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Klobouček – školní občasník
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Rekonstrukce
kanalizace pokračuje

MěSOŠ dostává nový
kabát
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ZPRÁVY
z radnice
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•

•

6. Zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne
17.4.2015
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• Ověřovatele zápisu o průběhu 6.zasedání zastupitelstva města Miroslav
Navrátil a pan Ing. Stanislav Němec .
• Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bez výhrad.
• Účetní závěrku Města Klobouky u Brna
za rok 2014.
• Návrh rozpočtového opatření č.2/2015.
• V souladu s doporučením hodnotící
komise, přidělení zakázky „Poskytnutí
úvěru – kanalizace 2“ , společnosti Česká spořitelna a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62 .
• Uzavření Smlouvy o úvěru č. 10289/15/
LCD se společností Česká spořitelna
a.s., , Praha 4, Olbrachtova 1929/62.
• Vyloučení uchazečů společnosti DIRS
Brno s.r.o. a společnosti Hrušecká stavební spol.s r.o. z výběrového řízení
na zakázku Rekonstrukce náměstí
v Kloboukách u Brna- II.etapa- část A –
u školy“, pro nesplnění kvalifikačních
předpokladů.
• Přidělení zakázky „Rekonstrukce náměstí v Kloboukách u Brna- II.etapačást A – u školy“, uchazeči s cenově
nejnižší nabídkou - společnosti IMOS
Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00
Brno za nabídkovou cenu ve výši
4.985.241,73,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
• Přidělení zakázky „Dodávka a montáž
dřevěných obkladů v Sokolovně“, uchazeči s cenově nejnižší nabídkou - společnosti IMOS Brno a.s., Olomoucká
704/174, 627 00 Brno za nabídkovou
cenu ve výši 1.476.993,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
• Přidělení zakázky „Dodávka movi-

•

•

•

•

tého majetku- Stoly a židle do sokolovny“, uchazeči s cenově nejnižší
nabídkou – společnosti TON, a. s.,
Michaela Thoneta 148, Bystřice pod
Hostýnem, za nabídkovou cenu ve výši
1.175.674,07 Kč bez DPH.
Změnový list č.15., č.20, č. 21 ke
smlouvě o dílo na provedení veřejné
zakázaky „Rekonstrukce sokolovny“
u zavřené se společností IMOS Brno
a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno.
Změnové listy ke Smlouvě o dílo na
provedení veřejné zakázky „Klobouky
u Brna- kanalizace“ a vícepráce ve výši
353.500,- Kč a 3.714,64 Kč bez DPH.
Záměr na pacht pozemku parc.č. 1845
v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 1953 m² orné půdy v lokalitě
U Větřáku za obvyklé pachtovné 0,25
Kč/m²/rok.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB se společností E.ON
Distribuce, a.s. v zastoupení E.ON
Česká republika, s.r.o., která je uzavírána v rámci realizace stavby:“Klobouky u Brna, přel. KNN, Město“ na
pozemcích parc.č. 890/1 a 915 – v k.ú.
Klobouky u Brna. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou
náhradu ve výši 5.160,- Kč bez DPH.
S doporučením Rady města Klobouky
u Brna neodkoupit stavbu č.p. 423
na pozemku parc.č. 890/16 o výměře 144 m², jehož je město vlastníkem.
ZM neschvaluje odkup stavby, která
je v dezolátním stavu a žádá ÚZSVM
o vyklizení, vyčištění a vyzve ÚZSVM,
aby provedl demoliční výmaz.
Žádost pana ….. o udělení souhlasu
k výstavbě betonového oplocení do
výšky 2 000 mm o celkové délce 84 m
v hranici pozemku parc.č. 1627/1,
jehož je žadatel vlastníkem. Město
Klobouky u Brna je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 1663/1 – silnice
v k.ú. Klobouky u Brna.
Návrh obecně závazné vyhlášky
č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Klobouk u Brna
s účinností dnem vyhlášení.
Zastupitelstvo města
Klobouky u Brna pověřuje

•

•

Starostu města podpisem Smlouvy
o úvěru č.10289/15/LCD se společností Česká spořitelna a.s.,Praha 4,
Olbrachtova 1929/62 .
Starostu města podpisem smlouvy
o „Dodávce movitého majetku- Stoly
a židle do sokolovny“, se společnosti TON, a.s., Michaela Thoneta 148,
Bystřice pod Hostýnem.
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6. Schůze Rady města Klobouky
u Brna, konané dne 26. 3. 2015
Rada města schvaluje
• Změnové listy č.12, č.13,č.14,, č.16
a č. 17 ke Smlouvě na rekonstrukci
a rozšíření sokolovny, uzavřené se společností IMOS Brno, a.s. Olomoucká
174, 627 00 Brno a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změnový
list č. 15.
• Návrh Smlouvy o provádění pozáručního servisu jevištní technologie v sokolovně, uzavřenou se společností
D-cinema, s.r.o., a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
• Záměr na pacht pozemků parc.
č. 3035/5 a 3035/7 – v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 450 m² vinic
v trati Společné vinohrady, vinice č. 3 za
obvyklé pachtovné 1.500,- Kč/ha/rok.
• Uzavření Darovací smlouvy se společností van Gansewinkel, a.s., dar městu
Klobouky u Brna ve výši 25.000,- Kč na
čištění komunikací.
• Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo
les, a to dvou kusů lip rostoucích na
obecním pozemku parc.č. 775 v k.ú.
Klobouky u Brna, na ulici …... před rodinným domem ... v souladu s doporučením komise životního prostředí a ukládá
v místě náhradní výsadbu 2 ks dřeviny.
• Žádost o prořezání a pokrácení náletových dřevin rostoucích na pozemku
parc.č. 1814 v k.ú. Klobouky u Brna,
silnice III/4213 ve směru Klobouky
u Brna – Morkůvky, jehož vlastníkem
je žadatel Správa a údržby silnic JMK
v souladu s doporučením komise životního prostředí a zajistit tak předepsanou délku rozhledu pro zastavení dle
ČSN 73 3101 – 8.16.
• Záměr na pronájem nebytových prostor
- stánku k prodeji novin a časopisů –
v čekárně přestupního terminálu – nám.
Míru v Kloboukách u Brna na pozemku
parc.č. 387/1 v k.ú. Klobouky u Brna.
Možnost pronájmu dle domluvy.
• Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
financování běžných výdajů souvisejích s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši
1.013.300,-Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
• Návrh Smlouvy č. 14189756 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního pogramu Životního prostředí,
uzavřenou se Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Revitalizace
zeleně města Klobouky u Brna“ na základě uzavřené smlouvy bude Městu
Klobouky u Brna poskytnuta dotace ve
výši 49.471,90 Kč a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
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•

•
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Realizací geologických prací – realizace vrtu Klobouky 4, po dobu max.
jednoho roku, za podmínky, že společnost MND a.s., Úprkova 807/6,
Hodonín, zajistí odhlučnění pracoviště a nebude narušovat noční klid.
Návrh nového znění Organizačního
řádu MěÚ Klobouky u Brna s účinností od 1. 7. 2015. Vzhledem k narůstu administativy majetkové a účetní agendy bude třeba personálně
posílit odbor správních a vnitřních
věcí o jednoho pracovníka. Současně
bude zrušeno systémové místo – referent stavebního úřadu a životního
prostředí.
Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
Českému svazu bojovníků za svobodu – okresnímu výboru v Břeclavi, na
vydání publikace „Po stopách památníků osvobození na Břeclavsku“.
Uzavření smlouvy o pronájmu hrobových míst bývalých farářů Ferdinanda
Císaře, Josefa Totuška a učitele
Emanuala Havelky, farnímu sboru
Českobratrské církve evangelické
Klobouky u Brna. Vzhledem k tomu,
že se jedná historické hroby osob,
spjatých s našim městem, budou tato
hrobová místa pronajata bez časového omezení a bez poplatku, tzn.
smlouvy o nájmu budou uzavřeny na
dobu trvání hřbitova.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy
o výkonu přenesené působnosti na
úseku sociálně- právní ochrany dětí,
uzavřenou s Městem Hustopeče, za
roční poplatek ve výši 16.741,- Kč.
Tato veřejnoprávní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Stavební
úpravy
na
hřbitově
v Bohumilicíh – nová zídka a chodník,
které provede společnost FCS s.r.o.,
Klobouky u Brna za dohodnutou cenu
ve výši 196 199,- Kč.
7. Schůze Rady města Klobouky
u Brna, konané dne 14.5.2015

Rada města schvaluje
• Nabídku pana Davida Štrobla na činnost technického dozoru investora
a činnost koordinátora BOZP za cenu
15 tis. Kč, pro akci“Rekonstrukce sokolovny, Klobouky u Brna- dřevěné
obklady.
• Nabídku společnosti Eurovision, a.s.,
Veveří 102, 616 00 Brno, ve věci organizačního zajištění jednoho jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na investiční
akci „Klobouky u Brna – kanalizace“
za nabízenou cenu ve výši 8.470,- Kč.
• Nabídku
společnosti
INVESTINŽENÝRING
a.s.,
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

na zajištení TDI na akci Rekonstrukce
náměstí.
Záměr na pacht pozemků parc.
č. 2736/4, 2710/57, 2735/62, 2713/1
– v k.ú. Klobouky u Brna o celkové
výměře 0,1613 ha vinic za obvyklé
pachtovné 1500,- Kč/ha.
Záměr na pacht pozemku ve vlastnictví města Klobouky u Brna - parc.
č. 1250/1 v k.ú. Dambořice o výměře
721 m². Pachtýř umožní přístup na
komunikaci ostatním občanům.
Žádost pana ….....o ukončení pachtu pozemků parc.č. 2956/1, 2956/2,
2956/3 - v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 512 m² vinic v trati Pod plunary,
a to dohodou ke dni 30. 9. 2015.
Záměr na pacht pozemků parc.
č. 2956/1, 2956/2, 2956/3 - v k.ú.
Klobouky u Brna o výměře 512 m² vinic v trati Pod plunary, a to s účinností od 1.10.2015 za obvyklé pachtovné
1500,- Kč/ha/rok.
Záměr na pacht části pozemků parc.č.2914/133 – orná půda o výměře
128 m², 2927/7 ostatní plocha o výměře 18 m², 2927/9 ostatní plocha
o výměře 51 m², 2927/10 – ostatní
plocha o 6 m² v k.ú. Klobouky u Brna,
celková výměra pozemků je 203 m².
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty na pozemcích
parc.č. 2914/133, 2927/7, 2927/9,
2927/10 o celkové výměře 1632 m²
– v k.ú Klobouky u Brna uzavřenou
se společností MND a.s., se sídlem
Úprkova 807/6 695 01 Hodonín.
Uzavření Smlouvy č. 1030022735/005
o budoucí smlouvě o zřízení VB se
společností E.ON Distribuce, a.s.
v zastoupení E.ON Česká republika,
s.r.o. na pozemcích parc.č. 469, 468,
467, 458/1 – v k.ú. Klobouky u Brna
za účelem zřízení zemní kabelové
přípojky NN za jednorázovou úplatu
ve výši 1000,- Kč bez DPH.
Žádost společnosti Pavlovín, spol.
s.r.o. o vyklučení vinice na pozemku parc. č. 2710/57 o výměře
0,00710 ha.
Jednání s obcí Krumvíř ve věci prodeje pozemků v k.ú. Krumvíř ve vlastnictví města Klobouky u Brna. Rada
města Klobouky u Brna souhlasí
s nabídnutím pozemků k prodeji obci
Krumvíř.
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o úvěru č. 10289/15/LCD a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
Provedením stavby Klobouky u Brna,
výměna SV a úprava rozvodů NN, při
které dojde k výměně nevyhovujících
rozvodných skříní. na základě územního souhlasu.
Uzavření Smlouvy č. 1040007916/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného

2
4

•

•

břemene za účelem umístění distribuční soustavy- kabely NN, venkovní vedení NN, rozpojovací skříně na
pozemcích parc. č. 725/1,730,866
/1,890/1,915,1392/1,1455/7,1457/
2 v k.ú. Klobouky u Brna zapsaných
na LV č.10001 pro katastrální území
Klobouky u Brna, uzavřenou se společností E.ON Distribuce a.s., za jednorázovou úplatu ve výši 12.700,-Kč.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřenou
se společností O2 Czech Republic
a.s., Praha za účelem realizace akce
-umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
optický kabel na pozemcích v majetku města, Klobouky u Brna, uvedených ve smlouvě, za jednorázovou
úplatu v souhrnné výši 1.253,- Kč.
Převedení finančních prostředků
ve výši 69 tis. Kč, z neinvestičních
provozoních nákladů Základní školy v Kloboukách u Brna, na mzdové
náklady.
8. Schůze Rady města Klobouky
u Brna, konané dne 21.5.2015

Rada města schvaluje
• Návrh Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2004restaurace na sokolovně ze dne
4.2.2004, uzavřené s panem …......
s účinností od 25.7.2015.
• Uzavření Kupní smlouvy se společností VISTA car s.r.o. Hodonín, na
osobní automobil Škoda Roomster
1,2 Tsi 63 kw za cenu 285.000,- Kč.
Financovní bude zajištěno formou finančního leasingu a bude částečně
hrazen z dotace. Služební automobil
je určen pro potřeby pečovatelské
služby.
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok
2015 v rámci Programu rozvoje venkova na akci „Dotace úroků z úvěrů
na zateplení Základní školy a MěVG“,
ve výši 55.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
40 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského
kraje, o poskytnutí dotace Městské
střední odborné škole, Klobouky
u Brna, nám. Míru 6, příspěvkové organizaci, v rámci programu
„Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními
v roce 2015“. Smlouva bude uzavřena mezi Jihomoravským krajem
na straně jedné a Městem Klobouky
u Brna a MěSOŠ Klobouky u Brna
na straně druhé a pověřuje starostu
města a ředitele MěSOŠ podpisem
smlouvy.

