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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Než se člověk nadál, další půlrok bude za námi. Letošní rok je
oproti minulým letům trochu jiný. Zima nebyla prakticky žádná, děti
si zimních radovánek nemohly vůbec užít. Jaro začalo, jak mělo.
Avšak mrazivé dozvuky letošní zimy v podobě „zmrzlých mužů“ přišly o tři týdny dříve a naši usilovnou práci na zahrádkách či vinicích
spálily během dvou mrazivých rán. Je tomu mnoho let, co jsme něco
podobného zažili, ale i to je příroda, na jedné straně krásná, jarně
zelená a na druhé straně mrazivá, všeničící.
Jak jsem Vás informoval již koncem minulého roku, tento rok
je pro nás rokem konsolidace a příprav na další investiční projekty
v dalších letech. Je toho ještě ve městě mnoho ke zlepšení, k opravám a k dalšímu rozvoji.
V současné době zpracováváme projekty na vybudování zpevněné komunikace na ulicích Wolfova a Polní včetně chodníků a veřejného osvětlení. Vzhledem k omezenému prostoru na začátku
ulice Polní od ulice Brněnské bude zde vybudována jednosměrná
komunikace až po křižovatku s ulicí Wolfovou. Dále se bude zpracovávat projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace pro poslední etapu. V běhu již je zpracování studie „Splašková kanalizace
v Bohumilicích“, kde se posuzují dvě varianty řešení – jednak vybudování samostatné ČOV nebo čerpání splašků do stávající ČOV
v Kloboukách.
Také jako každoročně jsme zpracovali a podali několik žádostí
o dotace. Požádali jsme o dotace JMK na úroky z úvěrů, na opravu
zámku, na vybavení protipožární ochrany města a na podporu pečovatelské služby ve městě. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny.
Dále jsme požádali o dotaci MPO na energetické úspory veřejného
osvětlení v ulicich Císařova, Příční, Zahradní, Vinařská, Chaloup-
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12. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 21. 4. 2016
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem a TJ Sokol Klobouky u Brna, na
poskytnutí dotace ve výši 118.700,- Kč
• 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

•

ky aj. I této žádosti bylo kladně vyhověno. Požádali jsme o dotaci
MŠTS na rekonstrukci školního hřiště ZŠ a MěVG, zde čekáme na
výsledek. Další kladně vyřízenou žádost jsme podali na MPSV na
pečovatelskou a sociální péči. Také jsme podali žádost o dotaci na
zpracování strategického plánování ve městě.
Město nejen provádí údržbu a opravuje svůj majetek, ale i organizuje či spoluorganizuje společen-ský a kulturní život. Plesová sezona letos proběhla v rekonstruované sokolovně a dle ohlasů účastníků
se úroveň těchto akcí rapidně zvedla. Dále město zorganizovalo 3
divadelní představení od souborů z Boleradic, Podivína a Vyškova. V
letošním roce se připravuje i přehlídka dětských folklorních souborů
na začátek června. Všem organizátorům a pořadatelům kulturních
a společenských akcí bych chtěl touto cestou moc poděkovat.
Většina našich obyvatel se snaží, aby město bylo upravené, čisté. Váží si práce jiných. Avšak mezi námi žijí spoluobčané, kteří jsou
opačného „ražení“. Proč o tom píši. Chci Vás informovat i o negativních věcech. V roce 2013 město postavilo na náměstí přestupní terminál IDS JMK včetně čekáren, veřejných WC, o které byl v různých
anketách velký zájem. A to právě některému našemu spolubčanovi
vadí. Během dvou měsíců dvakrát se mu podařilo poničit kamerový
systém a mincovníky vstupních dveří, kvůli pár korunám udělal městu škodu za několik tisíc. Chtěl bych Vás požádat, aby jste si všímali
těchto lidí a upozorňovali na ně. Těmto lidem není nic cizí a budou to
postupně zkoušet i na soukromém majetku.
Vážení spoluobčané, závěrem chci Vám všem, kteří se podílí na
zdárném běhu města, na reprezentaci města v různých soutěžích,
na zvelebování vzhledu města, poděkovat a popřát hodně úspěchů,
štěstí v zaměstnání či soukromém životě a hlavně zdraví.
Lobpreis Zdeněk Ing.

o výměře 4 m² v k.ú. Klobouky u Brna,
ulice Nádražní společnosti NERIET, s. r.
o., za nabízenou cenu 250,- Kč/m²
záměr na prodej pozemků parc. č. 1674/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře
174 m² a 1690/78 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 153 m² v k.ú.
Klobouky u Brna, ulice Nádražní v areálu
bývalého zemědělského družstva
minimální cenu 250,- Kč/m² za pozemky
parc. č. 1674/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m² a 1690/78 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře
153 m² v k.ú. Klobouky u Brna, ulice
Nádražní v areálu bývalého zemědělského družstva
žádost o umístění plynové přípojky k novostavbě RD na pozemku parc. č. 671
v k.ú. Klobouky u Brna ulice Úzká, vedené z ulice Wurmova přes pozemky parc.
č. 668/1, 668/4, 668/5, 668/6
v souladu s doporučením hodnotící komise schválení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Pořádková služba pro
město Klobouky u Brna“ a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky
č. 1 uchazeče OP Security, s. r. o., sídlo:
třída Kpt. Jaroše 1927/8, Černá Pole, 602
00 Brno, IČ:27744515, hodinová sazba
za výkon služby jedné osoby-pracovníka:
165,- Kč bez DPH, náklady na dopravu –
sazba za 1 km: 6,- Kč bez DPH, a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
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podání žádosti na Regionální radu
Regionu soudržnosti Jihovýchod Brno
o prodloužení lhůty k úhradě částky dotčené nesrovnalostí ve výši 1 139 381,86
Kč za porušení podmínek dotačního projektu „IDS Klobouky u Brna“
Zastupitelstvo města neschvaluje
• záměr na prodej pozemku parc. č.
105 zahrada o výměře 436 m² na ulici
Starohorská v k.ú. Klobouky u Brna
Zastupitelstvo města bere na vědomí
• informace z rady č. 17, 18
• zprávu finančního výboru
13. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 19. 5. 2016
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• zachování analogového vysílání kabelové televize, tj. 16 analogových kanálů
v Kloboukách u Brna a uhrazení 1 ks
převaděčů za cenu ve výši cca 48 tis. Kč
• zastupování města Klobouky u Brna ve
věci vymáhání škody za krácení dotace
po společnosti Eurovision, a. s., která
měla dle smlouvy dozorovat čerpání dotace, právníkem JUDr. Andrýskem
• celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2015 bez výhrad

•

účetní závěrku Města Klobouky u Brna
za rok 2015 a konstatuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky
• prodej pozemků parc. č. 1674/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m²
a 1690/78 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 153 m² v k.ú. Klobouky
u Brna, ulice Nádražní v areálu bývalého zemědělského družstva panu .....
za 250,- Kč/m². Žadatel uhradí veškeré
náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí.
• směnu pozemků parc. č. 2455/14 orná
půda o výměře 332 m² ve vlastnictví
města Klobouky u Brna a parc. č. 2455/1
orná půda o výměře 436 m² s podmínkou, že žadatel uhradí veškeré náklady
spojené se zmíněnou směnou
• pověřuje starostu a tajemnici města jednáním s vedením Úřadu práce - odbor
SSP ve věci personálního obsazení pracoviště v Kloboukách u Brna
• smlouvu o poskytnutí dotace v oblasti rozvoje venkova dle dotačního
programu „Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2016“ na
účel (a v rámci akce dotace úroku z úvěru) zateplení Základní školy a MěVG
ve výši 53 000,- Kč a pověřuje starostu
města jejím podpisem
• návrh Smlouvy č. 031149/15/OKH
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na „Doplnění základního vybavení protipožární ochrany,
požární techniky výzbroje a jiných prostředků“ ve výši 100 000,- Kč a pověřuje
starostu města jejím podpisem
• rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na revitalizaci veřejného osvětlení
v Kloboukách u Brna ve výši 1 372 960,- Kč
• přijetí dotace ze státního rozpočtu
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
na výkon činnosti sociální práce v roce
2016, ve výši 288 500,- Kč
• použití odtěženého materiálu z opravovaných vozovek v ul. Dlouhé, Lesní
a Krajní ke zpevnění polních cest směrem k „Hložku“ a skládce Martinice s tím,
že na použitý materiál bude doložitelný
certifikát
• mimořádnou splátku ve výši 2 243
189,50 Kč k doplacení úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a. s., na základě
smlouvy o úvěru č.1643/03/LCD ze dne
13. 11. 2003
• vytvoření jednosměrné komunikace
z části ulice Polní po křižovatku s ulicí
Wolfova
Zastupitelstvo města neschvaluje
• zachování analogového vysílání kabelové televize, tj. 16 analogových kanálů
v Kloboukách u Brna a uhrazení 2 ks
převaděčů za cenu ve výši cca 96 tis. Kč

Zastupitelstvo města bere na vědomí
• informace z rady č. 19
17. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 3. 3. 2016
Rada města s c h v a l u j e
• poskytnutí informace na žádost Spolku •
Za malebné Kloboucko a jeho okolí,
č.j. 449/2016, v souladu ze zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a pověřuje starostu města jejím podpisem
• vyhlášení výběrového řízení na pořízení příkopové sekačky za traktor, ve věci
nabídky budou osloveny alespoň 3 společnosti
• pokácení cypřiše rostoucího na pozemku parc. č. 306/11 ve vlastnictví města •
Klobouky u Brna
• vyřazení 120 svazků naučné a krásné literatury z fondu Městské knihovny
Klobouky u Brna
18. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 18. 4. 2016
Rada města s c h v a l u j e
• 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 společnosti ….. za nabízené roční
pachtovné ve výši 3000,- Kč/ha/rok
• záměr na pacht části pozemku parc. č.
2449/2 ostatní plocha o celkové výměře
cca 30 m² v k.ú. Klobouky u Brna, minimální pachtovné činí 2500,- Kč/ha/rok
• ukončení pachtu pozemků parc. č.
3036/6, 3036/8, 3036/9, 3036/10,
3037/14 vinice v trati Pod Plunary o celkové výměře 500 m² vinic, a to dohodou
ke dni 30. 9. 2017
• záměr na pacht pozemků parc. č. 3036/6,
3036/8, 3036/9, 3036/10, 3037/14 vinice
v trati Pod Plunary o celkové výměře 500
m² vinic. Možnost propachtovat výše
uvedené pozemky bude od 1. 10. 2017,
obvyklé pachtovné za pacht vinic činí
1500,- Kč/ha/rok.
• záměr na pronájem nebytových prostor
– stánku k prodeji novin a časopisů v čekárně přestupního terminálu na náměstí
Míru v Kloboukách u Brna na pozemku
parc. č. 388/1 v k.ú. Klobouky u Brna
• záměr na pronájem bývalé hasičské
zbrojnice – budova technického vybavení v k.ú. Bohumilice na pozemku parc. č.
3, kterou má Město Klobouky u Brna ve
svém vlastnictví
• smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330037583/001 pro stavbu realizovanou pod názvem Klobouky u B.,
rozš. KNN, Vystoupil za účelem umístění distribuční soustavy kabelového
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vedení NN na pozemku parc. č. 1283/1
v k.ú. Klobouky u Brna, se společností E.ON Distribuce, a. s., v zastoupení
E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice. Věcné břemeno bude sjednáno za jednorázovou úplatu ve výši
500,- Kč bez DPH.
smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330037226/001 pro stavbu realizovanou pod názvem Klobouky u B.,
přel. KNN, Město za účelem umístění
distribuční soustavy kabel NN na pozemku parc. č. 890/1, 915 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 5
160,- Kč bez DPH.
dodatek č.1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene č. 65447_2/VB/P, uzavřené dne 7. 3. 2016 a schválené usnesením Rady města Klobouky u Brna č.
13/16/15RM ze dne 14. 1. 2016, pro stavbu realizovanou pod názvem 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 a bude sjednáno
za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč.
zakoupení žací lišty BOMFORD RAVEN
od společnosti SYNPRO.CZ, Hlavní 406,
Dolní Bojanovice, za cenu 344 488,- Kč
bez DPH
uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací, spolufinancovaných ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VN-7/2015, s Úřadem práce
České republiky, pobočka Břeclav, na vytvoření 6 pracovních míst na období 1. 4.
2016 - 31. 10. 2016
smlouvu o poskytnutí finanční podpory o poskytování sociálních služeb č. 035401/16/OSV z prostředků
Jihomoravského kraje pro rok 2016
v celkové výši 600 600,- Kč
veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení
výkonu působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, uzavřenou s městem
Hustopeče, na dobu neurčitou
opravu mostku přes potok Myjavka na
ulici Nádražní za dohodnutou cenu ve
výši 41 tis. Kč, opravu provede společnost BV Výtahy Brumovice, s. r. o.
dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č.
8057123512, kterou město Klobouky
u Brna uzavřelo s ČSOB Pojišťovnou, a.
s.
aktualizovanou směrnici č. 3 – evidence,
účtování a odepisování majetku, s účinností od 1. 1. 2016

