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Mikuláš ve školce
Foto: Libor Šedivý

2

25 let zpravodaje Větrný mlýn
Věřte nevěřte, ale „Větřák“ vychází již čtvrt století. První číslo
Před pěti lety uspořádalo muzeum výstavu k 20. výročí a ve
vyšlo v dubnu 1990. Patnáct let vycházel zpravodaj pouze v černo- zpravodaji 1/2010 vyšel článek Dany Bobkové mapující jeho histobílém vydání. Od poloviny roku 2004 vychází s barevnou obálkou. rií.Toto kulaté výročí připomínáme titulní stránkou.
J.Pavlík

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec kalendářního roku a je zde
proto čas k ohlédnutí se za tímto rokem.
Před rokem jsem Vás informoval o všech
investičních aktivitách, které jsme pro rok
2015 připravili. Dnes již mohu Vám sdělit, že
všechny naplánované a projekčně i finančně
připravené projekty jsme zrealizovali.
Jednalo se o – rekonstrukci a rozšíření
sokolovny, rekonstrukci kanalizace v délce
7,5km, energetické úspory areálu MěSOŠ,
rekonstrukci náměstí U školy, rekonstrukce
ulice Brněnská. Dále jsme opravili mostek
přes potok mezi ulicemi Masarykova a Jiráskova, opravili jsme zdi u hřbitova v Bohumilicích, obnovili jsme topolovou alej na ulici
Brněnská včetně provedení údržby stromů
na hřbitově, dále také byly provedeny výměny svítidel v ulici Dlouhá, Lesní, Starohorská,
Sadová .
Tento rok byl rokem, které naše město
nezažilo. Od jara zde byl stálý pohyb stavebních firem, byla období, kdy jsme realizovali 3 projekty zároveň. Nutil nás k tomu čas.
Na většinu projektů jsme obdrželi dotační
finanční prostředky, které jsme museli vyčerpat do konce listopadu. Věřím, že tento úkol
bude splněn. V současné době ještě některé
faktury nejsou proplaceny z EU nebo národních financí, ale předloženy byly v termínu.

ZPRÁVY
z radnice

Když všechny faktury z těchto projektů se- zkulturnit jejich přístup do svých nemovitosčteme, tak se v součtu dostaneme k sumě tí. Zde bychom chtěli využít dotačních titu160 mil.Kč.
lů na částečné profinancování a projekčně
se nato připravit. A další úkoly, které jsme
Jak jste byli již informováni, k úhradě si v minulosti předsevzali a ještě je neprotěchto investic nebylo použito je peněžních vedli – oprava školního hřiště za ZŠ, oprava
prostředků z dotací a vlastních, ale museli zámku, příprava na rekonstrukci nejstarších
jsme si vypůjčit. Celkem nové půjčky a úvě- úseků vodovodů, PD sportovní haly, PD
ry činí 61 mil.Kč. Celkově město má půjčky další etapy kanalizace apod. Ještě je těch
a úvěry ve výši 96 mil.Kč. Na první pohled úkolů stále mnoho, ale usilovnou stálou pílí
se jedná o hrozivou sumu, ale ze zkušenos- je město připraveno tyto úkoly naplnit.
tí, které již máme, je tento dluh splatitelný za
podmínek přísného dodržování splátkových
V závěru roku bych chtěl poděkovat
plánů a jasných pravidel pro tvorbu rozpočtů. všem, kteří se podíleli na organizaci pořádáMěsto je schopno provádět roční splátky mi- ní všech společenských, kulturních a spornimálně ve výši 10 mil.Kč mimo úroky, proto tovních akcí během roku ve městě. Ať jsou
nevidím žádná rizika v dané problematice.
to naši sportovci, hasiči, zahrádkáři, naše
mládež či i jednotliví neorganizovaní občané
Z těchto faktů vychází rozpočet měs- města.
ta na příští rok, při zachování stejné výše
příjmové části se bude město věnovat hlavTaké chci poděkovat všem těm občaně údržbě majetku, zachování stejných nům, kteří nečekají a nevolají na úřad, že
nákladových potřeb všech složek města chtějí úklidit nebo posekat trávu od města
a snížení ukazatelů zadluženosti. I přes- před svým domem, ale svoji pílí a ochotou se
to bude zapotřebí provést několik investic před svým domem a v jeho okolí o pořádek
nad rámec výše uvedeného. Především a úklid postarají.
se jedná o stavbu komunikace, chodníků,
veřejného osvětlení a informačního kabelu
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem
na ulici Wolfova. Na této ulici se provádí zastupitelstva města i jménem svým popřál
jednak výstavba rodinných domů ale i byto- do roku 2016 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
vých domů a vyplývá pro město povinnost
Ing. Zdeněk Lobpreis

9. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 22.10.2015
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
 Návrh rozpočtového opatření č.5/2015.
 Změnový list č.11 ke Smlouvě na akci
„Klobouky u Brna – kanalizace“, uzavřené se společností Sdružení pro výstavbu kanalizace Klobouky u Brna, se
sídlem vedoucího účastníka IMOS Brno
a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno.
 Změnový list č.12 ke Smlouvě na akci
„Klobouky u Brna – kanalizace“, uzavřené se společností Sdružení pro výstavbu kanalizace Klobouky u Brna, se
sídlem vedoucího účastníka IMOS Brno
a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno.
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 Dodatek č. 2 a Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 201410701/1329/14/
VHS a DS, uzavřený se společností
Sdružením pro výstavbu kanalizace
Klobouky u Brna, se sídlem vedoucího
účastníka IMOS Brno a.s., Olomoucká
174, 627 00 Brno a pověřuje starostu
města jejich podpisem.
 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Efekt Ministerstva průmyslu
a obchodu na revitalizaci veřejného
osvětlení v Kloboukách u Brna ve výši
229 900,- Kč.
 Podání odvolání proti „ Zprávě o auditu operace „ na Ministerstvo financí.
Společnost Eurovision, a.s., Veveří
102, 616 00 Brno vypracuje a podá
odvolání, které zpracuje na své náklady.

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. HO-014330035156/002 se
společností E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o.
F.A. Garstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, pod názvem „Klobouky
u B,. příp.KNN, Bobrovský“ za účelem
umístění distribuční soustavy-zemní
kabelová přípojka NN na pozemcích
parc.č. 458/1, 467, 468, 469 v k.ú.
Klobouky u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč.
 Poskytnutí finančního daru ve výši
27.000,- Kč z rozpočtu města pro obecně prospěšnou společnost Domovinka
Němčičky, na rok 2016.
 Uzavření
Dodatku
č.1/2015
ke
Smlouvě o pronájmu sítě televizních
rozvodů za účelem provozování sítě pro
distribuci televizních programů, přenos
dat, přístup k síti Internet, internetovou
telefonii a další služby elektronických
komunikací, uzavřené dne 22.6.2010
s KABELOVOU TELEVIZÍ CZ s.r.o., na
základě kterého se smlouva sjednává
na dobu určitou do 31.12.2020.
 Zastupitelstvo města Klobouky u Brna,
příslušné podle §6 odst.5 písm.c)
a v souladu s §54 odst.2) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a podle §171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,vydává
Změnu č.1 územního plánu Klobouky
u Brna jako opatření obecné povahy










Zastupitelstvo města bere na vědomí
 Informace z rady č. 11.
 Zprávy finančního výboru – zápis č.
2/2015 a 3/2015
11. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konané dne 1.10.2015



ti č. 71010-007681 pod názvem VPI
Klobouky u Brna, kanalizace za účelem
zřízení, provozování, údržby a opravy
podzemního komunikačního vedení na
pozemcích parc.č. 669/1, 398/4,456/1
v k.ú. Klobouky u Brna se společností
Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. Služebnost bude sjednána za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč
uhrazení finančního příspěvku do
Fondu IDS na rok 2016 ve výši
120.800,-Kč na účet Jihomoravského
kraje
podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro mateřskou školu , jejíž činnost vykonává příspěvková organiazce
Mateřská škola Klobouky u Brna, se
sídlem Klobouky u Brna, Náměstí Míru
6, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v mateřské škole
ze současných 102 dětí na 103 dětí, v
mimořádném termínu s účinností od
1.11.2015, s tím že ve třídě umístěné
v budově ZŠ Klobouky u Brna bude navýšena kapacita z 20 žáků na 21 žáků
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č.
031149/15/OKH o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na „Nákup nadzemních požárních výtokových stojanů, výzbroj aj.
prostředků
posktytnutí finančního daru Sboru dobrovolných hasičů ve výši 19.100,-Kč
Dodatek č.1 ke Smlouvě o postkytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravaského
kraje č. 0288862/15/OSV na financování běžných výdajů souvisejích s poskytováním základních druhů a forem
sociálních služeb ve výši 1.013.300,Kč a pověřuje starostu města podpisem dodatku
uzavření Smlouvy č. 8800081815/1/
2015 k pozemku parc. č.937/9 v k.ú.
Klobouky u Brna o budoucí smlouvě
o zřízení VB mezi smluvními stranami
Město Klobouky u Brna jako povinný
a RWE GasNet, s.r.o. v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o. jako
oprávněný a investorem …...za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez
DPH. Na pozemku bude zřízeno věcné
břemeno plynárenského zařízení v rozsahu 1m na obě strany od jeho půdorysu.v celkové délce 8,66m.
















bezpečnostních služeb ve městě Klobouky u Brna“
žádost o ukončení pachtu pozemků
parc.č. 2961/1,2961/2,2961/3 v k.ú.
Klobouky u Brna o výměře 517 m² vinic, , a to dohodou ke dni 30.9.2016
záměr na pacht pozemků parc.č.
2961/1, 2961/2, 2961/3 v k.ú. Klobouky
u Brna o výměře 517 m² vinic, a to
s účinností od 1.10.2016 . Obvyklé
pachtovné činí 1500 Kč/ha/rok.
záměr na pacht pozemku parc. č.
1835/1 v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 900 m², lokalita u Větřáku,
a to s účinností od 1.1.2016. Obvyklé
pachtovné činí 2500 Kč/ha/rok
pronájem nebytových prostor ve II. suterénu Domu s pečovatelskou službou
na ulici Polní 836/10, Klobouky u Brna
691 72 paní …...... za účelem zřízení
provozovny s předmětem podnikání
„Pedikůra“ za nájemné ve výši 200,Kč/měsíc
uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků na období
2016 a 2017, s obcemi: Boleradice,
Borkovany, Brumovice, Morkůvky,
Kašnice, Krumvíř, Velké Hostěrádky paušální poplatek pro tyto obce bude
ve výši 10.000,- Kč ročně
plán inventur za rok 2015
uzavření Dodatku č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. BVAVF-7/2015 s Úřadem práce České
republiky, pobočka Břeclav, na období
1.10.2015-30.4.2016
smlouvu o postkytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravaského kraje č.
033340/15/OKH na „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na
rok 2015“ ve výši 8.470,-Kč a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka,uzavřenou
se společnosti Kovo Staněk, s.r.o.
Brumovice 412, na základě které město dává souhlas k umístění dešťové kanalizační přípojky, parkoviště osobních
aut a sjezdu na pozemcích ve vlastnictví města par.č. 1665/16 a 1662/4 v k.ú.
Klobouky u Brna za dohodnutou částku
ve výši 2.000,- Kč.