Významné dny ČR
5. 7.

Cyril a Metoděj

6. 7.

Jan Hus

patronem knihovníků. Po papežově smrti byl vyzván k vydání
církevních pokladů, on je však místo toho rozdal chudým. Pro tuto
vzpouru byl krutě umučen. Dle legendy byl sv. Vavřinec umučen na
železném roštu nad horkým uhlím. Protože byl upálen či upečen
k smrti, je zobrazován s roštem v ruce a oblečen v dalmatínce.
Svatý Vavřinec se zejména uctíval v Římě, kde patří mezi městské
patrony. V Římě je mu zasvěceno mnoho chrámů. Jeho svátek
10. srpna je slaven po celém katolickém světě.
V Kloboukách je mu zasvěcen katolický kostel.
M. Vlčková

11. 7. Světový den populace
9. 8.

Mezinárodní den gramotnosti

12. 8. Mezinárodní den mládeže
21. 9. Mezinárodní den míru
22. 9. Den české státnosti
Jan Hus (asi 1369—6. 7. 1415)
Letos 6. 7. uplyne 600 let od upálení Jana Husa. Studoval na pražské
univerzitě, kde roku 1393 získal hodnost bakaláře a roku 1396 mu
byl propůjčen titul mistr svobodných umění. Již jako univerzitní
profesor byl vysvěcen na kněze a začal kázat v kostele sv. Michaela
a od 14. 3. 1402 v Betlémské kapli. V roce 1401 byl zvolen děkanem
filozofické fakulty a později rektorem univerzity, kde se stavěl za větší
podíl Čechů na řízení univerzity. Je s největší pravděpodobností také
autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do
české abecedy diakritiku. Ve svých náboženských pracích kritizoval
mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev a přijal myšlenky
J. Viklefa. Alexandr II. Však zakázal Viklefovy spisy a kázání na
soukromých místech (což bylo namířeno proti Husovu kázání
v Betlémské kapli). Ten však pokračoval v kázání i ve Viklefově
obhajobě. Na Jana Husa vyhlásil Jan XXIII. klatbu. Hus proto opouští
Prahu. Uchýlil se na venkov do okolí Kozího Hrádku pod ochranu
pána Jana z Ústí. Na naléhání římského krále Zikmunda svolal Jan
XXIII. koncilium do Kostnice u Bodamského jezera, kam byl povolán
i Hus.
6. 7. 1415 jednalo 15. zasedání sněmu v případu Jana Husa.
Byl obviněn z šíření Viklefových nauk, bylo nakázáno spálit jeho
knihy a Hus byl prohlášen za zatvrzelého kacíře, vydán světské
moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. Hranice
i s Husovými ostatky byla po upálení hozena do řeky Rýna, aby si
jeho přívrženci neudělali z jeho hrobu poutní místo.
Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem.
M. Vlčková
5. červenec – Cyril a Metoděj
V roce 863 na Velkou Moravu přišli bratři Cyril a Metoděj, kteří byli
také někdy označování jako bratři ze Soluně, nebo také jako slovanští
věrozvěstové. Metoděj se původně věnoval činnosti ve státní správě,
svého povolání se však zřekl, odešel do kláštera a stal se mnichem.
Konstantin vystudoval teologii, filozofii a literaturu v Cařihradě a stal
se profesorem filozofie. Po ukončení studií byl vysvěcen na kněze.
V roce 855 se připojil k Metodějovi a vstoupil také do kláštera a přijal
řeholní jméno Cyril. Zemřel ve věku 42 let. Od smrti Metoděje
v dubnu uplynulo 1330 let.
M. Vlčková
Hody – na svatého Vavřince
Kdo to vlastně byl svatý Vavřinec? Svatý Vavřinec byl původně
muž z města Huezca v tehdejší římské provincii Hispánie (dnešní
Španělsko), který získal náboženské vzdělání od arcidiakóna
Sixta v Římě. Když se stal Sixtus v roce 257 papežem, Vavřinec
byl ustanoven diakónem a stal se odpovědným za spravování
chrámové pokladny a za péči o chudé. Díky této službě je považován
za prvního archiváře a pokladníka katolické církve a stal se proto
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Svatý Václav (asi 907—28. 9. 935)
Byl český kníže a světec, který je považován za patrona Čech
a Moravy a symbol české státnosti. Václav byl synem knížete
Vratislava a jeho ženy Drahomíry. Václavovy výchovy se ujala jeho
babička Ludmila (matka otce). Podle tradice se mu na Budči dostalo
v té době u panovníků neobvyklého vzdělání, především studiem
latinského žaltáře; pozdější staroslovanské legendy se zmiňují
i o studiu slovanských knih. Po smrti knížete Vratislava se ujala
vlády Václavova matka Drahomíra. Václav spolu s mladším bratrem
Boleslavem zůstali v péči Ludmily. A zde začíná spor mezi oběma
ženami o moc a vliv na Václava. Tento spor skončil zavražděním
Ludmily Drahomířinými družníky 15. září 921. Václav se ujal vlády
někdy po roce 921. V pozdějším období Václavovy vlády měl zásadní
střet s mladším bratrem Boleslavem a jeho stoupenci usazenými na
vlastním hradišti. Boleslav pozval Václava k sobě do Staré Boleslavi
na hostinu ku příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána. Když
se Václav vydal na ranní pobožnost, potkal Boleslava a ten jej
udeřil mečem do hlavy a dílo dokončily jeho družníci dle legendy.
Svatý Václav je prvním českým světcem, příslušníkem první
dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti
a patronem české země. Je rovněž jediným českým světcem, jehož
svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve.
Byl přijat za patrona českých junáků, kterým je vzorem pomoci
druhým, v statečném a laskavém jednání. Hlavním odkazem pro
české junáky je Václavovo odpuštění bratru Boleslavovi.
M. Vlčková
Blíží se čas prázdnin a tak několik tipů na jednodenní výlet s dětmi.
Nejblíže máme Pálavu se zříceninou gotického sídla Dívčí hrady
a někdy zvaného Děvičky. Historie hradu, který vznikl na ochranu
zemské cesty směřující do Rakouska, spadá do roku 1222. Z otvorů
po oknech je krásný výhled na Pavlov a Novomlýnské nádrže i na
Dolní Věstonice. Na území Pavlova jsou bohatá archeologická
naleziště osídlení z dob mamutů. Odtud do Dolních Věstonic,
které se proslavily nálezem sošky, tzv. Věstonické Venuše, a také
nejvýznamnějším tábořištěm člověka v době ledové. Naučná
stezka přes Děvín nás seznámí s vegetací, suťovými poli, lesním
hospodářstvím a myslivostí.
Procházku ukončíme v Mikulově, jehož nejznámější dominantou je
Svatý kopeček, určitě stojí za prohlídku barokní zámek. V minulosti
býval Mikulov také sídlem moravských rabínů.
Dalším blízkým by mohlo být Brno s hradem Špilberk, jehož
historii provází mnoho mýtů. Pak je tu Zelný trh s jeho podzemním
labyrintem. Procházka tímto podzemím, kde je k vidění tak trochu
od všeho, například, jak naši předkové skladovali rychle se
kazící potraviny dávno před vynálezem lednic. Nechybí expozice
archeologických nálezů a výstava předmětů denní potřeby
vztahující se k trhoveckému životu. Dospělé pak může zaujmout,
jak naši předkové uchovávali a vyráběli víno i pivo. Dále je třeba se
ještě zmínit o brněnské Zoo a Kníničské přehradě.
M. Vlčková

230 let Kašnice
„Nejmladší obcí v soudním okrese Klobouckém je Kašnice, založena
teprve v měsíci červenci r. 1785. Založil ji guberniální rada Kašnic, šlechtic
z Weinbergku. Dne 30. června 1785 rozděleny byly pozemky dvoru č. 1 ( nynější hostinec na Čertovci u Kašnice), který náležel k velkostatku Klobouckému.“
Tento text je uveden v Památné knize Kašnice, kterou ve 30. letech 20. století psal K. J. Bukovanský. Letos tedy
Kašnice oslaví 230. výročí svého vzniku.
Oslavy proběhnou v sobotu a neděli 28.
a 29. června 2015 na Kašnici.
Vznik Kašnice i její historie je úzce spjata s historií našeho města Klobouk, vždyť
dvakrát za těch 230 let jsme tvořili jeden
celek. Snad si čtenáři Větrného mlýna se
zájmem přečtou historii bývalého panského statku, později hostince č. 1, zvaného
Čertovec.
Kašnice č. 1 , Čertovec nebo také
hostinec „Zastávka“
Pověsti z Klobouk: O Čertovci
Mezi Kašnicí a Bohumilicemi stávala
kdysi osada Kamenec . Už roku 1210 náležela Lvu z Klobouk a r. 1461 byla v rumech. Zábrdovský klášter, jemuž potom
náležely pozemky z Kamence, prodal jich
část moravskému zemskému hejtmanovi
Janu Kunovi z Kunštátu na Lukově za 600
zlatých moravských. Kuna založil na těch
pozemcích velký rybník, v němž choval
mnoho ryb. Rybník se jmenoval Čertovec
a to jméno má dosud bývalý dvůr a pozdější hostinec na Kašnici. Také někdejšímu
mlýnu tam se říká na Čertovci…..
Pověsti z Kašnice: Čertovec
Na Čertovci bývala stará formanská
hospoda. Cestující, kteří se tam často zastavovali a o nichž se vědělo, že mívají při
sobě peníze, bývali na Čertovci zabíjeni.
Za ty spáchané činy trpí prý každý, kdo se
na Čertovci usadí: buď ho stihne nějaké
neštěstí, smrt či jiný trest. To prý způsobí
duše těch, co byli na Čertovci zákeřně zabiti.
Josef Ošmera
Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenů
Chceme-li zjistit, do jaké míry je pověst
o Čertovci pravdivá, musíme sáhnout po
historických pramenech, kterých je poskrovnu.
Vlastivědný věstník Moravský z roku
1969 obsahuje obsažný článek Rudolfa
Hurta „Kostel Nanebevstoupení Panny
Marie v Brně Zábrdovicích“, o minulosti zábrdovického kláštera a kostela. Na str. 20
se dočteme následující informaci: „Rybníky byly nevyhnutelné v celkovém klášterním hospodářství. Dobu druhé čtvrti století

16. můžeme považovat za dobu vzniku
čtyř větších kaprových rybníků Smrďáku,
Kamence, Čertovce a Chomotálu. Není
vyloučeno, že také tenkráte vznikl i rybník
Velký u Bohumilic.“ Můžeme-li věřit této
informaci, potom v Kloboukách, na místě
zvaném Čertovec, byl před rokem 1550
založen rybník Čertovec. Na str. 23 najdeme další informaci, týkající se nově založených rybníků: „Nedivíme se, že si klášter
r. 1569 netroufal dobře ani na rekonstrukci
svých čtyř rybníků na Kloboucku a raději je
dal do užívání na 5 let Oldřichu Přepickému z Rychenburka s podmínkou, že provede na nich potřebné opravy“.
V obecní kronice Klobouk, díl II
z r. 1932, uvádí kronikář K.J. Bukovanský:
„ Po roku 1530 prodal klášter Zábrdovický část polností zaniklé osady Kamenec
moravskému zemskému hejtmanovi Janu
Kunovi z Kunštátu na Lukově za 600 moravských zlatých. Kuna založil zde veliký
rybník, který později byl nazván Čertovcem
( Kuna jej nazýval také Suchý Čert).“
Podle prof. Ladislava Hosáka prodal
klášter díl pusté vsi Kamenec s pozemky kolem rybníka Kamence, Janu Kunovi
z Kunštátu, který svolil, že Kloboučtí mohou na něm po vypuštění pást dobytek.
K.J. Bukovanský uvádí ve Vlastivědě
moravské – kloboucký okres z roku 1909
následující informaci:
Hostinec „na Čertovci“ obdržel své
pojmenování od pozemku, na němž jest
vystaven. Do roku 1785 byl zde panský
dvůr, jehož pozemky byly 36 podílníkům
Kašnickým přenechány a zřízen ze dvora
hostinec č. 1. Str. 13
Několik kroků od hostince „Na Čertovci“ stojí mlýn Kašnický, který již po založení
Kašnice zde byl vystavěn.“ Str. 13

