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Vážení spoluobčané,
letošní překotný nástup jara jakoby naznačil, že ve stejném
duchu se ponese i rok 2014, označený politology jako rok volební. Máme za sebou téměř tři měsíce posledního čtvrtého roku
volebního období 2011 – 2014. Je logické se za sebe ohlédnout a pomalu sčítat to, co se podařilo, a stanovit priority toho,
co se ještě musí dokončit nebo změnit. Mnohé hlasy hodnotí
vývoj v Kloboukách jako pomalý, převládají kritická stanoviska
ohledně hospodářských výsledků a je poukazováno na to, že
se v našem městě „nic neděje“, nebo „děje málo“. Co se týká
posledně zmiňovaného jevu, není nic jednoduššího, než uvést
výčet toho, co se podařilo:

rok 2014 – předpoklad
- rekonstrukce a rozšíření sokolovny – rozpočtové náklady 30
mil.Kč
- zateplení areálu MěSOŠ – rozpočtové náklady 35 mil.Kč
- revitalizace zeleně ve městě – předpoklad 1,6 mil.Kč
- zřízení malé kompostárny vč. techniky – předpoklad 2 mil. Kč
- rekonstrukce kanalizace – rozpočtové náklady 75 mil. Kč
Dále každoročně se provádí údržba a opravy městského majetku (vstup do zámku, opravy chodníků apod.) ve výši min.1 mil.Kč.
Také je důležité uvést, že rozpočet města nejsou pouze investice, ale a hlavně provozní náklady města. Proto jsou k dispozici hospodářské ukazatele, které naznačují, jak v současné
době hospodaření našeho města vypadá, jak se podařilo zefektivnit provoz města a jaký výsledný „účet“ můžeme Klobouckým
občanům v období 2010 – 2012 vystavit. Přestože hospodářské
výsledky za rok 2013 ještě nejsou oficiálně potvrzeny, i rok 2013
může počítat s výrazným přebytkem hospodářského výsledku.
Kritika ke komunální politice určitě patří, musí být ale objektivní. Proto je důležité pro každého z nás, být informován a
dokázat spojit věci, které k sobě patří. Ekonomické ukazatele,
které ukazují, na to, jak vypadá hospodaření města, jsou k objektivní kritice dobrým základem.
Přeji všem krásné jaro, šťastné a veselé Velikonoční svátky
a v dalším hektickém období pozitivní pohled na svět okolo.
Ing. Zdeněk Lobpreis
starosta

rok 2011
- rekultivace skládky TKO v Martinicích 1.etapa – 12 mil.Kč
- pořízení dětského hřiště v MŠ – 0,6 mil.Kč
rok 2012
- zahájení 1.etapy rekonstrukce náměstí Přestupní terminál
IDS
rok 2013
- dokončení 1.etapy rekonstrukce náměstí – 43 mil. Kč
- zateplení areálu ZŠ a MěVG – 12,5 mil.Kč
- pořízení zametacího vozu – 3,6 mil.Kč
- pořízení domácích kompostérů – 1,2 mil.Kč
- zřízení další třídy MŠ v ZŠ – 0,5 mil.Kč
Přehled o hospodaření:
Ukazatel/rok

2010

příjmy
výdaje
financování
hospodářský výsledek
výnos skládka

ZPRÁVY
z radnice

2011

-

-

26. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 12.12.2013

2012

42 024 214
47 439 136
5 414 922
-921 781
8 041 568

-

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a souhlasí
- Upravený návrh rozpočtového opatření
č. 5/2013.
- Upravený návrh rozpočtu pro rok 2014 závazný ukazatel paragraf:

2013

39 452 051
31 207 307
-8 244 744
7 458 288
8 798 948

Návrh rozpočtového výhledu pro roky
2014 až do roku 2028 vyvěšený dne
20.11.2013.
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo,
uzavřené se společností STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Hodonín, na „Zateplení
Základní školy a Městského víceletého
gymnázia v Kloboukách u Brna“ , kdy
po započtení méněprací a víceprací dochází k navýšení díla o 554.349,- Kč bez
DPH, s tím že financování tohoto navýšení bude zajištěno z rozpočtu města a
z vlastních zdrojů.
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce na rok 2013, ve výši
36.776,- Kč.
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce na rok 2013- navýšení, ve výši 95.000,- Kč.
Zakoupení hydraulických vyprošťovacích nůžek Holmatro pro potřeby zásahové jednotky SDH Klobouky u Brna .
Financování bude zajištěno z dotace
z rozpočtu JmK a zbývající část bude
uhrazena z rozpočtu města .
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42 156 636
32 010 588
-10 146 047
6 144 887
9 868 952
-

-

-

-

68 805 844
89 178 057
20 372 214
11 316 448
13 492 636

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.
Výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce kanalizace –II.etapa“
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce náměstí a
zámeckého nádvoří –II.etapa“, za podmínky že městu bude poskytnuta dotace
z dotačního programu ROP- Jihovýchod.
Opravu schodiště k hlavnímu vchodu do
budovy MěSOŠ a dále „anglické dvorky“
a svody před hlavní budovou MěSOŠ
Klobouky u Brna . V případě, že město
Klobouky u Brna nebude úspěšné při
získání dotace na „Rekonstrukci náměstí
a zámeckého nádvoří –II.etapa“, bude
oprava financována z rozpočtu města.
Smlouvu o pronájmu č. 3/2013 uzavřenou se společností AWP s.r.o. JeseniceHorní Irčany na pronájem kompaktoru
tuhého komunálního odpadu BOMAG
BG 671 RB za měsíční nájemné ve výši
80 tis. Kč bez DPH

-

-

-

-

-

Zakoupení staršího kompaktoru tuhého
komunálního odpadu dle zákona o veřejných zakázkách.
Návrh převodu pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání silniční stavby:
sil. III/4189 Kašnice – Klobouky, průtah městem Klobouky u Brna. Pozemky par.č. 815/2, 815/3, 815/4, 815/5,
1648/11, 1648/17, 1648/30, 1660/2,
1660/3, 1664/2, 1664/3, 1664/4, 1664/5,
1664/6, 1664/7 a 1664/8 – v k.ú. Klobouky u Brna nacházející se mimo silnici
jsou ve vlastnictví Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje a JMK je navrhuje k darování do vlastnictví města Klobouky u Brna. Pozemky parc.č. 814/2,
814/3, 814/4 a 1663/2 – v k.ú. Klobouky
u Brna nacházející se pod silnicí a jejíchž
vlastníkem je město Klobouky u Brna by
město převedlo do vlastnictví Správy a
údržby silnic Jihomoravského kraje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Poskytnutí neinvestičního transferu pro
rok 2014 ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města na činnost obecně prospěšné
společnosti Domovinka Němčičky .
Poskytnutí finančního příspěvku na pobyt
pana Ladislava Soukopa, nar. 26.5.1942,
v léčebně dlouhodobě nemocných ve
Valticích, ve výši rozdílu mezi náklady na
pobyt v léčebně a starobním důchodem
pana Soukopa.
S vybudováním víceúčelové sportovní
haly za podmínky, že bude vyřešeno financování stavby.
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-
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Zastupitelstvo města n e c h v a l u j e
- Záměr na
prodej pozemku parc.č.
3542/37 v k.ú. Klobouky u Brna, orná
půda o výměře 714 m², o který požádal
pan ……
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna p
ověřuje
- Starostu města prověřením možností zajištění plošné deratizace v katastru města včetně finančních nákladů.
27. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 13.2.2014
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a souhlasí
- Návrh obecně závazné vyhlášky Města
Klobouky u Brna číslo 1/2014, kterou
se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
3/1999, o vytvoření a použití účelového
peněžního fondu- „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Klobouky u Brna ve
znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, dále
vyhláška č. 1/2008 –Dodatek č. 3 a vy-

hláška č. 2/2008 - Dodatek č. 4 k obecně
závazné vyhlášce č. 3/1999, o vytvoření
a použití účelového peněžního fondu„Fondu rozvoje bydlení“ na území města
Klobouky u Brna.
Uzavření pachtovní smlouvy se společností Neriet s.r.o., se sídlem Nádražní,
691 72 Klobouky u Brna na pozemky
parc.č 1670/27, 1670/32 a 1670/36 –
v k.ú. Klobouky u Brna, zastavěnou plochu a nádvoří o celkové výměře 109 m²
za cenu obvyklou 3,-Kč/m²/rok
Žádost o ukončení dohody o postoupení
práv a povinností ze Smlouvy o nájmu
bytu, postoupení práv a povinností ze
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce a postoupení práv a povinností ze Smlouvy o finanční spoluúčasti
občana na výstavbě bytů ve vlastnictví
Města Klobouky u Brna mezi současnými nájemci …….
Žádost o uzavření dohody o postoupení
práv a povinností ze Smlouvy o nájmu
bytu, postoupení práv a povinností ze
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce a postoupení práv a povinností ze Smlouvy o finanční spoluúčasti
občana na výstavbě bytů ve vlastnictví
Města Klobouky u Brna s panem …..
Záměr na prodej pozemku par.č. 393
v k.ú. Klobouky u Brna pod trafostanicí
za minimální cenu 250,-Kč/m².
Žádost společnosti Freitag Utility Construction s.r.o. o zřízení služebnost ke
stavbě č.p. 719, na pozemku parc.č.
1461 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře
4794 m². Služebnost se sjednává úplatně. Za období do 30.6.2014 ve výši
45.187,-Kč a v období následujícím po
30.6.2014 činí výše úplaty 1020,-Kč.
Úplata za služebnost bude hrazena
půlročně. Úplata za zřízení služebnosti
bude od 1.1.2015 navyšována v souladu
s cenovými rozhodnutími Energetického
regulačního úřadu.
Žádost společnosti Solfarm s.r.o. o zřízení služebnost ke stavbě č.p. 719,
na pozemku parc.č. 1461 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 4794 m². Služebnost se sjednává úplatně. Za období do
30.6.2014 ve výši 45.350,-Kč a v období následujícím po 30.6.2014 činí výše
úplaty 1020,-Kč. Úplata za služebnost
bude hrazena půlročně. Úplata za zřízení služebnosti bude od 1.1.2015 navyšována v souladu s cenovými rozhodnutími
Energetického regulačního úřadu.
Žádost o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les v souladu s doporučením komise životního prostředí a
navrhuje uložit náhradní výsadbu 1 kus
dřeviny. Žádost na Městský úřad Klobouky u Brna podali …, majitelé sousedního
pozemku. Jedná se o javor stojící na pozemku soukromém pozemku parc.č. 404
v k.ú. Klobouky u Brna, pana ….., který
bude vyzván, aby strom pokácel.
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Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les,ořechu na pozemku
parc.č. 1300 v k.ú. Klobouky u Brna. Žádost podal na Městský úřad Klobouky u
Brna vlastník pozemku pan ….. s ukládá
náhradní výsadbu 1 ks dřeviny na pozemcích žadatele.
Žádost o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les,v souladu s doporučením komise životního prostředí, na
pozemcích parc.č. 1109/1 a 1625 - v k.ú.
Klobouky u Brna. Žádost na Městský
úřad Klobouky u Brna podal pan …... Je
uložena náhradní výsadba a to dosadba
thují kolem pozemku žadatele. Kácení
bude provedeno v období vegetačního
klidu do 31.3.2014.
Zadání Změny č.1 Územního plánu Klobouky u Brna, v souladu s ustanovením
§6 odst.5 písm.b) ve spojení s § 47 odst.
5 zákona č.183/2006Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném
znění.
Zrušení výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Náměstí v Kloboukách u Brna2. etapa“.
Přidělení zakázky zpracování projektové
dokumentace –„ Klobouky u Brna-kanalizace, projektová činnost“, společnosti
AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř.12,
612 00 Brno za cenu 885.000,- Kč bez
DPH, za podmínky, že smlouva bude
podepsána až město obdrží rozhodnutí
o přidělení dotace.
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele skládkového kompaktoru pro
skládku odpadu Martinice.
Uzavření Smlouvy o spolupráci se společností VIA ALTA, a.s., Třebíč, ve věci
organizačního zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele skládkového kompaktoru pro skládku Martinice, za dohodnutou cenu ve výši do 15tis.
Kč a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na akci
„Kompaktor“ : Ing. Zdeněk Lobpreis, Karel Urban, Eva Klementová, Ladislav Vašulka, Eva Šerháková, náhradníci: RNDr.
Přemysl Pokorný, Emil Rašner,Pavel Volek, Ing. Petr Pilař, Ladislav Trávníček.
Zadání vypracování projektové dokumentace stavby kabelového veřejného
osvětlení v trase kabeláže NN délky cca
80 cm a 3 ks svítidel společnosti RGV
a.s. Břeclav, za cenu 17.500,- bez DPH.
Zadání Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího služebnosti mezi Městem Klobouky u Brna a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 215/6, 370 49 České Budějovice, o zřízení práva umožňující využití pozemků parc.č.750, 751/1, 766/1,
1145, 1146/1, 1148/2, 1148/2, 1282,
13, 1252/1, 1264, 1253/1, 1307, 1402,

-

-

-

-

-

-

-

1393/1, 1456/2, 1250, 1392/1, 1370/,
zapsaných na LV č. 10001 v k.ú. Klobouky u Brna, pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - spočívající v umístění kabelu NN, trasa cca
844m, 11x pilíř na pozemky. Služebnost
se sjednává úplatně za jednorázovou
úplatu v celkové výši 25.380, - Kč bez
DPH.
Smlouvu na projektové práce statického
zajištění uliční části budovy zámku, uzavřenou se společností OK. Ateliér, s.r.o.
Břeclav, za dohodnutou cenu ve výši 24
tis. Kč bez DPH.
Účast Města Klobouky u Brna ve veřejné dobrovolné dražbě budovy č.p.584,
zapsané na LV 3118 v k.ú. Klobouky u
Brna.
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „ Rekonstrukce sokolovny“ a
zahájení přípravných prací včetně vydání stavebního povolení .
Zadání zpracování předprojektové studie
na stavbu víceúčelové sportovní haly na
místě stávající tělocvičny MěSOŠ a pověřuje starostu města, aby oslovil nejméně 3 firmy.
Plán činnosti předložený Finančním výborem na rok 2014 s tím, že v průběhu
roku bude plán doplněn dle požadavku
ZM.
Plán činnosti předložený Kontrolním výborem na rok 2014 doplněný o kontrolu
nákladů na telef. v PO města s tím, že
v průběhu roku bude plán doplněn dle
požadavku ZM
Připojení města k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
Přílohu č.1 ke Zřizovací listině Zásahové
jednotky Klobouky u Brna – seznam členů .
Darovací smlouvu na finanční částku ve
výši 25 tis. Kč od společnosti van Gansewinkel a.s., U Vlečky 592, 664 42
Modřice a poskytnutí neinvestiční transferu pro TJ Sokol z toho částka ve výši
12.500,-Kč pro oddíl kopané a částka
ve výši 12.500,-Kč pro florbalový oddíl.