Rada města s c h v a l u j e
 žádost o ukončení pachtu pozemku parc.č. 3035/5, 3035/7 - v k.ú.
Klobouky u Brna o výměře 500 m² vinic, označenou v evidenci propachtovatele jako vinice č. 4, a to dohodou ke
dni 30.9.2016
 záměr
na
pacht
pozemků
č.
3035/5,3035/7 v k.ú. Klobouky u Brna
o výměře 500 m² vinice, označené
v evidenci propachtovatele jako vinice
12 Schůze Rady města
Rada města neschvaluje
č.4, a to s účinností od 1.10.2016 za
Klobouky u Brna,
 Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 le Smlouvě
obvyklé pachtovné 1500 Kč/ha/rok
konané dne 9.11.2015
o dílo č. 182/LBL“V/2015 – akce
 záměr na pacht části pozemku parc. č.
III/4213 Klobouky, uzavřené se spo63/1, ostatní plocha, ostatní komunika- Rada města s c h v a l u j e
lečností STRABAG a.s., Na Bělidle
ce v k.ú. Bohumilice o celkové výmě- 
podání žádosti o dotaci na vybudová198/21, Praha 5 a trvá na dodržení půře cca 50 m² za minimální pachtovné
ní komunikací na ulici Wolfové
vodního termínu dokončení a předání
3 Kč/m²/rok
 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou
stavby uvedeného ve smlouvě
 uzavření Smlouvy o zřízení služebnoszakázku malého rozsahu „Poskytování

2
4

Vánoční sen
Často slýchám, že jsou Vánoce časem splněných snů
a přání. Vede mě to k tomu, abych se u této myšlenky zastavila. Kdo a o čem sní? Můžeme se v adventní době kromě příprav na svátky také zastavit a zasnít se? Nezdrží nás to od něčeho důležitějšího? Věřím, že jsou taková zastavení důležitá.
Naše sny k nám patří, nějak se dotýkají naší reality, naší duše.
Pokud jsou Vánoce opravdu časem splněných snů, přemýšlím,
komu by se sny měly splnit? Dětem? Jejich rodičům? Našim blízkým? Lidem vzdáleným? Všem lidem? Na lidi a jejich přání v této

době myslíme přirozeně. Ale co kdyby se o Vánocích mělo splnit
přání Bohu? Kdyby to byl jeho sen, který čeká na naplnění? Není
to právě on, kdo slaví o Vánocích narozeniny? Vždyť je to On,
kdo se o Vánocích narodil, stal se člověkem. To je ten zázrak,
který o Vánocích slavíme. A tak si představuji Boha, jak je obklopen svými přáteli, narozeninová oslava je v plném proudu, Bůh
se směje vtipům, ozývá se zpěv, sem tam někdo něco vylije nebo
rozbije, ale to nevadí. Vše je v pořádku. Mají tu místo všichni lidé,
všech náboženství i barev pleti.

Když Bůh sní
Kdo sní, je trochu umělec. Umí si představit to, co tu (ještě) není. Když sní Bůh,
dějí se neuvěřitelné věci. U něj vede snění
k naprosto zásadním činům. Představuji
si, jak Bůh tvořil svět. Nic proměnil v něco.
Možná si Bůh svět také nejdřív představoval, ve své mysli, ve svém srdci. Defilovaly
před jeho myslí různé tvary, barvy, jejich
kombinace. Pestrá přehlídka všech možností. Mnohé asi Bůh zavrhl. Třeba fialové
slony . Možná se u toho mírně usmíval.
A nakonec svůj sen o světě uskutečnil.
Počal tvořit. Každý svůj čin konal s láskou
a pozorností. Oddělil tmu od světla, souš

od vody, stvořil rostliny a živočichy. Možná
o tomto světě málo přemýšlíme jako o světě dobrém, plném krásy a zázraků. Když
ho Bůh dokonal, měl ze svého díla radost.
Nakonec, šestý den, stvořil člověka.
Muže a ženu. I o nich snil. I z nich se radoval. A láska k lidem ho vedla ještě k něčemu víc. Bůh se člověku chtěl přiblížit. Aby
mu lidé opravdu rozuměli a poznali ho, aby
poznali Lásku, rozhodl se Bůh sám stát se
člověkem. Nebylo to zvláštní přání? Zvláštní sen a touha někoho, kdo před tím stvořil
celý svět? Kdo byl tvůrcem všeho stvoření,
kamenů, potůčků, rostlin, zvířat, lidí?

Ježíši Kriste, k mudrcům máme daleko,
ale jako oni se před tebou skláníme.
Skláníme se před láskou,
která raději snese bezmoc,
ponížení, bolest i smrt,
než aby nás opustila.
Skláníme se před věrností,
od které tě neodradí ani naše popletenost,
ustrašenost a nedůvěra.
Ty, který jsi s námi, nám vracíš odvahu
být s druhými a neutíkat z bolestí tohoto světa.

Bůh se narodil jako dítě. Zcela prostě
a nenápadně, aby byl jedním z lidí. Aby si
mohl s lidmi povídat, naslouchat jim, uzdravovat je. Aby jim mohl být nablízku, slavit
s nimi, aby spolu s nimi nesl také bolest.
Bohu se o Vánocích splnil sen. Stal se
člověkem. Ale jeho snění, věřím, nekončí.
Myslím, že dnes sní Bůh o tom, abychom
my lidé šli v jeho stopách. Abychom se
také stávali lidmi, zcela prostí. Abychom si
s lidmi (cizími i blízkými) povídali, naslouchali jim, pomáhali jim v nouzi. Abychom
jim byli nablízku, slavili s nimi, abychom
spolu s nimi nesli také jejich bolesti.
farářka Martina Zuštinová

Prosíme za ty, kdo podléhají strachu a působí bolest.
Za lidi zmatené i sebejisté.
za ty, kdo si připadají jako záruka radosti pro druhé
a přinášejí přitom víc smutku a trápení.
Prosíme za ty, kdo se kvůli své naivitě
stali nástrojem zlého a teď je tíží vina.
Prosíme také za své blízké – za děti, za rodiče,
za své partnery, sousedy a spolupracovníky.
Prosíme tě za církev, za nás, křesťany,
abychom se nespokojili jenom s tím,
že o pravdě víme.
Z knihy Modlitby, Kalich, Praha 2013

Betlémské světlo
Jako již tradičně každý rok i letos dorazí do Brna Betlémské světlo. Světlo, které putuje z Betléma, přivezou skauti z Vídně v sobotu 12. prosince
2015 18:39 vlakem RJ 370 Joseph Haydn na brněnské Hlavní nádraží. Za
spolupráce dalších skautek a skautů bude rozváženo Betlémské světlo vlaky po
celé naší vlasti. V sobotu se také rozsvítí u nás v Kloboukách. Na Štědrý den si
ho můžete přijít zapálit do evangelického kostela a to před a po Dětské vánoční
slavnosti. Je naším přáním, aby tento mezinárodní symbol Betlémského světla
přinesl do co nejvíce rodin v tento vánoční čas pokoj a Boží požehnání.
Kloboučtí skauti a skautky
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Adventní a vánoční program v evangelickém sboru
v Kloboukách u Brna Léta Páně 2015
neděle 20. prosince 2015 – 4. adventní
neděle
Adventní bohoslužba
v 8.00 Morkůvkách, v 9.30 v Kloboukách,
v 11.00 ve Velkých Hostěrádkách
čtvrtek 24. prosince – Štědrý den
Dětská vánoční slavnost
s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro děti v 9.30 hodin v Kloboukách

pátek 25. prosince – Boží hod vánoční
Sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté Večeře Páně v 9.30 hodin
v Kloboukách
v 18.00 Tradiční vánoční koncert
pěveckého sboru Izmael, s varhanní hudbou v podání Stanislava Hellera a zpěvem
pěveckého uskupení Izmaels Brothers
neděle 27. prosince – 1. neděle
po Vánocích
Vánoční bohoslužba v 9.30 hodin
v Kloboukách

pátek 1. ledna 2016 – Nový rok – První
den občanského roku
ekumenická bohoslužba
14.00 hodin katolický kostel Klobouky
káže Martina Zuštinová
neděle 3. ledna –Zjevení Páně
Bohoslužba na závěr vánoční doby
v 8.00 Morkůvkách, v 9.30 v Kloboukách,
v 11.00 ve Velkých Hostěrádkách

Veselé Vánoce?
Zatímco mnohé obchody a obchodníci tradičně nabízejí od
listopadu idylicko-kýčovito-brakové zboží k vánočním svátkům,
letošní předvánoční čas idylicky nezačal. Začalo to v Paříži teroristickými útoky a desítkami nevinně usmrcených a pokračuje
dalšími skutky a hrozbami ze strany těch, kteří si myslí, že jako
jediní mají pravdu v nejfilozofičtějších otázkách světa, a na druhé
straně oprávněným strachem, obavami a úzkostmi mezi těmi, kteří
v podstatě za nic nemohou, opomeneme-li hlubší dějinné souvislosti. Pro Evropu, která přece jen, někde více, jinde méně, uznává
Boha, který je Láska, je nestravitelné, aby někdo jiný, ve jménu
téhož Boha, jen jinak nazvaného, šířil nenávist a zabíjel bezbranné
a nevinné. A když ještě v listopadu sdělovací prostředky sdělují,
že Ruské rakety a bomby zasáhly už několik tisíc cílů v zemích
původu terorismu a přidávají se i letecké útoky jiných západních
mocností, můžeme jen konstatovat, že žijeme ve válce, byť nebyla oficiálně vyhlášena. Ale vyhánět čerta ďáblem, jak se říká,
nevím, nevím. Lidé mají strach cestovat, nakupovat ve velkých obchodních centrech po celé Evropě. Jediné pozitivum toho všeho
může být, že tato drsná realita se dotkne idyličnosti a nepravdivosti
Vánoc v jejich prožívání.

