci soutěže byli spokojeni?
O úspěchu či neúspěchu v sezóně se většinou rozhoduje až ve
druhé polovině soutěže. Týmy již o sobě vědí a tak odvetné zápa-

sy jsou většinou vždy o něčem jiném než byly ty v první polovině.
Nečeká nás tedy nic jednoduchého. Ohledně našeho konečného
umístění jsem však realista. Do čtyřky náš velký úspěch, do šestky
náš hlavní cíl.
Který tým podle vás skončí první?
Těžká otázka. Z pohledu tabulky to může být kterýkoliv tým,
který je nyní v tabulce do 7. místa. Do konce soutěže je ještě
hodně volných bodů. Je tam také řada faktorů, které o konečném
vítězi budou nakonec rozhodovat. Navíc každý tým má ve svém
středu řadu osobností, na nichž budou konečné výsledky záviset.
Já osobně tipuji, že vítězem se stane Havířov.
V jakém zápase jste podali nejlepší výkon?
Asi to bylo hned v úvodu soutěže v Ostravě v zápase s MVIL,
tam jsme jeli jako naprostý outsider, ale díky bojovnému výkonu
celého týmu jsme dokázali překvapivě zvítězit. Byl to začátek sezóny a nikdo od nás nic moc nečekal.
Opačná otázka: V jakém nejhorší?
Paradoxně to byl zápas hned na druhý den v Olomouci. Přijeli
jsme tam jak mistři světa a tak to taky dopadlo. Po všech stránkách všechno špatně. Naštěstí jsme se z toho dokázali poučit a až
na výpadek v první třetině zápasu s Gullivers v Brně jsme dokázali
zbylé zápasy první časti soutěže odehrát v klidu a dobré pohodě.
Poslední otázka: Jak dopadnou české ženy na domácím na
MS v Brně a Ostravě?
Přeji si, aby co nejlépe, protože na jejich výkonu bude záviset
úspěšnost a především atraktivita celého mistrovství pro českého
fanouška. Jsem životní optimista a věřím tedy v medaili a bude to
bronz.

Florbalové soutěže pokračují na plné obrátky
2. liga mužů – divize IV

Tabulka:

Výsledky:

1. Petrovice

11

26

85 : 49

MVIL Ostrava

-

IMOS FbC Aligators

0:3

(0:1, 0:1, 0:1)

2. Havířov

11

24

78 : 49

Tempish FBS Olomouc

-

IMOS FbC Aligators

9:7

(4:2, 3:1, 2:4)

3. Opava

11

23

84 : 58

IMOS FbC Aligators

-

FBC Spartak Přerov

4:3

(0:0, 0:0, 4:3)

4. Klobouky

11

22

57 : 49

IMOS FbC Aligators

-

FbC Play. Prostějov

9:3

(3:1, 4:1, 2:1)

5. Frýdek – Místek

11

22

72 : 79

11

20

11

19

68 : 62

11

13

Florbal Torpedo Havířov

-

IMOS FbC Aligators

4:5

(3:1, 0:4, 1:0)

6. Ostrava

FbC BD Frýdek – Místek

-

IMOS FbC Aligators

5:4

(1:0, 1:4, 3:0)

7. Gillivers Brno

FBK Spartak Hluk

-

IMOS FbC Aligators

4:5

(1:1, 1:0, 2:4)

8. Přerov
9. Bulldogs Brno B

11

71 : 59
64 : 65

Gullivers Brno

-

IMOS FbC Aligators

7:5

(4:0, 0:2. 3:3)

13

68 : 79

Retro Bulldogs Brno B

-

IMOS FbC Aligators

8:7

(1:2, 1:1. 5:4, 1:0)

10.Olomouc

11

7

63 : 100

IMOS FbC Aligators

-

AQM Petrovice

3:2

(1:0, 1:1,1:1)

11.Prostějov

11

6

58 : 87

IMOS FbC Aligators

-

S.k.P.E.M.A. Opava

5:4

(0:2, 3:1,2:1)

12.Hluk

11

3

68 : 100

Po první polovině soutěže je v kanadském bodování na 3. místě se ziskem 32 bodů za 14 branek a 18 přihrávek hráč našeho
oddílu Tomáš Líznar.
Nejvíce branek v soutěži nastřílel útočník první formace našeho mužstva Ladislav Dufek. Soupeřům dal celkem 23 gólů, což je
více jako 2 branky na 1 utkání.
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3. liga juniorů – divize VI

Tabulka:

Výsledky:

