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Veselé Velikonoce
Foto: Dagmar Urbanová

PŘED JAREM I
Sníh?
Sem tam
bílá linka
na polích
slunci odolává.
A tráva?
Stále víc a více
první krůčky jara
rozzelenávává.
Spoře
se ozývají
první zpěvy ptačí.
A to stačí.

Foto: Robert Huk

PŘED JAREM II
Ač sníh se brání,
jaro už teče ze střech.
A havrani
ve dvou, ve třech ...
PŘED JAREM III
Bílými
zuby nehty
se drží v chládku
chabý stařeček sněžný
a vyjeveně hledí
na fialku
f. /2013/
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Foto: Jaroslav Pavlík

ZPRÁVY
z radnice

•

•

10. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 3. 12. 2015
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• Rozpočet města pro rok 2016 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 48 770 400
Kč, celkové výdaje ve výši 41 230 200
Kč, saldo příjmů a výdajů + 7 540 200
Kč, financování ve výši 7 540 200 Kč.
• Návrh rozpočtového výhledu pro roky
2016 až do roku 2022.
• Návrh plánu rozvoje města – seznam investičních záměrů pro rok 2016.
• Zmocňuje radu města provedením posledního rozpočtového opatření č.7/2015
za prosinec 2015.
• Návrh rozpočtového opatření č. 6/2015.
• Kalkulaci ceny stočného na rok 2016,
cena stočného bude od 1. 1. 2016 ve
výši 25,- Kč/m3 včetně DPH, tj. dle směrného čísla 75,- Kč za osobu a měsíc.
• Kalkulaci ceny vodného, cena vodného
bude od 1. 1. 2016 ve výši 35,- Kč/m3
včetně DPH, a kalkulaci ceny vody předané pro obec Velké Hostěrádky ve výši
30,- Kč včetně DPH.
• Kalkulaci ceny na odpad pro rok 2016,
zůstává poplatek ve výši 400,- Kč za
osobu a rok.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
• Záměr na prodej pozemků parc. č.
920/28 o výměře 2733 m², 920/31 o výměře 1982 m², 920/32 o výměře 1967
m², 920/33 o výměře 102 m², 920/34
o výměře 120 m², 920/35 o výměře 1948
m² v k.ú. Krumvíř za minimální cenu 30
Kč/m².
• Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030028960/001 se společností RGV,
a. s., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav,
pod názvem „Klobouky u B., rozš.kNN,

•

•

•

•

•
•

Adámek“, za účelem umístění distribuční
soustavy – kabelové vedení NN na pozemku parc. č. 1283/1 v k.ú. Klobouky
u Brna za jednorázovou úplatu ve výši
500,- Kč.
S doporučením hodnotící komise pro
veřejnou zakázku „Bezpečnostní služby
pro město Klobouky u Brna“ a rozhoduje
o vyloučení uchazeče SB PATROL, s. r.
o., sídlo: Pohořelice, Cukrovarská 233,
PSČ 691 23, IČ: 25307771, z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu doložení
návrhu smlouvy, který není podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
S doporučením hodnotící komise pro
veřejnou zakázku „Bezpečnostní služby
pro město Klobouky u Brna“ a rozhoduje o vyloučení uchazeče OP Security,
s. r. o., sídlo: třída Kpt. Jaroše 1927/8,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 27744515,
z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu nesplnění závazných obchodních
podmínek dle čl. 4. zadávací dokumentace. Měnový 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.
S doporučením hodnotící komise pro
veřejnou zakázku „Bezpečnostní služby
pro město Klobouky u Brna“ a rozhoduje o vyloučení uchazeče ARGUS, spol.
s r.o., sídlo: Lisabonská 799/8, Vysočany,
190 00 Praha 9, IČ: 00203459, z účasti
v zadávacím řízení, a to z důvodu nesplnění závazných obchodních podmínek
dle čl. 4. zadávací dokumentace.
S doporučením hodnotící komise pro
veřejnou zakázku „Bezpečnostní služby
pro město Klobouky u Brna“ a rozhoduje o vyloučení uchazeče MONIT plus, s.
r. o., sídlo: nám. Svobody 76/11, 602 00
Brno, IČ: 27687660, z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu nesplnění závazných obchodních podmínek dle čl. 4.
zadávací dokumentace.
Uzavření Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb v katastrálním území města Klobouky u Brna, uzavřenou
se společností OP Security, s. r. o., třída Kapitána Jaroše 8, 602 00 Brno.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s účinností od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016.
Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši 5 tis. Kč zakladatelskému spolku Babybox pro odložené děti
- STATIM, z. s., Praha 10 - Hájek, Pod
oborou 88.
Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2015 do 4. 1.
2016.
Zásady města Klobouky u Brna pro
poskytování darů z rozpočtu města
a Zásady města Klobouky u Brna pro
poskytování dotací z rozpočtu města
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s účinností od 1. 3. 2015.
Zastupitelstvo města ruší
• Veřejnou zakázku „Bezpečnostní služby
pro město Klobouky u Brna“, neboť byli
z účasti v zadávacím řízení vyloučeni
všichni uchazeči.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
• Informace z rady č. 12.
• Zprávy finančního výboru – zápis č.
4/2015 a 5/2015.
• Zprávy kontrolního výboru včetně plánu
kontrol na rok 2016.
11. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 18. 2. 2016
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele „Projektové dokumentace Klobouky
u Brna- kanalizace - III. etapa“ a pověřuje
starostu města, aby ve věci organizačního zajištění zadávacího řízení veřejné
zakázky na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce kanalizace – III.
etapa“ podepsal smlouvy se společností
Ikis Brno, Kaštanová 496, Brno.
• Rozpočtové opatření čís. 1/2016.
• Vyřazení nedokončeného dlouhodobého
hmotného majetku. Projektová dokumentace parkoviště ul. Brněnská - Polní
ve výši 34 510,- Kč.
• Pacht pozemků v k.ú. Klobouky u Brna
o celkové výměře 21.1099 ha, k.ú.
Bohumilice o celkové výměře 6.5650 ha
a k.ú. Kašnice o celkové výměře 0.9065
ha žadateli s nejvyšší cenovou nabídkou
panu ....... za nabízené roční pachtovné
ve výši 5 555,- Kč/ha/rok.
• Záměr na prodej pozemků parc. č.
1670/27 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 17 m², parc. č. 1670/32 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 88
m², parc. č. 1670/36 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 4 m² v k.ú. Klobouky
u Brna, ulice Nádražní, za minimální
cenu 250,- Kč/m².
• Záměr na směnu pozemků na Sídlišti
17. Dubna, parc. č. 2455/14 orná půda
o výměře 332 m² ve vlastnictví Města
Klobouky u Brna a pozemku parc. č.
2455/1 orná půda o výměře 436 m² ve
vlastnictví paní ......... Žadatel uhradí veškeré náklady s tím spojené.
• Dotaci pro florbalový oddíl Aligators, o.
s., která bude poskytnuta z rozpočtu
města v rámci dotace na sport z loterií
pro rok 2016 ve výši 53 tis. Kč, a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
a florbalovým oddílem Aligators, o. s., na
poskytnutí dotace ve výši 53 tis. Kč.
• Urychlenou opravu mostku na ul.
Nádražní, vedoucího přes potok Myjavka
směr Kašnice.

•
•

•
•

•

•

Připojení města Klobouky u Brna k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Poskytnutí finančního daru ve výši 3 tis.
Kč nadačnímu fondu Gaudeaumus při
Gymnáziu Cheb, Nerudova 7, na podporu XXV. ročníku dějepisné středoškolské
soutěže gymnázií České a Slovenské
republiky.
Plán kontrol finančního výboru na rok
2016.
Trasa závodu horských kol „Hustopeče
Agrotec Tour ŠKODA AUTO“, pořádaného dne 30. 4. 2016, vedla i přes pozemky
v katastru města Klobouky u Brna.
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s účinností
od 18. 2. 2016.
Úpravu prostoru „Pod májí“, aby zde
v případě potřeby mohl přistát vrtulník
záchranné služby s tím, že úpravy budou
provedeny členy SDH Klobouky tak, aby
nenarušily charakter místa.

•

•

•

•

•

Žádost pana ….. o ukončení pachtu pozemků parc. č. 2938/1, 2938/2,
2938/3 v k.ú. Klobouky u Brna v trati Pod
Plunary, o celkové výměře 512 m² vinic,
a to dohodou ke dni 30. 9. 2016.
Záměr na pacht pozemků parc. č.
2938/1, 2938/2, 2938/3 v k.ú. Klobouky
u Brna v trati Pod Plunary, o celkové výměře 512 m² vinic, a to s účinností od 1.
10. 2016. Minimální pachtovné za pacht
vinic činí 1500,- Kč/ha/rok.
Záměr na pacht pozemku parc. č. 1845,
orná půda lokalita u Větřáku v k.ú.
Klobouky u Brna, o celkové výměře 1953
m². Minimální pachtovné činí 2500,- Kč/
ha/rok.
Pacht pozemku parc. č. 1835/1, orná
půda v k.ú. Klobouky u Brna lokalita
u Větřáku, o celkové výměře 900 m² paní
…., a to s účinností od 1. 1. 2016 za minimální cenu 2500 Kč/ha/rok.
Pravidla poskytování bydlení v Domě
s pečovatelskou službou Klobouky
u Brna.
Uzavření smlouvy se společností Partnerství, o. p. s., Údolní 33,
Brno, na obnovu značení Moravské
a Velkopavlovické vinařské stezky.

•
Zastupitelstvo města jmenuje
• Komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na zhotovitele „Projektové dokumentace Klobouky
u Brna- kanalizace - III. etapa“, ve složení: starosta, Mgr. Petr Hrádek, Lubomír
14. Schůze Rady města
Mezuláník, Yveta Jančová, zástupce
Klobouky u Brna
společnosti Ikis Brno.
dne 30. 12. 2015
Náhradníci: Mgr. Pavel Klement, Emil
Rašner, Vlastimil Bobrovský, Ing. Jana
Baturná, zástupce společnosti Ikis Brno. Rada města s c h v a l u j e
• Rozpočtové opatření čís. 7/2015.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Informace z rady č. 13, 14, 15, 16,
15. Schůze Rady města
2. Rozpočtové opatření č.7/2015.
Klobouky u Brna
dne 14. 1. 2016
13. Schůze Rady města
Rada města s c h v a l u j e
Klobouky u Brna
•
Uzavření smlouvy se společností ASA
dne 15. 12. 2016
expert, a. s., Ostrava-Kunčice, na přípravu a podání žádosti o dotaci, admiRada města s c h v a l u j e
nistraci směřující k registraci žádosti,
• S účinností k 31. 12. 2015 odstoupení
přípravu zadávací dokumentace k orgaod Smlouvy o energetickém poradenství
nizaci výběrového řízení a činnosti dotača správě odběrných míst a odběrných
ního managementu v dotačním projektu
zařízení pro spotřebu elektrické energie
Kompletní dotační management pro
a zemního plynu, s námitkou neplatnosti.
MŠMT 133510 - Státní podpora sportu Smlouva byla dne 12. 9. 2012 uzavřena
Víceúčelové hřiště v Kloboukách u Brna,
s obecně prospěšnou společností BEST
za dohodnutou cenu ve výši 100 tis. Kč.
PRICE ENERGY, IČ 29283272, se sídlem Domanín 232, Hodonín (nyní Energie • Poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis.
Kč a uzavření darovací smlouvy s orgapod kontrolou, obecně prospěšná sponizací Junák, středisko Ichtys Klobouky
lečnost, Brněnská 3883/48, Hodonín).
Odstoupení od smlouvy se týká všech
u Brna, který bude poskytnut z rozpočtu
odběrných míst města Klobouky u Brna
města.
a jeho příspěvkových organizací.
•
Na základě Smlouvy o pronájmu neby• Záměr na pacht části pozemků parc. č.
tových prostor uzavřené dne 4. 1. 2010
3062/1, 3062/23 v k.ú. Klobouky u Brna,
mezi městem Klobouky u Brna, nám.
lokalita Pod Štěpnicí (lesní pozemky)
Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna jako proo výměře 612 m², a to s účinností od 1.
najímatelem a M-ex Production, s. r. o.,
10. 2016. Obvyklé pachtovné činí 1500
se sídlem Brno, Pisárecká 480/11, 603
Kč/ha/rok.
00 jako nájemcem, schvaluje pronájem
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třetí osobě ….. a souhlasí s uzavřením
Smlouvy o podnájmu a provozování
pizzerie TWISTER s účinností od 1. 1.
2016.
Pacht pozemku parc. č. 1845 v k.ú.
Klobouky u Brna lokalita u Větřáku o výměře 1953 m² panu …... , a to s účinností
od 1. 2. 2016 za pachtovné ve výši 500,Kč/rok.
Záměr na pacht pozemků v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 21.1099 ha, k.ú.
Bohumilice o celkové výměře 6.5650 ha
a k.ú. Kašnice o celkové výměře 0.9065
ha. Možnost propachtovat výše uvedené
pozemky bude od 1. 10. 2016.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330036501/002 pro stavbu realizovanou pod názvem Klobouky u Brna.,
příp. KNN, Cichra, za účelem umístění
distribuční soustavy kabelového vedení
NN na pozemku parc. č. 1663/1, 1665/16
v k.ú. Klobouky u Brna, se společností E.ON Distribuce, a. s., v zastoupení
E.ON Česká republika, s. r. o. Věcné
břemeno bude sjednáno za jednorázovou úplatu ve výši 2000,- Kč.
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.65447-2/VB/P, přeložka STL plynovodní přípojky pro novostavbu rodinného
domu na pozemku parc. č. 194, č. stavby
65447 v k.ú. Bohumilice. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku parc. č.
183/21 k.ú. Bohumilice v rozsahu 1 m na
obě strany od půdorysu plynárenského
zařízení se společností RWE GasNet, s.
r. o., v zastoupení RWE Distribuční služby, s. r. o. Věcné břemeno bude sjednáno
za jednorázovou úplatu ve výši 605,- Kč.
Na základě Smlouvy o nájmu pozemku
č. 1/06 a dodatků č. 1 a 2 mezi Městem
Klobouky u Brna, nám. Míru 1, 691 72,
Klobouky u Brna jako pronajímatelem
a paní ….. jako nájemcem, pronájem třetí osobě.
Bezúplatný pronájem sokolovny za účelem pořádání dětské maškarní diskotéky,
organizátorům akce kroužek De-de.
Nabídku p. Jana Křečka, Tvrdonice, na
zpracování a uveřejnění prezentace
města v aplikaci Na kole i pěšky za cenu
8 tis. Kč bez DPH.
16. Schůze Rady města
Klobouky u Brna
dne 11. 2. 2016

Rada města s c h v a l u j e
• Postup přípravných kroků pro rekonstrukci budovy internátu MěSOŠ:
1) Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy internátu
MěSOŠ – ing. Komosný, konzultace
se stavebním úřadem,
2) Oslovení více firem ve věci cenové
nabídky na stavební práce,

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

3) Ekonomika nákladů – jednání s potencionálními nájemníky ve věci jejich podílu na rekonstrukčních pracích, přehodnocení výši nájemného.
Rozpočtové opatření čís. 1/2016.
Inventarizační zprávu města Klobouky
u Brna za rok 2015.
Inventarizační zprávu MěVG Klobouky
u Brna za rok 2015.
Inventarizační zprávu MěSOŠ Klobouky
u Brna za rok 2015.
Inventarizační zprávu Základní školy
Klobouky u Brna za rok 2015.
Inventarizační zprávu Mateřské školy
Klobouky u Brna za rok 2015.
Převedení
hospodářského
výsledku MěVG do rezervního fondu ve výši
6.611,50 Kč a tvorbu investičního fondu
MěVG ve výši odpisů 38.026,00 Kč.
Účetní závěrku MěVG za rok 2015.
Převedení hospodářského výsledku
MěSOŠ do rezervního fondu ve výši
82.093,56 Kč a tvorbu investičního fondu
MěSOŠ ve výši odpisů 52.237,00,- Kč.
Účetní závěrku MěSOŠ za rok 2015.
Převedení hospodářského výsledku ZŠ
do rezervního fondu ve výši 28.341,29
Kč a tvorbu investičního fondu ZŠ ve výši
odpisů 59.307,- Kč.
Účetní závěrku ZŠ za rok 2015.
Převedení hospodářského výsledku MŠ