Když se díváme na Vánoce podle evangelií, tak narození
Spasitele v tom nejubožejším prostředí chléva, nemá s idylkou
nic společného. A brzy taky zasáhnou teroristé tehdejší doby.
Herodovi vojáci vyvraždí v Betlémě a jeho okolí všechny chlapečky
do stáří dvou let, protože tehdejší Mocipán má strach, že by ho ten
nový král, jak ho označili astronomové a astrologové z Východu
mohl ohrozit a nastoupit na na trůn místo něho. To už je ale Svatá
Rodina na andělův pokyn na cestě do bezpečí do Egypta, aby se
z něho asi za dva roky mohla vrátit, když král Strašpytel opustí tento svět. Mimochodem těch zavražděných Betlémských neviňátek
bylo pár desítek. Co je to proti dnešní moderní genocidě nenarozených dětí po celém světě, to je nevyčíslitelné.
Omlouvám se, pokud vám beru něco z vánoční idyly. To bych
ale viděl spíše jako pozitivní prvek. Samozřejmě přeji a přejme si
navzájem, abychom Vánoce, ale nejen je, mohli prožívat v určité pohodě, rodinném společenství, přejícnosti a vzájemné lásce.
Protože bez ní by náš život ztrácel smysl a opodstanění. Bez ní
bychom zařadili evoluční zpátečku a dospěli k destrukci všech lidských úžasností a hodnot, které člověk za mnohá tisícitiletí vytvořil.
A to určitě nikdo nechceme.
František Trtílek

Katolické bohoslužby o vánocích
Čtvrtek 24. 12. 2015
21:00 hod Krumvíř
22:30 hod Klobouky
24:00 hod Borkovany

Sobota 26. 12. 2015
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

Pátek 25. 12. 2015
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

Neděle 27. 12. 2015
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany
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Pátek 1. 1. 2016
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

Významné dny ČR
1. 1. Den obnovy samostatného státu
16. 1. Den památky Jana Palacha
27. 1. Den památky obětí holocaustu
8. 3. Mezinárodní den žen
12. 3. Den vstupu ČR do NATO
28. 3. Den narození J. A. Komenského
1. ledna Nový rok
Novoroční oslavy začaly až v druhé polovině 19. století, od těch
dob patří k nejbujnějšímu veselí v roce.
Dříve byla s počátkem nového roku spjata řada pověr a zvyků.
Na vesnicích se věřilo, že co se bude dělat na Nový rok, to se bude
dělat po celý rok. A tak se každý snažil mít v kapse nějaké peníze,
aby se ho pak držely po celý rok. Nesmělo se sušit prádlo, ze světnice se nesmělo nic vynést a ani vymést.
6. ledna Tři králové
Večer před Třemi králi se v kostele světila voda, křída, kadidlo
a také sůl. Svěcenou vodu lidé pili a hospodyně s ní kropily majetek,
aby ho ochránily před zkázou. Drcená svěcená křída se přidávala do
krmení pro dobytek. Od Štěpána až do Tří králů chodilo se na koledu. Na Tři krále kněz, kostelník a ministranti s kadidlem vykuřovali
domy. Nad dveře svěcenou křídou psali K + M + B, mimochodem
znaménka neznamenají plus, ale křížky, které symbolizují svatou trojici – Otce, Syna a Ducha svatého.

ské. U nás je pravděpodobně nejslavnější česky psané dílo Labyrint světa a ráj srdce. Jako myslitel přesáhl Komenský svou dobu.
Není jednoznačné, kde se narodil, část pramenů uvádí Uherský Brod, jiné Nivnici. Jako učitel působil na přerovské škole. Roku
1616 byl vysvěcen na kněze a ujal se řízení bratrského sboru ve
Fulneku. Po porážce na Bílé hoře se musel ukrývat. Po několikaletém pobytu v Polsku žil v Anglii a Švédsku. Posledních čtrnáct let
prožil v Amsterodamu. Vydal asi 62 spisů. Je pochován v Naardenu, kde je mu věnováno muzeum a mauzoleum.
Masopust
Začíná na Tři krále a končí Popeleční středou, která připadá
na 46. den před Velikonoční nedělí. Jde o období předcházející
čtyřicetidennímu půstu před Velikonocemi. Proto byl masopust
oficiálně považován za svátek jídla a radovánek. Dnes se již setkáváme s mírnou formou oslav, přesto se tato tradice ještě někde
zachovala s průvody maškar a pochováváním basy, kde se tyto
tradice udržují po mnoho generací.
Velikonoce
Podle starých tradic začínají Velikonoce už šest týdnů před
těmi, co máme označené v kalendáři. Jedná se o postní období
a všechno začíná:
•
•

Noc na Tři krále byla také poslední vhodná k pohledům do budoucnosti. Znovu se lilo olovo, pouštěly lodičky se svíčkami a věštilo
se čtyřmi hrnečky, pod nimiž se ukrývaly čtyři symboly. Hlína znamenala zkázu nebo smrt, hřeben –nemoc, chleba – majetek a život
v hojnosti, prsten – vdavky.
2. únor Hromnice
Svátek Hromnice souvisel původně se slovanským bohem hromu
a blesku Perunem, který ohlašoval jeho příchod po zimním spánku.
Perunův příchod byl očekáván v podobě jarního zahřmění. U starých
Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká pozornost
a lidé tento úkaz provázeli mnohými rituály. Protože je tradičně tento
svátek spojován s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk
dostává, je dnes v katolické církvi slaven také jako Den zasvěceného
života (řeholníkůa řeholnic).
14. únor Valentýn
Pro mnohé z nás jsou oslavy Dne sv. Valentýna jen dalším importovaným svátkem, který nemá s naší tradicí nic společného. Je
však přesto vítanou příležitostí projevit svým blízkým lásku a náklonost. Jak ale sv. Valentýn ke své úloze patrona zamilovaných přišel?
Legend a pověstí o životě tohoto světce existuje hned několik. Už tu
bylo o nich psáno.
V roce 1969 byl svátek formálně stanoven římskokatolickou církví na 14. února. Při opravách pražského Vyšehradu byly ve starém
depozitáři Kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla nalezeny čtyři barokní
relikviáře, z nichž jeden v sobě ukrýval cenný poklad – celou lopatkovou kost, která podle odborníků patřila tomuto mučedníkovi. Podle
domněnky ji do Čech z Itálie přivezl Karel IV. Tuto relikvii si můžete na
Vyšehradě prohlédnout, ale jen na svátek Valentýna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
28. 3. Jan Ámos Komenský – 28. 3. 1592
Komenský je jedním z našich největších českých myslitelů, filozofů a především pedagogů. Byl posledním biskupem Jednoty bratr-
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Popeleční středou – to je první středa po masopustu. Ten den
se v kostele žehnalo křížkem z popela na čelo věřících.
Černá neděle - také se jí říkalo Liščí nebo Pučálka – spojené
s postním jídlem z praženého hrachu.
Pražná neděle – druhá postní se nazývá podle pokrmu z pražených naklíčených obilných zrn. Někdy se jí také říkalo sazometná.
Kýchavá neděle – třetí postní, důležitá pro zdraví. Mělo se
třikrát za sebou kýchnout, aby byl člověk celý rok zdravý.
Družebná neděle – čtvrtou neděli velela tradice, scházet se
s přáteli. Pekly se koláče „družbance“ – velké kulaté koláče
s bohatou náplní z tvarohu, máku a povidel.
Smrtelná neděle – sice smrtelná, ale přitom veselá a bujará.
Tento den se z vesnice vynášela smrtka.
Škaredá středa – připomíná zradu Ježíšových učedníků.
Zelený čtvrtek – den poslední večeře Páně. Vy si nezapomeňte uvařit něco ze zelené zeleniny nebo špenát.
Velký pátek – nejdůležitější den Velikonoc. V pátek byl Ježíš
ukřižován. Drží se přísný půst a podle lidové slovesnosti, je to
den, kdy se otevírá země a vydává své poklady.
Bílá sobota – podle bílých rouch, do kterých se oblékali věřící,
kteří ten den přijímali křest.
Velká noc – Velikonoce – Vigilie je nocí ze soboty na neděli,
kdy byl Ježíš vzkříšen z mrtvých. Vigilie znamená bdění a očekávání velké události.
Velikonoční neděle – je to den vzkříšení Páně. Hospodář odnáší do zahrady, na pole a studny kousek něčeho svěceného,
aby měl hojnost ovoce, obilí i vody. Pečeme beránky a barvíme
vajíčka.
Velikonoční pondělí – den plný lidových tradic se ujal až ve
14. stol. a samotným církevním významem Velikonoc nemá
nic společného. Velikonoční pondělí symbolizuje hlavně svátky
jara a probuzení přírody. Žlutá kuřátka, malí zajíčci, napučené
proutky i větvičky a pomlázka.
Bílá neděle – nanebevzetí Ježíše Krista se kdysi slavilo ještě
celý týden po Velikonoční neděli. Po dlouhém půstu se jedlo,
pilo a tancovalo. A tímto dnem Velikonoce definitivně skončily.
M. V.

Oslava 30 let obnovení větrného mlýna v Kloboukách
Větrné mlýny kdysi patřily do naší krajiny, trpící nedostatkem vodních toků. Ten
poslední, postavený roku 1748, se stal dokonce symbolem našeho města, malíři jej
zvěčňovali na plátna, spisovatelé a básníci
našeho kraje jej vzpomínají ve svých dílech.
Dokonce i v dobách, kdy žil již jen ve vzpomínkách pamětníků, si jej lidé připomínali
a toužili po jeho obnovení. To se podařilo
před 30ti lety, především zásluhou pana
Peřiny, který objevil ruinu mlýna stejného
typu v Pacetlukách. Společně s dalšími
nadšenci jej převezli do Klobouk a zrenovo-

