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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec kalendářního roku a
s ním i prostor pro bilancování a malé
ohlédnutí za jeho průběhem.
Všem je nám známo, že bez finančních prostředků se investiční akce realizovat nedají. Veškerá snaha vedení města
se proto soustředila na snížení nákladů
a výdajů, na údržbu města a dále snížení
dluhového zatížení. Díky zvýšenému čerpání dotací a díky novému zákonu o rozpočtovém určení daní se finanční situace
města diametrálně změnila k lepšímu.
Rok 2016 nebyl z hlediska investic pro
město Klobouky u Brna tak úspěšný jako
minulý. Ale takto jsme si to stanovili již na
začátku - rok 2016 bude rokem stabilizace
a konsolidace.
I přesto se městu podařilo provést či
připravit několik akcí, které byly financovány ne přímo z městských prostředků.
Jedná se hlavně o revitalizaci veřejného
osvětlení v dalších ulicích města. Celkem
se vyměnilo 194 světelných bodů a celá
akce činila 2 779 131,15 Kč, v rámci dotací
nám MPO přispělo částkou 1 406 912,- Kč.
V příštím roce bychom chtěli dokončit revitalizaci VO i ve zbývajících ulicích města.
Dále jsme měli snahu provést rekonstrukci interiéru budovy internátu MěSOŠ.
Po rekonstrukci bude na internát přestěhována ZUŠ do horních pater a přízemí bude
sloužit jako ubytovací prostory. Realizace
se zdržela kvůli zpracování realizační projektové dokumentace a následnému odsouhlasení státními orgány (HZS, KHS).
Celkové předpokládané náklady by měly
být do 3 mil. Kč. Další akcí, která nebyla
realizována z důvodu nepochopení projektu ze strany RWE, a. s., bylo statické
zajištění základů zámku. Tato akce je součástí projektu celkové opravy zámku, který
by měl probíhat po jednotlivých etapách-akcích. Práce na této akci se přesunou na
začátek roku 2017, předpokládané náklady činí cca 1 mil. Kč, přičemž jsme získali
dotaci z JMK ve výši 275 tis. Kč.
V letošním roce jsme se připravovali
především projekčně na další akce, které
bychom chtěli realizovat v dalším období.
Nechali jsme zpracovat PD na akci snížení
energetické náročnosti budovy zámku, což
je výměna oken a dveří, kde bychom ještě
letos chtěli požádat o dotaci. Asi v polovině roku nás oslovili zástupci města Senica

(SK) se žádostí o spolupráci na projektu
Česká cesta. Jedná se projekt, který poukazuje na společnou historii obou národů
na hranici těchto států. V rámci tohoto projektu je možno realizovat i stavební práce,
v našem případě se jedná o celkovou rekonstrukci dvorního křídla zámku, následné rozšíření muzea a obměnu některých
expozic muzea včetně dovybavení audio-videotechnikou. Naše městské muzeum
je naší chloubou, a je tedy zapotřebí o tuto
naši chloubu pečovat a rozvíjet ji k větší a
lepší prezentaci města.

neměli bychom na další nutné opravy a investice. Nebo je možnost splatit jen ty úvěry, které jsou drahé (kde je úroková sazba
nad 2% p.a.) a rezervy využít pro další rozvoj města. Druhé řešení je pro město za
současného stavu legislativy a ekonomiky
státu přijatelnější.

Péče o město není jen nová výstavba
a rekonstrukce, ale i údržba již zbudovaného. Jedná se o údržbu zeleně ve městě,
údržba hřbitovů, menší stavební opravy,
úklid sněhu apod. Toto většinou zajišťujeme vlastními pracovníky. Avšak rozsah a
Dále připravujeme projekty chodníků, požadavky na provádění těchto různých
komunikace a veřejného osvětlení na ulici služeb městem se neustále zvyšují. Stále
Polní a Wolfova. Na těchto ulicích budeme méně občanů je ochotno pečovat o bezřešit i odstavné plochy pro auta. S realizací prostřední okolí svého domu. Pokud neby se mělo započít ihned po vydání sta- chceme sekat trávu před svým domem či
vebního povolení v průběhu příštího roku. uklidit listí nebo zamést chodník před svým
Také připravujeme projektovou dokumen- domem, musí se o to postarat město. Protaci pro dokončení rekonstrukce kanaliza- vedení těchto služeb není zadarmo – je
ce v Kloboukách a rozhodujeme se, jakým jedno, zda to provádí firma nebo zaměstzpůsobem řešit kanalizaci v Bohumilicích. nanci města. Proto bych Vás chtěl požáV Kloboukách je kanalizace řešena jako dat o výpomoc při provádění úklidu kolem
jednotná (dešťová a splašková voda v jed- vašich domů celoročně. Děkuji všem, kteří
nom vedení), doposud bylo rekonstruová- tak činí.
no vedení o délce cca 12 km, zbývá nám
rekonstruovat cca 3,5 km vedení. Bohužel
tento způsob není ze strany poskytovatelů
Vážení spoluobčané,
dotací prozatím podporován, proto městu nezbude nic jiného, než zbývající část
jak jsem výše naznačil, příští rok bude
provést bez dotace. V Bohumilicích se pro- pro nás opět velmi náročný. Proto bych si
jektuje kanalizace jako oddělená (dešťová osobně přál, aby utichly spory, abychom
i splašková voda má své vedení). Otázkou všichni občané města našli společné cíle
zde je, jak dál se splašky. Buď se vybudu- a všichni se soustředili na práci pro město,
je čistička odpadních vod samostatná pro pro rodinu a pro přátele.
Bohumilice, nebo bude vybudováno vedeJménem rady a zastupitelstva města
ní na stávající ČOV do Klobouk. Obě řešení mají svá pozitiva i negativa, rozhodovat i jménem svým Vám všem přeji, abyste
příští rok prožili ve zdraví, s optimismem a
bude hledisko finanční.
spokojeně.
Další připravovanou akcí je i dokončení
rekonstrukce náměstí. V původní schváleVám, aby rok 2017
Přeji Vá
né dokumentaci je střed náměstí pěší odbyl pro Vás
Vá šťastný
plnili jsme si všechna
všechn svá přání.
počinkovou zónou. Avšak současný stav
a splnili
v osobní dopravě a počty parkujících aut
Přeji
eji Vám pokojné a radostné prožití
na náměstí nás vedou ke změně. Musíme
Vánoc.
zvýšit počty parkovacích míst a také intenLobpreis Zdeněk
zitu osvětlení náměstí.
V minulém období město hodně investovalo, opravovalo. Náklady na tyto akce
e
byly většinou hrazeny z dotací, úvěrů, ale
ei
z vlastních zdrojů. Roční splátky úvěrů činí
cca 10 mil. Kč, i přesto se městu dařilo
o šetřit a vytvářet rezervy řádově v desítkách
sítkách
milionů korun. Tuto rezervu je možno
no použít jednak na splacení úvěrů, čímž
ž bychom
zásadně snížili dluhové zatížení města, ale
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ZPRÁVY
z radnice

16. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 10. 11. 2016
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2016.
Návrh rozpočtu pro rok 2017.
Návrh rozpočtového výhledu 20172022.
Zveřejňování a vyvěšování rozpočtu
dle závazných ukazatelů „paragraf“.
Návrh plánu rozvoje města – seznam
investičních záměrů pro rok 2017.
Veřejnou zakázku malého rozsahu s
názvem „Traktor k výuce autoškoly“ a
rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky č. 1 uchazeče AGRI
CZ, a. s., se sídlem Hybešova 62/14,
693 01 Hustopeče, IČ: 26243334. Celková nabídková cena 1.033.000,- Kč
bez DPH, hodinová sazba za pozáruční servis: 490,- Kč bez DPH, zajištění
servisu v době: 24 hodin.
Smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku jiného vlastníka, týkající se inženýrských sítí – elektrická přípojka na
pozemku parc. č. 259/1 v k.ú. Klobouky
u Brna ve vlastnictví města, k rodinnému domu na pozemku parc. č. 177 v
k.ú. Klobouky u Brna ve vlastnictví...
Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka, týkající se
inženýrských sítí – kanalizační přípojka na pozemku parc. č. 1146/1 v k.ú.
Klobouky u Brna ve vlastnictví města,
k rodinnému domu na pozemku parc.
č. 1192 v k.ú. Klobouky u Brna ve vlastnictví...
Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka, týkající se
inženýrských sítí – vodovodní a plynová přípojka, sjezd na pozemku parc.
č. 63/1 v k.ú. Bohumilice ve vlastnictví
města Klobouky u Brna, k rodinnému
domu na pozemku parc. č.37/2 v k.ú.
Bohumilice ve vlastnictví...
Smlouvu o zřízení věcného břemene

č. HO-014330036474/001 pod názvem
„Klobouky, výměna SV“ se společností E.ON Distribuce, a. s., v zastoupení E.ON Česká republika, s. r. o., za
účelem umístění distribuční soustavy – kabely NN, venkovní vedení NN,
rozpojovací skříně na pozemcích parc.
č. 725/1, 730, 866/1, 915 a 1457/2 v
k.ú. Klobouky u Brna zapsaných na
LV 10001 za jednorázovou náhradu ve
výši 12.700,- Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030032998/002
pod názvem „Klobouky u Brna, rozš.
kNN, Filipová K/899“, 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. 915 v k.ú. Klobouky u
Brna zapsaném na LV č. 10001 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč.
Tržní cenu stavebního pozemku parc.
č. 890/16 v k.ú. Klobouky u Brna ve
vlastnictví města, o celkové výměře
144 m², ve výši 700,- Kč/m².
Záměr na prodej pozemku parc. č.
890/16 v k.ú. Klobouky u Brna ve vlastnictví města, o celkové výměře 144 m²,
vedeného v Územním plánu jako stavební parcela, za cenu 700,- Kč/m².
Pacht pozemků parc. č. 3036/6, 3036/8,
3036/9, 3036/10 a 3037/14 vinice č. 44
Pod Plunary, o výměře 500 m² v k.ú.
Klobouky u Brna, a to s účinností od 1.
12. 2016 ... za nabízené roční pachtovné 1.600,- Kč/ha.
Záměr na pacht vinice Pod Plunary o
celkové výměře 8207 m² v k.ú. Klobouky u Brna za cenu 1.500,- Kč/ha a parc.
č. 1845 orná půda o výměře 1953 m² v
k.ú. Klobouky u Brna za cenu 2.500,Kč/ha. Žádost o dlouhodobý pronájem
na dobu minimálně 25 let.
Plán inventur na rok 2016.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh dohody uzavřené se společností NWT, a. s., se sídlem náměstí Míru
1217, Hulín, o vypořádání nároků a
závazků spojených s instalací a provozem fotovoltaické elektrárny na budově
ZŠ, za období od 1. 1. 2013 – 31. 10.
2016, na základě které bude městu vyplaceno 115 tis. Kč.
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti
– užívání budovy ZŠ pro montáž, provozování, údržbu a řízení fotovoltaické elektrárny, předložený společností
NWT, a. s., se sídlem náměstí Míru
1217, Hulín. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31.
12. 2032, za roční úplatu ve výši 30 tis.
Kč.
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Návrh smlouvy o spolupráci k zajištění
realizace projektu „Vyznačení cyklotrasy LVA-Slavkovské bojiště“, uzavřené
mezi městem Klobouky u Brna a DSO
Mikroregion Hustopečsko, se sídlem
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče.
Návrh smlouvy o vzájemné propagaci uzavřené mezi městem Klobouky u
Brna a společností KOMETA GROUP,
a. s., Křídlovická 34, Brno.
Nabídku Ing. Martina Rambouska na
zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení a inženýrskou činnost – ul. Wolfova a Polní, za cenu ve
výši 102 tis. Kč.
Nabídku společnosti ASA expert, a. s.,
Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava, na
zajištění kompletního dotačního managementu pro administraci projektů
v dotačním titulu OPŽP PO5 na akci
„Energetické úspory Městského úřadu
v Kloboukách u Brna – Etapa 4“, za
cenu ve výši 105 tis. Kč.
S konáním akce AGROTEC PETRONAS RALLY ve dnech 16. – 17. 7. 2016
s tím, že část závodu povede i přes katastr obce a některé etapy proběhnou v
nočních hodinách.
Zastupitelstvo města neschvaluje
Odkoupení objektu na pozemku parc.
č. 890/16 v k.ú. Klobouky u Brna městem.
Zastupitelstvo města pověřuje a zmocňuje
Radu města provedením posledního
rozpočtového opatření č. 6/2016 za
prosinec 2016.
Účetní města prováděním technických
změn rozpočtu, způsobených vlivem
změny předpisů bez vlivu na závazné
ukazatele a povinné hodnoty rozpočtu,
které budou provedeny v souladu s jinými předpisy a metodickými pokyny
nadřízených orgánů pro potřeby výkaznictví.
Starostu města podpisem smlouvy na
pořízení Traktoru k výuce autoškoly s
vybraným uchazečem AGRI CZ, a. s.,
se sídlem Hybešova 62/14, 693 01
Hustopeče.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
Informace z rady č. 23.
Zprávu finančního výboru č. 4/2016.
Zprávu kontrolního výboru – kontrola
využití sokolovny.
23. Schůze Rady
města Klobouky u Brna
dne 11. 10. 2016
Rada města schvaluje a souhlasí:
Dohodu o ukončení pachtu pozemků parc. č. 3036/6, 3036/8, 3036/9,
3036/10 a 3037/14 vinice Pod Plunary

č. 44 o výměře 500 m² v k.ú. Klobouky
u Brna ze zdravotních důvodů ke dni
30. 9. 2016.
Záměr na pacht pozemků parc. č.
3036/6, 3036/8, 3036/9, 3036/10 a
3037/14 vinice Pod Plunary č. 44 o výměře 500 m² v k.ú. Klobouky u Brna.
Podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní družinu, jejíž
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 školní družině

na 150, s účinností od 1. 1. 2017.
Pronájmem třetí osobě bytu č. 2 v podkroví bytového domu č.p. 829 na ulici
Kašnická 3, Klobouky u Brna.
Kácení dřeviny – tůje , rostoucí na pozemku parc. č. 1042 ve vlastnictví p.
….. a ukládá náhradní výsadbu 4 ks
dřevin na pozemku parc. č. 1042.
Kácení dřevin – tři přerostlé smrky,
rostoucích na pozemku parc. č. 620/1
a 620/2 na ulici Břízová, ve vlastnictví
města Klobouky u Brna, a ukládá náhradní výsadbu 2 ks dřevin na pozemcích parc. č. 620/1,620/2.
Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o vy-

tvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancované ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-16/2016, s Úřadem práce České
republiky, pobočka Břeclav, kterým se
původní dohoda prodlužuje do 31. 10.
2016.
Bezplatný pronájem sálu v KIC za účelem zkoušek folklorního kroužku Fěrtůšek v období říjen 2016 - květen 2017.
Bezplatný pronájem sokolovny Diakonii ČCE - středisko Betlém dne 19. 11.
2016.

