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•
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14. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 28. 7. 2016
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• Návrh rozpočtového opatření č.3/2016.
• Se směnou pozemků, na kterých se
nacházela původní stará skládka, provedenou v rámci pozemkových úprav. V
případě, že pozemkové úpravy nebudou
Státním pozemkovým úřadem zahájeny
do konce letošního roku, provede město
směnu pozemků se všemi vlastníky parcel na tělese původní staré skládky.
• Pacht pozemku parc. č. 2956/1, 2956/2,
2956/3 o celkové výměře 512 m² vinic,
označeného v evidenci propachtovatele
jako vinice č. 14 v trati Pod Plunary v k.ú.
Klobouky u Brna, a to s účinností od 1. 6.
2016 panu ….. za nabízené roční pachtovné 120 Kč/512 m² vinic.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330038870/001 pod názvem
Klobouky u Brna, příp.kNN, Adámek se
společností E.ON Distribuce, a.s., v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o.,
za účelem umístění distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1283/1 v k.ú. Klobouky
u Brna, za jednorázovou náhradu ve výši
500 Kč.
• Přidělení zakázky „Klobouky u Brna dokončení revitalizace veřejného osvětlení II.část“ společnosti ELEKTROSUN,
U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, za nabídkovou cenu ve výši 2.296 802,6 Kč
bez DPH, roční spotřeba el. energie
16.491,67 kWh.
• Přidělení zakázky „Klobouky u Brna
- dokončení rekonstrukce kanalizace
- vypracování PD“ společnosti AQUA
PROCON, s.r.o., Palackého tř.12, 612 00
Brno, za nabídkovou cenu ve výši 1.180
tis. Kč včetně DPH s tím, že 50% této
částky bude společnosti vyplaceno až po
vydání stavebního povolení.
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
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Jihomoravského kraje dle dotačního programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury
a památkové péče v roce 2016“ na realizaci akce Statické zajištění zámku v rámci projektu „Opravy zámku v Kloboukách
u Brna“, ve výši 275 000 Kč; a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje dle dotačního
programu „Na zkvalitnění výuky oboru
agropodnikání na MěSOŠ v Kloboukách
u Brna“, ve výši 500 000 Kč, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Podání žádosti o dotaci na akci
„Energetické úspory Městského úřadu
v Kloboukách u Brna“.
Vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci
„Energetické úspory Městského úřadu
v Kloboukách u Brna“ s tím, že k podání
nabídky budou vyzváni alespoň 3 zájemci.
Podání žádosti o dotaci na vybudování
sběrného dvora za podmínky, že bude
připraven vhodný pozemek.
Spolupráci se slovenským městem
Senica v rámci operačního programu
INTERREG V: Slovenská republika Česká republika 2014-2020 v oblasti
muzejní činnosti.
Prodej ojetého služebního vozu značky
Škoda Felicia, SPZ-3B4 3156 za cenu
dle odborného posudku ve výši 5 tis. Kč.
Souhlasí, aby společnost Terra Group
Investment, a.s., Brno, oslovila domácnosti v Kloboukách u Brna s nabídkou
na nákup energií pro obce a domácnosti
formou soutěže mezi dodavateli energií.
Společnost ROŽIVA, a.s., se sídlem
č.p. 54 Kašnice, předloží městu vyčíslení způsobené škody na obhospodařovaných pozemcích - části pozemků
podél zpevněné cesty v lokalitě Šturéně
- Balkán. Město Klobouky u Brna připraví
návrh na směnu dotčených pozemků.
Podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní klub, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní
škola Klobouky u Brna, se sídlem
Klobouky u Brna, Vinařská 29, která se
týká zápisu nejvyššího povoleného počtu
žáků ve školním klubu na 450, s účinností od 1. 9. 2016.
Zahájit jednání s vlastníky pozemků pod
a před budovou České pošty ve věci jejich odkoupení.

Zastupitelstvo města neschvaluje
• Záměr na prodej pozemku parc. č.
2458/64 orná půda o výměře 1659 m² na
ulici Wolfova okolo bytového domu č.p.
880/9 v k.ú. Klobouky u Brna, jelikož je
na tomto pozemku plánována výstavba třetího BD, ale doporučuje pronájem
předmětného pozemku.
• Záměr na prodej části pozemku parc. č.
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727 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 42 m² a části pozemku parc. č.
725/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 98 m² ve dvoře MěSOŠ v k.ú.
Klobouky u Brna.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
• Informace z rady č. 20, 21.
15. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 15. 9. 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, odborem
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.
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu na revitalizaci veřejného osvětlení
v Kloboukách u Brna ve výši 1.372 960
Kč.
Přijetí dotace ze státního rozpočtu
Ministerstva práce a sociálních věcí •
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 bere na vědomí
• Informace z rady č. 19.

•

20. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 13. 6. 2016
Rada města Klobouky u Brna u k l á d á:
• Ředitelka Mateřské školy Klobouky
u Brna zajistí stanovisko krajské hygienické stanice a školských orgánů k výdeji svačin a přesnídávek přímo ve třídách.
Termín ihned.
• Ředitel ZŠ prověří možnosti přebudování stávajícího skladu vedle třídy MŠ
na výdejnu jídel s tím, že technické řešení a stavební úpravy budou předem
zkonzultovány s odborníky a KHS.
Financování prací bude z rozpočtu ZŠ.
Termín bude stanoven po konzultaci
s odborníky.
• Ředitel MěSOŠ zajistí zakrytí rozvodů
elektřiny, vody a plynu stropními kazetami s tím, že úpravy bude hradit MěSOŠ,
a dále vybudování sociálního zařízení
v prostoru před jídelnou MěSOŠ, financování této stavební úpravy bude z rozpočtu města. Termín odstranění nedostatků je 31. 8. 2016.
• Ředitelka MŠ odstraní v termínu do 31.
8. 2016 nedostatky v dokumentaci školy
a předá zprávu o odstranění nedostatků
zřizovateli, včetně výčtu přijatých opatření k nápravě nedostatků uvedených v závěru inspekční zprávy ze dne 6. 4. 2016.

•

•
•

•

•
Rada města s c h v a l u j e a s o u h l a s í:
• Pořízení projektové dokumentace na
zpevnění polních cest směrem k Hložku •
a skládce Martinice a pověřuje starostu
města jednáním s projektanty.
• Záměr na pacht pozemků parc. č.

2956/1, 2956/2, 2956/3 vinice označené
v evidenci propachtovatele jako vinice
č. 14 o výměře 512 m² vinic v trati pod
Plunary v k.ú. Klobouky u Brna. Obvyklé
pachtovné za pacht vinic činí 1500 Kč/
ha/rok.
Žádost o souhlas s oplocením pozemků
parc. č. 2458/84, 2458/69 ve vlastnictví
....., pronajatého pozemku parc. č. 2449/2
od města Klobouky u Brna s tím, že město Klobouky u Brna požaduje, aby oplocení dosahovalo maximální výšky 200 cm.
Smlouvu o zřízení služebnosti č. 11010053152 pod názvem akce CG5M_
BREC_BVKLO_OK se společností
Česká telekomunikační infrastruktura,
a.s., Olšanská 6, Praha 3, za účelem
podzemního telekomunikačního vedení
veřejné komunikační sítě - optický kabel v ochranné trubce HDPE 40mm na
pozemcích 1832/4, 1833, 1834, 1835/1,
1844/1, 1845, 1846, 1847, 1848/1,
1848/2, 1849, 1850/3, 1851/6, 1871/9
v k.ú. Klobouky u Brna, za jednorázovou
náhradu ve výši 1253 Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.1030030727/002
pod názvem Klobouky u Brna, příp.
KNN, Hudeček, se společností E.ON
Distribuce, a.s., v zastoupení E.ON
Česká republika, s.r.o., za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelové přípojky NN na pozemcích parc.
č. 298, 305/1, 306/1 v k.ú. Klobouky
u Brna, za jednorázovou náhradu ve výši
1000 Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030031070/002
pod názvem Klobouky u Brna, příp.
KNN, Strouhal, se společností E.ON
Distribuce, a.s., v zastoupení E.ON
Česká republika, s.r.o., za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelová přípojka NN na pozemku parc. č.
1456/2 v k.ú. Klobouky u Brna, za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč.
Umístění přístřešku na uskladnění popelnic před bytovým domem na adrese
Wolfova 880/9, Klobouky u Brna.
Připojení společnosti Kovo Staněk, s.r.o.,
Brumovice, k trafostanici umístěné na
pozemku parc. č.160/17 k.ú. Krumvíř
s tím, že žadatel ponese veškeré náklady s tím spojené.
S vybudováním zpevněného vjezdu
k RD č.p. 207 na ulici Sadová, na pozemku parc. č. 62 o šířce 4,5 m. Žadatel
pan ….. vybuduje zpevněnou plochu na
své náklady.
Zakoupení mostové váhy na skládku
odpadu Martinice od společnosti Váhy
Pecha, Rohatec, s.r.o., za cenu 312 tis. Kč.
Vyhlášení výběrového řízení na akci
„Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Klobouky
u Brna“ a jmenuje komisi pro otevírání
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obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Zdeněk Lobpreis, Mgr. Pavel
Klement, Mgr. Pavel Kotrla, Mgr. Petr
Hrádek, Ing. Oldřich Štercl. Náhradníci:
Hana Dršková, Vladimír Trávníček, Ing.
Petr Pilař, Lubomír Mezuláník, Milena
Strouhalová.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje z dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce
2016“. Dotace ve výši 77 tis. Kč bude
poskytnuta MěSOŠ Klobouky u Brna
přes účet zřizovatele, tj. města Klobouky
u Brna. A pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Smlouvu o dílo uzavřenou se společností D-cinema, s.r.o., Praha 7, Jankovcova
1037/49, na zhotovení projektové dokumentace „Zatemnění a akustické prvky
v sokolovně v Kloboukách u Brna“ za dohodnutou cenu ve výši 39 930 Kč včetně
DPH, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Zakoupení
5
ks
vydání
knihy
ANTHROPOID – PRAVDIVÝ PŘÍBĚH,
za cenu 2 tis. Kč bez DPH.
21. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 29. 6. 2016