Foto: Marie Krupicová

vali. Dnes nám již připadá samozřejmé, že, přijedeme-li do
Klobouk z kterékoliv strany,
vítá nás na obzoru dřevěný
větrný mlýn. Je opět symbolem našeho města.
Je velmi potěšitelné, že
právě mladí lidé nezapomněli
na toto kulaté výročí postavení zrekonstruovaného mlýna
a dokázali uspořádat v neděli
27. září 2015 úžasnou oslavu, na niž snad nechyběl žádný kloboucký občan a přijelo
Foto: Josef Špaček
mnoho lidu i z okolí.
Ti všichni, kteří se sešli
toto nedělní odpoledne u větrného mlýna, dobré vínko, ochutnávka sýrů, výborné opebyli svědkem návratu do starých časů, kdy čené sele i možnost prohlédnout si fotografie
sedlák přivezl do mlýna pytel obilí, mlynář starého původního mlýna i fotky z rekonjej vynesl po vrzajících schodech do patra, strukce před 30ti lety. Nezapomnělo se ani
vysypal do násypníku, roztočil lopaty mlý- na děti, pro které byly připraveny zajímavé
na a semlel. Spokojený sedlák si odvezl hry a soutěže, např. hledání pokladu v truhle
umletou mouku domů a mlynáři po práci s obilím, házení kukuřice na cíl nebo omazbyl čas sednout si na sluníčko před mlýn lovánky s motivem větrného mlýna. Byla přia zavzpomínat, jak to bylo s větrnými mlýny pravena i ukázka ručního tesání trámu tak,
jak se za starých časů prováděla.
v Kloboukách.
Nemohu než vyjádřit veliké poděkování
Oním mlynářem nebyl nikdo jiný než
současný průvodce větrného mlýna pan Jan všem organizátorům za obrovský kus práce
Svoboda, vzpomínání neformálně doplňo- a hlavně iniciativu, kterou projevili. Tak mně
val o historické souvislosti pan Robert Huk. napadá, že to s těmi mladými asi nebude
K dobré náladě přispěla cimbálová muzika tak špatné, když nad počítači a tablety zvíPrimáš, mužské pěvecké sbory z Klobouk tězila úcta k odkazu našich předků a oceněa Morkůvek, mužská část pěveckého sboru ní jejich práce.
Dana Bobková
Izmael a skupina Kasiopea. A samozřejmě

Betlém věnuje výtěžek dobročinné aukce
na dofinancování Chráněného bydlení Mirandie
S radostí vám oznamujeme, že 15. dobročinná aukce výrobků
našich klientů a děl a vín z řad našich přátel vynesla celkem 418 tisíc korun plus dalších 10 tisíc jako dar ještě před zahájením aukce.
Krásná částka na náš účet a dofinancování chráněného bydlení
Mirandie v Brumovicích doputuje díky dobrému srdci 19 aktivních

dražitelů v čele se zakladatelem Nadace Jana Šebka, jež vydražila
věci za 204,5 tisíce korun včetně Hlavy Praděda za 50 tisíc korun,
která byla společně s obrazem obrazem Čekání nejdráže vylicitovaným dílem.
Jan Gavlík, Foto: Renata Hasilová

Dražba hlavy Praděda

Prohlídka exponátů
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel. 519 419 181, e-mail: reditel@zsklobouky.cz, www.zsklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč

Dýňování

Prosinec 2015

Ve čtvrtek 24. září – krásného podzimního odpoledne, proběhla před základní
školou tradiční akce naší školní družiny,
tentokrát ve spolupráci se školním klubem,
Dýňování. Děti spolu s rodiči a prarodiči
se dostavily v hojném počtu a přinesli si
navzdory letošnímu suchému létu opravdu dost dýní. Při vyřezávání a dekorování
pak popustili svou fantazii a jejich umělecké výtvory zdobí krásně okraje našeho
schodiště. Pro děti byla připravená výrobní

stanoviště, kde si mohly vyrobit pěkné výrobky z přírodnin, stanoviště s malováním
na obličej a dráha na vyzkoušení šlapadla
“Pedalo“. K příjemné atmosféře přispívala
vůně opékaných špekáčků i dobrý čaj, který nám připravily naše paní kuchařky. Rozcházeli jsme se až za tmy, kdy už dýňáčci
pěkně svítili. Velký dík za pěknou akci patří
vychovatelkám školní družiny a školního
klubu a také dětem starších ročníků, které
na organizaci akce aktivně podílely.
Mgr. Šárka Foretníková

Ohlédnutí za návštěvou větrného mlýna
Žáci 3. třídy naší ZŠ se jednoho krásného
podzimního dne vydali spolu se svojí třídní učitelkou k místnímu větrnému mlýnu.
Bylo zde nachystáno překvapení v podobě
prohlídky této krásné památky. Děti měly
možnost prohlédnout si větrný mlýn i zevnitř a dozvědět se o této památce od pana
Jana Svobody mnoho zajímavého. Za pěkný výklad zpestřený krásnými moravskými
písničkami panu Svobodovi ještě jednou
moc děkujeme.
Mgr. Jitka Ponzerová
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Uspávání broučků 2015
Přišel podzim a s ním i čas pro oblíbenou akci klobouckých dětí
„Uspávání broučků“. Vychovatelé školní družiny: Šárka Foretníková, Gábina Prchalová, Bronislava Černá a Martin Vávra připravili
tuto akci pro děti a jejich rodinné příslušníky již poněkolikáté. Každý rok se scházíme ve větším a větším počtu.
Celé akci předchází již tradičně příprava a čas na výrobu vlastních dětských svítících lucerniček ve školní družině. Z těchto svítících funkčních výrobků mají děti vždy největší radost. Motivaci
jim přináší i četba pohádek, promítání filmů s uvedenou tématikou
broučků. Zábavnou formou se podařilo dětem vyrobit i namalovat
velmi hezké postavičky i obrázky malých lesních tvorečků – broučků všech tvarů i barev.
A tak v podvečer, dne 27.10.2015 za svitu lampionků, lucerniček a světýlek se v Kloboukách u Brna z místního rozhlasu rozezněly pohádkové písničky o broučcích, které byly impulzem pro
všechny zúčastněné, že je nejvyšší čas uložit ke spánku všechny
broučky před nastávající zimou a posvítit jim ve všech koutech našeho města.
Po světélkovém průvodu obdržely všechny děti sladkou odměnu a magickou svítící tyčinku jejíž barevný svit podtrhoval kouzlo
úplňkové noci. Všechny návštěvníky závěrem čekalo krásné, ne-

tradiční překvapení v podobě magické, ohňové show, kterou připravili brněnští umělci vystupující pod uměleckým názvem CARTE
NOCTEN ( UŽÍVEJ NOCI). Ve svém vystoupení předvedli zajímavé a vzrušující prvky hry s ohněm, zakončené velmi působivým
pyrotechnickým rejem jisker.
Jejich vystoupení se setkalo s nadšenými výkřiky i potleskem
všech přihlížejících.
Celý večer byl velmi hezkým zážitkem nejen pro děti, ale i pro
dospělé.
Černá Bronislava

Podzimní Londýn
V první polovině listopadu navštívilo 24
žáků 7. – 9. tříd kloboucké základní školy
za doprovodu tří pedagogů hlavní město
Velké Británie Londýn. Celou výpravu překvapilo příjemné počasí, nádherné moderní londýnské stavby a ještě krásnější památky britské minulosti.
A co jsme všechno zažili? Svezli jsme se
na London Eye, zhlédli jsme známá místa
z filmu Harry Potter v Oxfordu, vystoupali
jsme na Tower Bridge, plavili jsme se po
Temži, procházeli jsme se po Trafalgarském náměstí, vychutnali jsme si výhled
z Greenwich, obdivovali jsme domeček pro
panenky královny Alžběty II. ve Windsoru, sledovali čas na Big Benu, viděli jsme
krásu královských korunovačních klenotů
v pevnosti Tower a mnoho dalšího.
Nezapomenutelným zážitkem pro nás
všechny, kromě poznání světově proslulých míst v Londýně, bylo také ubytování
v místních rodinách. Typické londýnské ulice a domy, rodinný život a hlavně odlišné
stravování.

Celý pobyt byl podtržen odpolední výukou všichni na závěr obdrželi.
v jazykové škole pod vedením britských Závěrem nezbývá než zvolat: „Londýne
učitelů. O tom, že se děti snažily a výbor- ahoj a zase někdy příště!“
ně spolupracovaly, svědčí certifikáty, které
text a foto Dagmar Urbanová
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Horor v knihovně
Je dnes ještě vůbec možné, aby “ náctiletí “ teenageři četli knihy,
dokázali o nich diskutovat a zašli si pro ně dokonce do knihovny?
Aby dali přednost klasickému papíru a mnohdy značně opotřebované obálce před e – knihami a nejmodernějšími tablety? Jak se
zdá, zázraky se dějí i na počátku 21. století a přes značnou kritiku
odborníků na úroveň současné čtenářské gramotnosti. Avizovaný
horor se uskutečnil jako součást výuky literární výchovy v 8. ročníku
základní školy v Kloboukách u Brna a prostředí městské knihovny

probírané téma ideálně doplnilo. Žáci měli díky paní knihovnici možnost seznámit se s provozem knihovny, poznat jednotlivá oddělení
a hlavně si vyzkoušet v praxi vyhledávání zadaných knižních titulů.
Dracula, Ptáci, Jáma a kyvadlo, Osvícení a celá řada dalších hororových jedniček byla k mání a zaujala stejně jako celá řada titulů
z beletrie a naučné literatury. A tím nejlepším na závěr byla celá
řada nových čtenářů Městské knihovny v Kloboukách u Brna.
Mgr. Renata Pilařová

Čertovská diskotéka
Dne 2. 12. 2015 od 13.30 do 14.30 se
v tělocvičně zdejší základní školy konala Čertovská diskotéka pořádaná zdejším
školním klubem pro žáky ze všech oddělení družin. Pomoci s organizací a přípravou
aktivit přišli i žáci z vyšších ročníků. Z 8. A
to byli Viktorie Dudash, Klára Šebestová,

Lenka Šebestová a David Šeda. Z 9. A se
dostavili Renáta Zábojníková a Vít Bubeníček. Technické zázemí přichystal pan učitel
Tomáš Špaček. Děti si zahrály na molekuly,
závodili jako pavouci, dle pokynů nakreslili sovu/čerta a nakonec absolvovali slalom
s ping-pongovým míčkem na lžíci. Kromě
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zábavy se děti dočkaly i sladké odměny. Dle
reakcí dětí i vychovatelů se akce vydařila.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
pomocníkům a nejen sladkou odměnou je
přimět k pomoci na dalších akcích pořádaných školním klubem.
Za školní klub Iva Černá

klobouček 4

Zdravá výživa v 2. A
Ve třídě 2. A v ZŠ Kloboukách u Brna se v rámci Ovocného
týdne, vyhlášeného členy školního Ekotýmu, konalo hned několik aktivit. Třídní výstavka ovoce a zeleniny sloužila v rámci výuky v prvouce jako základ soutěže Ovoce a zelenina třemi smysly.
Děti vitamínové produkty poznávaly nejen ochutnáváním, ale také
hmatem nebo čichem. Že jsou děti doma vedeny ke zdravé stravě,
svědčilo hned šest prvních míst. Ve skupinkách děti poté výtvarně
ztvárnily čtyři recepty zdravé výživy. Ovocný a zeleninový salát,

ovocný jogurt a celerovou pomazánku. Každý den Ovocného týdne byla také vždy jedna přestávka druháků věnována zdravému
mlsání. Jednou děti konzumovaly ovoce z výstavky a jindy přispěli
podzimními plody rodiče. A protože dětem nejlépe chutná to, co si
připraví samy, nesměla chybět ani příprava vlastního pokrmu. Namíchaný bílý jogurt s ovocem, skořicí, ovesnými vločkami a oříšky
byl dětmi spořádán beze zbytku.
text a foto: Dagmar Urbanová

Projekt EKOŠKOLA
„Tajemství ukryté v Zemi“
Dne 23. září se žáci 9. ročníku zúčastnili výukového programu, který si pro ně
připravilo Středisko ekologické výuky Lipka
v Brně. Tento program byl velmi zajímavý
a od všech ostatních se lišil tím, že byl terénní a probíhal tedy v Otevřené zahradě.
Otevřená zahrada je poměrně nově vybudované přírodní pracoviště Lipky nacházející se pod Špilberkem. Je přístupná i veřejnosti a vchod do zahrady je z ulice Úvoz.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin a postupně putovali po mnoha stanovištích kde
nejen plnili úkoly, ale také si vyzkoušeli na
modelových situacích např. jak působí vítr
na krajinu, sílu vodní eroze nebo jak se určuje stáří hornin.