Kašnice na začátku 20. století
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„30. 7. 1785 zrušen byl dvůr, nyní hostinec č. 1 na Čertovci a pozemky prodány
byly 36 podílníkům po 17 mírách polností,
1 míře luk a 1 míře pastvin. Nově založená
osada pojmenována byla jménem guberniálního rady Kašnice, šlechtice z Weinberga“.
Ladislav Hosák v publikaci Klobouky
u Brna z r. 1968 uvádí: „Podle údajů dominikánské fase byly v klobouckém katastru
dva klášterní dvory: v Martinicích a u Klobouk ( u nynější vsi Kašnice). Jejich poloha i velikost nasvědčují, že klášter zabral
půdu zpustlých vesnic. U klobouckého
dvora bylo přiznáno 684 7/8 moravských
měřic polí, 100 měřic pastvin, 6 měřic zahrad, luk.
Jakub Vrbas uvádí ve své knize Pohledy do minulosti Klobouk na str. 273 následující informaci: „Roku 1783 byla zrušena
závaznost klobouckých poddaných mlít
toliko na panských mlýnech na Čertovci,
Kamenci a v Bohumilicích.“ Na str. 368
vzpomíná Jakub Vrbas mlýn Čertovec,
původně panský mlýn, který roku 1925 vyhořel. Při založení mlynářského cechu ve
Ždánicích byl jako jeho člen zapsán majitel
vodního mlýna v Čertovci do cechovní knihy takto: „Pan Karel Entner, mlynář z Klobouk, přivtělen jest k tomuto počestnému
cechu mlynářskému jako spolumajitel
a aud( pozn. nedílná součást)tohoto společného shromáždění dne 12. ledna 1812.“
Dále v souvislosti s vodním mlýnem Jakub
Vrbas uvádí: „Vodní mlýny stojící při veřejných cestách mívaly právo nálevní a bývaly známými a pověstnými brlohy pytláků,
zlodějů a karbaníků.“
Poskládáme-li si tyto kusé informace,
můžeme stručně shrnout dávnou historii
místa, zvaného Čertovec:

Byla to tedy lokalita mezi Kašnicí a Bohumilicemi, v níž byl někdy
v 16. století založen rybník a také klášterní dvůr, náležející Zábrdovickému
klášteru. Po zrušení kláštera císařem
Josefem II. r. 1784, byly polnosti, náležející klášternímu dvoru, rozparcelovány nově příchozím obyvatelům budoucí
obce Kašnice. Samotný dvůr byl zřejmě
přestavěn na hostinec s přilehlými hospodářskými budovami a velkým dvorem, jak je dispozice zaznamenána na
mapě z r. 1827. V blízkosti hostince stál
mlýn, zvaný Kašnický nebo také Čertovec. Hostinec, náležející obci Kašnice,
obdržel č. 1.
Kdo byli prvními a dalšími obyvateli
toho objektu hostince a domu č. 1?
Kloboucká a kašnická matrika vydává
tyto informace:
Prvními obyvateli domu č. 1 na Kašnici
po vzniku obce Kašnice r. 1785 byla rodina
Václava Vodičky, vdovce, který sem přišel
se svojí matkou Justinou a dvěma malými
dcerami z Pusté Kamenice v Čechách.
9.února 1786 se Václav Vodička oženil
s Alžbětou Urbánkovou, nar. r. 1753 v Pusté Kamenici. Tři měsíce po svatbě, v březnu 1786 zemřel. V témže roce zemřela
i jeho matka Justina a pětiletá dcera Anna,
kterou si přivezl z prvního manželství. Jeho
druhá dcera Terezie, zemřela r. 1789
Ještě téhož roku na podzim 1786 se
provdala vdova po Václavu Vodičkovi,
Alžběta za 24letého Václava Vítka, nar.
r. 1764 v Pusté Kamenici, bydlící na Kašnice č. 2. Roku 1792 se přestěhovali do
domu č. 28.
Dalšími majiteli od roku 1792 byla rodina Poláků, hospodský Viktorín Polák,
nar. r. 1758 v Okrouhlé u Boskovic, jeho
žena Viktorie Boháčková, nar. r. 1766 ve
Važanech u Boskovic. Oddáni byli r. 1781
v Okrouhlé, což je obec u Boskovic, kde
se jim r. 1786 narodila dcera. R. 1795 se
jim narodilo první dítě již na Kašnici, další
děti se rodily v průběhu let 1801-1808, dožily se dospělého věku a postupně se na č.
1 provdaly a oženili. Viktorín Polák zemřel
r. 1825 ve věku 68 let, jeho žena Viktorie
o 3 roky později ve věku 63 let.
R. 1818 se oženil 24letý syn Viktorín
Polák s 24letou Kateřinou, dcerou Ondřeje
Staňka č. 29, zůstali bydlet v tomto domě,
kde se jim rodily děti. Ještě r. 1827 je uveden jako majitel „Čertovce“ na mapě z téhož roku. Asi r. 1829 se rodina Viktorína
Poláka přestěhovala do domu č. 28.
Od roku 1829 je uváděna jako majitel
nebo dědičný nájemce rodina hospodského Josefa Vítka a jeho manželky Anny,
dcery Jiřího Hájka. V tomto roce 1829 se
zde žení jejich 24letý syn Josef Vítek s Josefou, dcerou Václava Hájka a zůstávají
bydlet v tomto domě, kde se jim rodí děti
do r. 1839. Josef Vítek, hostinský zemřel
r. 1842 ve věku 39 let.

V hostinci č. 1 spolu s majiteli bydlí průběžně další rodiny, které se zřejmě podílí
na hospodářském chodu hostince jako podruzi či čeledíni.
Roku 1876 se zde narodila dvojčata Josefu Boháčovi, hostinskému, synu zemřelého Josefa Boháče z Rychmanova a Anny
Ryšavé z Velkých Hostěrádek . Kmotrem
dětí byl Jan Boháč z Klobouk.
Před rokem 1880 je na hostinci Čertovec uváděn hostinský Cyprian Dostal,
nar. r. 1821. V té době již jeho manželka Rozálie , roz. Ilková z Klobouk nežila.
R. 1880 se narodilo dítě jejich svobodné
dceři Josefce Dostalové, k dítěti se přihlásil jako otec Melichar Demela z Krumvíře.
Hostinský Cyprian Dostal zemřel r. 1881 ve
věku 61 let na zápal plic. Hostinec zdědila
r. 1883 jeho dcera Anna, která se provdala za hostinského Ondřeje Dostala, syna
Václava Dostala, podsedníka z Krumvíře,
zůstali hospodařit na Čertovci. Ondřej Dostal je uváděn jako majitel hostince č. 1, zv.
Čertovec spolu s dalšími 7 obyvateli domu
v Seznamu obyvatel Kašnice v r. 1881.
Roku 1884 hostinec koupil od Anny Dostalové Josef Loziáš z Klobouk. Roku 1891
byl v exekuci prodán Dr. Janu Kučerovi
z Břeclavi. Ten hospodu pravděpodobně
pronajal hostinskému Františku Záděrovi,
který je zde uváděn do r. 1893ve školních
matrikách jako otec tří žáků kloboucké školy. R. 1893 s rodinou odešel do Vídně.
Roku 1893 koupil zájezdní hostinec
Čertovec od Jana Kučery, studenta medicíny kovář Václav Lexa z Brumovic a r.
1895 se sem nastěhoval se svojí rodinou.
Roku 1912 prodal Václav Lexa dům č.
1 Františku Krupicovi. Roku 1925 jsou
v pozemkové knize uvedeni dva vlastníci
Anna Krupicová a František Krupica. Ten
byl r. 1937 zbaven svéprávnosti pro duševní chorobu. Roku 1950 jsou uvedeni na
základě odstupní smlouvy majiteli domu
nesvéprávný František Krupica a Růžena
Krupicová, každý vlastník ideální poloviny.
Informace pana Jaroslava Roznose,
jehož babička byla dcerou Václava Lexy.:
Roku 1893 koupil hospodu Čertovec ,
Kašnice č. 1 Václav Lexa od Jana Kučery,
studenta medicíny v Břeclavě. Narodil se
r. 1857 do rodiny Josefa Lexy z Brumovic
a Františky, roz. Škrhové z Moutnic.
Vyučil se kovářem, pracoval v kovárně v Brumovicích, později v Pavlovicích.
R. 1893 koupil zájezdní hostinec na Kašnici č.1, zv. Čertovec, ale nastěhoval se tam
s rodinou až r. 1895. Kromě kovářského
řemesla zde zastával i práci hostinského.
Vzpomínky pana Karla Lexy z Kašnice,
jež je vnukem Václava Lexy a paní Jiřiny
Parfusové ze samoty Kašnice č. 39, bývalý
mlýn Čertovec.
Dům stával na rozcestí vozových cest,
později silnice Brno – Hodonín a odbočky do Klobouk ( tedy nikoliv v současném
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místě dnešního domu č. 1). Vozová cesta hospodu objížděla, dříve údajně vedla
přes objekt obydlí a vybíralo se tam mýtné.
( na mapě z r. 1827 je patrné, že silnice
skutečně tvoří obchvat kolem objektu hospody a vede k domněnce, že kdysi mohla
vést rovně, tedy skutečně mohla procházet
přes dvůr hostince).
Manželka Václava Lexy Veronika, dcera Václava Buly z Brumovic, byla výborná
kuchařka, lidé se zde stavovali při procházce na dobré jídlo, stravovali se zde
prodejci, přijíždějící na trhy, formani, kteří
zde i přespávali na svých dlouhých cestách. V době stavby železniční dráhy zde
byli ve stodole na slámě ubytováni Italové,
kteří dráhu stavěli. Nesměli kouřit cigarety
jen fajfky, aby nedošlo k požáru. Hostinský
Lexa jim zajišťoval veškeré suroviny na
přípravu jídla, také slaninu od Maďarů, kteří tudy vozili maso do Brna a v hostinci nocovali. Italové z těchto surovin si sami připravovali jídlo, většinou guláš. Nesměli se
nikde potulovat, měli přísný režim, museli
dodržovat v hostinci pořádek. Voda k pití
se nosila dvakrát denně ze studny Zemanky, užitkovou vodu brali ze své studny, na
pití nebyla dobrá.
Hostinec Čertovec byl v té době velký
dům, jehož okna směřovala směrem ke
Krumvíři, směrem od Kašnic stála stodola.
Venku před domem byla kuželna, za ní alej
stromů oddělovala dům od cesty.
Roku 1912 koupil Václav Lexa dům
č. 37 na Kašnici, v němž dosud bydlí jeho
potomci a Čertovec prodal Františku Krupicovi a jeho manželce Anně, roz, Matulové z ulice Dlouhé v Kloboukách. Do domu
se nastěhovala rodina i s rodiči Jakubem
a Marií Krupicovou. V matrice zemřelých
z r. 1913 zde umírá 65 letá jeho matka Marie Krupicová, roz. Brychtová, manželka
Jakuba Krupice z Borkovan č. 108, nyní
Kašnice č. 1. Bydlela s nimi také svobodná,
tělesně postižená Rozálie Krupicová, která
zemřela r. 1940, sestra Františka Krupice.
V jejich manželství se jim narodil jediný
syn František, který byl mentálně postiže-

Václav Lexa, 1857 - 1937

ný. Jako bohatá rodina mu namluvili nevěstu, odpovídající jejich majetkovým požadavkům, Růženu, dceru mlynáře z Čech.
V tomto manželství se jim narodily dvě děti
Vladimír a Jaroslava. Obě děti byly těžce
mentálně postižené a negramotné a po
smrti svých rodičů byly umístěny do ústavu
v Klentnici.
František Krupica zemřel ve věku
70 let, jeho manželka Růžena několik let
po něm, asi kolem r. 1983.
V období 2. světové války zde byla
ubytována rodina Válkova, která sem byla
odsunuta ze Sudet. V posledních válečných dnech roku 1945, když přes Klobouky
přecházela fronta, Němci hospodu zapálili

a obytná část do základů vyhořela. Na tuto
událost si dobře vzpomíná paní Parfusová,
která bydlela s rodiči v nedalekém bývalém
mlýně č. 39.
Po skončení války byla rodině Krupiců
postavena nová budova v místech, kde
stojí dnes samota zvaná Čertovec a kde
v současnosti bydlí rodina Nečasova.
Bratr Růženy Krupicové byl poručníkem dětí, po jejich smrti samotu zdědil,
prodal ji manželům Kulkusovým. Po smrti
pana Kulkusa prodala paní Kulkusová dům
rodině Nečasové, která si dům opravila
a bydlí zde dosud.
Zpracovala Dana Bobková
Foto: z rodinného archívu Karla Lexy

Použité materiály:
J. Ošmera: Pověsti z Klobouk
Vlastivědný věstník Moravský z roku 1969
Obecní kronika Klobouk, II. díl
K. J. Bukovanský: Vlastivěda moravká,
kloboucký okres 1909
L. Hosák: Klobouky u Brna 1968
J. Vrbas: Pohledy do minulosti Klobouk
Matrika Klobouk a Kašnice
Pozemková kniha Kašnice
Školní matriky
Informátoři:
Jaroslav Roznos
Karel Lexa
Jiřina Parfusová