-

-

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemku parc.č.
1146/1 v k.ú. Klobouky u Brna. Žádost
na Městský úřad Klobouky u Brna předložil jednatel firmy Malgre s.r.o., pan …..
Strom-lípa je ve spodní části vyhnilý,což
ohrožuje jeho stabilitu, odlamují se větve. Strom se nachází na rušné křižovatce, kudy prochází občané a děti do školy. Strom sousedí s provozovnou firmy
Malgre s.r.o., která je v současné době
v rekonstrukci a v případě odlomení další
části stromu tak hrozí škoda na budově. V
souladu s doporučením komise životního
prostředí je třeba posouzení dendrologa.
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemku parc.č.
2449/2 v k.ú. Klobouky u Brna. Žádost
předložilo město Klobouky u Brna, vlastník pozemku, na kterém se strom-borovice nachází. Strom se při větším větru
naklání, ulamují se větve a je ohroženo
zdraví a majetek občanů. V souladu
s doporučením komise životního prostředí je třeba posouzení dendrologa.

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna p
ověřuje
- Komisi ve složení – starosta, místostarosta, Emil Rašner, mgr. Pavel Kotrla,
Ladislav Vašulka, aby město zastupovala v exekučním řízení budovy č.p.584,
zapsané na LV 3118 v k.ú. Klobouky u
Brna a stanovuje částku pro podání
maximálně do výše 2 mil. Kč.
34. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 30.12.2013

-

-

-

-

Rada města s c h v a l u j e
- Rozpočtové opatření čís. 6/2013.
- Směrnici č.23 upravující statut fondu
rozvoje bydlení Města Klobouky u Brna. - Směrnici č.24 o schvalování účetní závěrky vlastní účetní jednotky.
- Směrnici č.25 o schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací. - Směrnice č. 7 o cestovních náhradách.

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
- Záměr na prodej budovy trafostanice
včetně pozemku pod ní parc.č. 728 v k.ú.
Klobouky u Brna a pověřuje staros35. Schůze Rady města
tu města jednáním se společností E.ON
Klobouky u Brna,
Distribuce.
konaná dne 23.1.2014
- Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les,ořech na pozemku Rada města s c h v a l u j e
parc.č. 1307 v k.ú. Klobouky u Brna. Žá- - Záměr na pacht pozemků parc.č.
dost na Městský úřad Klobouky u Brna
1670/27, 1670/32 a 1670/36 – v k.ú.
podala paní ……. Strom se nachází na
Klobouky u Brna o celkové výměře 109
pozemku města. Žádost zdůvodňuje
m², o které požádal jednatel společnos- ti Neriet s.r.o. pan Ladislav Šic. Parc.č.
tím, že strom je nakloněn nad elektrické
dráty, hrozí nebezpečí pro občany, kteří
1670/27 vedená jako zastavěná plocha a
tudy prochází . Uvedené důvody nejsou
nádvoří o výměře 17 m², parc.č. 1670/32
v tomto případě relevantní. V souladu
vedená jako ostatní plocha, manipulační
s doporučením komise životního prostřeplocha o výměře 88 m² a parc.č. 1670/36
dí se provede ořez suchých větví.
vedená jako zastavěná plocha a nádvoří
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o výměře 4 m². Pacht bude sjednán za
cenu obvyklou 3 Kč/m² za rok.
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
– uložení inženýrských sítí v souvislosti
s odkupem plynovodní přípojky na pozemcích parc.č. 2444/4 a 2458/91 – v k.ú.
Klobouky u Brna, se společností Jihomoravská plynárenská Net, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, jako
oprávněným a panem … .jako investorem, za jednorázovou úplatu 100,-Kč.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. Jedná se o projekt „Klobouky,
Brněnská, obnova NN“ na pozemcích parc.č. 750, 751/1, 766/1, 1145, 1146/1, 1148/2,
1148/1, 1282, 13, 1252/1, 1264, 1253/1,
1253/2, 1307, 1402, 1393/1, 1456/2, 1250,
1392/1, 1370/2 – v k.ú. Klobouky u Brna, za
jednorázovou úplatu 25.380,- Kč.
Inventarizační zprávu města Klobouky u
Brna za rok 2013.
Inventarizační zprávu MěVG Klobouky u
Brna za rok 2013.
Inventarizační zprávu MěSOŠ Klobouky
u Brna za rok 2013.
Inventarizační zprávu Základní školy
Klobouky u Brna za rok 2013.
Inventarizační zprávu Mateřské školy
Klobouky u Brna za rok 2013.
Dodatek č.2 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 a pověřuje starostu města
jeho podpisem..
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele skládkového kompaktoru pro skládku odpadu Martinice a pověřuje starostu
města výběrem společnosti, která provede výběrové řízení .
Zakoupení hlavní ceny – televize do tomboly na Krojový ples ve výši 10.000,- Kč
a dále vstupné ve výši 80,- Kč a 40,- Kč.
Cena losů je 50,-Kč.
Sponzorskou smlouvu na dar ve výši 20
tis. Kč na využití dle §20 odst.8 zák. o daních z příjmu uzavřenou se společnosti
LOYDEX s.r.o. Brno.
Uzavření nájemní smlouvy č. 1/2014
s paní ….. Nájemní smlouva k bytu v domě
čp.719 na ul. Vinařské bude uzavřena na
dobu určitou od 1.4.2014 do 31.3.2015.
Uzavření nájemní smlouvy s paní …..
na byt č. 14D v Domě s pečovatelskou
službou na dobu určitou s účinností od
1.2.2014 do 31.1.2015.
Zapůjčení dvou předmětů ze sbírky
městského muzea v Kloboukách u Brna
.– mobilizační vyhlášku z r. 1914 „Mým
národům“ a porcelánovou nádobu na tření tabáku i.č.1055 na výstavu v kapli Paláce šlechtičen v termínu od 15.5.2014
do 31.12.2014.

Velikonoce a jejich kořeny
Velikonoce vnímá většina obyvatel
naší republiky jako svátky jara a dny volna
spojené s koledováním a dalšími tradicemi. Pro mnohé je nejvýznamnějším dnem
těchto svátků Pondělí velikonoční, kdy děti
(a nejen ony) chodí na pomlázku (v našem
kraji říkáme „na šlahačku“) a dostávají barvená vajíčka. Jaké jsou však kořeny těchto
svátků a mohou k nám promlouvat i dnes?
Velikonoce byly různou formou slaveny
od pradávna. V dobách předkřesťanských
bylo jejich podstatou vítání přicházejícího
jara, které vítězí nad zimou (= smrtí) a při-

náší nový život.
Náboženský rozměr měly a mají Velikonoce židovské, které se nazývají Pesach
nebo také „svátek nekvašených chlebů“.
Připomínají vyvedení židovského národa
z egyptského otroctví, které je barvitě popsáno v biblické knize Exodus. Událost se
stala v noci, odtud název „Velká noc“ – Velikonoce. Důležitou roli zde hrál beránek a
jeho krev, díky níž byli Izraelité Božím zásahem zachráněni.
Právě symbol beránka spojuje židovský Pesach s křesťanskými Velikonocemi,

které na židovské navazují. Podle křesťanského výkladu je ukřižovaný Ježíš definitivním obětním beránkem, který svou
smrtí vykoupil lidstvo. Křesťané si tedy už
dva tisíce let o Velikonocích připomínají
Ježíšovu smrt a oslavují jeho zmrtvýchvstání.
Naše západní civilizace je vybudována
na křesťanských základech. Proto je dobré o křesťanském slavení Velikonoc něco
vědět a znát alespoň základní pojmy, abychom pochopili mnohé zvyky a tradice, které jsou dosud živé.

Důležité velikonoční dny pohledem křesťanů
Postní doba a Svatý týden. Čtyřicetidenní příprava na Velikonoce se nazývá „postní doba“. Toto období končí tzv. Svatým týdnem,
který začíná Květnou nedělí a vrcholí slavností Kristova zmrtvýchvstání – Božím hodem velikonočním.
Květná neděle (letos 13. 4.) je nedělí, která bezprostředně předchází Velikonocům. Křesťané si připomínají Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali jako svého krále a mávali palmovými
ratolestmi. U nás nerostou palmy, proto se v katolických kostelích
žehnají ratolesti jívy – kočičky.
Zelený čtvrtek (letos 17. 4.) je připomínkou Ježíšovy poslední
večeře s apoštoly. Český přívlastek „zelený“ vznikl pravděpodobně
zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý
čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).
Velký pátek (letos 18. 4.) je dnem „velké“ události – Ježíšovy
smrti a ukřižování. Katolíci prožívají Velký pátek jako den postu,
smutku a rozjímání. V katolických kostelích se nekoná mše svatá,
ale tzv. velkopáteční obřady. Symbolem tohoto dne je kříž. Křesťané evangelického vyznání považují Velký pátek za největší svátek,
protože je vyjádřením největší možné lásky a oběti. V evangelickém

sboru bývají dopolední bohoslužby se slavením svaté večeře Páně.
Bílá sobota (letos 19. 4.) je dnem ticha a modlitby. Končí západem slunce, kdy křesťané-katolíci už slaví nedělní Ježíšovo zmrtvýchvstání. Název „Bílá sobota“ vznikl pravděpodobně podle bílého
oblečení nově pokřtěných lidí, kteří bývali už od počátku církve křtěni zvláště o Velikonocích.
Neděle velikonoční (letos 20. 4.) je v katolické i evangelické tradici oslavou Ježíšova zmrtvýchvstání (tou je ostatně každá neděle).
Nazývá se také Boží hod velikonoční. Velikonoční období pak v církevním roce pokračuje a trvá celkem 50 dní.
Pondělí velikonoční (letos 21. 4.) je dnem lidových tradic a zvyků
(pomlázka apod.), v křesťanství nemá zvláštní význam.
Velikonoce jsou svátky, jejichž poselství pro každého člověka
může znít třeba takto: Láska je silnější než zlo a dokonce než sama
smrt.
Marie Špačková
S použitím pramenů:
http://velikonoce.vira.cz
http://klobouky.evangnet.cz

Velikonoční pranostiky
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.

Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.

Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo.

Je-li deštivé Červené pondělí, neurodí se obilí.

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.

Zdá se, že vzhledem k letošímu suchu máme kupodivu
naději na slušnou úrodu, pokud to ovšem nějaká jiná pranostika nepřekazí.

Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí
nehýbej.

Z www.pranostik.cz vybrala Marie Špačková

Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.

Farář Luděk Korpa odchází
Po jedenáctitiletém působení v klobouckém evangelickém sboru odchází farář Luděk Korpa do nového působiště. Vrací se
do rodného Plzeňska. Sbor tedy opět čeká
nelehký úkol najít nového faráře, který by jej
vedl a řídil stejně kvalitně.
Při loučení má většinou člověk tenden-

ci zavzpomínat na společně prožitá léta.
Bylo toho hodně, co se v našem sboru za
těch 11 let událo a co se společně podařilo vybudovat, opravit, vykonat. Základním
a prvořadým úkolem faráře je vést sbor
především v duchovní oblasti při bohoslužbách, biblických hodinách, pastoračních
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návštěvách, hodinách náboženství, konfirmačních cvičeních. Kromě toho všeho
dokázal Luděk Korpa ještě navíc dát sboru
svoje obdarování pro práci s dětmi a „rozjel“ v Kloboukách práci se skauty. V současné době zde pracují tři skautské oddíly, pro něž je vybudována ve věži kostela

útulná klubovna, což byl také nápad našeho faráře. Jeho zásluhou se stalo tradicí
každoroční sborové putování po vlastech
českých i moravských, ba dokonce i do zahraničí. Nelze opomenout jeho zásluhu na
každoročních rodinných pobytech na Blažkově, kde pro více než 50 účastníků připravuje programy pro děti i dospělé. Díky
jeho myšlence byly realizovány rukodělné
dílny na faře nejen pro členy sboru v předvánočním období – Vánoční zvonkování
a na začátku nového roku – Hromnicové
svíčkování.
V posledních několika letech se evangelický sbor stal spolunositelem kultury
v Kloboukách. Také díky Luďku Korpovi a

jeho manželce Lence jsme mohli nabídnout
veřejnosti spoustu krásných koncertů - korejský soubor, Sudarušku, recitály mladých
umělců. Dalšími významnými aktivitami
sboru, které inicioval nebo podporoval, byly
sborové dny u příležitosti zahájení a ukončení školního roku, Noc kostelů, Adventní
trhy na zahradě fary, setkání seniorů ze
sboru na faře, udělení Anděla sboru nejstarším členům staršovstva, přednášky na
faře a spousta dalších.
Mimo tuto práci má Luděk Korpa velkou zásluhu na opravách církevních budov a jejich zařízení. Aktivně se podílel na
přípravách, vybírání firem i dokončovacích
pracích při generální opravě varhan, pořizo-

vání nových zvonů, pořizování nové krytiny
na kostele i faře, opravě topení v kostele i
na faře, opravě presbytáře i farní kotelny.
To jsou největší akce, které sbor za jeho
působení realizoval a které budou navždy
spojeny v historii klobouckého sboru s jeho
jménem.
Nezbývá než mu popřát, aby se mu v
novém působišti dařilo, aby mu zdraví a síly
dopřály uskutečnit vše tak, jak si přeje a
aby měl kolem sebe dobré a pohodové lidi.
Poděkovat a popřát osobně mu mohou přijít
přátelé a známí v sobotu 14. června 2014
odpoledne na farskou zahradu, kam je zve
staršovstvo sboru.
Dana Bobková