Program byl zaměřený hlavně na seznámení s geologickým vývojem planety
Země. Žáci velmi vhodným způsobem přišli k závěru, že půda a horniny představují
ohromný archív ukrývající informace o celé
historii naší planety.

Školní projekt
„Hravě žij zdravě!“
Měsíc říjen je pro nás každoročně obdobím, kdy si připomínáme dva významné dny
z ekologického kalendáře – 16. říjen jako
Světový den výživy a 20. říjen Den stromů.
V letošním roce jsme se zaměřili na ten
první a věnovali mu celý týden. Chtěli jsme
si s žáky připomenout důležitost pozornosti
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tomu co jíme, čeho se vyvarovat, ale hlavně
se zaměřit na zdravé stravování.
V rámci projektu s názvem „Hravě žij
zdravě“ se uskutečnilo několik aktivit. Protože je to období, kdy se sklízí různé plody,
připravili si žáci ve třídách výstavky podzimního ovoce a zeleniny, někde dokonce
i s ochutnávkou. Taky vytvářeli z plodů různé zajímavé výrobky, ti nejmenší dokonce
modelovali plody z plastelíny. Všichni svojí
výzdobou vnesli do tříd kousek podzimní
přírody, takže atmosféra byla okouzlující.
Náš ovocný týden ale začal již v pondělí 12. října „štrůdlováním“. Do této soutěže
o nejlepší ovocný štrůdl se mohli zapojit
pedagogové, zaměstnanci školy a samozřejmě a hlavně žáci, třeba s pomocí svých

klobouček 5
maminek nebo babiček. A tak pondělní odpoledne se ochutnávalo a hodnotilo. Komise složená z několika žáků a pedagogů měla
těžký úkol – vybrat ze 74 vzorků štrůdlů ten nejlepší. Vítězem se
nakonec stal Kryštof Nečas ze 4. A třídy. Jeho tvarohově-višňový
štrůdl byl vynikající!
Ve středu se zástupci školy zúčastnili zajímavého semináře týkajícího se problematiky cukru v potravinách a obezity dětí.

Týden jsme zakončili výukovým programem „Není bašta jako
bašta“, který si pro žáky 7. a 8. ročníků připravilo brněnské EkoCentrum. Žáci si vyzkoušeli sestavování vyvážených jídelníčků,
seznámili se s různými skupinami potravin a jejich umístěním v potravinové pyramidě. Součástí programu bylo i poznávání různých
druhů obilnin a ochutnávka extrudovaných výrobků z nich. Program
byl zajímavý a určitě velmi poučný.
Samozřejmě nesmíme opomenout, že po celý týden jsme se
„zdravěji než obvykle“ stravovali i ve školní jídelně. Každý den jsme
si pochutnávali na čerstvém ovoci či zelenině.
Text a foto: Mgr. Hečová Miroslava

MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM
Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel 519 420 066, e-mail: gymklob@seznam.cz, www.gymklob.info
ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám všem s přicházejícími vánočními svátky a s koncem roku popřál za sebe i naši školu hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a klidu. Přeji vám, aby nadcházející dny byly pro všechny plny lásky a pochopení, do nového roku pak plno elánu a síly
k naplnění vánočních a novoročních předsevzetí.
RNDr. Přemysl Pokorný- ředitel MěVG

Hasík
V pondělí 9.11 do I.G přišli na přednášku hasiči z Klobouk u Brna a povídali jsme
si o tom, jak máme přivolat první pomoc,
zkoušeli nás z toho, co už víme a známe.
Dál nám, primánům, , řekli o svých internetových stránkách a ukázaly Soptíka (maskota). Dozvěděli jsme se, jaký máme použít
hasící přístroj, že když slyšíme sirénu na

ulici venku, tak máme počkat, až přestane
houkat a potom teprve přejít. Potom jsme
se rozdělili do dvou skupin a dávali jsme příklady dobrého a zlého ohně a ve znalostech
jsme soutěžili. Po celou dobu, co u nás byli,
tak za každou správně zodpovězenou otázku jsme dostali lízátko
Moc jsme se těšili na další setkání
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v pondělí 23.11. Všechno jsme si zopakovali a dozvěděli se, jak používat hasicí přístroj,
jak se evakuovat z hořícího domu a poskytnout první pomoc. Moc za návštěvu děkujeme a těšíme se, až se půjdeme podívat do
kloboucké hasičské zbrojnice na techniku.
Za I. G zpravodajky
Eliška Valentová a Markéta Holásková
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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

MěSOŠ Klobouky na cestách
V termínu 14. - 19.11.2015 se deset
studentů naší školy zúčastnilo studijně-poznávacího zájezdu ve Velké Británii.
Tento pobyt byl žákům umožněn zdarma
prostřednictvím Výzvy 56 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Dle studijních výsledků bylo vybráno deset
nejlepších studentů.
Kromě výletů na známá místa se žáci
během pobytu zúčastnili také 9 hodin výuky
s rodilým mluvčím v Londýně. Výuka probíhala každý den 3 hodiny a vždy odpoledne
jsme se vydali na výlet a navštívili jsme tak
Londýn, Windsor a Cambridge. Aby měli žáci
z pobytu ještě větší zážitek, byli ubytovaní
přímo u anglických rodin, a měli tak možnost
poznat reálný život Angličanů a procvičit si
jazyk v praktických situacích. Vyrazili jsme
autobusem v sobotu dopoledne a v neděli
dopoledne už jsme se procházeli po Londýně a viděli např. London Eye, Downing
Street, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square a Britské
muzeum. Večer jsme se poprvé setkali s našimi rodinami a konečně viděli, jak Angličané žijí. Druhý den následovala dopoledne
výuka a odpoledne výlet do Windsoru, kde
jsme viděli Windsor Castle a Eton College místo studií princů Williama a Harryho.
Další den po výuce jsme navštívili
univerzitní město Cambridge se svou nezaměnitelnou starobylou atmosférou. Poslední den ráno už jsme se bohužel museli
rozloučit s našimi náhradními rodinami,
absolvovali jsme poslední výuku a vyrazili
do Londýna navštívit Tower of London, kde
jsme viděli korunovační klenoty a slavné
beefeatery. Poslední den jsme si také užili
pravé anglické počasí, kdy jsme těsně před

odjezdem zmokli při plavbě lodí po Temži.
Naštěstí však déšť brzy skončil a mohli jsme tak navštívit také Greenwich park
a královskou observatoř s krásným nočním
výhledem na celý Londýn.

přivítala a nachystala nám výbornou večeři
nejen první den, ale i po celou délku pobytu. Každý den po povinné výuce angličtiny
nás vždy čekal vylet na nejzajímavější místa
v Londýně a okoli. Celý pobyt se mi moc líbil, klidně bych jela znovu, ale na delší dobu,
A co na náš výlet říkají žáci?
abych navštívila další místa, která jsme nevi“Nejvíce mě zaujaly korunovační kleno- děli a určitě by stály za navštívení.”
ty a projížďka po Temži, která byla nádherKateřina Čajková, O2
ná i když pršelo. Moc se mi líbilo ubytování
u naší paní, která náš vřele a mile pohostila.”
Pobyt byl více než vydařený a splnil svůj
Sabina Hájková, O2 účel - žáci byli nadšení, dovezli si spoustu
nezapomenutelných zážitků a snad je i tento
“Po příjezdu do Londýna nás čekal nabi- výlet motivoval k dalšímu studiu angličtiny.
tý program, který jsme zvládali v hektickem
Text: Magda Hájková, Petra Šišáková
tempu. Naše náhradní máma nás velmi mile
Foto: Magda Hájková
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ZUŠ Klobouky u Brna
Bří. Mrštíků 2, Klobouky u Brna

Tel 519 419 143, e-mail: zus.klobouky@tiscali.cz, zusklobouky.czweb.org
ředitel školy: Jindřich Demela

Amadeus a úspěšné
kloboucké klavíristky
Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus je
určena dětem do 11 let, která vznikla z iniciativy dvou ředitelů brněnských ZUŠ pana
Jaroslava Fuksy a paní Evy Chlebníčkové,
jako vzpomínka na Wolfganga Amadea Mozarta, který v 11 letech koncertoval v brněnské Redutě. Letošního XXII. ročníku se v Besedním domě ve dnech od 22. do 24. října
zúčastnilo soutěže celkem 86 dětí z České
republiky, Běloruska, Bulharska, Francie, Japonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Malajsie, Moldavska, Německa, Polska,
Rakousko, Rumunska, Ruska, Slovenska,
Singapuru, Turecka a Ukrajiny.