•
•

•

•

•

•

do rezervního fondu ve výši 2.062,54 Kč
a tvorbu investičního fondu MŠ ve výši
odpisů 5.136,- Kč.
Účetní závěrku MŠ za rok 2015.
Smlouvu o poskytnutí finanční podpory o poskytování sociálních služeb č. 034842/16/OS z prostředků
Jihomoravského kraje pro rok 2016 ve
výši 26.906,- Kč.
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro rok 2016: hasiči - na 3 nadzemní hydranty a výstroj,
úroky z úvěru, folklorní slavnosti a oprava zámku - statika.
Podání žádosti na posílení strategického
řízení a vzdělávání pracovníků úřadu a zastupitelů, žádost bude podána prostřednictvím Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy, Tř. T. Bati 5146, Zlín.
Záměr na pacht pozemků parc. č.
3164/16 orná půda o výměře 687 m²,
parc. č. 3164/66 orná půda o výměře
155 m² v k.ú. Klobouky u Brna. Minimální
pachtovné činí 2500,- Kč/ha/rok.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030028731/002
pro stavbu realizovanou pod názvem
„Klobouky u B.(17. dubna), rozš.kNN,
Palová“ za účelem umístění distribuční
soustavy na pozemku parc. č. 2458/32
v k.ú. Klobouky u Brna, se společnos-

•
•
•

•

•
•

tí E.ON Distribuce, a. s., v zastoupení
E.ON Česká republika, s. r. o. Věcné
břemeno bude sjednáno za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč.
Směrnici č. 8 o příspěvku na stravování
zaměstnanců s účinností od 1. 3. 2016.
Směrnici č. 11 upravující tvorbu a použití
prostředků sociálního fondu s účinností
od 1. 3. 2016.
Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Poskytování
bezpečnostních služeb ve městě
Klobouky u Brna“ a j m e n u j e komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Zdeněk Lobpreis,
Milena Strouhalová, Emil Rašner, Mgr.
Pavel Kotrla, Vladimír Trávníček, náhradníci: Mgr. Pavel Klement, Ing. Eva
Šerháková, Ing. Stanislav Němec,
Vlastimil Bobrovský, Mgr. Petr Hrádek.
Nabídku společnosti Deratizace 4D,
Brno – Kohoutovice, Potocká 7, na provedení celoplošné deratizace města
Klobouky u Brna.
Zakoupení prosklené čekárny na autobusovou zastávku v Bohumilicích v hodnotě 50.608,25 Kč.
Dočasné uzavření mostku na ul.
Nádražní, vedoucího přes potok Myjavka
směr Kašnice se zákazem vstupu, z důvodu jeho havarijního stavu.

Významné dny ČR
7. 4. Den vzdělanosti – byl schválen Sněmovnou 23. 11. 2005
1. máj
První máj je díky slavnému básníkovi spojován s láskou. S tímto
obdobím je spojena tradice stavění májky. V podvečer 1. května se
ještě dnes chlapci vypravují do lesa, aby uřízli pěknou břízku a postavili ji před dům své dívky. Lidový zvyk praví, že žena políbená
v tento den pod rozkvetlou třešní bude po celý rok krásná a hlavně
- jak se praví - neuschne.
8. května Den matek
S historií tohoto svátku jsou spojena především dvě jména. Americké sociální aktivistky Julie Ward Homeové, která v roce 1870 vyzvala ženy ke sjednocení proti válkám. Ve svém provolání se snažila
ustanovit konkrétní datum pro den matek, ale neuspěla. Opravdovou
zakladatelkou se stala až Anna Marie Jarvisová, která prosazovala
zavedení svátku matek k památce své vlastní matky. Poprvé jej slavila v kruhu svých přátel v roce 1907. V Československu se o propagaci svátku zasloužila Alice Masaryková, poprvé se u nás slavil
v roce 1923.
8. 5. Den vítězství
14. 5. Narození Karla IV. - Otce vlasti
15. 5. Mezinárodní den rodin
1. 6. Mezinárodní den dětí

Víte že…?

5. 6. Světový den životního prostředí – ustanoven valným
shromážděním OSN v roce 1972. Důsledky našich destruktivních
činů budou pociťovat příští generace.
10. 6. Vyhlazení Lidic
26. 6. Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a ilegálnímu obchodování s nimi. Rozhodnuto 7. 12. 1987 valným shromážděním OSN.
Užívání drog a obchodu s nimi se neomezuje jen na vybrané
sociální skupiny a netýká se jen určitých regionů. Obrovské zisky
z obchodů s drogami podněcují rozvoj korupce a násilí, již narušují
uspořádání občanské společnosti. To je velké lákadlo i pro ty nejpoctivější. Peníze získané z obchodu s drogami činí bohaté drogové elity ještě bohatšími. Drogová závislost zůstává především
tragédií jednotlivce. Ohrožuje jeho zdraví a ničí jeho schopnost
smysluplně přispívat k životu společnosti.
27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
Mezi první oběti vlády komunistů patřila česká inteligence. Profesoři, přední učitelé a studenti. Soudci a prokurátoři, kteří se podíleli na vykonstruovaných procesech, byli rekrutovaní z řad mladých lidí, již prošli ročním či dvouletým kurzem práva, pořádaným
komunisty.
M. Vlčková

…dne 3. 2. 2016 se zúčastnil soutěžního pořadu ČT Kde domov můj kloboucký občan p. Andreas
Lorenc? Kolo soutěže vyhrál a ještě se našemu městu postaral o reklamu, neboť hezky povyprávěl o naší pýše – větrném mlýně.
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Karel IV. - Otec vlasti
Letos uplyne 700 let od narození Karla
IV., narodil se 14. května 1316 v Praze jako
syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého
krále Jana Lucemburského.
Původně byl pokřtěn jako Václav. Jméno Karel přijal při biřmování během své
výchovy ve Francii. Patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku.
Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu. Také byl autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního
zákona – Zlaté buly. Ta upravovala vztah
českého státu k říši a potvrzovala výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše.
Jako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho
jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu
přes řeku Vltavu, hradu Karlštejna.
Z rozhodnutí svého otce byl malý Václav roku 1323 odeslán na výchovu k francouzskému královskému dvoru. Zde byl
biřmován a podle obyčejů přijal jméno
svého kmotra Karel. Byl také zasnouben
a posléze oženěn s královou sestřenicí
Blankou z Valois. Po svatbě však byli dětští manželé opět rozděleni a Karel se ocitl
sám mezi cizími lidmi. Roku 1325 přesídlil
přímo na francouzský královský dvůr do
Paříže. Smrt Karla IV. Sličného roku 1328
znamenala konec blahobytu jeho jmenovce. Roku 1330 byl spolu s manželkou převezen do Lucemburku. Karel působil jako
otcův místodržitel v lucemburské italské
signorii. Zde se důvěrně seznámil s italským prostředím a intrikami.
Koncem srpna 1333 vyslal J. Lucemburský Karla do Merana, kde se mimo jiné
setkal s předními českými pány. Tito ho žádali, aby neodkladně odcestoval do Čech.
Hranice českého království překročil v říjnu
1333. Jeho první zastávkou byl Zbraslavský klášter, kde již byla tři roky pohřbena
jeho matka Eliška.
Karel zpočátku neměl v Čechách žádnou moc a byl tak nejdříve závislý na svých

společnících z řad šlechty. Počátkem roku
1334 poskytlo Staré Město pražské Karlovi
dva tisíce kop pražských grošů na částečné splacení královských dluhů. Karel tak byl
brzy schopen ze zástavy vykoupit některé
královské hrady, mezi které náležel také Křivoklát, Týřov, Veveří a další. Pod svůj přímý
vliv se snažil markrabě získat i důležitá města Kouřim, Jihlavu, Ústí nad Labem, Hradec
Králové, Písek a jiné. Velkou pozornost
věnoval také rekonstrukci královského paláce na Pražském hradě, protože zde chtěl
uvítat svou manželku Blanku. Jejich manželství bylo brzy obdařeno prvním dítětem,
24. května 1335 se narodila dcera Markéta.
Stále samostatnější vystupování mladého markraběte se stalo trnem v oku jeho
otci Janovi i šlechtické obci. Na 11. června 1341 svolal J. Lucemburský slavnostní
zasedání českého zemského sněmu. Zde
král Jan oznámil šlechtě, duchovenstvu
i zástupcům královských měst své rozhodnutí, aby po jeho smrti nastoupil na český
trůn Karel. Sněm slavnostně přijal markraběte Karla jako budoucího českého krále.
Roku 1344 byl papežem pozván do
Avignonu, kde dosáhl povýšení pražského
biskupství na arcibiskupství a Čechy se tak
vymanily ze závislosti na mohučské arcidiecézi. 21. listopadu 1344 oba Lucemburkové položili základní kámen svatovítské
katedrály.
11. července 1346 poblíž městečka
Rhens na levém břehu Rýna byl Karel zvolen novým římským králem.
V sobotu 26. srpna 1346 došlo k rozhodující bitvě u Kresčaku, kde bylo špatně
vedené francouzské vojsko drtivě poraženo a svou smrt zde nalezl i Jan Lucemburský. Karel se tak stal dvojnásobným králem českým i římskoněmeckým.
Počátky jeho vlády nebyly snadné. Na
římskoněmeckého krále byl korunován 26.
listopadu 1346 v Bonnu. Korunovace na
českého krále se konala 2. září 1347 a poprvé v dějinách ji provedl český arcibiskup
Arnošt z Pardubic.

Archeopark Pavlov
Na konci května se otevírá nově vybudovaný archeopark v Pavlově. Moderní expozice
za více než sto milionů korun vzniká na unikátním území někdejšího sídliště z období paleolitu, tedy lovců mamutů. Za dlouhá desetiletí
výzkumů poskytlo toto území obrovské množství kamenných i kostěných nástrojů, uměleckých předmětů a kosterních ostatků.
M. Vlčková

Rok 1348 byl významný především pro
české země. Praha nebyla v Karlově době
jen hlavním městem českého království,
ale rovněž se stala metropolí Svaté říše
římské. 1. srpna skonala milovaná manželka Blanka, která Karla provázela od dětských let. Brzy se oženil s Annou Falckou
a připojil k zemím Koruny české Horní Falc
(Nové Čechy). Anna porodila 17. ledna
1350 vytouženého syna, byl pojmenován
Václav, avšak po roce zemřel, o něco později zemřela i Anna Falcká.
Karel se musel rozhodnout a znovu
oženit. Slavná svatba s Annou Svidnickou
(původně nevěsta pro syna Václava) se konala 27. května 1353 v Budíně a ke Koruně
české se připojila Horní a Dolní Lužice.
5. duben 1355 ve Svatopetrské bazilice
byl Karel při slavné mši pomazán a korunován za císaře společně se svou manželkou
Annou Svidnickou. Pro české země to byl
zvlášť památný den, poprvé se český panovník stal císařem římským. S císařskou
korunou na hlavě mohl Karel realizovat své
dlouholeté plány. 25. prosince 1356 vyšel
nový zákon pod názvem Zlatá bula Karla
IV., který potvrzoval svobodnou volbu českého krále v případě vymření panovnického rodu a dědičnosti po přeslici.
Po smrti Anny Svidnické, jež zemřela
při porodu syna Václava, připadlo českému království nejen Svídnicko a Javorsko,
ale také Dolní Lužice, která připadla společným dětem Karla a Anny.
Po čtvrté se Karel oženil 21. května
1363 s Alžbětou Pomořanskou.
Ke stáří Karla trápila dna, ztěžovala
mu pohyb, zřejmě byla příčinou jeho pádu
a zlomeniny krčku stehenní kosti, byl upoután na lůžko. V důsledku zápalu plic Karel umírá 29. listopadu 1378 na Pražském
hradě tři hodiny po západu slunce.
V pohřební řeči byl Karel IV. poprvé nazván Otcem vlasti. Je pohřben v sarkofágu
uprostřed královské krypty v Chrámu sv.
Víta na Pražském hradě.
M. Vlčková

Nadchází jaro…
Kdo by se netěšil na duben, měsíc jarní se vším všudy. Mnozí z nás
se na něj těší už dlouho předem, protože žádný jiný měsíc nenabízí tolik
možností k dodržování nejrůznějších
zvyků. Prvního dubna bychom neměli
zapomenout na aprílové žertíky. Na
poslední den v dubnu připadá „svátek
čarodějnic“ a ty je nutné upálit. Tak-
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zvaná filipojakubská noc. O starých
zvycích již zde bylo psáno. I dnes se
tento obyčej udržuje. V ohni se spálí
figura čarodějnice vyrobená ze slámy a starých hadrů. Pak se obyčejně
pokračuje v opékání špekáčků. Už si
málokdo tuto noc spojuje s magickými rituály.
M. Vlčková

Pálava slaví 40 let CHKO
Chráněná krajinná oblast Pálava letos
slaví čtyřicáté výročí svého vzniku. Patří
k nejpestřejším přírodním lokalitám v naší
republice. Najdete tu lesy, stepi, skály, sutě,
jeskyně, pískovny, mokřady i slaniska. Bylo
zde nalezeno přes 700 druhů rostlin. Tako-

vá druhová pestrost nemá v České republice obdobu. CHKO Pálava vznikla v březnu
1976, aby chránila to nejvzácnější, co Pálava skrývá, co nám zde zanechaly předchozí generace. A to jak hodnoty přírodní, tak
dochované památky historického osídlení.

Správa CHKO připravuje k výročí několik
akcí. Ta hlavní je naplánovaná na 7. května
v Klentnici pod Sirotčím hrádkem. Po celý
rok pak bude probíhat fotografická soutěž
o nejlepší snímky z pálavské přírody.
M. Vlčková

Velikonoční vzpomínka
„Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček.“ Učíval dědeček svoje vnuky, aby si od
děvčat vykoledovali malované vajíčko. Oni
se pak vraceli domů s plnou náručí dobrot
a s pomlázkou ozdobenou barevnými stuhami. Někdo se naučil i vrbovou píšťaličku.
A komu se povedla uplést pomlázka z osmi
mladých vrbových proutků pěkně pravidelná, získával největší obdiv. Kdo chtěl mít
vzpomínku trvalou, ponořil pomlázku do
vody a ona se mu za to zazelenala. Pustila
kořínky a mohla se vysadit znovu u potoka.
Udělal tak něco dobrého pro břehy, pro ptáky, pro přírodu i pro nás.
D. Hrádková
Foto Eliška Axmanová