Informace ze života evangelického sboru
ských kultur v Chrudimy. Po nedělní bohoslužbě v Pardubicích se
lodí přeplavíme na Kunětickou Horu a poté nás čeká cesta domů.
Pouliční miniknihovnička ( Little Free Library) je projekt, který
vznikl v roce 2009 v USA a brzy se rozšířil do dalších zemí i do
České republiky. Z veřejně přístupné malé knihovničky, umístěné na
ulici, si může kdokoliv zdarma bez registrace půjčit knihu a po přečtení ji vrátit zpět, případně ji vyměnit za jinou knihu. Náš sbor chce
vybudovat takovou miniknihovničku v prostoru před evangelickým
kostelem. Věříme, že poslouží svému účelu a najde si své čtenáře
a příznivce.
Připravujeme zajímavou besedu nad historickými fotografiemi
Brna. Staré fotografie nám umožní virtuální procházku středem Brna
na konci 19. a začátku 20. století. Termín besedy zveřejníme v kabelové televizi a místním rozhlase.
Letos převzal evangelický sbor pomyslnou štafetu Noci kostelů
od katolického sboru v Kloboukách. Bud se konat v pátek 23. května
2014. Program bude zveřejněn v dostatečném předstihu, ale už nyní
jste srdečně zváni.
Dana Bobková

I v letošním roce bude v evangelickém kostele možnost shlédnout každý měsíc novou výstavu. Zahájení aktuální výstavy je vždy
první neděli v měsíci během dopoledních bohoslužeb. Otevřeno po
celou sezonu je v neděli dopoledne po bohoslužbách a odpoledne
od 14 do 16 hodin.
Květen
Alena Sirná – kresba, malba
Červen
Marie Fildánová - paličkovaná krajka
Červenec
Vlasta Bedřichová – fotografie
Srpen
Marie Adámková – fotografie
Září
Blanka Holásková, sourozenci Václav
a Terezie Šebestovi – malba, kresba
Říjen Nikola Dostálová – kresba, malba
Již tradičně pořádá evangelický sbor sborové putování, letos
navštívíme v termínu 9. – 11. května 2014 Kutnohorsko. Cestou
zhlédneme skanzen Veselý kopec, expozici Po stopách Keltů v Nasavrkách a zámek s hřebčínem ve Slatiňanech. Sobotní dopoledne
strávíme s průvodcem v Kutné Hoře a odpoledne navštívíme synagogu a židovský hřbitov v Heřmanově Městci a Muzeum loutkář-

Historie budov na náměstí a přilehlém okolí
Obě dvě budovy, o nichž si můžete v tomto
čísle Větrného mlýna přečíst a které již najdeme jen ve vzpomínkách pamětníků a na
starých fotografiích, patřily mezi nejstarší
budovy v Kloboukách. Původně to byl jeden dům.
K.J. Bukovanský uvádí v kloboucké kronice
datum postavení této budovy v roce 1589,
kdy byl postaven zámek a současně s ním
pravděpodobně i tato budova panské hospody. V publikaci Klobouky u Brna z roku
1968 uvádí Ladislav Hosák datum postavení nové vrchnostenské hospody od základů
v r. 1665. Roku 1749 vyhověl zábrdovický
klášter žádosti klobouckých představitelů
obce a odprodal jim polovinu budovy od
strany rezidence na postavení nové radnice, když původní radnice v Ohavě stářím
spadla. V roce 1826 požár zničil budovu
radnice i hostinec, v roce 1847 bylo obojí
znovu postaveno za velké finanční pomoci
majitelů zámku rytířů Neuwallů.

Dům č. 78 – bývalý panský hostinec,
později známý jako Budíkova hospoda
První zmínka o obyvatelích domu č. 78
v matrice narozených je r. 1772, kdy se narodila dvojčata manželům Janovi a Viktorii
Piskaříkovým. R. 1775 se narodilo dítě
hospodskému Janu Perschakovi a jeho
ženě Viktorii, kteří
zde bydleli ještě r.
1779, kdy Viktorie
Perschaková umírá ve věku 38 let i
s narozenou dcerkou.
V r. 1786 je uváděn
na č. 78 hospodský
Josef Jedelský a
jeho žena Veronika,
jimž se v tomto roce
narodilo dítě.
V roce 1797 se na
čísle 78 žení 23letý
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hospodský Josef Štefan (nar. 1773) s 22letou Rozínou Melicharovou. Ještě v roce
1803 se mu zde narodil syn Václav, ale již
roku 1805 koupil v Příhoně dům č. 289 –
bývalou starou katolickou školu, kam se
přestěhoval a jehož rodině tento dům dosud patří, v současnosti je neobydlený.

1903

V r. 1802 je uváděn na čísle 78 Jan Matula
a jeho žena Katarína roz. Kordiovská,
zřejmě jako nájemci hostince.
Od r. 1808 do r. 1812 je zde uváděn hostinský Josef Oborník
Od r. 1812 - 1815 mají pronajatý hostinec
č. 78 Jan Sokol a jeho manželka Anna
Pilátová.
R. 1832 se přestěhoval do hostince č.
78 hostinský Karel Raus s manželkou
Františkou, roz. Rožnovskou. Ještě v r.
1861 bydlí na č. 78 rodina Rausů - vdává
se dcera hospodského Karla Rause 25letá
Marie za 44letého Františka Nováka.
R. 1868 se zde žení 27letý Petr Rácek,
pachtýř na hostinci, syn Václava Rácka,
stolařského mistra v Bučovicích a bratr
Františka Rácka, obchodníka v domě č.
102, s 24letou Veronikou Pilátovou z č.
75.
R. 1873 je hostinským na bývalé panské
hospodě č. 78 Josef Vystavěl, syn Jana
Vystavěla ¼ láníka z Dobromilic se svojí manželkou Marínou roz. Draxlerovou,
dcerou hostinského a bednáře z Martinic.
Tato rodina, která měla hospodu zřejmě
propachtovanou, se r. 1876 přestěhovala
na č. 69, kde se jim již v tomto roce narodilo dítě.( známý hostinec u Vystavělů,
kde se scházeli i Mrštíci)
František Háček uvádí ve své rodinné
kronice následující informaci: dům č. 78
koupil roku 1871 František Odstrčil (nar.
r. 1848) od majitele Kajmana za 16 000
zlatých. Kromě velkého hospodářství
provozoval živnost hostinskou a výsek
masa. Protože František Odstrčil r. 1919
zemřel bezdětný, daroval hospodářství
svému synovci svobodnému Ludvíku
Pilátovi, jež měl koncesi hostinskou i výčepní. R. 1931 bylo šetřením, konaným

na základě podané stížnosti, zjištěno: „
v hostinci č. 78 jest nedostatečné větrání
a není tam vhodného záchodu i pissoiru,
který by byl určen pro hosty a který by byl
v každé době přístupný. Ve dvoře se nachází sice chatrný dřevěný záchod a též
takový pissoir, avšak vedou k němu neschůdné, chatrné dřevěné schody, dále
pak od schodů blátivá stezka, takže má-li někdo z hostů jíti obzvláště v době večerní za svou potřebou, raději se tomu
vyhne. Většina hostů chodí výhradně na
malou stranu do kouta, nacházejícího se
u vchodu do hostince z náměstí. Tato
okolnost má za následek, že každé ráno
nachází se před vchodem vašeho hostince veliké kaluže moče, z nichž při zásvitu
slunce vystupují nepříjemné výpary. Na
tuto nepříjemnost poukazují nejen místní
občan,ale i cizinci. V důsledku toho se
vám ukládá, abyste uvedené závady do
dvou měsíců odstranil a o provedení podal zdejšímu úřadu zprávu“.
Ludvík Pilát prodal 2. 7. 1932 část budovy č. 78 hostinskému Václavu Budíkovi
(1873 – 1947), který ji měl do té doby
propachtovanou. V kupní smlouvě stojí:
„Václav Budík, hostinský v Kloboukách
koupil část budovy
č. 78 od Ludvíka
Piláta, jež slouží
kupiteli za obytné
stavení a k provozu koncese hostinské. Zůstává mu
číslo 78. Ludvík
Pilát obdrží číslo
574.“ Ve stejném
roce, kdy hostinec Václav Budík
koupil, požádal o

povolení ke stavbě průjezdu, spíže, chodby, místnosti pro služku a prádelny. R.
1933 byla Václavu Budíkovi udělena koncese k provozování živnosti hostinské a
výčepnické s oprávněním „ přechovávati
cizince, podávati pokrmy, čepovati víno,
podávati kávu, čaj, čokoládu a jiné teplé
nápoje a občerstvení, míti dovolené hry“.
Václav Budík přišel do Klobouk z Bučovic
asi roku 1918 již jako ženatý se čtyřmi
dětmi: Václavem, Františkem, Růže-nou
a Oldřichem.
V témže roce mu zemřela manželka Růžena na španělskou chřipku a
Václav Budík se oženil podruhé s Annou
Morawitz, dcerou zaměstnance u soudu.
Rodina bydlela v přízemí budovy hostince.
Velkými dveřmi se z náměstí vešlo do prostorné chodby, z níž bylo možno jít vlevo
do bytu Václava Budíka a vpravo do hostince. Hostinec měl dvě místnosti. První,
větší, měla okna situovaná do náměstí,
z ní se vešlo do menší místnosti, jejíž jedno okno vedlo do náměstí a druhé do ulice, vedoucí z horní části náměstí směrem
ke křižovatce ( dnes ulice Bří Mrštíků).
Ze zadní místnosti bylo možno vejít do

1936 Oslava narozenin E.Beneše

1927 - náměstí dlážděno kamenem

1927

1936 Oslava narozenin E.Beneše
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hospodské kuchyně, jejíž okno směřovalo
rovněž do boční ulice. Chodbou se dalo
projít na dvorní vyvýšenou pavlač, z níž
byl druhý vchod do kuchyně. Boční trakt
budovy (viz foto) měl prostorná vrata, jimiž se vjíždělo do dvora, kde byly sklepy
na pivo a ledovna. V patře budovy byl byt,
který Václav Budík pronajímal k bydlení.
Jako hospodský působil Václav Budík
na své hospodě až do roku 1941 (v té
době již vdovec), kdy jej postihla mozková mrtvice a on se odstěhoval ke svému
synovi Václavovi do Brna Řečkovic, který
zde měl postavený dům. Tady bydlel až
do roku 1944, kdy syn tragicky zemřel při
náletu na Brno. Václav Budík se vrátil do
Klobouk a zbytek života prožil u své dcera Růženy, provdané Rašnerové , která o
něj pečovala až do jeho smrti v r. 1947.
Po odchodu Václava Budíka z hostince č.
78 se zde vystřídalo několik dalších hostinských – manželé Večeřovi, Javůrkovi,
Štefanovi.
R. 1959 byl dům č. 78 spolu s ostatními
domy č. 77 a 102 zbořen, aby zde byla
postavena střední zemědělská škola.
Dům č. 77 – stará radnice na náměstí
Původně patřila budova staré radnice č.
77 spolu s č. 78 zábrdovickému klášteru
a sloužila jako panská hospoda pro opaty
tohoto kláštera. V r. 1749, když původní
stará radnice v Ohavě č. 158 spadla,

požádali radní o možnost odkoupit od
zábrdovického kláštera polovinu budovy
panské hospody. Klášter vyhověl jejich
žádosti a za 270 zlatých odprodal polovinu panské hospody i s mlatem obci.
R. 1771 bylo provedeno číslování domů
a radnice dostala č. 77. Sousední panská
hospoda č. 78.
Roku
1826
při
velkém
požáru
v Kloboukách, vyhořela doškem krytá radnice i s hostincem. Za velkého finančního
přispění tehdejších majitelů zámku, rytířů
Neuwallů se radnice i s věžkou roku 1827
postavila znovu. Na místo roztaveného
zvonu byl do věže pořízen nový zvon,
který byl r. 1917 zrekvírován na vojenské
účely.
V r. 1910 žádá obecní zastupitelstvo
Okresní hejtmanství v Hustopečích o povolení na novou střechu obecního domu
č. 77. Jako důvod uvádí posouzení znalce
Jana Kalouska, který se ke stavu střechy
vyjádřil: „ veškeré části dřevěné, tedy krovy, pozednice, stolice apod. jsou docela
červotočinou rozežrané a hrozí sesunutím. Kromě toho trpí tímto špatným stavem zdivo, které je vytlačováno rozpadávajícím se krovem. Je nutno co nejrychleji
provést stavbu nové střechy.“ V žádosti
se uvádí i rozměry domu: 11,5 m délka a
8,2 m šířka. Žádosti o novou střechu bylo
vyhověno a stavba byla r. 1910 realizována.