Brumovická Mirandie má první obyvatele
TAK UŽ JE TO TADY! V naší brumovické
Mirandii, prvním chráněném bydlení na
Břeclavsku, se od pondělního rána zabydlují první z 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Zařízení rodinného typu je moderní alternativou k dřívější
ústavní péči. Pro BETLÉM, středisko
Diakonie Českobratrské církve evangelické, které je zřizovatelem této nové služby,
je Mirandie prvním velkým dárkem k letošnímu 25. výročí zahájení činnosti.
Mirandie ulehčí život 12 dospělým lidem
s mentálním a kombinovaným postižením
i jejich rodinám. Noví obyvatelé Mirandie
jsou z celé jižní Moravy a do Brumovic se
budou stěhovat postupně v dalších dnech
a týdnech. Sledujte náš web www.betlem.
org nebo Facebook, budeme vás o všem
informovat.
„Jsem nesmírně vděčný všem, kteří
nám pomohli uskutečnit sen a postavit Mirandii. Zdůrazňuji, že děkuji lidem
spíše než institucím. Všichni naši dárci
se projevili především jako lidé ochotní
pomáhat těm, kteří to potřebují - lidem
s postižením. Konkrétní lidé se však
skrývají i za jmény nejrůznějších institucí
a úřadů, které nám při realizaci projek-

tu svým vstřícným přístupem pomohli.
V tom vidím opravdový příklad humanity
a solidarity v naší společnosti, nad kterou
již kdekdo láme hůl. Z toho mám velkou
radost. “ uvedl Petr Hejl, ředitel Diakonie
ČCE - střediska BETLÉM.
Stavba Mirandie začala v září 2013, v říjnu o rok později byla zkolaudována a do
konce letošního dubna vybavena. Roky
příprav chráněného bydlení se zúročily
v novostavbě, která splňuje vše, co se od
moderního zařízení tohoto typu očekává.
Nejdůležitější je, aby se její obyvatelé
cítili co nejvíc jako doma a co nejvíc se
přiblížili běžnému životu. Objekt je rozdělen na dvě samostatné domácnosti,
každá z nich je vybavena šesti ložnicemi
a hygienickým zázemím. V přízemí má
každá z nich prostornou jídelnu s kuchyní a denní místnost. Společné chvíle mohou obyvatelé obou částí trávit na dvoře
se zahradou.
Projekt chráněného bydlení by se neuskutečnil bez podpory Jihomoravského kraje,
zejména dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod, která pokryla
85 % nákladů z celkových 20,7 milionů
korun, tedy 17,6 milionu korun. Poslední
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část přijde na účet BETLÉMA v září.
Středisko BETLÉM ale muselo koupit i pozemek, což spolu s dalšími náklady přišlo
na 1,1 milionu korun, na něž se dotace nevztahovala. „Zásadní byla podpora klubů
mezinárodního hnutí Rotary International,
konkrétně Rotary Clubu z holandského
Noordwijku a tuzemských RC Brno-City,
RC Brno a RC Valtice – Břeclav. Tyto kluby darovaly více než 1,2 milionu korun
a zdá se, že jejich pomoc ještě nekončí,“
vysvětlil ředitel. Mirandie totiž bude ještě
potřebovat dvě velkoprostorová auta pro
přepravu klientů včetně doprovodu a pomoc s financováním jejich nákupu rotariáni již slíbili.
Významný příspěvek poskytla břeclavská
FOSFA a.s. jako hlavní partner projektu.
Nemalou částku vynesla tradiční aukce
výrobků klientů, děl a produktů dárců, vybíralo se do 13 pokladniček v okresech
Břeclav, Hodonín a Brno venkov… Peníze
se sháněly, kde to šlo často v situaci, kdy
skoro nezbývalo ani na mzdy zaměstnanců. A toto úsilí nebylo marné. DĚKUJEME
VŠEM, KTEŘÍ POMOHLI!
Jan Gavlík
foto Renata Hasilová
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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

Zajímavé hry a kvízy ve školní
družině v Kloboukách u Brna

Červen 2015

Protože se blíží DEN DĚTÍ, zpestřili nám studenti prvního ročníku klobouckého gymnázia
chlapci Tadeáš Lesovský a Štěpán Špaček,
dvě květnové odpoledne.
Věřte, že připravit zajímavé soutěže a vědomostní kvízy pro děti prvního až čtvrtého
ročníku základní školy není vůbec nic jednoduchého. Oba jmenovaní studenti se zhostili tohoto úkolu na výbornou. Vytvořili tak
spokojené úsměvy ve tvářích všech dětí. Ty
se tak jednoduchou a zároveň zábavnou formou dozvěděly spoustu informací z oblasti
přírody, vědy a techniky, sportu i kultury. U plnění jednotlivých úkolů byl čas i na prověření
jejich fyzické zdatnosti a zručnosti.
Dva dny takto strávené byly pro všechny
zúčastněné velmi příjemné i poučné. Na
závěr dostaly děti odměny a nejlepší diplomy.
Bronislava Černá

Výtvarná soutěž „Petrklíč“, aneb „Vernisáž
na plotech“ v Kloboukách u Brna
Chtěli jsme letos přivítat jaro nějak netradičně a určitě se to i povedlo, krásné obrázky byly ke shlédnutí široké veřejnosti vystaveny v podloubí školního
vchodu na vzdušných plotech.
Protože rádi soutěžíme a zdálo se nám,
že přes všechny závodivé hry jsme trošku pozapomněli na umění, vyhlásili jsme
výtvarnou soutěž na pěkné jarní téma.
Zapojila se i sousední Základní škola
Krumvíř. Z každé třídy, či družiny jsme
povolili pouze 3 nejlepší obrázky a už to
byl pro učitele nesnadný úkol jak vybrat
z tolika originálních děl jen tři, které budou reprezentovat? Mnozí nechali raději
o svých zástupcích hlasovat děti.
Vystaveno bylo 49 nejlepších obrázků
v 5 kategoriích a to anonymně pod čísly.
Hlasování vypuklo v den rodičovských

schůzek na naší škole, kdy byl největší
příliv hlasujících. O názor bylo požádáno
ale i později mnoho dalších náhodných
kolemjdoucích, žáků vyšších ročníků,
i rodičů a prarodičů dětí přilehlé mateřské školy. Hlasovalo více než 250 lidí
a jsme tomu rádi, protože vybrat z tak
různorodého souboru kreseb, technik
a námětů, se zdálo nemožné. Odměněni byli nakonec všichni vystavující malí
umělci a výhry těm nejlepším byly slavnostně předány ve třídách.
Děkujeme tímto paní učitelkám, že si
s dětmi daly tu práci a pomohly jim vytvořit
ta krásná díla. Děkujeme také všem občanům, kteří se zúčastnili hlasování.
Za tým vychovatelek Školní družiny při
ZŠ Klobouky u Brna
Mgr. Šárka Foretníková
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klobouček 2
místo
1.
2.
3.
4.

jméno
Rostislav
David
Alena
Alena

příjmení
Sirný
Klement
Bobková
Dostálová

1. třída
bydliště
Klobouky u Brna
Klobouky u Brna
Klobouky u Brna
Klobouky u Brna

název práce
Rozkvetlá louka
Rozkvetlá louka
Holčička na zahradní houpačce
Rozkvetlá louka

místo
1.

jméno
Tomáš

příjmení
Hrnčíř

2. třída
bydliště
Klobouky u Brna

název práce
Zeměklíč - k jaru klíč

2.

Kamila

Urbánková

Borkovany

Jaro zpívá

3.

Adéla

Škrabková

Krumvíř

Klíč k otvírání jara

místo
1.

jméno
Karolína

příjmení
Trlicová

2.

Gabriela

Vránová

Těšany

Ptáček Duháček

3.

Eliška

Horáková

Klobouky u Brna

Jarní zahrádka

místo
1.
2.
3.
3.

jméno
Lucie
Alexandr
Adam
Klára

příjmení
Ledahudcová
Lazók
Húšek
Svobodová

4. třída
bydliště
Krumvíř
Klobouky u Brna
Krumvíř
Klobouky u Brna

název práce
Sluníčka jara
Jabloň
Cinká, cinká konvalinka
Bledule

místo
1.

jméno
Dana

příjmení
Matulová

5. třída
bydliště
Klobouky u Brna

název práce
Návrat divoké kachny

2.

Julie

Gorbačova

Těšany

Noční motýl

3.

Barbora

Straková

Klobouky u Brna

Slunéčko sedmitečné

3. třída
bydliště
Morkůvky

název práce
Sněženky

Dětský den
Na 1. června, se všechny děti těší. Jak by
taky ne, je to přeci MEZINÁRODNÍ DEN
DĚTÍ a to slaví všechny děti. Nemohly
jsme tedy ani my v družině naše dětičky
ošidit. Proto jsme si pro ně připravily překvapení ve formě sportovního závodění
v tělocvičně a dovádění na trampolíně
a skákacím hradu, který pro nás přivezl
a nafoukl pan Trlica z Morkůvek. Tímto

mu také velice děkujeme za jeho ochotu,
vstřícnost a flexibilitu.
Děti dostaly také nějaké nové hry, které si hned vyzkoušely na terasách před
školou. Odměnou nám vychovatelkám,
které máme děti na starosti, byly jejich
rozzářené oči a smích, který nešlo přeslechnout.
Bc. Gabriela Prchalová

Poslední březnový den na Trkmance pro děti
ze 4.A a 4.B
Děti ze čtvrtých tříd navštívily v dubnu ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
V programu o rybníku si měly vyzkoušet lov
a poznávání drobných vodních živočichů. Bohužel si aprílové počasí pospíšilo a nachystalo to nejhorší překvapení. Prudké ochlazení,
déšť a silný vítr nás zahnal od rybníka i z vycházky k rozhledně Slunečná hezky rychle
do příjemných prostor nového ekocentra. Zatímco nám usychaly boty a bundy, poznávali
jsme rostliny a živočichy alespoň na papíře.
Poslechli jsme si výklad o vývoji žáby a prohlédli si prezentaci k vodnímu společenstvu
rostlin a živočichů. Pracovali jsme ve skupinkách a vytvořili jsme si svůj „živý“ rybník. Teď
už víme, že chrostík, znakoplavka a potápník
jsou ve vodě jako doma.
D. Hrádková
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Zážitky z Trkmanky
Líbilo se mi, když jsme si povídali o vývoji žab. Taky se mi líbilo,
když jsme lezli na rozhlednu. Bylo srandovní, když jsme zmokli.
Líbilo se mi, když jsme si pouštěli videa o přírodě.
Natálie Krenová 4.A

Žáci druhého ročníku si vyzkoušeli výrobu ptačích budek. Přestože to nebyly budky opravdové, ale z krabic od nápojů, výrobek se
všem dětem podařil.
Jitka Ponzerová

Jen co jsme nastoupili do autobusu, byla psina. Díval jsem se
dalekohledem přes okénko. Řidič nás zavezl až k rozhledně.
Když jsem šel nahoru, tak začalo pršet a byla vichřice. Byla mi
hrozná zima. Jak jsem šel dolů, tak jsem málem uklouzl. Po cestě jsme se s klukama klouzali, měli jsem boty od bahna a na
mokré silnici to vypadalo, že kreslíme nějaké veledílo. Když jsme
došli celí mokří do ekocentra, šli jsem se nasvačit do místnosti,
která byla větší, než naše tělocvična. V učebně nám vysvětlovali
vývoj žab. Pak jsme plnili úkoly.
Filip Vinter 4.A

V pondělí 13. 4. proběhla ve třídě druháků zajímavá beseda
s názvem „Jak se stalo, že jsem tady?“. Celým programem
malé školáky provázela lektorka Eliška Krmelová, která děti
zábavnou a zároveň citlivou formou seznamovala se zázrakem početí. Druháci si na tento den přinesli svoje fotografie
z kojeneckého a batolecího věku. Program byl velmi vhodně
přizpůsobený věkové kategorii dětí a malým školákům se moc
líbil.
Jitka Ponzerová

Zážitky žáků 4.A

z pětidenního ozdravného pobytu v Domašově s programem o zdravém životním stylu pořádaný ekologickým střediskem Lipka.

Kryštof Káčer
Dnes jsme jeli na školu v přírodě. Když jsme dorazili, šli jsme se
zabydlovat. Seznámili jsme se a byl dlabanec. Po obědě jsme měli
tři čtvrtě hodiny polední klid. Když skončil, přišla k nám moudrá vědma. Dala nám indicie, abychom vypátrali kapitána Zdravsona. Když
jsme ho našli, donesla velkou bednu s osmi zámky. Dala nám za
úkol získat znalosti o bylinkách. Jakmile jsme znalosti získali, museli jsme vyluštit tajenku. Za každou správně vyřešenou nám dala
jeden klíč. Nakonec jsme truhlu otevřeli a v ní byly věci k výrobě
talismanu. Potom jsme sestavili loď a vedoucí nám rozdali lodní deníky a námořnické tričko. První den jsem si parádně užil!
Tomáš Vlček
Druhý den po snídani nás čekalo další dobrodružství. Dopluli jsme
na ostrov alchymistů. Čekala na nás alchymistka. Půl posádky šlo za
ní a ostatní šli prozkoumat ostrov. Měli jsme vypít nápoje a říct, který
nám doplní nejvíce energie. Nápojů bylo celkem osm. Když jsme úkol
splnili povídali jsme si o chemických látkách v nápojích. Poté následoval oběd. A po obědě pauza. Večer jsme vyráběli potisky na trička.

Elen Foretníková
Ve čtvrtek po snídani jsme nasedli do naší lodi a dopluli jsme na
ostrov obydlený poustevníkem, který tam už nějakou dobu žije.
Měli jsme za úkol získat od něj pomocí pantomimy různé potraviny a za odměnu jsme od něj dostali poslední kus mapy. Na lodi
jsme si s ním povídali o tom, co se může na ostrově pěstovat
a poté jsme se naobědvali. Odpoledne jsme šli opět na hřiště
a potom jsme procvičovali matematiku. Navečer jsme se rozdělili do tří skupin: první se učila správně stolovat, druhá vařila zeleninovou polévku a třetí dělala zeleninový salát, ovocný koktejl
a dip. Po slavnostní večeři přišla večerní diskotéka, která trvala
až do 10.00. Z matematického kvarteta jsem obdržela 3. místo.
D. Hrádková

Klára Horáková
Ráno bylo pěkné. S holkama jsem si chvilku povídaly. Snídaně
byla dobrá a skoro všem chutnala. Potom jsme přistáli na pirátském ostrově, kde byl pirát Panděro. Nechtěl nám vydat mapu.
Tak jsme šli prozkoumat ostrov. Nachystali jsme si batůžky a šlo
se. Někteří si vzali i krokoměry, aby věděli, kolik kroků ušli. V půli
cesty jsme si uvařili čaj. Na konci jsme našli vajíčka se šifrou.
Naučili jsme se, že cigareta má víc než 4 000 látek.