„Stíhací eso“ generál František Peřina - „generál nebe“
Letos uplyne 10 let od úmrtí našeho
blízkého krajana, pana generála Františka
Peřiny. Lidé jako on pomáhali osvobodit
naši republiku od Německé okupace za ll.
sv. války. Proto je naší povinností si je stále
připomínat.
Narodil se 8. dubna 1911. Už jako kluk
byl nejmenší z vrstevníků a starší hoši si
na něm rádi zkoušeli svoje kousky. Do kloboucké měšťanky chodili z Morkůvek pěšky. Často přišel domů s rozbitým nosem, ale
nikdy neodešel z bitvy jako poražený, nikdy
nežaloval a svoje účty si s kamarády řešil
sám. Už v devíti letech se zapsal do sokolské jednoty. Miloval nářadí. Létal vlastně už
jako malý - na bradlech. Těšil se, až zesílí
a vyzkouší veletoč.
Poslední facku od své milované maminky dostal, když mu bylo 24 let a ona se
dozvěděla, že má doma leteckého pilota.
Studoval čtyři roky v utajení. Věděl, že by
to maminka nedopustila. Nechal si proto
podepsat od rodičů žádost o přijetí na vojenskou školu v Prostějově jako letecký
mechanik. Nakonec ale do žádosti dopsal,
že by rád studoval pilotní kurz. Tato touha
ho posedla, když v roce 1929 viděl v Brně

na leteckém dni svého jmenovce, akrobata
Rudolfa Peřinu. Předváděl s letadlem neuvěřitelné kousky a František neměl od té
chvíle klid. Bylo mu 18 let, měl pěkné místo
jako vyučený soustružník. Přesto byl rozhodnut všeho nechat kvůli létání.
Annu Klimešovou-Peřinovou poznal
František v roce 1936. Už byl známým akrobatickým letcem a přišel se v Olomouci ke
Klimešům najíst. Anička ho obsluhovala. A
láska pevná jako skála se zrodila. Když naši
republiku obsadila německá armáda, cítila
se celá pilotní letka č. 5 neskonale ponížena. Někteří piloti se rozhodli tajně opustit republiku a bojovat v zahraničí. Rychlá svatba
a ještě rychlejší loučení. Anička svoji roli
na vlakovém nádraží sehrála na jedničku.
Předstírat krátké odloučení. Vesele a nahlas, nevzbudit podezření, polykat slzy. Oba
tehdy netušili, že se uvidí až za dlouhých
šest let.
Pobytem ve Francii se začíná dlouhá
vojenská dráha našeho hrdiny. Setkává
se zde s kapitánem Jeanem Accartem.
Před válkou s ním soupeřil ve Švýcarsku
v Curychu v akrobatické soutěži pilotů. Teď
spolu stojí proti jednomu nepříteli. Hned
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v první bojové akci sestřelili společně tři
Messerschmitty Me 110 z patnácti a jeden bombardér Dornier Do 17 ze skupiny
bombardérů. Tady se jim jejich svižné polo-

zvraty, vruty a prudké lety střemhlav, které
předváděli rádi před publikem, velmi hodily.
Františku Peřinovi se po několika bojích začalo říkat přezdívkou Rinope. To aby jeho
rodina doma netrpěla, kdyby se o něm
Němci dozvěděli. Mluvilo se totiž o mnohých jeho úspěších dokonce i v novinách
a v rozhlase.
Neunikl ani zranění, které si tak trochu
vykoledoval sám. Rozhodl se jednou, že
pronikne do kruhu protivníkových stodesítek. Myslel si, že si netroufnou po něm
střílet, aby nezasáhli svoje letouny. To se
ale přepočítal. Vyvázl s prostřeleným pravým loktem a s osmnácti střepinami v pravé
noze. Uvědomil si, že má před sebou tvrdého a nemilosrdného soupeře. Zanedlouho
byl dokonce donucen k riskantnímu letu
do Afriky, protože Francie podepsala potupné příměří. Přistál ve městě Alžír. I zde
našel své krajany, s nimi se rozhodl odjet
do Británie. Ta se nevzdá, tam bude bojovat
o vítězství. Před odjezdem byl vyznamenán
jako rytíř francouzským Řádem čestné legie.
Roku 1940 přistál v Cardiffu. Začal sloužit u RAF. Po přeškolení z letadel Hurricane
na legendární stroje Spitfire absolvuje
František Peřina kurz pro instruktory ve
střelbě, je povýšen na kapitána a o rok později na majora. Začala mu tím práce v kan-

celáři. K létání se dostával jen málokdy a od
roku 1943 měl na starosti výhradně britské
letce. Usilovně tak bojoval až do konce války.
Jeho milá Anička jako zázrakem unikla popravě, když byla v roce 1943 odsouzena za ilegální činnost. Pomáhala židům
přes hranice. Přežila vězení v bavorském
Aichachu. Šťastně se setkali až v červenci
1945. Ani po válce však neměli v Čechách

klid. Před roztahujícími se pařáty komunismu museli zase utíkat. Více než padesát let
žili v Kanadě a v Americe. Prezident Václav
Havel mu mohl za nás za všechny poděkovat až v roce 1991. Na Pražském hradě
byl povýšen na plukovníka ve výslužbě.
Vrátili se sem natrvalo v roce 1993. Tehdy
se František zamyslel nahlas: „ Víš, pořád
si říkám: Pro tuhle zemi jsi něco udělal, tak
by sis snad zasloužil i trochu té její hlíny
nad hlavou, vedle svých rodičů...“. Generál
František Peřina zemřel 6. května 2006 a je
pochován v Morkůvkách, kde také můžete
navštívit muzeum věnované jeho památce.
Dagmar Hrádková
použité zdroje:
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•
Muzeum generálporučíka Františka
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Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince
Stalo se velmi milou a povzbuzující
tradicí, že se pravidelně 1. ledna scházejí v Kloboukách věřící z církve bratrské,
evangelické a katolické ke společné modlitbě. Letos se bohoslužba konala v Kloboukách v kostele sv. Vavřince. Přivítání
spojené s připomínkou vzájemné úcty,
jednoty a lásky pronesl otec František Trtílek. Připomněl nám také, v čem se naše
církve sjednocují a co by pro nás mělo být
podstatné. Tím společným „pojítkem“ je
jeden Pán, jedna víra a jeden křest. Ná-

sledovala modlitba za odpuštění našich
vin a čtení sv. apoštola Pavla Římanům.
Na dané téma z knihy Jozue 1. kapitola
promluvila ve svém kázání farářka evangelického sboru, sestra Martina Zuštinová.
Následovaly přímluvy, které přečetla sestra Ester Pučálková, jako zástupce církve
bratrské. Jednou z přímluv byla prosba za
naše město, aby se stalo místem pokoje
a vzájemné úcty. Bohoslužba byla propojena společnými zpěvy a zakončena modlitbou Páně. Tradiční pozdrav pronesl také
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starosta města, pan Ing. Zdeněk Lobpreis.
Křesťanské poselství přinesla za skautský
oddíl také Blanka Holásková, která vyzvala zúčastněné, aby se připojili k Tříkrálové
sbírce věnované na provoz charitativních
center a oblastní charity, které pomáhají
konkrétním osobám či zařízením. Závěrečné slovo patřilo opět Františku Trtílkovi,
který nás mimo jiné povzbudil Božím slovem: „...abyste se milovali navzájem, jako
já jsem miloval vás...“.
D. Hrádková

Novoroční kázání
„Neboj se, podívej se, až sem jsem Tě dovedl a povedu Tě
i dál. Buď statečný, odvážný, rozhodný.“
Buď odvážný a rozhodný, to znamená také: Měj zdravou sebedůvěru. Věř, že se máš o koho opřít. Udělej krok, já budu s Tebou. I když pak zjistíš, že jsi udělal chybu, budu s Tebou a pomůžu Ti tuto chybu napravit. Musíš ale vyjít. Na cestu, která se bez
chyb neobejde.
Rozhodnost a udatnost z nás tedy ještě nedělají nějaké bojovníky a superhrdiny. I ti, kdo jsou rozhodní a stateční, jsou zranitelní a chybující.
A přece to nevadí. Přesto nám Bůh říká: „Neboj se, neděs
se.“ Chce nám tím říct, že se život v důvěře a bez strachu vyplatí,
a to i přesto, že je tento svět nebezpečný a život s sebou nese
rizika. Může se stát, že budeme zraněni, a může se stát, že my
někoho zraníme. Aby nás ale vůbec mohlo něco v životě potkat,
potřebujeme se otevřít, přestože to s sebou nese riziko. I s tímto
vědomím, s vědomím tohoto rizika, se nemáme bát.
Proč? Protože život v nedůvěře, v neustálém strachu a napětí
vede k tomu, že jednáme nepružně a omezeně. Takový postoj
nás zbavuje svobody.
Co je to pravá statečnost a svoboda, ukázal jiný nositel jména
Jozue - Ježíš.
I o něm se dá říct, že byl rozhodný a statečný. Dokázal během
svého života stát za tím, co říkal. Byl pohotový, duchapřítomný,
neskočil každému na lep. A přece byl v první řadě otevřený a tím
zranitelný. Ukazoval zranitelnost během svého života i smrti. Dokonce podle našich lidských měřítek úplně prohrál. Byl popraven
na venkově jako bezvýznamný politický vězeň. V dnešním světě
bychom to označili za totální fiasko.
Asi nejvýstižnějším mottem celého křesťanství je „Ve slabosti
je síla“. Nakonec zvítězí dobro. Ježíšův příběh nekončí smrtí, ale
vzkříšením.
Následovat Jozua i Ježíše znamená uvědomit si, že nezachraňujeme my lidé, ale Bůh. Nemusíme si hrát na dokonalé, a přece
být stateční. Bůh, který nás zná, chce být s námi. Můžeme tedy
být sami sebou, dokonce ukázat a přiznat svou zranitelnost, protože s ní nejsme sami.
Přeji vám všem, aby byl pro vás rok 2016 požehnaný.
Martina Zuštinová

Hospodin řekl Jozuovi:
„Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes Jordán do země, kterou dávám Izraelcům.
Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout
a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs
se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“
Milí přátelé, stojíme na prahu nového roku, který se podobá
nové neprobádané zemi, před kterou stál kdysi dávno Jozue.
S jakými pocity hledíme do budoucnosti?
V Jozuovi pohled k nové zemi možná vzbuzoval úzkost, obavy. Právě přišel o svého učitele a průvodce, o toho, který dovedl
lid Izraele z Egypta až sem. Mojžíš zemřel a vedení má převzít
on, Jozue, ač není nejmladší a nikdy samostatně Izrael nevedl
Neznámá země v nás může vzbuzovat starosti, úzkost.
Také my se můžeme cítit na prahu toho nového roku sami,
opuštěni. A některým z nás opravdu, podobně jako Jozuovi, nedávno někdo umřel. Někdo, koho jsme měli rádi a kdo byl pro nás
důležitý. Bez koho si budoucnost opravdu neumíme představit.
Víme proto, jak se asi Jozue cítil, a Boží slovo Jozuovi je určeno
i nám: „Neboj se,“ říká Bůh, „vždyť já budu s tebou.“
S jakými pocity a myšlenkami vstupujeme do nového roku?
Někteří z nás možná cítí obavy z toho neznámého, co nás
v dalším roce čeká. Je možné, že nás čekají věci dobré, ale je také
možné, že budeme muset projít utrpením malým nebo velkým.
Jiní z nás jsou možná naopak plni plánů a nadějí. Chtějí dosáhnout toho nebo onoho, mají svá konkrétní přání a své představy, které chtějí naplnit. Ale kdo ví, jestli se jim vše podaří, jestli
dosáhnou toho, o čem sní?
Dnes ještě nevíme, co nám budoucnost přinese. Co je tedy
naší jistotou v tomto nejistém světě? „Neboj se, neděs se. Já
budu s Tebou,“ říká Hospodin. „Nenechám Tě klesnout a neopustím Tě, ať Tě v životě potká, co chce.“ To je velké zaslíbení.
Někteří se ovšem zeptají: „Co to vlastně získáváme tím, že je
Bůh s námi?“ Dovedu si představit, že se tak ptali také Izraelité,
kteří po celých dlouhých 40 let putovali pouští. Co z toho máme,
že je s námi Bůh? Pro Izrael to byla dlouhá cesta pouští, ale právě
dnes vidíme, že se chýlí ke konci. Izrael vstoupí do země zaslíbené. Hospodin plní sliby, které lidem dává. Neopouští je a vede
je k dobrému cíli.

Svědek z dávných časů
Rekvizice zvonů za 1. světové války
nepostihly pouze české země, ale celé
Rakousko-Uhersko. Zvony byly v očích
těch, kteří vedli tuto strašnou válku, „nepostradatelným“ prostředkem vedoucím k vítězství císařsko-královských zbraní a záchraně rozpadající se monarchie. Zvony
určené k oslavě Boha, k službě člověku
a jeho ochraně měly sloužit opačnému
účelu. Tento osud potkal v předposledním
roce 1. světové války i kloboucké zvony.
Už od r. 1915 se začíná s výkupem cínových předmětů a soupisem zvonů. Ke
skutečnému rekvírování se přistoupilo od
srpna 1916, přičemž za kilogram zvonoviny byla proplácena náhrada 4 koruny.
Rekvírovány byly zvony mladší r. 1600, až

na označené výjimky, přičemž však z každého okresu měly být zrekvírovány alespoň 2/3 celkové hmotnosti zvonů. Druhá
rekvizice z 22. 5. 1917 se vztahovala na
všechny zvony, kromě těch s historickou
či uměleckou hodnotou, signálních zvonů
a zvonů menšího průměru než 25 cm. Po
nich měla následovat ještě třetí rekvizice
v r. 1918, ale k tomu již naštěstí nedošlo.
Na rozdíl od propracovaných a v podstatě, až na výjimky, precizně provedených
rekvizicí během 2. světové války probíhaly
rekvizice v letech 1. světové války zcela jinak. Zvony byly, jako strategická surovina,
určeny k válečným účelům. Těmito „válečnými účely“ byla zpravidla výroba kanónů,
ale v některých případech k tomu vůbec
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nedošlo. Je například známo, že část zvonové mědi posloužila na výrobu zelené
skalice, jež byla využita proti révokazu na
uherských vinicích. Zvony skupovali židovští obchodníci od již tehdy korupcí nasáklé
vojenské správy. Tyto rekvizice vyvolaly
vlnu odporu. V regionálních časopisech se
objevují četné články na památku zvonů,
někteří lidé z vesnic se dokonce pokoušejí
zvony ukrýt. Někde se také podařilo vojáky, kteří měli vykonat rekvizici, opít a zvony
od nich záludně „za babku“ koupit, nebo je
alespoň na poslední chvíli ukrýt.
Zvony často byly při snímání prostě shozeny dolů z věže, takže i některé
z těch, jež rekvizici přečkaly, si na tuto
událost dodnes nesou památku v podobě

otlučení nebo uražených uch. Bezmocný
odpor lze vidět i v lidové moudrosti, která
říká, že kdo vztáhne ruku na zvony, prohraje válku. Pokud se zvony nepodařilo ukrýt
ani nijak zachránit, byly někdy alespoň
pořízeny jejich fotografie, sádrové odlitky,
kopie nápisů, zvukové nahrávky, nebo byly
ukryty některé jejich střepy – a pokud se
nám tyto doklady podaří dnes dohledat,
můžeme si alespoň udělat představu o podobě dnes již neexistujících zvonů.
Důvody velkého odporu proti rekvizici je
třeba vidět také v tom, že se jednalo o vůbec první rekvizici takového druhu – situaci
lze srovnat snad jedině s léty 1810-11, kdy
kvůli státnímu bankrotu byly zrekvírovány
zlaté a stříbrné kostelní předměty. Pravdou
je, že zvony a kanóny spolu souvisejí už
od středověku, neboť se odlévají z podobného kovu – zvonovina je velmi tvrdý bronz
s obsahem 78 % mědi, 22 % cínu; dělovina je o něco měkčí, obsahuje zhruba 10
% cínu. Proto je také vyráběli stejní mistři.
Zvonaři se nemohli uživit pouhým odléváním zvonů a vyráběli i celou řadu dalších
kovových předmětů – kanóny, pušky, roury,
křtitelnice, nádobí, rakve, náhrobní desky
atd. I dnešní zvonařské dílny se zpravidla
zabývají také uměleckým sochařstvím.
V době válek proto při nedostatku kovů
čas od času docházelo k přelití zvonů na
kanóny (a v době míru naopak z kanónů
na zvony – zejména z kanónů ukořistěných
nepříteli), vždy však šlo o jednotlivé kusy.
Systematické odebírání zvonů v době 1.
světové války nemělo v české historii obdobu, podobná situace nastala pouze ve
Francii za Velké francouzské revoluce,
kdy bylo rovněž zrekvírováno několik tisíc
zvonů. Mimochodem přelévání zvonů na
kanóny využila také lidová tvořivost k pověsti, která říká, že zvony odlétají do Říma
pro požehnání Svatého otce a ani po přelití
se nezbavují tohoto čestného úkolu, takže
prý dělostřelci na Piavě o velikonoční noci
postrádali svá děla…
Vraťme se však do roku 1917, kdy
v úterý 29. května proběhla válečná rekvizice zvonu z věže kostela sv. Vavřince
v Kloboukách. Tohoto válečného roku postihla pohroma v podobě rekvizice katolickou věž ještě jednou, a to na svátek patrona kostela, tj. 10. srpna. Rekvizicím byli
přítomni snad všichni farníci. Mezi nimi
i tři sestry Špačkovy. Musel to být smutný a otřesný pohled na shazované zvony,
které se při dopadu s posledním zaduněním rozbily na mnoho kusů. A právě sestry
si všimly jednoho úlomku, který odlétl do
křoví, poblíž kterého stály. Podařilo se jim
tento úlomek nepozorovaně ukrýt a později odnést domů. Po mnoha letech tento
téměř zapomenutý úlomek darovaly p.
Karlu Samcovi. Díky jeho synovi Vojtěchu
Samcovi se tento vzácný úlomek dostal
až ke mně. Je úžasné, že z tolika úlomků