Mozart opět
v Olomouci

Základní uměleckou školu v Kloboukách u Brna reprezentovaly ve IV. kategorii
v této soutěži 9-ti letá dvojčátka Eliška a Tereza Horákovy z Klobouk u Brna. Celkem
v této kategorii soutěžilo 14 dětí, z toho jen
6 z České republiky. Eliška a Terezka se
jako jediné podělily o krásné 2. místo. Eliška pak ještě obdržela jako jediná ze všech
soutěžících zvláštní cenu poroty – Cenu za
nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta.
Za jejich klavírními úspěchy stojí jejich paní
učitelka Bc. Lenka Koudelková.
Jindřich Demela

Mozart opět v Olomouci je název klavírní soutěže, která
se vztahuje k období, kdy 11-tiletý Mozart koncertoval v Brně
a Olomouci. Soutěžního klání se na ZUŠ Žerotín v Olomouci
ve dnech 10. a 11. listopadu zúčastnilo celkem 94 dětí z celé
České republiky.
ZUŠ v Kloboukách u Brna reprezentovaly 4 dívky. Ve II. kategorii získala Veronika Herzánová ze třídy p. uč. Mgr. Jarmily
Babáčkové 2. místo a Kamila Urbánková místo 1. Ve III. kat.
Karolína Holásková získala 2. místo a Aneta Horáková 1. místo a ještě získala cenu poroty za interpretaci skladby českého
autora. Všechny tři jmenované navštěvují třídu p. uč. Bc. Lenky Koudelkové.
Jindřich Demela

Mezinárodní soutěž
Vlastimila Lejska
v Brně pro klavírní dua
V tomtéž týdnu jako soutěž v Olomouci, probíhal 13. 11. na brněnské konzervatoři 1. ročník soutěže, pojmenované po Vlastimilu
Lejskovi. Vlastimil Lejsek (1927-2010) byl pianista, skladatel, pedagog a zakladatel klavírního dua (se svou manželkou Věrou, roz. Královou). V tomto oboru byli oba u nás doslova průkopníky.
Soutěže se zúčastnilo 14 dvojic z České a Slovenské republiky,
Rakouska, Kazachstánu a Vietnamu. V nejmladší kategorii získaly
1. místo sestry Eliška a Tereza Horákovy a získaly ještě Cenu nejlepší
české duo a Cenu za skladbu P. Ebena, Žádnyj neví jako já. 2. místo
obsadili Pavla Nováková a Klára Horáková. Obě dvojice na soutěž
připravila p. uč. Bc. Lenka Koudelková.
Jindřich Demela
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KULTURNĚ INFORMAČNÍ CENTRUM Klobouky u Brna

Kalendář kulturních akcí
leden – květen 2016
16.1.2016

Ochutnávka zabíjačkových pochoutek,
TJ Sokol, oddíl kopané

22.1.2016 v 19:00 v Sokolovně. Divadelní představení Divá Bára,
Divadelní spolek Bří Mrštíků pod režií pí A.Chalupové.
29.1. 2016

Reprezentační ples MěVG, Sokolovna

5.2.2016

Ples MěSOŠ Klobouky, Sokolovna

13.2.2016

Krojový ples, Sokolovna

Únor 2016

Cyklus přednášek, KIC Klobouky, Sokolovna

19.3. 2016

Maškarní ples TJ Sokol, Sokolovna Klobouky

Březen 2016 Měsíc knihy v Městské knihovně
1.5. 2016

Tradiční kloboucký jarmark, doprovodné akce

Inzerce

Dne 16.11. jsme otevřeli na náměstí v Kloboukách, na místě bývalé
cukrárny, ZDRAVOU VÝŽIVU s posezením.
Nabízíme velký výběr čajů, bylinných tinktur, bio potravin, potravin pro
bezlepkovou dietu, vegetariánských výrobků a suchých plodů.
V kavárně Vám můžeme nabídnout kávu, čaj, horké nápoje, zákusky,
zmrzlinové poháry, fresh džusy a další.
Srdečně Vás zveme k návštěvě naší prodejny.
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KLOBOUKY - ČEPICE
vzdálené a přece blízké
ČEPICE – KLOBOUKY
Od roku 2011 se setkáváme a jezdíme
z Klobouk do Čepic a z Čepic do Klobouk.
V tomto článku jsou příspěvky od Jiřky
z Čepic a Jarmily z Klobouk u Brna.
Jarmila: Naše Klobouky u Brna Vám
představovat nemusím, tak nám, Jiřko,
alespoň krátce řekni něco o ČEPICÍCH.
Jiřka: Čepice je malá obec 8 km od
města Sušice na obou březích řeky Otavy.
Spádově patříme pod městečko Rabí, nad
kterým se vypíná nejrozsáhlejší zřícenina
v ČR, hrad Rabí. I když jsme malá obec,
je u nás veselo a je na co koukat. Přírodní
rezervace Čepičná, vodáci na řece a dva
mosty přes řeku Otavu, z nichž jeden je již
historická technická památka a na němž
stojí od roku 2012 skleněná socha Svatého Jana Nepomuckého a drží ochranu
nad všemi, kdo plují po řece. Jedná se
o největší skleněnou, oboustranně inverzní plastiku tohoto světce na světě. V noci
je sklo prosvíceno – je krásná. V letošním
roce se nám podařilo vydání turistické
známky s jejím motivem.
Jarmila : Opravdu, návštěva tohoto krásného koutu Pošumaví stojí za to,
proto se rádi do Čepic vracíme. Lidé jsou
přátelští, pozvou na domácí pivko, na občerstvení do hasičské klubovny a můžete
potkat i Lubomíra Brabce - kytarového
virtuóza, který v Čepicích žije. My jsme
tam díky místnímu sboru dobrovolných
hasičů a jeho přátelům zažili několik pěkných dnů i nocí. Na nádraží bylo přivítání
s transparentem ,,Čepice
vítají Klobouky“. Navštívili
jsme pohádkové zatopené lomy v okolí, hrad Rabí,
hrad Kašperk – ten má také
nej.. a to, že je nejvýše položeným královským hradem.
Sjeli jsme si řeku a zkusili si,
že je voda mokrá i na dně.
Jarmila:
A
nakonec
jste přece jen dorazili i vy
k nám..
Jiřka: Letos v květnu
jsme konečně přijali opětovné pozvání na návštěvu
k Vám, do Klobouk. Více jak
polovina navštívila tuto část
Moravy poprvé a bylo to nezapomenutelné. Program,
který jste pro nás připravili,
byl naplněn do poslední minuty – začalo to večerní návštěvou Městského muzea,
kde nám paní průvodkyně
poutavě představila jednotlivé expozice, na které mohou
být místní právem pyšní.

Sbírky svou uceleností patří k nejpozoruhodnějším na Moravě. A to exponáty
pocházejí z Klobouk a okolí! Pak už nás
čekal v budově SDH hasič Mirek. Naše
výprava se skládala také z hasičů, a proto nás zajímaly podrobnosti jak ohledně
technického vybavení, tak i z historie sboru. Za 3 roky budete slavit 130. výročí. To
určitě přijedeme. Odborný výklad, techniku i ukázky záchrany jsme natočili, abychom vše mohli zprostředkovat i hasičům,
kteří tentokrát nemohli přijet. Klobouk dolů
před prací vašich chlapů. Největší zážitek
jsme však měli z návštěvy ,,Větřáku“. Nejde zkráceně popsat, jak na nás zapůsobil
výklad pana Svobody i to, když na závěr
prohlídky o mlýně začal zpívat.
Jarmila: Stali se z nás za ta léta přátelé
a chceme si navzájem ukázat ten kousek
ráje, ve kterém žijeme. Proto jsme Vás
vzali přes Ochůzky i na rozhlednu Nedánov. Jak už to u rozhleden bývá, i ona se
rozkládá na nejvyšším místě.
Jarmila: I když kopečky u nás a u vás
na Šumavě, to je přece jen trochu rozdíl,
ne?
Jiřka: Nahoru to bylo v horkém počasí a po společném večeru náročnější, ale
cesta dolů už ubíhala sama. Těžko říct,
jestli to bylo tím, že jsme šli z kopce, či
vidinou Kamilova sklípku, kam jsme byli
pozváni na ,,košt“. Všechna vína jsme
ochutnat nemohli, to bychom nezvládli,
ale i tak jsme mu zásoby pořádně provět-
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rali. Pro nás – nevinaře – bylo zážitkem
sledovat místní, jak mezi sebou komentují vína, která Kamil postupně naléval.
Dostali jsme se i k těm nejlepším – a asi
nikdo z nás nezapomene, jak chutná ,,jahůdka“.
Jarmila : To my jsme se už těšili na večer na klub. Jen jsme něco pojedli, začal
hrát Míla Ježků, klávesista skupiny ORCHIDEA, na harmoniku. Hrálo se, zpívalo
se, tancovalo v lidovém a poté i v disko
rytmu. Všichni jsme si to užili. A komu
už se nechtělo hýbat, sledoval záznamy
z našich hodů. Dotazů byla spousta, protože u vás se kroje nenosí a vaše pouť je
jiná než naše hody. Ale o vaší pouti, kdy
se zapojí většina obyvatel obce a děláte
již jubilejní výstavy z toho, co kdo sbírá
a čím se zabývá, by bylo také co psát.
Nebo třeba ty vaše srazy harmonikářů! To
musí být zážitek.
Jarmila: Škoda, že nepřijeli i ostatní
naši přátelé z Čepic!
Jiřka: Nám se na Moravě zalíbilo tak,
že po shlédnutí videa a fotek plánují návštěvy k vám i další obyvatelé Čepic. Teď
jedou od nás do Klobouk na kola počátkem září. Chtěli přijet na hody, ale není
dostatek ubytování, nebo se o něm nedá
na stránkách města dozvědět. Z návštěv
u vás i u nás píšeme články do našich
Rábských novin. Pokud si je bude někdo
chtít přečíst, stačí zadat stránky města
Rabí – Rábské noviny č. 25/2014 a č.

30/2015 a počíst si více.
I v dalších číslech je vždy
nějaká stránka o Čepicích
a našich akcích, jako jsou
masopustní průvody, otevírání a uzavírání kempu, dětské dny, drakiády, splouvání
řeky v létě i na Vánoce, stejně jako turistické pochody,
výstavy, srazy harmonikářů,
adventní setkání, společné
velikonoční tvoření, kurzy
přežití pro děti.. atd. Největší radost máme, že se
do příprav společných akcí
zapojují i místní děti, které letos například obnovily
tradici řehtání a mimo jiné
začaly nacvičovat hasičskou soutěž. Na to, jak malá
obec co do počtu obyvatel
jsme, žijeme prostě aktivně.
Jarmila: To jsme rádi, že
se Vám u nás líbilo..
Jarmila: My se zas těšíme v roce 2016 na oplátku
k Vám, ubytování si ve vedlejší obci Žichovice zamluvíme s předstihem. Je to kousíček od vlaku, kterým pravidelně z Brna
jedeme – nádherných 6 hodin. Tentokrát
chceme jet i do Hoštic u Volyně. Také nás
přijede asi více než dříve, ale do klubovny
SDH Čepice se vejde dobrých lidí dost.
Jiřka: Určitě. Je dobře, že jak u nás,
tak i v Kloboukách se najde parta nadšenců, kteří ve svém volném čase připraví zázemí, pohoštění a zábavu pro sebe a své

hosty. Lidé by se měli setkávat, poznávat
a dělat si radost. Proto jsme na světě.
Jarmila: Děkuji, Jiřko, za příspěvek do
našeho občasníku Větrný mlýn.
Jiřka: Já díky – za to, že prostřednictvím listu mohu pozdravit všechny milé lidi
v Kloboukách, poděkovat jim za přátelství
a popřát vše dobré a bohatou úrodu!
A pro naše KLOBOUČÁKY – navštiv-

te ČEPICE a foto z Vaší návštěvy můžeme otisknout ve VM. DVD obce Čepice
s hudbou Lubomíra Brabce k zapůjčení
v Městské knihovně. Schválně, kolik nás
bude příští rok v Čepicích? Naše turistické známky už Čepicích mají, přivezme si
i my tu jejich z Čepic.
Jarmila Janoušková a Jiřina Kábová,
foto: J. Potužník, J. Janoušková