V Kloboukách do školy nanečisto
Malí loňští prvňáci už „louskají“ první věty, počítají do dvaceti a znají všechny měsíce v roce. To jim právem závidí letošní
předškoláci. Ti se při zápisu do ZŠ Klobouky mohli přihlásit do
Školičky nanečisto, kterou otvírá tato škola pro všechny zájemce
tradičně každý rok. Letos se naplnily rekordní tři třídy zvídavými
hlavičkami. Děti se scházely jednou týdně celý měsíc. Pokaždé
se vítaly nejen s paní učitelkou, ale i se sluníčkem v krátké rozcvičce. Pohádkou se přenesly k tématu celé lekce. Pak mohly
v lavicích procvičovat správný úchop psacího náčiní i uvolňovací cviky v pracovních listech s tematickým obrázkem. Ověřily
si, zda rozpoznají základní geometrické tvary a dokáží přiřadit
stejný počet předmětů k puntíkům z domina. Zaskotačily si s písničkou a pomohli Pepíkovi najít slova začínající stejnou hláskou.
Nejvíc je ale zajímala „ ta velká bílá televize“, interaktivní tabule.

Nejen, že se na ni mohou dívat, ale s promítanými obrázky se dá
i hýbat. A protože pilně plnily všechny zadané úkoly, odnášely si
zaslouženě z posledního setkání osvědčení s velikou jedničkou.
D. Hrádková
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Exkurze do dob dávno minulých
V 8. ročníku základní školy se v hodinách dějepisu žáci dozvídají
informace o napoleonských válkách a bitvě u Slavkova, proto
jsme se vypravili na dějepisnou exkurzi na zámek Slavkov a na
expozici „Austerlitz – malé město velkých dějin“.
Žáci byli rozděleni do týmů a měli zjistit a zpracovat informace
o zámecké zahradě, rodě Kouniců, architektuře zámku, historických sálech a zajímavosti, které je nadchly na expozici o slavkovské bitvě. Z těchto získaných materiálů potom ve škole vytvořili seminární práce.
Musím všechny účastníky exkurze pochválit za jejich nadšení,
píli a vzorné chování, za které dostali pochvalu i od paní průvodkyně.
Romana Musilová
aby mohli přikládat do kamen a neudělali nepořádek v pokojích.
V jednom sále, kde se dnes pořádají koncerty, si můžete zahrát
na klavír. Protože mám ráda tanec, okamžitě jsem si představila,
jak zde tančím v dobových šatech. Tato představa mě, ale velmi
rychle přešla při pomyšlení, že jedny šaty mohly vážit až 25kg.
Po prohlídce zámku jsme se přemístili na výstavu s názvem:
„Austerlitz – malé město velkých dějin“. Tady se můžete podívat na uniformy, děla, řády, zbraně a mnoho dalších předmětů
z doby slavkovské bitvy. Jsou zde informace o každém císaři
a také o válečných taktikách. Pokud projdete po schodech dolů,
dostanete se do tmavé, podlouhlé místnosti. Promítnou vám film
o bitvě a dozvíte se zajímavosti o lékařství. Je až neuvěřitelné,
že amputace končetiny trvala pouze 6 minut a až děsivé pokud
si představíte tu bolest, kterou museli vojáci prožívat. Nakonec si
můžete vyzkoušet nějaké zbraně a přesvědčit se o neuvěřitelné
síle, kterou museli mít v pažích. Nejlehčí zbraň jsem skoro neunesla. Dalším překvapivým zjištěním, mohlo být i to, že dnešní
člověk by tato vystavená brnění a uniformy neoblékl, spíše nám
vše než jako pro dospělé připadalo jako určené vše pro náctileté.
Návštěvu slavkovského zámku a expozice všem vřele doporučuji.
Viktorie Šplíchalová, 8.A

V hodinách dějepisu jsme se letos učili o napoleonských válkách
a bitvě u Slavkova. Paní učitelka nám slíbila, že se na tato místa
ke konci školního roku podíváme.
Dne 28. 5. 2015 naše třída 8. A v navštívila barokní zámek Slavkov a expozici Austerlitz. Podívali jsme se po krásném nádvoří
zámku a pokračovali jsme průchodem do nejvýznamnější zahrady na Moravě.
Tato zahrada je uspořádaná podobně jako ve Versailles. Celá
se skládá ze dvou částí. V první, barokní části, dominuje velká
kašna. Okolo stojí zajímavé sochy, které vytesal Giovanni Giuliani (1664 – 1744). Sochy mají znázorňovat mytologická božstva,
neřesti a ctnosti. Podstatně později, tedy roku 1850, zde byl vybudován anglický park. Zahrada má dohromady 15,5 ha.
Zámek samotný byl původně gotická tvrz, patřící řádu německých rytířů. Od těchto majitelů jej koupil rod Kouniců. Ti ho přebudovali na zprvu renesanční sídlo a později na barokní, tuto
podobu má dodnes.
Jedny z největších a nejzajímavějších částí zámku jsou kaple
a knihovna. Kaple prochází všemi třemi patry a je 17 m vysoká.
Jakmile vejdete dovnitř, vaše oči se zastaví na masivním bílém
kříži s Kristem. Nenechte se ovšem zmást jeho mramorovým
vzhledem. Jedná se pouze o dřevo natřené bílou barvou. Kdysi
jsem slyšela, že šlechta sedávala nahoře a nechtěla při mši sestupovat dolů, čímž dávala najevo, že ona je něco víc. Proto farář při přijímání musel docházet za nimi nahoru. Bohužel nevím,
jestli je to pravda. Když jsem se na toto ptala slečny průvodkyně,
nedokázala mi odpovědět.
Naopak knihovna je zajímavá svým obsahem. Leží v severním
křídle zámku a obsahuje okolo 3 000 knih. Jsou zde uloženy
vzácné knihy psané v němčině, francouzštině a latině. Je známo, že Kounicové byli vášnivými vyznavači umění a literatury.
Na celém zámku byla spousta zajímavých věcí. Například zrcadlo, ke kterému se váže pověst. Pokud se do něj podíváte,
zůstanete navždy mladí a krásní. Já se podívala, tak doufám, že
legenda je pravdivá. To ale není největší věc, která mě uchvátila.
Hned v prvním sále jsem si všimla prostých dveří bez kliky. Vy
byste jim asi nevěnovali žádnou pozornost, ale mě z nějakého
důvodu přitahovaly. Jednou zvláštností bylo, že vypadaly jako
popsané křídou. Později jsem se dozvěděla, ke svému zklamání, že se jednalo o chodbu pro sloužící. Touto chodbou chodili,

ZLATÁ VČELA 2015 BOLERADICE
V soboru 25. 4. 2015 proběhlo v Boleradicích oblastní kolo vědomostní soutěže členy včelařských kroužků mládeže - Zlatá
včela 2015.
Soutěž pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, pana
JUDr. Michala Haška, organizovala ZO ČSV v Boleradicích
a Včelařský kroužek mládeže při ZŠ a MŠ Boleradice. Akce se
zúčastnilo 75 soutěžících z okresu Břeclav, Hodonín a Znojmo.

O slavnostní úvod soutěže se postarali pan místostarosta Boleradice Ing. Libor Hřib, pan předseda místní organizace ČSV Milan
Opršal a paní ředitelka Mgr. Milena Emmerová. V krásně vyzdobeném sále městyse Boleradice se na úvod představily všechny
zúčastněné kroužky z Hodonína, Mikulčic, Lužic, Terezína, Klobouky u Brna, Žarošic, Břežan u Znojma, Mikulovic u Znojma,
Suchohrdel u Miroslavi, Miroslavských Knínic a Boleradic.
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klobouček 5
Soutěž byla hodně náročná. Děti psaly test včelařských znalostí, bylo třeba poznat deset vybraných včelařských pomůcek
a určit na co se používají. Na stanovišti včelařské praxe byli
zkušení včelaři a soutěžící musel správně popsat práci ve včelstvu s použitím fotorámků ve cvičném úlu. Určit správně rostlinu
a říci její jméno rodové a druhové bylo třeba u disciplíny Botanika. Poslední bylo Mikroskopování – poznat na obrázku, která
je to noha, kde je pylový košíček, na co slouží pylové kartáčky
a další záludné otázky si včelaři na soutěžící nachystali.
Vítězové ze starší kategorie postupují do celostátního kola soutěže ZLATÁ VČELA 2015, které se bude konat od 13. 5. do
15. 5. 2015 v Nasavrkách.
Odpoledne následoval doprovodný program, soutěžící navštívili
Památník bratří Mrštíků v Divákách. Prošli se krásnou přírodou
Helenčina údolí, kde jim pan Jan Horák představil Viléma Mrštíka jako významného včelaře. V místním divadle jsme navštívili
představení Popelka aneb Pohádka z babiččiny truhličky. Společenský večer v sále plný soutěží, her, vystoupení tanečního kroužku z místní školy
a výborným občerstvením od maminek boleradských
mladých včelařů
byl pro mnohé nezapomenutelný
zážitek.
Finančně nám pomohl akci zajistit
úřad městyse Boleradice, ZO ČSV
Boleradice,
OO
ČSV Břeclav, Český svaz včelařů
Praha, město Velké Pavlovice.

Děkujeme všem sponzorům, kteří soutěž pro mladé včelaře podpořili.
Pořadatelé ocenili prvních pět soutěžících v každé kategorii.
V mladší kategorii:
1. Kryštof Loger ze ZŠ a MŠ Mikulovice u Znojma
2. Barbora Stehlíková ze ZŠ a MŠ Boleradice
3. Tomáš Richter z ZO ČSV Klobouky u Brna
4. Marie Maradová z ZO ČSV Žarošice
5. Jakub Jambor ze ZŠ a MŠ Boleradice
Ve starší kategorii:
1. Jan Martinek z ZO ČSV Hodonín – Lužice
2. Dan Brožek ze ZŠ a MŠ Mikulovice u Znojma
3. Iva Jevčáková z ZO ČSV Hodonín – Lužice
4. Libor Haan z ZO ČSV Hodonín – Mikulčice
5. Matouš Vybíral ze ZŠ a MŠ Mikulovice u Znojma
Miroslava Vavriková

Projekt Ekoškola
Motto: „Když příroda mluví, moudří naslouchají.“
Celý školní rok 2014 - 2015 byl jako tradičně ve znamení mnoha různých ekoaktivit. Kromě běžných úkolů, které členové Ekotýmu
pravidelně plní, se uskutečnila spousta dalších akcí.
„Šťastné a veselé s Ekotýmem“
(Soutěž tříd o nejkrásnější výzdobu a vánoční
stromek – ozdoby vlastní výroby z přírodních materiálů!)
Nejlepší ohodnocení:
1.stupeň – 4.B
2.stupeň – 7.A

„Velikonoce s Ekoškolou“ - soutěž tříd o nejlepší velikonoční atmosféru ve třídě
Nejlepší ohodnocení:
1.stupeň – 1.B
2.stupeň – 7.A