odletěl k nohám mladých slečen zrovna
tento. Vždyť pokud by na úlomku nebyla
nepatrná část letopočtu či výzdoby, nebylo by možno určit, o jaký zvon se jedná.
Nepravidelný úlomek má hmotnost 2910g.
Max. šířka úlomku je 180 mm, max. výška pak 170 mm. Síla lomu je od 20 do 25
mm. Úlomek je zdoben květinovým dekorem. Mezi tímto dekorem je část nápisu EX
VET. A to stačilo, aby bylo možné určit konkrétní zvon. Ve farní kronice se zachovaly opisy nápisů zrekvírovaných zvonů. Při
rekvizici 29. května 1917 byl odebrán zvon
z roku 1792. Dle farní kroniky byl zavěšen
19. října 1792. Jeho hmotnost byla 492
kg. Bohužel záznam o ladění či spodním
průměru zvonu neexistuje. Zvon je dílem
brněnského zvonaře Klementa Stechera,
jak nám mimo jiné prozrazuje nápis, který
zvon nesl: „EX VETERE RUMPTA FUSA
EST NOVA PRAESENS CAMPANA DIVO
LAURENTIO SACRATA SUB LUDOVICO
WAGNER DECANO FUNDO REGIO
EXPENSAS
FERENTE
(CLEMENS
STRECHER BRINN MDCCXCII).“ (Tento
zvon byl nově ulit ze starého puklého za
Ludvíka Wágnera, děkana, nákladem
státním, od Klementa Stechera v Brně
1792). Tento nápis potvrzuje také Jakub
Vrbas (Pohledy do minulosti Klobouk, str.
161). Je možné se také setkat s nápisem, který uvádí Jaromír Bukovanský ve
Vlastivědě moravské (Klobucký okres, str.
41). Ten je však neúplný: „EX. VETERE.
AE. RUPTA. PRAESENS. CAMPANA.
NOVA. FUSA. EST. DIVO. LAURENTIO.
SACRA. – CLEMENS. STECHER. IN.
BRINN 1792.“(Tento nový zvon zasvěcený sv. Vavřinci byl ulit ze starého puklého. Klement Stecher v Brně 1792.)
Každopádně se dozvídáme, že zvon byl ulit
ze starého puklého. Tato informace, vzhledem k chronologicky přesnému vedení zá-
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znamů o pořizování zvonů ve farní kronice,
je s největší pravděpodobností důkazem
existence onoho “puklého“ zvonu ve věži
kostela před jeho přestavbou započatou r.
1655. Teoreticky je možno poškození zvonu spojovat s požárem kostela v době uherských nájezdů za třicetileté války. Tento
zvon (třetí v pořadí od přestavby kostela r.
1655) poté, co byl nově přelit, v podstatě
ihned po svém zavěšení roku 1792, převzal díky své velikosti varovnou funkci od
prvního zvonu zavěšeného do nové věže
roku 1658. Ohlašoval požáry a také nebezpečí vojenského vpádu. Varoval tak před
francouzskou armádou roku 1805 a 1809.
Oznamoval obrovský požár, který vypukl
20. dubna r. 1826 a strávil kromě stodol
a hospodářských stavení, rovněž 68 domů
i s radnicí a obecním archivem. Naposledy
se před nepřátelským vpádem varovně
rozezněl v neděli 15. července 1866, kdy
po bitvě u Hradce Králové přitáhlo pruské
vojsko do Klobouk, údajně v počtu 35 000
vojáků. O zvonu v době pruské invaze vypráví i úsměvná pověst o Prajzích v knize
Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova.
Tento vzácný svědek dávných časů se
téměř po sto letech vrátí tam, kam patří,
na věž kostela svatého Vavřince. Zde si
budou moci návštěvníci věže tento vzácný artefakt prohlédnout například při Noci
kostelů.
Robert Huk
Prameny:
• Řím. kat. farní archiv Klobouky
• Bukovanský, K. J.: Klobucký okres.
Vlastivěda moravská, sv. 29. Brno
1909.
• Vrbas, J.: Pohledy do minulosti
Klobouk. Mikulov 1999.
• http://www.obeczvanovice.cz/kaple-a-zvony/
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Malým školákům ještě neoschlo první
vysvědčení a už tu jsou další noví žáci –
předškoláci, připraveni rozvinout svůj talent a dokázat svoje schopnosti. Ve středu
8. 2. odpoledne se přijímalo hned ve třech
třídách, protože přijímací místnost praskala ve švech.
Lukášek má určitě obavu z toho, jak
to zvládne, a strach mají možná i jeho rodiče. Vypadá to jako v čekárně u zubaře.
Ale nikdo nekřičí, nepláče ani
neutíká. Vždyť mu tady nikdo
neublíží, paní učitelky umí
povzbudit, dodat sebedůvěru a přátelsky si popovídat.
Každý se zhluboka nadechne a hrdě řekne své jméno.
Pak už jen odpovídá na zvídavé otázky a soustředěně
plní zadané úkoly. Může se
taky stát, že mu něco nepůjde, ještě pořádně nepozná,
která ruka je levá. A ten jeho
pohodlný jazýček! Jen se mu
v puse válí a mlsá sladkosti,
ale „c, s, č, š, ž, l, r a ř“ ne
a ne pořádně vyslovit. Taky
se mu nechce dlouho sedět.
Stále se vrtí, houpe nohama,
kleká si nebo si s něčím hraje.
A přitom ani neví, proč by měl
dělat něco, do čeho se mu
vůbec nechce. Pak bude asi
nejlepší ještě si na školní lavici chvilku počkat. I to se může
stát, a není to žádná ostuda.

Znamená to, že jeho tělo není ještě připraveno na tak náročnou každodenní práci.
Proto ho necháme ještě dorůst, dozrát.
Jako jablko, to taky netrháme zelené.
Možná půjde Lukáškovi všechno samo.
Básničku řekne pěkně hlasitě a slíbí, že
i to zatrápené R, Ř do prázdnin dožene.
Barvy má v malíčku a co je vlevo, vpravo,
nahoře nebo dole, to se ani ptát nemusíme. Čtyři švestky spočítá bez mrknutí oka
a ještě nás poučí, že je jich víc než hrušek,
protože ty jsou jen dvě. Taky si už pamatuje některá písmena. „Máma má na začátku
M a já L,“ pochlubí se nakonec. A my víme,
že se spolu v září uvidíme.
Základní škola v Kloboukách má zřejmě výbornou pověst. Letos k zápisu přišlo
rekordních padesát sedm dětí. S třinácti
loňskými odklady je prozatím přihlášeno
70 žáků. Musíme také odečíst několik dětí
s letošními odklady, o kterých ještě rodiče
přemýšlejí. A pokud nám počty vyjdou na 3
třídy, bude to úspěch nejen díky předškolákům z Klobouk. Děti z Bohumilic, Velkých
Hostěrádek, Morkůvek, Brumovic, Krumvíře, z Kašnice i z Borkovan u nás totiž vídáme už pravidelně. Pro všechny předškoláky
chystá naše škola tradičně Školičku nanečisto. Je to dobrý ukazatel školní zralosti
a výborný prostředek, jak se seznámit s cizím prostředím. 1. září si děti řeknou: „Tady
to znám, tady už jsem byl. Líbilo se mi tady
a těším se, co nového uvidím a uslyším.“
Taky se na nové prvňáčky moc těšíme
a doufáme, že si spolu budeme rozumět.
D. Hrádková

Workshop šití sovích polštářků
Zimní sobotní odpoledne 13. února 2016 se sešli rodiče se
svými dětmi z 2. A třídy ZŠ v Kloboukách u Brna ve škole ke společnému šití sovích polštářků. Velkým překvapením byly nejen
krásné výrobky, ale také to, že s dětmi přišly a šily nejen maminky,
ale také babičky a tatínkové.
Děti vybíraly látku, obkreslovaly střih a stříhaly. Rodiče nebo
prarodiče potom šili na vlastních nebo zapůjčených školních šicích strojích. K tomu domácí koláče, buchty, bábovky a tousty.
Takže pohodové a příjemné setkání pro všechny zúčastněné.
A proč si vlastně vybrali účastníci sobotního workshopu ke své
tvorbě polštářků zrovna sovu? Odpověď je prostá. Kluci a holky
z 2. A jsou již od září třídou „moudrých soviček“. Ve třídě mají
vše v duchu tohoto nádherného nočního ptáka, kterého všichni
známe z pohádek jako nositele moudrosti a vědění. Soví rozvrh
hodin, kalendář, hodiny na zdi. Sovičky zdobí nástěnky a výukové
materiály. A od únorové soboty má většina dětí 2. A symbol sovy
také doma ve svých pokojích.
Dagmar Urbanová
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Zimní SvP
Poslední lednový týden vyrazilo 25 žáků 2. tříd ZŠ v Kloboukách u Brna směr Vysočina. Svou druhou zimní školu v přírodě
strávili se svými paními učitelkami v malé vesničce Bolešín. Dopolední lyžování na dobře upravené sjezdovce v Olešnici a odpolední
procházky lesem byly hlavním programem každého dne. Nechyběly však ani hry, zpívání při kytaře, soutěže, hlavně děvčaty oblí-

bené diskotéky a samozřejmě plnění školních povinností.
Týden plný pohody, legrace a přátelství s příjemným zázemím
v penzionu pana Šikuly si všichni pochvalovali. Pobyt na čerstvém
vzduchu a na sněhu prospěl všem účastníkům a není pochyb, že
se za rok na Vysočinu opět vrátíme.
Dagmar Urbanová

Robotiáda 2016
V pátek 12. 2. 2016 se zúčastnil tým
robotického kroužku ZŠ Klobouky u Brna
Robotiády – třetího ročníku soutěže ve
stavbě robotů ze stavebnice Lego Mindstorms. Soutěž byla rozdělena na dvě
sekce: žáci ZŠ a SŠ. Soutěžit mohly až
pětičlenné týmy žáků ve věku do 15 let
(tedy žáci 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií)
a studenti ve věku 15-19 let (tedy studenti
SŠ), kteří mají robota ze stavebnice Lego
Mindstorms. V našem případě jsme požádali o výjimku, protože ze stavebnic, které
máme v kroužku k dispozici, nelze postavit
soutěžní roboty pro dva týmy současně.
Takže jsme postavili jeden soutěžní tým ze
šesti žáků. V soutěžním týmu jsme měli tři
žáky ze ZŠ a tři žáky z MěVG.
Soutěž probíhala ve VIDA Science
centru v bývalém pavilonu D brněnského
výstaviště. Začátek byl 8:30, kdy proběhla
registrace. Po technické přejímce robotů

začala vlastní soutěž nejprve Robopřehlídkou, potom soutěží v kategorii „čára“, soutěží v kategorii „dálkově ovládaný medvěd“
a nakonec byla kategorie „freestyle“.
Každý tým si musel vybrat jednu ze
dvou hlavních kategorií a zúčastnit se Robopřehlídky. My jsme se rozhodli zkusit
štěstí v obou hlavních kategoriích.
Na Robopřehlídku jsme použili již
osvědčený „Větřák“. Jako jedni z mála
jsme přitom splnili podmínku, že robot
musí jet po vyznačené trati.
V kategorii „čára“ nám nepřálo štěstí
a robot se nedokázal vyrovnat s překážkami na trati. Přestože při ladění v kroužku
dosahoval výborných výsledků a na prvním ročníku Robotiády jsme obsadili s našimi dvěma týmy 2. a 4. místo, nepodařilo
se nám tentokrát projet celou soutěžní trať,
což znamenalo diskvalifikaci. O náročnosti
této disciplíny svědčí výsledky, kdy ze 49

Náš tým v soutěžním sále

přihlášených týmů nezvládlo na první pokus trať 60% závodníků a celkově soutěž
dokončilo 32 týmů.
V kategorii „medvěd“ jsme měli první dva časy průměrné. Ve třetím pokusu
se nám zadařilo a David zajel skvělý čas
18,596 s. Měli jsme druhý nejlepší čas ve
své třídě a třetí nejlepší v celé soutěži. Při
rozjížďkách, které měly rozhodnout o pořadí na bedně, už jsme takové štěstí neměli,
takže jsme se museli spokojit s bramborovou medailí. Náš výsledek v konkurenci 53
týmů je i tak skvělý a David sklidil zasloužený potlesk.
O tom, co obnášely jednotlivé kategorie, stejně tak o dalších podrobnostech
o soutěži včetně oficiálních výsledkových
listin se můžete dočíst tady: http://www.robotiada.cz/robotiada.
Text a foto Jaroslav Pavlík
Vedoucí kroužku

Soutěžní jízda v kategorii „medvěd“
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Zimní trojboj
V naší školní družině se snažíme téměř
každý den, pokud je příznivé počasí, část
odpoledne trávit pobytem na čerstvém vzduchu na školním hřišti. Po návratu z vánočních
prázdnin napadl sníh, a děti si tak konečně
mohly užít sáňkování a bobování. Vychovatelé Šárka Foretníková, Bronislava Černá
a Martin Vávra připravili pro děti jedno odpoledne tradiční „Zimní trojboj“, tedy soutěž
spočívající ve třech disciplínách – tažení kamaráda na bobech (tzv. „psí spřežení“), hod
sněhovou koulí na cíl (v našem případě kmen
stromu) a válení sudů na sněhu. Do soutěže
se nadšeně zapojily téměř všechny děti navštěvující školní družinu, které byly rozděleny
do čtyř kategorií – mladší kluci a holky (1. třída) a starší kluci a holky (2.–4. třída). Výkony
soutěžících v jednotlivých disciplínách byly

často velmi vyrovnané a o vítězství rozho- 2. místo: Mariana Trlicová, Daniela Mrázodovaly detaily. Vychovatelé výsledky pečlivě
vá, Pavel Kříž a Štěpán Hrnčíř
zaznamenávali a druhý den proběhlo slav- 3. místo: Eliška Jerglová, Aneta Novotná,
nostní vyhlášení spojené s předáním diplomů
Daniel Zich, Dominik Kováč
a cen. Zde je přehled oceněných v jednotlivých disciplínách a kategoriích:
„Psí spřežení“:
1. místo: Eliška Herzánová, Aneta Novotná,
Hod koulí:
Štěpán Hrnčíř a Martin Gratcl
1. místo: Eliška Bečvářová, Eliška Dufková, 2. místo: Adéla Hovězáková, Dorota HrádŠtěpán Hrnčíř, Dominik Kováč, Barbora
ková, Tobiáš Charvát a David Klement
Hankeová, Ondřej Klement a Alexandr 3. místo: Pavla Hutáková, Kristýna ŠebestoTroubil
vá a Tomáš Hrnčíř
2. místo: Alena Bobková, Aneta Kaňová, Valentýna Žáčková
Všem oceněným gratulujeme! Na závěr
bychom rádi připomenuli, že důležitější než
Válení sudů:
vítězství byla účast, snaha o vítězství a ra1. místo: Anna Effenbergerová, Tobiáš Char- dost z pohybu.
vát, Alena Dostálová a Martin Gratcl
Martin Vávra

Třeťáci v planetáriu
Ve čtvrtek 25. 2. vyjeli žáci třetí třídy naší ZŠ
na „malý“ výlet do Hvězdárny a planetária Brno.
Těšili se, až usednou do pohodlných polohovacích křesel a zahledí se na rozzářenou noční
oblohu v digitáriu. Vždyť někteří zde ještě nikdy
nebyli.
Nakonec se všichni dočkali. Seznámení s celou Mléčnou dráhou bylo provázeno zajímavým
a poutavým výkladem. Kromě hvězdné oblohy
děti zhlédly představení „Astronaut“, kde si mohly téměř na vlastní kůži vyzkoušet ,co vše se při
startu kosmonauta do vesmíru děje, jak se kosmonaut při startu cítí a co vidí. Protože se školní
pořad v Brně dětem moc líbil, slíbili jsme si, že
sem ještě někdy zavítáme.
Jitka Ponzerová
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Dílny v ZŠ v novém kabátě
Na jaře loňského roku byla ministerstvem školství vypsána výzva č. 57, která
poskytovala peněžní dotaci k vybavení některých učeben. Vedení základní školy se
k výzvě přihlásilo a získalo finance (200
000,- Kč) na vybavení učebny dílen. Už
v prosinci se tak mohli žáci radovat z nové
hoblice, z osmi ponků se dvěma svěráky,
z ručního nářadí pro děti a velkých skříní na
ukládání pomůcek.
D. Hrádková

Polyhodinový volejbalový turnaj
O vánočních svátcích se otevřely dveře tělocvičny ZŠ pro sportovce tělem i duší. Koho už omrzel televizní program, ze sladkého
cukroví ho rozbolely zuby a přibyla kila, ten se nechal zlákat na
polyhodinový volejbalový turnaj. Letos se sešla v pondělí 27. 12.
tři šesti- až osmičlenná družstva, která se potýkala bez přestávky
v zarputilém zápase od 14.00 až do 22.00 hodin. Nutno dodat,