Rada města s c h v a l u j e
• V souladu s doporučením Krajské hygienické stanice JMK souhlasí rada města s ponecháním dosavadního způsobu stravování dětí mateřské školy, a to
v obou zařízeních mateřské školy - v objektu ZŠ i MěSOŠ.
• Záměr na pacht pozemků parc. č.
2442/1, označené v evidenci propachtovatele jako zahrada o výměře 726 m²
v k.ú. Klobouky u Brna s tím, že nájemci
budou tento veřejný prostor udržovat.
• V souladu se směrnicí č. 17 upravující poskytování darů z rozpočtu města
odsouhlasila finanční dar pro stárky na
organizaci Svatovavřineckých hodů, ve
výši 10 tis. Kč.
• Vstupné na Svatovavřinecké hody ve
výši 100 Kč a 50 Kč.
• Pověřuje starostu města jednáním s ředitelem Diakonie Betlém panem Petrem
Hejlem ve věci požadované částky za
pronájem nebytových prostor v I. patře bývalého internátu – radou doporučená výše
pronájmu je min. 400 Kč/m² s tím, že cenu
za služby si nájemce bude hradit sám.
22. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 11. 8. 2016
Rada města s c h v a l u j e
• Postup při řešení stížnosti společnosti
ROŽIVA, a.s., se sídlem Kašnice č.p. 54
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•
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- město zajistí zaměření hranice pozemků pod polní cestou v lokalitě Šturéně Balkán dle katastrální mapy a v místech,
která budou přesahovat hranici původní
cesty, bude provedená skrývka povrchu.
V rámci pozemkových úprav bude připravena směna pozemků ve vlastnictví
spol. ROŽIVA, a.s., a ostatních vlastníků
tak, aby pozemky pod polní cestou byly
ve vlastnictví města. Rada města bere
na vědomí, že firma Bauma servis, s.r.o.,
provozovna Šardice, která prováděla
zemní práce při úpravě polní cesty, uhradila společnosti ROŽIVA, a.s., vyčíslenou
škodu ve výši 1500 Kč.
Žádost pana ….. o ukončení pachtu
pozemku parc. č. 1845 orná půda o výměře 1953 m², lokalita u Větřáku v k.ú.
Klobouky u Brna ke dni 30. 9. 2016, tzn.
ke konci hospodářského roku.
Záměr na pacht pozemku parc. č. 1845
orná půda o výměře 1953 m², lokalita
u Větřáku v k.ú. Klobouky u Brna s účinností od 1. 10. 2016.
Zrušení záměru na pacht pozemku parc.
č. 2442/1 zahrada o celkové výměře 726
m² na ulici Wolfova okolo bytového domu
č.p. 879 v k.ú. Klobouky u Brna, který
Rada města Klobouky u Brna odsouhlasila na svém zasedání dne 29. 6. 2016
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usnesením č. 4/16/21RM.
Bezúplatné užívání pozemku parc. č.
2442/1 zahrada o celkové výměře 726
m² na ulici Wolfova okolo bytového domu
č.p. 879 v k.ú. Klobouky u Brna a pozemku parc. č. 2458/64 orná půda o celkové výměře 1659 m² na ulici Wolfova
okolo bytového domu č.p. 880/9 v k.ú.
Klobouky u Brna.
Uzavření Smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro akci „Energetické
úspory Městského úřadu v Kloboukách
u Brna“ se společností ASA expert, a.s., •
Ostrava, za nabídkovou cenu 139 300
Kč bez DPH.
Úpravy chodníku na ul. Brněnské, které provede společnost FCS, s.r.o.,
Klobouky u Brna, dle předloženého položkového rozpočtu ve výši 36 833 Kč.
Cenu tepla za období 6/2015-6/2016 (13
měsíců) v Domě s pečovatelskou službou ve výši 638 Kč/GJ a bere na vědomí •
přehled o hospodaření Domu s pečovatelskou službou.
Uhrazení finančního příspěvku do Fondu
IDS na rok 2017 ve výši 120 200 Kč na
účet Jihomoravského kraje.
Podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro mateřskou školu, jejíž čin-

nost vykovává příspěvková organizace
Mateřská škola Klobouky u Brna, se sídlem Klobouky u Brna, Vinařská 29, která
se týká zápisu nejvyššího povoleného
počtu žáků v mateřské škole ze současných 103 dětí na 96, v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2016 s tím, že
ve třídě v budově základní školy na adrese Klobouky u Brna, Vinařská 29, bude
20 dětí a ve třídách v budově MěSOŠ
Klobouky u Brna na adrese Náměstí
Míru 6 bude 76 dětí.
Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup
a dodávka zemního plynu pro Město
Klobouky u Brna“ s tím, že výběrové řízení organizačně zajistí společnost Terra
Group Investment, a.s., Brno, a jmenuje
komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek ve složení Jana Suchomelová,
Markéta Pohlová a Jiří Hofírek.
Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup
a dodávka elektrické energie pro Město
Klobouky u Brna“ s tím, že výběrové řízení organizačně zajistí společnost Terra
Group Investment, a.s., Brno, a jmenuje
komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek ve složení Jana Suchomelová,
Markéta Pohlová a Jiří Hofírek.

Významné dny ČR – říjen, listopad, prosinec
1. 10. – Mezinárodní den seniorů
5. 10. – světový den učitelů
28. 10. – den vzniku samostatnosti ČSR 1918
11. 11. – den válečných veteránů
17. 11. – den boje za svobodu a demokracii 1989
25. 11. – mezinárodní den odstranění násilí páchaného na ženách
1. 12. – světový den boje proti AIDS
3. 12. – mezinárodní den lidí s postižením
10. 12. – den lidských práv
Svátek všech svatých a památka zesnulých
Začátek listopadu je pro mnohé z nás spojen s návštěvou hřbitova
a připomínkou blízkých zemřelých. 1. listopadu slavíme den Všech
svatých. Památku zesnulých neboli vzpomínku na všechny zemřelé,
lidově „dušičky“, si připomínáme hned den následující – 2. listopadu. V tyto dny častěji než jindy navštěvujeme hřbitovy a hroby svých
zemřelých, zdobíme je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem
života, a modlíme se za své mrtvé. Málokdo asi tuší, že v minulosti
i u nás v Podkrkonoší se slavily dušičky podobně, jako je tomu dnes
například v USA s průvody strašidelných a děsivých masek.
Svatý Martin – 11.11.
Svátek svatého Martina je krásným obdobím, kdy většina domácností voní čerstvě upečenou svatomartinskou husou a pečivem. Děti
vyhlíží první sníh. Kdo to byl svatý Martin? Martin Tourinský se narodil roku 1316 n. l. a byl původně římský voják. Později přijal křesťanskou víru a stal se misionářem. O jeho životě již zde bylo psáno.
Svatá Kateřina – 25.11.
Od roku 1999 je patronkou Evropy.
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Advent
Advent uzavírá podzimní období a je dobou očekávání příchodu
Vánoc. V tomto čase mnozí z nás doma uklízí, pečou a nakupují.
Adventní období, trvající 4 týdny, by však nemělo být pouze dobou
nákupu a shodu, ale především dobou zklidnění, ztišení a očekávání. Na začátku adventního období bychom určitě neměli zapomenout na adventní věnec. Tato tradice je stará 150 let a první
adventní věnec měl podobu velkého dřevěného kola od vozu.
Byl zavěšený u stropu, na něm byly upevněny 4 velké svíce a 19
malých červených svíček. Každý den do Štědrého dne se zapálila jedna svíčka. V neděli bílá a v ostatní dny červená. Kruhovitý
tvar symbolizuje věčnost a nekonečnou cestu slunce. Tradice adventních věnců se dochovala dodnes v podobě různě zdobených
věnců se 4 svíčkami, které připomínají 4 týdny do Štědrého dne.
První svíčka na věnci symbolizuje naději, druhá mír, třetí přátelství
a čtvrtá lásku.
Svatá Barbora – 4.12.
Na svatou Barboru si nezapomeňte nařezat větvičky ovocných
stromů nebo zlatý déšť. Komu na Štědrý den vykvetou, toho prý
štěstí v lásce nemine. Komu vykvete dřív, ten si může spočítat svůj
šťastný měsíc. Kolikátý den po utržení se to stane, tolikátý měsíc
má být ten pravý. Tolik z pověr. Řezání „barborek“ má dlouhou tradici – uctívá se jím mučednická smrt svaté Barbory, kterou popravil
vlastní otec, protože se odmítla vzdát křesťanské víry.
Svatý Mikuláš – 6.12.
Mikuláš byl obyčejný člověk s dobrým srdcem. Narodil se do bohaté, křesťansky založené rodiny kolem roku 250 až 280 n. l. Již
v mladém věku mu zemřeli rodiče a Mikuláš se rozhodl věnovat