„Slunce svítí i zítra“ - ekologický výukový program, SEV Trkmanka
Velké Pavlovice
(Seznámení
s alternativními
zdroji energie,
jejich dostupností a efektivností, solární
panely
jako
zdroje energie
pro
systémy
GPS)
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klobouček 6
„Evropský týden udržitelného rozvoje“ (1. 6. – 5. 6. 2015)
Co si vlastně máme představit pod spojením udržitelný rozvoj?
Je to takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom
nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. (§ 6 zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí)
Program týdne:
• promítání filmů s ekologickou tématikou (Home, Natura 2000, Jak
neškodit přírodě, Silva Gabreta, Midway Island!, Ekologické katastrofy, Lesní ekosystémy, ...)
• vzdělávací aktivity v různých vyučovacích hodinách (prezentace
žáků – globální problémy lidstva, skleníkový efekt, odpad a recyklace, obnovitelné zdroje energie, ...) + aktuální zprávy týkající se
životního prostředí (tisk, televize, ...)
• Máme rádi přírodu: „Co by na to Země řekla“? (výtvarná, literární
a fotografická soutěž)
• „Vše o naší vesnici“ (seznámení žáků školy s obcemi z okolí
Klobouk: činnost obecního úřadu, zejména jak se stará o životní prostředí své obce; odpadové hospodářství, přírodní památky
a ochrana přírody)
• „Odpadkový kostým“ (z recyklovatelných materiálů vytvořit oděvy)
• „Den pro přírodu“ (den věnovaný různým přírodovědným a ekologickým aktivitám)
„CO BY NA TO ZEMĚ ŘEKLA?“
Zamyšlení nad tím, co by nám Země řekla, kdyby mohla mluvit.
Napadlo vás to někdy? Stěžovala by si na nás, že se k ní špatně chováme nebo by nás pochválila, protože se ji někteří snažíme chránit?
Žáci se nechali unést svou fantazií!
Nejlepší výtvarné práce na toto téma se zrodily v dílně třídy 4.A pod
vedením paní učitelky Dagmar Hrádkové.
Blahopřejeme!
Nejlepší literární práce
„Matička Země“ (Patrik Novák, 7.A)
Když jsem byla ještě mladá,
atmosféra byla zdravá.
Já, rostliny i opice,
dobře jsme se měli velice.
Bez vás lidí bylo nám dobře,
obloha místo šedě zářila modře.
Moře čisté, bez skvrn naftových,
všude bylo plno lesů zelených.
Copak, lidi, nevidíte to?
Jsem nemocná, můžete za to!
Člověk mě ničí, znečišťuje,
málo který z vás recykluje!
„Země – náš domov“ (Anna Veselá, 9.A)
Zamysleme se nad tím – co by na nás Země řekla? Pochválila by
nás? Zhrozila by se nad námi? Myslím, že by byla spíše smutná toho,
jak se k ní chováme. Vždyť ona nám před spousty let dala domov!
Ona nám umožnila žít, dýchat, chodit po kypré půdě a my? Jak jsme
se jí odvděčili? Tím, že kácíme stromy a znečišťujeme oceány? To
ale není vděk, nýbrž lhostejnost!
Spoustě lidí na světě je jedno, že ničí naši planetu. Tito lidé si však
neuvědomují, že ničí i sebe a svoje životy. Když přece pokácíme
všechny stromy, nebudeme moci dýchat! I kořeny stromů jsou důležité – zabraňují sesuvům půdy a záplavám. A když odpadky znečistíme
moře a oceány, nebudeme se v nich už moct v létě koupat. Většina
lidí si mložná myslí, že s ničením naší planety nemá nic společného,
ale každý kdo žije na Zemi, je zodpovědný i za její zdraví. Toto si už
určitě pár lidí uvědomilo a snaží se tuto planetu chránit. Jen ty by
mohla Země pochválit. Za to, že se alespoň snaží napravit věci, které
ostatní způsobili. Pořád je jich ale málo!
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Jestli opravdu chceme žít na krásné čisté planetě, museli bychom
všichni táhnout za jeden provaz. Museli bychom dětem už odmala vštěpovat, že odhazováním odpadků na ulici nebo zhazováním
ptačích hnízd ničemu neprospívají. A co teprve, kdybychom všichni
jezdili raději na kole než autem a snižovali tak riziko kyselých dešťů,
které neprospívají nejen rostlinám, ale i nám? Nebo kdybychom
vybudovali více přírodních rezervací, ve kterých by se sloni a nosorožci už nemuseli bát pytláků, pro které jsou cennými úlovky jejich
kly a rohy? Žilo by se nám krásně. Žili bychom opravdu v souznění
s přírodou. Tehdy by nás Země mohla opravdu pochválit a mít ráda.
Lásku nám dává ale i přes všechno co jí děláme už teď. Málokdo
si to uvědomuje, ale Země nám už od pradávna stále něco štědře
nabízí a nic za to vlastně ani nechce. Vždyť všechny opravdové
krásy světa si Země vytvořila sama. Všechny vodopády, řeky, pralesy, kaňony, ... A my? Místo toho, abychom obdivovali její krásy
a prozkoumávali ještě neznámá a nedotčená místa, hledáme život
na jiných planetách a tím naši Zemi , náš domov, zrazujeme.
Věřím, že i přes to všechno nás má Země stále velmi ráda – jako
své děti i pečovatele. A kdyby uměla mluvit, doufám, že by lidstvo
alespoň trošku pochválila. Na závěr bych chtěla uvést citát od Bahá
´u´ Uáha: „Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli.“
„Matka Země“ (Viktorie Šplíchalová, 8.A)
Co by Země řekla, kdyby mohla mluvit? A kdo říká, že neumí?
Země je nám matkou, domovem, kolébkou, štěstím, Je nám vším.
A jak se jí odvděčujeme? Ničíme ji. Zraňujeme ji. A Ona, ta, která nám pokorně umožňovala budovat své umělé štěstí, se začala
bouřit. Jako rozzlobená matka nás trestá jako své děti pohromami.
Odpovídá nám tímto na naše chování? Já myslím, že ano! Jen za
posledních 30 let se nám podařilo zničit víc živočichů, rostlin a míst,
než za celou dobu naší existence. Co tím chci říct?
Zastavme se na chvíli a podívejme se okolo sebe. Stále slyšíme
o ohromných přírodních katastrofách. Mají snad napovědět, že se zlobí?
Tato planeta je stará asi 4,5 miliardy let. Od nepaměti byla vystavena nebezpečí srážky s větší planetou, byla utvářena nárazy a ohněm. Sama povstala z prachu. Jen díky její síle se zde objevil život.
Všechny rostliny, prvoci, zvířata, všichni lidé. A teď?
I přes svůj největší rozkvět si lidé neuvědomili, že nám tento svět
ve skutečnosti nepatří. Může se zdát, že ve 21. století je civilizace
na hodně vysoké úrovni, že dokáže vyřešit každý problém. Není to
pravda!
Myslíme-li si, že Zemi chráníme, je to jen naše lež. Lež, kterou si
nyní omlouváme naše činy v minulých letech.
„My jsme museli!“ „My jsme potřebovali!“ Ano, ano, my jsme museli
plést se lidem do jejich záležitostí. My jsme potřebovali vykácet tisíce hektarů lesů, abychom mohli zalít půdu krví tvorů, kteří sem patří
stejně tak, jako my – lidé.
Kdo nám dal právo? Co to děláme?
Jako nožem bodáme do Země a zanecháváme hluboké rány. Ty
rány jsou pro nás tak moc důležité, že je musíme dělat znovu?
Ničíme vše okolo sebe. Nevšímáme si bolestných náslechů zraněné matky. My, nevděčné děti, si nevšímáme utrpení a dál bodáme.
Země je nemocná! Je slabá!
Je unavená žít, ale stále má v sobě lásku. I přes bolest nám ukazuje, že nad námi stále nezlomila hůl. Že je stále možnost vyléčení ze
zranění. Chytíme se té šance, kdy je naděje?
I kdyby ano. I kdybychom se všichni změnili a tuto planetu vyléčili,
zůstanou tady, jako po každé ráně, jizvy. Vroubky, které nám budou
navždy připomínat, co se stalo. Je to jako kámen hozený do jezera.
Hladina se uklidní, ale ten kámen tam bude pořád. To jezero už
zůstane navždy jiné.
„Země a lidé“ (František Ponzer, 9.A)
Co by Země řekla? Těžko říct. Mlčela by? Nebo horlivě mluvila?
Chválila by či kritizovala? Nazývala nás svými dětmi nebo vetřelci?

klobouček 7
Mluvila by o celém lidstvu nebo o jednotlivcích? To nikdo neví. Na
to, že Země je zatím náš jediný domov, je chování k přírodě a Zemi
ze strany lidstva celkem nelogické.
Myslím, že lidstvo jako celek nejde brát. Jsou zde lidé, co ničí bez
mrknutí oka , ale i tací, kteří se snaží plynule problémy řešit a tudíž
by se asi vyjadřovala ke každému jednotlivci. Jsou zde totiž věci,
činy, které lze pochválit. Mnoho lidí se snaží zlepšit životní prostředí, pomoci lidem, kterým se pomoci nedostalo a další. Naopak jsou
zde činy tak nelogické a možná zbytečné.
Co by asi Země řekla například na znečišťování a zvětšování ozónových děr? Určitě by nepřišla žádná chvála.
Tento pokus o úvahu bych rád zakončil možná až moc optimistickou myšlenkou, že si člověk možná jednou uvědomí, že lidé bez
přírody nepřežijí, ale příroda bez nich ano.
„ODPADKOVÝ KOSTÝM“
Jedním z důležitých úkolů tohoto týdne bylo pro žáky 2. stupně
vytvořit z recyklovatelných materiálů co nejlepší oděv, který by bylo
možné ukázat na přehlídkovém molu. Nakonec se ke starším žákům přidalo i několik zapálených páťáků.
Tento úkol byl velmi náročný. Žáci pracovali většinou ve skupinkách s tím, že mezi sebou vyberou zástupce, který bude model
předvádět. „Kostýmy“ z odpadových materiálů si prohlédli všichni žáci ve škole, ale ve čtvrtek 4. června jsme se vydali i do ulic
Klobouk. Uspořádali jsme takový malý happening ke Dni životního
prostředí. S vyrobenými transparenty jsme vyzývali občany, aby
neplýtvali zbytečně vodou a energií, aby chránili přírodu, třídili odpad, Zkrátka, aby šetřili svoje životní prostředí.
A protože se jim modely opravdu povedly, bylo těžké vybrat vítěze.

událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní
ekologické výzvy současnosti. Neslouží pouze k informování široké
veřejnosti, ale také jako den, kdy se mají lidé ve svém úsilí o změnu
a vliv na planetu spojit a společně pozitivně působit na životní prostředí. Světový den životního prostředí je příležitostí pro každého
uvědomit si nejen odpovědnost k péči o planetu, ale i vlastní možnost aktivně se podílet na její ochraně.
Opravdu se tedy chceme zahubit?
Vlastně jsme poněkud zvláštní: žádný jiný živočišný či rostlinný druh
tak soustavně nepracuje na vlastním sebezničení. A my skutečně
k tomuto horečně spějeme, a pokud si co nejdřív neuvědomíme
veškerá možná rizika našeho chování, pak se nám již brzy podaří
zlikvidovat veškerou flóru i faunu a zřejmě i sami sebe – tedy lidstvo
jako takové.
U příležitosti tohoto svátku a jako vyvrcholení tohoto týdne jsme
uspořádali
„DEN PRO PŘÍRODU“
Tento den jsme všichni společně zahájili na hřišti za školou. Vyhodnotili jsme celoroční soutěže a třídy byly seznámeny s programem
dne.
Program:
3. ročník – „Poznej a chraň!“ (vycházka do přírody s poznáváním
rostlin a živočichů)
4. ročník – „Přírodniny z lesa“ (vycházka do lesa, sběr lesních přírodnin s jejich výstavkou ve třídě)
5. ročník – „Dřeviny a byliny v okolí školy“ (co roste v okolí školy,
záznamy do pracovních listů a následná výroba dřevěných tabulek
a štítků s popisem)
6.+7. ročník – „Jak známe přírodu, co víme o ekologii“ (čtyřčlenná smíšená družstva soutěžila v přírodovědných a ekologických
disciplínách)
Vítězné družstvo: Anna Svojanovská, Klára Šebestová, Tomáš Kratochvíl, Pavel Novotný

1. místo – Bára Sevránková, 5.A + Alena Urbanová, 7.A
8.+9. ročník – „Jak funguje skládka“ (exkurze na skládku v Martinicích)
Výsledky celoročních soutěží
• Sběr starého papíru: celkem nasbíráno 13 033 kg (nejvíce nasbírala 2.A + 7.A)
• Sběr vysloužilých baterií: celkem vybráno 32 kg
• Sběr vysloužilého elektra: celkem odevzdáno asi 150 kg
• Bodování tříd: největší počet bodů získaly třídy 1.B + 7.A

2. místo – Liliana Hanáková, 5.A 3. místo – Lenka Šimberová, 6.A
5. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je oslava Světového dne životního prostředí považována za jednu z nejdůležitějších

Titul „PRIMA EKO-TŘÍDA“ za školní rok 2014 – 2015
získávají třídy 2.A a 7.A
Vítězům blahopřejeme!
... a na závěr
Všichni aktivní členové Ekotýmu a všichni žáci, kteří se aktivně zapojili během celého školního roku do akcí Ekotýmu se za odměnu
zdarma zúčastní 17. června 2015 výletu do Hostětína a okolí.
Text a foto: M. Hečová, koordinátor EnV
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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
„Vzdělání má hořké kořínky, ale
sladké ovoce.“ Démokritos
Tímto citátem by se dala charakterizovat letošní zkouška dospělosti u 25 studentů oktávy městského víceletého gymnázia, která byla zahájena posledním
zvoněním 24. 4. 4. května začal maraton
písemných zkoušek z českého a anglického jazyka a matematiky a 18. 5. se mírně pobledlí studenti představili starostovi
města a předsedkyni maturitní komise Mgr.
Renatě Bláhové a vylosovali první otázku
z českého jazyka.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 29. 5. na radnici
a 9 studentů obdrželo z rukou pana starosty, ředitele školy a třídní učitelky 9 vyznamenání. Gratulujeme!