že letošní turnaj byl už sedmnáctým v pořadí. V počátcích tohoto turnaje se dokonce hrálo celých 12 hodin, což byl úctyhodný,
ale vyčerpávající výkon. Někteří nadšenci se zúčastňují pravidelně
a nevynechali žádné utkání. Je tedy téměř jisté, že příští rok se do
historie turnaje připíší další sportovní výsledky.
D. Hrádková

Vánoční vystoupení
v domě s pečovatelskou službou
I ve školní družině při ZŠ v Kloboukách
u Brna to celý prosinec žilo v duchu Vánoc.
Rukodělné tvoření ozdob a drobných dárků, výtvarné činnosti, zimní výzdoba oken,
pečení cukroví, vánoční besídka s dárky.
O svou adventní náladu se rozhodly
děti se svými paními vychovatelkami podělit
s babičkami a dědečky z domu s pečovatel-

skou službou, který se nachází v blízkosti
ZŠ. Pod vedením paní vychovatelky Černé
několik dětí připravilo vystoupení plné básniček, písniček o zimě a vánočních koled.
Nechybělo ani taneční vystoupení či hra na
flétnu. Zbylé děti vyrobily pro potěšení obyvatel domu vánoční přáníčka.
Děti byly přijaty v domě s pečovatelskou

Projekt Ekoškola
Akce Ekotýmu
Soutěž tříd i jednotlivců NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBY Z ODPADOVÝCH NEBO PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
Mladší žáci vyráběli krásné vánoční ozdoby společně se svými
třídními učitelkami, ti starší po vyučování ve skupinkách ve svých
třídách, nebo v rámci výtvarné výchovy, někteří i sami doma.
Všechny třídy byly hezky vyzdobené, nechyběly ani vánoční
stromečky.
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službou opravdu srdečně a věřím, že se
nám vystoupením i přáníčky podařilo přinést obyvatelům domu sváteční atmosféru.
Poděkování za tuto pěknou akci patří nejen
dětem ŠD a všem vychovatelům, ale také
personálu pečovatelského domu, který nám
vystoupení umožnil.
Šárka Foretníková

klobouček 5
Vyhodnocení:
1. stupeň – 1. místo třída 2. A, 2. místo třída 2. B a 1. B a na 3.
místě skončila třída 4. A
2. stupeň – 1. místo třída 6. A, 2. místo třída 8. A a na 3. místě
skončila třída 7. B
Jednotlivci – velkou pochvalu zaslouží zejména žáčci ze třídy 2. A:
Kristiánek Bořil a Radimek Doležal
Vítěze čekala sladká odměna a samozřejmě diplomy!

Ekologický výukový program
„JAK SE VYZNAT V EKOZNAČKÁCH“
Ve čtvrtek 4. února 2016 jsme na naši školu pozvali zástupce
EkoCentra z Brna, aby žáky 7. a 8. ročníku seznámili s ekoznačkami, se kterými se setkají na obalech některých výrobků.
Studenti získali přehled o pojmu „ekologicky šetrný výrobek“
a o dalších ekoznačkách, včetně značení „fair trade“ a „produkt
ekologického zemědělství“. Zjistili, jaké výrobky jsou jimi označovány a jaké výhody pro přírodu a zdraví přinášejí. Životní cyklus
výrobku porovnávali s koloběhem látek v přírodě. Pomocí ukázek
obalů různých produktů a zábavných úkolů na stanovištích žáci
mohli kriticky zhodnotit, jaký je mezi výrobky rozdíl.
Jak výukový program zhodnotila žákyně Adriana Trutmanová,
8. A: Vyznáte se v ekoznačkách? Kontrolujete na výrobku jeho
značku nebo složení? Co jsou to vlastně ekoznačky? V tomto vý-

ukovém programu jsme se všechno dozvěděli. A ještě více, například jak chránit naši matičku Zemi i kupováním výrobků.
Nejdříve jsme zkoumali obaly od výrobků. Právě na nich byly
značky, o kterých už víme, co znamenají. Na obrázcích, které se
měly seřadit, jsme poznávali cyklus výrobků od počátku až po jeho
finální podobu. Taky jsme si zahráli hru „jak se chovají spotřebitelé“.
Hlavně, zda nakupujeme správně, jak je důležité sledovat složení
a jak můžou být reklamy vábné. Nejvíce se mi ale líbilo plnění úkolů
na stanovištích, kde jsme po skupinkách také doplňovali pracovní
listy. Celkem jsme prošli 5 stanovišť. První stanoviště bylo zaměřeno na čisticí prostředky. Zejména ty, které nezatěžují životní prostředí, ale také ty z dob našich prababiček.
Hodně zajímavého a hlavně nového jsme zjistili u druhého
stanoviště s názvem „Vejce“. Víte, co znamenají čísla a různá jiná
označení na vejcích v obchodě? My už ano!
Na třetím stanovišti jsme zkoumali visačky na textilních výrobcích, mluvili jsme o certifikovaném oblečení a taky jsme zjistili,
že třeba jediné džíny můžou procestovat půlku světa, než se dostanou k nám, nakupujícím. Čtvrté stanoviště bylo o lese, hlavně
o tom ekologickém. A na posledním stanovišti se řešil problém
čokolády a výrobců kakaa. Na mapě jsme vyhledávali státy – pěstitele kakaovníku, ekonomicky vyspělejší a chudší, a srovnávali
jejich podmínky.
Myslím, že se všem tento program moc líbil. Určitě jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Bylo to zajímavé!
Text a foto: Mgr. M. Hečová

MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM
Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel 519 420 066, e-mail: gymklob@seznam.cz, www.gymklob.info
ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný

Maryša – Ještě trochu kávy, prosím!
Dne 1. 2. se třída V.G zúčastnila divadelní dílny v HaDivadle na téma hry Maryša.
Program začal velmi zajímavě. Všichni si zapomněli přezůvky a první překážka
byla na místě. Naštěstí byli v divadle hodní a nechali nás trochu jim to tam zašpinit.
Poté jsme zkoušeli folklorní tance. Jedním
z nich byla pro některé již známá vrtěná. Následně jsme přešli na samotné jeviště, kde
jsme pracovali se scénosledem. Pro některé
z nás, kteří vůbec netušili, oč jde, byl tento
úkol nejhorší. Ale nebyli bychom gymnazisté, kdybychom se s problémem neporvali!

Sice jako každý člověk s hromadou chyb,
ale úkol jsme splnili. Naším dalším úkolem
bylo vytvořit charakteristiku hlavních postav.
Byli jsme tedy rozděleni do skupin, které se
z důvodu vypočítavosti některých studentů
musely měnit. Skupiny obdržely několik replik, které měly pomoci postavu charakterizovat… Po provedení a následném zapsání
údajů nás ale čekal šok a na povrch musely vyplout naše herecké schopnosti. Každý
z nás měl ztvárnit jednu vlastnost dané postavy. Kreace některých z nás opravdu stály
za to. I s tímto úkolem jsme se porvali jako
správní studenti. Tím ale naše herecké výko-
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ny nekončily a my museli udělat živý obraz
scény a následně i její alternativu. Opravdu
bych vám přála vidět ty alternativní konce
a neotřelý způsob jejich provedení. Po tomto
úkolu jsme se již dočkali naší vytoužené hry
v podání profesionálů.
Dílna nám pomohla porozumět samotné hře a skvěle jsme se u ní pobavili.
Těšíme se na další setkání s divadlem
a doufáme, že seminární práce na téma
Maryša se bude paní učitelce Pilařové líbit
stejně jako naše divadelní výkony.
Za kvintu své zážitky zprostředkovala
Katka Řezáčová, studentka

klobouček 6

Studenti gymnázia a Múza recitace
9. února se ve Velkých Pavlovicích konalo okresní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov. Naše gymnázium se jako tradičně
zúčastnilo v plném počtu a studenti předvedli skvělé výkony, za
které byli porotou oceněni.
V I. kategorii soutěžily Pavlína Krmelová a Silvie Miklíková, obě
postoupily do krajského kola: Pavlína z 1. a Silvie ze 3. místa. II. kategorie byla zastoupena dvěma borci: Davidem Stejskalem a Davidem
Kozielem, a studentkou sexty Monikou Koutnou. I v této kategorii
jsme byli ve velké konkurenci úspěšní: do krajského kola postupuje
z 2. místa David Stejskal a druhý
David obsadil krásné 3. místo.
V sobotu 27. 2. se jmenovaní
studenti zúčastnili regionálního
kola, které pořádalo studio Špíl
Berg ve spolupráci s DIFA JAMU.
Ve velké konkurenci velmi dobře
obstáli a měli možnost se zúčastnit workshopů pod vedením
odborných lektorů. Všem blahoFoto:Jeff Kratochvíl
přejeme!

Další úspěch zaznamenal maturant David Stejskal na 5. ročníku Memoriálu Rosti Čtvrtlíka – Čtvrtlístek 2016 v oblastním kole
v Brně, které se konalo v Divadle Bolka Polívky za účasti herců
Jana Potměšila, Mileny Steinmasslové a Ilony Svobodové jako
porotců. David získal cenu poroty jako „Největší borec“ a mohl si
vyzkoušet, jaké to je na profesionálním jevišti.
Doufáme, že všichni studenti zůstanou v zajetí Múzy poezie co
nejdéle.
Mgr. Renata Pilařová

Foto: Renata Pilařová

Kloboucká pětka 2016
Letošní, už 11. ročník soutěže pro žáky co nejvíce otázek z doby kralování slavného žovku. Po přestávce následovalo to nejtěžší
5. tříd okolních škol se nesl v duchu 700. vý- panovníka a nakonec rozluštit historickou kří- – sportovní klání. Velmi těžkým úkolem bylo
ročí narození Karla IV. Slavnostní fantrefit střed terče šípem a také prohodit
fáry a uvítací proslov pana ředitele ve
míček slavnostní (bohužel jenom nastaročeštině coby samotného českého
malovanou) svatováclavskou korunou.
krále a římského císaře předznamenal
Všichni závodili ze všech sil a vyhráli
dopoledne plné soutěží a sportování
opravdu ti nejlepší:
v duchu nefalšovaného středověku.
1. místo ZŠ Krumvíř
Celkem 7 trojčlenných družstev ze
2. místo ZŠ Telnice
základních škol v Kloboukách u Brna,
3. místo ZŠ Klobouky u Brna a ZŠ
Borkovan, Krumvíře, Moutnic, Telnice
Moutnice
a Brumovic se představilo ve slušivých
královských korunách a ve vědomostVšem výhercům blahopřejeme
ních disciplínách bojovalo jako o život.
a děkujeme za krásné středověké doPáťáci hádali stavby Karla IV., histopoledne v našem gymnáziu.
rické postavy, museli odpovědět na
Renata Pilařová

Můj milý deníčku aneb zážitky z Rumunska
Můj milý deníčku, 21. února 2016 v osm hodin ráno jsme vlakem
Čardáš vyrazili vstříc dalšímu dobrodružství s Erasmem+, tentokrát do
rumunské Kluže.
Usadili jsme se ve volném kupé a začali se fotit. Po pár hodinách
jsme dorazili do hlavního města Maďarska.
V Budapešti jsme obdivovali krásné nádraží, které jsme dosud znali
pouze z novinových obrázků s podtitulem uprchlické krize. Zběsile jsme
hledali úschovnu zavazadel, abychom si uložili své kufry, které by nám
překážely cestou k Parlamentu Maďarské republiky, kam jsme měli namířeno. Nejprve jsme si ale museli koupit jízdenky na metro. To nám nedělalo vůbec žádné problémy, protože zde spojili své síly paní učitelka
Pucholdtová a šikovný student Aleš Kupský. K budově parlamentu bych
pouze zmínil nejsilnější zážitek – selfie se strážcem maďarské vlajky.
Potom jsme rychle pospíchali na vlak přímo do Kluže. Na rumunských
hranicích jsme na pár dlouhých chvil přišli o naše osobní doklady. Uklidňovaly nás pouze pokojné pohledy spolucestujících. Nakonec jsme dostali své občanské průkazy zpět. A u české výpravy se strhl závod o to,
komu se dřív přehodí čas na mobilu. Vyhrála paní učitelka. Aleš, který
se těšil na krásný výhled z okna, byl zklamán, neboť byla tma.
Kluž. Co teď? Hledali jsme naše hostitelské studenty. Vydali jsme se

k posledním stojícím lidem na nástupišti. Byli to oni. Sláva, nebo zděšení? Sami jsme nevěděli. Přesto jsme byli nadšeni, neboť jsme mohli jet
autem. Malinký domek a všude válející se odpadky nám udělaly první
obrázek o Rumunsku. Ale po dlouhé cestě jsme byli značně unaveni, tak
jsme se zeptali na sprchu, osprchovali se a šli spát.
Ráno jsme vstávali a opakovali jsme si: „Good morning, good morning.“ Nakonec jsme se odhodlali a pozdravili. Po vydatné snídani nás
naši hostitelé protáhli městskou dopravou do školy, kde jsme se potkali
s ostatními studenty ze Švédska, Bulharska, Turecka, Polska a Islandu. Byli jsme moc rádi, že se vidíme. Čekala nás prohlídka školy a pak
prezentace. Po zhlédnutí islandské a turecké prezentace jsme se začali
hroutit. Avšak nakonec jsme zjistili, že jsme jako jediní zvládli splnit úkol,
a tehdy jsme byli pyšní na to, že jsme Češi. Po náročném přednesu
jsme se museli občerstvit, tak nás zavedli do školní jídelny, kterou by
nám i britská královna mohla závidět. Češi vtrhli do místnosti jako první
a zasedli ta nejčestnější místa. Omámení polévkou jsme čekali královské druhé jídlo. Přišla rumunská specialita. Mleté maso s rýží zabalené
v zelí a schované ve vydlabaném chlebu. Jedl pouze Aleš. Ostatní snědli zásoby z cesty. Po obědě jsme vyrazili do městské knihovny. Zde na
nás čekaly rukodělné činnosti, k jejichž splnění nám chyběla zručnost.
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V knihovně jsme zanechali výtvory připomínající talíře a raději jsme se
k nim nehlásili. Pak studenti opustili své učitele a vydali se do nákupního
centra. Večer jsme se jen najedli a šli spát, neboť jsme pořád pociťovali
velký časový posun.
Druhé ráno již nebylo tolik rozpačité. Rozmluveni ze včerejšího dne
jsme bez sebemenšího zaváhání plynule dokázali u snídaně hovořit
o politickém systému Rumunska i České republiky. Autobus vyrazil směr
solné doly. Očarovala nás mohutnost vykopaných sálů a zeminy nad
námi, ale to, co nás opravdu dostalo, byla nezaheslovaná wifi, kterou
jsme bohužel objevili až při odchodu. I tak jsme stihli dát fotky na web
a kontaktovat své blízké. Po krátkém obědě jsme spěchali do lázní, kde
jsme si vychutnali saunu i vířivku. Později téhož dne jsme s ostatními
studenty prochodili nákupní centrum a provozovali „window shopping“
– dívali jsme se do výloh. Večer byl jako každý jiný. Ale jelikož hrál Arsenál, tak jsme šli spát trochu později.
Středa. Čekáte něco napínavého? Pro nás to tak bylo. Zamířili jsme
do středu města. Zastavili jsme před historickou budovou. Jelikož jsme
mokli, pustili nás dovnitř, kde jsme počkali na ostatní. Až jsme byli všichni, mohli jsme jít do překrásného sálu s oválným stolem, na němž byly
mikrofony. Každému z nás došlo, že jsme v zasedacím sále Kluže. Ocitli
jsme se na mezinárodním zasedání 7 států. Cítili jsme hrdost a připadali jsme si jako v naší poslanecké sněmovně, kterou jsme již dříve se
třídou navštívili v Praze. Rozhovor se starostou Kluže nás zaujal, neboť
starosta (jako jeden z mála Rumunů) měl podobný smysl pro humor
jako česká výprava. Pobavilo nás, že věděl o rumunském neúspěchu
v tenisu proti České republice. Nás úspěch těšil, ale zklamal nás termín
konání utkání v Kluži. Celou návštěvu jsme litovali, že jsme nemohli jet
o týden dřív, abychom stihli tato zápolení.
Po návštěvě radnice jsme se vydali na místní chemickou fakultu.