většinu svého majetku chudým a potřebným lidem. Sám se vypravil
na dlouhou pouť do Palestiny. V maloasijské Miře v tu dobu zrovna
zemřel biskup a novým se měl stát člověk, který za svítání jako první
vstoupí do chrámu – a tím byl právě Mikuláš. Je patronem rybářů,
námořníků, převozníků a hlavně dětí.
Lucie – 13.12.
Je symbolem čistoty a patří k nejuznávanějším světicím.
Dalším předvánočním zvykem je darování jmelí. Větvička zeleného
jmelí by o Vánocích neměla chybět v žádné domácnosti, neboť přináší rodinné štěstí, lásku a ochranu před nemocí. Čím více bílých kuliček na jmelí, tím více štěstí rodinu v příštím roce potká. Podle staré
legendy mělo jmelí podobu stromu, ze kterého Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška. O 33 let později Římané strom porazili a vyřezali z něj
kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Strom potom uschnul a dnes se již
jmelí objevuje pouze v malých keříčcích cizopasnících na stromech.
Štědrý den – 24.12.
Štědrý den je posledním adventním dnem a vrcholí jím měsíční půst.
Bez jídla bylo potřeba vydržet celý den. Teprve první hvězda signa-

lizovala, že lze zasednout k večeři a končí doba adventu a začíná
doba Vánoc.
Stromek je tradicí poměrně mladou. Jedna z prvních zpráv o zdobeném stromku je z roku 1570. U nás se poprvé rozzářil ve vile ředitele Stavovského divadla Jana Karla Liebicka v roce 1821 a nová
tradice se prosazovala jen pomalu. V našich domácnostech se totiž
o Vánocích vždy stavěly jesličky neboli betlém. Betlém poprvé sestavil v roce 1223 řeholník František z Assisi, když ho italský šlechtic
pozval, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec toužil
vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v jesličkách ve chlévě na seně
a rozhodl se tento výjev zobrazit. V noci 24. 12. sezval vesničany
k jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greceio. O půlnoci
se rozezněly zvony. Až od konce 19. století začaly postupně betlémy
v domácnostech nahrazovat ozdobené vánoční stromky. Překrásné
lidové betlémy můžete obdivovat v mnoha městech – v Třebechovicích pod Orebem, v Jindřichově Hradci, ve Frýdlantu. Nádherné
betlémy jsou vidět v Třešti, městě proslulém od počátku 19. století
tradicí betlémářství.
Marie Vlčková

Svatováclavský tradiční jarmark
Za nádherného babího léta proběhl v neděli 25. září poněkud nenápadně tradiční
Svatováclavský jarmark. Stánků a atrakcí
bylo méně, než jsme zvyklí. Neřekl bych ale,
že nebylo na co koukat a z čeho vybírat. Tradičního „tovaru“ bylo stále dost.
Od deváté hodiny na náměstí a v areálu
zámku nabízeli prodejci svoje výpěstky, květiny, dýně a jiné tradiční výrobky, různé druhy
sýrů, uzenářské speciality, perníková srdce,
želatinové cukrovinky, různé druhy čajů, ko-

ření. Nechyběly ani stánky s oblečením všeho druhu. Na chvíli jsem se zastavil u stánku
s knihami malého soukromého nakladatelství, kde mi majitel pan Šandera představil
kolekci dětských knih.
V deset hodin se velká část návštěvníků,
zejména děti, přesunula k máji, kde měla vystoupení skupina historického šermu. Další
si vystáli tradiční dvouhodinovou frontu na
grilované kuře.
Na MěSOŠ probíhala vý-
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stava ovoce a zeleniny, připomenutí 95. výročí školy, zájemci si mohli prohlédnout nový
traktor. Muzeum nabízelo stálou expozici
rozšířenou o výstavu obrazů s klobouckými náměty. Tradičně byl též otevřen větrný
mlýn.
Pro ty, kteří tentokrát zaváhali, ještě několik fotografií na obálce.
J. Pavlík
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BETLÉM nabídne novou službu
Od ledna 2017 nabídne středisko
BETLÉM novou službu Sociálně terapeutických dílen pro své klienty, ale také dalším
zájemcům z širokého okolí. Služba bude
určena dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří nechtějí jen sedět doma,
ale touží být aktivní a setkávat se při práci
a prožívat spoustu zajímavých okamžiků,
radosti ze svých výrobků, relaxovat. Nová
služba bude probíhat v Brumovicích, kde
během necelých 2 let vzniklo nové bezbariérové Sociálně terapeutické centrum.
Co k tomu vedlo? Nejdříve rozhodnutí
zakoupit rodinný dům, následně vše promyslet, připravit projekt jak stavební, tak ideový, zajistit financování a potom především
řízení projektu, koordinace všech prací
a dohlížení na realizaci. Výsledkem dobře
odvedené práce je platné kolaudační rozhodnutí z 20. září 2016, díky kterému mohlo
vedení BETLÉMA podat žádost o zaregistrování STD jako nové sociální služby, což
umožní požádat o dotace na financování
činnosti STD v roce 2017.
Všechna tato jednání a vyřizování zaberou jistý čas, my ale nečekáme se založenýma rukama, máme ještě hodně práce
s instalací vnitřního vybavení, které bude
zčásti nové a zčásti bude převezeno z aktivizačních dílen v Morkůvkách, jejichž činnost se také přesune do nových bezbariérových prostor v Brumovicích. A jak nové dílny
vypadají a co nabídnou?
V části původního rodinného domu
vzniklo pět dílen – dřevodílna, textilní dílna,
keramická dílna, výtvarná dílna a místnost
na výrobu mýdla a svíček, dále úklidová
komora a schodiště na půdu. Na tuto část
navazuje přístavba do tvaru L se vstupní
halou, cvičnou kuchyňkou, sociálním zázemím a technickou místností, ve které bude
umístěna keramická pec. Přístavba plynule
navazuje na nový objekt aktivizačního centra, jehož největší část tvoří ateliér. Ateliér
slouží jako střed společenský i dispoziční,
vstupuje se z něj do balneo místnosti s hydromasážní vanou a snoezelenu, který bude
vybaven různými zdroji světel, zvuků, vůní,
hudby a také polohovacích pomůcek, přičemž cílem těchto multisenzorických podnětů bude vyvolání příjemných smyslových
pocitů, aktivizace smyslů. Z ateliéru je možno vyjít dveřmi do přilehlých venkovních
prostor, které budou přizpůsobeny pro další
důležité fyzioterapeutické podněty a relaxaci – nácvik chůze, pocitový chodník, pobytový trávník, bylinková zahrádka, posezení.
Celková užitná plocha centra činí 250 m2.
Toto všechno umožní nabídnout uživatelům nové služby zajímavé pracovní
činnosti, ale i důležitou relaxaci a terapii.
Případní zájemci se mohou již nyní infor-

movat o možnosti využít službu na tel. čísle 777 936 577. Služba bude poskytována
zdarma.
Vybudování centra přišlo na téměř
5 milionů korun a BETLÉM ji financoval
z půjčky, kterou postupně splácí. Částkou
125 tisíc euro podpořila tento projekt nadace Otto per Mille, jejímž zřizovatelem je
valdenská církev v Itálii. Dále nás podpořila Apoštolská církev - sbor Karviná, firma
Stavospol interiér Brno, Beton Brož Otnice,
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A-Z plotové centrum Rajhrad, Alvay Manex
Podivín, EFB Kladno a HL Brno. Další prostředky chce středisko získat z výtěžku benefiční dražby výrobků svých klientů v rámci 16. společenského večera, který se bude
letos po 14 letech konat v Kloboukách,
v nově opravené sokolovně, a to v sobotu
19. listopadu 2016. Svou účastí, eventuálně
aktivním zapojením do dražby můžete také
přispět a pomoci.
Text a foto Ing. Jan Gavlík
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Vůně starých
řemesel
Pod tímto názvem se v letošním červenci uskutečnil v prostorách krumvířského
muzea tábor pro kloboucké žáky současných 3. tříd.
Děti po dobu jednoho týdne vždy dopoledne tvořily na muzeu a odpoledne sportovaly a soutěžily v okolí národopisného
stadionu. Oběd jim uvařily paní kuchařky
z kloboucké školní jídelny a v noci děti spaly
doma ve svých postýlkách.
Děti si na muzeu vyzkoušely mnoho
z ručních prací svých předků. Tkaly na stavu z proutků vinné révy, drátovaly, naučily
se vyrobit dno košíku, modelovaly z keramické hlíny, vyráběly mýdla s přísadou sušených bylinek.
A protože muzeum v Krumvíři, mimo
jiné, udržuje a šíří mezi mladou generaci

místní lidové tradice a zvyky, seznámily se
zde děti také s částmi pracovního a slavnostního dívčího kroje. Malí účastníci tábora vám dnes hbitě vysvětlí, co jsou to trčka,
sometky, fěrtoch nebo cudnička. V duchu
lidového ornamentu se nesl tisk na látku
i návrh na krojovou mašli na vrchní sukni
pro stárku.
Poděkování patří paní Věře Colledani

a ostatním členům Spolku, kteří umožnili klobouckým dětem a jejich paní učitelce
strávit společně příjemný prázdninový týden. A ostatním zájemcům z řad dětí i rodičů o tento tábor oznamujeme, že z kapacitních i hygienických důvodů nebylo možné
přibrat více dětí.
Text: Dagmar Urbanová
Foto: Věra Colledani