50. léta
1959 bourání

1959, boční vchod

1959
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V r. 1927měl dům č. 77 následující vnitřní uspořádání: obecní úřadovna měla
2 místnosti, archív 2 místnosti, obecní
knihovna 1 místnost, věznice 1 místnost,
strážnice 1 místnost, byt státního zřízence měl kuchyň a 1 obytnou místnost.
Od roku 1933 byly obecní úřad i obecní
knihovna přemístěny do budovy zámku,
který obec roku 1932 koupila od hraběnky Mitissové a dům č. 77 koupila Obecní
spořitelna, která v Kloboukách vznikla již
r. 1902. (podle fotografií z r. 1910 měla asi
své sídlo na obecním domě č. 77 již od
roku svého vzniku 1902). V červnu 1933
si Obecní spořitelna podala žádost o vnitřní adaptaci spořitelních místností a novou
střechu. V žádosti uvádí: “V budově budou po levé straně předsíň pro obecenstva, vedle ní úřadovna, za těmito místnostmi směrem do dvora místnosti pro vedoucího úředníka a registratura. Po pravé
straně chodby projektována jest zasedací
síň, za ní schodiště na půdu a komora
(skladiště). Pod úřadovnou, místností pro
vedoucího úřadu, zřízen bude v podsklepí ve štítní straně směrem k Rackovému
obchod. Střecha bude sedlová, vaznicová
se stojatou stolicí, kryta pálenými taškami
– bobrovkou. Za účelem zrušení neúhledného koutu ze strany souseda p. Václava
Budíka, který slouží jen ke znečišťování
tohoto místa, navrhuje se vyřešení tohoto koutu zvýšenou teráskou, která bude
volnému průchodu jak z chodníku od p.
Budíka, tak i směrem k Rackovému veřejnosti sloužiti. Z chodníku budou dva
schody na terásku a u hlavního vchodu do
spořitelny budou 4 schody na terásku a 1
schod do hlavního vchodu. Zdivo terásky
bude 5,85 m dlouhé, na pravé straně a
rohu p. Budíka 30 cm vysoké, u hlavního
schodiště 60 cm vysoké. Řešením tímto
budova spořitelny získá na vzhledu a veřejnosti nebude na újmu“
R. 1941 podalo ředitelství Spořitelny města Brna Městskému úřadu v Kloboukách
u Brna vypracovaný projekt na velkorysou přestavbu spořitelny i s návrhem na
úpravu náměstí
v návaznosti na
nově postavené
budovy. Projekt
sice nebyl realizován, přesto
je
zajímavé,
do něj stručně nahlédnout.
Projektovou
dokumentaci
vypracoval
Ing. O. Poříska
a počítal v ní
s
postavením
4 dvouposchoďových budov
přes celou vý-

chodní stranu náměstí (asi tak, jak stojí
dnes střední odborná škola). V nich bylo
počítáno s prostorami pro potřeby spořitelny, včetně šaten, sociálního zařízení a
samostatného vchodu pro zaměstnance,
dále nejméně 12ti komfortních dvou a třípokojových bytů k pronájmu, byt pro domovníka, obchody a prostornou restauraci. Budovy měly mít kamenné sloupy,
doplněné plastickou výzdobou. V projektu byla také navržena úprava náměstí,
která měla s nově postavenými budovami
tvořit harmonický celek. Bylo počítáno se
sadovou úpravou, doplněnou výtvarným
motivem kašny.
V roce 1959 byl komplex historických
budov č. 77, 78 a 102 (Rackův obchod)
zbořen, aby zde byla postavena nová budova střední zemědělské školy. Číslo popisné 77 dostal dům pana Vašulky na ulici
Masarykové.
Zpracovala Dana Bobková

Kolem roku 1935

Foto: archiv města,
soukromý archiv Anny Kurdiovské
fotografie paní A. Bojanovské
Použité materiály: Digitalizovaná matrika
města Klobouky u Brna
Stavební úřad Klobouky u Brna
Soukromá kronika Fr. Háčka
Informátoři A. Kurdiovská a A. Bojanovská
Kolem roku 1937

Václav Budík

UKÁZKOVÉ OŠETŘENÍ PAULOVNIE
PŘED KATOLICKOU FAROU
Paulovnie plstnatá (latinsky Paulownia tomentosa) před budovou
katolické fary není ani tak významná svým stářím (jedná se o rychle rostoucí druh), jako spíše svým významným postavením v centru
města, kdy její habitus představuje neodmyslitelnou součást klobouckého náměstí.
Její zdravotní stav však není uspokojivý. Ve stromě se nachází
dutiny, hniloby a v minulém roce došlo k rozlomení jedné z kosterních větví. Rozhodli jsme se proto požádat o
grant Nadaci Partnerství v rámci projektu Zdravé stromy
pro zítřek. Jedná se o společný projekt Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
o. s. a Mendelovy univerzity v Brně. Cílem projektu je
umožnit zdarma ošetření stromů, které jej nutně potřebují, ukázat správnou péči o vzrostlé stromy a zvýšit povědomí veřejnosti o práci arboristů. Všechny přihlášené
stromy obdrží hodnocení od odborníků z Mendelovy
univerzity v Brně ve spolupráci s jejich studenty. Z 56
přihlášených stromů vybrala odborná komise v únoru
20 stromů, které budou letos na jaře ošetřeny arboristy s mezinárodním certifikátem European Tree Worker,
který prokazuje jejich znalosti a dovednosti v oboru.
Mezi těchto 20 stromů byla vybrána i paulovnie před
katolickou farou. Ukázkové ošetření paulovnie by mělo
proběhnout koncem května. Konkrétní datum bude známé do poloviny května, bude upřesněno místním roz-
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hlasem a uveřejněno bude i na webových stránkách farnosti (www.
kloboukyubrna.wz.cz). Všechny zájemce tímto zveme před katolickou faru na ukázkové ošetření vzrostlé paulovnie.
Římskokatolická farnost Klobouky u Brna
internetové zdroje: www.nadacepartnerstvi.cz,
www. szkt.cz, www.ldf.mendelu.cz/cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vinařská 29, Klobouky u Brna
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Slohové práce žáků
ze 4.A
Březen 2014
Můj táta
David Sirný
Můj táta je vysoký asi metr devadesát,
má zelené oči, má krátké černé vlasy, nosí
modrou košili, ale ne pořád, modré rifle a
hnědé boty. Je hodný, přátelský a umí se
naštvat. Je hubený. Jeho auto je červená
Fabia.
Bratr Lukáš
Denisa Tůmová
Můj bratr má kulatou a velkou hlavu,
jeho vlasy jsou blonďaté a krátké. Má krátký krk. Je nešikovný, protože zrovna teď
má zlomenou klíční kost. Váží i s oblečením 28,5 kg, je hodně hubený a rád hraje

florbal. Chodí do něho ve středu, čtvrtek,
sobotu. Skoro každý týden jezdí na florbalové zápasy, ale teď zrovna nemůže, protože má zlomenou tu klíční kost.
Mamka
Dana Matulová
Její vlasy jsou černé a lesklé. Má zelené oči a dlouhý krk. Nosí krásné zlaté
náušnice. Měří 160 cm. Tepláky má hnědé
a černé boty.
Můj bratr Matěj
Julie Gorbačova
Můj bratr Matěj je vysoký 130 cm. Jeho
vlasy jsou krátké a oříškově hnědé. Obličej
je usměvavý. Oči jsou oříškově hnědé. Má
štíhlé ruce. Je hubený. Nohy má dlouhé
a rychle běhá. Oblečení je barevné, hlavně
hnědé, modré a červené.

Ježek
V úterý odpoledne máma s tátou našli na silnici ježka. Když
ho dovezli domů, byli jsme moc překvapení. Pojmenovali jsme
ho Pichlinka. Pohladil jsem si Pichlinku a vzal ho na kolena.
Pichlinka se stočil do klubíčka. Píchalo to i přes tepláky. Pak
táta s Aničkou odnesli Pichlinku do zahrádky a pustili ho, aby si
udělal noru na zimu. Doufám, že se spolu ještě uvidíme!
Kryštof Káčer 3.A
Mikuláš
Ve čtvrtek chodil Mikuláš. Doprovázel ho hodný anděl a střapatý a chlupatý čert. Nejdřív jsme z okna uslyšeli šramot řetězů
a bušení na dveře. Otevřela jsem a čerti vtrhli dovnitř a strašili
mě. Pak vešli i Mikuláš s andělem. Mikuláš vytáhl knihu hříchů.
Asi jsem moc nezlobila, protože mě čerti nechtěli vzít do pekla.
Za to, že jsem řekla básničku mi Mikuláš dal různé sladkosti.
Rozloučili jsme se a oni zase odešli k jiným dětem.
Elen Foretníková 3.A
Vánoční dárek
Pod stromečkem jsem našel vrtulník na dálkové ovládání.
Tak jsem se s ním učil létat. Byla to sranda. Moje létání se podobalo skákání žáby. Ale za jeden večer jsem se to naučil a
teď jsem už zkušený pilot. Vrtulník nabíjím přes počítač a jsou
k němu i náhradní díly. Vrtulník má kameru, která může vše
nahrávat, dárek se mi moc líbil.
David Adam 3.A
Štědrý den
Ráno jsme šli s Pavlínkou a taťkou ven do lesa, nakrmit zvířátka. Vzali jsme s sebou Arpa a Astu. Cestou jsem viděl srnku

Maminka
Tobiáš Vrána
Má maminka je vysoká, barvu vlasů má
sytě červenou a nechala se ostříhat. Její oči
jsou šedomodré, nos má jako každý, nepoužívá rtěnku a uši má čisté. Její krk je středně dlouhý a ramena nosí většinou dolů.
Ruce má dlouhé, hebké a její kůže je už
hrubší. Nosí takové černé tričko s potiskem
tátovy firmy. Na nohách mívá tepláky, barvu
si nevzpomenu a ponožky nosí dlouhé buď
černé, šedé nebo modré. Její barva pantoflí
je rezavá a moc nejí, takže je štíhlá.
Kamarádka Bára
Martin Tošer
Vlasy má tmavě hnědé a krátké.
Obličej má kulatý. Ruce jsou krátké a
hbité. Postavu má drobnou. Nohy jsou vypracované a silné. Oblečení je vždy čisté.
Bára je vždycky slušně upravená.
Zaslala tř. učitelka M. Filásková

a Arp vyplašil bažanta. Když jsme přišli domů, tak nám taťka
uvařil čaj a šli jsme zdobit stromeček. Na oběd jsme měli rybí
polévku a kubu. Až do večeře jsme se dívali na pohádky. Pod
stromečkem jsme našli spoustu dárků, ze kterých jsem měl velkou radost.
Ondra Huták 3.A
Jak jsem překonal svůj strach
V sobotu jsem se díval na MR. Beana. Když skončil film,
uslyšel jsem podivný zvuk. Podíval jsem se do okna, jestli rodiče
nepřijeli, ale nepřijeli. Totiž, jeli do divadla. Hlídala nás babička.
Myslel jsem si, že rodiče otevřeli dveře, to byl ten zvuk, který
jsem slyšel. Tereza a Katka spaly, tak jsem šel dolů bez baterky,
bylo asi tak 10 hodin. Dveře byly zavřené! A pak zase! Tajemný
zvuk se vrátil. Zapnul jsem světlo v kuchyni a na chodbě stála
babička. Zeptal jsem se, „Co tu děláš?!“ a babička na to „ Tereza
a Katka zlobily, takže jsem jim řekla, že jdu pryč.“ „Ahá, tak ty jsi
otevřela a zavřela dveře, aby si myslely, že jsi odešla!“
Tak zazvonil zvonec a Tomáška je konec.
Tomáš Vlček 3.A
Zimní radovánky
Konečně nám v lednu napadl sníh. Vzal jsem sáňky a šli
jsme s kamarádem na kopec sáňkovat. Když jsme šli na kopec,
říkali jsme si, že tady chybí poma. To by bylo príma! Na vrcholu
kopce jsme mávali na naše kamarády. Už jsme se těšili, jak pojedeme dolů. A ejhle! Sáňky se nám vysmekly a ujížděly z kopce. Rozběhli jsme se za nimi. Lyžař nám je pomohl zastavit.
Poděkovali jsme mu za záchranu sáNěk. A už jsme svištěli dolů
Martin Hájek 3.A

11

klobouček 2
Sáňkování
Právě napadl sníh a já se svým kamarádem Štěpánem jsme
šli sáňkovat na kopec za dům. Z kopce to pořádně frčelo! Uprostřed kopce jsme najeli na výmol a Štěpán vyletěl ze saní a zabořil se do sněhu. Když vylezl ze sněhu, vypadal jako sněhulák
a začali jsme se smát. Nasedli jsme a dojeli kopec až dolů.
Tomáš Vlček 3.A

Obchodování očima
Elen Foretníkové ze 3.A
Tento týden jsme měli moc zábavnou hodinu prvouky. Naším hlavním úkolem bylo
mezi sebou obchodovat. Po dvojicích jsme
si vybrali jeden obchod nebo úřad, ve kterém budeme obchodovat. Do příslušných
obchodů jsme si měli přinést nebo vyrobit

Sáňkování
Napadlo hodně sněhu, a tak jsme se s kamarády rozhodli, že
půjdeme sáňkovat. Když jsem s kamarádkou přišla pod kopec,
ostatní už jezdili. Nejprve jsme se musely dostat nahoru, tak
jsme se střídaly v tahání sáněk a šlapaly do kopce. Když jsme
se konečně vyškrabaly na kopec a chystaly se, že nasedneme, stalo se něco strašného! Sáňky nám ujely a my se nakrmily
sněhem. Kolem jdoucí lyžař nám uprostřed kopce sáně zastavil.
Podařilo se nám nasednout a zdárně sjet zbytek kopce.
Aneta Knappeová 3.A
příspěvky dětí zaslala D. Hrádková

zboží, které budeme prodávat a také hrací
peníze. Já s Klárkou jsme si vybraly cukrárnu. Nachystaly jsme si bábovku, pokladnu, peníze, piškoty a umělé dortíky.
Nejdříve jsme měly před cukrárnou frontu,
a když jsme všechno prodaly, tak jsme si i