Dávat si více lásky
Obchodní Vánoce začínají v listopadu,
možná i dříve. Naše křesťanské taky už
čtyři týdny před nimi. Je to doba adventní,
která nás na ně připravuje. Slovo ADVENT
znamená PŘÍCHOD. Ten takzvaně druhý,
na konci času, svět nevnímá, popravdě
řečeno ani církev moc ne, protože nevidíme Boha jako ničitele jeho velkolepého
vesmírného díla. Slunce, na kterém jsme
závislí, má, podle současného poznání,
energii na tři a půl miliardy let, což je skoro
nekonečno. A co se týká prvního příchodu
Boha v člověku v Betlémě, historicky je to
minulost, která je různým způsobem vzpomínána a oslavována. Nám ale musí jít o
přítomnost, do které nám Vánoce přinášejí
něco velmi důležitého. Byli bychom naivní,
kdybychom si mysleli, že se Vánoce slaví od počátku. V prvních stoletích vůbec

ne, ta žila z tajemství velikonočního. První živé jesličky udělal podle tradice svatý
František z Assisi na počátku 13. století. A
adventní věnce nebo vánoční stromečky
existují asi dvě stě let. A přece ty generace
před námi, které byly veskrze křesťanské,
ať už katolické nebo evangelické, Vánoce
slavily. Radostně a vděčně. A nepotřebovaly k tomu být zavaleny dárky, které povětšinou stejně nepotřebujeme.
Ale to potřebné, co může prospět každé lidské společnosti a co je podstatné pro
všechny křesťany, a mělo by být pro všechny lidi, j e d á v a t s i v í c e l á s k y. A to
celoročně, nedělat z ní chvilkovou sváteční
záležitost. Protože jenom v opravdové nezištné, nesobecké lásce je člověk šťastný.
Tak nám ji také plně daroval Pán nebe a
země. Dnešní svět v nás oprávněně vzbu-

zuje obavy. Války, terorismus, migrace.
Vyspělost civilizace se nedá měřit jen podle toho, jak máme vyspělou techniku, do
jaké míry ovládáme kosmos, kam až doletí
naše rakety, i když je to vše úžasné, a jak
se říká „klobouk dolů“. Ale ta vyspělost se
dá pravdivěji sledovat na solidaritě jedněch
s druhými, na vzájemné pomoci národů a
na mnoha dalších ukazatelích, které mají
ve společném jmenovateli právě slovo
LÁSKA. Snažit se v ní prožívat svůj život,
to je nejlepší příspěvek k tomu, abychom
stavěli duchovní hráz proti výše zmíněným
negativním skutečnostem dnešního světa.
A také je to zdroj pokoje pro naše nitro.
Přeji vám všem, abyste Vánoce prožili
v radosti, pokoji a vzájemné lásce a aby
vám to vše vydrželo co nejdéle.
František Trtílek

Katolické bohoslužby o vánocích 2016
24. 12. Štědrý den
21.00 Krumvíř
22.30 Klobouky u Brna
24.00 Borkovany

26. 12. Sv. Štěpán
7.30 Klobouky u Brna
9.00 Krumvíř
10.30 Borkovany

25. 12. Boží hod vánoční
7.30 Klobouky u Brna
9.00 Krumvíř
10.30 Borkovany
16.00 Bohumilice
17.00 Velké Hostěrádky

31. 12. Sv. Silvestr
17.00 Krumvíř
18.00 Klobouky u Brna
19.00 Borkovany
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1. 1. 2017 Nový rok
7.30 Klobouky u Brna
9.00 Krumvíř
10.30 Borkovany
14.00 Klobouky u Brna
- ekumenická bohoslužba
16.00 Bohumilice
17.00 Velké Hostěrádky

Vánoce - to je dárek, který jsme si takhle nepřáli
Očekávání a naplnění. Naplnění jiné,
nečekané. Tak jiné, že se pod jeho vlivem
musíme změnit.
To je vánoční příběh. Příběh o daru dítěte, které se rodí nečekaně a do ubohých
podmínek. Takto k nám přichází Bůh. Čím
nás tento příběh může inspirovat?
Marie byla první, která musela zpracovat ten šokující dárek. Těhotenství,
které svému muži nemohla vysvětlit. Jistě se musela modlit, aby ji Josef přijal
a neopustil ji. A přece se Mariiny mysli a
srdce dotklo něco tak silného, že řekla své: „Ano. Přijmu do svého života toto
dítě.“ A ani samotné narození Ježíše neprobíhalo zrovna podle jejích představ.
Která žena by si vybrala porod ve stáji?
Josef, byl hned druhý v pořadí. I on se
musel vyrovnávat s něčím naprosto nečekaným. Těhotná snoubenka? „Děkuji mockrát, ale s cizím dítětem si tě brát nebudu.“
Ale opět zasáhlo něco většího. Přestože
snil o vlastním dítěti, rozhodl se Josef Marii
neopustit a její dítě přijmout.
Zaměřme se dnes právě na tu chvíli,
kdy v životě dostaneme dárek. Rozbalíme
ho. A zjistíme, že jsme si takový dárek nepřáli. Co pak? S takovou situací se můžeme vyrovnat různě. Možnost první: Dárek
s díky odmítneme. „Díky, je to od vás moc
pěkné, ale když nedostanu, co chci, tak to
raději nic.“ Kdyby se takto zachovali Josef
s Marií, neměli bychom si dnes co vyprá-

vět. Vánoční příběh by se neodehrál tak,
jak ho známe.
Možnost druhá: Dárek přijmeme s kyselým úsměvem a různě silným skřípáním
zubů. „Dobrá, dobrá, asi jste se snažili…
Ale tohle je to, co jsem si přála? To jste mě
neposlouchali? Proč mi to děláte?“ Následovat může série výčitek, zatrpklost. Myslím, že se nejeden z nás najde právě v této
odpovědi. Zvlášť my, kteří potřebujeme mít
věci dokonalé, perfektní. Nebo nám tolik
záleží na vlastní představě. Přiznám se,
patřím sem i já a uvědomuji si, že takovým
postojem přijdu o mnoho radosti.
Ještě existuje reakce třetí: Přijetí. Jistě ne okamžité. Nejdřív je třeba chvíle na
rozmyšlení. Nádech a výdech. Překvapení
se musí zpracovat. Teprve pak je možné
upřímné přijetí. „Tohle mi chceš dát? Jsi
si jistý? Dobrá. Děkuji. Jistě to má nějaký

smysl a já mám radost, když máš radost ty.“
Této odpovědi bych se ve svém životě chtěla blížit. To byla odpověď Marie a Josefa.
Oba si zachovali otevřenost a přijali dárek,
dítě, o jehož příchodu měli původně zcela
jiné představy. Kdyby bylo po jejich, narodilo by se jim dítě po svatbě, doma v bezpečí
a teple. Jejich otevřenost ale umožnila něco
velkého – narodil se nám Spasitel.
Ve svém životě nedohlédneme daleko. Plánujeme, ale nevíme, k čemu budou
třeba nečekané události jednou dobré. Vánoční příběh nás učí flexibilitě, o které se
nám ani nezdálo a o kterou jsme nestáli.
Schopnost přijímat nečekané dárky nám
však může přinést kromě starostí nečekanou radost. Bylo by škoda o ni přijít.
Požehnané Vánoce a dobrý vstup
do nového roku vám všem přeje Martina
Zuštinová.

DEJ MI, PANE, BDĚLÉ SRDCE (modlitba, píseň z evangelického zpěvníku)
1. Dej mi, Pane, bdělé srdce, ať se ti dnes nevzdálím nerozvážným smýšlením.
Dej mi srdce ušlechtilé, jež by žádný špatný cit nedokázal ponížit.
2. Dej mi, Pane, pevné srdce, které nikdy nezlomí nesnáze či pohromy.
Dej mi srdce nezávislé, svobodné a odvážné, povznesené nad vášně.
3. Dej mi rozum, jenž tě hledá, moudrost, která nalezne život podle vůle tvé.
Dej mi pravou, pevnou víru, lásku, v níž se přetvořím a stanu se zcela tvým.
podle T. Akvinského J. Hrdlička

Adventní a vánoční program v evangelickém sboru
v Kloboukách u Brna Léta Páně 2016
neděle 18. prosince – 4. adventní neděle
Adventní bohoslužba
8.00 Morkůvkách, 9.30 v Kloboukách, 11.00 ve Velkých Hostěrádkách
sobota 24. prosince – Štědrý den
Dětská vánoční slavnost
s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou pro děti v 9.30 hodin v Kloboukách
neděle 25. prosince – Boží hod vánoční
Sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté Večeře Páně v 9.30 hodin v Kloboukách
v 18.00 Vánoční koncert
Účinkují: pěvecký sbor Izmael, Stanislav Heller (varhany), The Izmaels Brothers
neděle 1. ledna – 1. neděle po Vánocích
Vánoční bohoslužba v 9.30 hodin v Kloboukách
a
Ekumenická bohoslužba
14.00 hodin v evangelickém kostele v Kloboukách
káže farář František Trtílek
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Betlémské světlo
Jako již tradičně i letos k nám dorazí Betlémské světlo. Světlo, které putuje z Betléma, přivezou
skauti z Vídně do Brna v sobotu 10. prosince 2016. 17. prosince se rozsvítí u nás v Kloboukách. Na
Štědrý den si ho můžete přijít zapálit do evangelického kostela, a to před a po Dětské vánoční slavnosti. Je naším přáním, aby tento mezinárodní symbol Betlémského světla přinesl do co nejvíce rodin
pokoj a Boží požehnání.
Kloboučtí skauti a skautky

Významné dny ČR – leden, únor, březen
1.1. Den obnovy samostatného státu

Hromnice o den více“. Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a
někde také vánoční stromek.

16.1. Den památky Jana Palacha
27.1. Den památky obětí holocaustu

14. 2. Valentýn – neboli svátek zamilovaných je den, kdy můžeme oslavit lásku a vyjádřit náklonnost milované osobě. V angloamerickém prostředí, odkud k nám tato tradice přišla, se tak obvykle děje malým dárkem, sladkostí, květinou nebo valentýnským
přáním. Legend a pověstí o životě tohoto světce, existuje hned
několik (bylo už o nich psáno). Navzdory trpkému osudu se tak
Valentýn stal symbolem věrné a neutuchající lásky.

8.3. Mezinárodní den žen
12.3. Den vstupu ČR do NATO
28.3. Den narození Jana Ámose Komenského

1. 1. Nový rok – byl spjat s řadou zvyků a pověr. Druhá poloMasopust – na Moravě fašank nebo fašinek, byla doba od
vina 19. století a příchod roku 1900 udělala z novoročních oslav Tří králů do Popeleční středy. Jde o období předcházející čtyřijeden z nejbujnějších svátků v roce.
cetidennímu půstu před Velikonocemi. Proto byl masopust považován za svátek jídla a radovánek. Dnes se již setkáváme s mírnější formou oslav, přesto se tato tradice zachovala a masopustní
6. 1. Tři králové – Mudrci z východu, tradičně označováni průvody a veselice se s oblibou pořádají jak ve městech, tak na
jako tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které na- vesnicích, kde se zvyklosti udržují po mnoho generací.
vštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Pozdější tradice přinesla i jejich jména – Kašpar, Melichar, Baltazar. Tři králové mají symbolický výPopeleční středa – se již nesla v přísně postním duchu.
znam. Znamenají tři fáze lidského života. Jeden je mladý, druhý Oběd se většinou sestával z čočky s vajíčkem, sýrů, chleba, vaje zralý muž, třetí je stařec. Také dary, které králové přinášejí, mají řené krupice nebo pečených brambor. V praxi připadá Popeleční
symbolický význam. Jsou to substance v té době všech známých středa na 46. den před Velikonoční nedělí. Kvůli nepravidelnému
skupenství. Zlato zastupuje jako dokonalý kov všechno, co je výpočtu data Velikonoc se její termín každý rok mění.
skupenství pevného. Kadidlo pak vše, co je skupenství plynného
a kapalinu zastupuje myrha. V katolických zemích se svátku 6.
ledna také říká Zjevení Páně. V tento den se také píše posvěceBřezen – kdysi Měsíc knihy. Především však zájmu o knihu.
nou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K+M+B, jako formu- Může toto nahradit televize? Nemůže. Může poskytnout své spele požehnání. Hluboký smysl svátku Zjevení Páně nám přibližují cifické senzace, může být u něčeho, může nám poskytnout bezobrazy gotických malířů. Je jich mnoho, jsou možná nejčastějším prostřední zážitek. Kniha je prostor, kam se můžeme vracet. Je
vánočním malířským tématem. Známe je z mnoha reprodukcí, nutno si čtení zamilovat jako proces obohacující a obšťastňující.
V březnu také nastává první jarní den. Dny se začínají prodlužokteré se používají na vánočních gratulacích.
vat a otepluje se. První jarní den a jarní rovnodennost oslavovali
již v dávnověku i naši předkové. Na jaro se těší asi všichni. Jak2. 2. Hromnice – svátek, kterému v křesťanství odpovídá svá- mile první sluneční paprsky začnou prohřívat půdu, nedočkavě
tek Uvedení Páně do chrámu. V lidovém křesťanství se Hromnice vyhlížíme první posly jara – sněženky, bledule, voňavé fialky a
staly důležitou oslavou přicházejícího jara. Svátek byl také spojen později i barevné prvosenky. Jako k jaru patří první kvítky, tak
s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho ná- k němu patří i nadšený zpěv ptáků. Velká část druhů se vrací
zev. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, tzv. hrom- z teplých krajin. Jako zkrátka nastává. Všichni, co máte rádi příniček, prováděné v tento den, které se pak během bouřek dávaly rodu, vyrazte ven. Je velká škoda nevidět, jak se vše probouzí
za okna a měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím se v čes- k životu.
kém prostředí váže nejvíce pranostik, nejznámější z nich: ,,Na
Marie Vlčková
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Pohlednice Klobouk z období Rakouska-Uherska