Modelářský a robotický
kroužek pokračuje i letos
Přestože tyto kroužky na ZŠ již nějaký
ten pátek pracují, stále se setkávám s dotazy: „Mohu tam poslat našeho kluka? Co tam
bude dělat? Je to vhodné i pro sedmileté
dítě?“
V době, kdy většina lidských činností
i dětských her se stává stále více sofistikovanými, stává se i modelářství a robotika stále
více záležitostí elektroniky a programování.
Přesto se v našem kroužku najde dostatek
prostoru pro poctivou manuální práci. A tak
se děti, které prošly kroužkem, nemusí bát
ukrojit si samy chleba a namazat, aby se přitom nezranily, málokdy slyší slovo „gramla“…
Modelářský kroužek je zaměřen zejména
na osvojení si dovedností zacházení se zá-

kladními nástroji na opracování dřeva, plastů
i kovu. Děti se naučí řezat, brousit, pilovat, vrtat, lepit, lakovat a to vše zábavnou formou při
zhotovování funkčních (tj. létajících) modelů
letadel. Zkušenější, kteří navštěvují kroužek
delší dobu, staví velké modely dálkově ovládané rádiem.
Robotický kroužek využívá známých stavebnic Lego, které jsou oživeny robotickými
prvky, pohony, čidly a malým programovatelným počítačem. Mladší žáci se spokojí se
skládáním „kostiček“, starší vymýšlí různá
mechanická monstra, která programují na
různé činnosti, a nebo je řídí dálkově pomocí mobilního telefonu či tabletu. Určitě jste na
stránkách Větrného mlýna či na webu ZŠ vi-
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děli reportáže ze soutěží, kterých se naši žáci
úspěšně zúčastnili.
Kromě manuálních činností a programování se děti dozvědí také něco z fyziky, mechaniky a matematiky, kteréžto jsou s modelářstvím a robotikou neoddělitelně spjaty.
Ne ve všech kroužcích najdete osazenstvo s tak velkým věkovým rozdílem. Ve fotbale těžko hraje prvňáček se septimánem.
U nás prvňáčci skládají autíčka a osmáci jim je oživují a píšou na PC programy.
Programování základních operací je natolik
jednoduché, že po chvilce okukování si ti
nejmladší upravují, nebo píší jednoduché
programy sami.
Jaroslav Pavlík, vedoucí kroužku

klobouček 2

Zájmové kroužky na ZŠ
ve školním roce 2016-2017
Kroužek – název
Výtvarný
5. – 9. třída
Fitness posilování
9. třída
(po domluvě možná i 8. třída)
kroužek se uskuteční pouze při
dostatečném počtu zájemců
Keramický
2. – 5. třída
Folklórní kroužek
„Fěrtúšek“
od 1. třídy
Florbal
1. – 5. třída
5. – 9. třída

Stolní tenis
1. – 9. třída

Modelář
Robotický

vedoucí
Mgr. Ivana
Kozmanová

kdy
čtvrtek
13.30 – 15.30

kde

Mgr. Pavel
Kotrla

úterý
14.00 – 15.00

posilovna
v Hájku

300,- Kč

Dana
Bobková

pondělí
13.00 – 14.00

KIC

600,- Kč

Alena
Pitlachová

středa
16.45 – 17.45

Sokolovna

300,- Kč
platba je vybírána na ŠK

Tělocvična
ZŠ

300, - Kč
platba je vybírána na ŠK

Tělocvična
ZŠ

300,- Kč

Dílny ZŠ

300,- Kč

1. – 5. třída: středa
Pavel Volek ml.
16.00 – 17.30
Denis Jakubec
začíná již od 1. 9. 2016 5. – 9. třída: čtvrtek
16.00 – 19.00
středa
Pavel
17.30 – 19.30
Volek st.
pátek
mladší 17.00 – 18.30
začíná již od 2. 9. 2016
starší
18.30 – 20.30
úterý
13.45 – 15.30
Ing. Jaroslav
Pavlík
středa
13.45 – 15.30

cena/ rok

kuchyňka ZŠ 400,- Kč

Anglický jazyk
1. A třída
(od pololetí)

Mgr. Martina Pučálková

čtvrtek
11.45 – 12.30

1. A

500,- Kč

Anglický jazyk
1. B, 1. C třída (od pololetí)

Mgr. Zita
Richtrová

úterý, středa
11.45 – 12.30

1. B
1. C

500,- Kč

Anglický jazyk
2. A, 2. B třída

Mgr. Dagmar Hrádková

pondělí, středa, čtvrtek
2. A
12.00 – 12.45

Dyslektický
2. – 4. třída

Mgr. Milena
Filásková

den bude upřesněn
12.40 – 13.25

třída 3. B

Badminton
3. – 9. třída

Radek Holásek
Blanka Holásková

pondělí
17.00 – 18.30

Tělocvična
ZŠ

Jiřina
Pilátová

pondělí
16.00 – 17.00
od listopadu do března
v ceně
17.00 – 18.00 plavání

Cvičení a plavání rodičů s dětmi

Tělocvična
ZŠ

300,- Kč
0 Kč
300,- Kč
platba je vybírána na ŠK
350,- Kč /
rodina

Bazén ZŠ

Včelařský
2. – 5. třída
(starší pouze již zkušení včelaři
z loňska)

Alena
Cahová

čtvrtek
čas bude upřesněn

dílny ZŠ

0 Kč

Náboženství
1. – 5. třída

Mgr. František
Trtílek

čtvrtek
13.00 – 14.00

ZŠ

0 Kč
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Páťáci zdolávali Svratku
Netradiční školní výlet zažili
žáci z 5. A. Společně se svou třídní
učitelkou vyrazili do blízkého Brna,
kde už na ně čekaly připravené rafty. Pro většinu dětí první seznámení s tímto plavidlem a vodou. Ráno
sice bylo podmračené, ale k velké
radosti všech se během dopoledne vyčasilo a na zpáteční cestě
svítilo i sluníčko.
A odezva od dětí?
Zatím nejlepší výlet! Náročný,
ale bezvadný.
Ivana Kozmanová

Branný den 6. třídy
V pátek 24. června 2016 se uskutečnil společně pro žáky 6. A
a 1. G branný den. Skupinky dětí probíhaly na čas vyznačenou trasou v nedalekém lesíku a cestou plnily rozmanité úkoly na určených
stanovištích. Oříškem pro děti byla například střelba ze vzduchovky
nebo poskytnutí první pomoci. Své vědomosti prokazovaly také v geografickém kvízu, orientaci a práci s turistickou mapou, či v pozná-

vání místních bylin. Největší úspěch však měla u dětí lanová aktivita
mezi stromy.
I přesto, že se teploty vyšplhaly hodně vysoko, byl projektový den
velmi úspěšný. Každý závodník odcházel s malou odměnou, a ti nejlepší s diplomem a medailí.
Ivana Kozmanová

Návštěva dopravního hřiště
Hned na začátku školního roku žáci vení na stopce byly chyby, za které se nejvíce tuací podobných těm v běžném silničním
4. tříd navštívili nově zrekonstruované do- sbíraly trestné body. Ve skutečném provozu provozu tak důležité, na jaře se na toto hřiště
pravní hřiště v Hustopečích. A moc se jim by však mohly být smrtelné.
čtvrťáci zase vrátí.
to líbilo!
A protože je nacvičování dopravních siFoto a text Ivana Kozmanová
V rámci předmětu dopravní výchovy, který je součástí
školního vzdělávacího programu, absolvovali první tříhodinový výukový blok. Teoretické
informace získané v odborné
učebně si následně osvojovali
na hřišti vybaveném dopravními značkami, semafory, ale
i vlakovým přejezdem nebo
kruhovým objezdem.
A vůbec to nebylo lehké!
Nechyběla jízda zručnosti
či soutěž o nejlepšího cyklistu. Jízda v protisměru, nedání
přednosti zprava nebo zasta-
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EKOŠKOLA
„Dokážeme-li ovlivnit naši školu, dokážeme ovlivnit i svět kolem nás!“
Ve školním roce 2016 - 2017 bude naše škola opět zapojena do
projektu Ekoškola, který podporuje celoškolní činnost zaměřenou
hlavně na ochranu a zlepšení životního prostředí. Všechny aktivity
v rámci tohoto projektu mohou být součástí vyučování a mohou být
zařazeny do školního vzdělávacího programu.

V letošním školním roce tvoří EKOTÝM tito žáci: Brychta D.,
Dudash V., Janča F., Klašková N., Lazók M., Lízalová H., Milota P.,
Mrva F., Pavloušek M., Svoboda F., Svojanovská A., Šebestová K.,
Šebestová L., Šeda D., Štejdířová L., Tarodiová A., Urbanová A.,
Trutmanová A., Benáček M., Krybusová A., Mondeková J., Tůmová D.

Plán činností na školní rok 2016 - 2017
ZÁŘÍ:
- Celoroční projekty (zahájení):
- Recyklohraní (sběr elektrozařízení, baterií, plnění úkolů)
- „Kam s papírem?“ (sběr starého papíru)
- Sběr vysloužilých zářivek
- Sběr tonerů a cartrige
- Prima eko-třída (soutěž tříd s vyhodnocením a finanční
odměnou)

ÚNOR:
- „Jak se vyznat v ekoznačkách“ (EkoCentrum Brno, 14. 2. 2017) –
ekolog. výukový program (seznámení s nejznámějšími ekoznačkami, ekologicky šetrné výrobky)

ŘÍJEN:
- „Recyklace hrou“ (5. 10.) – ekologický výukový program pro žáky
5., 6. a 7. ročníku (negativní vlivy starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí)
- Světový den výživy (16. 10.) + Den stromů (20. 10.)
(rozvíjíme zdravý životní styl žáků i pedagogů, připomínáme velký
význam stromů)

DUBEN:
- Světový den zdraví (7. 4.)
- „Velikonoce s Ekoškolou“: soutěž tříd a jednotlivců o nejlepší velikonoční atmosféru ve třídě
- Den Země (22. 4.)