Obědvali jsme v univerzitní menze a nechápali, jak se může jíst rýže
a bramborová kaše. Další zastávkou bylo sídlo Britské rady. My jsme
ale cestou chtěli vybrat peníze v bankomatu, a tak jsme hlavní skupinu
ztratili. Společnými silami jsme Britskou radu našli právě včas, abychom
mohli zhlédnout zajímavý film, který jsme bohužel prospali stejně jako
večerní operní představení v místním divadle.
Den čtvrtý. Tentokrát nás autobus dovezl na okraj Kluže k úpravně
vody. Kopírované obrázky do chemie ožívaly. Byla to nejlepší učebnice,
avšak psána rumunsky. Proto jsme ne všemu porozuměli. Potom jsme
jeli ještě dál a stálo to za to. Autobus zastavil před dlouhým tunelem,
kterým jsme vešli do útrob vodní elektrárny. Přišli jsme do místnosti se
třemi hlavami turbín, navštívili jsme velitelský můstek a 10 vybraných
mohlo sejít dolů k turbínám. Nedokážu ani popsat, jak to bylo pro mě
úžasné. To musíte zažít!
Po vodní elektrárně nás čekaly poslední společné chvíle – piknik
v horách. Grilované maso a klobásky jsme však byli nuceni jíst plastovými příbory. V jednu chvíli jsme vypadali divně – naštvaný stůl se díval na
smějící se českou výpravu. A nikomu nedocházelo, proč se smějeme.
A nám bylo jasné, že vtip „Kdepak soudruzi z NDR udělali chybu?“ pochopí pouze Češi.
Navečer jsme dorazili do „našeho” nákupního centra, kde jsme utratili poslední peníze, a museli se loučit. Udělali jsme mnoho fotek, brečeli
v objetí, ale říct „good-bye“ jsme si museli, protože nám jel autobus.
Brzy ráno jsme vyrazili k nádraží. Poslední dojemná objetí a loučení
se samotným Rumunskem. I přes naše očekávání cesta zpět uběhla
rychle. Doprovázela nás podivná štěstěna. Ale nevadilo nám to.
To je vše, můj milý deníčku. Jsem rád za příjemné i nepříjemné zkušenosti.
Za Erasmus+ tým MěVG Jiří Holeček

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

Zdravější sociální klima školy
V roce 2015 se podařilo Městské střední odborné škole v Kloboukách
u Brna zrealizovat projekt Zdravější sociální klima školy.
Cílem projektu bylo posílení pozitivního sociálního klimatu ve škole a potlačení rizikových faktorů ohrožujících základní výchovné a vzdělávací cíle školy,
se zaměřením na primární prevenci v oblasti sociálně patologických jevů.
Náplní realizace projektu bylo posílení preventivního programu školy prostřednictvím aktivit týkajících se prevence sociálně patologických jevů, především z problémových oblastí, jako jsou drogy a jiné návykové látky, šikana
a kyberšikana, rasismus a xenofobie, sekty, sexuálně rizikové chování a poruchy příjmu potravy. Jednalo se o jednodenní vzdělávací seminář v Památníku
Terezín, bývalém koncentračním táboře, a různé prožitkové lekce a besedy
k jednotlivým problémovým tématům.
Do projektu se zapojily všechny ročníky a obory školy. Všech stanovených
cílů se nám podařilo dosáhnout. V průběhu roku jsme zaznamenali zlepšení
týkající se především problematiky kouření a šikany.
Text, foto: Martina Blažková
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Úspěchy studentů MěSOŠ

v mezinárodní soutěži v řezu révy vinné, v okresním kole recitační
soutěže a v soutěžích v účetnictví
V lednu jsme s našimi studenty slavili
úspěchy v několika soutěžích. Vojtěch Bartoš, student 2. ročníku oboru informační
technologie, podruhé obhájil první místo
v okresním kole recitační soutěže na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích a obstál v těžké
konkurenci gymnazistů z Pavlovic, Klobouk
u Brna, Hustopečí a Mikulova.
Lucie Šlancarová, studentka 4. ročníku
agropodnikání, se zúčastnila mezinárodní
soutěže v řezu révy vinné na Střední vinařské škole ve Valticích. Síly zde měřili studenti
z Čech, Moravy, Slovenska a Rakouska.

Z 59 soutěžících (kategorie muži a ženy) se
naše studentka umístila na krásném 4. místě,
její spolužák Jiří Šalášek skončil jedenáctý.
Vedlo se i studentům 4. ročníku obchodní
akademie. Kristýna Kotačková a Ondřej Trnavský na celostátní soutěži v účetnictví Má
dáti – dal, kterou pořádala SVŠE Znojmo,
bojovali v konkurenci 105 soutěžících z 52
středních odborných škol. Ondřej se umístil
na 38. místě, Kristýna na 51. příčce.
SVŠE Znojmo jsme navštívili ještě jednou. Kristýna Kotačková, Veronika Komárková a Ondřej Trnavský si vysoutěžili krásné 6.

Kulturní akce na Hustopečsku
O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ:
• Datum konání (od - do): 16. 4. 2016
• Místo konání: Hotel Centro, Hustopeče
Vína z celé České republiky i ze Slovenska se v sobotu 16. dubna
utkají v dalším ročníku soutěže O Hustopečskou pečeť. Soutěžní
přehlídka vypukne opět v Hustopečích v Hotelu Centro. Představí
se zde vína tradičních odrůd pro hustopečský region z vinic České
i Slovenské republiky.
MÁJOVÝ KOŠT VÍN:
• Datum konání (od - do): 7. 5. 2016
• Místo konání: Hotel Centro, Hustopeče
Již tradiční výstava vín ZO ČZS Hustopeče se uskuteční v prostorách Hotelu Centro. Bude připraveno přes 800 vzorků vín, které můžete vychutnávat za stylového doprovodu cimbálové muziky.
MÁJOVÉ NOTOVÁNÍ
• Datum konání (od - do): 21. 5. 2016
• Místo konání: Hustopeče
Hudební festival, ve kterém se představí folklorní soubory a dechové
hudby.
NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN – VELKOPAVLOVICKÁ PODOBLAST
2016
• Datum konání (od - do): 21. 5. 2016
• Místo konání: Hustopeče
Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti je prestižním kláním přihlášených vín o jejich zařazení do Salonu vín ČR.
Akce probíhá pod garancí Svazu vinařů ČR a ve spolupráci Národního vinařského centra.

místo v 1. ročníku celostátní soutěže Daňový
tým. Kristýna Kotačková, Veronika Komárková, Natálie Ryšavá a Ondřej Trnavský se
zúčastnili 5. ročníku Účetní olympiády pro
střední odborné školy, pořádané VŠE v Praze. I když nepostoupili do celostátního kola
(postupují pouze 3 nejúspěšnější týmy), bylo
jejich řešení případové studie hodnoceno
jako výborné.Všem úspěšným studentům
gratulujeme a Vojtovi držíme pěsti v krajském
kole recitační soutěže!
Text: Beata Kynclová
Foto: Libor Šedivý

CONCENTUS MORAVIAE
• Datum konání (od - do): 3. 6. 2016
• Místo konání: kostel Kurdějov
Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae nabízí posluchačům příležitost propojit jedinečné hudební zážitky s návštěvou
malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny. Tři desítky koncertů klasické
hudby v kostelích, synagogách, na zámcích či zámeckých nádvořích
se každoročně konají v průběhu měsíce června.
CONCENTUS MORAVIAE
• Datum konání (od - do): 17. 6. 2016
• Místo konání: nádvoří domu U Synků
Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae nabízí posluchačům příležitost propojit jedinečné hudební zážitky s návštěvou
malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny. Tři desítky koncertů klasické
hudby v kostelích, synagogách, na zámcích či zámeckých nádvořích
se každoročně konají v průběhu měsíce června.
KRAJEM ANDRÉ
• Datum konání (od - do): 25. 6. 2016
• Místo konání: start – autokemp a hotel Formanka
Obce na rozšířené trase cyklostezky Krajem André zvou všechny příznivce pohodové vinařské cykloturistiky. Čekají na vás různě dlouhé
trasy, ve všech obcích otevřené vinné sklepy, které nabídnou k ochutnání místní vína a jiné krajové speciality.
Od začátku roku 2016 působí opětovně na území mikroregionu Hustopečsko internetová televize TV REGION. Lze tak sledovat obrazem
a slovem kulturní dění i v naší obci, seznamovat se se zajímavými
osobnostmi, vinařstvími, zajímavými místy apod. TV REGION najdete
na: www.tv-region.cz, https://www.facebook.com/televize.region, https://www.youtube.com/user/CHANNELTVREGION
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VELIKONOČNÍ ÚVAHA
Velikonoce jsou spojovány s jarem. A je to
tak už od počátku. Památná a posvátná VELIKÁ NOC vyjití Izraelitů v jarním měsíci z více
než čtyřistaletého otroctví v Egyptě se stala
základem. Tyto Velikonoce se slaví už více
než tři tisíce let. Novozákonní náplní se mohou chlubit už dobré dva tisíce roků. Všechno
se dá ale zneužít, vzít si jenom něco většinou nepodstatného. Jako příklad bych uvedl,
že Jan Ámos Komenský býval zobrazen na
mnoha pedagogických příručkách a literatuře
i v minulém režimu. Ale o tom, že to byl biskup
Jednoty bratrské, se taktně a takticky mlčelo.
Z Velikonoc se dají udělat svátky jara,
svátky pomlázky, vajíček a čokoládových
zajíčků. Toto lidové pojetí vyhovuje hlavně
obchodním řetězcům. Pokud se s tímto pojetím ztotožní křesťan, platí o něm to, co je
v současné době běžné, že totiž pokřtěný ne-

musí znamenat věřící a nepokřtěný nemusí
znamenat nevěřící. S tím se v dnešní době
setkáváme často.
Pro křesťana jsou Velikonoce největšími
svátky celého roku. Dá se říci, že jsou to svátky duchovně svatební. Svatý Pán, božský
ženich, se vydává za svou nevěstu, církev,
která je hříšná. Ale jedině tak může vzít na
sebe naše hříchy, naše viny tím, že bere na
sebe celý náš život. My se za něho vydáváme svým křtem. Je to naplnění nové a věčné smlouvy, kterou s námi uzavřel Ježíš při
Poslední večeři. Smlouvy v té době, zvláště
svatební, se „podepisovaly“ několika kapkami krve, protože lidé tehdy většinou neuměli
psát. I z Ježíšovy strany by to tak stačilo. Ale
my lidé bychom mu vytýkali, že neví, co je to
utrpení či strach ze smrti. Proto s námi vstoupil do utrpení a smrti, jak to ostatně bylo před-

povězeno i starozákonními proroky. A pak je
tu ještě ten prvek, že závěť platí až po smrti
toho, kdo ji napíše či uzavře. Ale velikost Boží
lásky je taková, že je silnější než smrt. To je
jeho vzkříšení. A také naše vzkříšení, protože
k němu patříme tak, že celý Kristus je on a my
dohromady, jak to zdůrazňovával křesťanský
starověk a připomíná to i církev dnešní.
S apoštolem Pavlem jako lid Boží Nového zákona víme, že jsme ospravedlňováni
zadarmo, Boží milostí, Boží láskou, která je
nám dávána, ale pro kterou si musíme znovu
a znovu přicházet. Z ní pak žijeme a radujeme se. I z toho, že víme o smyslu utrpení
a smrti. I z té překrásné jarní přírody, i z přátelství s mnoha lidmi, z opravdové nesobecké
lásky, která je základem života pozemského
i nebeského.
František Trtílek

Kukátko do kuchyně našich babiček
Blíží se Velikonoce a s nimi voňavé tradiční pochutiny. Boží- aby vytvořil v kastrůlku co nejvyšší sloupec. Smažíme do růžova
mi milostmi si můžete osladit konec zimy, i když máme Popeleční a obalujeme ještě teplé v cukru.
středu už za sebou. Jsou to recepty zkušených kuchařek, našich
Boží milosti s pivem
babiček. Proto nám chybí přesné údaje o množství mouky. Měly to
hladká mouka dle potřeby
zkrátka v oku a kvalitu těsta poznaly po hmatu.
1/8 Hery nebo másla
sklenice piva 10%
Boží milosti s rumem
1 vejce
hladká mouka dle potřeby
špetka soli
4 žloutky
5 dkg cukru moučka
4 lžíce kondenzovaného mléka
trochu prášku do pečiva
1 lžíce rumu
100% tuk nebo sádlo na smažení
100% tuk nebo sádlo na smažení
cukr moučka na obalování
cukr moučka na obalování
Postup stejný jako u předchozího receptu.
Dobrou chuť!
Postup: Dáme na vál hladkou mouku, uděláme v ní důlek. Přidáme žloutek, mléko, rum. Vypracujeme těsto, ne moc tuhé. Ukrajujeme kousky. Rozválíme na 2–3 mm tenké pláty. Rádýlkem rozkrájíme
Jestli si doma taky pochutnáváte na dobrotách vaší babičky, rádi
na obdélníky asi 5 x 7cm. Obdélník prořízneme také uprostřed nebo v našem okénku otiskneme další kloboucké kulinářské lahůdky. Rena krajích, aby těsto mohlo tvořit zajímavé „propletence“. V malém cepty posílejte na adresu občasníku:VetrnyMlyn@email.cz
kastrůlku rozpustíme 100% tuk nebo sádlo. Tuku rozpustíme tolik,
D. Hrádková

Vánoční koncert v kostele sv. Vavřince
V neděli 20. 12. 2015 jsme měli velmi příjemnou příležitost vidět,
ale především slyšet hudební těleso složené z mladých muzikantů vedených Martinem Doleželem, hlavním sólistou. Nechali jsme se prodchnout zvukem houslí, příčné flétny, kytary, trombónu, klavíru a zobcové
flétny. Ke kostelní klenbě se nesly tóny vánočních skladeb a písní různých evropských národů, ale i českých koled a klasické hudby. Mohli
jsme se zaposlouchat například do známých písní: Bílé Vánoce, V půlnoční hodinu, Den zrození, Chtíc, aby spal, Tichá noc, Hurá, pana Syna
porodila a Narodil se Kristus Pán. Z tvrdých dřevěných lavic nás zdvihl rytmus bicích a mnohým ztuhlým tělům rozproudil krev zpěv hudby
populární, který byl dokonalým životabudičem. Díky Martinu Doleželovi
a jeho dvanáctičlennému uměleckému uskupení jsme si odnášeli domů
úsměv a jistotu, že jsme se ocitli ve správnou chvíli na správném místě.
D. Hrádková
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Noc kostelů 2016
Noc kostelů je každoročně pořádaná
akce, která má umožnit široké veřejnosti
nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních
a nočních hodinách zpřístupněny některé
kostely různých křesťanských církví, ve
kterých se rovněž zdarma konají koncerty,
komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení.
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve Vídni, během čtyř let se spontánně
rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009
Noc kostelů „překročila hranice“ a zapojily
se do ní kostely a modlitebny v Plzeňském
kraji, Jihomoravském kraji, Středočeském
kraji a Kraji Vysočina.
V Kloboukách jsme se zapojili poprvé
do této akce v roce 2010, kdy byl pro veřejnost otevřen evangelický kostel a pro návštěvníky připraven program. Od té doby
se Noci kostelů pořádají v Kloboukách pravidelně a v organizaci se střídají církve
katolická s evangelickou.
V letošním roce bude Noc kostelů 10.
června 2016 v evangelickém kostele. Na
webových stránkách www.nockostelů.cz

je již uveden podrobný program, na který
jsou návštěvníci srdečně zváni.
Využili jsme letošního výročí 90ti let
od chvíle, kdy z Klobouk do Prahy odešel
významný evangelický farář a poslední
moravský superintendant Ferdinand Císař. Celý večerní program, který začne ve
20 hodin, bude motivován touto událostí.
Všichni účastníci Noci kostelů jsou pozváni na návštěvu k Ferdinandu Císařovi, aby
spolu s ním zavzpomínali na těch téměř
50 let jeho působení v Kloboukách: na
jeho vzpomínání na dobu, kdy do Klobouk
přišel, vzpomínání na kloboucké osobnosti, se kterými se setkal, včetně Tomáše
Masaryka, jeho vzpomínání na svůj osobní život.
Všechny jeho vzpomínky budou doprovázeny efektem stínového divadla doplněného videoprojekcí dobových fotografií,
varhanní hudbou i zpěvem.
Tomuto hlavnímu programu, který je
nutné z technického hlediska zařadit až po
setmění kostela, bude předcházet program
pro děti, který připraví kloboučtí skauti od
18 hodin a koncert pěveckého sboru Iz-

mael a Brothers Izmael od 20 hodin. Atmosféru doplní koncert mladých varhaníků
evangelického sboru a chybět nebude ani
domácí občerstvení, která při každé návštěvě správná hospodyňka připraví. Jste
všichni zváni a pozvání se neodmítá.
Dana Bobková