19. Schůze Rady města Klobouky
u Brna dne 9. 5. 2016

•

Rada města s c h v a l u j e
• Poskytnutí informace na žádost Spolku
Za malebné Kloboucko a jeho okolí,
č.j. 449/2016 v souladu se zákonem č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a pověřuje starostu města
jejím podpisem. Informace bude poskytnuta neprodleně po zaplacení úhrady za
poskytnutí informací.
• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 035401/16/
OSV z prostředků Jihomoravského kraje JMK 28125/2016 na realizaci akce
„Statické zajištění zámku v rámci projektu Opravy zámku v Kloboukách u Brna“,
v celkové výši 275 000,- Kč
• vyhlášení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Projektová
dokumentace - statické zajištění zámku
v Kloboukách u Brna“ a pověřuje starostu města jednáním se společností
IK consult, s. r. o., Živného 1254/8, 635
00 Brno, ve věci organizačního zajištění
zadávacího řízení, technické pomoci při
organizaci a provedení administrativních úkonů veřejné zakázky, pro projekt
s názvem „Projektová dokumentace statické zajištění zámku v Kloboukách
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•

•

•

u Brna“, a to za dohodnutou cenu ve výši
19 500,- Kč bez DPH
pacht pozemků parc. č. 3036/6, 3036/8,
3036/9, 3036/10, 3037/14 vinice v trati
Pod Plunary, označené v evidenci propachtovatele jako vinice č. 43 o výměře
500 m² vinic v k.ú. Klobouky u Brna, panu
….. za nabízené pachtovné ve výši 1500
Kč/ha /rok s účinností od 1. 10. 2016
pacht části pozemku parc. č. 2449/2
ostatní plocha o výměře cca 30 m² v k.ú.
Klobouky u Brna manželům ….. za nabízené pachtovné ve výši 10 kč/30 m²/rok
ukončení pachtu pozemků parc. č.
2944/1, 2944/2, 2944/3, 2945/1, 2945/2,
2945/3 vinice v trati Pod Plunary o celkové výměře 1023 m² vinic, a to dohodou
ke dni 30. 9. 2017
záměr na pacht pozemků parc. č. 2944/1,
2944/2, 2944/3, 2945/1, 2945/2, 2945/3
vinice v trati Pod Plunary o celkové výměře 1023 m² vinic. Možnost propachtovat výše uvedené pozemky bude s účinností od 1. 10. 2017. Obvyklé pachtovné
za pacht vinic činí 1500 Kč/ha/rok.
ukončení pachtu pozemků parc. č.
2943/1, 2943/2, 2943/3 vinice v trati Pod
Plunary o celkové výměře 516 m² vinic,
a to dohodou ke dni 30. 9. 2017
záměr na pacht pozemků parc. č. 2943/1,
2943/2, 2943/3 vinice v trati Pod Plunary
o celkové výměře 516 m² vinic. Možnost
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propachtovat výše uvedené pozemky
bude s účinností od 1. 10. 2017. Obvyklé
pachtovné za pacht vinic činí 1500 Kč/
ha/rok.
ukončení pachtu pozemků parc. č. 1670/27,
1670/32, 1670/36 o celkové výměře 109
m², a to dohodou ke dni 6. 5. 2016 z důvodu odkupu předmětných pozemků
pronájem bývalé hasičské zbrojnice –
budova technického vybavení v k.ú.
Bohumilice na pozemku parc. č. 3, kterou má město Klobouky u Brna ve svém
vlastnictví, Spolku přátel Bohumilic za 1
Kč/rok za podmínky, že spolek bude budovu udržovat
pronájem nebytových prostor – stánku
k prodeji novin a časopisů v čekárně
přestupního terminálu na náměstí Míru
v Kloboukách u Brna na pozemku parc.
č. 388/1 v k.ú. Klobouky u Brna paní …..
za roční nájemné ve výši 1 Kč a paušální
částku za služby ve výši 100 Kč měsíčně. Před uzavřením smlouvy bude se zájemkyní ještě jednáno ve věci upřesnění
předmětu podnikání.
pořízení promo clipu na propagaci města Klobouky u Brna, který natočí, zpracuje
a zpropaguje společnost PLAY YOU DEAL,
a. s., Pražákova 100/69, Brno-Štýřice, za dohodnutou cenu ve výši 18 000,- Kč bez DPH
pořízení nové autobusové zastávky
v Bohumilicích za cenu cca 80 tis. Kč

Významné dny ČR v červenci, srpnu a září
5. 7. Cyril a Metoděj – slovanští věrozvěsti
6. 7. Jan Hus – v loňském roce 600 let od jeho upálení
11. 7. Světový den populace – je souhrn všech lidí, kteří k určitému
datu žili, žijí nebo budou žít na planetě Zemi.
12. 8. Světový den mládeže – je označení pro celosvětové setkávání mládeže (16 – 30 let) pořádané katolickou církví.

21. 9. Podzimní rovnodennost – pro předky bývala oslavou sklizně
a loučení se s létem. Od dob Karla IV. se slaví i vinobraní.
21. 9. Mezinárodní den míru – má se stát demonstrací států i občanské společnosti za mír a bezpečnost pro celý svět.
28. 9. Den české státnosti – tohoto dne byl svým bratrem zabit
český kníže sv. Václav.
M.V.

Svatováclavská koruna
Letos uplynulo 670 let od zhotovení klenotu nevyčíslitelné hodnoty.
V průběhu století měla koruna několikrát
namále, poklad se však vždy podařilo zachránit. Například v roce 1620, když ji chtěl
spolu s dalšími klenoty odvézt ze země prchající Fridrich Falcký. Byla objevena kousek od Staroměstské radnice v opuštěném
kočáru. Někteří historikové se domnívají, že
si ji chtěl odvézt jako válečnou kořist říšský
protektor Reinhard Heydrich. Nechal si totiž
vyrobit duplikáty klíčů od korunní komnaty.
Hlavní část koruny tvoří čtyři díly čelenky
zakončené trojlistem a dva půlkruhové příčné oblouky (kamary). K jejich výzdobě byly
použity části zlatého opasku, který Blance

z Valois, první manželce Karla IV., věnoval
Karel Sličný. Korunu zhotovili pražští zlatníci, její vznik dokládá ochranná bula papeže
Klimenta VI. z 6. 5. 1346. Novou korunu Karel IV. zasvětil Václavovi, svému knížecímu
předchůdci a patronovi země.
2. září 1347 byla koruna poprvé použita
při korunovaci Karla IV. českým králem.
Svatováclavskou korunou bylo po Karlovi IV. korunováno dvacet jedna českých králů
a sedmnáct královen.
Karel IV. zřejmě nechával korunu upravovat až do konce svého života. V dalším
období už k zásahům na koruně nedošlo.
Svatováclavská koruna je čtvrtá nejstarší. V Evropě je nejstarší koruna lombard-
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ských králů, pak následují koruna Svaté říše
římské a Svatoštěpánská koruna Uherského
království.
V Mnichově je uložena královská koruna
zvaná česká, kterou nechal Karel zhotovit
pro svoji čtvrtou manželku Alžbětu Pomořanskou v roce 1363, je ozdobena sto drahokamy a dvěma sty perlami.
V roce 1947 Výzkumný ústav pro drahokamy v Turnově odhadl cenu Svatováclavské koruny na 27 074 070 Kč.
Koruna je uložena v Korunní komoře
Svatováclavské katedrály v původním ozdobně zpracovaném koženém pouzdru
z roku 1347.
M.V.

Rituály pohanských svátků
V dřívějších dobách lidé zcela podřizovali svůj život ročnímu
období. A jestliže si nestačíte všímat, že jsou Velikonoce nebo nastává podzim, měli byste se nechat jimi inspirovat.
1. srpna – slavnost první sklizně. První úroda je sklizena, ale
léto pomalu ztrácí na síle, je třeba mu ji dodat. Proto se z prvního
semletého obilí pekl zlatavý chléb, klasy se zdobily polními květy

a obětovaly se slunci.
21. 9. – podzimní rovnodennost – je oslavou sklizně a loučení
se s létem. Z posledních zbytků obilí vyráběli naši předci slaměné
panny, které věšeli na trám ke stropu. Byla to prosba Velké matce, aby byla úroda příští rok stejně tak dobrá jako letos, hoduje se
a tancuje i proto, že je všeho dostatek.
M.V.

Přehlídka dětských folklórních souborů 2016
V neděli 5. června se uskutečnila
v našem městě již šestá jarní „Přehlídka
dětských folklórních souborů“ První jarní
vystoupení proběhlo v roce 2006 a od té
doby se opakuje každé dva roky.
Akce se konala v nové místní sokolovně s letošním tématem „ Zlatá brána

otevřená“. Průvod všech souborů vyšel ve
13:30 z náměstí a ve 14.00 proběhlo slavnostní zahájení přehlídky.
Do programu si připravily vystoupení
děti ze souboru Hanýsek ze Šakvic, DS
Ratíškovice, Veličánek z Velké n. Vel.,
Drahánek z Blanska a Marijánek z Bzen-

ce,. Nechyběly také místní děti ze souboru
Fěrtůšek.. Děkujeme všem zúčastněným
za jejich zájem o tradice a těšíme se na
setkání při další přehlídce.
Text: Jana Prčíková
Foto Jaroslav Pavlík

Do poslední chvíle se zkoušelo i venku.

Zpívalo se…

Fěrtůšek zahajuje

… tancovalo…

Fěrtůšek zahajuje

… a někteří to pořádně roztočili.
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Doplnění energie po
náročném výkonu.

Vystoupení skončilo.
Dolů s těmi botami.