BŘEZEN:
- Světový den lesů (21. 3.)
- Světový den vody (22. 3.)

LISTOPAD:
- Konference k environmentální výchově KONEV (Brno, 2. 11.
2016)
Téma: „Voda – mocná i zranitelná“ (téma věnované suchu a povodním, změnám klimatu)
- setkání spojené se vzděláváním a výměnou zkušeností
- „Země pod povrchem“ (EkoCentrum Brno, 14. 11. 2016) – výuk.
progr. pro 4. a 5. roč.
PROSINEC:
- „Ekologické vánoce ve třídě“ – navození atmosféry Vánoc ve třídě
- soutěž jednotlivců

KVĚTEN:
- Den Slunce (3. 5.): význam sluneční energie
- „Tajemství ukryté v Zemi“ (SEV Lipka Brno, 4. 5. 2017)
(půda a horniny představují ohromný archív ukrývající informace
o celé historii planety - terénní výukový program pro 9. ročník,
který je realizován v Otevřené zahradě)
- „Planeto, neboj se!“ (EkoCentrum Brno, 10. 5. 2017) – výuk. program pro 6. a 8. roč.
ČERVEN:
- Světový den životního prostředí (5. 6.)
(vyhodnocení celoroční práce Ekotýmu, celoročního soutěžení
ve sběru starého papíru, vysloužilého elektra, baterií)
- Vyhlášení nejaktivnějších členů Ekotýmu

POMÁHEJTE NÁM SBÍRAT
Začínáme 5. 10. 2016!
Starý tříděný papír
každou středu od 7:00 – 7:50 hod. v šatně 1. stupně ZŠ!
Vysloužilé baterie
kdykoliv - ve vestibulu školy do zelené kartonové nádoby!
Vysloužilá elektrozařízení
drobná – kdykoliv (vestibul školy - červená popelnice)
větší – každou středu při sběru papíru od 7:00 – 7:50 hod.
Vysloužilé zářivky
kdykoliv - ve vestibulu školy do modrého plechového boxu!
Mgr. Hečová Miroslava, koordinátor EVVO
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MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM
Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel 519 420 066, e-mail: gymklob@seznam.cz, www.gymklob.info
ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný
Vážení spoluobčané,
již dlouho jsem o sobě nedal na stránkách Větrného mlýna vědět. Částečně proto, že zpráv ze škol je tam dost a dost, a jednak
proto, že jsem nepokládal za nutné opakovat líčení stavu školy,
která nemá zásadní problémy. Omezím se proto na strohé konstatování, že všichni naši studenti uspěli u maturitních zkoušek a po
hubených letech, způsobených nedostatkem žáků pátých ročníků
základních škol, se konečně přihlásilo 40 zájemců o studium. Z nich

jsme vybrali 30 nejlepších, kteří byli přijati. Těm bych chtěl popřát,
aby se jim v naší škole dařilo a aby po ukončení studií na naše gymnázium rádi vzpomínali.
Závěrem chci všem čtenářům Větrného mlýna popřát pevné
zdraví, bohatou sklizeň ze zahrádek a vinic a klidný, pohodový zbytek roku.
RNDr. Přemysl Pokorný
ředitel školy

Seznamovací kurz Primy aneb
z deníku třídní učitelky
Sešli jsme se 13. 9. 2016 na náměstí v Kloboukách u Brna.
Elán nás neopustil ani po túře kolem rozhledny Kraví hora.
Zachránil nás v parném počasí skok do bazénu v Němčičkách.
Nastěhovali jsme se do ubytovny pod vlekem.
A zase koupaliště, teď ale závod na lodičkách!
Minigolf, myslím, že jsme se báječně bavili.
Oběd byl na jedničku – kuřecí maso s rýží.
Večeři jsme si uvařili sami – mňam!
Aktivně se her účastní všichni primáni a je to velká legrace!!!
Celé čtvrteční dopoledne bylo věnováno jízdě na koních.
I noční exkurzi ve vinném sklepě zvládli všichni na jedničku.
K ohni nechyběly špekáčky, ani hra na kytaru.
Určitě bude na co vzpomínat.
Ráno jsme se opět sešli ve škole.
Začali jsme školní rok pěkně vesele, snad nám to dlouho vydrží!
Helena Effenbergerová, třídní učitelka I.G

Seznamovací kurz aneb jak jsme si to užili
Letos jsem přešla na osmileté gymnázium. Protože tam přišlo hodně nových dětí
z okolí, naše nová paní učitelka třídní pro
nás zařídila třídenní seznamovací pobyt ve
sportovním areálu v Němčičkách. Jako doprovod s námi jela ještě paní učitelka Hana
Hanáková, kterou máme na biologii.
V úterý ráno jsme sedli do autobusu
a odjeli do Bořetic, odkud jsme šli pěšky do
Němčiček kolem dřevěné rozhledny Kraví
hora. Po ubytování a krátkém osvěžení na
koupališti jsme si všichni vyráběli trička foukacími fixami na textil. K večeru jsme si ještě
zašli zahrát minigolf. Večer jsme se všichni
sešli v kuchyňce a ve předem domluvených
skupinkách sami zhotovovali pokrmy pro své
spolužáky. „Mňam!“ Všem se to moc povedlo.
Ráno před snídaní jsme měli náročnou
rozcvičku. Museli jsme vyběhnout lyžařskou
sjezdovku. Moc ohlasů si ale nezískala. Po
snídani jsme měli i možnost navštívit koňskou jízdárnu Black Rose Ranch a dozvědět se něco o koních. Došlo i na samotné
ježdění na koních, které bylo super. Po
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obědě jsme závodili na lodičkách na koupališti, které se pak zvrtlo v jejich potápění. Po
tomto příjemném zchlazení se konal turnaj
ve vybíjené. Navečer jsme si opekli na ohni
špekáčky a zazpívali si při kytaře. Následovala vycházka kolem „větřáku“ do nedalekého vinařského sklepa na exkurzi. Tam nám
ukázali i dlouhatánskou pomlázku, která je
zapsána v knize rekordů.
A byl tu den odjezdu. Bylo mi trochu líto,
že náš pobyt už končí. Všichni jsme si ho velice užili, jelikož jsme měli program tak nabitý
různými aktivitami a seznamovacími hrami,
že jsme se ani chvilku nenudili. A počasí nám
vyšlo jako na objednávku. Kurz nám pomohl
více se sblížit a poznat. A myslím si, že budeme určitě dobrý kolektiv!
Elen Foretníková I. 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

Sousedé kolem nás
Městská střední odborná škola v Kloboukách u Brna se zapojila do dotačního programu MŠMT na podporu multikulturní výchovy
v roce 2016 projektem „Sousedé kolem nás, stereotypy a předsudky v nás“ a byla podpořena částkou 130 000,- na realizaci aktivit
souvisejících s tímto tématem.
V minulém školním roce jsme pro 40 žáků naší školy zajistili
dva interaktivní výukové programy společnosti Arpok Olomouc na
témata Jinakost, stereotypy a předsudky v nás a Migrace do Evropy. V rámci projektového týdne jsme navštívili Muzeum romské
kultury v Brně a celý týden se věnovali zpracování multikulturních
témat, starší ročníky pracovaly s vybranými filmy „Jednoho světa
na školách“.
V červnu jsme se vydali do země našich sousedů – Polska.
V rámci dvoudenního výletu jsme navštívili koncentrační tábor
Auschwitz – Birkenau. Silné zážitky z místa, kde během války zahynuly asi 3 miliony lidí, vyvážily památky bývalého královského
města Krakova – hradní návrší Wawel s katedrálou, historické centrum i židovská čtvrť Kazimierz. Poznávali jsme historii i součas-
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nost Polska a srovnávali podobnosti i odlišnosti dvou slovanských
jazyků.
V září jsme opět v hojném počtu navštívili představení „Vyhnání Gerty Schnirch“ v brněnském HaDivadle. Stále živé téma
odsunu Němců z poválečného Brna jsme následně reflektovali
v hodinách.
Na konci září navštívíme zemi našich jižních sousedů – Rakousko. Tentokrát je naším cílem bývalý koncentrační tábor Mauthausen a Salzburk.
Text: Beata Kynclová
Foto: Eva Šerháková

Adaptace – aneb Adaptační kurz A1,
I1 MěSOŠ Klobouky u Brna
Adaptovat se v novém kolektivu není
jen tak. Chce to ochotu se seznamovat
s novými lidmi, zájem o spolupráci, toleranci a mnoho dalších dovedností a kvalit, jež
člověk musí zvládnout proto, aby takříkajíc
„zapadnul“. Své o tom vědí také žáci prvního ročníku naší školy, kteří absolvovali 5.
a 6. září se svou třídní učitelkou Ing. Ivetou

Tihlaříkovou letošní adaptační kurz v rekreačním středisku Březová. Tento kurz byl
realizován v rámci projektu „Prevence od
začátku do konce“, jehož cílem je posílení
pozitivního sociálního klimatu ve škole.
Netroufám si tvrdit, že v pondělí ráno ze
školy odjela neuspořádaná banda mladých
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lidí a na druhý den se vrátil kompletní třídní
kolektiv, ale myslím si, že jim „adapťák“ určitě něco dal a bylo to rozhodně více než jen
dva dny plné her. Věřím, že to, co zde započali, se jim v příštích čtyřech letech studia
podaří co možná nejvíce rozvinout.
Martina Blažková
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Mateřská škola Klobouky u Brna
Náměstí míru 6, 691 72 Klobouky u Brna