Malé zamyšlení
Co jsou to Vánoce? Každý je asi prožívá jinak. Původně to byl
křesťanský svátek Narození Ježíše Krista. V této pohanské době
jsme z něho udělali svátek žranice a poslední den v roce svátek
opilosti. Věřte si v co chcete. Nikomu neberu jeho víru či názory.
To je každého jeho věc.
Doufám, že ta kanalizace je již hotová. Přežili jsme to dělání
asi s kletbami na rtech, ale bylo to opravdu nutné. Zato MěSOŠ
dostala nový kabát a její moderní design jistě potěší mnohé moderně myslící a nejen studenty škol, ale i návštěvníky Klobouk. Ty
lavičky pod pergolou na tom sníženém místě pod úrovní náměstí
musí tak být kvůli tomu, aby bylo světlo v dolní chodbě školy.
A není mi jedno, že nejúrodnější půda na okolí Klobouk by
měla být přeměněna v pastvinu. A změněn ráz celé krajiny v trati Příčiny a Novosady. Samozřemě si pan Blanář může dělat na
svém pozemku co chce, ale mělo by to být voleno v rámci zachování krajiny jako neopakovatelné a neobnovitelné ekologické jednotky. Ty jeho přesuny kopců a dělání umělých hyzdí tuto krásnou
krajinu. Je smutné, že lidé, kteří tu v Kloboukách už dávno nežijí
mají mít slovo nad rozhodováním nad touto krajinou.
Abych vše neviděl jen černě tak napíši ještě o tom pěkném,
co myslím, že nejen mně udělalo radost. Je to Zdravá výživa, obchod paní Strouhalové namísto cukrárny. Podává tam také kávu
i nějaké asi dva druhy dortíků kromě bohatého výběru potravin

zdravé výživy. Prvá místnost je zdravá výživa. V druhé je kavárnička se třemi stolečky a vzadu na stěně jsou obrázky. Ti, co milují
moderní duchovní obrazy by se měli jít tam aspoň podívat a určitě
nějakou chvilku tu zůstanou. Jsou to obrazy malíře mistra Hajného, který měl galerii a ateliér v Praze-Chodově. Nedělal bych paní
Strouhalové nějakou reklamu, kdybych nebyl přesvědčen, že milovníky umění celý ten prostor jejího obchodu musí každého přinejmenším překvapit krásou rozmístění zboží a jeho přehledem.
Alkohol (ani pivo) tam nevede! Ale doufám, že se jí tu bude dařit.
Je tu ticho a útulno, že mohou přijít i maminky s dětmi.
Za druhé chci pochválit prodavačky v prodejně pekařství pana
Křižáka. Tam mne zatím nikdy neošidily a vždycky jsou úslužné a milé a tam chodím proto rád nakupovat pekařské výrobky.
(Maso moc nepotřebuji jíst – není prý to zdravé)
Do třetice pochválím kuchařky v jídelně MěSOŠ, kam si chodím pro obědy. Kdysi v počátcích jsme si málo rozuměli. Také si
myslím, že nejen mně udělají, co mohou dobrého. A podle mne
vaří skutečně vynikajícně. Tak už se mne neptejte jestli tam vaří
dobře a chcete-li přijděte a pak uvidíte jak se vám to bude či nebude líbit.
Do nového roku vám všem čtenářům Větrného mlýna přeji
zdraví, štěstí a stále veselou mysl.
František Ráček
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Okresní přebory staršího
žactva a dorostu v Kloboukách
Ve středu 28.října pořádal náš oddíl
v tělocvičně ZŠ okresní přebory jednotlivců
staršího žactva a dorostu. Na šesti stolech
bojovala o tituly přeborník okresu mládež
z Břeclavi, Jevišovky, Klobouk a Šitbořic. V
jiných oddílech se o mládež moc nestarají.
Naši stolní tenisté opět dokázali, že
patří k nejlepším. Vybojovali celkem šest
zlatých,tři stříbrné a tři bronzové medaile.
Ústřední postavou našeho družstva byl Petr
Svoboda, který získal celkem 4 první místa.
V kategorii dorostenek dominovala Aneta Vodáková. Zvítězila ve dvouhře a s Halasovou
ze Šitbořic i ve čtyřhře. Na medaile dosáhli
také Knappeová, Pilátová, Klímek , Lesovský
a Šubík.
Poděkování patří všem našim hráčům,
kteří se přeborů zúčastnili, ale také maminkám dětí, které pro všechny přítomné připravily bohaté občerstvení.

Dorostenci – dvouhra :
1.Svoboda Petr,
2. Šubík Jiří,
5.- 8. Klímek Ondřej, Lesovský Tadeáš,
9. – 17. Baturný Tomáš, Dostál, Daniel, Dostál Dominik, Pilát Ondra

Umístění našich dětí:
Starší žáci – dvouhra:
1. Svoboda Petr,
Dorostenci – čtyřhra:
3.-4. Klímek Ondřej, Šubík Jiří,
1. Svoboda Šubík,
5.-8. Lesovský Tadeáš,
2. Klímek – Lesovský,
9.-17. Baturný Tomáš, Dostál Daniel, Dostál
5.- 7. Baturný – Pilát
Dominik, Pilát Ondra
Starší žáci – čtyřhra:
1. Svoboda – Šubík,
3.-4. Klímek – Lesovský,
5.-8. Dostál – Dostál, Pilát – Baturný
Starší žákyně – dvouhra:
3. Knappeová Aneta,
4. Pilátová Lucie

Dorostenky – dvouhra:
1. Vodáková Aneta,
4. Knappeová Aneta,
5. Pilátová Lucie
Dorostenky – čtyřhra:
1. Vodáková – Halasová,
2. Knappeová - Pilátová

Starší žákyně – čtyřhra:
2. Knappeová - Pilátová

Stupně vítězů ve čtyřhře starších žáků

Stupně vítězů ve čtyřhře dorostenek

Krajský bodovací
turnaj mládeže
– Dubňany 7. a 8.11.2015

Okresní přebory nejmladšího
a mladšího žactva ve Valticích
Ve Valticích se ve svátek 17. listopadu konaly okresní přebory
v nejmladších kategoriích. Slabá účast opět dokázala, že o trénování mladé generace není v našem regionu příliš velký zájem.
Náš oddíl měl zastoupení v kategorii mladších žáků a žákyň.
Nejmladší stolní tenisté opět dokázali, že patří na okrese Břeclav ke
špičce. Vybojovali tři zlaté a dvě bronzové medaile. Je škoda, že se
tohoto turnaje z různých důvodů nemohly zúčastnit všechny naše
děti. Medailový zisk by byl jistě ještě větší.
Umístění našich dětí:
Mladší žáci - dvouhra:
1. Klímek Ondřej,
3.Lesovský Tadeáš,
Mladší žáci – čtyřhra:
1. Klímek – Lesovský
Mladší žákyně – dvouhra:
3.Knappeová Aneta
Mladší žákyně – čtyřhra:
1. Knappeová – Halasová (Klobouky – Šitbořice)

Kolotoč krajských bodovacích turnajů mládeže pokračoval třetím
turnajem.První listopadový víkend se sešlo stolnětenisové mládí ke
vzájemnému měření sil ve sportovní hale Želva v Dubňanech.V sobotu hrálo ve společné kategorii nejmladší a mladší žactvo, v neděli
hrálo starší žactvo s dorostem.
V obou kategoriích měl náš oddíl zastoupení. V sobotu soupeřili se
svými vrstevníky Ondřej Klímek, Aneta Knappeová, Tadeáš Lesovský,
Ondra Pilát a Lucie Pilátová. Nejlépe se dařilo Ondrovi Klimkovi, který
skončil ve druhé divizi na druhém místě, celkově byl 10.
Čtvrtý v této divizi a celkově dvanáctý byl Tadeáš Lesovský. Na
30. místě se umístila Aneta Knappeová, 37. byl nejmladší člen naší
skupiny Ondra Pilát a polepšila si Lucie Pilátová, která byla na 45. až
48. místě.
V neděli hrál ve společné kategorii dorost a starší žactvo. Za náš
oddíl hráli Petr Svoboda a Jiří Šubík. Petr Svoboda po pomalém rozjezdu, kdy prohrál první dva zápasy ve druhé divizi, se rozehrál a následně porazil již všechny své soupeře. Celkově se umístil na 13. místě. Jirka Šubík ve čtvrté divizi po velkém boji podlehl favorizovanému
Brucknerovi 2 : 3 a postup do třetí divize mu unikl o vlásek. Skončil
26. Po turnaji v Dubňanech je kloboucký oddílna 5. místě v JmK se
ziskem 692 bodů.
Volek Pavel
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Prodejní doba v období Vánočních svátků
Zdravá výživa
– p.Strouhalová

LÉKÁRNA Cyrmex
21.12. PO
22.12. ÚT
23.12. ST
24.12. ČT
25.12. PÁ
26.12. SO
27.12. NE
28.12. PO
29.12. ÚT
30.12. ST
31.12. ČT
1.1. PÁ
2.1. SO

7:30 - 17:00
7:30 - 17:00
7:30 - 17:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
7:30 – 16:00
7:30 – 16:00
7:30 – 14:00
7:30 - 11:30
zavřeno
zavřeno

24.12. (čt)
25.12. (pá)
26.12. (so)
27.12. (ne)
28.12. (po)
29.12. (út)
30.12. (st)
31.12. (čt)
1.1. (pá)
2.1. (so)
3.1. (ne)
4.1. (po)

7:00 – 12:00
zavřeno
zavřeno
8:00 – 15:00
7:00 – 17:00
7:00 – 17:00
7:00 – 17:00
7:00 – 12:00
zavřeno
7:00 – 15:00
8:00 – 15:00
7:00 – 17:00

24.12. (čt)
25.12. (pá)
26.12. (so)
27.12. (ne)
28.12. (po)
29.12. (út)
30.12. (st)
31.12. (čt)
1.1. (pá)
2.1. (so)
3.1. (ne)
4.1. (po)

BENAPOL
24.12. (čt)
25.12. (pá)
26.12. (so)
27.12. (ne)
28.12. (po)
29.12. (út)
30.12. (st)
31.12. (čt)
1.1. (pá)
2.1. (so)
3.1. (ne)
4.1. (po)