Datování pohlednic
Pro stanovení roku vzniku snímku jsou prvotně určující historická data klobouckých objektů, které se na pohlednicích nacházejí
a u nichž je známo datum jejich výstavby potvrzené stavebním úřadem nebo přímo majitelem:
1903 – postaven hostinec u školy (Štefanův)
1906 – postavena kaplička před zámkem
1909 – zprovozněna železnice v Kloboukách
1912 – postavena židovská synagoga
1924 – postavena hasičská zbrojnice
1927 – elektrifikace Klobouk
1930 – postavena stará budova zemědělské školy
1926 – počátek stavby Moravská Abacia (Betlém) atd.

Následuje porovnávání se stejnou pohlednicí prokazatelně
prošlou poštou (s orazítkovanou známkou).
Dalším kritériem pro určení roku vzniku snímku je poštovní razítko na zadní straně, popřípadě odesílajícím napsané datování na
pohlednici. Tyto dvě možnosti mohou být někdy nepřesné, protože
pohlednice mohla být zaslána i za několik let poté, kdy vznikla.
Pohlednice Klobouk ze soukromé sbírky z období protektorátu
Čechy a Morava tiskem Fototypia Vyškov.
Ladislav Grabovský

Koncert Zvonky dobré zprávy v Kloboukách
Předpokládám, že není asi mnoho těch,
kteří viděli a slyšeli naživo hru na středních ručních zvoncích. Tato hra, která je
populární v anglosaských zemích, zejména ve Spojeném království, USA, Kanadě,
Austrálii a v Japonsku, není u nás zatím
příliš známá.
V Evropě ji provozuje jen velmi málo
souborů. Existují dva soubory v Německu –
v Berlíně a v Hannoveru, jeden v polském
Zelově a dva u nás – na Valašsku v Ratiboři
a v Kateřinicích.
V Kateřinicích vznikl tento soubor v červenci 2011 jako první a jediný v České republice. Celkem využívají 49 zvonků a 36
trubkových zvonů, ročně odehrají nejméně 30 koncertů v Česku i zahraničí. Tento
unikátní soubor vystoupil v roce 2014

i v Evropském parlamentu na Den Čs.
státního svátku, koncertoval v Betlémské
kapli v Praze, vloni v sídle Evropské unie
ve Štrasburku, na Ministerstvu kultury ČR.
Zakladatelka a dirigentka souboru Viera
Jelínková získala ocenění Zlínského kraje
Osobnost roku 2015 v oblasti kultury.
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V Kloboukách budeme mít vzácnou
a mimořádnou příležitost uslyšet „naživo“
tento soubor, v jehož repertoáru je klasická hudba, populární melodie a hebrejské
skladby, ve čtvrtek 8. září v 18 hodin v evangelickém kostele.
Dana Bobková, foto internet

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Kloboukách
Na základě události, které jsem byla přímým účastníkem, a jednalo se o záchranu
lidského života, píši tento článek jako výraz
obdivu a poděkování za práci hasičům i záchranářům.
Před naším domem zkolaboval mladý
člověk a měl to veliké štěstí, že u něj okamžitě byl jeho kolega a začal s masáží srdce. Za pomoci instrukcí operátorky záchranné služby se podařilo skomírající plamínek
života udržet alespoň do doby, než přijeli
hasiči s potřebným vybavením a profesionálně se ujali své práce, kterou následně
předali lékařům záchranné služby. Tentokrát
vše dobře dopadlo a mladý muž přežil.
Takových výjezdů k lidem postiženým
srdeční zástavou měli kloboučtí dobrovolní
hasiči v loňském roce sedm. Od července
2014 mají totiž k dispozici rychlý zásahový
automobil Ford Transit, vybavený automatickým externím defibrilátorem AED, který
používají právě při srdeční zástavě. Jak jsou
informováni o naléhavé potřebě svého přístroje? Operátor záchranné služby, jemuž
je náhlá příhoda nahlášena, zajišťuje výjezd
rychlého vozu s posádkou lékařů-záchranářů, ale také se okamžitě přepojí na operační

středisko hasičského záchranného sboru,
který vyšle SMS členům klobouckého sboru
s potřebnou informací o postiženém a spustí
sirénu a výjezd hasičů. Z třináctičlenné jednotky dobrovolných hasičů v Kloboukách
musí vždy být nejméně dva až tři ve stálé
pohotovosti, aby mohli okamžitě vyjet.
Kromě těchto zásahů zasahují hasiči
samozřejmě u požárů a dopravních nehod,
kam většinou vyjíždějí i s velkým hasičským
vozem Tatra 815 CAS 20. V loňském roce
měli patnáct těchto výjezdů. Neméně důležité jsou zásahy hasičů při tzv. technické
pomoci, což znamená pomoc při odstraňování spadlých stromů nebo záplavách
apod., vloni byly tři takové výjezdy.
V souvislosti s vybavením AED nabízí
kloboucký hasičský sbor velmi důležitou
službu školám i veřejnosti – školení s praktickými ukázkami a nácvikem poskytnutí
první pomoci. Pro školy má připravený program Hasík, v němž se děti dozví všechny
zásadní a potřebné informace, jak se chovat, stanou-li se svědky takové události,
a prakticky si vše nacvičí. Hasiče potěšilo,
že ze školy v Šitbořicích, kde preventivní
program proběhl, dostali pochvalný dopis

ředitelky školy s poděkováním. Preventivní
program školení a nácviku první pomoci
nabízejí i obcím na Kloboucku, využilo jej
již osm okolních obcí. A samozřejmě hasiči
představují svoji techniku při různých oslavách Dne dětí, Dne hasičů apod.
Po své zkušenosti mě zajímalo, jak
zvládají práci při záchraně lidského života
po psychické stránce. Vždyť, jak sami uvedli, většinou se jedná již o tak těžké případy,
že se snaží oživovat prakticky mrtvého člověka. Je pravda, že se na tuto práci připravovali nejen po praktické stránce, ale i po
psychické. Pokud by se u někoho z nich
vyskytla potřeba péče psychologa, je jim
k dispozici.
Ráda se připojuji k dopisu paní ředitelky
ze školy v Šitbořicích a chci poděkovat za
to, že jsou chválabohu mezi námi lidé, kteří svůj volný čas podřizují práci pro druhé,
doslova pomáhají zachraňovat lidské životy
i majetky lidí, a mnozí z nás to bereme jako
samozřejmost. Já už teď vím, že houkání
sirény ve mně už nebude vzbuzovat obavu,
ale naději pro toho, ke komu právě hasiči
i záchranáři jedou.
Dana Bobková

Chráněné bydlení Mirandie slaví první výročí
Tucet mladých lidí spolu bydlí, učí se samostatnosti a baví se.
Lucka si ráda povídá, Miloš střídá kytaru s bubínkem, Monika se
po dvoře prohání na koloběžce, Jeník miluje červená auta. V chráněném bydlení Mirandie v Brumovicích, prvním na Břeclavsku, je
jim už rok dobře.
Mirandie je chráněné bydlení pro dospělé lidi s mentálním
a kombinovaným postižením, kteří sice nemohou žít sami a bez
pomoci, ale nemusí nutně bydlet s rodiči. Odborný personál jim
dodává sebevědomí a učí je co největší soběstačnosti ve dvou
samostatně fungujících domácnostech i za jejich dveřmi. První
obyvatelé Mirandie se přistěhovali vloni, symbolicky 1. června, kdy
se slaví Mezinárodní den dětí. Oni se v tento den naopak osamostatnili a mnozí od té doby urazili pořádný kus cesty.
V Mirandii nikdo nikoho do ničeho nenutí, ale ti, kdo chtějí,
běžně přikládají ruku k dílu v rámci jejího každodenního chodu.
Pomáhají při vaření, chodí s doprovodem nakupovat, sekají či hrabou trávu... Ti šikovní pracují v dílnách, kde se podílejí na výrobě
milých a užitečných drobností, které si může veřejnost při různých
příležitostech zakoupit.
V Mirandii tak v průběhu roku vzniklo malé společenství obyvatel a pracovníků. „Ačkoliv jsme se před časem vzájemně neznali,
teď máme za sebou rok, ve kterém jsme společně pracovali, slavili,
jezdili na výlety, zažili mnoho radosti a štěstí, ale i chvíle úzkosti,
zklamání a smutku. Tak, jak to chodí v opravdovém životě. Před
rokem většina obyvatel Mirandii Brumovice neznala a nyní jsou
zde doma – chodí do obchodu, na fotbal, do kostela, na procházky
nebo na pizzu. A mám pocit, že i Brumovičtí nás přijali za své,“
uvedl Tomáš Vostřák, vedoucí Mirandie.

Chráněné bydlení Mirandie je jedním ze čtyř zařízení sociálních
služeb BETLÉMa, střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vznikla rychle: stavět se začala v září 2013, o rok později byla zkolaudovaná, vloni v dubnu vybavená a v červnu zahájila
provoz. Nic z toho by se nepovedlo nejen bez dotace z fondů EU
z ROP Jihovýchod a bez podpory Jihomoravského kraje, ale také
bez nezištné pomoci a finančních darů mnoha dalších lidí, firem
a organizací. „V tom vidím opravdový příklad humanity a solidarity
v naší společnosti, nad kterou již kdekdo láme hůl. Z toho mám
velkou radost,“ uvedl Petr Hejl, ředitel Diakonie ČCE - střediska
BETLÉM.
TZ vydaná k 1. výročí Mirandie
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vinařská 29, Klobouky u Brna

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

Velký úspěch v celostátní
soutěži

Červen 2016

Děti školní družiny v Kloboukách u Brna,
stejně jako ostatně všechny děti, velmi rády
malují... Proto jsme vzali vyhlášení výtvarné
soutěže MARŤÁNCI - ŠKOLA Z MARSU
jako výzvu, pustili se do malování a vzniklo
tak mnoho obdivuhodných dílek. Soutěžilo
se jak v kategorii individuálních prací, tak
také v kategorii celých kolektivů.
Výsledky této celostátní soutěže můžete najít na webové adrese: www.martanci.
cz v záložce Škola z Marsu – výtvarná soutěž.
Naše úspěchy:
kolektivní práce:
1. místo: „Marťánci se slétávají do školy“ –
ŠD při ZŠ Klobouky u Brna

2. místo

9. místo

1. místo skupinová práce

Karolína Konečná 2. místo

17. místo
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(Rozálie Kredatusová, Vanda Valíčková, Eva Krajčírová, Veronika Chybová,
Aneta Káňová, Karolína Konečná, David Jaša, Karolína Vojtěšková, Eliška
Fučíková, Eliška Dufková)
individuální práce:
2. místo: „Miluji výtvarku“ – Karolína Konečná
9. místo: „Vyučování o zemských zvířatech“
– Eliška Bečvářová
17. místo: „Školní kapela z Marsu“ – Eliška
Čechová
Z pražské pořádající společnosti EMMA
production, s. r. o., přišly pro děti krásné
ceny.
Mgr. Foretníková Šárka

klobouček 2

Na křídlech fantazie
Děti z kloboucké družiny se opět umístily na pěkných místech
ve výtvarné soutěži. Ekocentrum Trkmanka z Velkých Pavlovic zorganizovalo výtvarnou soutěž na téma Na křídlech fantazie aneb
výlet do světa rostlin, zvířat a lidí.
Malovala opět všechna tři oddělení naší družiny a vznikla dílka
opravdu velmi povedená.

1. místo: Anna a Eliška B.