Pohled na část náměstí s katolickým kostelem a farou

Na levé straně vidíme v tomto roce nově postavenou židovskou
synagogu

Obchod Fr. Racka, soudní budova a škola

Pohled na náměstí z jižní strany

Kaple sv. Barbory vyobrazená ještě se starým dřevěným křížem

Pohled na evangelický kostel
Ze soukromé sbírky Ladislava Grabovského
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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

Uspávání broučků

Prosinec 2016

Dýňování

Ve čtvrtek 3. listopadu proběhla v Kloboukách u Brna oblíbená akce s názvem „Uspávání broučků“. Hlavním bodem celé události
byl již tradiční lampionový průvod, který se
nesl v duchu loučení se světlem. Vzhledem
k nedávné změně letního času v zimní je
symbolika loučení vskutku na místě.
Začátek akce byl naplánován na 17:00
hod. před budovu základní školy, jejíž
školní klub a družina jsou každoročními
organizátory. Účast ze strany rodičů a dětí

Dne 27. 9. 2016 za slunečného odpoledne proběhlo před
základní školou v Kloboukách u Brna tradiční „Dýňování“, které
za pomoci žáků i žákyň devátých tříd pro děti připravily vychovatelky školní družiny a školního klubu.
Dnes již tradiční KLOBOUCKÉ DÝŇOVÁNÍ přitahuje malé
i velké, aby vlastní tvorbou a různými výtvarnými nápady pod
jejich rukama vznikala na trávníku před školou krásná aranžmá
z dýní, která ve tmě svítí pro radost nás všech.
Je důležité se na chvíli zastavit, společně se setkat, cítit
vzájemnou sounáležitost dětí, rodičů, prarodičů, sousedů i přátel a podělit se o radost a zapojit se do prožitku dětí s ostatními.
Všechny děti mohly také využít dílny podzimního tvoření,
kde vznikaly překrásné výrobky jako například sovičky ze šišek, barevné létající kaštánky, kreslení s podzimní tematikou, hrací kornoutky s kuličkou i podzimní dráčci.
K celkovému vyžití také přispěly sportovní aktivity jako házení na cíl, skákání podzimního panáka, jízda na šlapadle „pedalo“.
Plno bylo také u stánku paní vychovatelky Foretníkové, kde si děti mohly nechat
vytvořit krásné malby na obličej.
Příjemné atmosféře také přispívalo opékání špekáčků a popíjení výborné limonády.
Na závěr všechny děti dostaly na krk medaile v podobě dýně, lízátko a tužku.
Nápadité, propracované výtvory svítily na rozloučenou všem účastníkům na cestu
domů.
Celá akce byla velice vydařená a těšíme se na další milé setkání příští rok.
Všem účastníkům děkujeme za jejich vstřícnost a vytvoření příjemné atmosféry.
Bronislava Černá
vychovatelka školní družiny
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byla veliká. Ve tři čtvrtě na pět se začali
scházet první nadšenci a v pět hodin bylo
rozlehlé schodiště před školou zcela zaplněné. Na úvod vystoupila taneční skupina
Studio 1 Bořetice. Tanečníci své vystoupení zpestřili svítícími náramky. Zbývalo vyhlásit pár organizačních pokynů, rozsvítit
poslední lampiony a děti s rodiči se vydaly
na cestu od školy přes kloboucké náměstí
a zpět. Po celou dobu průvodu se z místního rozhlasu ozývaly známé melodie z večerníčku Příběhy včelích medvídků.
Na závěr čekalo účastníky na školním
hřišti překvapení v podobě ohňové show
v podání skupiny Carpe Noctem z Brna.
Následoval bouřlivý potlesk a závěrečné
poděkování všem zúčastněným. Počasí
nám přálo, a proto doufáme, že příští rok
bude „Uspávání broučků“ stejně úspěšná
akce jako letos.
Lucia Vrabcová

klobouček 2

Dopisy, které napsaly děti z 2. A
panu Mikulášovi
Pane Mikuláši, omlouvám se, že jsem
trochu zlobila i Denisku. Slibuju, že se polepším. Chci se polepšit ve škole, abych
uměla líp číst. Abych měla samý jedničky.
Dominika Šťastná

Pane Mikuláši, omlouvám se, že jsem
byla zlá někdy na Kryštofa. Ale fakt někdy. Já se bojím některých čertů. Přeju si,
abyste byl tak hodný, vlastně vy jste hodný, tak abyste mě chránil, jak bude říkat
Kryštof básničku, jako minulý rok. AndílPane Mikuláši, milý Mikuláši, omlouvám ku, andílku, andílku, dívej se na nebi na
se, že jsem běhala ve třídě. Ale já se zlepším. nebíčku. Máš krásná, zlatá křídla i krásné,
Mám tě moc ráda. I andílka mám moc ráda. I hedvábné šaty.
když se bojím čerta, mám ho moc ráda.
Markéta Nečasová
Pavla Hutáková
Milý Mikuláši, omlouvám se za všechMilý pane Mikuláši, já už budu hodná no. Vím, že jsem udělal strašlivou chybu,
na rodiče a budu se chovat slušně. A pro- že jsem mluvil sprostě, a že jsem se mlásím, ať ten čert mi nic nedělá. A budu si til. Stokrát se omlouvám. Namaluji ti obuklízet v pokojíčku.
rázek.
Katka Braunová
Jakub Košarišťan
Milý Mikuláši, čerte a anděli, omlouvám
se ti za to, že jsem tak sprostej. Už to nikdy
neřeknu. Taky už se nebudu nikdy prát.
Matýsek Tyl

zpracovala D. Hrádková

Tradiční Čertovská diskotéka
v Kloboukách u Brna
Nadešel den 5. prosince a v Základní škole v Kloboukách u Brna to bylo
hned od rána jako v úle. Všude se ozýval nadšený jekot dětí a chodbami znělo
řinčení řetězů. V mnoha třídách byla pro děti připravena mikulášská výuka nebo
čertovské učení. Děti se různě hemžily a těšily se na své nejstarší spolužáky
z 9. třídy. Ti převlečení za Mikuláše a anděly chodí do tříd nadělovat dobroty. A
protože k těmto milým postavičkám vždycky patří i zlobiví a dovádiví čerti, některé děti jen stěží zakrývaly napětí a obavy z toho, co je čeká. Zda nezlobily
příliš. Naštěstí to pro všechny jako vždy dobře dopadlo a kolem oběda už si
děti jako vždycky vzájemně vyprávěly, jak byly statečné, jak se vůbec nelekly,
jak je čerti začernily na tváři, jak se odvážily jednoho z velkých čertů zatahat
za kabát nebo za ocas.
A na celé nevšední dopoledne navázal svou činností i odpolední školní
klub. V tělocvičně školy zábava pro děti pokračovala Čertovskou diskotékou.
Sešlo se zde 120 dětí ze tří oddělení školních družin a tančilo se, rejdilo se,
soutěžilo se. Některé děti v maskách čertů, jiné jako Andělé. I zde, se jako po-
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mocníci paní vychovatelky školního klubu,
zapojili starší žáci školy. A že se jich sešlo.
Hned dvacet tři. Dvě krásné čertice celý rej
moderovaly a ostatní obsluhovali svá připravená stanoviště. Děti tak mohly vyzkoušet
např. „Hod do kotle“, ochutnávačku zvanou
„Obližprst“, „Výlov havěti“, „Chmatačku“,
„Vymetání čerta“, prolézání pytlem strachu
a jiné čertovsky vypečené disciplíny.
Za vedení školního klubu doufám, že
si děti nejen Čertovskou diskotéku, ale
celý den ve škole pěkně užily a budou na
to dlouho vzpomínat. Všem pomocníkům
z řad žáků 5. – 9. tříd patří velký dík, bez
nich by to tento den vůbec nešlo. Věřím,
že se jim zkušenost z pořádání takové
akce určitě bude hodit.
Text: Šárka Foretníková
Foto: Lenka Šebestová 9.A

Čtvrťáci v městské knihovně
Žáci 4. A společně se svou třídní učitelkou navštívili místní knihovnu. Co je čekalo?
Nejprve paní knihovnice děti seznámila s historií knihovnictví. Nechyběly informace ani o té naší
místní knihovně, o systému řazení a vyhledávání knih, o nejžádanějších titulech. To však nebylo vše.
Děti čekal připravený kvíz, a to byla pro ně velká výzva. Nápověda totiž byla přímo před nimi v knížkách, jen je najít!
A jaké byly výsledky? Výborné. Všichni se svého úkolu zhostili na jedničku. Odměny se proto
rozdělovaly podle rychlosti splněných úkolů.V závěru nechyběla ani chvilka na individuální „prozkoumání“ knihovny, listování ve vybraných knížkách či informace o registraci.
A nám jen zbývá poděkovat paní knihovnici za vřelé přijetí a těšit se na další návštěvu.
Text a foto Ivana Kozmanová

Branný den
Poslední prosluněné dny začátku školního roku využili učitelé
k uspořádání branného dne pro třetí a čtvrté ročníky. Aktivně se zapojili i nejstarší žáci školy – deváťáci. Nachystali si úkoly pro jednotlivá stanoviště, jako střelba ze vzduchovky, zdravověda, požární
ochrana, otázky z přírodovědy, ale také sportovní disciplíny.
Tříčlenná družstva zdolávala barevnými fáborky vyznačenou trasu v rekordních časech a zodpovědně plnila úkoly na stanovištích.
Volný čas si mohly děti vyplnit na lanových aktivitách.
Spokojenost byla obrovská. Do cíle dorazili všichni v pořádku, i
když někteří značně vysílení. Tam čekala pro všechny malá odměna
a pro nejrychlejší a nejšikovnější závodníky diplom.
Ivana Kozmanová
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Fotbalový turnaj
V pátek po konci vyučování pospíchají
žáci obvykle rychle ze školy domů. Pátek
30. 9. 2016 tomu tak nebylo. Školní klub
pořádal pro druhý stupeň základní školy
turnaj v kopané. Přestože slunečné počasí
lákalo spíše na poklidnou procházku, některé třídy nezahálely a vytvořily fotbalová
mužstva. Na hřišti za školou, kde zápasy
proběhly, se nakonec sešly týmy tři. Šesté
ročníky spojily své síly a vyzvaly starší spolužáky v jednom týmu, za který z 6. A nastoupili Alex Lazók, Vanessa Pilátová, Ondřej Huták, David Adam, Stanislav Burýšek

a z 6. B Luboš Dostál, Petr Kakáč a Patrik
Žáček. Sedmou třídu reprezentovali Tomáš
Bravenec, Petr Boháč, Petr Bálka, Karel
Zeman a Radek Knápek. Za 9. A nastoupili Martin Lazók, Patrik Novák, David Šeda,
David Hrnčíř a Marek Lízal. Osmá třída bohužel svůj start na turnaji na poslední chvíli
zrušila, přesto diváci ze školního klubu i jednotlivých tříd mohli vidět zajímavé zápasy
plné soubojů i nasazení všech hráčů. Mladší hráči srdnatě bojovali se staršími, i když
nakonec věkový rozdíl ve hře týmů byl znát.
V turnaji zvítězilo družstvo deváté třídy,

druhá skončila sedmá třída a třetí místo
patřilo šestému ročníku. Všichni účastníci
byli zaslouženě odměněni cenami, které
připravila paní učitelka Mgr. Šárka Foretníková. Hráči dostali různé sladkosti, diplom
a medaili příslušného kovu.
Radost z vítězství potěší každého, ale
nejdůležitější není výhra, ale to, že se hráči
i diváci u fotbalu pobavili a dobře si zasportovali.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť!
Text: Jiří Šerhák
Foto: Šárka Foretníková

EKOŠKOLA
„Dokážeme-li ovlivnit naši školu, dokážeme ovlivnit i svět kolem nás!“
Ekologický výukový program:
„RECYKLACE HROU“ – 5. 10. 2016
(pro žáky 5., 6. a 7. ročníku)
Výukový program měl za cíl hravou formou ukázat, jaký negativní vliv mají stará a vysloužilá elektrozařízení a přenosné baterie
na životní prostředí.
Žáci si mohli například ve skupinkách „rozložit“ na součástky zmenšený model automatické pračky, mobilní telefon a baterii.
Někteří byli překvapeni, z kolika různých materiálů jsou součástky
vyrobeny. Materiály se pak pokoušeli správně roztřídit.
Program se velmi žákům líbil!
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„VÍM, CO JÍM A PIJU“ (17. – 18. 10. 2016)
Projekt ke Světovému dni výživy (16. 10.)
Úkol: přinést vzorky domácí zdravé stravy a recepty k nim
Do projektu se zapojilo celkem 68 žáků školy, kteří přinesli 126 vzorků. Všechny vzorky, rozdělené do 11 kategorií,
byly ochutnány!
Komise složená z žáků - členů Ekotýmu, pedagogů i nepedagogických pracovníků školy vybrala v každé kategorii
vítěze. Přestože to byla především soutěž jednotlivců, byly
vyhodnoceny také třídy s největším počtem zúčastněných
žáků a třídy s největším počtem přinesených vzorků!