Prospěli s vyznamenáním:
Hana Boušková
Monika Kopečková
Nikol Kvardová
Tomáš Lesovský
Kateřina Milošicová
Marek Vodák
Michal Sajben
Barbora Řezáčová
Eva Bartáková
Text a foto Renata Pilařová

Výlet do Turecka
V termínu od 24. 5. – 30. 5. 2015 jsme navštívili Turecko
v rámci projektu The Lakes in Our Lives z programu Erasmus+.
Před výletem jsem měl různá očekávání a mohu říct, že po
příjezdu do Turecka mě některé věci překvapily příjemně, jiné
méně příjemně.
Když jsme přistáli na letiště v patnáctimilionovém Istanbulu,
hned jsme si uvědomili, že se setkáváme s úplně jinou kulturou.
Moderní budovy vedle chudinských čtvrtí a „turecké záchody“
byly jedny z největší odlišností. V Istanbulu jsme zůstali přes
noc, takže jsme měli čas některá místa více prozkoumat, a já
se rád s Vámi podělím o zážitky.
Navštívili jsme většinu nejznámějších turistických lokalit,
ale největší dojem na mě udělal Velký bazar. Největší zastřešený bazar na světě je plný krásných věcí jako koberců, šperků,
šátků, oblečení, hrníčků a koženého zboží. Lidé se usmívají
a vždy jsou ochotní smlouvat o ceně. Myslím, že je to pro ně
zábava a když prodají nějaké zboží, jsou super šťastní. Musím přiznat, že jsem si Velký bazar jednoduše zamiloval. Další
skvělá věc byla Modrá mešita. Vevnitř s velkými okny je ohromná a vypadá stejně jako před 400 lety. Třpytivá světla a měkké
koberce jsou mnohem příjemnější než dřevěné lavice v našich

kostelích. Na zdech jsou texty v arabštině
a atmosféra je uklidňující. Pokud pojedete
do Istanbulu, rozhodně nezapomeňte navštívit tato dvě místa!
Další den jsme pokračovali do Ankary – hlavního města Turecka. Ve velkém
moderním městě evropského stylu jsme
zůstali 4 dny. Objevili jsme zajímavá
místa turecké historie, dozvěděli jsme se
o význačném politikovi Mustafu Kemalovi
zvanému Ataturk a jeho vlivu na současné Turecko, setkali jsme se s vynikajícími
sportovci v ankarském univerzitním veslařském a jachtařském klubu a svezli se
lodí po jezeře Mogan.
Týden v Turecku byl náročný, ale obohacující. Nejzajímavější byla setkání s tureckými lidmi, kteří jsou, navzdory jiným
způsobům, zdvořilí, vlídní, ochotní vždy pomoci a jsou také skvělými
společníky a tanečníky.
Za Erasmus+ tým MěVG Klobouky u Brna Jan Gavlík

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

Žák MěSOŠ na Mistrovství ČR v grafických disciplínách
Ve dnech 20. a 21. dubna 2015 se pod záštitou náměstkyně
hejtmana MS kraje paní Mgr. Věry Palkové uskutečnilo Mistrovství České republiky v grafických předmětech na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální, Ostrava – Mariánské Hory,
p. o. Spolupořadatelé této akce byli Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a Interinfo ČR. Na celý průběh soutěže dohlížel za hlavního pořadatele - Národní ústav vzdělávání,
Těsnopisný ústav - Ing. Vít Valeš a za Interinfo ČR Ing. Helena

Zaviačičová. Z krajských soutěží nominaci přijalo celkem 61 soutěžících
z celé republiky. Jako jeden ze sedmi reprezentantů za Jihomoravský kraj
byl na základě vynikajícího výsledku v krajském kole grafických disciplín
vybrán i náš student 4. ročníku oboru Informační technologie Martin Mičulka. Soutěžil v disciplíně psaní na klávesnici (desetiminutový opis textu
z papírové předlohy) a s výsledkem 387,8 čistých úhozů za minutu a 0,025
procentem chyb se umístil na skvělém dvanáctém místě. V těchto dnech
Martin dosáhl dalšího úspěchu - složil maturitní zkoušku. Blahopřejeme!
Eva Šerháková a Stanislava Musilová
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Přijďte k nám na besedu
V letošním roce to bude již 25 let od založení Domova Betlém a stejný počet let můžete vídat na ulicích Klobouk vozíčky
s postiženými lidmi, které doprovází někdo, kdo se jim snaží zprostředkovat kontakt s širším prostředím, pro většinu lidí
běžným a dá se říct obyčejným každodenním prožitkem. Není
to však už zdaleka tak často jako v prvních letech, kdy se pro
tuto práci, dokázalo nadchnout více lidí. Pečovatelé na Betlémě mají dnes na starosti většinou tři obyvatele současně,
kterým pomáhají především s oblékáním, hygienou, stravou
a jinými základními potřebami. Na to, aby si člověk na vozíčku zajel třeba do obchodu, podíval se do města, pobyl i jinde
než v areálu Betléma, většinou nezbývá pečovatelům dostatek
času. Navázat první kontakt s postiženým člověkem nemusí
být například pro ztíženou komunikaci úplně jednoduché, ale
prožitek pomoci, objevení osobnosti a vzájemného vztahu nás
může nečekaně obohatit. Pro Vás, kteří stojíte o takovýto kontakt, máme nabídku. Přijďte za námi na Betlém, popovídat si,
nabídnout některému z našich obyvatel vycházku a třeba i navázat přátelství… Přijít můžete kdykoliv, a nebo kontaktujte

vedoucího Domova Betlém RNDr. Martina Kříže 739 244 837,
kriz@betlem.org.
Jan Gavlík

KULTURNĚ INFORMAČNÍ CENTRUM
Klobouky u Brna
Kalendář kulturních akcí
červen – září 2015
25. 7. 2015

Slavnostní otevření SOKOLOVNY
- Den otevřených dveří
- Zámecký sklep - přehlídka vín
- Taneční zábava ve 20:00 - TEACHERS BAND

7. až 9. 8. 2015

Svatovavřinecké hody

22. 8. 2015

Odehrávky hodů

27. 9. 2015

Svatováclavský jarmark
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Kraj beze stínu 2015
Letošní festival Hanáckého Slovácka
Kraj beze stínu, který se konal ve dnech
13. a 14. června, se nesl v duchu boje s počasím. Téměř 800 účinkujících odolalo vedru,
větru, hromům, bleskům a také malé dešťové
přeháňce. Nakonec však vše dobře dopadlo
a podařilo se nám uskutečnit celý program.
Sobotní podvečer zahájily mužské sbory
z Krumvíře a Morkůvek za doprovodu cimbálové muziky Strunka. Písničky o víně v podání sborů zněly pro návštěvníky, kteří ochutnávali vína z deseti vinařství regionu, jež měly
v areálu národopisného stadionu otevřeny
své stánky po celý večer. Hlavní program
s názvem „U súsedů“ zahájila domácí cimbálová muzika Vonica se svými sólisty. Dále
vystoupili tři zástupci okolních regionů: CM
Friška z Kyjova, Gajdoši Brno a CM Zádruha
z Dolních Bojanovic. Program cimbálových
muzik prolínala Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku za region Hanácké
Slovácko s postupem na MFF ve Stážnici,
ve které zvítězil Marek Kraus z Archlebova.
Večer zakončila beseda u cimbálu se školou
tanců pod vedením manželů Petrášových
z Morkůvek.
V neděli byl program zahájen velkolepým
průvodem krojovaných obcí, dále následovalo vystoupení dětských souborů, ve kterém

nechyběla cimbálová muzika ZUŠ Klobouky u Brna. Po dětech nastoupili na jeviště
zástupci Ždánic ve vlastním programu s názvem „A ta naša dědina“, kteří započali seriál
pořadů věnovaných jednotlivým obcím Hanáckého Slovácka. Hlavní bodem nedělního
odpoledne byl tematický pořad „Od klásku ke
kvásku“, v němž soubory ztvárnily pěstování
a zpracování obilí a zvyky s tím spojené. Hostem festivalu byly soubory z Valašska s překrásným hodinovým programem „Koléj toléj
Valašského“ a XXIX. Kraj beze stínu zakončila nadžánrová kapela FLAIR pod vedením
Jana Rokyty ml.
K festivalu patřily také doprovodné programy: promítání filmu „S Augustýnem pro
rozhlednách“, výstava fotografií „Kroj v hádankách“, jarmark a interaktivní výstavka
„Zajímavosti o obilí a obilninách aneb co
o obilí ještě nevíte“.
Více informací, fotografií a videozá-
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znamů z festivalu naleznete na našich internetových stránkách www.krajbezestinu.
cz nebo na facebooku. Příští jubilejní třicátý ročník se bude konat v roce 2017 opět
druhý červnový víkend. Srdečně zveme
všechny čtenáře.
Za programovou a organizační radu
festivalu
Kristýna Vlasáková
Foto Petr Vlasák

Sousedské dny Bohumilic
V několika posledních desetiletí doznala
veškerá bohumilická kultura a folklor silného
úpadku. Nekonaly se prakticky žádné akce,
občané neměli mnoho příležitostí se setkávat a komunita jako taková tedy silně upadala. Přitom historicky bývaly Bohumilice hojně
navštěvovanou obcí s kvetoucím kulturním
životem, což hojně připomínají nejen místní pamětníci. Největší událostí roku v obci
vždy bývaly hody slavené na výročí vysvěcení kostela, v Bohumilicích tedy první neděli
v září. Až do roku 2010 platilo, že poslední
bohumilické hody se konaly roku 1984. Roku
2010 se však v obci konal k příležitosti výročí
800 let od první písemné zmínky Sjezd rodáků a přátel Bohumilic, a to s významnou
podporou města Klobouky u Brna. Právě přípravy sjezdu rodáků byly prvním impulsem
k založení tehdy občanského sdružení, dnes
spolku, Přátelé Bohumilic.
Již v rámci příprav sjezdu rodáků začala místní komunita skvěle fungovat, což
připravilo půdu pro pořádání dalších akcí.
Na přípravách sjezdu se významnou měrou
podíleli také místní chlapci a děvčata a ještě
před akcí samotnou již bylo rozhodnuto, že
se v následujícím roce po 27 letech pokusí
o obnovu bohumilických hodů. Díky podpoře
z grantového fondu ČSOB v rámci programu
„ČSOB a ERA pro podporu regionů“ zajišťovaného nadací VIA se podařilo akci uskutečnit v plném rozsahu. Bohumilická hodová
tradice tak byla úspěšně obnovena. Tím se
Bohumilice plnohodnotně a definitivně zařadily mezi ty krásné „dědiny“ z jižní Moravy,

kam se rádo jezdí nejen na hody, ale i na
košty či ostatky.
Čas letěl jako voda, seznam každoročně
pořádaných akcí se ustálil a každá akce si
našla své pravidelné hosty. Roku 2014 se
místní občané usnesli, že by bylo hezké znovu uspořádat akci, která bude takříkajíc „pro
všechny“. Takovou, kterou si užijí všichni
obyvatelé, od malých dětí po seniory, na kterou budeme moct pozvat naše přátele z okolí, partnery, sponzory, rodáky a všem ukážeme, jaký kus práce Bohumilice od roku 2010
ušly. Bylo navrhnuto uspořádat sousedské
setkání, z něhož vyšla prvotní představa
„Sousedských dnů Bohumilic“. I tato akce
získala podporu prostřednictvím nadace Via,
konkrétně od Poštovní spořitelny. Na náš
projekt jsme získali 81 000 Kč a další práce
tím teprve začala. 10. března jsme se účastnili tiskové konference „Regionální fond rozvoje 2015 – souSedíme si“. S velkou radostí
můžeme konstatovat, že náš projekt Sousedské dny se velmi líbil a sklízel spoustu
chvály nejen od zástupců nadace Via a Poštovní spořitelny, ale také od zástupců médií.
Velké ohlasy sklidilo představení prvního bohumilického pracovního kroje. Brzy poté byl
v Českém rozhlasu Brno odvysílán rozhovor
s autorem projektu a objevily se první tiskové
zprávy. Zprávy o Bohumilicích a naší činnosti
se začaly zvolna šířit českými médii a my tak
můžeme 18.-19. července na Sousedských
dnech očekávat vskutku bohatou účast.
Jsme si vědomi toho, že náš projekt
i spolek „Přátelé Bohumilic“ jsou tím, čím

Petra Adámková v bohumilickém pracovním kroji na tiskové konferenci.
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jsou, právě díky přízni a pomoci nejen našich členů, ale také všech ostatních obyvatel Bohumilic i našich rodáků, spřátelených
spolků a obcí. Díky Vaší podpoře v Bohumilicích od roku 2009 pořádáme ty nejrůznější
akce. Máme za sebou spoustu rukodělných
dílen, dětských diskoték, dětských dnů, dramatický kroužek, výuku tanců, různé besedy a přednášky, výstavy, zábavy, košty,
fotbalová a hasičská odpoledne. Obnovili
jsme tradice ostatků a hodů, naučili se nejen
nosit, ale i šít naše krásné kroje, chlapci se
naučili verbovat. Vydali jsme několik druhů
pohlednic, brožuru o bohumilických hodech
a připravili jsme archiv historických fotografií.
Věříme, že za posledních pět let jsme ukázali, že to myslíme vážně a že náš zápal je
upřímný a dlouhodobý. Jsme hrdí na to, co
všechno jsme v Bohumilicích za poslední
roky společně dokázali a nic si nepřejeme
víc, než aby obnovené tradice zůstaly zachovány, abychom neztratili zájem ani o ně, ani
jeden o druhého a hlavně aby všichni, kteří
se na pořádání těchto akcí nejvíce podílejí,
měli pořád dost energie na to, aby pokračovali dál. Držme jim proto pěsti, pomáhejme
a zapojujme se. Ukažme, že nechceme, aby
se Bohumilice vrátily tam, kde byly po roce
1984 a odkud byl návrat skutečně jen velmi
těžký. Proto se vždy snažme hledat společná řešení a kompromisy, vždyť cíl máme
společný: Abychom se nadále setkávali,
udržovali tradice kdysi zapomenuté a aby se
v Bohumilicích dobře žilo.
Marie Adámková