Na prvním místě ve své kategorii se umístily kamarádky, které svůj obrázek malovaly společně jako dvě stránky jedné knihy:
Anna Káčerová a Eliška Bečvářová.
Na pěkném třetím místě se v téže kategorii umístila také Eliška
Čechová.
Mgr. Šárka Foretníková

1. místo

3. místo

Namaluj ornament
Naši druháci prožili svůj dětský den ve znamení folklóru a lidového ornamentu. Zapojili se do celorepublikové happeningové
akce a svým tvořením se pokusili oživit starodávné lidové tradice.
Ze Spolku pro muzeum v Krumvíři za dětmi přijela paní Věra
Colledani. Venku na sluníčku si s dětmi vyprávěla o vzniku ornamentů. O tom, že naši předci při tvorbě ornamentů čerpali hlavně
z přírody. Ornamenty s tvary květů (tulipány, slunečnice, chrpy)
nebo plodů (jablíčka, hrozny, cibulky) skládali do různých kompozic a zdobili jimi nejen své oblečení, ale také nádobí, záclony,
ubrusy.
Poté se děti pustily do práce. Každý si chtěl zkusit nějaký ten
ornament vytvořit. Jedna skupinka kreslila barevnými křídami na
chodník, druhá předkreslené ornamenty vysypávala barevnými
písky z Rudic. A třetí skupina zdobila pomocí mouky, mleté papriky a kávy a makových zrníček. Vznikly tak nádherné práce.
Některé bohužel hned odpoledne smyl déšť, ale ty ostatní budou
vystaveny v Krumvíři v muzeu.
Text: Dagmar Urbanová
Foto: Milena Filásková
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Rodiče četli dětem
Koncem května proběhl ve třídě 2. A tzv.
Týden čtení dětem. Děti každý den v hodině
čtení přivítaly ve třídě některého z rodičů, který přišel dětem přečíst kousek ze své oblíbené knihy z dětství. Dětem předčítaly hlavně
maminky, ale o svou knihu z dětství se přišel
s dětmi podělit i jeden tatínek a jedna babička. Děti se seznámily s partou kluků od jezera a s veverkou Zrzečkou. Dozvěděly se, kdo
pomáhal Jiříkovi získat Zlatovlásku a jak Krakonoš vytrestal chamtivého Trautenberka.
Nechyběl ani souboj s drakem a příběh dvou

sourozeneckých skupin, Vlaštovek a Amazonek, od Arthura Ransoma.
Díky návštěvám rodičů byl celý týden
úplně jiný, než jsou děti zvyklé. Každé ráno
si děti nazdobily tabuli, aby se rodiče cítili ve
třídě pěkně. Těšily se, o čem se bude číst.
Naslouchaly s napětím nebo se smály. Dozvěděly se, co je to tykvice nebo loktuška.
Ale hlavně, ve společném předčítání sdílely
děti s rodiči společně čas, prostor, své pocity
a zážitky.
Text a foto: Dagmar Urbanová

Den dětí v ŠD Klobouky u Brna
Zábavné odpoledne ke Dni dětí pro všechny „družináře“ připravili
vychovatelé spolu s vydatnou pomocí starších žáků a žákyň z osmé
a deváté třídy. Stanoviště s různými disciplínami, které mohly děti
střídat a navštěvovat podle libosti, byla plně vytížena až do konce
akce. Některé děti soutěžily i vícekrát. Střílelo se z uličnického praku,

poznávaly se přírodniny, šlapalo se na „Pedalu“, hrál se kroket, házelo míčky i nosilo klasický tenisový míček na lžičce. Děti se dobře
bavily a odcházely samozřejmě obdarovány jak drobnými hračkami,
tak i sladkou odměnou.
Šárka Foretniková

Turnaj ve vybíjené žáků 1. stupně ZŠ
Dne 10. 5. 2016 se na kurtu za základní školou konal turnaj ve vybíjené pořádaný zdejším školním klubem. Po půl druhé odehráli žáci
prvních tříd exhibiční zápas a poté začalo turnajové klání. V kategorii mladších žáků se utkali žáci 2. a 3. tříd, ve starší kategorii to byly
4. a 5. ročníky. Dán byl osmiminutový limit pro každé utkání, některá byla ovšem odehrána dříve. V mladší kategorii zvítězili žáci třídy
3. A, ve starší byli nejlepší reprezentanti třídy 4. A. Touto cestou bych zároveň chtěla poděkovat kolegyni Dagmar Urbanové za podíl na
soudcování. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další sportovní klání.
Za ŠK, Iva Černá

Turnaj v přehazované dívek
Ke sportovním akcím pořádaným školním klubem při Základní škole v Kloboukách u Brna se dne
1. 6. 2016 přidal turnaj v přehazované dívek z 2.
stupně. K turnaji se přihlásila šestičlenná družstva
6., 8. a 9. třídy, ve dvou případech doplněná chlapci.
Na dodržování pravidel dohlížela a píšťalky se ujala
paní Miroslava Hečová, za což jí touto cestou děkuji.
Na sluncem zalitém kurtu za školou odehráli žáci tři
zápasy do patnácti bodů a finálový zápas odehrály
týmy 8. a 9. třídy do dvaceti bodů. Po tomto horkém
odpoledni na 1. místě stanuli žáci 8. A, na druhém
žáci 9. A a třetí místo obsadily žákyně 6. A. Sláva
vítězům, čest poraženým... Všem hráčům díky a do
dalších sportovních utkání mnoho zdaru.
Za ŠK, Iva Černá

11

klobouček 4

Děti z kloboucké školní družiny oslavily
svátek Země
I naše planeta má svátek. Každý rok
dne 22. 4. je celosvětově slaven jako den
naší planety – DEN ZEMĚ.
Po celém světě je vnímán jako příležitost ke konání ekologických akcí, snažících
se všem věkovým skupinám ukázat cestu
k přírodě, propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí a seznamovat širokou
veřejnost s problematikou negativních vlivů
člověka na krajinu a přírodu.
I my v naší školní družině v Kloboukách u Brna podporujeme myšlenky moderního environmentálního hnutí, a proto jsme si tento den
náležitě užili. Nejdříve, jak se sluší
a patří, napsaly děti oslavenci své
blahopřání, ze kterých si vytvoříme
výstavku v družině.
Například:
MILÁ ZEMĚ, MÁM TĚ RÁD,
LÍBÍŠ SE MI. PŘEJI TI K TVÉMU
SVÁTKU, ABY LIDÉ CHRÁNILI
PŘÍRODU I ZVÍŘATA.
PŘEJI TI, ABY LIDÉ TŘÍDILI
ODPAD, NEVÁLČILI A PEČOVALI
O TEBE S LÁSKOU.

Dále vychovatelé připravili pro děti na 2. místo Roza Kredatusová, Šimon Koczahradě velkou přírodovědnou poznávací
man, Eliška Jerglová, Simona Zesoutěž. Zde jsou výsledky těch nejlepších:
linková
1. kategorie (žáci a žákyně 1. tříd)
1. místo Nikola Svobodová, Alžběta Jakubčíková, Eva Krajčírová, Eliška Dufková, Karolína Vojtěšková,
Dominik Kováč

2. kategorie (žáci a žákyně 2. tříd)
1. místo Ondřej Pilát, David Klement
2. místo Tereza Pokorná, Aneta Novotná,
Eva Pažebřuchová
3. místo Alexandr Troubil, Martin Gratcl,
Matěj Gorbačov, Jan Černý
Všichni vítězové obdrželi za svůj
výkon krásné diplomy a věcné ceny.
Protože oslavenci se nosí květiny,
i my jsme vysadili s dětmi tři stromečky, o které budou děti po celý
rok pečovat.
TAK, MILÁ PLANETO ZEMĚ,
JSME RÁDI, ŽE JSME MOHLI
S TEBOU OSLAVIT TVŮJ SVÁTEČNÍ DEN. JEŠTĚ JEDNOU VŠE
NEJLEPŠÍ A SKVĚLOU BUDOUCNOST.
Bronislava Černá
vychovatelka školní družiny

Družina má talent
Naše školní družina při Základní škole v Kloboukách u Brna vyhlásila s měsíčním předstihem talentovou soutěž pro děti prvního až
pátého ročníku s názvem: „DRUŽINA MÁ TALENT“.
Sešlo se nám téměř 50 přihlášek. Po dvě březnová odpoledne
jsme mohli v naší tělocvičně sledovat, jak vysokou úroveň a pestrost
naše talentová přehlídka má.
Taneční vystoupení Hip-Hop, balet, cvičení roztleskávaček, recitace, hra na flétnu, nechybělo ani vaření, zpěv, skákání přes švihadlo,
vyprávění vtipů, cvičení s kruhem či kouzlení.
Všichni účastníci obdrželi po svém vystoupení sladkou odměnu
a svítící medaili ve tvaru hvězdy. Pro vyhodnocení nejlepších nám
v porotě usedli starší žákyně a žáci z osmých a devátých tříd. Celkem
14 porotců mělo práci vskutku nelehkou.

Nejlépe hodnocení soutěžící obdrželi diplomy a velmi hezké věcné ceny. A jak to vše dopadlo? Zde je vyhodnocení:
Mladší kategorie
1. místo Hovězáková Adéla
2. místo Braunová Dominika Anna
3. místo Mátlová Natálie
Braunová Dominika Anna
Jerglová Eliška
4. místo Trilicová Mariana
Janoštíková Karolína
5. místo Klementová Julie
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kouzlení
hra na flétnu
zpěv
zpěv
zpěv
tanec
tanec
recitace

Starší kategorie
1. místo Dostálová Alena
2. místo Chybová Veronika
Pokorná Tereza
Konečná Karolína
Pučálková Linda
Fučíková Eliška
3. místo Urbanová Julie
Křížová Magdaléna
4. místo Zoubková Michaela
5. místo Bořil Kristián
6. místo Čechová Eliška

Černé, Šárce Foretníkové, panu Martinovi Vávrovi za připravení akce
a za technické zabezpečení paní učitelce Gabriele Prchalové a panu
učiteli Tomáši Špačkovi.
Bronislava Černá, vychovatelka školní družiny

tanec
tanec hip-hop
tanec hip-hop
tanec hip-hop
tanec hip-hop
tanec hip-hop
balet
balet
vaření
hra na flétnu
tanec

Poděkování i úcta patří všem mladým talentům, kteří překonali svoji trému před publikem i porotou a šli si změřit své dovednosti
a měsíc se pilně připravovali na tuto soutěž, včetně kostýmů i rekvizit.
Poděkování také náleží porotě, vychovatelům, paní Bronislavě

Maškarní rej
Princezny a princové, víly, čarodějnice, lev, vlk, panda, broučci,
myška Minnie, kovbojové, Pipi Dlouhá punčocha, dokonce i sáček
čaje a další masky se dne 24. 2. 2016 zúčastnili Maškarního reje
v tělocvičně Základní školy v Kloboukách u Brna. Jednalo se o akci
pořádanou školním klubem pro osazenstvo školních družin. Pro děti
byly připravené jednoduché soutěže jako závod na balonech nebo
přetahování, děti si zatancovaly a sladká odměna je taky neminula.
Z řad starších žákyň nám pomohly dívky z již zaběhlého týmu z 8. A
Lenka Šebestová, Klára Šebestová a Viktorie Dudash, která se ujala
i moderování celé akce, a Renáta Zábojníková z 9. A. Touto cestou
bych chtěla pomocnicím poděkovat a nejen sladkou odměnou je přimět k pomoci na dalších akcích, které již jsou v plánu.
Za školní klub vedoucí Iva Černá