„Země pod povrchem“ - 14. 11. 2016 (výukový program, EkoCentrum Brno)
V tomto programu byly představeny složky planety Země, zejména
její neživé části. Žáci 4. ročníků byli seznámeni pomocí praktických
ukázek s nejznámějšími horninami, minerály a zkamenělinami a zjišťovali, jaký je mezi nimi rozdíl. Didaktická hra byla věnována procesu
zvětrávání, kdy si účastníci vyzkoušeli roli jednotlivých živlů. Součástí
programu byla také hra na paleontology a geology. Žáci měli možnost
nahlédnout, že Země je jeden velký ekosystém, v němž je vše propojeno.
Text a foto: M. Hečová

Vyhodnocení
a/ JEDNOTLIVCI:
1/ ŠŤÁVY a SIRUPY – Dominika Braunová, 2. B (mrkvový
džus)
2/ PEČENÉ a BYLINKOVÉ ČAJE – Radim Doležal, 3. A
(švestkovo-hruškový pečený čaj)
3/ POMAZÁNKY – David Zukal, 5. A (pomazánka z dýně
Hokaido)
4/ ZELENINOVÉ SALÁTY – Daniel Effenberger, 1. C (salát
z červené řepy)
5/ OVOCNÉ SALÁTY – Markéta Nečasová, 2. A
6/ SUŠENKY, PLACIČKY, MUFFINY – Eliška Blahová, 1. B
(cereální placičky)
7/ SLADKÉ PEČIVO – Izabela Hladká, 3. A (špaldovo-mrkvové šátečky s povidlím)
8/ SLANÉ PEČIVO – Lucie Bystřická, 6. B (semínkový
chléb)
9/ SUŠENÉ OVOCE a ZELENINA – Marek Zapletal, 4. B
(mrkvové chipsy)
10/ KEČUPY a OMÁČKY – Adéla Hovězáková, 4. B (cuketový kečup)
11/ MARMELÁDY – Eliška Herzánová, 2. A (višňová marmeláda)
b/ TŘÍDY – NEJVĚTŠÍ POČET ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ:
1. stupeň – 2. A (8 žáků)
2. stupeň – 6. A (11 žáků)
c/ TŘÍDY – NEJVĚTŠÍ POČET VZORKŮ:
1. stupeň – 3. A (18 vzorků)
2. stupeň – 6. A (16 vzorků)
d/ ŽÁCI S NEJVĚTŠÍM POČTEM PŘINESENÝCH VZORKŮ:
Svobodová Nikola, 2. A + Bořil Kristián, 3. A (oba 6 vzorků)
Všem zúčastněným žákům, ale i jejich maminkám nebo
babičkám děkujeme, vítězům blahopřejeme (samozřejmě
byli odměněni)! Tato akce měla připomenout i zdůraznit, že
jídlo je opravdu základem zdraví a že bychom skutečně měli
vědět, co jíme a pijeme!
Jeden významný člověk kdysi řekl:
„ Přemýšlejte nad jídlem, budete lépe přemýšlet!“
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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

Úspěch v Chebu
Tříčlenný tým MěVG Klobouky u Brna
se letos již potřetí za sebou probojoval z
krajského kola do chebského finále. O jakou soutěž šlo? O mimořádnou!!! Studenti
gymnázií z České a Slovenské republiky se
utkali v XXV. ročníku dějepisné soutěže, letos tematicky zaměřené na československé
dějiny v období od osvobození v roce 1945
do 31. 12. 1948. Po dubnovém vítězství v
krajském kole nás čekalo 74 týmů/soupeřů
(49 z ČR a 25 ze SR).
Mimořádnost této soutěže budu dokumentovat několika doklady: skvělé orga-

nizační zabezpečení (od ubytování přes
občerstvení až po dopravu), bezchybný
průběh všech soutěžních kol, velkorysé
dary pro všechny účastníky včetně pedagogů (zejména doslova stoh knih s historickou
tematikou, flash disk, tričko, tašky...), účast
významných osobností, např. ministryně
školství K. Valachové, předsedy Senátu ČR
M. Štěcha, předních českých a slovenských
historiků i VIP hostů – prof. J. Pirka, Jiřího
Grygara či Dominika Haška, hlavně však:
neuvěřitelná náročnost testových úloh.
Do Chebu jsme odjížděli s vědomím, že

chceme jednak navázat na výkon z krajského kola a jednak překonat loňské skvělé 11.
místo. To se nám myslím plně podařilo a náročná příprava přinesla ovoce – před sebe
jsme „pustili“ jen 7 týmů, a tedy obsadili 8.
příčku.
To nejlepší uvedu na konci. Složení
týmu, který udělal tak velkou radost jak
svým blízkým, tak spoustě příznivců našeho gymnázia, bylo následující: Aleš Kupský
(VII. G), Jiří Husák a Jakub Kříž (oba z VIII.
G). ZE SRDCE BLAHOPŘEJEME!!!
Zdeněk Hájek

Kloboucké gymnázium uvítalo
své absolventy s otevřenou náručí
Klobouky u Brna – Již po několikáté se v prostorách klobouckého gymnázia konalo setkání absolventů. Tato akce vznikla především proto, aby byl studentům ze sedmého a osmého ročníku
ulehčen výběr vysoké školy. Letošní ročník byl pro mne něčím výjimečný – poprvé jsem byla v roli absolventa.
Už při prvním pohledu na svou alma mater jsem pocítila nostalgickou náladu a vzpomínala jsem na osm let, které jsem na gymnáziu prožila. Hned ve škole jsem si uvědomila, že se moje fyzička
zřejmě o moc nezlepšila – schody mi daly jako vždy docela zabrat.
Okamžitě jsem na to však zapomněla při pohledu na všechny své
staré známé a připadala jsem si, že studuji opět zde – na gymnáziu. Nebyla jsem tak dlouho pryč na to, aby mě překvapila nějaká
změna u učitelů, avšak jedna věc pro mne byla něco jako šoková
terapie – zvonění. Mé uši natolik odvykly tomuto „krásnému“ zvuku, že jsem při jeho prvním zaznění nadskočila několik centimetrů
nahoru.
Když už jsem se konečně nějak rozkoukala, mou pozornost
upoutala ta spousta jídla a pití, která pro nás byla připravena. Dva
obrovské tácy toustů, několik plných talířů sladkostí, tucty hrnečků
s kávou a také lahve s vodou. Člověk by si myslel, že tady stráví-

me celý víkend. Musím však sedmáky, osmáky i učitele pochválit
za jejich ochotu něco takového připravit a také za starostlivost, se
kterou nám především ty tuny toustů „nutili“.
Když se všichni konečně sešli, promluvil ředitel školy RNDr.
Přemysl Pokorný, aby nás, absolventy, uvítal. Po jeho krátkém
proslovu se už vše neslo spíše v duchu podobném nějakým přednáškám. Nejdříve se představili ekonomové a povídali o svých školách. Dále jsme se pak rozdělili na dvě větve – humanitní a technicko-přírodovědeckou. Já jako zástupce humanitního oboru můžu
jen říct, že jsme - dle mého názoru - všichni odvedli dobrou práci v
představování svých škol a oborů. Bylo nás opravdu hodně, tudíž
se mohlo naše povídání zdát poněkud zdlouhavé, avšak ten, koho
to opravdu zajímalo, se podle mě dobře bavil. I když i pro mne bylo
povídání ostatních absolventů velice zajímavé, myslím, že jsme si
všichni s radostí oddechli, když vše skončilo a mohli jsme se přesunout na „afterparty“ do Restaurace u Pitronů.
Na závěr bych chtěla vyřídit pochvalu všem organizátorům a
vzkázat jim, že se akce opravdu moc povedla. Už se těším, až se
za dva roky sejdeme znovu!
Martina Hykšová, FSS MU

Setkání s absolventy
V pátek dne 25. listopadu se
na půdě MěVG konalo setkání
studentů sedmého a osmého ročníku se studenty, kteří již před lety
naše gymnázium úspěšně dokončili. Cílem bylo nejen zavzpomínat si na školní léta a setkat
se se svými bývalými pedagogy,
ale především předat současným
studentům cenné informace o
studiu na vysokých školách. Akce
začala již v ranních hodinách, kdy
studenti připravovali občerstvení

pro milé hosty. Úderem desáté
hodiny pak mohla začít akce samotná.
Krátké prezentace absolventů byly rozděleny tematicky do
tří bloků. V prvním z nich referovali studenti studující na školách
se zaměřením na ekonomii a
management. Poté se studenti
rozdělili do dvou skupin podle zaměření. V jedné třídě zůstali zájemci o přírodovědné, lékařské a
technické obory, v sousední třídě
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se představily humanitní vědy. Absolventi
studentům stručně představili své fakulty,
obory, přijímací řízení, počty přihlášených
a přijímaných, ale mluvilo se i o možných
úskalích, nečekaných zjištěních spojených
se studiem a samozřejmě o uplatnění na
trhu práce. Nechybělo ani velmi zajímavé
„okénko do studentského života“. I tak se
dá motivovat k vysokoškolskému studiu.
Paleta škol a oborů byla velmi pestrá. Ab-

solventi našeho gymnázia k nám přijeli z
Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně,
ale i ze vzdálenějších koutů jako například
z Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v
Olomouci nebo Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně.
Po skončení přednášek se většina studentů, absolventů i část pedagogického
sboru přesunula do Restaurace u Pitronů,

kde mohli studenti načerpat další informace
ke svému pozdějšímu studiu.
Snad každý si z tohoto setkání odnesl
něco pozitivního a postřehy i rady použije k
vhodnému výběru vysoké školy a k vykročení tím správným směrem.
Děkujeme bývalým studentům, našim
kamarádům, za „RADY DO ŽIVOTA“. Určitě
se nám budou velmi brzy hodit.
Aleš Kupský, G7, foto Petra Lopatářová

Cesta za Českou televizí na Špilberk a zpět
4. listopadu 2016 podnikli studenti, kteří již šestý rok navštěvují
náš ústav, exkurzi na hrad Špilberk. Účelem exkurze byla výstava k
55. výročí brněnského studia České televize. Studenti i s paní učitelkou Pilařovou se setkali v 9:00 hodin pod Špilberkem. Dvěma z
nich, kteří nejsou příliš zdatní v mapě města Brna, se bohužel podařilo dostat do parku jménem Denisovy sady, který se nachází pod
katedrálou sv. Petra a Pavla. Celá třída se šťastně v 9:30 setkala na
Špilberku.
Před desátou hodinou začala exkurze. Studenti se seznámili s
počátky televizního vysílání ČT. Zavzpomínali na dětství při prohlídce pohádkových kostýmů, které byly vytvořeny a vysílány z brněnské stanice ČT. Prozkoumali místnosti inspirované známými pořady Hanácko sa nesúdí a Četnické humoresky. Zahráli si AZ-kvíz a
dabing známých pořadů a filmů. Pár jedinců se odvážilo a zkusilo

napodobit reportáž televizních novin ve studiu. Někteří shořeli jako
papír, jiní by z fleku mohli dělat televizní reportéry. Studenti zjistili
další možnosti získávání informací a byli seznámeni s nebezpečím
vlivu médií.
O půl dvanácté se studenti přesunuli z výstavy ČT na výstavu 50.
výročí založení divadla Járy Cimrmana. Zjistili, že se jedná o českého rodáka, známého dramaturga, vědce, sochaře, malíře, filozofa a
vlastence. Podívali se na věci z mistrova dětství, fotky a rekvizity z
divadelních her a návrhy jeho geniálních vynálezů. Zjistili také, že se
jedná o výplod Divadelní společnosti Járy Cimrmana, jejímiž hlavními zakladateli jsou Šebánek, Čepelka, Smoljak a Svěrák.
Poté se všichni studenti i paní učitelka Pilařová v poklidu rozešli
a rozplynuli v davu města Brna.
Za VI. G reportér J. Nedoma

No VIDA, každoročně do HVĚZDÁRNY!
Objevovali jsme, bavili se a učili hrou!
Ve středu 16. listopadu 2016 navštívili žáci I. a II. G hvězdárnu v Brně,
kde zhlédli program Cesta za miliardou
hvězd. Viděli místa vzdálená desítky
světelných let, zjistili, jak hvězdy vznikají i jak zanikají, viděli podobu naší
Galaxie i polohu sluneční soustavy.
Program byl velice naučný a zajímavý. Po programu byla další zastávka
v zábavném vědeckém parku - VIDA
centru. Expozice je rozdělena do čtyř
tematických celků: planeta, civilizace,
člověk a mikrosvět. Zde mohli žáci
zažít zemětřesení, odpálit vodíkovou
raketu, stát se hvězdou zpravodajství,
rozpoutat tornádo, měnit tvar podmořského dna atd. Na všechny exponáty
si mohli žáci sáhnout, osobně je vyzkoušet, objevovat a bavit se hrou.
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Parlamentní Praha
V sedm hodin jsme vyjeli autobusem
do Prahy. Akce Parlamentní Praha mohla začít. Po příjezdu jsme zjistili, jak dobře
jsme na tento výlet vlastně vybavení. Kromě množství jídla, fotoaparátů a teplého
oblečení nechyběla v naší výbavě ani akční
kamera a koloběžka
Hned z Florence jsme se jeli ubytovat.
Po cestě jsme se stavili v muzeu atentátu
na tehdejšího říšského protektora a v kryptě, ve které se atentátníci skrývali a kde
také zemřeli. Potom jsme si už odložili svá
zavazadla U Bubeníčků a vyrazili směrem
Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky. Po cestě jsme neminuli ani Národní divadlo, ani Karlův most. V Poslanecké sněmovně jsme zjistili, že naše spolužačka má tetu poslankyni. Ta nás provedla
sněmovnou a vzala nás i na místa, kam bychom se jinak nedostali. Např. v tiskovém
středisku jsme se nacházeli jen pár minut
před tiskovkou premiéra a ministra vnitra.
Na galerii jsme nadšeně sledovali projednávání ekologického zákona. Tento zákon
zřejmě nebyl navrhovatelem dostatečně
vysvětlen. Když byl opozičním poslancem
požádán o jeho vysvětlení, pouze v podstatě zopakoval název zákona a výrazy, na
které byl tázán, ale jinak nepodal žádnou
užitečnou informaci. Jistě by bylo zajímavé
sledovat tohle drama dál, ale předsedající
přerušil zasedání z důvodu pauzy na oběd.