Tel. 774 657 659, 511 141 682, e-mail: ms.klobouky@email.cz, www.msklobouky.cz
Ředitelka: Alena Pitlachová

Prázdiny v Mateřské škole

Alena Pitlachová
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Slovo kronikáře
Něco z historie kronik:
Se záznamy o významných událostech se setkáváme již dávno
v minulosti. Prvními autory kronik byli duchovní, mezi nejvýznamnější patří Kosmas či Dalimil. Později v novověku nastoupili městští kronikáři a lidoví vesničtí písmáci. Kroniky měly spíše rodinný
charakter.
Po roce 1848 se začal měnit způsob správy obcí a s tím i psaní
kronik. Karel Chotek vydal roku 1836 historicky první nařízení o povinnosti obcí a měst vést pamětní knihy a návod, jak má vypadat.
Tato pamětní kniha psaná latinsky nebo německy měla obsahovat
pravdivé zachycení událostí místního charakteru, zvyků a obyčejů,
návštěv vzácných osobností či přírodních katastrof.
Po vzniku Československé republiky roku 1918 byla nařízením
vlády z roku 1920 stanovena povinnost vést kroniky a povinnost
okresních úřadů kontrolovat zápisy. V roce 1939 byl vydán předpis, který nařizoval soustředit všechny kroniky v zemském archivu
v Brně a v Praze. Obce tajně pořizovaly opisy kronik, které putovaly
do archivů, a originály se bezpečně ukryly a staly se „pokladem“
obcí a měst. Během války se většinou kroniky nepsaly (byl to případ i Klobouk) a hned po válce vydala Muzejní a archivní sekce
provolání ke kronikářům k pravdivému doplnění informací za okupace a během války.
Po roce 1948 došlo ke značnému zpolitizování kronikářské
činnosti, dozor nad jejich činností měly odbory školství a kultury
okresním výborů.
Po roce 1989 přešla péče o kroniku a kronikáře na obce.
Výrazně se změnily metody psaní kronik. Do té doby se vesměs
všude používaly zápisy psané ručně dokumentačním inkoustem,
méně často psacím strojem. Dnes většina kronikářů využívá k psaní kronik počítače, digitální fotoaparáty, tiskárny a informace předává v elektronické podobě. Takto zpracovaná kronika je vytištěna,
svázána a uložena na městském či obecním úřadu.

První kronikář Karel Jaromír Bukovanský
se narodil 24. listopadu 1844 ve Ždánicích, zemřel 12. 12. 1932
v Kloboukách u Brna. Otec K. J. Bukovanského byl rektorem školy
v Divácích. On sám studoval reálku v Hustopečích a poté nastoupil
na učitelské studium do Brna. Jeho první působiště na učitelské
dráze bylo ve škole v Pohořelicích, následovala škola v Bratčicích,
Archlebově a od roku 1864 do roku 1868 působil v kloboucké
škole. Zde spolu s J. Wurmem a lékařem Josefem Warausem založil čtenářský a pěvecký spolek Lev. Roku 1868 odešel učit do
Krumvíře. Ve stejném roce se oženil s dcerou poslance J. Wurma
Karolínou Wurmovou.
Roku 1869 byl povolán do tehdejší Polské Ostravy knížetem
Salm-Reifferscheidem, který hledal česky smýšlejícího učitele do
své nově zakládané závodní školy v hornické kolonii Salmovec.
Na této škole zůstal učit až do svého odchodu do důchodu, od
roku 1874 jako ředitel školy.
Bukovanský se ihned po svém příchodu začal zajímat o minulost zdejšího kraje, ale také o dobové lidové umění nebo zvyky.
V okolí Ostravy hledal prehistorické nálezy a dopisoval si s mnoha
předními českými badateli, které zval do Ostravy k prozkoumání jím objevených míst. Ze sesbíraných výrobků lidového umění
a dalších exponátů následně vytvořil polsko-ostravské muzeum
nazvané po něm Muzeum Bukovanského.
Kromě své pedagogické a vlastivědné činnosti se podílel také
na zakládání českých spolků a aktivně se účastnil veřejného života. Již deset let po svém příchodu do Ostravy napsal první knihu
„Polská Ostrava a okolí“ věnující se dějinám Ostravy, kterou v roce
1901 doplnil a rozšířil a opět vydal.
V období svého působení ve Slezské Ostravě byl činný ve veřejném a kulturním životě, bojoval za české školství na Ostravsku.
Roku 1877 vyšla jeho kniha „Slezské báje a pověsti národní“, které
sbíral na Opavsku a Těšínsku.
Významné bylo jeho působení v oblasti historie a archeologie.
Jak je to s klobouckou kronikou?
Vydal knihu „Člověk v době předhistorické na Moravě“, kterou věKloboucká kronika je vedena od roku 1921 a je uložena noval svým krajanům z Klobouk a okolí. Za své zásluhy byl vyznav okresním archivu v Mikulově, stejně jako ostatní kroniky až do menán Zlatým záslužným křížem a několikrát oceněn.
roku 1984. Od roku 1984 jsou kroniky uloženy na Městském úřadu
Roku 1904 se vrátil jako důchodce do Klobouk, kde bydlel
v Kloboukách u Brna.
v domě č. 65. I zde se zapojil do veřejného života, byl spoluzakladatelem klobouckého muzea a předsedou vzniklého muzejníPřehled kronik a kronikářů:
1921 – 1923
kronikář K. J. Bukovanský okr. archiv Břeclav
1924 – 1927
kronikář K. J. Bukovanský okr. archiv Břeclav
1922 – 1941
kronikář K. J. Bukovanský okr. archiv Břeclav
Josef Ondra
1942 – 1961
kronikář Josef Ondra
okr. archiv Břeclav
Josef Ošmera
1962 – 1967
kronikář Josef Ošmera
okr. archiv Břeclav
1968 – 1972
kronikář Josef Ošmera
okr. archiv Břeclav
1973 – 1976
kronikář Josef Ošmera
okr. archiv Břeclav
1977 – 1978
kronikářka Ludmila Křížová okr. archiv Břeclav
1979 – 1980
kronikářka Danuše Bobková okr. archiv Břeclav
1981 – 1983
kronikářka Danuše Bobková okr. archiv Břeclav
1984
kronikářka Danuše Bobková
1985
kronikářka Danuše Bobková
1986 – 1987
kronikářka Danuše Bobková
1988 – 1989
kronikářka Danuše Bobková
1990
kronikářka Danuše Bobková, matrika se ztratila,
byl pořízen kronikářkou Danuší Bobkovou
opis kroniky
1991 – 1995
Jarmila Toufarová
1995 – 2007
Hedvika Klementová
MěÚ Klobouky
2008 – 2014
Renata Pilařová
MěÚ Klobouky
K. J. Bukovanský
2015
Danuše Bobková
MěÚ Klobouky

17
7

ho spolku. Jeho nejvýznamnějším dílem pro Klobouky byla útlá
knížka „Vlastivěda moravská – kloboucký okres“, která vyšla roku
1909. Stal se kronikářem Klobouk a okolních obcí Kašnice, Diváky,
Brumovice a Krumvíř. Několik roků byl členem klobouckého zastupitelstva – finanční komise, byl členem výboru obecní spořitelny
a knihovní rady. Založil obecní knihovnu a vedl ji od roku 1920
do roku 1932, tedy téměř až do své smrti. Obecní kroniku založil
a vedl od roku 1920 do 11. 7. 1932. V obsáhlých třech knihách
obecní kroniky snesl vše pozoruhodné a pamětihodné, co ze starých spisů, archívů, zkazek a ústního podání za svého dlouhého
života nasbíral. Ke Kloboukám lnul velikou láskou a zúčastňoval
se všech podniků na zvelebení obce, zvýšení blahobytu a kulturní úrovně obyvatelstva. Zastupitelstvo obce, jako uznání za jeho
záslužnou, nezištnou a obětavou práci pro obec Klobouky, ho
jmenovalo dne 29. května 1929 čestným občanem klobouckým.
Domovské právo zde nabyl již 10. října 1923. Byl to muž vysoce
vzdělaný, přímý, vzorný učitel svého lidu, neohrožený bojovník za
práva malého člověka.
Zpracovala Danuše Bobková

Opravený hrob E. Havelky

Pohlednice Klobouk z období první republiky

r. 1934, za povšimnutí stojí úprava před zámkem se stávajícími třemi smrky, byla odstraněna kaplička z r. 1906.
Nákladem J. Filla

r. 1932, větrný mlýn. Nákladem O. Vrbase

r. 1932, v popředí je ještě kaplička a budova obecního
úřadu, později spořitelny, v pozadí obchod Fr. Racka. Nákladem O. Vrbase

r. 1925, na pohlednici ještě nestojí u evang. kostela Moravská Abacie (nynější Betlém).