Sálová kopaná na ZŠ Klobouky u Brna
Fotbaloví nadšenci navštěvující Základní školu v Kloboukách u Brna si přišli
na své. Všechny třídy 1. stupně se zúčastnily školním klubem organizovaného
turnaje v sálové kopané, který započal
16. února 2016 a skončil 8. března 2016.
Program vždy začínal ve 13:30. Týmy byly
rozděleny do dvou skupin, a to 1. a 2. třídy a 3.–5. třídy. V mladší kategorii zvítězili
hráči třídy 2. B, ve starší kategorii vyhráli
žáci 5. B. Sportovní atmosféru doplnili i fanoušci z řad žáků a učitelek zúčastněných

tříd a dokonce několik maminek fotbalistů.
Fandit přišli i žáci navštěvující zdejší školní
družiny a školní klub. Bojovnost malých fotbalistů a fotbalistek až brala dech. Rozhodčí nám dělali starší žáci, a to David Šeda
z 8. A a Šimon Kovačík z 9. A. Celá akce se
odehrála dle pravidel fair play. Vítězům gratulujeme a ostatním účastníkům přejeme
hodně štěstí do dalších, nejen fotbalových
klání. Sportovním nadšencům chystáme
další akce. Těšíme se na hojnou účast.
Za ŠK Iva Černá

Závody v plavání na ZŠ
Dne 29. března 2016 se hladina bazénu Základní školy v Klo4. A: Koci Kristýna
22:17
boukách u Brna zčeřila. Konaly se zde totiž závody v plavání 1.
4. B: Zoubková Michaela
24:91
stupně organizované školním klubem při ZŠ. Za každou třídu byli
5. A: Hájek Martin
21:57
nominováni 4 reprezentanti, z toho dvě dívky a dva chlapci. Sou5. B: Štromajer Edwin
20:28
peřili vždy se svými spolužáky a motivací jim byly nejen sladká
odměna, ale i diplom a drobná věcná cena. Žáci 1. a 2. tříd plavali
Další reprezentanti a jejich časy budou uvedeni na webových
1 délku a žáci 3.–5. tříd zvládli 2 délky místního bazénu.
stránkách školy, stejně tak fotografie. Touto cestou bych chtěla též
poděkovat kolegyni Dagmar Urbanové, která mi pomohla s přípraPrvní místa obsadili:
s časy (s):
vami i realizací akce. Fanoušci z řad spolužáků se činili, povzbu1. A: Trlicová Mariana
16:51
zovali z plných plic. Vítězům gratulujeme a ostatním účastníkům
1. B: Vráželová Veronika
19:28
přejeme hodně štěstí do dalších sportovních klání. Již teď se těší2. A: Hrádková Dorota
11:53
me na hojnou účast.
2. B: Hanzalová Karolína
11:88
Za ŠK při ZŠ v Kloboukách u Brna, vedoucí Iva Černá
3. A: Horák Tomáš
25:70
Foto: Zita Richtrová
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Slet čarodějnic
Školní klub při ZŠ v Kloboukách u Brna
pořádal dne 27. 4. 2016 Slet čarodějnic pro
žáky navštěvující tamní školní družinu. Čarodějnice a čarodějové se po půl druhé sešli
ve školní tělocvičně, kde na ně čekaly disciplíny, které každý jejich druhu musí ovládat.
Poznat některé bylinky a koření ve zkoušce

„čuchačka“, najít ve slizké a tmavé nádobě
skrytý předmět, slalom na koštěti, hod do
kouzelného lektvaru, hod (gumovou) ropuchou a malování pomocníků čaroděje. U každé disciplíny dostali žáci značku o splnění
na svůj sletový průkaz a na konci sladkou
odměnu. Touto cestou bych chtěla poděko-

vat za pomoc kolegyni Šárce Foretníkové
z družiny, žákyním Renatě Zábojníkové z 9.
A, Viktorii Dudash, Kláře Šebestové, Lence
Šebestové z 8. A, Barboře Špačkové z 5. A,
Lucii Košarišťanové a Anetě Šebestové z 5.
B. Těšíme se na další akce.
Za ŠK vedoucí Iva Černá

Dopravní soutěž mladých cyklistů
V letošním ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou
vyhlašuje Ministerstvo dopravy ČR, dosáhlo družstvo naší základní školy ve složení Elen Foretníková, Vendula Vymazalová, Kryštof
Káčer a Edwin Josef Štromajer (v krajském kole nahrazen Martinem
Hájkem) velkých úspěchů. Nejprve jsme se 5. května 2016 zúčastnili oblastního kola, které je už pravidelně pořádáno na dopravním
hřišti v Hustopečích. Tady jsme v konkurenci dalších osmi družstev
z okolních škol obsadili 1. místo. Soutěžilo se v teoretické znalosti dopravních předpisů, v jízdě zručnosti, ve zdravovědě a v práci
s mapou. Nechyběla ani „královská“ disciplína – jízda na dopravním
hřišti podle předpisů. Ze svého umístění jsme měli velikou radost,
i když to pro nás znamenalo další přípravu, protože jsme postoupili,
společně s družstvy na druhém a třetím místě, do okresního kola
této soutěže, které se konalo v Mikulově 19. května.
Tady jsme se utkali s ostatními vítězi oblastních kol. Konkurence
už byla samozřejmě silnější, ale štěstí i tentokrát stálo při nás a my
jsme i toto kolo vyhráli. Soutěžilo se samozřejmě ve stejných disciplínách jako v oblastním kole. Vítězství v Mikulově nás jako jediné
z okresu Břeclav katapultovalo do krajského kola do Brna. Tam jsme
vyrazili poslední květnový den.
Velký dojem na nás udělalo už samotné dopravní hřiště v Brně,
které zde funguje asi jeden rok a je v odpoledních hodinách a o víkendech volně přístupné všem zájemcům o dopravní výchovu. Také
učebny, v nichž probíhaly jednotlivé disciplíny soutěže, byly moderně vybavené např. hlasovacím zařízením či interaktivními tabulemi. Celá soutěž, která probíhala pod záštitou hejtmana Jihomorav-

ského kraje, byla velmi dobře zorganizovaná a o nás soutěžící bylo
vzorně postaráno. Našimi soupeři byli tentokrát vítězové okresních
kol a bylo znát, že jsou to ti nejlepší. Samozřejmě jsme se snažili
ze všech sil zúročit všechno, co jsme se naučili pod vedením paní
učitelky Jany Petrášové, které v oblasti zdravovědy velmi pomohly
paní Helena Ziembová a Adriana Hájková, ale požadavky na rychlost odpovědí, správnost provedení úkolů a zručnost při jízdě byly
opravdu vysoké. Stupně vítězů se proto tentokrát musely obejít bez
nás. V silné konkurenci jsme skončili v rámci Jihomoravského kraje
na 7. místě. Ale nebyli jsme smutní, na samém začátku celé soutěže
se nám ani nesnilo, jak daleko „dojedeme“.
Jana Petrášová

Turnaj v kroketu
Pěkného jarního počasí jsme ve školní družině využili k vyhlášení již třetího ročníku turnaje v kroketu. Kroket se hraje holí, kterou se údery posouvá balonek vytyčenými brankami k cíli. Vyhrává
hráč s nejnižším počtem úderů. Tato zajímavá a napínavá hra byla
dokonce dříve i součástí letních olympijských her. Žáci nejprve asi
týden trénovali, neboť někteří (zejména prvňáci) kroket nikdy nehráli, a poté již následoval samotný turnaj. Hra to byla velmi strhující,
jelikož s přibývajícími pokusy ubývalo úderů. Rekordmani dokázali
dostat balonek do cíle pouze na osm úderů. Děti byly rozděleny do
tří kategorií podle tříd.

4. místo: Radim Doležal (14 úderů)
5. místo: David Klement a Nikola Hrodková (15 úderů)
III. kategorie (3. a 4. třída)
1. místo: Ondřej Klement a Kamila Urbánková (12 úderů)
2. místo: Filip Kalus, Daniela Mrázová a Eliška Fučíková (13 úderů)
3. místo: Dušan Borák a Michaela Zoubková (17 úderů)
Martin Vávra

Výsledky turnaje v kroketu v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie (1. třída):
1. místo: Eliška Bečvářová (8 úderů)
2. místo: Pavla Hutáková (10 úderů)
3. místo: Tobiáš Charvát (14 úderů)
4. místo: Veronika Vráželová (15 úderů)
5. místo: Adéla Hovězáková (16 úderů)
II. kategorie (2. třída):
1. místo: Ludmila Hrodková (8 úderů)
2. místo: Diana Hroudná (11 úderů)
3. místo: Eliška Čechová (12 úderů)
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Projekt EKOŠKOLA
JAK JSME VÍTALI VELIKONOCE
Již po jarních prázdninách jsme na naší
škole vyhlásili soutěž tříd o nejlepší velikonoční výzdobu a navození jarní atmosféry.
22. března pak proběhlo vyhodnocení
této soutěže. Hodnotící komise složená z členů Ekotýmu bodováním rozhodovala o vítězích. Byl to velmi těžký úkol, protože všechny
třídy se opravdu snažily. Ale zvítězit mohou
jen ti nejlepší!
Nejvíce bodů získaly na 1. stupni třídy 3.
A, 2. A a 2. B. Snažili se i žáci na 2. stupni.
Zde se nejvíce líbila výzdoba ve třídě 6. A.
Druhé a třetí místo získaly třídy 8. A a 7. A.
Soutěžilo se ale také mezi jednotlivci „O
nejkrásnější velikonoční kraslici“.
Této soutěže se zúčastnilo 39 žáků. Z jejich skvělých výtvorů byla uspořádána výstavka a všichni žáci školy se odevzdáním hlasovacího lístku mohli podílet na určení vítěze.
Největší počet hlasů tak získal Šimon Jakubčík z 5. B. Druhé místo obsadila Denisa
Tůmová z 6. A a se stejným počtem hlasů se
na třetím místě umístila děvčata z 1. A -Katka
Braunová a Markétka Nečasová.
Všem vítězům byly předány diplomy
i odměny. Za krásnou velikonoční atmosféru a přivítání jara všem děkujeme, vítězům
blahopřejeme a těšíme se na další společné
akce s Ekotýmem!

DEN ZEMĚ – svátek naší planety
„Něco je ve vzduchu“
Ve středu 27. dubna 2016 se žáci 7. ročníku vypravili za doprovodu p. uč. M. Hečové
a L. Petrášové do Brna na výukový program
k oslavám Dne Země s názvem „Něco je ve
vzduchu“.
Tento program připravili pro žáky pracovníci školského zařízení pro environmentální
vzdělávání Lipka na pracovišti Kamenná.
S průzkumem vzdušného koktejlu začali
žáci v domácnostech, kde ho ovlivňuje životní
styl i vybavení bytu. Je možné zbavit se škodlivin větráním?
V našem okolí se vyskytuje řada látek,
které nevidíme, ale které mohou výrazně
ovlivnit kvalitu našeho života. Řada z nich
se vyskytuje právě ve vzduchu. Žáci nejprve
zmapovali svoje představy o látkách, které ve
vzduchu můžeme najít a které mohou být pro
zdraví člověka škodlivé. Poté pracovali s vybranými vůněmi a pachy a zkoumali společné
znaky toho, co vnímáme jako vůni a co jako
zápach. Lektoři jim pomocí jednoduchých
pomůcek vizualizovali složení vzduchu. Žáci
následně hledali příčiny výskytu některých
škodlivých látek v interiérech na fotografiích
a navrhovali možná řešení.
V průběhu programu se žáci „přesunuli“
z vnitřního prostředí do venkovního. Zde je
hledání řešení složitější.
V rolích zástupců vlád pěti vybraných států světa řešili problematiku prachu, oxidů dusíku, přízemního ozónu i dalších látek.
Byli motivováni pohybovou hrou ilustrující
problematiku freonů a ozónové díry.
Ve vymezeném čase pak problémy řešili
investicemi do vědy a výzkumu, vylepšenými technologiemi či vlastními nápady na poli

osvěty. Po stručné prezentaci dosažených
výsledků žáci porovnali reálnost vybraných
opatření. Pokusili se společně vybrat nejúčinnější opatření.
Hlavním cílem programu bylo, aby žáci
pochopili souvislosti mezi stavem životního
prostředí a vlastním zdravím a uvědomili si
vliv a význam environmentální osvěty.