Fotografie pořízené v kuloárech sněmovny
nám zůstanou jako památka na tato zajímavá místa. Fotili jsme se pořád a všude
Pokračovali jsme na Staroměstské náměstí. Dostali jsme podrobný výklad o interiéru Týnského chrámu a potom jsme vyšplhali na věž. Výhled z ochozu byl krásný, ale
lidé naproti přes náměstí na ochozu věže
Staroměstské radnice byli o něco výš. Tak
nás průvodce pustil až ke zvonu. Někteří
odvážlivci si pod něj vlezli a „cinkli si“.
I procházka noční Prahou byla krásná.
Praha nám ukázala svou jinou tvář.
Druhý den jsme absolvovali Petřínskou
rozhlednu. Výhled byl nejen na Prahu, ale i

mnohem dál, například na Říp. Přes Hrad
a Nerudovu ulici jsme pospíchali do Senátu PČR. Výklad byl spíš než o Senátu o
architektuře, malbách a lustrech a taky o
Albrechtu z Valdštejna. Zasedací místnost
jsme tentokrát viděli prázdnou. Oběd jsme
pojali literárně - v Haškově pivnici. Následoval rozchod, další možnost povozit se
tím, co na Moravě nemáme, metrem. Sraz
jsme měli na Florenci, odkud jsme vyrazili
na Brno.
Myslím, že se nám všem výlet do Prahy
líbil a že se těšíme, až si to v maturitním
ročníku zopakujeme.
Jiří Novák, VI. G

Kloboučtí hasiči mezi studenty
V úterý 1. listopadu se naše třída 7. G účastnila přednášky o první pomoci, kterou si připravili kloboučtí hasiči. Bývalý student našeho gymnázia Adam Zeman nám spolu se svými dvěma kolegy (p.
Rašnerem a Žerávkem) živě vyprávěl příběhy z praxe, při kterých šlo
skutečně o život. Adam je jak dobrovolník u hasičů, tak i zdravotník u
záchranné služby, proto nám mohl podávat informace ze dvou odlišných pohledů. Cílem této přednášky bylo naučit nás, jak se zachovat
při situacích, kdy se člověku z jakéhokoliv důvodu zastaví srdce, zopakovali jsme si první pomoc, vyzkoušeli si masáž srdce na figuríně
a poznali jsme, jak v praxi funguje AED. Prezentace byla doplněna
i o videa ze skutečných nehod, což bylo sice místy nepříjemné, ale
hlavně naučné. Myslím si, že nyní každý z nás zvládne bez problémů
poskytnout komukoliv první pomoc, a to je nejdůležitější.
Monika Koutná, VII. G
Foto: Helena Effenbergerová

AZ-kvíz junior
V AZ-kvízu Junior soutěží holky a kluci z 5. – 7. tříd základních škol a z prim a sekund osmiletých gymnázií. Otázky
jsou směřovány spíše ke všeobecnému rozhledu a soutěžící
prokážou svoje znalosti třeba v oblasti literatury, filmu, historie,
zeměpisu, hudby a mnoha dalších oborech. V nedělním dílu,
který byl odvysílán 6. 11. 2016 v 11:35 na ČT:D, se účastnili
čtyři soutěžící a vítězem se stala naše studentka I. G Julie Urbanová a postupuje do superfinále. Tímto Julii velice gratulujeme ke krásnému úspěchu a držíme pěsti v superfinále!
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MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
nám. Míru 6, Klobouky u Brna

Tel. 519 419 211-213. e-mail: reditel@sosklobouky.cz, www.sosklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Josef Žáček

Zemědělská olympiáda 2016
Zemědělský svaz ČR pořádá v rámci
veletrhu Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti Jízdu zručnosti a zemědělskou olympiádu. Obou akcí se letos
zúčastnilo šedesát studentů z devatenácti
středních odborných škol a učilišť z pěti
krajů České republiky.
V obou soutěžích na ně čekaly hodnotné ceny, které darovaly společnosti Strom
Praha, a. s., Kverneland Group Czech,
Agrall, s. r. o., Agromachinery a Zemědělský týdeník.
Na čtvrtý ročník zemědělské olympiády
dorazilo 23 studentů z 12 středních škol.
Jak je již tradicí, s organizací soutěže napomáhá Zemědělská fakulta Jihočeské
university, konkrétně katedra zootechnických věd.
Soutěž studenti odstartovali znalostním testem o dvaceti otázkách věnova-

ných všeobecnému zemědělství, rostlinné i živočišné výrobě a mechanizaci. Pak
již následovalo poznávání kolekcí plodin,
semen, plemen hospodářských zvířat a
částí zemědělských strojů. Letošní ročník doplnil odhad hmotnosti řepy a také
tipování váhy králíka. Pak již následovala
trojice testování manuální zručnosti v podobě skládání anglické uzdečky na koně,
nakládání slámy na kolečko a slalom mezi
kužely či dojení na čas na umělém vemeni.
Naši městskou střední odbornou školu
reprezentovali tři studenti oboru agropodnikání: Lenka Stehlíková, Tadeáš Perna a
Martin Marada. I když byla konkurence veliká, vybojovali si v celkovém pořadí pěkné
umístění na 8., 9. a 10. místě. Blahopřejeme.
Text, foto: František Koráb

ZUŠ Klobouky u Brna
Bří. Mrštíků 2, Klobouky u Brna

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

Amadeus 2016 a znovu úspěšné
kloboucké klavíristky
Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus, která je určena dětem
do 11 let, vznikla z iniciativy dvou ředitelů brněnských ZUŠ, pana
Jaroslava Fuksy a paní Evy Chlebníčkové, jako vzpomínka na
Wolfganga Amadea Mozarta, který v 11 letech koncertoval v brněnské Redutě. Letošního XXIII. ročníku soutěže se v Besedním
domě ve dnech 14. až 16. října zúčastnilo celkem 67 dětí z České
republiky, Běloruska, Bulharska, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska,
Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny.

Základní uměleckou školu v Kloboukách u Brna reprezentovaly
v V. kategorii 10-ti leté Eliška a Tereza Horákovy z Klobouk u Brna.
Celkem v této kategorii soutěžilo 11 dětí, z toho 6 z České republiky. Eliška získala stejně jako v loňském ročníku krásné 2. místo a
její sestra Terezka se stala v této kategorii vítězem. Zároveň byla
porotou odměněna cenou Nejlepší český účastník. Za jejich přípravou a výbornými klavírními úspěchy stojí jejich učitelka, paní Bc.
Lenka Koudelková.
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KONCERTNÍ KALENDÁŘ 2016/2017
čtvrtek

3. 11. 2016

18,00

Klavírní koncert

úterý

22. 11. 2016

18,00

I. Interní večírek

neděle

27. 11. 2016

17,00

Rozsvícení vánočního stromu (dechový soubor)

čtvrtek

1. 12. 2016

18,00

II. Interní večírek

středa

7. 12. 2016

18,30

III. Interní večírek na Kašnici (radnice - Kašnice)

pondělí

12. 12. 2016

18,30

IV. Interní večírek

úterý

20. 12. 2016

18,00

V. Vánoční večírek

čtvrtek

26. 1. 2017

18,00

VI. Interní večírek

středa

22. 2. 2017

18,30

VII. Interní večírek

úterý

28. 3. 2017

18,00

VIII. Interní večírek

úterý

11. 4. 2017

18,00

IX. Interní večírek

čtvrtek

27. 4. 2017

18,00

JARNÍ KONCERT

čtvrtek

11. 5. 2017

18,00

X. Interní večírek

úterý

30. 5. 2017

18,00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Jindřich Demela

Z výroční zprávy ZUŠ za školní rok 2015/2016
Přijímací zkoušky
na školní rok 2016/2017
se konaly 20. a 23. 5. 2016.
Počet přihlášených
68 žáků
Počet přijatých
40 žáků
Počet nepřijatých
28 žáků

Přijatí žáci:
z Boleradic
z Brumovic
z Borkovan
z Dambořic
z Klobouk
z Kobylí

2 žáci
3 žáci
3 žáci
1 žák
11 žáků
4 žáci

z Krumvíře
z Moutnic
z Morkůvek
z Nikolčic
z Telnice
z Těšan
z Velkých Hostěrádek

Klavíristky z Klobouk opět úspěšné
na soutěži v Ústí nad Labem

Ve dnech 9. a 11. 11. 2016 se konal v
Ústí nad Labem 49. ročník mezinárodní
klavírní soutěže „Virtuosi per musica di pianoforte“. Soutěž byla dvoukolová a byla
vypsána pro 4 věkové kategorie. Letošního

ročníku se zúčastnilo celkem 61 účastníku z
15-ti zemí světa.
Ve 2. kategorii měla své reprezentantky
i ZUŠ v Kloboukách u Brna, a to desetiletá
dvojčata Elišku a Terezu Horákovy, které

6 žáků
1 žák
1 žák
1 žák
2 žáci
2 žáci
3 žáci

navštěvují 4. ročník oboru hra na klavír u p.
uč. Bc. Lenky Koudelkové. V této kategorii
soutěžilo celkem 12 dětí a z toho 3 z České
republiky.
Z 1. kola, které se konalo ve čtvrtek 10. listopadu, postoupilo 8 soutěžících a byly mezi nimi i obě
sestry Horákovy. Ve druhém
kole, které se konalo v pátek
11. 11. 2016, předvedly obě
dvě vynikající výkony a porota jim za to oběma přisoudila
krásné druhé místo.
Velké poděkování za
vzornou a úspěšnou reprezentaci školy patří také
jejich učitelce paní Lence
Koudelkové a také rodičům obou dívek, kteří je v
této činnosti velmi obětavě
podporují a vytváří jim to
nejlepší prostředí pro jejich
klavírní vývoj.
Eliška a Tereza Horákovy na Mezinárodní klavírní Eliška a Tereza Horákovy na mezinárodní klavírní
Jindřich Demela, ředitel
soutěži Amadeus
soutěži Virtuosi per musica di pianoforte
ZUŠ Klobouky u Brna
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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

Krok za krokem se sluníčkem
Letos jsme se do školky vypravili se
sluníčkem, které nás bude provázet celým
školním rokem, kdy budeme poznávat naše
město a krásnou přírodu v jeho okolí.
V září jsme se seznámili s novými kamarády, nakoukli do zahrádek, sadů, do
polí a vinohradů. V říjnu jsme pouštěli draky a spoustu nového jsme se naučili. V listopadu jsme vyráběli větrníčky, abychom
podpořili děti nemocné cystickou fibrózou a
zapojili se tak do celorepublikové akce.
Barevný podzim není nikdy stejný, takže se stále dají objevovat nové a nové věci:
hry v přírodě i ve třídě, nové písničky a říkadla, stavebnice, pohádky, plody zahrad
a lesa, zlátnoucí listí… A což teprve když k
nám přijede divadlo! Letos už nás navštívila
dvě - hudební divadlo s pohádkou ,,O Smolíčkovi“ a loutkové s ,,Vánoční pohádkou“.
Podzim se pomalu chýlí ke konci a blíží se
zimní čas, který s sebou přináší nejkrásněj-

ší svátky v roce. Na Vánoce se nejen společně těšíme, ale také se na ně připravujeme a advent prožíváme v kruhu kamarádů.
Adventní věnec jsme si vyrobili v každé třídě a pomaloučku zapalujeme jednu
svíčku za druhou a nemůžeme se dočkat,
až budou svítit všechny čtyři. V adventním
kalendáři máme každý den nový úkol, a
tak nám ten čas pěkně utíká. Pro všechny
připravujeme Čertovské odpoledne, které
jsme nazvali ,,S čerty jsou i žerty, aneb my
se čertů nebojíme“. Očekáváme návštěvu
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Mikuláše a také snad od Ježíška bude nějaká nadílka, protože jsme moóóóć hodní .
Těšíme se, až budeme vypouštět balónky s dopisy pro Ježíška, až budeme strojit
stromeček, až se půjdeme podívat na ty
kapříky, těšíme se, že nám rozkvetou barborky, že napadne sníh, že budeme všichni
zdraví a že budou
KRÁSNÉ A ŠŤASTNÉ VÁNOCE PRO
VŠECHNY…
Alena Pitlachová
Foto Archív MŠ a J.Pavlík