Dopis od paní
spisovatelky
Zuzany Novákové
našim „páťákům“
Zuzana Nováková je básnířka, spisovatelka, autorka řady knih pro
děti a také autorkou učebnic českého jazyka a čítanky pro druháčky. Do literatury vstoupila v šedesátých letech pod dívčím jménem
Renčová. Dětství prožila v Kloboukách u Brna. Ve svých dílech
vyniká mimořádným citem pro krásu jazyka.
Naši „páťáci“ ze ZŠ v Kloboukách u Brna si již několik let s paní
spisovatelkou Novákovou dopisují. Dokonce se uskutečnilo i společné setkání na naší základní škole. Děti jí posílají obrázky, dopisy i dárečky a paní Nováková na oplátku již několik let obohacuje
svými knižními dary naši třídní knihovničku.
Děti se na milá slova od jejich oblíbené spisovatelky vždycky moc
těší. Z darovaných knih si společně předčítáme a v současné chvíli
si je vypůjčují i žáci z nižších ročníků. Jsme rádi, že tyto dárky přináší radost a užitek i ostatním dětem.
Bronislava Černá
třídní učitelka 5.tř.
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my šly něco koupit. Ve zverimexu papouška, na poště obálku, ve zlatnictví náušnice
a pak jsme si v bance uložily vydělané peníze. Všem se to moc líbilo a já si myslím,
že bychom takové hodiny měli mít častěji.
příspěvek zaslala D. Hrádková

klobouček 3

Najdete všechna vyjmenovaná a příbuzná slova po M?
Myši
Byl jednou jeden pán, který bydlel v Litomyšli. Potkal ve sklepě
dvě kouzelné myši. Ty myši se hodně mýlily a nezapojily mysl,
ale byly hodné. Pán byl také na myši milý. Nikdy před myšmi
nezamykal.
Jednou šel do potravin a uviděl, jak se zloděj nachomýtá u drogerie. Utíkal za myškami, aby jim pověděl, co se stalo.
Myši byly kouzelné, proměnily klacík v tajemnou hůlku a daly je
pánovi. A řekly mu, že má vymýtit les. A to tak, že se postaví před
les a řekne zaříkávadlo: „ Hůlko, hůlko, vymýti les.“

Pán šel tedy k lesu a tam uviděl policistu, jak smýká se zlodějem.
Les naštěstí celý nevymýtil a tak se mohl procházet lesními pasekami plnými hmyzu a hlemýžďů.
Cesta domů mu trvala několik nocí a dnů, a proto každý večer
rozdmýchával oheň. Umýval se v moři plném sumýšů. Vlastně na
takovém mysu.
Po návratu si koupil vstupenku do Kamýku. A tam potkal své kamarádky myši.
Tuhle pohádku jsme vyprávěli my: Pavla Nováková, Milan Koubek, Petr Knoll, Zbyněk Zapletal, Kristýna Válková

Najdete všechna vyjmenovaná a příbuzná slova po P?
O rybáři Spytihněvovi
Napsali: Pavel Bobek, Petr Kakáč, Zbyněk Zapletal, Petr Knoll
V jednom městě Chropyně žil rybář Spytihněv. A ten měl rád
netopýra. Když si jednou vyjeli na ryby do Pyšel, přišla k němu
pyšná princezna. Rybář vzal pytel s rybami a klopýtal pryč. Po
cestě potkal kobylu se třpytivými kopyty. Rybář zpytoval svědomí
a chtěl to nějak napravit. Řekl si, že chytne princezně pořádnou

rybu. Šel k rybníku, nahodil na třpytku a něco nevyzpytatelně trhlo
udicí. Nebyla to ryba, ale hbitý slepýš. Rybář ho dal princezně.
Ta se pýřila, až se z toho celá čepýřila, rozvířila pyl, z kterého
vyrostl pýr.
Příspěvky zaslala Z. Richtrová

„KDYŽ TĚ NĚKDO PŘESVĚDČUJE,
ŽE TO NEJDE, ZKUS TO …“(krédo Nicholase Wintona)
V minulém vydání „Kloboučku“ jsem vás informovala, že
dne 29.11.2013 se má uskutečnit v Londýně setkání s výjimečným člověkem Nicholasem Wintonem, který od jara
do podzimu 1939 vyvezl z pražského nádraží do Británie
v šesti vlacích bezmála 700 dětí, převážně z židovských
rodin. Všechny tyto děti válku přežily. Většina dětí se však
domů nevrátila ani po válce. Neměly již ke komu.
Setkání se uskutečnilo na českém velvyslanectví v Londýně, kam moje dcera Lucie dostala osobní pozvánku.
Zde jako poděkování předala knihu, vlastnoručně vyrobenou žáky z páté třídy kloboucké základní školy. Děkovala
mu a on byl skromný. Říkal, že to nedělal sám, že jich
bylo hodně… Potěšilo ho, že i tak malé děti se zajímají o
historii a se zájmem i dojetím prohlédl dárkovou knihu od
dětí, plnou obrázků, milých textů a fotografií.
Pan Nicholas Winton je úžasný muž a i přesto, že mu
bude 105 let, má obrovské charisma a je to neskonalý
gentleman.
V Kloboukách dne: 30.1.2014
Bronislava Černá
třídní učitelka

Kniha od dětí s podpisy

Winton spolu s Lucií a jednou se zachráněných žen
z legendárního vlaku

Winton s Lucií
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Tým z naší ZŠ se umístil na 2. místě
v robotické soutěži
V sobotu 8.4.2014 se dva týmy z robotického kroužku ZŠ Klobouky zúčastnily
soutěže robotů v kategorii „čára“ a v konkurenci nejlepších týmů z ČR a ze Slovenska obsadily druhou a pátou příčku v
žebříčku.
Tým Klobouky 1 se startovním číslem 23,
ve složení Patrik Milota a Ondřej Sedlařík se umístil v soutěži na 2. místě a tým
Klobouky 2 se startovním číslem 24, ve
složení David Brychta a Ondřej Langr, se
umístil na 5. místě z 29 soutěžních týmů z
celé republiky i ze Slovenska.
Robotiáda je součástí projektu Od Studenta k vědci, který podpořila Evropská
unie a státní rozpočet ČR. Na vybraných
školách se žáci od 10 do 15 let v robotickém kroužku učili, jak postavit vlastního
robota. A pak se zapojili do soutěže.
Základní princip soutěže je, že robot musí
autonomně projet trasu vyznačenou černou čárou na bílém hřišti v časovém limitu

3 minuty. Pohon robota musí být realizován pomocí motorů ze stavebnice LEGO,
řízených inteligentní kostkou NXT, resp.
EV3 ze stavebnice LEGO. Při stavbě mohou být používány pouze senzory LEGO
Mindstorms.
Čára je černá o šířce cca 20 mm. Čára
neprotíná sama sebe (nemá křižovatky).
Minimální poloměr zatáčky je 100 mm.
Hřiště je pevná, rovná, bílá plocha sestavená z menších dílů. Na spojích mohou být spáry a výškové nerovnosti max
2 mm. Okolo může být mantinel cca 100
mm vysoký. Rozměry hrací desky jsou
2800 x 1400 mm.
Finále soutěže „Čára“ bylo součástí Robotického dne, který se konal v Galerii
Vaňkovka. Vlastní program začal Robopřehlídkou - Úvodní defilé všech robotů
a představení týmů. Následovala soutěž
v kategorii „Čára“, dále pak soutěž „Zachraňte medvěda!“ ve dvou kategoriích

autonomní a dálkově řízený „medvěd“.
Pravidla soutěže „medvěd“ vychází z pravidel obdobné soutěže pořádané na Robotickému dnu v Praze. Úkolem robota
v soutěži Zachraňte medvěda (Bear Rescue) je v co nejkratším čase nalézt ztraceného medvěda a dovézt ho zpět domů.
Robot nesmí během soutěžní jízdy komunikovat s externím zařízením (vyjma robota dálkově ovládaného). Robota se po
odstartování nesmí nikdo dotýkat, pokud
to nepovolí či nenařídí rozhodčí.
Hřiště je pevná, rovná, bílá plocha sestavená z menších dílů. Okolo je mantinel
cca 100 mm vysoký. Na hřišti jsou vnitřní
zdi také 100 mm vysoké. Vnitřní zdi tvoří
„meandr“, startuje se ze zadní části hřiště
a medvěd se ztratil v přední části hřiště.
Součástí této akce byl i bohatý doprovodný program partnerů akce. Co všechno
roboti vlastně dovedou, ukázali robotici z
VUT Brno a DDM – Junior Brno.

O robotickém kroužku
Robotický kroužek je v letošním školním
roce 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 velkou podporou na internetu. Žáci a studenti staví modely robotů,
které za použití ikonografického softwaru
programují.
Do kroužku se po úvodní prezentci pořádané JCMM (Jihomoravské centrum pro
mezinárodní mobilitu) přihlásilo devět
žáků. V současné době pracuje v kroužku
pět žáků. K dispozici máme dvě kompletní

stavebnice Lego, ze kterých sestavujeme
roboty pro zábavu i pro soutěže. V současné době se již připravujeme na druhé kolo akce Robotiáda, které proběhne
v prosinci t.r. Plánujeme účast v kategorii
„dálkově ovládaný medvěd“ a rádi bychom
také obhájili pozici v kategorii „Čára“.
Jaroslav Pavlík
vedoucí kroužku

Gratulace a předávání cen za 2. místo od pořadatele
a sponzorů

Soutěžní trať pro „čáru“
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Projekt EKOŠKOLA
Ekologie nás stále zajímá
Z činnosti EKOTÝMU
Prostřednictvím různých ekologických akcí se snažíme vést
žáky naší školy k tomu, aby jim nebyla lhostejná problematika životního prostředí a dalších osudů naší planety.
„Ekologické vánoce v naší třídě“
Každoročně Ekotým vyhlašuje soutěž s navozením vánoční
atmosféry a vylepšením prostředí ve třídách.
Ekologové považují vánoce za období mimořádného plýtvání.
Jak mají tedy vypadat ekologické vánoce? Nejlépe s ozdobeným stromečkem v květináči, který se pak třeba přesadí
a může se použít další rok znovu. Nebo si pořídit menší
živý stromek, ale v žádném případě by neměl být nahrazován umělým! Určitě není vhodné stromek osvětlovat, zvýší
se totiž spotřeba energie.
A co se týká dekorací, tak ty nejlepší suroviny na ozdoby
pocházejí z přírody! Proto by si žáci měli ozdobit stromek i
třídu vlastními výrobky.
Vyhodnocení
Nejvyšší počet bodů na 1. stupni získaly třídy: 5.A a 4.A, na
2.stupni třídy 9.A a 6.A

Stále sbíráme!
Starý papír
- V letošním školním roce, tzn. od září 2013, se nám podařilo
nasbírat již asi 7000 kg starého papíru. Za získané peníze byly
zakoupeny nové koše na tříděný odpad pro 1. stupeň, družiny,
školní klub a odborné učebny.
Vysloužilá elektrozařízení
- Doposud odevzdáno 230 kg drobného elektra.
Vysloužilé baterie
- Nasbíráno 52 kg.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají sbírat!
Nový eko-koutek ve vestibulu školy
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Připravujeme: VÝZNAMNÉ DNY S ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATIKOU
21. březen – Světový den lesů
Les je obnovitelný přírodní zdroj, který má nezastupitelné funkce. Je nenahraditelný, proto si ho chraňme!
22. březen – Světový den vody
Připoneme klíčovou roli vody pro život, nepostradatelnost pro
celou Zemi!
7. duben – Světový den zdraví
Cílem je zvýšit informovanost a povědomí o možnostech léčby
a prevence. V letošním roce se kampaň v ČR zaměří na klíšťovou encefalitidu a Lymeskou boreliózu, čili nemoci přenášené
zejména klíšťaty a komáry.
Text a foto: Mgr. Hečová Miroslava
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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

Poezie - to je naše!
Za dlouhá léta organizování třídních a školních kol soutěže v recitaci se můžeme u nás
ve škole pochlubit výsledkem, který zrovna
nekoresponduje s obecným míněním o
školní mládeži. U nás (oproti zvyklostem)
platí, že studenti nejen čtou, ale i recitují. Na
počátku 21. století jev takřka neuvěřitelný!
Letos se projevil ještě jeden nový trend: u
vybraných textů začíná převažovat lyrická

poezie a jejími protagonisty jsou většinou
studenti - chlapci. Proto také školní kolo
pro studenty kvinty, sexty a septimy mělo
na prvních třech oceněných místech pouze
„mužská“ příjmení:
1. František Schubert VII. G
2. Martin Fiala VII. G
2. Štěpán Šmídek VI. G
3. David Koziel V. G
Stejně dobře si
naši zástupci vedli v okresním kole
recitační
soutěže
Wolkerův Prostějov
ve Velkých Pavlovicích, kde Martin
Fiala získal 1. a
František Schubert
2. místo. Martin Fiala bude naši školu reprezentovat v

krajském kole (už podruhé) na konci března
v Brně. V pátek 7. března se uskutečnilo
školní kolo pro žáky primy až kvarty. Ti soutěžili ve dvou kategoriích a výkony byly opět
velmi vyrovnané.
3. kategorie (prima a sekunda):
1. místo Natálie Coledani II. G
2. místo Kateřina Tošerová II. G
2. místo Štěpán Urbánek I. G
Cena diváka: Tomáš Kalus II. G
4. kategorie (tercie a kvarta)
1. místo Jiří Holeček IV. G
2. místo Monika Koutná IV. G
3. místo Pavlína Krmelová III. G
3. místo Adam Vinčar IV. G
Cena diváka: Pavlína Krmelová
V okresním kole v Břeclavi 10. 3. bojovali
Natálie, Katka, Jirka a Monika jako lev a lvice vybojovali v konkurenci víceletých gymnázií a základních škol dvě 3. místa. Všem,
co čtou a recitují, srdečné díky!
Renata Pilařová