Pozvánka na Sousedské dny:
Vážení obyvatelé Bohumilic, sousedi, rodáci, přátelé,
Již je tomu 5 let, co jsme se v Bohumilicích všichni setkali při příležitosti konání oslav výročí 800 let naší krásné obce.
Společně jsme pozvedli sklenky nad radostným setkáním s našimi dávnými kamarády, navštívili známá místa a zákoutí
nejen z dob dětství a pokochali se krásou místních chlapců a děvčat ve svátečních krojích. Věříme, že pro Vás všechny byl
19. červen 2010 výjimečným dnem plným krásných shledání a milých vzpomínek.
Čas však letí jako voda, v Bohumilicích se toho od roku 2010 mnoho změnilo. Znovu povstaly desítky let zapomenuté tradice a folklor, lidé se začali pravidelně setkávat a mají k sobě tak nějak blíž. Proto bychom Vás chtěli co nejupřímněji požádat:
Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na Sousedské dny Bohumilic ve dnech 18.-19. července 2015!
Program akce:
Sobota 18. července 2015
Místní fotbalové hřiště a přilehlé okolí
od 9:00
jarmark řemesel
10:00
slavnostní průvod z dolního konce obce
11:00
slavnostní uvítání hostů na místním fotbalovém hřišti
11:20 – 11:40
krojovaná beseda
12:00 – 14:00
oběd
14:00 – 15:45
folklorní pásmo
16:00 – 16:30
vystoupení Equidance
16:30 – 18:00
k tanci i poslechu hraje DH Dambořanka
18:15 – 19:15
posezení s harmonikou
od 19:30 do 23:45
večerní krojovaná zábava s DH Dambořanka
22:00 – 22:30
noční show Equidance
00:30 – 3:00
k tanci i poslechu hraje DH Dambořanka
Výstavy:
Sobota 18. července 2015 10:00 – 17:00,
Neděle 19. července 2015 13:00 – 17:00
Archeologie - Skvosty z okolí – modlitebna Církve bratrské
Střípky z autorovy tvorby – místní knihovna
Příroda známá i neznámá – třída Školního klubu
Kouzlo poezie - výstava tvorby Fr. Trtílka – kaple sv. Alžběty
Ekumenická bohoslužba se bude konat v kapli sv. Alžběty v sobotu 18. července od 17:00. V sobotu 18. července budou
při příležitosti této akce probíhat Dny otevřených dveří v místních sklepech společnosti Pavlovín.
Spolek Přátelé Bohumilic

Stolní tenisté ukončili sezónu
Muži „A“ vyhráli OP II
a postoupili

Dorost vybojoval v OP družstev
bronzové medaile

Po postupu z OP III a po jednoletém působení v OP II, vyhrálo „A“ družstvo mužů
okresní přebor II. třídy a postoupilo do nejvyšší okresní soutěže. Rozhodla o tom vítězství v Play – Off. Nejdříve naši muži zdolali
přesvědčivě Sokol Němčičky „B“ 2 : 0 a ve
finále porazili ve velmi vyrovnaných utkáních
Sokol Troskotovice rovněž 2 : 0 na zápasy.
Většinu utkání odehrál náš tým v sestavě:
Lukáš Hrabec, Jaroslav Pilát, Aleš Svoboda,
Pavel Volek. K postupu pomohli také Luděk
Ryšavý, Ivo Matyáš, Petr Svoboda a Aneta
Vodáková. Zajímavostí je, že Pavel Volek neprohrál za celou sezónu ani jedno utkání.
Přejme si , aby se našim hráčům dařilo
i v příštích letech.

O konečném pořadí v okresním přeboru družstev dorostu rozhodlo Play – Off,
které se hrálo v sobotu 18. dubna 2015
v hale stolního tenisu v Břeclavi. Do místa turnaje se sjely týmy, které se umístily
v konečné tabulce po dlouhodobé soutěži
na prvním až čtvrtém místě.
V prvním kole nastoupili naši hráči proti
domácím. Družstvu MSK Břeclav vzdorovali do stavu 3:3. Poslední dvě dvouhry
prohráli a tak byl konečný stav 5:3 pro
Břeclav. Ve druhém semifinále porazilo
Kobylí mladé hráče ze Šitbořic 5:0.
V boji o bronzové medaile se utkali
naš s družstvem Šitbořic. V těžkém duelu vybojoval náš tým vítězství 5:3 a získal
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Finále dorostu Břeclav

bronzové medaile. Na tomto turnaji nás
reprezentovali : Petr Svoboda, Jiří Šubík
a Aneta Vodáková. V průběhu roku do bojů
ještě zasáhli: David Blažek, Petr Blažek,
Tomáš Kalus, Ondřej Klímek, Tadeáš Lesovský.
Ve finále porazila Břeclav Kobylí 5:4.

Šubík obhájil prvenství v Brně – Bohunicích
Lucie Pilátová, Jiří Šubík a Aneta Vodáková se zúčastnili v sobotu 11. dubna turnaje v Brně – Bohunicích. Lucka hrála v soutěži
mladšího žactva. Jako začátečnice jela na svůj první turnaj. Byla
jedinou dívkou v této kategorii a musela čelit převaze šesti chlapců. Přesto se umístila na 4. místě.

Jirka s Anetou jsou již zkušení hráči. Hráli v kategorii starších. Jirka za celý turnaj neztratil ani set a přesvědčivě vyhrál.
Aneta dokázala, že její tréninková píle ji vede stále k lepším
výkonům. Skončila na 3. místě. Ve vzájemném zápase s Jirkou
oba naši svěřenci předvedli krásné útočné výměny.
Škoda, že se ze zdravotních důvodů nemohlo turnaje zúčastnit více našich hráčů.

Regionální turnaj mládeže v Kloboukách
V neděli 19. dubna se v kloboucké tělocvičně hrál regionální turnaj mládeže. Soutěže byly vypsány pro tři věkové kategorie.
Sportovní akce se zúčastnilo 7 nejmladších, 18 mladších a 13 starších stolních
tenistů.
Naší mládeži se velmi dařilo. Vyhrála
všechny tři kategorie. V mladším a starším
žactvu patřila umístění na stupních vítězů
jen našim dětem. Je však nutno říct, že
v mladším žactvu chyběl současně nejlepší hráč této kategorie Tomáš Bruckner.
Ve starším chybělo z regionální špičky
více hráčů. Přesto i v plné účasti by naši
hráči jistě velmi dobře obstáli. Potvrdila to
i vzájemná utkání s těmito stolními tenisty
v Play – Off družstev dorostu.

Výsledky našich hráčů:
Nejmladší žactvo:
1. Knappeová Aneta, 5. Pilát Ondřej
Mladší žactvo:
1.Svoboda Petr, 2. Klímek Ondřej,
3. Lesovský Tadeáš, 5.-8. Knappeová
Aneta.
Soutěž útěchy:
2.Špaček Štěpán, 3.-4. Pilát Ondřej,
5.-8. Baturný Tomáš, Dostál Dominik,
Starší žactvo:
Regionální turnaj Klobouky
1.Svoboda Petr, 2. Vodáková Aneta, 3. Šubík Jiří, 4. Klímek Ondřej,
Je třeba poděkovat rodičům dětí za
5.-8. Lesovský Tadeáš, Špaček Štěpán
pomoc s organizací, sponzorům za pěkné
Soutěž útěchy:
3.-4. Dostál Dominik, Kratochvíl To- ceny, dětem za vzornou reprezentaci oddílu.
máš, 5. Baturný Tomáš

Krajské bodovací turnaje dohrány
Dubnovým turnajem v Hodoníně byla
zakončena sezóna bodovacích turnajů JmK
ve stolním tenisu. Hráči našeho oddílu bodovali v průběhu roku ve všech věkových
kategoriích. Nejvíce bodů získalo mladší
žactvo.
Mezi nejmladšími se dařilo Anetě Knappeová, která vybojovala
31. místo za 26 bodů. K nejmladším
účastníkům soutěže patřil Ondřej Pilát.
Byl jen na dvou turnajích. Celkově byl na
56. místě se ziskem 3 bodů.
V mladším žactvu zabojoval Petr Svoboda. Zúčastnil se všech sedmi turnajů. Obsadil 2. místo se ziskem 360 bodů. Ostatní naši
hráč z důvodu nemocí hráli jen na některých

turnajích. Na 26. místě byl Ondřej Klímek,
který získal 159 bodů, 32. se umístil Tadeáš
Lesovský se ziskem 127 bodů. Dále bodovali na 39. místě Štěpán Špaček, 67. byla
Aneta Knappeová a 109. Ondřej Pilát.
Ve starším žactvu se naši zástupci zúčastnili jen některých turnajů. Nejvíce se
dařilo Anetě Vodákové. Vybojovala 18. místo, Jiří Šubík je 19. Petr Svoboda 23. Bodoval ještě Tomáš Kalus, který se umístil na
55. místě .
V soutěži dorostu byli naši zástupci maximálně na dvou turnajích.
Aneta Vodáková je na 42. místě, David
Blažek a Petr Blažek jsou na 60. a 61. místě
a Petr Svoboda skončil 82.

Krajské bodovací turnaje
Celkově náš oddíl získal 421 bodů
a umístil se na 6. místě mezi oddíly JmK.
Před námi jsou jen oddíly, které mají možnost denně trénovat, jelikož mají halu určenou jen pro stolní tenis. Celkově bodovalo
31 oddílů našeho kraje.

Dvě bramborové medaile do
Klobouk
Na konci sezóny se pravidelně konají žebříčkové turnaje mládeže.
Z každé kategorie je dle nasazovacího
žebříčku nominováno 12 nejlepších chlapců
a 10 nejlepších dívek JmK.Pokud se někdo
nemohl turnaje zúčastnit, byla nominace doSportovní akce se uskutečnila ve dnech
plněna o další hráče . Na základě výborných 25. a 26. dubna ve Valticích. Zástupcům klovýsledků po celou sezónu se na turnaj pro- bouckého oddílu se dařilo a dobře reprezenbojovali i stolní tenisté našeho oddílu.
tovali náš oddíl.
Výsledky:
Nejmladší žákyně: Aneta Knappeová
Nejmladší žákyně: Aneta Knappeová 5. místo
Mladší žákyně: Aneta Knappeová
Mladší žákyně : Aneta Knappeová 9. místo
Žebříčkové turnaje Valtice
Starší žákyně: Aneta Vodáková
Mladší žáci: Petr Svoboda 4. místo
Dorostenky: Aneta Vodáková
Starší žákyně: Aneta Vodáková 4. místo
Závěrem lze říci, že se naši sportovci
Mladší žáci: Petr Svoboda
Starší žáci : Petr Svoboda 8. místo
v krajské špičce neztratili a přejme si, aby
Starší žáci: Jiří Šubík
Jiří Šubík 12. místo
nastávající sezóna byla tak úspěšná, jako ta
Petr Svoboda
Dorostenky: Aneta Vodáková 8. místo
minulá.
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Mezinárodní den dětí
Ku příležitosti MDD uspořádal náš
oddíl stolního tenisu druhý ročník turnaje
rodinných družstev. K soutěžení se přihlásilo celkem 14 týmů. V každém družstvu hrál jeden z rodičů a jeho ratolest.
Děti mohly předvést, jaký udělaly
v této krásné hře výkonnostní pokrok
a rodiče zjistili, že ve stolním tenisu na
své dcery a syny většinou nestačí. Pro

všechny účastníky bylo připraveno občerstvení, ke kterému svými pamlsky přispěli také rodinní příslušníci dětí.
Z vítězství se radovala rodina Šubíkova, když o jejím vítězství ve finále
rozhodla závěrečná čtyřhra. Druzí byli
Svobodovi, třetí Klímkovi a na čtvrtém
místě skončila Aneta Vodáková se svým
tatínkem.
Závěrem se dá říci, že vyhráli všichni.
Rodiče proto, že většina z nich po dlouhé

době sportovala. A děti, pro ty byl turnaj
zorganizován k jejich svátku. Za svoje výkony byly po zásluze odměněny. Všichni
obdrželi sladkosti a věcné ceny. Vítězný
tým získal do svého vlastnictví na 1 rok
putovní pohár a družstva na 1. až 3. místě obdržela poháry a diplomy.
Turnajová sezóna skončila. Členové
oddílu se již připravují na tu příští.
Text: Pavel Volek
Foto: Libor Svoboda

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,kteří od 17.3.2015 do 8.6.2015 oslavili životní jjubileum
ubil
ub
bi eu
um
70 let
5. 5.
30. 5.

Miroslava Sečkárová, Dlouhá
Vlastimil Válek, Polní

75 let
10. 4.
5. 5.
19. 5.

Františka Nečasová, Kopečná
Karla Hutáková, Bří. Mrštíků
Anna Efenbergerová, Dlouhá

85 let
5. 4.
12. 4.
25. 4.
26. 5.

Marie Bukolská, Nádražní
Růžena Navrátilová, Dlouhá
Františka Filipiová, Masarykova
Emilie Odstrčilová, Zahradní

90 let
18. 3.
3. 6.

Věra Vypilová, Sadová
Marie Přichystalová, Dlouhá

91 let
28. 4.

Jarmila Patková, Sadová

92 let
21. 3.
24. 5.

Josefka Sirná, Dlouhá
Eliška Balunová, Údolní

Blahopřejeme rodičům a vítáme
me
e děti
děti
dě
Lukáš Krábek
Nikol Zelinková

Navždy nás opustili
opust
•
•
•
•
•
•
•

Inzerce

Miroslav Sedláček, roč. 1977
Libuše Pokorná, roč. 1927
Zdeněk Bdinka, roč. 1937
Jaromír Kordiovský, roč. 1949
Marie Braunová, roč. 1923
Blahomír Řeřucha, roč. 1937
Drahoslava Kurdiovská, roč. 1932

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

Koupím rodinný dům
v Kloboukách u Brna.
Prosím nabídněte.
Tel. 605 982 553.
Děkuji.
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Předávání maturitních
vysvědčení
Foto: Jan Grünwald

MěSOŠ
Tabla maturitních
ročníků

Tablo A4

Foto: Libor Šedivý

Tablo O4
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Tablo I4

Kraj beze stínu 2015
Foto: Petr Vlasák
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