INZERCE
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SMLOUVA O VZÁJEMNÉ PROPAGACI
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“)
uzavřená mezi:
KOMETA GROUP, a. s.
Křídlovická 34, 603 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3781
IČ: 26296195
DIČ: CZ26296195
zastoupená panem Liborem Zábranským, místopředsedou představenstva
(dále jen „KLUB“)
a
Město Klobouky u Brna
Nám.Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
IČ: 00283258
DIČ: CZ00283258
zastoupena panem Ing. Zdeňkem Lobpreisem, starostou města
(dále jen „Město“)
I. Úvodní ustanovení
1. KLUB je účastníkem extraligy mužů v ledním hokeji a smluvně spolupracuje se spolkem KOMETA GROUP, který je účastníkem extraligy juniorů, extraligy dorostu a všech žákovských soutěží JMK. Oba subjekty mají přiděleno jedno sportovní
registrační číslo na ČSLH a tím tvoří jeden hokejový klub vystupující pod sportovním názvem HC KOMETA BRNO.
2. Město je samosprávným celkem spravovaným zastupitelstvem Města.
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“ za níže uvedených podmínek.
III. Závazky KLUBU
1. KLUB se zavazuje k prezentaci Města na oficiálních stránkách KLUBU v sekci Jižní Morava – Království Komety (či v jiné obdobné sekci při úpravě struktury webových stránek KLUBU) s možností přímého prolinku na stránky Města. Město s takovou
prezentací souhlasí a uděluje KLUBU souhlas s umístěním názvu či znaku Města na oficiálních stránkách KLUBU.
2. KLUB se zavazuje k prezentaci vzájemně odsouhlasených volnočasových zařízení Města (s možností prolinku na webové
stránky daného zařízení) na oficiálních stránkách KLUBU v sekci Jižní Morava – Království Komety (či v jiné obdobné sekci
při úpravě struktury webových stránek KLUBU) s možností prolinku na odkaz k dané akci.
3. KLUB poskytne po dobu trvání smlouvy 2 permanentní vstupenky na stání pro starostu Města na všechna domácí utkání.
4. KLUB se zavazuje ke zveřejnění názvu Města v bulletinu (programu na domácí utkání) na stránce věnované projektu Jižní
Morava – Království Komety nejméně 2x za sezonu. Město s takovou prezentací souhlasí a uděluje KLUBU souhlas s umístěním názvu či znaku Města v programu na domácí utkání.
5. KLUB se zavazuje zajistit minimálně 2x za sezónu 2016/2017 až 30 ks vstupenek (stání) na domácí utkání v základní části.
Tyto vstupenky budou městu poskytnuty pouze formou rezervace. Vstupenky je nutno vyzvednout a uhradit vždy nejdříve 4
a nejpozději 2 dny před daným utkáním na sekretariátu KOMETA GROUP, a. s. (DRFG Arena, Křídlovická 34, 60300 Brno).
Cena za tyto vstupenky není obsažena v ceně dle čl. VI odst. 1 této smlouvy. Rezervace bude provedena na základě předchozí společné dohody, přičemž je nutné zohlednit ostatní partnery projektu a volnou kapacitu haly na dané utkání.
6. KLUB zprostředkuje po vzájemné dohodě obou smluvních stran další možnosti propagace. Tyto budou případně specifikovány v písemném dodatku této smlouvy.
IV. Závazky Města
Město se zavazuje:
1. Město povoluje KLUBU používat termín „partnerské Město“ při jakýchkoliv zmínkách o projektu ve spojitosti s Městem Klobouky u Brna.
2. Město se zavazuje předat KLUBU materiál potřebný k realizaci předmětu smlouvy, tj. grafické podklady ke znaku Města
včetně manuálu k jeho použití.
3. Město se zavazuje operativně spolupracovat s KLUBEM při realizaci předmětu smlouvy.
4. Město se zavazuje zveřejnit logo projektu Jižní Morava – Království Komety (viz Příloha 1) na oficiálních stránkách Města s
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5.
6.
7.
8.

prolinkem na web KLUBU. Město je oprávněno použít logo pouze v souladu s grafickým manuálem KLUBU a jen v rozsahu
plnění závazků Města.
Město se zavazuje umístit reklamní materiál dodaný KLUBEM a schválený Městem na reklamní plochy na území Města a/
nebo v prostorách sportovních či jiných zařízení na území Města na smluvenou dobu dle specifikací uvedených v Příloze 2,
která je nedílnou součástí této smlouvy.
Město se zavazuje zajistit pravidelnou prezentaci KLUBU v místním zpravodaji dle specifikací uvedených v Příloze 2, která je
nedílnou součástí této smlouvy.
Město se zavazuje zajistit prezentaci KLUBU prostřednictvím, městského úřadu či jiných městských prostor dle specifikací
uvedených v Příloze 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Město zprostředkuje po vzájemné dohodě obou smluvních stran další možnosti propagace. Tyto budou případně specifikovány v písemném dodatku této smlouvy.

V. Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 10. 2016 – 30. 09. 2017
VI. Cenová ujednání
1. Město se zavazuje zaplatit KLUBu za splnění závazků podle čl. III. Této smlouvy částku 5.600,-Kč (slovy: pěttisícešestset korun českých) + zákonná sazba DPH. Uvedená částka zahrnuje rovněž licenci za užití loga projektu Jižní Morava – Království
Komety.
2. KLUB se zavazuje zaplatit objednateli za splnění závazků podle čl. IV. této smlouvy částku 5.600,-Kč (slovy: pěttisícešestset
korun českých) + zákonná sazba DPH. Uvedená částka zahrnuje rovněž licenci za užití názvu, resp. Znaku Města.
3. Za poskytnutá plnění vystaví smluvní strany faktury se všemi náležitostmi daňového dokladu, na základě kterých bude účtována smluvní cena.
4. Pohledávky za vzájemná plnění mezi Městem a KLUBEM budou započteny, tzn. na daňových dokladech bude poznámka
„neproplácet-zápočet“.
VII. Společná a závěrečná ustanovení
1. V případě, že KLUB nebo Město nesplní své závazky vyplývající z ustanovení této smlouvy, mají právo po předchozím písemném upozornění a dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě k odstranění nedostatků od této smlouvy odstoupit. Odstoupení
musí být realizováno formou písemného oznámení doručeného na adresu sídla KLUBU nebo Města. V případě pochybností
se má za to, že je odstoupení doručeno třetí pracovní den od jeho odeslání na adresu sídla KLUBU nebo Města.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání
o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
se předmětu plnění smlouvy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Logo projektu Jižní Morava – Království Komety
Příloha č. 2: Specifikace závazků Města
Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města Klobouky u Brna na 16 schůzi konané dne 10. 11. 2016 - čís. usnesení
25/16/16ZM.
V Brně dne ……………2016

Klobouky u Brna 15. 11. 2016

…………………...................................
Libor Zábranský, místopředseda představenstva
KOMETA GROUP, a. s.

..........................……………….............
Ing. Zdeněk Lobpreis
Město Klobouky u Brna

Příloha 1
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Příloha 2
Specifikace umístění billboardu na území Města (Čl. IV, odst. 5.)
Lokace: fotbalové hřiště TJ Sokol Klobouky u Brna
Rozměr: 3x2
Doba využití plochy: stálé
Specifikace umístění reklamního banneru na území Města (Čl. IV, odst. 5.)
Lokace: kancelář starosty města
Rozměr: 1x 0,5
Doba využití plochy: stále
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Lobpreis
Tel.: 724807796
Email: starosta@kloboukyubrna.cz
Specifikace prezentace v místním zpravodaji (Čl. IV, odst. 6.)
Název periodika: Větrný mlýn
Typ periodika: čtvrtletně
Náklad: 400 ks
Termín uzávěrky čísla (rámcově): 4. 12. 2016
Frekvence prezentace: 1x
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pavlík
Email: VetrnyMlyn@email.cz
Oficiální webové stránky Města (Čl. IV, odst. 4.)
Kontaktní osoba: Milena Strouhalová
Tel.: 519361572
Email: tajemnice@kloboukyubrna.cz

Prodejní doba v období Vánočních svátků
Potraviny „U Vašulků“ Klobouky
23.12.2016 pátek
6:00 - 17:00
24.12.2016 sobota
zavřeno
25.12.2016 neděle
zavřeno
26.12.2016 pondělí
zavřeno
27.12.2016 úterý
6:00 - 17:00
28.12.2016 středa
6:00 - 17:00
29.12.2016 čtvrtek
6:00 - 17:00
30.12.2016 pátek
6:00 - 17:00
31.12.2016 sobota
7:00 - 10:00
01.01.2017 neděle
zavřeno
02.01.2017 pondělí
6:00 - 17:00
Potraviny „U Vašulků“ Vám přejí krásné svátky vánoční a šťastný nový rok 2017.

Lékárna Cyrmex
Pá 23.12.
7:30 - 17:00
Út 27.12.
7:30 - 16:00
St 28.12.
7:30 - 16:00
Čt 29.12.
7:30 - 16:00
Pá 30.12.
7:30 - 16:00
Po 2.1.
7:30 - 17:00
Přejeme všem našim pacientům klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2017
Potraviny U Podlouckých
den
dopoledne
odpoledne
středa
Prodej kaprů
7:00 - 18:00
22.12.2015
čtvrtek
7:00 - 11:00
14:30 - 18:00
23.12.2015
pátek
8:00 - 12:00
14:30 - 18:00
24.12.2015
sobota
7:00 - 10:00
zavřeno
25.12.2015
neděle
zavřeno
zavřeno
26.12.2015
pondělí
zavřeno
zavřeno
27.12.2015
úterý
7:00 - 11:00
zavřeno
28.12.2015
středa
7:00 - 11:00
14:30 - 17:00
29.12.2015
čtvrtek
7:00 - 11:00
14:30 - 17:00
30.12.2015
pátek
7:00 - 11:00
14:30 - 17:00
31.12.2015
sobota
7:00 - 10:00
zavřeno
1.1.2016
neděle
zavřeno
zavřeno
Přejeme všem našim zákazníkům spokojené svátky a vše
nejlepší do nového roku
datum
21.12.2015

Zdravá výživa - Ivana Strouhalová
24.12.2016 sobota
zavřeno
25.12.2016 neděle
zavřeno
26.12.2016 pondělí
zavřeno
27.12.2016 úterý
8:30 - 16:00
28.12.2016 středa
8:30 - 16:00
29.12.2016 čtvrtek
8:30 - 16:00
30.12.2016 pátek
8:30 - 16:00
31.12.2016 sobota
zavřeno
01.01.2017 neděle
zavřeno
02.01.2017 pondělí
8:30 - 17:00
Vám přeje krásné svátky vánoční a šťastný nový rok 2017.
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Otevírací doba Supermarket Benapol:
23.12.2016
7 - 17
24.12.2016
7 - 12
25.12.2016
Zavřeno
26.12.2016
Zavřeno
27.12.2016
7- 17
28.12.2016
7 - 17
29.12.2016
7 -17
30.12.2016
7 - 17
31.12.2016
7 - 12
1.1.2017
Zavřeno
2.1. 2017
7-17
Přejeme všem našim zákazníkům hezké a klidné prožití vánočních svátků. V roce 2017 hodně štěstí a zdraví.

24.12 - 26.12
31.12 - 2.1.

DROGERIE Jana Svobodová,
Bří. Mrštíků 20, Klobouky u Brna, IČ 88247155
datum
den
dopoledne
odpoledne
16.12.2015
pátek
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
17.12.2015
sobota
7,30 - 11,00
18.12.2015
neděle
7,30- 11,00
19.12.2015
pondělí
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
20.12.2015
úterý
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
21.12.2015
středa
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
22.12.2015
čtvrtek
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
23.12.2015
pátek
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
24.12.2015
sobota
7,30 - 11,00
zavřeno
25.12.2015
neděle
zavřeno
zavřeno
26.12.2015
pondělí
zavřeno
zavřeno
27.12.2015
úterý
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
28.12.2015
středa
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
29.12.2015
čtvrtek
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
30.12.2015
pátek
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
31.12.2015
sobota
7,30 - 11,00
zavřeno
1.1.2016
neděle
zavřeno
zavřeno
2.1.2016
pondělí
inventura
inventura
3.1.2016
úterý
imventura
inventura
4.1.2016
středa
inventura
inventura
5.1.2016
čtvrtek
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
6.1.2016
pátek
7,30 - 12,00
13,00 - 17,00
7.1.2016
sobota
7,30 - 11,00
zavřeno
Děkujeme všem našim zákazníkům. Přejeme jim a občanům
našeho města krásné prožití svátků vánočních. V roce 2017
hodně zdraví, štěstí a vzájemné úcty a lásky.

Restaurace Twister
zavřeno
zavřeno

Pracovní doba ZEVYT s.r.o. prosinec 2016
So
17.12.2016
8
11
Ne
18.12.2016
9
12
Po
19.12.2016
8
17
Út
20.12.2016
8
17
St
21.12.2016
8
17
Čt
22.12.2016
8
17
Pá
23.12.2016
8
17
So
24.12.2016
zavřeno
zavřeno
Ne
25.12.2016
zavřeno
zavřeno
Po
26.12.2016
zavřeno
zavřeno
Út
27.12.2016
8
17
St
28.12.2016
8
17
Čt
29.12.2016
8
17
Pá
30.12.2016
8
12
So
31.12.2016
zavřeno
zavřeno
Ne
1.1.2017
zavřeno
zavřeno
Po
2.1.2017
8
17
Út
3.1.2017
8
17
Příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy v novém roce přeje kolektiv firmy Zevyt.