Kloboucká pětka
Zábavná soutěž pro žáky pátých tříd Kloboucká pětka se
koná na naší škole již řadu let. Letošní klání se neslo v duchu souběžně probíhajících olympijských her, takže nechyběly
olympijské kruhy ani stupně vítězů. Pořadatelé byli vybaveni
slušivými šálami a všechny soutěže se nějak týkaly zimní olympiády.
Oproti obvyklým zvyklostem si soutěžní týmy nevybíraly maskoty, nýbrž kontinenty, za které potom soutěžili. Název
soutěže byl letos trochu zavádějící, protože Kloboucké pětky
se zúčastnily pouze čtyři týmy, tudíž jeden kontinent zůstal „na
ocet“. Pomyslný černý Petr padl na Evropu, takže se soutěže
účastnili Afričané, Australané, Jihoameričané a Severoameriča-
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né alias družstva základních škol Klobouk, Moutnic, Boleradic
a Žatčan.
Všechno to vypuklo po osmé hodině ráno, kdy soutěžící
uvítala olympijská hymna. Slovo si vzal ředitel našeho gymnázia, který všem soutěžícím popřál mnoho zdaru. Pár slov o
významu slova fair play přidala i hlavní pořadatelka Renata
Pilařová. Po úvodních formalitách se mohlo přejít k soutěžení.
Jedním ze zajímavých soutěžních úkolů byla odkrývačka,
která letos skrývala zimní sporty. Dále se zkoušely vědomosti
a to ve hře nazvané „riskuj“, která svými záludnostmi potrápila
nejednu chytrou hlavu. Rychlost prstů a dedukce si soutěžící
ověřili při rozbalování indicií, znalost sportovních ikon zase

klobouček 7
při hádání postav. Fyzická zdatnost a šikovnost se testovala ve sportovních disciplínách. Nejdříve se házelo tenisovým
míčkem, potom se florbalovou hokejkou střílelo na bránu, což
si pak mohly vyzkoušet i doprovázející paní učitelky. Oficiální
soutěž doprovázela také soutěž divácká, která se sestávala
z křížovky. První tři řešitelé z řad diváků získali zajímavou
odměnu v podobě knížky.
Ke konci soutěže, když už byli všichni unavení, přišlo vhod
pohoštění, které bylo připravené pro soutěžící i diváky. Organizátoři si mezitím našli chvilku na sečtení bodů a vytisknutí
oficiálních diplomů. Soutěžící netrpělivě očekávali výsledky,
napětí v té chvíli by se dalo doslova krájet.
Vyhlášení se ujala paní učitelka Pilařová, diplomy a medaile předával pan ředitel Pokorný. Začalo se čtvrtým místem,
které obsadily Žatčany, pokračovalo se třetím místem, kde se
umístily Boleradice. Výsledky prvních dvou míst byly velmi
těsné, nakonec se však vítězství podařilo doslova urvat místnímu týmu z Klobouk, druhé místo potom obsadily Moutnice.
Všechny týmy získaly kromě diplomů a drobných dárků
také spoustu cenných zkušeností a nových vědomostí a co je
nejdůležitější – všichni si užili spoustu zábavy.
Eva Bartáková, Monika Kopečková (pořadatelky ze VII.G)

Výlet do nevědomí
13. března se třídy VI.G a
VII.G gymnázia v rámci výuky
literatury a výtvarné výchovy
vydaly na výstavu surrealistického umělce Salvadora Dalího, která se konala na hradě
Špilberku v Brně. Výstava byla
spojena s interaktivní exkurzí
hradních kasemat, kde studenti
Masarykovy univerzity dokonce
nahradili i voskové figuríny vězňů a k našemu údivu občas „obživli“. Během celého programu
jsme se mohli aktivně zapojit
do připravených aktivit, kterými

bylo hledání asociací, pátrání v
podzemí a napodobování Dalího kreseb.
Role hlavního průvodce se
ujal sám pan Dalí (doposud
jsme nezjistili, zda kvůli nám
vstal z mrtvých a nebo nás provázel jen jeho duch). Kromě
toho, že nám dovolil nahlédnout
do svého nevědomí a podělil se
s námi o zajímavá fakta ze svého života, nás také seznámil
se zajímavými osobnostmi své
doby. Díky němu jsme se setkali se zakladatelem psychoana-

lýzy Sigmundem Freudem, Dalího ženou
Galou nebo surrealistickým spisovatelem
André Bretonem.
Celou exkurzi jsme zakončili prohlídkou putovní výstavy obrazů, děl a fotografií Salvadora Dalího, která je v Česku
vystavena úplně poprvé. I tato výstava
byla částečně interaktivní – nemohli jsme
si sice „ošahat“ vzácné obrazy, zato jsme
si vyzkoušeli stínové divadlo a bláznivé
kostýmy v duchu surrealismu. Domů jsme
odcházeli s pocitem, že v podzemí hradu
je sice poněkud chladno, ale aspoň víme,
jak se správně „surrealisticky“ angažovat.
Monika Kopečková,
Eva Bartáková, VII.G
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MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
nám. Míru 6, Klobouky u Brna

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

Další úspěchy studentek MěSOŠ v účetnictví
V letošním školním roce se studentky O4 – Lenka Gerčáková
a Denisa Sochorová zúčastnily dalších dvou soutěží v účetnictví,
které pořádala Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě:
- 10. prosince 2013 celostátní soutěže Středoškolák roku v
účetnictví pro školní rok 2013, kde v konkurenci 1 398 soutěžících obsadila Lenka Gerčáková 1. místo a Denisa Sochorová
2. místo,

-

27. a 28. ledna 2014 8. ročníku celostátní soutěže v účetnictví
Má dáti – Dal, kde se v soutěži jednotlivů Denisa Sochorová
umístila na 31. místě a Lenka Gerčáková na 49. místě.

V soutěži škol se naše škola úmístila na 15. místě. Soutěže se
zúčastnilo celkem 142 studentů z 64 středních škol.
Text: Hana Šťavíková, učitelka, foto: Libor Šedivý, učitel

Soutěž Angličtinář roku 2014 na MěSOŠ
Koncem ledna proběhla celostátní soutěž Angličtinář roku 2014, které se zúčastnilo 10 vybraných studentů z naší školy.
Konkurence byla opravdu velká, jelikož do
této soutěže se přihlásila i elitní gymnázia
a různé střední školy z celé republiky.
Výsledky byly pro naši školu velkým
překvapením, protože naši angličtináři
dokázali, že i v této velké konkurenci jsou

schopni obstát. Celkový počet soutěžících,
kteří se pokusili probojovat na přední příčky byl 3865.
Tři nejlepší z našich studentů se umístili mezi prvními 15 procenty. Nejlépe se
umístil Radek Friedl ze třídy I3, který
svým bodovým skóre obhájil vítězství ve
školním kole olympiády z anglického jazyka, když se probojoval mezi prvních 12

Lyžařský kurz
V termínu od 10. do 14. února 2014 absolvovali zájemci z řad
studentů MěSOŠ lyžařský výcvikový kurz.
I přesto, že letošní zima není příliš nakloněna zimním sportům, byly lyžařské podmínky ve ski areálu Karlov pod Pradědem
v oblasti Jeseníků takřka ideální. Teplota vzduchu se pohybovala
většinou lehce nad nulou a mnohdy azurová obloha připomínala
téměř alpské podmínky.
Ubytování bylo zajištěno v moderním prostředí horské chaty,
odkud studenti denně dojížděli skibusy do místních areálů na zasněžené sjezdovky s třemi komfortními čtyřsedačkovými vleky.
Na lyžaře i snowboardisty čekal terén vhodný jak pro zkušené
sjezdaře, tak pro začátečníky. Účastníci kurzu měli možnost nejen zlepšit své lyžařské dovednosti a zažít bohatý sportovní program, ale také stmelit třídní kolektiv, poznat se mimo školní lavice
a naučit se základním pravidlům chování v horském prostředí.
Text, foto: Lukáš Vávra, učitel
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procent. Druhým nejlepším se stal Marek
Konečný ze třídy I3, který se umístil mezi
prvními 14 procenty, třetí byl Ondřej Havlík ze stejné třídy, který nepřekročil hranici 15 procent.
Rádi bychom touto cestou gratulovali
našim výborným studentům a popřáli jim
mnoho úspěchů do dalších let.
Text: Veronika Krůzová, učitelka

Firemní školka Blanář
Firemní školka Blanář je komorní školkou, která byla zřízena pro děti zaměstnanců firmy Blanář nábytek, a.s. Maximální kapacita školky je 12 dětí, ve věkovém
složení momentálně od 2 do 5 let.
Prostory firemní školky jsou bezbariérové, nově rekonstruované a přizpůsobené
potřebám a věku dětí. Jsou vybaveny moderním, funkčním a současně estetickým
nábytkem z vlastní produkce firmy. K dispozici máme 2 třídy- hernu a odpočinkovou
místnost. Děti mají také možnost navštěvovat keramickou dílnu v blízkosti „školky“ a
dětské hřiště. Jedenkrát za týden do školky
dochází rodilá mluvčí a hravou formou děti
seznamuje s angličtinou.

Školka Blanář dětem nabízí pestrý
program ve všech oblastech nutných pro
rozvoj předškolního dítěte (hra, výtvarná a
rukodělná tvorba, hra na hudební nástroje,
zpívání, základy ekologického cítění, grafomotorická cvičení, sportovní aktivity, výlety, divadlo, čtení, rozvoj komunikačních
dovedností.). Velkým přínosem této školičky s rodinnou atmosférou je ideální příležitost zvyknout si na kolektiv vrstevníků a
změnu prostředí.
Obsah tematického programu vychází
ze života dětí a je jim pochopitelný. Snažíme se ho podávat nenásilnou formou. Hravým a kreativním způsobem děti seznamujeme se světem, který nás obklopuje a
jehož jsme neodmyslitelnou součástí. Zároveň
by měl však být
i mostem do říše
fantazie a snů a
klíčem k nitru každého z nás.
Děti vnímáme
jako neopakovatelné individuality. Směřujeme je
k tomu, aby měly
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chuť prožívat, poznávat, tvořit, přemýšlet,
naslouchat a komunikovat. Snažíme se
všestranně rozvíjet jejich osobnost. Vedeme je k tomu, aby z nich vyrostli slušní,
kreativní, zodpovědní, spolupracující ale
přitom samostatní lidé. Nabízíme dětem
hravý, individuální a experimentální přístup
a pestrou nabídku činností.
Zásady, kterými se řídíme:
● respektovat individualitu a vývojová
specifika každého dítěte
● poskytovat dostatek podnětů pro rozvoj
dítěte a jeho učení
● rodič je pro nás partnerem, s kterým intenzivně spolupracujeme
● hra je nejpřirozenějším způsobem učení předškolního dítěte
● činnosti spontánní i řízené jsou vzájemně provázány a rovnoměrně rozloženy
● navzájem si pomáháme, vedeme k
tomu i děti
Daný projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
zaslala Hana Popovská

Projekt Obnovy zahrad při Domovu Betlém
V lesoparku nad Odstrčilovou vilou se
od listopadu 2013 pracuje. Mnozí obyvatelé
Klobouk u Brna slyšeli zvuk motorových pil
a možná i padajících stromů. Padat pak začaly také otázky, co se tam vlastně děje (?).
Tímto článkem bychom chtěli na tyto otázky
odpovědět a zároveň informovat naše spoluobčany o probíhajícím projektu „Obnova
zahrad při Domovu Betlém“.
Tento projekt, jehož autorkou je zahradní
architektka Ing. Veronika Huková z Klobouk,
byl podpořen dotací Evropské unie z Operačního programu životního prostředí ve výši
75% uznatelných nákladů. Předmětem projektu je obnova zeleně (tj. stálých dřevin) ve
dvou samostatných objektech: a) v zahradě
tvořící areál Domova Betlém na Císařově
ulici a v lesoparku nad Odstrčilovou vilou,
b) v zahradě nad evangelickým kostelem přiléhající k ulici Brněnské. Obě zahrady jsou
ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské

Zdravotní řez lípy před Domovem
Betlém

církve evangelické v Kloboukách u Brna,
který je formou dlouhodobého pronájmu dal
k užívání našemu diakonickému středisku
BETLÉM.
Hlavním cílem projektu je dlouhodobá
obnova a udržení kvalitní zeleně na obou
zahradách, nikoliv její rušení či zmenšování.
Projekt sice obsahuje i kácení nemocných a
neperspektivních stromů (schválené Městským úřadem), ale podle pravidel Operačního programu životního prostředí v něm nová
výsadba stromů a keřů významně převažuje
nad jejich nutným kácením a odstraňováním.
V rámci projektu bude vysázeno celkem 57
listnatých a 95 jehličnatých stromů, 603 keřů
a 210 m2 nového trávníku. Letitým lípám
lemujícím areál Odstrčilovy vily bude věnována péče prostřednictvím zdravotního řezu
provedeného odborným arboristou (včetně
svázání korun, pokud bude třeba).
Zahrada v areálu Odstrčilovy vily byla

Arborista při své práci

založena ve druhé pol. 20. let 20. stol. a
projekt se zaměřuje na takovou její obnovu, která zajistí vyšší stabilitu zahrady jako
důležité hmoty zeleně uplatňující se v krajinném obraze města Klobouky a v neposlední
řadě jako důležitého ekosystému. Realizace
projektu umožní, aby zahrada mohla nadále
sloužit jako klidové zázemí pro klienty i pečovatele Domova Betlém a jako místo jejich
setkávání s veřejností při různých příležitostech a slavnostech.
Jak jsem již výše uvedl, druhým objektem
obnovy zeleně řešené v projektu Ing. Hukové je zahrada při evangelickém kostele, která by po vybudování vstupu z Brněnské ulice
měla sloužit setkávání klientů Domova Betlém s občany Klobouk a zejména s mládeží z řad skautského střediska Ichthys, které
působí při klobouckém evangelickém sboru.
Skauti však budou zahradu využívat i zcela
samostatně, ke svým nejrůznějším setkáváním a jako letní klubovnu (s cílem podpory
jejich vztahu k přírodě a kulturní krajině).
Realizátorem projektu se na základě výběrového řízení stal zahradník Ing. Jiří Pilát,
který podal cenově nejpříznivější nabídku.
Jeho osoba je pro nás zárukou, že všechny
práce budou provedeny velmi kvalitně. Také
nutná údržba nově vysázených dřevin a porostů, kterou musíme po ukončení realizace
projektu zajistit ve vlastní režii, bude pro obě
strany jednodušší (a pro nás podstatně levnější), než kdyby to měla zajišťovat nějaké
cizí firma - odjinud a zdaleka.
Petr Hejl
ředitel Diakonie ČCE - střediska BETLÉM