r. 1924, návštěva T. G. Masaryka v Kloboukách. Foto Max
Šťastný, Dambořice

r. 1925, zimní pohled na Klobouky. Nákladem Leop. Zoubka
ze soukromé sbírky Ladislava Grabovského
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Evangelický sbor v první polovině roku 2016
Do roku 2016 vstoupil kloboucký evangelický sbor již tradiční ekumenickou bohoslužbou, pořádanou vždy 1. ledna odpoledne,
tentokrát v katolickém kostele.
Pravidelné nedělní bohoslužby v evangelickém kostele v Kloboukách se konají od
9,30 hod. a mimo ně zajíždí farářka Martina
Zuštinová do kazatelských stanic ve Velkých
Hostěrádkách, Brumovicích a Morkůvkách,
kde bývají bohoslužby dvě neděle v měsíci.
V době bohoslužby mají děti na faře nedělní školu. Každou středu v Brumovicích a ve
čtvrtek v Kloboukách se členové sboru schází na biblických hodinách, v Brumovicích se
také každý pátek schází děti na výuku náboženství.
Mimo to nabízí sbor další aktivity nejen pro
své členy, ale i pro širokou veřejnost. V únoru
to byla poutavá přednáška Martina Zvonaře
o Jihoafrické republice, v březnu setkání se
spisovatelkou Věrou Fojtovou, každé úterý
v podvečer je ve „filmové kavárničce“ promítán zajímavý a kvalitní film. V dubnu se po bohoslužbách vypravilo několik aut do Mikulova,
kde jsme společně prošli křížovou cestou
na Svatý kopeček, a v květnu se uskutečnilo pravidelné putování po vlastech českých,
letos zvláštní autobus se 45 účastníky zamířil
přímo k srdci Šumavy- do okolí Kašperských
hor. V květnu nás také navštívil pěvecký sbor
z Plzně a po bohoslužbách jsme měli možnost vyslechnout jejich repertoár.
Celá první polovina roku byla věnována
přípravě na Noc kostelů, kterou letos pořádal náš sbor. Využili jsme 90. výročí odchodu faráře Ferdinanda Císaře z Klobouk do

Prahy a pojali celý program jako jeho loučení
a vzpomínání na léta prožitá v Kloboukách
s přáteli a významnými lidmi té doby. Spojili
jsme promítání dobových fotografií se stínovým divadlem a podle ohlasů věřím, že
se vše podařilo a lidé odcházeli spokojeni.
Velkou zásluhu na úspěchu Noci kostelů má
i pěvecký sbor Izmael, který pečlivě nacvičil
svůj program, vystoupil v dobových kostýmech a pomohl tak vytvořit atmosféru konce
20. let. Poděkování patří také našim dvěma
mladým varhaníkům a učitelkám ze ZUŠ
v Kloboukách, kteří se také na programu podíleli.
Mezi velké a významné akce, které se
podařilo evangelickému sboru zrealizovat
na jaře, byla oprava náhrobku významného učitele a spisovatele Emanuela Havelky.
Osobnost jeho formátu si jistě zaslouží, aby
místo jeho posledního odpočinku bylo důstojné a udržované.
Konec školního roku a začátek léta jsme
přivítali tzv. sborovým dnem, kdy je již tradičně po bohoslužbě připraven pro děti program
a na závěr se opéká.
K létu patří již po několik desetiletí pravidelné setkávání rodin na sborovém pobytu
v Blažkově. Od loňského roku jezdí druhý turnus do rekreačního střediska Tři studny, kde
také probíhá jejich program.
Již několik roků je léto v našem sboru
spojeno se stavebními pracemi na kostele
a dalších sborových budovách. Nejinak tomu
bylo i letos. Od Ministerstva zemědělství
a Jeronýmovy jednoty jsme získali dotaci na
opravu kaple ve Velkých Hostěrádkách, která

je jedna z nejstarších evangelických budov
na Moravě i v Čechách. Protože byla narušena její statika a hrozilo zřícení, bylo nutné
udělat čtyři šestimetrové piloty v oblasti čelní
stěny, které budovu vyztuží. Současně se
vyměnila okna, vyspravily všechny vzniklé trhliny, provedla se nová elektroinstalace
včetně hromosvodů a interiér kaple se vymaloval. K historii kazatelské stanice ve Velkých
Hostěrádkách byla vydána zvláštní příloha
Klobouckých zvonů, které vycházejí v našem
sboru jednou za dva měsíce.
Souběžně s touto opravou probíhaly
v klobouckém kostele další náročné stavební
práce. Podél celé vnitřní strany severní stěny se musel vykopat metr hluboký kanál, do
něhož se vložily upravené tvárnice tak, aby
vznikla vzduchová kapsa, která zabrání vzlínání vlhkosti stěny. Současně se provedla
nová instalace potrubí topení v kostele. Po
dohodě s památkáři se nechala zhotovit přibližně stejná dlažba, jako je stávající, a položí
se na místo výkopu. Otlučené vlhké zdivo se
nahodí sanační omítkou. Aby nezůstalo jen
při těchto opravách, bylo nutné na dvoře fary
napojit odpady do kanalizace a zasypat již nefunkční septik. I tato práce zabrala kus léta.
To jsme se již přehoupli do druhé poloviny
roku, v níž nás čekají další akce – slavnostní
otevření zrekonstruované kaple ve Velkých
Hostěrádkách za účasti synodního seniora,
tradiční setkání seniorů, adventní koncert
Cimbal Classicu ve spolupráci s městem
Klobouky u Brna, tradiční adventní trh nebo
koncert pěveckého sboru Izmael.
Dana Bobková

Zahrádkáři na Slovácku
V sobotu 13. srpna jsme zase po roce vyrazili na celodenní výlet,
tentokrát celkem nedaleko na Slovácko. Hned ráno nás uvítal zámek
v Miloticích. Zvenku by potřeboval trochu poopravit, ale vevnitř byly
opravdu velmi pěkné interiéry, docela by se v nich neztratil ani dnešní
člověk. Proběhli jsme i parkem, ve kterém je pěkné zahradnictví, také
nás inspirovala užitková zahrada - papriky, fazole, bylinky atd., všechno v opravdu zahradnické kvalitě. Pokračovali jsme v cestě směrem
na Uherské Hradiště.
V malé vesnici Tupesy je malé, ale pěkné muzeum tupeské keramiky. Toto muzeum shromažďuje odkaz na tvorbu tzv. habánské
fajáns, která přišla do tohoto kraje v 16. století. Její rozvoj nastal znovu na přelomu 19. a 20. století zásluhou rodiny Ouředníčků. Přímo
v dílně jsme mohli vidět při práci malérečku, v prodejně jsme zakoupili
tuto charakteristickou keramiku v bílé barvě s motivem růže.
Naše cesta nás dále zavedla do středu Uherského Hradiště. Po
příjemném obědě jsme navštívili soukromou galerii Joži Úprky. Tato
opravdu reprezentativní sbírka více než 100 obrazů nám tolik blízkého umění z našeho kraje – kroje, obyčejní lidé při práci na poli,
jejich náboženské zvyky a ostatní slavnosti z vesnického prostředí –
to nás opravdu zaujalo, zvlášť s komentářem pana ředitele. Sbírka je
umístěna v zrekonstruovaných prostorách kláštera, který je opravdu
důstojným prostředím pro toto umění. Také zde byly vidět sochy bra-

tra malíře Franty Úprky. Dobové fotografie z uměleckého prostředí
doplnily obraz doby přelomu 19. a 20. století, boj našich moravských
umělců s Prahou, která je nechápala, a také styky se zahraničními
umělci např. Rodinem.
Z Hradiště jsme odjeli do Vlčnova, tentokrát do Muzea lidových
pálenic. Ve velké stodole je umístěna malá expozice zabavených
pálenic na slivovici s dalšími exponáty, které se týkají podomácku
vyráběného alkoholu.
Přes vesnice našeho kraje jsme se vrátili téměř domů, do nedalekých Čejkovic. Tam sídlí vcelku nová firma Sonnentor. Její doménou
je výkup a výroba bylinných čajů, koření a kávy. Je opravdu příjemné
vystoupit na kopec nad vinohrady a ucítit vůně všech možných bylin, dole při exkurzi v prostorách firmy to opravdu bylo hodně silné.
Osvěžení jsme našli v nové čajovně-kavárně, spojené s prodejnou,
kdo měl sílu, vystoupal i na rozhlednu. Po večeři v hotelu Albor jsme
odjeli do Klobouk. Příjemně strávená sobota utekla jak voda, zájezd
se nám vydařil, jen nám samozřejmě chyběl čas na podrobné prohlídky třeba Uherského Hradiště. Nejpříjemnější na takovém zájezdě
je uvolněná přátelská atmosféra se spoluobčany, se kterými se třeba
během celého roku ani nevidíme, ale tady si to vynahradíme. Bylo by
dobré ji přenést i do běžných dní mezi lidi v našem městě.
Hana Dršková
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Stolní tenis
Stolní tenisté se o prázdninách připravovali na novou sezón
sezónu
Většina klobouckých stolních tenistů
trénovala i v době letních prázdnin. Mládež
se zúčastnila přípravných kempů na různých místech ČR. Ženy (Dana Straková
a Aneta Vodáková) se připravovaly ve
Stráži p. Ralskem v akademii stolního tenisu Mirka Cinibulky. Ostatní se zdokonalo-

vali na kempech v Hodoníně pod vedením
bývalé reprezentantky Aleny Vachovcové
a Jarka Mikesky, kterým pomáhali jako
sparingpartneři další členky SKST Hodonín
z extraligové základny žen.
Petr Svoboda a Jirka Šubík ještě byli
dva dny v Hluku. Zde pod vedením zku-

šeného trenéra Karla Karáska, za dohledu Tomáše Janáska, Tamary Tomanové
a Anety Kučerové pilovali servis a herní
kombinace. Následně se ještě zúčastnili
dalších kempů v Hodoníně.
Poprvé jsme uskutečnili i kemp
v Kloboukách.