7:30 – 11:00
zavřeno
zavřeno
14:00 – 17:00
7:30 – 17:00
7:30 – 17:00
7:30 – 17:00
7:30 – 10:00
zavřeno
7:30 – 11:00
14:00 – 17:00
7:30 – 17:00

Oděvy Sport p.Skotnicová
8:00 - 10:00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
8:00 – 11:00
zavřeno
8:00 – 11:00
zavřeno
8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

DROGERIE Pavel VOLEK, Bří. Mrštíků 20, Klobouky u Brna
datum
16.12.2015
17.12.2015
18.12.2015
19.12.2015
20.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26.12.2015
27.12.2015
28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
1.1.2016
2.1.2016
3.1.2016
4.1.2016
5.1.2016
6.1.2016
7.1.2016

den
středa
čtvrtek
pátek
sobora
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

dopoledne
7,30 - 12,00
7,30 - 12,00
7,30 - 12,00
7,30 - 11,00
7,30 - 11,00
7,30 - 12,00
7,30 - 12,00
7,30 - 12,00
7,30 - 11,00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
7,30 - 12,00
7,30 - 12,00
7,30 -12,00
7,30 - 11,00
zavřeno
inventura
zavřeno
inventura
inventura
inventura
7,30 - 12,00

odpoledne
13,00 - 17,00
13,00 - 17,00
13,00 - 17,00
zavřeno
zavřeno
13,00 - 17,00
13,00 - 17,00
13,00 - 17,00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
13,00 - 17,00
13,00 - 17,00
13,00 - 17,00
zavřeno
zavřeno
inventura
zavřeno
inventura
inventura
13,00 - 17,00
13,00 - 17,00
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Zevyt s.r.o.
Klobouky u Brna
So

19.12.2015

8 – 11

Ne

20.12.2015

9 – 11

Po

21.12.2015

8 – 17

Út

22.12.2015

8 – 17

St

23.12.2015

8 – 17

Čt

24.12.2015

zavřeno

Pá

25.12.2015

zavřeno

So

26.12.2015

zavřeno

Ne

27.12.2015

zavřeno

Po

28.12.2015

8 – 17

Út

29.12.2015

8 – 17

St

30.12.2015

8 – 15

Čt

31.12.2015

zavřeno

Pá

1.1.2016

zavřeno

So

2.1.2016

8 – 11

Ne

3.1.2016

zavřeno

Po

4.1.2016

8 – 17

U Podlouckých

Potraviny „U Vašulků“ Klobouky
21.12.2015 pondělí

06:00 - 17:00

20.12. (ne)

8:30 – 11:00

22.12.2015 úterý

6:00 - 17:00

21.12. (po)

7:30 – 11:00, 14:30 – 18:00

23.12.2015 středa

6:00 - 17:00

22.12. (út)

7:00 – 11:00

24.12.2015 čtvrtek

zavřeno

23.12. (st)

7:00 – 11:00, 14:30 – 18:00

24.12. (čt)

7:00 – 10:00

25.12.2015 pátek

zavřeno

25.12. (pá)

zavřeno

26.12.2015 sobota

zavřeno

26.12. (so)

zavřeno

27.12.2015 neděle

zavřeno

27.12. (ne)

8:30 – 11:00

28.12.2015 pondělí

6:00 - 17:00

28.12. (po)

7:00 – 11:00, 14:30 – 17:00

29.12.2015 úterý

6:00 - 17:00

29.12. (út)

7:00 – 11:00

30.12.2015 středa

6:00 - 17:00

30.12. (st)

7:00 – 11:00, 14:30 – 17:00

31.12. (čt)

7:00 – 10:00

31.12.2015 čtvrtek

7:00 - 11:00

1.1. (pá)

zavřeno

01.01.2016 pátek

zavřeno

2.1. (so)

7:00 – 11:00

02.01.2016 sobota

6:30 - 11: 00

3.1. (ne)

8:30 – 11:00

Přijďte tvořit Větrný mlýn
Zajímá vás dění v Kloboukách?
Myslíte, že by se dal městský zpravodaj vylepšit?
Máte chuť podílet se na jeho tvorbě?
Redakce Větrného mlýna, hledá spolupracovníky.
Hledáme přispěvatele, zejména v oblasti kulturního, sportovního a společenského dění v Kloboukách, ale také z historie města a okolí.
Cítíte se na víc a máte chuť nejen psát
příspěvky, ale i aktivně se podílet na koncepci celého zpravodaje?
Hledáme nové spolupracovníky do Redakční rady Větrného mlýna.
Chtěli byste napsat článek do zpravodaje a nevíte jak?
Výběr téma
Téma příspěvku by mělo být aktuální
a mělo by souviset s Kloboukami, nebo
alespoň blízkým okolím. Příspěvek by měl
zaujmout čtenáře. Neměl by tedy řešit soukromé problémy, sousedské vztahy apod.
ale měl by mít širší záběr.
Pokud se rozhodnete napsat kritický
článek, mějte na paměti, že vycházíme jednou za čtvrt roku a že odpověď po třech měsících nemusí být aktuální. Samozřejmostí
musí být kultivované a věcné vyjadřování,
bez urážek, narážek a osobních invektiv.
Při psaní příspěvků se v rámci svých
možností a schopností snažte držet pokynů
vytvořených v redakci, které ve zkratce najdete níže a v plném znění na městském webu.

Otiskování příspěvků
K psaní
Redakce má právo příspěvek krátit,
Nečekejte se svým příspěvkem až na
je-li nepřiměřeně dlouhý.
datum uzávěrky.
Není povinností redakce otisknout příKaždý příspěvek začíná nadpisem
a končí uvedením jména autora. Je zvykem spěvek.
podepisovat se celým jménem bez titulů
(s vyjímkou kdy titul souvisí s odborným
Důvody mohou být následující:
článkem) a funkcí např. učitel, zastupitel atd.
• Článek je urážející, prokazatelNeformátujte zbytečně text. Většina
ně nepravdivý, obsahuje vulgaformátování se před sazbou odstraňuje.
rismy apod.
Tabulky je možné v textu používat, příp.
• Jedná se o reklamu.
dodejte tabulku např. v Excelu jako přílohu.
• Téma nesouvisí s obcí nebo
není aktuální, bylo již zpracováMáte-li speciální požadavky k uspořádání textu, uveďte je pod článkem.
no redaktorem, nebo se opakuSnažte se délku příspěvku držet v roje
zumných mezích přiměřeně danému tématu.
• Anonymní příspěvek
Přečtěte si po sobě text. Určitě najdete
• Pro nedostatek místa v aktuálještě nějaké překlepy, pravopisné chyby,
ním vydání, (příspěvek může
nebo špatné formulace.
být zařazen v příštím vydání)
Fotografie
Zpravodaj má barevnou obálku a černobílý vnitřek. Fotografie na obálku musí
mít dostatečnou kvalitu. U čb fotografie
nejsou drobné nedostatky tak patrné. U fotografií pro inzerci, nebo jiných grafických
výtvorů počítejte s černo bílým tiskem.
Pokud to nevyplývá z textu příspěvku,
doplňte fotografie stručným popisem. Samotná fotografie bez textu nemá pro většinu čtenářů žádnou informační hodnotu.
Jsme zpravodaj.
Uveďte vždy autora jednotlivých fotografií.
Fotografie nijak neupravujte, zvláště
neměňte barvy, jas či kontrast.
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Zákon o ochraně osobních údajů
Veškeré informace musí být zjištěné
legálně
Osobní údaje osob lze uvést pouze
jsou-li informovány a souhlasí
Ctěte autorský zákon a nezasílejte
k otištění články okopírované z jiných publikací, nebo internetu.
Uvítáme nejen vaše psané příspěvky
a fotografie, ale i nápady jak zpravodaj vylepšit, nebo upozornění na aktuální výročí
apod.
Za redakci Větrného mlýna
J. Pavlík

Redakce Větrného mlýna
přeje všem svým čtenářům
a splolupracovníkům klidné
a spokojené prožití vánočních
svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.
Současně se těšíme
na další spolupráci.
Inzerce

Společenská kronika

Koupíme rodinný dům
v Kloboukách a okolí,
i k rekonstrukci, prosím
volejte 605 982 553.
Děkuji

Blahopřejeme občanům,
kteří od 23. 9. 2015 do 30. 11. 2015 oslavili životní jubileum
70 let
8.11. Jarmila Hanáková, Dlouhá
91 let
10.11. Karel Matula, Vinařská
15.11. Marie Charvátová, Krátká
95 let
6.10. Anna Vašíková, Jiráskova

Inzerce

ěti
Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
• Petr Süsser
• Matěj Halm
• Ondřej Mrva
• Jakub Ondrůj

Ihned hledám bydlení,
byt 2+1, 3+1,
v Kloboukách u Brna.
Nabídněte prosím
tel. 605 982 553.

Navždy nás opustili
• Zdenka Zajíčková, roč. 1934
• Oldřich Veverka, roč. 1934
• Amálie Mrkvičková, roč. 1929
• František Nejtek, roč. 1941

Větrný mlýn č. 4/2015
Občasník občanů klobouckého regionu. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 4x ročně. Vydává Město Klobouky u Brna.
Registrováno MK ČR E 11 783. Identif. č. vydavatele 00283258. Odpovědný redaktor Ing. Jaroslav Pavlík. Členové redakční rady: Marie
Vlčková. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Neprošlo jazykovou úpravou. Vyšlo dne 15. 12. 2015, nákladem 400 výtisků,
cena 25,- Kč. Uzávěrka příštího čísla 4. 3. 2016. Příspěvky do časopisu e-mailem na adresu: VetrnyMlyn@email.cz, nebo na CD, disketě či
jiném elektronickém nosiči, v libovolném textovém editoru, případně na papíře. Fotky nejlépe v elektronické podobě a nebo klasické fotografie.
Sazba: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
Foto: Jaroslav Pavlík

15. dobročinná aukce Betléma
Foto: Renata Hasilová

Klienti i dražitelé se bavili

Obraz S
Ob
Svítání
ítá í b
byll vydražen
d ž na 50 tti
tisíc
í k
korun.

Věčně usměvavá Monika z brumovické Mirandie se svým
obrázkem, který byl vydražen za 10 tisíc korun.

Velký
V
lký milovník
il
ík výletů
ýl tů a cestování
t á íT
Tomáš
áš z morkůvecké
ků
ké NarN

23nie se svými obrázky, které byly vydraženy za 5 tisíc korun.

Oslava 30 let
obnovení
větrného mlýna
v Kloboukách

Foto: Brigita Petrášová

Foto: Josef Špaček

Foto: Josef Špaček

Foto: Josef Špaček

Foto: Jakub Špaček

Foto: Marie Krupicová

Foto: Brigita Petrášová
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