Volné místo pro klienta v Domově Arkénie v Brumovicích
Domov Arkénie v Brumovicích nabízí volné místo v pobytové službě domov pro osoby
se zdravotním postižením. Služba je určena
pro dospělé osoby s mentálním postižením
popř. v kombinaci s poruchou autistického
spektra, s těžkou až úplnou závislostí na péči
či podpoře druhé osoby (III. nebo IV. stupeň
závislosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).Objekt není bezbariérový,
proto služba není vhodná pro osoby s omezenou mobilitou. Volné místo je na 1-lůžkovém pokoji a je určeno pro muže.
Nástup: je možný ihned, nejprve je však
nutné absolvovat týdenní zkušební pobyt.
Platby: ubytování 140 Kč, strava 120 Kč,
služby – dle příspěvku na péči.
Služby jsou poskytovány v malém rodinném domě. Jedním ze základních cílů služby
je zapojovat obyvatele domova do péče o
domácnost, umožnit jim pracovat v dílnách,
zapojovat je do života obce. Celková kapaci-

ta služby je 5 osob.
Provoz zařízení: Všichni klienti dosud udržují kontakt s rodinou a pravidelně odjíždí ke
svým rodičům na víkendový pobyt (zpravidla
každý druhý víkend). Také během července
a srpna je provoz na čtrnáct dní přerušen a
obyvatelé tráví dovolenou s rodiči, stejně jako
vánoce. Těšíme se na nového kamaráda.
Kontakt:
vedoucí Tomáš Vostřák, 777 936 577
vostrak@betlem.org
Autor fotografií Jan Gavlík

Pokoj klienta

Sklízíme úrodu
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Diakonie ČCE rozšiřuje své služby v regionu
Ve spolupráci se střediskem Humanitární a rozvojové pomoci, které je nedílnou
součástí Diakonie ČCE, zřídila Diakonie
ČCE - středisko BETLÉM v Kloboukách u
Brna sklad vysoušečů zdiva s možností jejich zapůjčení široké veřejnosti.
Středisko BETLÉM poskytuje sociální
služby lidem s těžkým zdravotním postižením, a když v roce 2013 měl Domov Betlém problémy s vysokou vlhkostí sklepních
prostor, obrátili se pracovníci s prosbou o
pomoc na své kolegy ze střediska Humanitární a rozvojové pomoci a zapůjčili si
vysoušeče, které celý problém vyřešily a
umožnily tak dále využívat sklepy k potřeb-

ným účelům. Kontakt pracovníků obou středisek a zkušenost s funkčností a účinností
vysoušečů vedly nakonec ke zřízení skladu
vysoušečů přímo v prostorách střediska
BETLÉM.
Sklad má kapacitu 80 vysoušečů, které
jsou primárně určeny a připraveny k vysušování budov v případě přírodních a humanitárních katastrof, jako jsou záplavy a průtrže. V takovém případě budou vysoušeče
zapůjčovány zdarma všem postiženým.
Mimo tento účel, ale bude možné zapůjčit
si vysoušeč i k vysoušení v případě méně
dramatických případech. Např. k vysoušení
po havárií vodovodního potrubí, vysouše-

ní novostaveb, po vymalování bytu, či při
jakýchkoliv problémech s vysokou vlhkostí
v uzavřených prostorách. V tomto případě
budou vysoušeče půjčovány za malý administrativní poplatek a oproti vratné záloze.
Jedná se o kondenzační vysoušeč typu
Flipper DRY 400 s odvlhčovacím výkonem
19 (L/den).
Bližší informace o podmínkách a možnostech zapůjčení poskytnou pracovníci
střediska BETLÉM.
Jana Lexová 777 936 576
Jan Gavlík 777 936 578
info@betlem.org
Jana Lexová

Městská knihovna Klobouky - Březen měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyhlásil na
měsíc březen další ročník kampaně „Březen – měsíc čtenářů“. V
centru zájmu byli čtenáři a čtení ve všech podobách. Knihovna Klobouky se připojila k této akci a speciálně pro tento měsíc si připravila
pro své uživatele zajímavé akce a překvapení. Mimo jiných navštívily knihovnu děti z MŠ Krumvíř. SKIP ve spolupráci s partnerem,
firmou Skanska, vydal sérii propagačních plakátů a záložek do knih,
které jste si mohli odnést také při návštěvě naší knihovny. Rádi bychom připomněli jednu z celostátních akcí, udělování cen Magnesia
Litera (Knihy vydané v roce 2013 lze do sedmi soutěžních kategorií
přihlašovat prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na stránkách www.magnesia-litera.cz.) Slavnostní vyhlášení vítězů bylo sta-

noveno na 8. dubna 2014, na Nové scéně Národního divadla. Přímý
přenos nekaždoročně vysílán Českou televizí.
Ve dnech 4. až 6. 3. 2014 byl připraven sedmý ročník Týdne
čtení aneb „Čtení sluší každému“ vždy od 12:00 do 17:00.
Burza vyřazených knih a časopisů
Bezplatné vrácení dlouhodobých zápůjček
Výměnný fond z knihovny Břeclav
Registrace nových čtenářů v Týdnu čtení zdarma
Zábavné soutěže a kvízy, děti čtou rodičům, babičkám a opačně,
malují pohádkové postavičky
Knihovna v uplynulém roce:
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013
Nové přírůstky
Počet registrovaných čtenářů
Výpůjčky periodik
Výpůjčky celkem
Návštěvníci půjčoven a studoven
Z toho:naučná lit. dospělým
krásná lit. dospělým
naučná lit. dětem
krásná lit. dětem

18493
615
514
1730
16835
8334
3494
8891
899
1821
Text a foto Jana Prčíková

Městské muzeum a připravované výstavy v roce 2014
Tak jako v loňském roce jsou v klobouckém muzeu instalovány
nové výstavy pro rok 2014. Původní sbírka exponátů dochovaných
ze zámecké budovy je doplněna písemnými a obrazovými materiály bývalých majitelů panství, bratrů Augustina a Ignáce, rytířů z Neuwallu, kteří v roce 1820 budovu koupili. Celé panství a zámecké
interiéry zvelebili. Další novou instalovanou výstavou je ukázka dochovaných vyhlášek a nařízení z doby první světové války, vztahující
se k našemu regionu. V letošním roce si připomínáme 100. výročí od
začátku této události. Uvedené výstavy můžete shlédnout v expozici
muzea v sezóně od 1. 5. do 30. 9. 2014 v sobotu a v neděli, vždy od
14:30 do 17:00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tradiční kloboucký jarmark 2014
proběhne ve čtvrtek 1. května 2014 v době od 9:00 hodin v areálu
zámku a na náměstí. Součástí jsou doprovodné akce, atrakce pro

děti, grilovaná kuřata aj. Každý kdo má zájem o prodej užitkového
zboží, může se hlásit a získat informace v Městské knihovně Klobouky u Brna, tel. 519 361 576, 519 361 570, e-mail: knihovna@
kloboukyubrna.cz, podatelna@kloboukyubrna.cz.
Výstava „Panenky v háčkovaných šatech“
Město Klobouky u Brna a Městská knihovna Klobouky v době probíhajícího tradičního jarmarku 1. května 2014 srdečně zvou velké i
malé návštěvníky na originální výstavu panenek v háčkovaných šatech. Tuto výstavu představí na Kulturně informačním centru, Zámecká 10, paní Simona Mecerodová a Kateřina Citová z Opavska. Můžete zde shlédnout originální háčkované historické modely na panenky.
Například postavičky z pohádek, Betlém, modely z období baroka,
rokoka, historický trh a mnoho dalších.
Výstava se uskuteční od 9:00 do 15:00 hodin.
Jana Prčíková
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Základní škola a Mateřská škola Krumvíř děkuje sponzorům za
příspěvky na dětský maškarní ples konaný v KD Krumvíř dne 2. 2. 2014.
Poděkování patří:
• PRÁDELNA BRYCHTOVÁ, KLOBOUKY U BRNA
• ČERPACÍ STANICE A LPG, KLOBOUKY U BRNA
• PEKAŘSTVÍ KŘIŽÁK
• KVĚTINÁŘSTVÍ EFFENBERGEROVÁ , KLOBOUKY
U BRNA
• LÉKÁRNA CYRMEX, s.r.o., KLOBOUKY U BRNA
• AUTOSERVIS URBAN, KLOBOUKY U BRNA
• HRAČKY – DÁRKY, LUKÁŠ MÁCA, KLOBOUKY U
BRNA

•
•
•
•
•
•
•
•

MALBY NÁTĚRY – TOMÁŠ SVRČEK, KLOBOUKY U
BRNA
DROGERIE VOLEK, KLOBOUKY U BRNA
ZEVYT, s.r.o. KLOBOUKY U BRNA
ODĚVY, HRAČKY – PAPÍR, SKOTNICOVÁ MARIE
AUTOSERVIS MAZŮREK, KLOBOUKY U BRNA
FIRMA GETEC, KLOBOUKY U BRNA
FIRMA FCS, KLOBOUKY U BRNA
PIZZERIE TWISTER, KLOBOUKY U BRNA

Pozvánka na koncet

ZO ČSV Klobouky u Brna
a členové Včelařského kroužku mládeže
Vás srdečně zvou na

Jedovnický ženský pěvecký sbor PÍSEŇ srdečně zve na
na koncert duchovních písní, který se bude konat o kloboucké pouti v neděli 15. června v 15:00 hod v kapli sv.
Barbory pod vedením sbormistryně kloboucké rodačky
paní Magdaleny Javorské - Zouharové.

VČELAŘSKOU VÝSTAVU
spojenou se zajímavou přednáškou
paní Ing. Heleny Vlašínové, Ph.D.

Výstavu můžete navštívit ve dnech 12. - 13. dubna 2014
v budově ZŠ Klobouky u Brna vždy od 9:00 – 17:00 hod.
Zakoupit si můžete včelí produkty, svíčky ze včelího vosku, včelařské potřeby, literaturu, medové cukrovinky, perníčky, velikonoční aranžmá. Vlastní velikonoční výzdobu
si budete mít možnost zhotovit přímo na výstavě.
Přednáška na téma „Zdravá zahrada a plané rostliny ve
vaší domácnosti“ je na programu v sobotu 12.dubna
2014 od 15:00 do 17:00 hodin.
V průběhu odpoledne je možno zakoupit knihu Zdravá zahrada a kolekce Plané rostliny ve vaší domácnosti.

Zahrádkářský svaz v Kloboukách u Brna
Vás srdečně zve na tradiční

Velikonoční výstavu vín
Neděle 20.4.2014 od 10 hodin v sále MěOŠ
Bodování: v sobotu 12.4.2014 v 16 hodin v jídelně ZŠ
Cimbálová hudba - Bufet

Inzerce

Dětská folklórní
přehlídka
Město Klobouky u Brna pořádá „Přehlídku dětských
folklórních souborů“ v neděli 15. června 2014 od 14:00
v areálu letního kina. Začátek akce proběhne ve 13:30
průvodem z náměstí od MěSOŠ Klobouky. Srdečně
zvou pořadatelé.

-

projektová dokumentace ve všech stupních
(od studie až po prováděcí dokumentaci)
projednání na st. úřadě, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení atd.
rodinné domy, bytové domy, stavby pro školství,
služby a obchod atd.

www.komosny.cz
mobil: 723 139 057, 603 361 752
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KULTURNĚ INFORMAČNÍ CENTRUM Klobouky u Brna
Kalendář kulturních akcí červen – září 2014
•
•
•
•
•
•

Červen 2014 Den dětí
15. 6.2014 Dětské folklórní slavnosti
28.6.2014 Country bál
9.-10.8.2014 Svatovavřinecké hody, DH Ištvánci
23.8.2014 Odehrávky hodů
28.9.2014 Svatováclavský jarmark, doprovodné akce

Slunce v duši a vzdělaní nevychovanci
nebo nevychovaní vzdělanci?
10.3. se možná někteří podivili, co že
to vlaje nad zámkem za podivnou vlajku
se sluncem uprostřed. Naše město se
připojilo k iniciativě 600 obcí a měst k letošnímu 55.výročí násilného potlačení
protičínského povstání v Tibetu. Akce se
tradičně konají 10. března k připomenutí
velkého povstání proti čínské okupaci ve
Lhase, při němž zemřelo nejméně 80 tisíc
Tibeťanů. Čínská armáda vtrhla na území
nezávislého Tibetu v říjnu 1950. Po povstání 10. března 1959 tam byl nastolen
systém vojenských kontrolních výborů, od

roku 1965 je Tibet čínskou autonomní oblastí. Můžeme s tím něco udělat? Ne, těžko z našeho malého města. Jen vědomí,
že víme, že s tím nesouhlasíme a v duchu
odsuzujeme, nám pohled na tuto vlajku
připomene, že patříme k té části světa
vzdělaného, s určitými mravními hodnotami. Se vzpomínkou na tuto sluníčkovou
vlajku jsem druhý den odpoledne cestovala z Brna. Autobus měl zpoždění, přijel
ten malý model, plno lidí, 2 kočárky, křičící malé děti. Mezi cestujícími byla i paní
z Klobouk s vodícím psem. Skromně se

stojíc schoulila na místě pro zavazadla,
pes si lehl pod ní. Ve druhé části autobusu seděli samí mladí lidé, nejméně 10 jich
bylo z Klobouk. Středoškoláci i vysokoškoláci, mobily, tablety a sluchátka, vybavení na úrovni. Jen ta jejich vlastní úroveň
zůstala někde mimo ně, nikoho z nich ani
nenapadlo, aby se postavil a nechal paní
sednout, autobus byl plný až do Klobouk.
Vzdělaní určitě budou, jen jestli úplně.
Sluníčko se v tom slunném odpoledni někam schovalo.
Hana Dršková

Spolek Přátelé Bohumilic a bohumiličtí stárci Vás ve spolupráci s MAS Hustopečsko srdečně
zvou na Ochutnávku vín a domácích pomazánek. Akce se bude konat v sobotu 5. dubna 2014
od 14:00 v Bohumilicích v prostorách bývalého školního klubu. Výborné víno, bohaté občerstvení, cimbálová muzika i krásné ceny pro soutěž o nejlepší pomazánku jsou zajištěny. Více
informací na www.bohumilice.info. Těšíme se na Vás !