Náš kemp 2016
Měsíc červenec začal pro mládež našeho oddílu tréninkovým
kempem. Uskutečnil se v tělocvičně ZŠ v Kloboukách od 4. do 8.
července. Hlavním trenérem byl Jaroslav Mikeska, kterému pomáhaly Barbora Blechová, Veronika Kmeťová a Kateřina Pěnkavová,
která má rovněž trenérskou licenci. Dva dny dělal sparingpartnera našim dětem přední dorostenec ČR Filip Růžička. Všichni jsou
z hodonínského SKST. Děvčata byla v mládežnických kategoriích
reprezentantkami ČR a v kategorii žen je v současné reprezentaci Kateřina Pěnkavová. Všechna hrají extraligu žen. K tréninkové
činnosti byly použity moderní metody s využitím robotu, zásobníku
i s hrou proti samotným trenérům, kteří tak mohli ihned opravovat
nedostatky ve hře svých žáků.
Děti našeho oddílu byly dle výkonnosti rozděleny do dvou skupin. Začátečníci trénovali každý den od 8,00 do10,00 hodin. Pokročilí
stolní tenisté měli trénink rozložený do tří fází.

Dopoledne od 10,00 do 12,00 hod., odpoledne od 14,30 do
16,30 hod. a fyzická příprava nebo kompenzační cviky od 16,30 do
17,00 hodin. Po obědě se učili pravidla a soutěžní řád, navštívili místní muzeum a větrný mlýn. Besedovali o reprezentaci s trenérkami,
pokřtili dva nové stoly a prohlédli si oddílová alba.
Tréninkového tábora se zúčastnilo celkem 19 stolních tenistů,
z toho 7 začátečníků. Předností bylo, že na tento počet dětí byl dostatek stolů a trenérů, a tak po celou dobu byl jejich přístup téměř
individuální. Bylo to poznat na výkonnostním růstu všech zúčastněných a mělo by se to projevit v nastávající sezóně ve výsledcích
v soutěžích družstev i jednotlivců. Na závěr obdrželi všichni účastníci
kempu pokročilých stolních tenistů za odměnu pizzu a společně se
vyfotografovali.
Všem je třeba za jejich aktivní přístup poděkovat. Kemp 2016 je
za námi, ať žije kemp 2017!
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Satellite tour 2016
V týdnu od 14. do 21. srpna se konal
24. ročník mezinárodní série turnajů ve
stolním tenisu dětí a mládeže Satellite
Tour 2016. Během jednoho týdne mladí stolní tenisté absolvovali turnaje ve
slovenských Topolčanech, Havířově
a v Hluku.
První se hrál 14. srpna v Topolčanech.
Na Slovensko se sjelo celkem 307 hráček a hráčů ze sedmi zemí, kteří soutěžili
v šesti kategoriích. Z našeho oddílu hrál
v kategorii kadetů Petr Svoboda. V kvalitní
konkurenci vybojoval 17. – 32. místo.

Z Topolčan se chlapci a děvčata přesunuli 17. srpna na sever Moravy do
Havířova. Zde doplnil zastoupení našeho
oddílu ještě Jiří Šubík, který hrál v soutěži dorostu. Konkurence byla ještě silnější.
Jirka hraje v této kategorii první rok, do
skupiny je dolosováván jako čtvrtý. Všichni
jeho soupeři jsou na žebříčku před ním.
Sbírá důležité zkušenosti. Ze skupiny nepostoupil, přesto některá jeho utkání byla
vyrovnaná. Petr si polepšil. Ve skupině byl
na druhém místě. V pavouku postoupil do
osmifinále.

Poslední turnaj tour se hrál v sobotu
21. srpna v Hluku. Jirkovi se ze skupiny do
dalších bojů postoupit nepodařilo. Jeho oddílový spoluhráč Petr Svoboda vybojoval
zatím své nejlepší umístění na tak velkých
mezinárodních turnajích. Po velmi dobrém
výkonu postoupil mezi nejlepších 8 hráčů.
V Havířově i v Hluku byl počet startujících
podobný jako na turnaji v Topolčanech.
Celkově lze účast našich zástupců na
celé tour hodnotit kladně. Svými výkony
potvrdili, že příprava na novou sezónu probíhá dobrým směrem.

Bodovací turnaje mládeže JmK byly zahájeny
V neděli 4. září se k prvnímu bodovacímu turnaji mládeže sjelo nejmladší a mladší žactvo Jihomoravského kraje. O první body
se soutěžilo v krásné sportovní hale, určené jen pro stolní tenis,
v Hodoníně.
Barvy našeho oddílu hájili nejmladší žák Ondřej Pilát a mladší
žákyně Aneta Knappeová. Soutěžilo se stejně jako v uplynulé sezóně v osmičlenných divizích, do kterých jsou účastníci nalosováni
dle nasazovacího žebříčku. Aneta hrála ve třetí divizi a umístila se
celkově na 23. místě. Ondra byl v divizi čtvrté a skončil 28. Celkově
se turnaje zúčastnilo 68 stolních tenistů.
Další krajský bodovací turnaj, tentokrát v kategoriích starší žac-

tvo a dorost, se hrál v sobotu 17. září v hale Moravské Slávie v Brně.
Za náš oddíl bojovalo 9 hráčů a hráček. Desátým „kloboučákem“ byl
Petr Svoboda, který hrál v barvách SKST Hodonín. Podívat na hru
klobouckých dětí se přišel bývalý hráč oddílu a velký „fanda“ stolního
tenisu Ing. Jan Fiala. Mladí sportovci byli podle výkonnosti rozděleni
do šesti divizí.
Umístění: 5. Petr Svoboda, 10. Jiří Šubík, 16. Aneta Vodáková,
33. Ondřej Klímek, 36. Aneta Knappeová, 38. Lucie Pilátová, 41. –
57. Tadeáš Lesovský, Štěpán Špaček, 58. – 61. Dominik Dostál.
Soutěž útěchy – semifinále – Daniel Dostál. Celkem hrálo 78 vyznavačů ping-pongu.

První bodovací turnaje mládeže ČR se hrály v Praze
Mladí stolní tenisté v kategoriích staršího žactva a dorostu jeli do hlavního
města naší vlasti, aby poměřili po prázdninách svoji herní kvalitu. V sobotu 10.
září byla na programu soutěž dorostu a v
neděli bojovali o první body starší žáci.

Z Klobouk se obou turnajů zúčastnil Petr
Svoboda.
V kategorii dorostu byl nalosován do
skupiny B, ve které hrálo 98 hráčů. Petrovi
se dařilo a vybojoval pohár za 3. místo.
Díky tomuto umístění bude již na příštím

turnaji ČR v Havířově zařazen do skupiny
A. V neděli se hrála soutěž starších žáků,
ve které se Petr probojoval mezi nejlepších
32 a obhájil tak svoje postavení ve skupině
A. Polepšil si v této kategorii bodové hodnocení a postoupil na 20. místo v ČR.

Přípravná přátelská utkání mužů
V rámci přípravy odehrálo A mužstvo tři přátelská utkání. První
se hrálo na stolech SKST proti domácímu týmu ve středu 14. září.
Za Hodonín nastoupilo několik hráčů, kteří mají zkušenosti z divizní
soutěže. V utkání, hraném bez čtyřher, zvítězilo naše družstvo těsně, ale zaslouženě 9 : 7.
Odveta se hrála v neděli 18. září v tělocvičně ZŠ. Zatímco náš
kolektiv hrál ve stejné sestavě, hodonínský tým přijel do Klobouk s ji-

nými hráči. Také nyní naši muži zvítězili, tentokrát 11 : 7. V posledním utkání porazili ve středu 21. září na domácích stolech mužstvo
Sokola Telnice 12 : 5. Výsledky ukázaly, že jsou hráči na krajskou
soutěž dobře připraveni. Kolotoč mistrovských zápasů se roztočí
v sobotu 24. září.
Volek Pavel
foto Josef Špaček
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Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,
kteří od 27. 5. 2016 do 20. 9. 2016 oslavili životní jubileum

Koupím
rodinný dům
v Kloboukách a okolí,
tel. 605 892 577

70 let
27. 7.
8. 7.
10. 8.
18. 9.

Božena Čechová, Masarykova
Jaroslav Matýšek, Wurmova
Jaroslav Horák, Nádražní
Marie Totková, Břízová

75 let
26. 8.
13. 9.
2. 9.

Božena Kripnerová, Polní
Jiří Páleník, Kašnická
Slavomír Pilát, Nádražní

80 let
7. 9.

Božena Krátká, J.A.Komenského

85 let
22. 7.
17. 7.

Marta Tiefenbachová, Sadová
Zdeňka Sedláčková, Nádražní

91 let
3. 6.
5. 8.

Marie Přichystalová, Dlouhá
Jarmila Petrášová, Horní

96 let
8. 9.

Josef Novotný, Dlouhá

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
• Veronika Rožnovská
• Vendula Bdinková
• Dušan Procházka
• Michal Rýzler
• Viktorie Podloucká
• Natálie Hájková
• Michal Trubák
• Aleš Hugo Vystavěl
• Matěj Spak
• Martin Bálka
• Tomáš Štercl
• Filip Černý
• Tina Ivičičová
• Barbora Huková

Hledám ke koupi
v Kloboukách byt,
hotovost mám,
tel. 604 590 643

Navždy nás opustili
• Norma Vykydalová, roč. 1943
43
• Rudolf Drška, roč. 1940
• Anna Vašíková, roč. 1920
• Jindřiška Paschová, roč. 1922
2
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Tradiční svatováclavský jarmark
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Jaroslav Pavlík

Svatovavřinecké Hody
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Foto: Jaroslav Pavlík