„Fenomén zvaný globalizace“
Ekologický výukový program, kterým si
žáci 8. a 9. ročníku měli připomenout svátek
planety Země, vedl k zamyšlení, jak je dnešní
svět propojený, jaká jsou pozitiva a negativa
globalizace a jaká jsou její environmentální rizika. Součástí programu byla i diskuse
o pracovních podmínkách zaměstnanců. Žáci
si utvořili vlastní názor na to, které z podmínek považují za nejdůležitější. Někteří se seznámili a jiní si připomněli značku „fair trade“.
Nakonec si zahráli na výrobce textilu, kteří se
musí v modelovém prostředí rozhodnout, zda
půjdou cestou nejnižších nákladů za cenu porušování lidských práv, nebo vsadí na ekologické a etické kvality výrobku.
Tento program z nabídky brněnského
EkoCentra byl velmi zajímavý a pro žáky jistě
poučný.
Text a foto: Mgr. Miroslava 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

Středověký den s Karlem IV.
Slavnostní fanfáry se rozléhají areálem zkoušeli a udělovali diplomy o absolvování,
školy a na nádvoří vstupuje samotný český na školním hřišti mistr František – lučištník
král a římský císař Karel IV., který vítá urozené i neurozené návštěvníky. Žádný návrat
v čase, ale ředitel Městského víceletého
gymnázia v Kloboukách u Brna Přemysl
Pokorný zdraví pedagogy, studenty a další
návštěvníky v dobových kostýmech na školním středověkém dni. V pátek 27. 5. rytířům,
zbrojnošům, kejklířům i kuchtíkům počasí
přálo, a tak si mohli v klidu užít ochutnávky
pravých nefalšovaných pokrmů, které se dokonce připravovaly na ohništích. Ve středověké škole – triviu – učení mistři a bakaláři
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– zaučoval mladé sportovce, se svým poutavým výkladem přispěly do programu středověké sokolnice a studenti jako středověcí
hudebníci zazpívali české i latinské písně.
Vyvrcholením středověkého dopoledne byl
pravý rytířský turnaj s udatnými bojovníky,
jejich družinami a erby. Rytíři museli prokázat nejenom fyzickou připravenost a odvahu
v zápase, ale i chytrost a mrštnost při hledání
relikvií. Středověké dopoledne si všichni návštěvníci skvěle užili a jenom neradi se vraceli do poněkud hektického 21. století.
Mgr. Renata Pilařová
Foto: Mgr. Helena Effenbergerová

klobouček 8

Cesta na sever
V sobotu 7. května, v brzkých ranních hodinách, jsme opět
v rámci projektu Lakes in Our Lives vyrazili na poslední setkání se
studenty z evropských zemí, tentokráte do Švédska. Naše malá skupina vyrazila nejprve autobusem směr Vídeň a z vídeňského letiště naše trasa směřovala na daleký a chladný sever Evropy. Přistáli
jsme v Kodani, kde jsme měli v plánu strávit nějaký čas poznáváním
památek a zdejší kultury. Po příjezdu na hostel nás sice trochu zarazily skříňky pro uložení našich zavazadel, za jejichž zámky jsme
si museli zaplatit, ale nás ostřílené cestovatele překvapí asi už jen
máloco. Aspoň máme nějaký ten suvenýr.
První den v Kodani jsme věnovali královskému zámku Rosenborg s nádhernými sály a korunovačními klenoty a Amalienborgu,
sídlu dánské královny Markéty II. Prohlédli jsme si také sochu Malé
mořské víly, bez níž by návštěva tohoto města rozhodně nebyla
kompletní. Druhého dne jsme prohlídku dokončili a strávili pár pěkných chvil hlavně u výloh nákupní ulice Strøget. Navečer jsme se
přesunuli na vlakové nádraží. Celkem zmateně jsme začali hledat
naše nástupiště s číslem 26. Ukazatele na toto nástupiště směřovaly do všech stran. Po výtečné radě paní v informační kanceláři se
nám nástupiště, které bylo schováno asi tak jako Potterovské 9 ¾,
ukázalo. Po pasové kontrole nás vlak unášel po slavném mostě přes
úžinu Öresund do Švédska. Kolem desáté hodiny večerní jsme pak
dorazili do naší cílové destinace, města Jönköping, nacházejícího se
u jezera Vättern. Na nádraží už na nás čekali naši švédští hostitelé.
Pondělí jsme strávili na půdě zdejší školy, která svojí velikostí
i záběrem učebních oborů hravě předčí kdejakou sebevětší nebo
lepší českou školu. Nejdříve jsme byli příjemně přivítáni a poté už následovala samotná
prohlídka školy s odbornými učebnami, místy
pro relaxaci studentů nebo obří knihovnou.
V odpoledních hodinách jsme absolvovali
různé hry, např. plivání gumových bonbonů
a brännboll – švédská obdoba baseballu. Odpoledne jsme zakončili naučnou procházkou
kolem menšího jezera na okraji města. Zde
jsme také ochutnali to pravé Švédsko: bonbóny se zvláštní slano-sladkou chutí a lékořicí
uvnitř. Doufali jsme, že zbytek švédské kuchyně nebude stejně odporný. Česká výprava se
však již nemohla dočkat večera, neboť na programu bylo mistrovství světa v hokeji. Česko
- Švédsko. Po zápase – vyhráli jsme – přišla
slova uznání a chvály na náš hokej. Nakonec
jsme bez večeře nezůstali a mohli jsme se těšit obdivu místních.
V úterý přišly na řadu připravené prezentace o hrozbách, které by mohly postihnout

naše jezera. Odpoledne nás autobus provezl celým městem až
k radnici, kde nás uvítali místní radní. Večer jsme strávili s ostatními
studenty na pláži u jezera Vättern grilováním a hraním úžasné švédské hry kubb.
Středa patřila celodennímu výletu do přírodního parku, kde jsme
se setkali s ukázkami typického farmaření, ještě podle starých způsobů. V malé říčce jsme lovili živé organismy ukazující čistotu vody,
následně jsme si je ve speciálním autobuse vybaveném mikroskopem prohlíželi. Tento den jsme viděli to „opravdové Švédsko“ s nekonečnými lesy, pastvinami, loukami, malými i velkými jezery a typickými červenými domečky roztroušenými po krajině.
Předposlední den našeho pobytu jsme věnovali debatě o cílech,
které si stanovily země OSN o ochraně vody a vodních zdrojů. Odpoledne si česká výprava jako jediná (Rumuni šli z donucení a ostatní byli příliš unavení) dopřála porci turistiky v podobě zdolání vršku
nad městem s výhledy na Jönköping a jezero. Večerní program byl
opět v režii švédských studentů, kteří nás zavedli na pizzu a poté
jsme si zahráli bowling. Pro brněnské patrioty musím doplnit, že zde
točili Starobrno. Na cenu jsme se však radši neptali, neboť ceny alkoholu v této zemi dosahují astronomických výšin.
V pátek nás naši švédští přátelé vzali do města Gränna, kde
jsme nakoupili zdejší speciality v podobě lízátek a špalků všech chutí
a barev (slaná lízátka samozřejmě nesměla chybět). Kolem sedmé
hodiny večerní jsme se pak museli bohužel loučit – jel nám vlak. A
tak jsme si vyfotili ještě pár fotek na památku, zamávali si a rozjeli
se domů.
Nás čekala asi 20hodinová cesta zpět.
Museli jsme totiž přespat v letištní hale v Kodani, neboť naše letadlo odlétalo až v 10
hodin ráno. Naštěstí jsme byli informováni
již několik týdnů předem a náležitě jsme se
připravili. Bez komplikací jsme pak naši severskou anabázi zakončili v sobotu 14. května ve
tři hodiny odpoledne.
PS: Během našeho pobytu v Dánsku a ve
Švédsku panovalo nádherné počasí s teplotami kolem 20°C - 25°C. Toto počasí zaskočilo
nejen naši skupinu, která se připravovala na
severský chlad a možná i mráz, ale i samotné
Švédy. Ti byli naprosto v šoku a užívali si slunného týdne, jak jen mohli. Jakmile jsme Švédsko opustili, vrátilo se prý do jejich končin deštivé, studené počasí. Měli jsme tak opravdu
velké štěstí. A navíc, kdo z cestovatelů může
tvrdit, že se vrátil opálený ze Švédska?
za Erasmus+ tým MěVG
Aleš Kupský, VI. G

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

Víčka pro Dominičku z Rakvic
Naše škola se na konci minulého školního roku zapojila do
sbírání víček pro jedenáctiletou Dominičku Palkechovou, která má
dětskou mozkovou obrnu – těžkou spastickou diparézu, neurologický kvadrupyramidový syndrom. Peníze ze sběru víček zajistí
léčbu v klimkovickém sanatoriu. Do konce června jsme jich nasbírali 38 kilogramů.
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Máme radost, že se do projektu zapojili i rodiče a zaměstnanci
mateřské školy a společnými silami jsme po prvním pololetí odevzdali 29 kilogramů, v druhém pololetí dalších 20 kilogramů – celkem tedy 87 kilogramů víček.
Děkujeme všem, kteří myslí na druhé a pomáhají.
Beata Kynclová

Tipy na jednodenní prázdninové výlety s dětmi
Blíží se prázdniny, a tak vám přinášíme pár tipů na výlety v našem okolí:
Motýlí ráj – na okraji Ždánic se nachází uznávaná přírodní lokalita. K jejímu objevu pomohla náhoda, kdy se dva vědci zabývající se studiem motýlů vraceli ze své výpravy do Bílých Karpat. Když
projížděli kolem Ždánic, zaujalo je neprozkoumané údolí. V roce
2008 lokalitu prošel student jihočeské univerzity David Novotný
a za jediný den objevil čtyřicet druhů motýlů. Po důkladném prozkoumání lokality se ukázalo, že se zde vyskytuje osmdesát čtyři
druhů motýlů, mezi kterými jsou otakárci, bělásci, žluťásci, babočky, okáči, perleťovky…Kromě motýlů v ní žije i mnoho druhů hmyzu, např. náš největší brouk roháč obecný nebo kudlanka nábožná.
Je zde i pestrá flóra, v níž se vyskytuje orchidej vstavač vojenský
a pětiprstka žežulník, vzácné druhy hořců. Je možno se vydat po
naučné stezce, která je rozdělena na několik okruhů.
Za návštěvu stojí Vrbasovo muzeum ve Ždánicích (Jakub
Vrbas byl kloboucký rodák) – nachází se v části zámku, jsou zde
sbírky nerostů, skla, zbraní, řemesel, zařízení zámku aj.
Lanové centrum Břeclav – těsně za Břeclaví vzniká čtyři a šest metrů nad zemí trasa lanového parku Hájenka. Vstupní
branou bude lichtenštejnská hájenka z 18. stol. Samotné centrum se bude rozléhat na ploše více než sedmi tisíc metrů čtverečních, uprostřed panenské přírody valtického lesa. Pro nej-

menší je určena trasa Lanáček – vhodná pro děti od tří let. Na
závěr trasy mohou sjet po skluzavce nebo speciální houpačce.
Modrá trasa je vhodná pro rodiče s dětmi. Vede ve výšce dva a půl
metru, červená trasa ve čtyřech a půl metrech už bude adrenalinová. Obě náročnější trasy vedou v korunách stromů a mají průběžné
jištění. Na své si zde přijdou všechny věkové kategorie. Otevření je
plánováno na červen.
ZOO Hodonín – v současné době chová 170 druhů našich
i exotických zvířat, celkem 730 kusů. Ochraňuje na sedmdesát
ohrožených druhů světové fauny, čímž přispívá k naplňování základního poslání zoologických zahrad. Ze vzácných zvířecích druhů mohou návštěvníci obdivovat šimpanze, kočkodany, drápkaté
opičky, lemury, skupinku surikat. K vidění jsou i zebry, velbloudi,
antilopy, tygři, jaguáři, lvi jihoafričtí vzácné smetanové barvy. ZOO
chová i několik druhů sov a exotických ptáků, mimo jiné i tukana
obrovského.
Zahrada se může pochlubit i akváriem s mořským světem.
ZOO Hodonín patří k našim nejmenším a nejmladším, vznikla
v roce 1977.
V úterý a čtvrtek od 13 hod. a v neděli od 14:30 hod. probíhá
v pavilonu velkých koček krmení.
Otevřeno je denně od 9 – 19 hod.
M. V.