1. FBC Slovácko

11

27

53 : 24

FF4E Sokol Val. Klobouky

-

FbC Aligators

5:6

2. FbC Aligators

10

22

59 : 30

FbC Aligators

-

1.AC Uh. Brod

10:3

3. Bulldogs Brno B

10

22

56 : 28

FbC Aligators

-

Bulldogs Brno B

4:5

4. FbC Holešov

11

18

55 : 41

TJ Sokol Židenice

-

FbC Aligators

1:9

5. TJ MEZ Vsetín

10

13

53 : 41

FbC Holešov

-

FbC Aligators

3:6

6. Valašské Klobouky

11

13

53 : 52

FbC Aligators

-

TJ MEZ Vsetín

7:4

7. 1. ACUherský Brod

10

8

41 : 67

8. TJ Sokol Židenice

11

0

14 : 101

FbC Aligators

-

Valašské Klobouky

4:4

FBC Slovácko

-

FbC Aligators

3:2

Bulldogs Brno B

-

FbC Aligators

2:3

FbC Aligators

-

TJ Sokol Židenice

8:0

Soutěže dětí
Pod hlavičkou ZŠ Klobouky u Brna mají Aligátoři v soutěžích
ještě družstvo elévů a mladších žáků. Cílem obou soutěží je zapojení co největšího počtu dětí do sportování. Aby trenéři netaktizovali v bojích o mistrovské body a nedávali tak příležitost

V kanadském bodování je Patrik Jedlička druhý se ziskem
17 bodů. Pavel Soldán je 3, má bodů 16.

ke hře jen těm nejlepším, v zápasech nejsou udělovány body
za vítězství ani za nerozhodný výsledek. Z tohoto důvodu není
vedena ani tabulka pořadí jednotlivých družstev. V soutěži elévů
hraje 10 družstev, v soutěži mladších žáků je zapojeno týmů 17.
Pavel Volek ml.

Prodejní doby klobouckých obchodů o Vánočních svátcích
Na tomto místě vždy před koncem roku uveřejňujeme otevírací doby obchodů a služeb. Proto žádáme všechny kdo mají
zájem o zveřejnění, aby nečekali až budou vyzváni a doručili
podklady do redakce sami. Tato služba je na konci roku zdarma.

Pro všechny ostatní případy platí ceník inzerce, který zašleme
na požádání. Ve zkratce: celostránkový inzerát je za 1600Kč, a
je možno zadávat některé celočíselné zlomky strany A4, tj. ½,
1/3, ¼, 1/6 a 1/8 stránky. Nejmenší inzerát je tedy za 200Kč.

Vánoční prodejní doba

27.12.2013

pátek

7,30 - 12,00

13,00 - 17,00

datum

den

dopoledne

odpoledne

28.12.2013

sobota

7,30 - 11,00

zavřeno

16.12.2013

pondělí

7,30 - 12,00

13,00 - 17,00

29.12.2013

neděle

zavřeno

zavřeno

17.12.2013

úterý

7,30 - 12,00

13,00 - 17,00

30.12.2013

pondělí

7,30 -12,00

13,00 - 17,00

18.12.2013

středa

7,30 - 12,00

13,00 - 17,00

31.12.2013

úterý

7,30 - 11,00

zavřeno

19.12.2013

čtvrtek

7,30 - 12,00

13,00 - 17,00

1.1.2014

středa

zavřeno

zavřeno

20.12.2013

pátek

7,30 - 12,00

13,00 - 17,00

2.1.2014

čtvrtek

inventura

inventura

21.12.2013

sobota

7,30 - 11,00

zavřeno

3.1.2014

pátek

inventura

inventura

22.12.2013

neděle

7,30 - 11,00

zavřeno

4.1.2014

sobota

inventura

inventura

23.12.2013

pondělí

7,30 - 12,00

13,00 - 17,00

5.1.2014

neděle

zavřeno

zavřeno

24.12.2013

úterý

7,30 - 12,00

zavřeno

6.1.2014

pondělí

inventura

inventura

25.12.2013

středa

zavřeno

zavřeno

7.1.2014

úterý

7,30 - 12,00

13,00 - 17,00

26.12.2013

čtvrtek

zavřeno

zavřeno

DROGERIE Pavel V O L E K,
Bří. Mrštíků 20, Klobouky u Brna, IČ 88247155
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Inzerce

Potraviny ,,U Vašulků" Klobouky
Vánoční prodejní doba

Potraviny "U Vašulků"
děkují všem svým zákazníkům za
projevenou důvěru v roce 2013.
V novém roce přejeme všem mnoho
zdraví, štěstí a pohody.