Začalo to nudlemi
Ve středisku BETLÉM se dlouhodobě snažíme zajistit smysluplnou náplň všedního dne pro všechny dospělé klienty. První
obyvatelé Domova Betlém vyráběli nudle do polévky, o které byl
zájem i v brněnských evangelických sborech. Výroba probíhala
v jídelně, klikou mlýnku na nudle točil každou chvíli někdo jiný
a tím, co ovládal – někdo rukou, někdo nohou. V každém pytlíčku nudlí bylo naše motto: „Vyrobeno s veselou myslí tělesně
postiženými lidmi a jejich asistenty“. O několik let později vznikla
ergoterapie, při které začali obyvatelé malovat obrázky, vyrábět
různé koláže ze skla, semínek, tkát koberce, apod. Tvorba našich
klientů dala podnět ke vzniku dobročinných aukcí, které jsou již
15 let vrcholem tradičního společenského večera.
Proto jsme začali už během výstavby Mirandie hledat vhodný
objekt v Brumovicích, který bychom mohli využít pro zaměstnávání obyvatel Mirandie. Nebo také vhodného „zaměstnavatele“ z řad
okolních firem pro naše klienty. Leč dlouho jsme nebyli úspěšní.
Pozemky či opuštěné domky byly příliš drahé nebo nevhodné
pro náš záměr. Na společné schůzi dozorčí a správní rady někdo
přišel s nápadem oslovit majitele pozemku, který je hned vedle
Mirandie. Domek byl prázdný už druhým rokem, ale byl docela
drahý. Na tento podnět však vstoupil ředitel Petr Hejl do jednání
s majiteli a bylo příjemným překvapením, že majitelé souhlasili
s prodejem za přibližně polovinu původní částky. Neváhali jsme
a dům okamžitě koupili, byť jsme si na něj museli půjčit. Pozemek má velký potenciál pro další rozvoj. Kromě rodinného domku
s využitelnou půdou pro vestavbu obsahuje pěkný pozemek se
zahradou, ve které by se dalo v případě potřeby stavět. Další jeho
výhodou je, že obyvatelé Mirandie budou moci vcházet do dílen
přes společný dvůr, čímž odpadne složité nasedání do těsného
mikrobusu, přesun a vysedání. Do dílen budou moci chodit pěšky

i obyvatelé nedalekého Domova Arkénie nebo také další zájemci
z okolí, protože před objektem je autobusová zastávka.
Události loňského roku však získaly mnohem rychlejší spád,
než jsme tušili. V době nákupu sousedního pozemku se prostřednictvím ústředí Diakonie naskytla zajímavá grantová příležitost, ve které náš projekt Sociálně terapeutických dílen uspěl
a byl vybrán pro podporu z prostředků Otto per mille, takže nás to
povzbudilo do další práce. Zchátralé hospodářské objekty, které
oddělovaly od sebe dvůr Mirandie a dílen, bylo nutné odstranit.
Poptávkou různých firem jsme zjistili, že bychom museli zaplatit docela vysokou částku za demolici a následné uložení sutě
na skládku. Napadlo nás, že bychom to mohli vyřešit podstatně
levněji darováním stavebního materiálu zájemcům, když si ho
vybourají a sami odvezou. Kloboučtí skauti nám pomohli s vyklízením pozemku a naplnili připravený kontejner. Zanedlouho
se našel zájemce z Brumovic a během týdne si odvezl střešní
krytinu, další zájemci vytěžili a odvezli velkou část krovu a pálených cihel. Na závěrečný úklid bagrem zůstala už jen trocha
sutě. Při slavnostním otevření Chráněného bydlení Mirandie 3.
května 2015 jsme zvětšeného dvoru využili pro umístění laviček,
které byly zaplněny do posledního místa. V květnu pokračovaly
bourací práce na bývalé verandě a koupelně, firemní dobrovolníci z České pojišťovny vytěžili dalších 8 palet cihel, které jsme
použili při rekonstrukci.
V loňském roce jsme provedli rekonstrukci bývalého rodinného domu a části dvorní přístavby, která bude sloužit jako vstup
a zázemí budoucích dílen. Sociálně terapeutické dílny získaly
pět prostorných místností, cvičnou kuchyňku, bezbariérové WC,
úklidovou místnost s výlevkou a také schodiště, které umožní
do budoucna využít půdu - celkem 142,3 m2 podlahové plochy

10
20

v přízemí. Tím však není budování ještě ukončeno, protože v letošním roce chceme objekt rozšířit o relaxační centrum, které získalo rovněž příslib finančních prostředků prostřednictvím Otto per
mille. Relaxační centrum nabídne svým návštěvníkům možnost
odpočinku, uvolnění a pestré smyslové podněty prostřednictvím
balneo místnosti, snoezelenu, cvičebny, ateliéru, smyslového
chodníku, bylinkového záhonu apod.

Těšíme se na dokončení tohoto záměru, který přinese zajímavé využití volného času a upevnění získaných dovedností obyvatel chráněného bydlení Mirandie, Domovů Arkénie i Betlém a také
dalších zájemců z okolí, kteří nechtějí sedět doma se založenýma
rukama a chtějí společně tvořit.
Jan Gavlík
foto Renata Hasilová

Demolice ve dvoře

Drcení voskových plátů

Ruční tkaní

Svíčka

Třídíme, třídíme, třídíme 2…
Krátký pohled na veřejný prostor našeho
města: stav veřejných budov města doznal
během posledního roku opravdu zásadních
změn k lepšímu – obě budovy škol prošly
nákladnými rekonstrukcemi, Sokolovna je
úplně nová, kanalizace dvou třetin města
hotová, Brněnská ulice zrekonstruovaná
i s obnovenou topolovou alejí, plně funkční
dopravní uzel. Také máme několik nových
obchodů a restaurací. Můžeme se z toho
jen radovat a plně toho využít.
S čím ale nemůžeme být spokojeni, je
to, jak někteří z nás využívají tento společný veřejný prostor. Nejde jen o znečistění běžnými nedopalky a papíry, mnohem
horší je to, co naše domácnosti produkují
jako odpady a jak s nimi někteří nakládají.
Pracovníci čistírny odpadních vod by mohli
vyprávět, jaké poklady přitékají na čističku.
Přitom si musíme uvědomit, že platí novela

zákona o vodách a čistička bude muset projít revitalizací, aby tyto povinné parametry
na vypouštění vod splnila. A to bude velmi
drahé.
Dalším docela zásadním problémem
je stav ovzduší, zvlášť v zimním období.
Přesto, že už skoro 30 let jsou Klobouky plně plynofikované, v zimě bývá někdy
nedýchatelno, zvlášť k večeru. Někteří si
přitápí různými kotli na odpady, jinak se to
nedá ani nazvat, když vidíte a cítíte, co jim
vychází z komínů. Že to dýchají oni sami
a jejich děti, jim asi tak nevadí. Televize je
plná informací o dotacích na kotle, bylo by
zajímavé, jestli se o to někdo z našich občanů pokusil. Bohužel, vstupní investice nejsou malé. Je jen dobře, že novela zákona
o ovzduší zruší staré kotle a tito nenapravitelní budou muset měnit kotel, který nejen
že bude vypouštět páru a maximálně CO2,
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ale ušetří ve svém důsledku i jejich vlastní
kapsu a nám všem zdraví.
Dalším problémem je třídění odpadů. Co
si myslet o tom, když vidíte ve velkém kontejneru úhledně naštípaná polena? To by je
někdo nespálil třeba v krbu? Nebo hromady
starých sklenic, kontejnerů na sklo máme
taky dost, další ještě určitě přidáme. Tolikrát
opakované, kam patří obaly od mléka, hlava
už nebere slupky od brambor v plastovém
sáčku v kontejneru na papír atd. Také v tomto směru na nás už připravili bič – plně třídit,
netříditelné za hodně peněz spalovat, skládkovat jen sutě a zeminu. Takže co nevytřídíme, bude dalším problémem pro naše peněženky. Je to jen na nás, jak s tím naložíme.
Možná se dočkáme i kontrol našich vlastních
popelnic a sankce za netřídění, počítejme
s tím. Pro sebe i naše město.
Hana Dršková

Historie vzniku pohlednic
Předchůdcem pohlednic by se daly považovat gratulační a korenspondenční lístky. Neposílaly se ovšem poštou, protože tehdejší
platné předpisy neumožňovaly posílat poštovní zásilky bez vložení
do obálky – kvůli listovnímu tajemství. Zásilky měly být v zalepené
obálce a zapečetěné. Korenspondenční lístek tedy neměl lehkou
cestu ke svému prosazení. Historie pohlednic začíná v 70. letech
19. století a je spojena s rakousko-uherským poštmistrem Heinrichem von Stephanem. První korenspondenční lístky byly vydány
a poslány v Rakousku-Uhersku v roce 1869. V roce 1870 byla vytištěna první kresba na korenspondenční lístek, což bylo zrodem
pohlednice. O pět let později byly vydány první dvě série pohled-

nic. V roce 1878 byla pohlednice uznána jako úřední celina.
První pohlednice měly na zadní straně adresu a na přední obrázek i místo na text. Byly to takzvaně pohlednice s „dlouhou adresou“ (dopisnice). Po roce 1905 dostala pohlednice současnou
podobu – adresa i místo na text byly na zadní straně. Formát těchto
pohlednic byl až do roku 1956 13x9 cm (malý formát). Od tohoto
roku se vyráběly pohlednice ve velkém formátu 15x10 cm.
Pokud vlastníte nějakou starší malo formátovou pohlednici Klobouk, jsem ochoten ji od vás odkoupit.
Data čerpány z internetu pohlednice ze soukromé sbírky
Ladislav Grabovský

Pohlednice malého formátu z 50 let minulého století. Vidíme zde Pohlednice velkého formátu z 50 let minulého století a vidíme na
bývalý Rackův obchod a vedle soudní budovu.
ní navíc bývalou budovu spořitelny a Budíkovu restauraci těsně
před demolicí.

Pohlednice velkého formátu z 60 let minulého století s novou budovou střední zemědělské školy. Všechny čtyři pohlednice tiskl Orbis.

KULTURNĚ INFORMAČNÍ CENTRUM Klobouky u Brna
Kalendář kulturních akcí květen – září 2016
1. 5. 2016
červen 2016
6. - 7. 8. 2016
20. 8. 2016
25. 9. 2016

Tradiční kloboucký jarmark, doprovodné akce
Dětské folklórní slavnosti
Svatovavřinecké hody
Odehrávky hodů
Svatováclavský jarmark, doprovodné akce
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Město Klobouky u Brna pořádá

TRADIČNÍ KLOBOUCKÝ JARMARK
V neděli 1. května 2016, v době od 9.00 hod. v areálu zámku
a na náměstí. Součástí jsou doprovodné akce, atrakce pro děti, grilovaná kuřata aj.
Každý, kdo má zájem o prodej užitkového zboží, může se hlásit a získat informace v Městské knihovně
Klobouky u Brna, tel. 519 361 576, 519 361 570, e-mail: knihovna@kloboukyubrna.cz nebo podatelna@
kloboukyubrna.cz

Junák v Kloboukách u Brna
V našem městě je skautský oddíl činný již jedenáct let, poslední tři roky funguje jako samostatné středisko s 62 členy,
z toho 16 dospělých a 46 dětí. Počet členů
je vyvážený a drží se na stejné hranici jako
loni. Dobře se nám také daří vzdělávat své
nástupce, oddíl je bohatší o další dva vůdce s vůdcovskou zkouškou. Naše středisko pořádá pravidelné družinové schůzky,
výpravy, sportovní akce a tábory. Činnost
oddílu v minulém roce byla velmi pestrá.
Jednou z nejoblíbenějších aktivit je bezesporu sjíždění Českých i Moravských řek.
Loni jsme po Vltavě propluli
Prahou, hned dvakrát prozkoumali krásy Zámecké
Dyje a užili si adrenalin při
splouvání Jihlavy. Děti se
také na výpravě o podzimních prázdninách dozvěděly
mnoho z historie a pověstí
Mikulova, vtipnou formou
studovali zajímavosti v oblasti vědy a techniky v Brněnském Vidacentru, zažili
zábavu jak při celostátní
přehlídce Skautského muzikálu, tak při námi pořádané
Vánoční besídce, Silvestru,

Relaxačním večeru a Valentýnském bruslení. Každoročně se zúčastňujeme okresních
akcí jako je tradiční Svojsíkův závod, kde
jsme s úspěchem postoupili do krajského
kola. Hodonínští skauti nás také pozvali na
nápady nabité Tvůrčí dílny.
V loňském roce jsme se rozhodli věnovat nemalé úsilí záchraně lokality Gagrazy,
kde jsme uspořádali čtyři ekologické brigády. Bylo potřeba zlikvidovat náletové dřeviny, posekat rozsáhlé louky ve strmém svahu
a pročistit studnu. Práce na tomto ekologickém projektu budou i letos pokračovat.

Středisko Ichthys kromě vlastní činnosti pro své členy pořádá každoročně několik
akcí pro veřejnost, jako je např. Dětský den
nebo Adrenalinové odpoledne s lanovou
dráhou vysokých i nízkých překážek ve
dvou obtížnostech, se zábavnými i vzdělávacími soutěžemi a prezentací skautingu
v našem městě.
Mezi další prospěšnou činnost můžeme zařadit humanitární sbírky, jak pro válkou postiženou Ukrajinu, tak pro oblastní
Charitu při Tříkrálové sbírce. Naši skauti i letos přivezli o Vánocích Betlémské
světlo i k nám do Klobouk
a nacvičili spolu s některými
dalšími členy sboru Vánoční
divadelní hru.
Pevně věřím, že naší
činností se nám daří podporovat rozvoj osobnosti dětí
a mladých lidí v oblastech
duchovní, mravní, intelektuální a sociální, a též rozvíjet jejich tělesné schopnosti
a fyzickou zdatnost, a tím
naplňovat poslání celosvětového skautingu.
Blanka Holásková
vedoucí střediska