Domov Narnie hledá klienty
Domov Narnie v Morkůvkách poskytuje dětem a mladým lidem s těžkým
mentálním nebo kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra podporu, která jim pomáhá navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na
vzdělání.
Služba denního stacionáře je vhodná pro zájemce z blízkého okolí obce
Morkůvky, týdenní stacionář je určen pro

zájemce z Jihomoravského kraje ve věkovém rozmezí od 4 do 26 let (v době
nástupu by zájemce neměl být starší 18ti
let).
Děti tráví dopoledne ve škole pod
vedením speciálních pedagogů a s podporou odborného asistenta. Odpoledne
se mohou věnovat svým oblíbeným volnočasovým aktivitám, navštěvovat různé kroužky, jezdit na výlety a vícedenní

ozdravné pobyty.
Provoz služby denního stacionáře: od
8:00 do 16:00 hodin, dopravu dítěte zajišťují jeho zákonní zástupci.
Nástup možný ihned.
Další informace můžete získat u vedoucí Veroniky Prantlové (prantlova@
betlem.org, tel. 519 420 659), nebo sociální pracovnice Ivy Barcalové (barcalova@betlem.org, tel. 519 423 195).

Nabídka pečovatelské služby
Osobám se zdravotním postižením (od
27 let výše) a seniorům, kteří se dostanou do
tíživé sociální situace z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo
ztrátou soběstačnosti, n a b í z í m e pomoc pečovatelskou službu.

Město
Klobouky u Brna

Poskytujeme tyto úkony:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 120,- Kč/hod. *
b) pomoc při osobní hygieně
120,- Kč/hod. *
c) dovoz nebo donáška jídla:
- pro obyvatele části města Klobouky u Brna a DPS
10,- Kč/úkon
- pro obyvatele místní části Bohumilice
15,- Kč/úkon
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid)
60,- Kč/hod. *
e) nákupy a pochůzky
120,- Kč/hod. *
f) velký nákup (např. týdenní, ošacení apod.)
100,- Kč/úkon
g) doprovod (např. k lékaři, na úřady atd. – a zpět)
120,- Kč/hod. *
h) praní a žehlení osobního prádla, příp. jeho drobné opravy 50,- Kč/ kg
i) praní a žehlení ložního prádla, příp. jeho drobné opravy 50,- Kč/ kg

Pokud poskytování úkonů označených *, včetně času nezbytného
k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Pečovatelskou službu poskytujeme na území města Klobouky
u Brna a v místní části Bohumilice v domácím prostředí klientů v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin.
Bližší informace o poskytování služby poskytneme na Městském
úřadě Klobouky u Brna, kancelář sociálních věcí, tel. 519 361 581.
Pečovatelská služba města Klobouky u Brna je v roce 2016 finančně podporována Jihomoravským krajem.
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KULTURNĚ INFORMAČNÍ CENTRUM Klobouky u Brna
Kalendář kulturních akcí červen – září 2016
19. 6. 2016

Koncert DH Šohajka

6.-7. 8. 2016

Svatovavřinecké hody

20. 8. 2016

Odehrávky hodů

25. 9. 2016

Svatováclavský jarmark, doprovodné akce

Stolní tenis
Krajské přebory jednotlivců
Hodonín, město mistryň ČR ve stolním tenisu, uspořádal v sobotu 19. března krajské přebory starších žáků a žákyň. V kategorii
starších žáků soutěžilo 32 chlapců, žákyň bylo 16.
Z našeho oddílu byli nominováni: Petr Svoboda, Aneta
Knappeová a Lucie Pilátová. Hrálo se dvoustupňovým systémem. Svoboda byl ve skupině C druhý, když po boji podlehl pozdějšímu finalistovi Polívkovi z Blanska 2 : 3. Přes porážku byl
nasazen do „pavouka“ šestnácti nejlepších. Los mu moc nepřál.

O postup mezi nejlepších 8 prohrál s Vaculíkem z TTC MS Brno
a byl vyřazen. Lépe se mu dařilo ve čtyřhře. Při neúčasti Jiřího
Šubíka (nebyl nominován) byl jeho partnerem kamarád z SKST
Hodonín David Lorenc. Společně vybojovali 3. místo a získali
bronzové medaile.
Aneta Knappeová všechna utkání ve skupině prohrála a Lucie
Pilátová jeden zápas vyhrála. Děvčatům to na postup do další
části soutěže nestačilo.

Bodovací turnaje JmK skončily
O velikonočním víkendu se v Moravském
Krumlově hrál předposlední bodovací turnaj
mládeže. Pořadatelem byl oddíl stolního tenisu MK Řeznovice. Na patnácti stolech hrálo také 6 zástupců našeho oddílu. Soutěžili
ve společné kategorii nejmladšího a mladšího žactva a staršího žactva s dorostem.
Ve věkově mladší kategorii se nejlépe dařilo
Ondrovi Klímkovi. V předcházejícím turnaji
vyhrál druhou divizi, a tak byl v Moravském
Krumlově nasazen do divize první. Zde zabojoval a obsadil krásné třetí místo. Zlepšující
výkonnost předvedl i Ondra Pilát, který patřil
k nejmladším. Byl zařazen do třetí divize, ve
které obsadil 4. místo. Celkově byl dvacátý.
Aneta Knappeová skončila 22.

BTM Mor. Krumlov. Zleva: Klímek Ondřej

BTM Mor. Krumlov. Uprostřed: Jiří Šubík

BTM Hodonín. Zleva: Svoboda Petr
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V kategorii dorostu byl Petr Svoboda ve
druhé divizi třetí – celkově jedenáctý. Jirka
Šubík třetí divizi vyhrál a postoupil do druhé
a Aneta Vodáková ze třetí divize sestoupila.
Poslední bodovací turnaj se hrál v sobotu 9. dubna v Hodoníně. Domácí pořadatelé
jsou výbornými organizátory, a tak za jeden
den při účasti asi 140 dětí byly odehrány
společné kategorie nejmladšího a mladšího
žactva a staršího žactva s dorostem.
Kloboucký oddíl reprezentovalo celkem
10 dětí, které byly tradičně rozděleny do
osmičlenných divizí podle výkonnosti. Mezi
mladšími vyhrál Ondra Klímek třetí divizi.
Svým výkonem potěšila Aneta Knappeová.
Byla nalosovaná do páté divize, ve které
skončila druhá. Předvedenou hrou potěšil
Ondra Pilát, který postoupil v páté divizi mezi
čtyři nejlepší. V šesté divizi bodovala Lucie
Pilátová.
Asi v 15 hodin odpoledne byly zahájeny
boje mezi staršími. Zde hrálo i pět zástupců
našeho oddílu, které rozhodčí rozlosovali do
různých divizí. Úroveň mezi staršími je velmi
kvalitní. Mnozí hráči již hrají krajské soutěže
družstev mužů. Vítězka turnaje – ukrajinská
juniorská reprezentantka Solomiya Brateyko

Kategorie
Nejmladší žactvo
Mladší žactvo

Příjmení, jméno
Ondřej Pilát
Ondřej Klímek
Tadeáš Lesovský
Ondřej Pilát
Aneta Knappeová
Lucie Pilátová
Petr Svoboda
Jiří Šubík
Lucie Pilátová
Aneta Knappeová
Ondřej Klímek
Petr Svoboda
Jiří Šubík
Aneta Vodáková
David Blažek
Aneta Knappeová
Daniel Dostál
Název oddílu
Sokol Klobouky

Starší žactvo

Dorost

Pořadí oddílů

hrající v barvách SKST Hodonín – velmi
úspěšně bojovala v české extralize žen. Do
první divize byl zařazen i Petr Svoboda z našeho oddílu. Nejprve prohrál se Šprtovou
z Hodonína, následně se Zůkalem z Blanska
a potom ještě s Brateyko. Nastal však obrat,
když porazil Petra z Blanska a domácího
Lorence. To ho vyneslo na 5. místo. Po odečtení dvou dorostenců v pořadí před ním obdržel pohár za třetí místo mezi staršími žáky.

Umístění
11.
7.
26.
30.
31.
47.
4.
8.
52.
58.
62.
2.
24.
26.
79.
83.
105.
Umístění
5. ze 31 oddílů

Nejen za tento výsledek, ale i za body získané v předcházejících turnajích ČR nebo JmK
byl nominovaný na Mistrovství ČR starších
žáků do Mostu, kde se probojoval v soutěži
C útěchy do semifinále.
V pořadí sedmým turnajem, který byl
v Hodoníně, bodovací turnaje mládeže JmK
skončily. Naši mladí stolní tenisté se prosadili
a mnozí se umístili ve svých kategoriích po
součtu bodů na předních místech.

Žebříčkové turnaje
Na žebříčkové turnaje je JSST nominováno 12 nejlepších
chlapců a 8 děvčat dle umístění po bodovacích turnajích. Za
omluvené hráče jsou dodatečně povoláni náhradníci.
Žebříčkový turnaj kategorie nejmladšího a staršího žactva
se hrál v sobotu 23. dubna v Mikulčicích. Náš oddíl reprezentovali Petr Svoboda a Jiří Šubík v kategorii starších žáků a Ondřej
Pilát mezi nejmladšími. Celý program byl zahájen předáním diplomů a pohárů nejlepším pěti hráčům a hráčkám po odehrané
bodovací soutěži. Z našeho oddílu byl odměněn Petr Svoboda

za 5. místo.
Stolní tenisté byli v každé kategorii rozlosováni do dvou skupin po šesti hráčích. Potom nejlepší 3 z každé skupiny hráli
o vítězství a ostatní o umístění na 7. až 12. místě. Starším žákům klobouckého oddílu se dařilo. Petr Svoboda vybojoval 3.
místo a Jiří Šubík skončil sedmý.
V kategorii nejmladších žáků skončil Ondřej Pilát dvanáctý.
Několik utkání prohrál těsně 2 : 3. Získané zkušenosti se mu
jistě budou hodit.