Junioři FbC Aligators postupují do 2. ligy
Již dva zápasy před koncem sezóny si
junioři florbalového oddílu FbC Aligators
zajistili postup do celostátní 2. ligy. V sezóně pouze dvakrát prohráli, a to vždy
o jednu branku. Po celou sezónu mělo
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
FbC Aligators
Bulldogs Brno B
FBC SLOVÁCKO
TJ MEZ Vsetín
FbC Holešov
FF4E Sokol Val. Klobouky
1. AC Uherský Brod
TJ Sokol Brno Židenice

celé družstvo výbornou morálku. Ve všech
utkáních bojoval jeden hráč za druhého, což nám pomohlo vyhrát i zápasy, ve
kterých se nám úplně nedařilo. Klíčovými
hráči týmu byli hráči z Klobouk – kapitán
Z

V
19
19
19
19
19
19
19
19

R
15
13
12
9
9
8
5
0

P
2
1
1
1
0
2
3
0

družstva Martin Charvát, Jan Krmela, Denis Jakubec a Thomas Jakubec. Realizační tým působil ve složení Martin Slabý
a Milan Veselý
B

2
5
6
9
10
9
11
19

47
40
37
28
27
26
18
0

BV
119
105
110
102
85
92
81
24

BO

BR

60
56
57
77
87
85
115
181

59
49
53
25
-2
7
-34
-157

Milan Veselý
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Muži IMOS FbC Aligators postoupili
do Národní florbalové ligy
Velkým úspěchem skončila florbalová sezóna pro „A“ družstvo mužů. Po náročné sezóně, po odehrání 22 zápasů vybojovali chlapci postup do nově vytvořené Národní florbalové
ligy. Závěr soutěže byl velmi napínavý. Ještě dvě kola před
koncem soutěže bylo na postup sedm kandidátů. Naše mužstvo mělo velmi těžké vylosování.
Hrálo v sobotu 8.3.s velkým favoritem na vítězství v soutěži, celkem AQM Petrovice, na jeho půdě. Další zápas se hrál
v neděli v Opavě, která bojovala rovněž o celkové vítězství.
K postupu bylo nutné v těchto zápasech vybojovat bod. Nakonec se to podařilo hned v prvním. S Petrovicemi Klobouky
prohrály v prodloužení, ale za nerozhodný výsledek 6:6 po
třetí třetině, získaly cenný bod.
V neděli 9.3. se hrálo v Opavě o vítěze druhé ligy. První
místo mohla vybojovat obě družstva. Utkání začalo mohutným
nástupem domácích hráčů, kteří byli podporováni více jak 200
diváky. Z tohoto tlaku vytěžila Opava dvě branky a tak první třetina skončila 2:0. Od druhé třetiny bylo naše mužstvo
lepším týmem, ale nedokázalo svoji převahu gólově vyjádřit.
Podařilo se to až ve třetí části hry. Domácí se začali o vítězství
strachovat. Měli však štěstí.V 57. minutě se štěstím vstřelili
třetí gól a o vítězi utkání a druhé ligy, bylo rozhodnuto. Nutné
je však říci, že kloboucké mužstvo bojovalo a v obou zápasech
předvedlo nejlepší výkon celé sezóny. Škoda, že naši hráči
nemají tak velkou diváckou podporu při domácích zápasech,
jakou měli florbalisté z Opavy. Určitě by si ji za předvedené
výkony zasloužili.
Postup do Národní florbalové ligy je snad největším úspěchem klobouckého sportu v historii.
Brankářem s nejúspěšnějším procentem zásahů 86,41 %

byl v celé soutěži Lukáš Bábíček z našeho mužstva.
Nejvíce branek soupeřům nastřílel útočník IMOS FbC Aligators Klobouky Ladislav Dufek. Jejich konto zatížil 42 góly.
Třetím nejlepším nahrávačem byl Tomáš Líznar z klobouckého oddílu. Svou přihrávkou se přímo podílel na 31 gólech
v síti soupeřů.
Naše mužstvo ze všech týmu obdrželo nejméně branek 96.
Kladně lze hodnotit také to,že v těžkých druholigových bojích dostávali příležitost i hráči juniorského týmu – Denis Jakubec, Jan Krmela, Pavel Soldán. Nasbírali tak velmi potřebné
zkušenosti.
Poděkovat a pogratulovat je nutné nejen hráčům, ale hlavně trenéru panu Faltovi, jehož rukopis je na hře mužstva velmi
znatelný. Z hráčů složil tým, kterému vtiskl koncepci a který na
hřišti vždy nechá všechny svoje síly a bojuje až do závěrečné
sirény. Tento tým po celou sezónu velmi dobře reprezentoval
nejen florbalový klub FbC Aligators, ale celé naše město Klobouky u Brna.
Je vhodné poděkovat také všem pořadatelům domácích
zápasů. Díky nim byla organizace mistrovských utkání delegátem ČFBU hodnocena velmi kladně. Na závěr je nutné
poděkovat všem sponzorům, kteří družstvu mužů finančně pomohli odehrát tuto úspěšnou, náročnou sezónu. Jsou to IMOS
Brno, a.s., BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. Brumovice, ČSAD Hodonín a.s., BORS Břeclav a.s.
Popřejme našim florbalistům hodně úspěchů v nastávající
sezóně.
Pavel Volek

Dopis od Hejtmana Jihomoravské
florbalové unie Jiřího Wagnera
Zdravím Vás,
Klub Aligátorů sleduji delší dobu. Loni
v září jsme se dokonce dohodli na bližší
spolupráci, a tak jsem měl i díky tomu,
že muži A hráli svá domácí utkání v mém
rodném Hodoníně, jako na talíři. Musím
říct, že se mi moc líbí koncept Aligátorů
a obdivuji, že dokážou hráče z různých
obcí a míst spojit tak, aby to vše fungovalo. Velkou zásluhu na tom nesou nejen
trenéři, ale také lidé v pozadí, jako je Pavel Volek ml., Pavel Volek st. nebo Milan
Veselý. Myslím si, že je pořád co zlepšovat, od podmínek pro malé děti, až po
dospělé. Určitě by klubu slušela trošku
lepší propagace, více sponzorů a hlavně
vlastní zázemí. Věřím, že se podaří tyto
body naplnit a klub se tak posune ještě
dál.
Za sebe mohu hodnotit zejména práci s mládeží, která je díky trenérům na

velmi solidní úrovni, určitě by si hráči zasloužili sem tam i názor někoho s více
trenérskými i hráčskými zkušenostmi,
ale je to věc, na které mohou funkcionáři klubu pracovat. Skvěle si vedou také
ženské a dívčí týmy pod taktovou Jardy
Hály, těm hodně fandím, ale je vidět, že
je to kategorie, trošku opomíjená, což je
škoda.
Nejvíce se mohu zaměřit na mužskou
kategorii, kde byl vidět skvělý tah, kdy do
klubu přišli hráči z mnoha koutů Moravy
- Kordula, Lazor, Dufek, Koláček, či bratři
Bábíčkovi, nebo trenér Falta. Tým se samozřejmě točil zejména kolem Bábíčka,
Gremmela, Dufka a Líznara. Ale každý
hráč, který do klubu přicházel, přišel jako
velká opora svého týmu. Já osobně si
myslím, že to co kluci dokázali je skvělý a
velký úspěch. Pro některé z nich možná
ten největší v kariéře. A moc jsem jim to
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přál. Jsem moc zvědav, jak se jim bude
daři v další sezoně. Hlavně bude záležet, koho z kádru dokáží udržet a kdo se
bude poroučet za další štací.
Nicméně, i přes tento velký úspěch dobře vím o mnoha neduzích, které tým
sužoval - tréninková morálka, neshody,
nebo některé osobnosti, neodváděly takovou práci, jaká se o nich čekala. Uvidíme, jaký trend a kurz nabere tým od
září. Teď si určitě zaslouží velké uznání
a respekt. Zásadní bude pro tým, jak se
rozhodne Lukáš Bábíček. Pokud zůstane, jejich šance v Národní lize budou
obrovské. Pokud odejde, obávám se,
že klub bude mít velké problémy v silné
konkurenci. Nechci vše házet na Bábíčka, ale myslím si, že 50 % úspěchu v této
sezoně leží na jeho zádech a zákrocích.
Klukům a funkcionářům přeji vše dobré a hodně dalších úspěchů.

Inzerce
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Společenská kronika

Staré Klobouky.
Bezděkovo – dům č.p. 56

Blahopřejeme občanům,
kteří od 1.12.2013 do 15.3.2014 oslavili životní jubileum

Dnes už jsou zbourány domy na křižovatce Jiráskova a
Wurmova. Bezděkovo byl dlouhý dům, zabírající celou frontu
po ulici Jiráskově a zasahoval také do ulice Wurmovy a uličky,
která výše přecházela v ulici Úzkou. V Bezděkovém domě měl
dílnu na opravu jízdních kol pan Bartošek. V uličce na rohu měla
krámek s různým zbožím paní Bezděková Hermína. Takoví obchodníci jako byla ona již neexistují. Neznala slovo NEMÁM.
Jestliže něco zrovna neměla, šla si pro to k jinému obchodníkovi
a požadované zboží zákazníkovi přinesla. Občas jsme i my, sousedovic děti, jí pro něco zaběhly. Chodívali jsme k ní kupovat
hlavně kávovinu Meltu anebo Cigorku. Jednou jsem od ní dostal skládací Betlém k Vánocům z tvrdého papíru a musel jsem
si obrázky sám doma vystříhat. K nám dětem byla vždy hodně
laskavá. Někdy na začátku padesátých let zemřela, obchůdek
zanikl a za pár let se tam nastěhovali Kalábovi (mladá rodina) a
obchod předělali na nějakou světnici. Namísto dveří dali moderní velké okno. Naproti obchodu v trávníku „před naším“ zasadil
pan Bezděk jabloňku, ale moc nerostla, i když jí obrývali.
Bezděkovi měli syna Vratislava a dceru Jindřišku. Syn byl kovář. Kovárna se nacházele na rohu Wurmovy ulice. Nad ní stál
domek pana Šedivého, říkalo se tam, že u Hanouzků. Protože
Šedivých bylo v kloboukách více rodin. K Bezděkům se nechodilo dveřmi z ulice Jiráskovy, ale vraty z ulice Wurmovy. Velká
dřevěná vrata měla v sobě malá vrátka, kterými se chodívalo.
Naproti nim měli menší dvorek. Nalevo byl mlat a napravo obytné stavení. Jak tam byla za mlatem zahrada, to už se nepamatuji. Možná jsem tam nikdy nebyl.
Z Bezděků zůstala jen Jindřiška, která se provdala za pana
Svobodu a nějaký čas na rodičovském ještě žili. Ale majitelé,
nebo spíš podnájemníci, se střídali, když Jindřiška odešla pryč
z Klobouk. Čas tu měla svou dílnu paní Navrátilová – švadlena.
Chvíli tu bydleli mladí Vlastimil Knecht s manželkou a nějaký čas
(než Huták Karel postavil si nový dům) tu bydlely paní Pacasová
a Kordiovská, stařenky, co u nich Karel Huták vyrůstal.
Vrata z uličky, která se nepamatuji, že by se někdy otevírala,
ta nám dětem sloužila při hrách s míčem, někdy jako fotbalová
branka. Asi to bylo tehdy, když už majitelé usedlosti zde nežili.
Naproti, na našich vratech, jsme si hrát nesměly, to se na nás
náš otec moc zlobil a vždycky nás odehnal.
Data neznám a informátor pan Huták, ani paní Kalusová je
nevěděli. Jim oběma děkuji za podané mně informace. Ani genealogii Bezděkových neznám. Nevím odkud pocházeli anebo
byli-li už v Kloboukách usedlí. V Kobylí v muzeu jsem se dozvěděl, že tam žili Bezděkovi, a že to byla významná tam rodina, ba
dokonce intelektuálové, některý Bezděk byl tam starostou. Ale
paní průvodkyně nevěděla, jestli by v Kloboukách měli příbuzné.
Kloboučtí Bezděci mohli být velcí sedláci. Ten dům tomu
odpovídal. Vedle naší (ještě babiččiny – Kurdiovské rozené)
Ochoze měli Bezděkovi parcelu lesa, ale za mých mladých let
už moc stromů na ní nerostlo.
Budete-li chtít o Bezděkových více informací, tak je snad naleznete na internetu, který já nevlastním.
František Ráček

70 let
•
5.12.

Marie Roznosová, Dlouhá

75 let
•
21.12.
•
2.1.
•
23.2.

Štefan Totka, Břízová
Miroslav Petrla, Nádražní
Hedvika Klementová, Břízová

80 let
•
10.1.
•
19.1.
•
27.1.
•
30.1.
•
23.2.

Marie Lobpreisová, Dlouhá
Emilia Škramlíková, Horní
Věra Švástová, Jiráskova
Anděla Bojanovská, Nádražní
Vlasta Srncová, Polní

85 let
•
3.1.
•
8.1.
•
23.2.
•
23.2.

Libuše Řeháková, J. A. Komenského
Josef Krupica, Nádražní
Amalie Mrkvičková, Dlouhá
Karel Odstrčil, Dlouhá

90 let
•
12.2.

Jiřina Kociánová, Dlouhá

91 let
•
9.1.
•
26.1.

Marie Braunová, Brněnská
Josefa Ullmannová, Masarykova

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
•
Jan Vala
•
Antonie Věchetová
•
Simona Axmannová
•
Alex Putna
•
Veronika Trubáková

Navždy nás opustili
•
Václav Česal, roč. 1940
•
Jaroslav Rožnovský, roč. 1924
•
František Hovězák, roč. 1932
•
Zdeněk Konečný, roč. 1943
•
Jaroslav Skotnica, roč. 1944

STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2013
Narozeno:
13 dětí
Přistěhováno: 63 osob
Odstěhováno: 43 osob
Umrtí:
31 osob
Manželství:
18
Rozvodů:
4
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Ples MěSOŠ
Foto: Libor Šedivý
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Krojový ples radnice
Jaroslav Pavlík
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