Advent v Bohumilicích
Chtěla bych vám přiblížit předvánoční čas v Bohumilicích.
9. 11. jsme se připojili k celorepublikové akci “Česko zpívá koPrvní adventní neděli, 29. 11., jsme se sešli pod vánočním stro- ledy”, kterou pořádá již několik let Deník Rovnost. Sešlo se asi 35
mem, který se rozsvítil za zvuku fanfár. Zahrálo trio ze Strážnice. lidí a i přes nepříliš příznivé počasí zazpívalo 6 koled jako mnoho
Mohli jsme se tak poprvé zastavit v uspěchané době.
lidí na mnoha místech v ČR.
12. 12. nám nedělní podvečer zpříjemnil sbor Izmael se svými
vánočními koledami.
20. 12. – poslední, nejvíc uspěchaný adventní den prošel Bohumilicemi vánoční lampionový průvod, který skončil v bývalém
školním klubu. Tam probíhala ochutnávka vánočního cukroví. Na
závěr zazpíval mužský sbor z Nosislavi – Švarcavan.
Všechny tyto neděle jsme mohli prožít v klidné a pokojné atmosféře. Zastavit se v předvánočním shonu, zaposlouchat se do
muziky i zpěvu. Popovídat si se sousedy i lidmi z “druhého konce
dědiny”. K přátelské atmosféře přispívalo i malé občerstvení při každé akci. Zastoupeny byly všechny generace. Přáli bychom si, aby
tato atmosféra přetrvávala i během celého roku, při dalších akcích.
D. Hemerová
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Spolek Přátelé Bohumilic, 2010-2015
Vážení členové spolku Přátelé Bohumilic,
naši příznivci a podporovatelé, dovolte nám
prosím ke konci funkčního období prvního výboru krátce připomenout historii, činnost a zásadní mezníky našeho spolku v čele s paní
předsedkyní Milenou Pučálkovou a členy
Vlastimilem Chlápkem, Jiřím Mazancem,
Dagmar Hemerovou a Marií Adámkovou.
Původně „občanské sdružení Přátelé
Bohumilic“ vzniklo registrací u Ministerstva
vnitra České republiky dne 22. prosince 2009
za podpory 18 zakládajících členů. Ve své
neoficiální podobě však funguje již od dubna 2009, kdy proběhla první schůze místních občanů za účelem naplánování sjezdu
rodáků u příležitosti 800. výročí založení
Bohumilic. Veřejná činnost započala na počátku roku 2010, kdy byly založeny bohumilické webové stránky a začaly se konat první besedy a přednášky. Krátce po nich byla
v Bohumilicích zahájena výuka tanců pro
mládež, která přislíbila svou pomoc a účast
na Sjezdu rodáků a přátel Bohumilic. Ten se
pak konal dva týdny po první veřejné akci většího charakteru, Hasičském odpoledni. 19.
červen 2010 se pak stal dnem otevřených
dveří po celých Bohumilicích, dnem obnovy
pospolitosti, tradic a folkloru v Bohumilicích.
Akce byla doplněna mnoha výstavami a koštem vín a ohlasy na ni rozšířily povědomí
o Bohumilicích a našem spolku po širokém
okolí.
Po veleúspěšném sjezdu rodáků bylo
prodlouženo funkční období stávajícího výboru na neurčito a poté výbor pověřil pořádáním
akcí a řízením činnosti spolku skupinu bohumilické chasy. Ta své další úsilí investovala
především do obnovy bohumilických hodů
a také do pořádání akcí pro bohumilické děti.
Tehdy započalo období pravidelně pořádaných rukodělných dílen, dětských dnů a diskoték, ale také nejrůznějších přednášek a besed pro seniory. V adventu v roce 2010 jsme
se pak v Bohumilicích poprvé všichni setkali
pod vánočním stromem, abychom se účastnili
zpívání s bohumilickou chasou. Další akce na
sebe nenechaly dlouho čekat: v únoru 2011
jsme obnovili tradici ostatků, pokračovali maratonem nejrůznějších rukodělných dílen pro
děti, uspořádali pálení čarodějnic včetně početného průvodu, po Bohumilicích jsme s malými dětmi hledali poklad a tajemného hejkala,
který jej ukradl.
Po mnoha dalších akcích se přiblížil den,
kdy se v Bohumilicích po dlouhých 27 letech
objevil štíhlý bělavý kmen s opentlenou korunou, napovídající, že se místní mládeži
povedlo nečekané: obnovit bohumilickou hodovou tradici. V Bohumilicích opět zasvítily
nádherné kroje, zahrála veselá Dambořanka
a dědinou se neslo pronikavé juchání.
Nejtěžší práce tedy byla za námi a my po-

kračovali dál. V podobném duchu, jak již bylo
nastíněno, se nesl také rok 2012: rukodělné
dílny, silvestrovské a karnevalové diskotéky
pro děti, ostatky, košt vín, fotbalová odpoledne, slet čarodějnic, hasičské odpoledne,
indiánský den, další hody. Místní i přespolní
si zvykli, že se dané akce konají, a každý si
vybral to své, kam nikdy neopomněl přijít.
Problematické financování jsme průběžně
řešili žádostmi o dotace a sponzorskými dary.
Na podzim roku 2012 se spolku podařilo
vstoupit do MAS Hustopečsko, čímž se nám
otevřely nové možnosti.
Od roku 2013 se sestava hlavních hybatelů bohumilického dění začala měnit. Spousta
mladých již měla nové studijní i pracovní povinnosti, bohumilické děti navštěvující první
rukodělné dílny již byly téměř dospělé a také
se samy začaly podílet na chodu spolku.
S tím se pomalu začal měnit i repertoár pořádaných akcí. Stálicemi zůstaly hody, ostatky,
fotbalová odpoledne a košty vín. Bohužel se
snížila intenzita pořádání akcí pro děti, protože dětí bylo méně a také si odvykly takovéto
akce navštěvovat. Začaly se však konat také
akce nové, například se zintenzivnilo setkávání místních v období adventu, začaly se
konat sběry železa, výstavy betlémů a další.
Do činnosti spolku se totiž intenzivně zapojili bohumiličtí ženáči, uspořádali také vlastní
ženáčské hody. Tím se velká míra starostí,
úkolů a zodpovědnosti rozložila mezi celou
skupinu dobrovolníků a na celou činnost spolku to mělo velmi pozitivní efekt. Mimo to byly
zahájeny úpravy a opravy vnitřních i vnějších
prostor bývalého školního klubu.
Nové posily ve spolku do celé jeho činnosti vložily novou energii, a tak netrvalo dlouho a začalo se hovořit o další akci navazující
na velmi úspěšný sjezd rodáků. Na podzim
roku 2013 bylo rozhodnuto o konání podobné akce v termínu 18. července 2015, která
se pak vyrýsovala do podoby Sousedských
dnů Bohumilic. Samozřejmě se konalo mnoho akcí menšího charakteru, nicméně většina úsilí byla soustředěna právě na projekt
Sousedských dnů. Jeho součástí nebyla jen
kulturně-společenská
akce, ale také výroba
vlastního mobilního
vybavení a šití bohumilických pracovních krojů, které nám
umožnila získaná dotace od České spořitelny a Nadace Via. I
po velice úspěšných
Sousedských dnech
jsme v Bohumilicích
neusnuli na vavřínech a v činnosti pokračovali dál.

Nyní jsme se již přehoupli do roku 2016
a stojíme na rozcestí. Máme před sebou
konec něčeho starého a začátek nového.
Funkční období prvního výboru po více než
pětiletém maratonu končí. Jsme unavení,
ale také hrdí, co všechno jsme společně
s vámi všemi zvládli. Kolik akcí jsme zorganizovali, kolik dotací získali, kolik děkovných
dopisů od našich rodáků přišlo do Bohumilic.
Samozřejmě, některé chvíle byly velmi vyhrocené a mnohdy jsme byli skutečně vyčerpaní
a měli chuť se vším skončit, odejít a nikdy více
se nevrátit. Mnohdy se nedařilo prosadit dobrý projekt, získat finanční podporu či úspěšně
obhájit své stanovisko. Zpětně však musíme
říct, že toto všechno k činnosti spolku tak
nějak patří. To dobré, i to horší. A až jednou
budete stát právě na takovém rozcestí, jako
dnes stojíme my, řeknete si: „Nebylo to lehké.“ Uleví se Vám, že z Vás všechno spadne
a můžete si odpočinout. Pak se ale zamyslíte,
podíváte se na staré fotografie, přečtete staré
zprávy a najednou si uvědomíte, co všechno
za Vámi zůstává, co jste všichni společně dokázali. A pak přijde ta chvíle, kdy si řeknete:
„Ale stálo to za to!“
Dovolte nám, prosím, poděkovat za
veškerou přízeň a podporu, kterou jste
nám prokázali. Děkujeme však také za rady
a připomínky, protože právě ty nás všechny
posouvají dál. Nezbývá než popřát, aby se
budoucí výbor poučil z chyb výboru starého
a současně se nechal inspirovat tím dobrým. Přejeme mu hodně energie, spoustu
nových nápadů, věrných příznivců, šikovných pomocníků a štěstí ve všem, čím se
bude zabývat. Vzpomeňme prosím ještě
naposled Sousedské dny: přípravu besedy,
výrobu vybavení, hektické přípravy i páteční
bouřku. Právě Sousedské dny byly výsledkem nezištné spolupráce velkého množství
obyvatel Bohumilic a my věříme, že právě
toto je správná cesta pro udržování tradic
a společenského života obce. Snad nám to
všem do budoucna poslouží jako ten nejlepší příklad.
Marie Adámková

Inzerce

Ihned hledám bydlení,
byt 2+1, 3+1, v Kloboukách
u Brna. Nabídněte prosím
tel. 605 982 553.
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Stolní tenis
Vánoční turnaj
Na svátek svatého Štěpána pořádá náš
oddíl již po mnoho let turnaj mužů ve stolním tenisu. V prvních letech to byl jen přebor
Klobouk, následně se ho mohou zúčastňovat pozvaní hráči a pozvané oddíly. O účast
se postaralo 26 hráčů z 8 oddílů. Klobouky

reprezentovalo celkem 11 stolních tenistů.
Hrálo se skupinovým systémem, kdy první bojovali o celkové vítězství, ostatní hráli
v „soutěži útěchy“.
Pořadí:
1. Šafařík Jan (Agrotec Hustopeče)
2. Volek Pavel (Klobouky)
3. Kratochvíl Jaroslav (Agrotec Hustopeče)
4. Svoboda Aleš (Klobouky)

Soutěž útěchy:
1. Svoboda Petr (Klobouky, nejmladší účastník)
2. Hanák František (Šitbořice)
3. Šubík Jiří (Klobouky)
Pro všechny přítomné byly připraveny
ceny a občerstvení. Vítěz obdržel pohár.
Celá akce probíhala v přátelské sváteční atmosféře a za to se patří všem zúčastněným
poděkovat.

Regionální turnaj mládeže v Šitbořicích
Rok 2016 zahájili mladí stolní tenisté regionálním turnajem, který
v neděli 3. ledna uspořádal oddíl stolního tenisu Orel Šitbořice. Hrálo se
ve dvou skupinách dvoustupňovým systémem. Hráči se střetli ve dvou
věkových kategoriích. Barvy našeho oddílu úspěšně hájilo 10 dětí.
Mladší kategorii ovládla hráčka domácího oddílu Ludmila
Halasová před trojicí hráčů MSK Břeclav. Z našeho oddílu hráli: Tomáš Baturný, Aneta Knappeová, Ondra Pilát. Bojovali, ale na
stupně vítězů nedosáhli.

Je škoda, že se turnaje nezúčastnili favorité této kategorie Ondra
Klímek a Tadeáš Lesovský z našeho oddílu.
Ve skupině starších náš oddíl reprezentovali: Jindřich Baturný,
Daniel Dostál, Dominik Dostál, Petr Svoboda, Jiří Šubík, Štěpán
Špaček a Aneta Vodáková. Vítězem této kategorie se stal Petr
Svoboda z Klobouk. Druhý byl Ondra Slavík z domácího oddílu, který v boji o druhé místo oplatil Jiřímu Šubíkovi porážku ze druhého
stupně soutěže. Páté místo vybojovala Aneta Vodáková.

Krajské přebory družstev
staršího žactva

Krajské přebory jednotlivců
dorostu

V sobotu 30. ledna 2016 přivítala lanžhotská sportovní hala
starší žáky a žákyně. Byly zde pořádány krajské přebory družstev starších žáků a žákyň. Na základě dosavadních výsledků byl do bojů o medaile nominován tým starších žáků a žákyň klobouckého oddílu. Děvčata jela bojovat v sestavě Aneta
Knappeová a Lucie Pilátová.
Radost z druhého místa kazí skutečnost, že se krajských
přeborů mimo našich děvčat zúčastnila jen MS Brno. Naše
družstvo neuhrálo ani set a prohrálo 5:0. Snad děvčatům získané zkušenosti budou k dobru pro další turnaje.
Soutěž družstev starších žáků hrála tříčlenná družstva.
Za náš oddíl nastoupili: Tadeáš Lesovský, Petr Svoboda a Jiří
Šubík. Ve skupině měli Strážnici, SKST Hodonín a Drnovice
u Vyškova.
Se Strážnicí chlapci prohráli po velmi vyrovnané hře 4:6.
Svoboda i Šubík po 2 bodech.
Druhým soupeřem našeho družstva byl SKST Hodonín.
Všichni tři jeho hráči (Hromek, Lorenc, Podrazil) jsou v žebříčku
JmK umístěni výš než naši „kluci“. Očekávalo se tedy hladké
vítězství favorita. Naši chlapci se však vyburcovali k velkému
výkonu a hodně své protihráče potrápili.
Po vyčerpávajícím boji, ve kterém bylo vidět mnoho nádherných, dlouhých, útočných výměn, náš tým prohrál 4:6.
Nejlepším hráčem celého utkání byl Petr Svoboda, který jako
jediný vyhrál všechna svá utkání.
Body: Svoboda 3, Šubík 1.
Naše družstvo ještě nastoupilo k poslednímu utkání skupiny.
Pokračovalo ve výborných výkonech a porazilo Drnovice 6:0.
O body se stejnoměrně rozdělili všichni tři hráči.
Body: Lesovský 2, Svoboda 2, Šubík 2.
Celkově náš tým skončil na 5.–6. místě. Předvedeným
výkonem hoši dokázali, že se o budoucnost stolního tenisu
v Kloboukách nemusíme obávat.

V neděli 14. února jeli kloboučtí mladí hráči opět do Lanžhota.
Hrály se zde krajské přebory jednotlivců dorostu. Tento turnaj je
jen pro nejlepší hráče a hráčky kraje. Náš oddíl reprezentovali Petr
Svoboda, Jiří Šubík a Aneta Vodáková.
Všichni bojovali a vedli si docela úspěšně. Anetka vyhrála v kategorii jednotlivkyň svoji skupinu, když porazila mimo jiné i favoritku
Sáru Šíblovou. Nakonec vybojovala bronzovou medaili. Nezůstala
však u jediné. Společně s Ludmilou Halasovou ze Šitbořic vybojovaly rovněž bronz a ve smíšené čtyřhře s oddílovým kolegou Jirkou
Šubíkem byli také třetí.
V kategorii dorostenců Petr Svoboda rovněž svoji skupinu vyhrál
a celkově se umístil na 5. až 8. místě. Spolu s Jirkou Šubíkem v soutěži čtyřher chlapců vybojovali umístění na stupních vítězů, když obsadili 3. místo.
Zisk 4 bronzových medailí je dalším úspěchem našeho mladého
kolektivu.

Inzerce

Koupíme rodinný dům
v Kloboukách a okolí,
i k rekonstrukci,
prosím volejte 605 982 553.
Děkuji
15
25

Finálová čtveřice OP družstev
dorostu je známa.

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,
kteří od 1. 12. 2015 do 4. 3. 2016 oslavili životní jubileum

Okresní přebor družstev dorostu stolně – tenisových klubů má
za sebou základní část. Jejím vítězem se, bez porážky, stali naši
hráči a mají tak právo pořádat finálový turnaj nejlepších čtyř celků, který rozhodne o konečném pořadí. Sportovního souboje se,
pravděpodobně v sobotu 16. dubna, zúčastní TJ Jevišovka, MSK
Břeclav, Sokol Kobylí a náš tým.
Soutěž hrají tříčlenná družstva. Za naše dostali v průběhu sezóny ke hře příležitost: Blažek Petr, Klímek Ondra, Lesovský Tadeáš,
Pilát Ondra, Svoboda Petr, Šubík Jiří, Vodáková Aneta, která jediná
je věkově dorostenkou. Ostatní jsou starší nebo mladší žáci.
Předpokládá se, že ve finálovém turnaji nastoupí všechna družstva v nejlepších sestavách, a tak bude souboj o titul přeborníka
okresu velmi napínavý.
Volek Pavel
Foto Libor Svoboda

75 let
14.12.
11.2.

Libuše Hutáková, Dlouhá
Josef Sáček, Bohumilice

80 let
17.12.
24.1.
27.1.
24.2.
24.2.

Veronika Petrášová, Zahradní
Františka Šebestová, Bohumilice
Jarmila Drabálková, Chaloupky
Emilie Charvátová, Polní
Ludmila Němcová, Lesní

85 let
29.12.
2.3.

Libuše Bukovanská, Sídliště 17. dubna
Věra Bdinková, Dlouhá

90 let
20.12.
3.1.
14.1.

Marie Kolářová, Polní
Františka Trávníčková, Sadová
Jarmila Otřísalová, Sídliště 17. dubna

92 let
12.2.

Jiřina Kociánová, Dlouhá

93 let
21.12.

Jindřiška Paschová, Hájek

Blahopřejeme rodičům a vítáme
me děti
Vítězslav Peřina
Adéla Křivková
Vojtěch Moučka
Valentina Kotrlová

Navždy nás opustili
Ludvík Dušek, roč. 1936
Jiřina Nováková, roč. 1927
Marie Charvátová, roč. 1924
Zlata Jeřelová, roč. 1958

Statistika obyvatel za rok 2015
Klobouky
Bohumilice
Narozeno
18
1
Přihlášeno
43
3
Zemřelo
24
3
Odhlášeno
42
3
k 1. 1. 2016 počet obyvatel občanů ČR
2154
220

Celkem
19
46
27
45
2374
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Vítání jara na Základní škole
Jaro letos přišlo 20. března v 5 hodin 31 minut
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Foto: Dagmar Urbanová
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Foto: Jaroslav Pavlík
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