Žebříčkový turnaj starších žáků. Zleva: Svoboda Petr, Podrazil David,
Hromek Filip

Žebříčkový turnaj dorostu. Zleva: Svoboda Petr, Zukal
Adam, Růžička Filip

Žebříčkové turnaje pokračovaly soutěží mladšího žactva a dorostu
Na turnaj dorostenců, který byl v hale
TTC MS Brno, byl nominován také Petr
Svoboda. Z dvanácti účastníků se na poslední chvíli omluvil jeden z favoritů – Filip
Hromek z SKST Hodonín.
V prvním stupni byli dorostenci rozděleni
do dvou skupin. Petr Svoboda měl následující soupeře: Zukal Adam (KST Blansko), Rygl
Ondřej (Sokol Brno), Lorenc David (SKST

Hodonín) a Podrazil David (SKST Hodonín).
Skupinu vyhrál bez porážky a postoupil do
druhého stupně soutěže. Zde byl jasně nejlepším hráčem Filip Růžička (SKST Hodonín)
hrající druhou ligu mužů v Hustopečích. Petr
prohrál právě s Růžičkou a ještě s Vaculíkem
(TTC MS Brno). Získal 8 bodů a nečekaně,
ale zaslouženě obsadil druhé místo. Na
stupních vítězů byl ze všech nejmladší.
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V Dubňanech, kde se hrál žebříčkový
turnaj mladšího žactva, měl náš oddíl rovněž zastoupení. V mladších žácích bojoval
Ondřej Klímek a mezi mladší žákyně se
z řad náhradnic dostaly Aneta Knappeová
a Lucie Pilátová. Ondra se celkově umístil na
krásném šestém místě. Aneta Knappeová
skončila osmá a Lucie Pilátová devátá.

Prvenství vybojovali Klímek, Pilát a Svoboda
V neděli 15. května se na turnaji mládeže sešlo v tělocvičně
ZŠ 49 dětí z devíti oddílů. Hrály ve třech nejmladších kategoriích
mládeže. Tak velký počet mladých stolních tenistů na regionálním
turnaji již mnoho let nebyl.
Náš oddíl reprezentovalo 11 sportovců. V nejmladším žactvu
hráli Ema Bedřichová a Ondřej Pilát. Ema se dostala do semifinále
soutěže útěchy. Ondra udělal v poslední době velký herní pokrok.
Dokázal to i na turnaji. Svoji skupinu vyhrál bez ztráty setu. Ve
druhém stupni se dostal až do finále, ve kterém zdolal nejvýše nasazeného Ondřeje Klenovce z MSK Břeclav 3 : 2. Ten sice vyhrál
první dva sety, potom ale došlo k velkému obratu. Ondra zabojoval
a trpělivou hrou svého soupeře zdolal.
Nejvíce soutěžících bylo v kategorii mladšího žactva. Za náš
oddíl nastoupili Tomáš Baturný, Ondřej Klímek, Aneta Knappeová,
Ondřej Pilát a Lucie Pilátová. Svoje skupiny vyhráli Klímek
a Pilátová. S nimi do bojů o medaile postoupili Tomáš Baturný
a Aneta Knappeová z druhých míst. Ostatní hráli útěchu. Vítězem

se stal Ondřej Klímek, který ve finále porazil Ludmilu Halasovou
ze Šitbořic.
Na 5. až 8. místě skončila Aneta Knappeová a 9. až 16. místo
získali Tomáš Baturný a Lucie Pilátová. V soutěži útěchy to Ondra
Pilát dotáhl až do semifinále.
V odpoledních hodinách byla zahájena soutěž staršího žactva.
Do bojů v této kategorii zasáhli Jindřich Baturný, Dominik Dostál,
Ondra Klímek, Aneta Knappeová, Ondra Pilát, Lucie Pilátová, Petr
Svoboda, Jiří Šubík a Aneta Vodáková. Celkovým vítězem se stal
Petr Svoboda, který ve finálovém utkání zvítězil nad svým oddílovým spoluhráčem Jiřím Šubíkem. V krásném, posledním utkání
celého turnaje oba chlapci předvedli nádherné útočné výměny. Na
5. až 8. místě se umístili Ondra Klímek a Aneta Vodáková. Aneta
Knappeová vyhrála soutěž útěchy a Jindřich Baturný se v útěše
probojoval až do semifinále.
Turnaj skončil úspěchem našich dětí. Vyhrály všechny kategorie a také s umístěním ostatních byla spokojenost.

Nástup

Zleva: Klenovec Ondřej, Pilát Ondřej, Chalůpek Filip

Zleva: Maněk Marek, Halasová Ludmila, Klímek Ondřej

Zleva: Šubík Jiří, Svoboda Petr, Lisý Tomáš, Knappeová Aneta

Vítězství v Němčičkách zajistilo „áčku“ mužů postup do kraje
V neděli 8. května úspěšně skončila pro
náš „A“ tým mužů dlouhá sezóna. Kloboučtí
muži si loňským vítězstvím v OP II zajistili pro
sezónu 2015–2016 účast v OP I. Cílem družstva byl boj o přední pozice. Družstvo doplnil
Zdeněk Sedláček z Boleradic.
Příprava byla zahájena společnými tréninky s mládeží našeho oddílu a sehráním

přátelských utkání. Mužstvo odehrálo 22
mistrovských utkání. V sedmnácti zvítězilo,
jednou se rozešlo se svým soupeřem nerozhodně a čtyřikrát prohrálo. Po základní části
skončilo na nečekaném druhém místě a tím
si vybojovalo účast v Play-Off soutěži.
Zde nejdříve vyřadilo „B“ tým kobylského
Sokola 2 : 1.
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Ve finále se utkalo se Sokolem Němčičky,
který byl velkým favoritem celé soutěže.
Potvrdil to hned v prvním kole finálových
bojů. Naši chlapci odjeli s vysokou porážkou
3 : 9. V odvetě, na domácích stolech, celý
tým zabojoval a rozhodující devátý bod, za
nerozhodného stavu 8 : 8, získal v pětisetové bitvě nejmladší hráč našeho mužstva

Petr Svoboda vítězstvím nad zkušeným
Václavem Pinkasem.
S obavami, ale s velkým odhodláním
odjel náš tým k rozhodujícímu utkání do
Němčiček. Zde se rozhodlo nejen o přeborníkovi okresu Břeclav, ale také o postupu do
krajské soutěže II. Do sestavy byl opět zařazen Petr Svoboda, který se za nominaci
odvděčil ziskem dvou bodů.
Pavel Volek neprohrál ani jeden zápas
a připsal si tři body, Zdeněk Sedláček pomohl dvěma body a Aleš Svoboda přidal 1 bod.
Utkání skončilo zaslouženým vítězstvím klobouckých stolních tenistů 9 : 4.
Následně mohl předseda RSST Břeclav
Ing. Pavel Halas předat pohár za 1. místo
našim mužům.
Většinu utkání hrál náš kolektiv v sestavě: Lukáš Hrabec, Zdeněk Sedláček,
Aleš Svoboda, Pavel Volek. Do bojů také
zasáhli Jaroslav Pilát, Luděk Ryšavý a Petr
Svoboda.

Zleva: Volek Pavel, Svoboda Aleš, Svoboda Petr, Hrabec Lukáš, Sedláček Zdeněk

Velká cena Prahy 2016
Ve dnech 27.–29. května se ve sportovní hale Jedenáctka
v Praze-Chodově hrála Velká cena Prahy ve stolním tenisu. Je to
turnaj s mezinárodní účastí, a tak na 33 stolech bojovalo 471 mladých stolních tenistů z devatenácti zemí. Hrála se soutěž dvoučlenných družstev i soutěž jednotlivců ve všech mládežnických
kategoriích.
Akce se také zúčastnil Petr Svoboda z klobouckého oddílu,
kterého si, jako spoluhráče pro soutěž družstev, vybral David
Lorenc z SKST Hodonín.
V soutěži jednotlivců skončil Petr ve skupině druhý. Dostal se
mezi nejlepších 64. Zde prohrál s Bulharem Kotevem 3 : 2.
V družstvech prohráli hoši ve skupině s nasazeným párem
č. 1 Onderka–Skála z ČR a s Dány. Dostali se tedy do soutěže

Zleva: Svoboda Petr, Lorenc David

útěchy, ve které nejdříve porazili české družstvo složené z hráčů z Litoměřic a Děčína, následně zvítězili nad pražskou dvojicí
z Vršovic, zdolali i svého soupeře z Polska. Ve finále prohráli po
velkém boji 1 : 2 se Švédy, když rozhodující čtyřhru vyhrál jejich
soupeř 3 : 2 a pátý set 15 : 13.
Za druhé místo obdrželi chlapci krásné medaile a diplomy.
Turnaj byl velmi náročný. Začínalo se hrát od devíti hodin
ráno. Končilo se po desáté hodině večer. Přítomní stolní tenisté
ve svých věkových kategoriích měli možnost porovnat svoje umění s mezinárodní konkurencí. Příjemným zjištěním je, že zástupce
klobouckého oddílu se i v silné konkurenci dovedl úspěšně prosadit.
Volek Pavel

Pohled na halu
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Inzerce

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,
kteří od 5. 3. 2016 do 26. 5. 2016 oslavili životní jubileum

František Chramosta
Instalatérké práce:
voda, topení, odpady
608 048 165
info@instalochramosta.cz
www.instalochramosta.cz

Ihned koupím
větší byt nebo
rod. dům
v Kloboukách
724 591 943

70 let
13. 3.
17. 4.

František Stára, Herbenova
Vladimír Kachnáč, Nádražní

75 let
16. 3.
17. 4.
11. 5.
14. 5.

Marie Vytopilová, J.A.Komenského
Rudolf Nečas, Kopečná
Marie Krupicová, Dlouhá
Zdenka Tomanová, J.A.Komenského

80 let
18. 5.

Vojtěška Kamenská, Lesní

85 let
27. 3.
29. 3.

Miroslav Ambros, Zahradní
Helena Prčíková, Masarykova

91 let
18. 3.

Věra Vypilová, Sadová

92 let
28. 4.

Jarmila Patková, Sadová

93 let
21. 3.
24. 5.

Josefka Sirná, Dlouhá
Eliška Balunová, Údolní

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
• Simona Fuksová
• Vanesa Věchetová
• Eliška Urbanová
• Nicolas Hranický
• Helena Urbanová
• Oliver Turek
• Denisa Sopůchová
• Vojtěch Moučka
• Izabela Macháčková
• Jan Pliska
• Martin Krupica

Koupíme rodinný dům
v Kloboukách a okolí,
nejlépe se zahrádkou,
prosím volejte 605 982 553.
Děkuji

Navždy nás opustili
• Pravdomil Vlnas, roč. 1932
• Zdenka Kosenková, roč. 1934
• Libuše Rožnovská, roč. 1926
• Marie Pilátová, roč. 1939
• Miroslav Vašík, roč. 1941
• František Trávníček, roč. 1929

Koupím byt 2+1, 3+1,
v Kloboukách u Brna.
Nabídněte prosím
tel. 605 982 553.
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Občasník občanů klobouckého regionu. Periodický tisk územního
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si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Neprošlo jazykovou
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Tabla
maturitních
ročníků na
MěSOŠ
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Foto: Libor Šedivý

Přehlídka dětských folklórních souborů
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Foto: Jaroslav Pavlík