Květinářství Lila
Pátek 23.12.2016
8:00 – 17:00
Od 24.12.2016 do 2.1.2017
Zavřeno - dovolená
Úterý 3.7.2017
8:00 – 17:00

Skotnicová Marie Oděvy Sport
datum
den
dopoledne
odpoledne
19.12.2015
pondělí
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
20.12.2015
úterý
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
21.12.2015
středa
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
22.12.2015
čtvrtek
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
23.12.2015
pátek
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
24.12.2015
sobota
8:00 - 10:00
zavřeno
25.12.2015
neděle
zavřeno
zavřeno
26.12.2015
pondělí
zavřeno
zavřeno
27.12.2015
úterý
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
28.12.2015
středa
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
29.12.2015
čtvrtek
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
30.12.2015
pátek
8:00 - 12:00
14:00 - 17:00
31.12.2015
sobota
8:00 - 11:00
zavřeno
1.1.2016
neděle
zavřeno
zavřeno
Přejeme všem našim zákazníkům spokojené svátky a vše nejlepší do nového roku
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Okénko do starých kronik
Samoty
Martinice
Severozápadně od Klobouk, 2,5 km, leží samota Martinice.
Stojí tam bývalý cukrovar, bývalý pivovar, lihovar, továrna na vyrábění kvasnic, dvůr, myslivna a cihelna. Cukrovar založen byl okolo
roku 1840, avšak roku 1879 přestalo se zde pracovati. Martinice
přiděleny jsou do Klobouk. K cukrovaru martinickému náležely
hory čejčské, kde roku 1841 započal Ignát, rytíř Neuwall, hnědé
uhlí dolovati. Uhlí dováželo se z Čejče do Martinic na vozech. Martinice bývaly místem výletním celému okolí. V tamní cihelně našly se rozličné předměty z dob předhistorických. Schwoy ve své
topografii činí na str. 220 poznámku o zaniklé osadě Martinicích,
která roku 1562 byla již pusta. Náležela klášteru Zábrdovickému a
stávala asi tam, kde nyní je samota Martinice.

boženského, jemuž panství kloboucké po zrušení kláštera Zábrdovského náleželo. Ku každému podílu (36 statkům „familiím“)
přiděleno bylo přes 17 měřic polností, po míře luk a po 1 míře
pastvin. Poněvadž se ale posléze Kašničtí žádným listem vykázati nemohli, že jsou pozemky jejich vlastnictvím, tu majitelé statku klobouckého, bratři August a Ignát, rytíři Neuwallové, učinili
novou smlouvu ze dne 5. ledna 1830 s Kašnickými, vedle které
uznávají 36 majitelů pozemků na Kašnici za platné. Majitelé statku klobouckého ustanovili, že budoucně na Kašnických žádné
náhrady žádati nebudou, že rozdělené polnosti jsou jejich majetkem, za který ročně 38 zl. 9 a 1/4 kr. platiti mají. Tímto způsobem
zaplatili Kašničtí své pozemky dvakráte. Všechny v zápisu ze dne
30. května 1785 stanovené podmínky, jako udržování stromořadí
v obci, opravu silnice u všech cest, mají se řádně vykonávati.
Majitelé velkostatku dále svolili, že svrchu psaní majitelé familií
mohou pozemky odprodávati, vyměňovati, darovati, ale že mají
každou změnu své vrchnosti oznámiti, která své povolení k tomu
uděliti má. Konečně zakázáno podílníkům kašnickým zúčastniti
se honby, nálevu nápojů a jiných, pouze vrchnosti náležejících
práv. Zmíněné pozemky byly pak majetníkům kašnickým dne 1.
června 1836 do gruntovní knihy vloženy. Jména pozemků těchto jsou: Kamenec, Pod Mladým, Starý, Újezd, Ouzké, Čertovec,
Nad Hromodolem, Doubky, Hory, Obora, Kolíbka, Široký, Dlouhý,
Malý, Půlmíry.

Martinice

Kašnice
Dvůr Martinice roku 1890
Augustův dvůr
Tak sluje dvůr nedaleko Morkůvek, ku panství klobouckému
náležející. Postaven byl v prvé polovině 19. století a pojmenován
tak na počest spolumajitele panství klobouckého Augusta, rytíře
Neuwalla. Náleží do obce kloboucké. Asi před 7 roky odkoupila
dvůr tento správa cukrovaru ve Velkých Pavlovicích. (pozn. psáno roku 1921)
Čertovec
Za dřívějších dob byl zde dvůr, náležející ku panství klobouckému. Dvůr ten stál zde až do roku 1785, kdy pozemky prodány
byly 36 podílníkům kašnickým. Ze dvora zřízen pak byl hostinec
číslo 1. Hostinec „Na Čertovci“ obdržel své pojmenování od pozemku, na němž jest postaven. Pozemky dvoru Na Čertovci byly
kašnickým občanům prodány dne 30. června 1785 od fondu ná-

Přestavlky
Zovou se nyní pouze pozemky jihozápadně od Klobouk, patřící
do Klobouk. Za starodávna stávala zde malá vesnička Přestavlky.
Nyní není po ní žádné památky. Kdy a jak tato vesnička zanikla,
není známo. Pozemky připadly ku Kloboukům a malá část k Poleradicům (dnes Boleradicím, pozn. red.). Roku 1210 daroval Lev
Klobucký tuto vesničku klášteru Zábrdovickému. I zde objeveny
byly lochy a vyorávají se na polích rozličné starožitnosti.
Kamenec
Staří lidé zdejší se ještě dobře pamatují na mlýn „Kamenec“,
náležející Josefu Wurmovi z Klobouk. Nedaleko odtud stávala
malá vesnička Kamenec, která roku 1530 byla již v rumech. Okolo roku 1530 prodal klášter Zábrdovický, jemuž Kamenec náležel,
část polností této zaniklé vesničky moravskému zemskému hejtmanovi Janu Kunovi z Kunštátu na Lukově za 600 mor. zlatých.
Kuna založil zde veliký rybník, který nazván byl Čertovcem. V těch
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místech nacházejí lidé staré dělové koule větší i menší, z čehož se
soudí, že zde byla svedena bitva. Ve starých listinách zaznamenána jest vesnička tato pod názvem Kamenec. Kamenec daroval Lev
Klobucký klášteru Zábrdovskému roku 1210.
Skleník
Malý kousek jižně od Klobouk je skleník ku rychlení štěpované
révy na americké podložce. Vystaven byl roku 1905 pomocí státní
a zemskou. Jest zde vinařská školka a velký vinohrad. Mladíci učí
se zde šlechtění révy na podložce americké.
Kloboucké nádraží
Je asi půl hodiny od Klobouk. Vystaveno bylo roku 1908/1909,
kdy také lokálka Ždánice – Čejč byla veřejnosti odevzdána.
Z nejstarší kloboucké kroniky K. J. Bukovanského
z roku 1921 vybrala Dana Bobková. Nádraží

O třech králích
Dne 6. ledna slaví se památka Tří králů: Kašpara, Melichara a
Baltazara. Na památku Tří králů chodili 3 – 4 chlapci v předvečer
svátku po dědině a s nimi zástup ostatní chasy. Hoši oblečeni do
dlouhých „rubášů“, opásáni červenými nebo modrými pentlemi,
opatřili si zlaté papírové mitry a zlaté koruny a chodili po domech,
rozličné koledy a písně prozpěvujíce. Za starých dob chodilo jich
více, celá tlupa a měli mezi sebou svatou Dorotu, jíž „černý král“
stínal mečem hlavu. Jeden z nich nosil na dlouhé holi zářící hvězdu, druhý malou kolébku s voskovou figurkou představující Ježíška. Jakmile přišli do „jizby“, postavil král kolébku s Ježíškem
na stůl, zatímco ostatní nábožné koledy zpívali. Mezi zpěvem a
odříkáváním koled a přání král Ježíška kolébal. Po odbytých zpěvech a říkání velel jeden z králů: „ Doroto, klekni, a ty černý hlavu
jí setni!“ (což se také hned stalo). Jiní „králové“ provozovali celé
narození Páně tak, jak si to obrazotvornost našeho lidu uměla
znázornit. Nyní ovšem není o tom ani pohádky, protože se to má
za žebrotu a obecní sluha odvádí nynější „krále“ do šatlavy.
Nejznámější koleda tříkrálová je tato: „Pásli ovce pastýři, - ti
nejhezčí vartíři , anděl se jim ukázal, - do Betléma jít kázal. Ježíšek tam v jesličkách, - ovinutý v plenčičkách, - a tam běžte, pospěšte, - jistě ho tam najdete. Maria se starala, - kde by plének
nabrala, utrhla pak z růže květ, -obvinula celý svět. Z daleka se
béřeme, novinu vám neseme, - že se narodilo dítě. Svatý Josef
kolébá, Panna Maria zpívá u jesliček v chlévě, osílek ho zahřívá.

Štěstí, zdraví, pokoj svatý, přejeme vám i vašim dítkám: Radujme
se, veselme se, v tomto novém roce!“.
Nyní byli králové a jejich komonstvo štědře odměněni. Obyčejně dostávali šajnový groš, u bohatších hospodářů dva groše.
Čilá hospodyňka přidala jim k tomu kus černého uzeného masa.
A lidé tito bývali šťastni. Králové a komonstvo těšili se z darů a
hospodáři a jejich rodina z návštěvy královské.
Dříve chodili o Třech králích (i o Novém roce) také učitel, kostelník a ministranti po koledě v obci. Mezitím, co kostelníci s ministranty zpívali: „Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má
býti každý vesel. Radujme se, veselme se v tomto novém roce!
Dítě se nám narodilo, proroctví se naplnilo, radujme se, veselme
se v tomto novém roce.“ a starší kostelník pronášel přání, v každém domě naznačoval učitel na dveřích „K+M+B 1864“. Koledníci bývali obdarováni a pohoštěni. Dary sbíral starší kostelník pro
všechny koledníky. V předvečer svátku Tří králů světí se ve slovanských zemích voda, sůl a křída. Vodou vykropují hospodyně
světnice, komory a stodoly, křídou napíší na dveře jména tří králů
a tři křížky. V některých domech zůstanou jména tří králů po celý
rok na dveřích proto, aby svatí tři králové domu a majetku šetřili,
jinak se jména tří králů vbrzku smažou, aby prý slepice více vajec
nesly.
Z nejstarší kroniky K. J. Bukovanského z roku 1921 vybrala
Dana Bobková.

Návrat na místo činu se povedl
Po dlouhých 14 letech se společenský
večer s dobročinnou aukcí Diakonie BETLÉM letos vrátil tam, kde kdysi odstartovala
jeho úspěšná tradice, do Klobouk u Brna. A
byl to návrat s plnou parádou.
Využili jsme zrekonstruovanou sokolovnu, která nám poskytla víc než příjemné
prostředí. Velkou radost nám udělala bohatá účast hostů místních i vzdálenějších,
které pozdravili patron večera Ing. Stanislav
Juránek, senátor Ing. Jan Hajda, poslanec
Ing. Josef Uhlík a starosta Brumovic Antonín Košulič.
Naši milí kolegové Honza Gavlík a Tomáš Vostřák neotřelým a velmi působivým
dojmem představili účel, na který byl výtěžek večera určen. Dobrou náladu svým
originálním hudebním programem vnesli

členové Husákova Quarteta, jimž plný sál
za jejich multižánrový program nadšeně
aplaudoval.
Po krátké přestávce už patřilo pódium
exponátům a licitátorovi Miroslavu Strouhalovi, který kladívkem odklepával jednotlivé
vydražené kousky. V dobročinné aukci, která nabídla celkem 52 exponátů, se dražily
výrobky klientů, výborná vína i krásná umělecká díla.
Největší zájem dražitelů vzbudily především obrazy klientů, z nichž se za nejvyšší
částku prodal obraz Na statku od Moniky
Bohdálkové z Mirandie. Konečný výnos
dražby se vyšplhal na úžasných 400.100
Kč, které budou použity k úhradě nákladů
spojených s vybudováním Sociálně terapeutického centra v Brumovicích.
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Další návštěvníci nás po dražbě podpořili zakoupením drobné keramiky, mýdel,
svíček, šperků, přáníček a dalšího dárkového zboží. Příjem z tohoto prodeje činil
21.285 Kč, které navýšily výtěžek dražby.
Naše vděčnost a poděkování za krásný
večer patří všem těm, kteří nám věnovali
dary do aukce, dražitelům a také partnerům
večera.
Sociálně terapeutické centrum zahájí
svou činnost od 1. 1. 2017 a bude otevřeno
každý všední den od 8 do 16 hodin; je určeno pro dospělé osoby s jakýmkoliv zdravotním postižením. Klienty budou zčásti uživatelé stávajících služeb střediska a zčásti
zájemci z okolí, kteří mají chuť poznat nové
přátele, chtějí tvořit a učit se novým věcem.
Celé centrum je bezbariérové a bude přijí-