Vánoční prodejní doba

21.12.2013 sobota

06:30 – 11:00

22.12.2013 neděle

zavřeno

23.12.2013 pondělí

6:00 - 17:00

24.12.2013 úterý

zavřeno

25.12.2013 středa

zavřeno

26.12.2013 čtvrtek

zavřeno

27.12.2013 pátek

06:00 – 17:00

Datum

Den

Prodejní doba

28.12.2013 sobota

06:30 – 11.00

21.12.

Sobota

8:00 – 11:00

29.12.2013 neděle

zavřeno

22.12.

Neděle

9:00 – 12:00

30.12.2013 pondělí

6:00 - 17:00

23.12.

Pondělí

8:00 – 17:00

24.12.

Úterý

Zavřeno

31.12.2013 úterý

6:00 - 11:00

25.12.

Středa

Zavřeno

1.1.2013 středa

zavřeno

26.12.

Čtvrtek

Zavřeno

2.1.2013 čtvrtek

14:00 – 17:00

27.12.

Pátek

8:00 – 17:00

28.12.

Sobota

8:00 – 11:00

29.12.

Neděle

Zavřeno

30.12.

Pondělí

8:00 – 17:00

31.12.

Úterý

Zavřeno

1.1.

Středa

Zavřeno

2.1..

Čtvrtek

8:00 – 17:00

Budeme mít do
23. 12. otevřeno
Po-Pá 8:00 - 17:00, So 8:00 - 11:00,
24. 12. od 8:00 - 11:00
25 - 29. 12. Zavřeno
poté od 30. 12. opět klasický provoz
Po-Pá 8:00 - 17:00.
Lukáš Máca
Hračky nad poštou
Masarykova 757/1
691 72 Klobouky u Brna

Vánoční prodejní doba
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově
prodejna Klobouky u Brna
21. prosince - sobota

6,45 – 10,30

22. prosince – neděle

6,30 – 12,00

23. prosince – pondělí

6,45 – 11,00

24. prosince – úterý

6,00 – 12,00

25. prosince - středa

ZAVŘENO

26. prosince - čtvrtek

ZAVŘENO

27. prosince - pátek

6,45 – 12,00

28. prosince – sobota

6,45 – 10,30

29. prosince – neděle

ZAVŘENO

30. prosince - pondělí

6,45 – 11,00

31. prosince – úterý

6,00 – 13,00

1. ledna 2014 – středa

ZAVŘENO

14
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14,00 – 17,00

Inzerce
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Redakční rada Větrného mlýna
přeje všem svým čtenářům a přispěvatelům
Spokojené prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví a štěstí
v novém roce
Inzerce

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,
kteří od 25.9.2013 do 30.11.2013 oslavili životní jubileum
70 let
30.9.

Jana Mazalová, Císařova

75 let
25.9. Věra Pilátová, Polní
28.9. Karel Effenberger, Dlouhá
15.10. Miroslava Plichtová, Kašnická
80 let
30.9.
11.11.
17.11.

Irena Nejtková, Lesní
Ludmila Ondrová, J.A.Komenského
Ing. Milan Kyncl, Nádražní

90 let
27.11. Otilie Vojáčková, Nádražní
93 let
6.10. Anna Vašíková, Jiráskova
99 let
2.11. Drahomíra Rožnovská, Dlouhá
Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
•
Klára Plisková, Nádražní
•
Kryštof Welzl, Brněnská
Navždy nás opustili
•
František Mezuláník, roč. 1920
•
Ludmila Omastová, roč. 1935
•
Josef Bdinka, roč. 1932

Větrný mlýn č. 4/2013
Občasník občanů klobouckého regionu.
Vychází 4x ročně. Vydává Město Klobouky u Brna. Registrováno MK ČR E 11 783. Identif. č. vydavatele 00283258. Odpovědný redaktor Ing. Jaroslav Pavlík. Členové redakční rady: Ing. Eva Šerháková, Marie Vlčková. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Neprošlo
jazykovou úpravou. Vyšlo dne 16. 12. 2013, nákladem 400 výtisků, cena 25,- Kč. Uzávěrka příštího čísla 14. 3. 2013. Příspěvky do časopisu
e-mailem na adresu: VetrnyMlyn@email.cz, nebo na CD, disketě či jiném elektronickém nosiči, v libovolném textovém editoru, případně na
papíře. Fotky nejlépe v elektronické podobě a nebo klasické fotografie. Sazba: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav, www.vydavatelstvibrazda.cz
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Bohumilických
předvánočních dílen
se každoročně účastní
většina místních dětí
Foto: Marie Adámková
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Mikuláš
v mateřské škole
Foto: Jaroslav Pavlík
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