mat i klienty s tělesným postižením a pohybovými problémy.
Východiskem služby je předpoklad, že
život člověka se zdravotním postižením by
měl být co nejvíce srovnatelný s životem
jeho vrstevníků: část dne trávit v zaměstnání, další část péčí o domácnost, ale také
třeba odpočinkem. Chceme, aby si naši uživatelé dokázali poradit v běžných životních
situacích: jak zvládat emoce, jak komunikovat, napsat e-mail, jak si koupit lístek na
autobus, nebo jaký je společenský bonton
při návštěvě restaurace, kina nebo kavárny.
Je běžné, že člověk ráno opouští svůj
domov a jede do zaměstnání, kde vytváří
něco hodnotného, plní zadané úkoly. Stejně
tak uživatelé STD budou ráno docházet do
centra a tam si budou mít možnost vybrat
dle svých možností, schopností a zájmů
z nabídnutých činností. V provozu bude 5
dílen: keramická, textilní, dřevodílna, dílna
pro výrobu mýdel a svíček a výtvarná dílna. V našem centru jsme mysleli na vše,
na prostor pro práci i odpočinek, na něž má
každý zaměstnanec právo. Proto je centrum vybaveno i malou kuchyňkou, která
bude jednak prostorem k přípravě svačinek
o přestávce, ale také k dalším pracovním
činnostem. Uživatelé se zde budou učit
obsluhovat běžné kuchyňské spotřebiče,
připravovat jídlo a vše, co s tím souvisí. V

centru budou pracovat celkem čtyři odborní
pracovníci zaměření na sociální rehabilitaci
a pracovní terapii.
Centrum disponuje také dvorem, který propojením se dvorem Mirandie vytvořil
krásný, uzavřený a hlavně bezpečný venkovní prostor. Máme v plánu v něm vybudovat ještě chodník „bosou nohou“ a bylinkovou zahrádku. Součástí aktivit centra
budou příležitostné akce pro veřejnost, k
nimž prostor dvora přímo vybízí. Dotvoření
tohoto venkovního prostoru nám pomůže
zafinancovat projekt „Otevřené nádvoří i
srdce“, který bude možné finančně podpořit
v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“ v době od 6. 12. 2016 do 6. 1. 2017
na internetové adrese http://www.csobpomaharegionum.cz/rocnik-2016.
Pokud vás informace o naší nové bezplatné službě zaujaly a víte o někom, kdo
by o ni mohl mít zájem nebo komu by mohla
prospět, nechť nás kontaktuje. Rádi každému nové prostory ukážeme a podáme bližší
informace.
Slavnostní otevření centra a možnost
jeho prohlídky připravujeme na neděli 26.
února 2017 od 14 hodin. Program začne
děkovnou bohoslužbou v modlitebně ČCE
v Brumovicích.
Jana Lexová
Foto: Renata Hasilová

Pozitivní změny na lince 109 Klobouky–Brno
Před několika lety, když probíhala rekonstrukce ul. Nádražní
a tato nebyla vůbec obsluhována dopravou, se ukázalo, jak je
pro některé obyvatele těžké jít třeba 15 minut na náměstí na autobus. Někomu to možná přijde směšné, ale dokáže si představit
někoho třeba v Brně, že by měl na zastávku MHD tak daleko?
Tam by to asi neprošlo. Po rekonstrukci se stav vrátil k normálu, i
když spodní část Klobouk je na tom s obslužností pořád hůř, některé spoje z Brna končí na náměstí, některé pokračují směrem z
náměstí po Brněnské na Kašnici a tak je to i ve směru na Brno a
hlavně ráno. Nejhorší stav je asi o letních prázdninách mezi 5.45
až 7.20 hod. – prostě žádný spoj. Když mě požádala jedna paní
učitelka, jestli by nešlo zjistit, zda by se nedalo vystupovat na znamení na nové zastávce u hřbitova i ve směru od Hodonína, byl
to impuls kontaktovat Kordis, co se s tím dá dělat. Tam má linku
109 na starosti p. Ing. Wícha. Je až s podivem, že to dříve nikoho
nenapadlo, když se tato nová zastávka prosazovala a nakonec i
přes odpor některých se ji podařilo – myslím k velké spokojenosti
cestujících – zřídit. Takže první dobrá zpráva - od nového jízdního
řádu, tj. od 11. 12. 2016, bude tato zastávka fungovat na výstup

na znamení i ve směru od Hodonína. Po krátkém rozhovoru s p.
Wíchou již bylo jasné, v čem je hlavní problém návrhů na zlepšení obslužnosti – vše rozhodne v samém závěru Kraj, který platí
dopravcům od kilometrů. Takže i když je teď hlavním dopravcem
u nás firma Bors a její busy jedou po Nádražní, není samozřejmostí, že zastaví v zastávce u Nerie a u samoobsluhy. V zastávce
u Nerie je problém pro busy, které z Nerie vyjíždějí a musely by
do zastávky pro svou velikost couvat, tam se to nepodařilo. Podařilo se u zastávky u samoobsluhy, kde bude zastavovat nově
spoj 5.39 z náměstí, o prázdninách také spoj 6.19. Podrobnosti
si je třeba nastudovat v novém jízdním řádu, který bude zakrátko
na zastávkách a na internetu www.kordis.cz. Jinak, p. Wícha je
velice vstřícný, oslovit ho může každý. Kdo cestuje celý život do
zaměstnání jako já veřejnou dopravou, jistě vzpomene, jak to bylo
dříve před zavedením IDS krušné - přeplněné a zastaralé busy
bez topení, nevyhovující zastávky; jen ochotní kloboučtí řidiči,
kteří už nejsou mezi námi, pánové Rozbořil, Káňa, Pilát a Vrbas
nám to cestování trochu zpříjemňovali. Díky jim za to.
Příjemné cestování přeje Hana Dršková.
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Stolní tenis
Okresní přebory nejmladšího
a mladšího žactva

Okresní přebory staršího
taršíh
žactva a dorostu

Státní svátek 28. říjen patřil nejmladším vyznavačům nejmenšího míčku. V tělocvičně ZŠ Klobouky u Brna se konaly okresní přebory. Sportovci z Břeclavi, Drnholce, Klobouk, Mikulova a
Vranovic bojovali mezi sebou o tituly okresních přeborníků. Velmi
dobře si vedli zástupci našeho oddílu, kteří vybojovali v kategoriích jednotlivců tři prvá místa ze čtyř. Čtvrtý titul po zásluze získal
Daniel Borovička z Jevišovky-Drnholce. I ve čtyřhrách získaly děti
domácího oddílu medailová umístění.

V Kloboukách se také konaly okresní přebory staršího žactva
a dorostu. Jako termín byl vybrán tradičně 17. listopad. V našem
okrese pracuje s mládeží málo oddílů. To dokazuje i slabá účast
mladých stolních tenistů. Dorostenců soutěžilo 14, dorostenky 4.
V kategorii starších žáků se turnaje zúčastnilo 13 chlapců a 5
děvčat.
Náš oddíl se v konkurenci oddílů z Břeclavi, JevišovkyDrnholce, Kobylí, Pouzdřan a Šitbořic prosadil ziskem čtrnácti
medailí, z toho bylo šest zlatých. Stal se tak nejúspěšnějším oddílem našeho regionu. Je velká škoda, že z Břeclavi přijeli jen 3
závodníci.

Výsledky klobouckých dětí.
Dvouhry:
• Nejmladší žáci: 1. Ondřej Pilát
• Nejmladší žákyně: 1. Pavla Hutáková
• Mladší žákyně: 1. Aneta Knappeová, 5. Pavla Hutáková
• Mladší žáci: 3. Ondřej Pilát, 5.-8. Tomáš Baturný, Ondřej
Huták
Čtyřhry:
• Nejmladší žákyně: 2. Hutáková – Tichá (Klobouky–Břeclav)
• Mladší žákyně: 1. Knappeová – Janoušková (Klobouky–
Břeclav)
• Mladší žáci: 2. Pilát – Baturný,
• 5.-7. Huták – Stejskal (Klobouky–Vranovice)

Medailová umístění klobouckých stolních tenistů.
Dvouhry:
• Dorostenci: 3. Jiří Šubík
• Dorostenky: 1. Aneta Vodáková
• Starší žáci: 1. Ondřej Klímek, 3. Daniel Dostál
• Starší žákyně: 3. Aneta Knappeová
Čtyřhry:
• Dorostenci: 1. Himal – Šubík (Jevišovka–Klobouky), 3.-4.
Klímek – Maněk (Klobouky–Břeclav)
• Dorostenky: 1.Knappeová – Vodáková
• Dorost smíšená čtyřhra: 1. Šubík – Vodáková, 3.-4. Klímek –
Knappeová
• Starší žáci: 1. Klímek – Dostál Daniel, 3.-4. Dostál Dominik
- Pilát
• Starší žákyně: 2.Knappeová – Hutáková
Starší žactvo smíšená čtyřhra:
• 2. Dostál Daniel – Halasová (Klobouky–Šitbořice)
• 3.-4. Dostál Dominik – Hutáková
• 3.-4. Klímek – Knappeová

Nástup mladšího žactva

Děti klobouckého oddílu se v okresním měření sil předvedly v
dobrém světle. Získaly celkem deset zlatých medailí. Škoda, že
se z důvodu nemocí nemohli přeborů zúčastnit i další chlapci a
děvčřata oddílu. Za dobrou organizaci obou akcí je třeba poděkovat rodičům, kteří pomohli s přípravou i průběhem obou turnajů.

Smíšená čtyřhra dorostu 1. místo Šubík – Vodáková,
3. místo Klímek – Knappeová

Čtyřhra dorostenek 1. místo Knappeová – Vodáková
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Mistrovské soutěže jsou v plném tempu
Začátkem září byly zahájeny mistrovské soutěže družstev.
Kloboucký oddíl celkem úspěšně reprezentuje 5 týmů.
Muži A, vítěz okresního přeboru, se zabydlují v krajské soutěži II. Zatím všechna utkání hráli v sestavě: Kratochvíl, Sedláček,
Svoboda Petr a Volek. Po necelé odehrané polovině jsou v horní
části tabulky s reálnou šancí postupu do vyšší soutěže.
Muži B hrají okresní přebor II. V současné době jsou na
druhém místě a jejich přáním je postup. V sestavě se střídají:
Hrabec, Matyáš, Ryšavý, Svoboda Aleš a Šubík. Do hry zasáhli
také Blažek Petr, Klímek, Páleník.
V okresním přeboru IV získává zkušenosti naše „céčko“.
Cílem je, aby v sestavě byl maximálně 1 muž – většinou je i řidičem, a ostatní kádr „mužstva“ tvoří mládež oddílu. V současné
době bojuje o 3. místo.
Dorost soutěží v okresním přeboru. Ke hře dostává příležitost
co největší počet dětí, které se chtějí probojovat do play-off a tam

usilovat o některou z medailí. O co nejlepší
umístění v divizi se snaží kloboucké ženy.
Jejich kádr je malý. Družstvo se opírá o
výkony Dany Strakové, Anety Vodákové a
Anety Knappeové. Tato děvčata v bojích o mistrovské
body doplňuje Lucie Pilátová.
Mládež oddílu se mimo mistrovská utkání zúčastňuje krajských bodovacích turnajů. V současné době je v bodování družstev umístěna na 8. místě JMK. K lepšímu umístění chybí oddílu
body Petra Svobody, který v letošní sezóně hraje mládežnické
soutěže za SKST Hodonín, kde převážně i trénuje.
Členové oddílu přejí všem občanům našeho města krásné
prožití svátků vánočních a v roce 2017 hodně zdraví, štěstí a
sportovcům také hodně úspěchů.
Volek Pavel
Foto Ing. Libor Svoboda

INZERCE

KULTURNĚ
INFORMAČNÍ
CENTRUM
Klobouky u Brna
Kalendář kulturních akcí
leden – květen 2017
21. 1. 2017

Ochutnávka zabíjačkových pochoutek, TJ Sokol, oddíl kopané

27. 1. 2017

Ples MěSOŠ Klobouky, Sokolovna

3. 2. 2017

Reprezentační ples MěVG , Sokolovna

18. 2. 2017

Radniční ples, Sokolovna

březen 2017 Cyklus přednášek, Sokolovna
18. 3. 2017

Maškarní ples TJ Sokol, Sokolovna

březen 2017 Měsíc knihy v městské knihovně
1. 5. 2017

Tradiční kloboucký jarmark, doprovodné akce
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INZERCE

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům, kteří od 21. 9. 2016
do 30. 11. 2016 oslavili životní jubileum
85 let
14. 11. Ludmila Dřevová, Nádražní
90 let
13. 10. Františka Linková, Údolní
92 let
10. 11. Karel Matula, Vinařská
Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
• Vendula Svrčková
• David Volek
á
• Nikola Chmelíčková
• Tereza Richterová
• Jakub Richter
a
• Mikuláš Nejezchleba
• Dominik Sakala
• Matěj Adámek
• Mia Slavíková

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

Navždy nás opustili
• Vladimír Fila, roč. 1934
• Miluše Maláčová, roč. 1935
• Josef Uhýrek, roč. 1950
• Růžena Vašíková, roč. 1944
• Jarmila Šulcová, roč. 1947
• Josef Krupica, roč. 1929

Pf 2017
Přejeme všem našim čtenářům a přispěvovatelům klidné a
spokojené Svátky. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci v
roce 2016. Zároveň přejeme vše nejlepší do nového roku.
Redakce Větrného mlýna

Koupím rodinný dům v
Kloboukách a okolí,
tel. 737735172

Dovolte mi abych na tomto místě poděkoval člence
rady paní Marii Vlčkové za její dlouholetou práci v
radě. Marie Vlčková pracovala v RR VM od
rovných 10 let. Nyní ze zdravotních důvodů končí v
s jejími příspěvky se budete setkávat na stránkách
mlýna i nadále.

Koupím byt v Kloboukách
tel. 723981859

Redakční
Redakční
r. 2007
RR, ale
Větrného
J. Pavlík
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Společenský večer s dobročinnou aukcí
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Jaroslav Pavlík

Dopis Ježíškovi

Mikulášská besídka MŠ v Sokolovně
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Foto: Jaroslav Pavlík

