budovy zámku č.p. 169 nám. Míru 1
na pozemku parc. č. 1 v k.ú. Klobouky
u Brna – stávající prodejna cukrárna a
kavárna s termínem od 1. 1. 2012.
Žádosti o pronájem musí obsahovat
podnikatelský záměr a nabídku na výši
ročního nájemného v zalepené obálce.
Lhůta pro zveřejnění záměru se stanovuje od 17.10. do 4. 11. 2011

ZPRÁVY

z radnice

Rada města j m e n u j e
paní Alenu Pitlachovu ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Klobouky u Brna s účinností od
1.1.2012
O komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce a rozšíření
sokolovny“ ve složení: Ing. Zdeněk
Lobpreis, RNDr. Přemysl Pokorný,
Milena Strouhalová, jako náhradníka
jmenuje Ivonu Lobpreisovu
O hodnotící komisi pro výběrové řízení
na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“ ve složení: Ing. Zdeněk Lobpreis,
RNDr. Přemysl Pokorný, Yveta Jančová, Miroslav Navrátil, Ing. Petr Pilař,
jako náhradníka jmenuje: Mgr. Pavla
Klementa a Ing. Janu Baturnou
O

14. schůze Rady města
Klobouky u Brna
konaná dne 8. 12. 2011
Rada města s c h v a l u j e
O hodnotící kriteria pro výběrové řízení
na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“ s tím, že stanovení váhy bude
70% cena, 20% termín, 10% prodlení.
Maximální cena rekonstrukce a rozšíření sokolovny – 30 mil.Kč včetně
DPH
O podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro mateřskou školu Klobouky u Brna, jejíž činnost vykovává příspěvková organizace Mateřská škola
Klobouky u Brna, které se týká zápis
nové ředitelky paní Aleny Pitlachové,
s účinností od 1.1.2012 a ukládá starostovi města Klobouky u Brna podat
výše uvedenou žádost Krajskému úřadu JmK, odbor školství
O prominutí části nájemného na nebytové prostory v přízemí budovy zámku
p.č. 169 (cukrárna, kavárna) za období od 1.12.2011 do 15.12.2011 z důvodů renovace nebytového prostoru
O poskytnutí neinvestičního transferu pro
rok 2012 z rozpočtu města pro Diakonii ČCE – středisko BETLÉM Klobouky u Brna ve výši 10 tis. Kč
O uzavření smlouvy o nájmu nebytových
prostor části kanceláře v budově zámku č.p. 169 nám. Míru 1 na pozemku
parc. č. 1 v k.ú. Klobouky s termínem
od 1. 1. 2012 o výměře 10 m2 s Úřadem práce ČR, se sídlem na Karlově
náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
4 měsíce s účinností od 1.1.2012 za
nájemné ve výši 1,- Kč/m2 a současně z organizačních důvodů schvaluje dohodu ukončení nájmu nebyt.
prostor uzavřenou s Úřadem práce v
Břeclavi k 31.12.2011 záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí

16. schůze Rady města
Klobouky u Brna
konaná dne 19. 1. 2012
Rada města s c h v a l u j e
O ukončení platnosti Smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 3/2008 na pronájem nebytových prostor v přízemí
budovy zámku č.p.169 – stávající poradenské centrum pro klienty Českomoravské stavební spořitelny, k datu
30. 4. 2012 (splnění čtyřměsíční výpovědní doby dle výše uvedené smlouvy)
O záměr na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy zámku č.p.169
nám. Míru 1 na pozemku parc.č. 1 v
k.ú. Klobouky u Brna – stávající poradenské centrum pro klienty Českomoravské stavební spořitelny, s termínem
nejpozději od 1. 5. 2012. Žádosti o
pronájem musí obsahovat podnikatelský záměr a nabídku na výši ročního
nájemného v zalepené obálce. Minimální cena nájemného se určuje na
400 Kč/m2. Lhůta pro zveřejnění záměru se stanovuje od 24. 1. 2012 do
29. 2. 2012
O přidělení zakázky zpracování projektové dokumentace – „Rekonstrukce
a rozšíření sokolovny“, společnosti
Geprostav projekce s.r.o., Plucárna
3832/1a, 695 01 Hodonín, za cenu
360.000,- Kč včetně DPH, která je
ekonomicky nejvýhodnější a splňuje
všechny požadované parametry
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nájemní smlouvu č. 1/2012 ke služebnímu bytu na ulici Vinařská 29, v budově základní školy. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od
1.1.2012 do 31.12.2012
ukončení platnosti Smlouvy o nájmu
pozemků č. 3/11 na pronájem pozemků parc.č. 1911/1, 1911/2, 1911/3 a
1913 v trati U Větřáku v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 1044 m2 dohodou k datu 31. 1. 2012
záměr na pronájem pozemků parc.č.
1911/1, 1911/2, 1911/3 a 1913 v trati U Větřáku v k.ú. Klobouky u Brna o
celkové výměře 1044 m2 na dobu neurčitou, za obvyklé nájemné ve výši
2500,- Kč/ha za pozemky pro zemědělské obhospodařování a 1500,- Kč/
ha za vinice
záměr na pronájem pozemku parc.č.
607/1 v trati U Větřáku v k.ú. Klobouky
u Brna – zahrada za domem č.p. 481
na ulici Břízová, o celkové výměře 344
m2, na dobu neurčitou, za obvyklé nájemné ve výši 2500,- Kč/ha
vypovězení Smlouvy o nájmu pozemku č. 7/07 firmě Kříž, spol.s.r.o. se sídlem Košík, Doubravany čp. 39, ke dni
31. 12. 2011 z důvodu neplacení nájemného po dobu delší než 3 měsíce,
na základě výše uvedené smlouvy čl.
3 odst. 5
v souladu s doporučením komise životního prostředí pokácení dvou smrků na
pozemku parc.č. 620/3 v k.ú. Klobouky
u Brna, za zahradou pana Bálky, podél
chodníku na ulici Břízová
v souladu s doporučením komise životního prostředí pokácení lípy na pozemku parc.č. 890/1 v k.ú. Klobouky u
Brna, před domem č.p. 424. Strom je
proschlý, nebezpečí ohrožení zdraví a
majetku
v souladu s doporučením komise životního prostředí pokácení jírovce na
pozemku parc.č. 1661/4 v k.ú. Klobouky u Brna před domem č.p. 570
výroční zprávu o svobodném přístupu
k informacím za rok 2011 – na MěÚ
byly podány tři žádosti o informace dle
zákona č.106/1999Sb
zakoupení cen do tomboly na krojový
ples ve výši 10.192,- Kč a dále ceny do
tomboly na ples hasičů, MěVG, MěSOŠ a Sokola dle směrnice č.17, čl.III,
bod 2 o poskytování darů z rozpočtu
města a zakoupení dárkového balíčku
v hodnotě 2.000,-Kč
ceník služeb na výrobu pořadů pro
místní vysílání kabelové televize s
účinností od 1.1.2012
vstupné na krojový ples ve výši 80,Kč a 40,- Kč. Cena losů je 50,- Kč
zapůjčení cimbálu ve vlastnictví města
pro potřeby Základní umělecké školy
pokračování na str. 2

vá, Miroslav Navrátil, Mgr. Pavel Klement, Ing. Petr Pilař, jako náhradníka
jmenuje: Mgr. Pavla Klementa a Ing.
Janu Baturnou

Klobouky u Brna na dobu neurčitou
formou bezplatného smlouvy o výpůjčce
Rada města n e s c h v a l u j e
O v souladu s doporučením komise životního prostředí kácení ořechu na pozemku parc.č. 1307 před domem č.p.
561 na ulici Císařova. Důvody uvedené žadatelkou považuje Rada města
za nedostačující
17. schůze Rady města
Klobouky u Brna
konaná dne 2. 2. 2012
Rada města s c h v a l u j e
O v souladu s doporučením komise životního prostředí pokácení dvou ořešáků královských na pozemku parc.č.
1143/1 a 1143/3 v k.ú. Klobouky u
Brna
O revokuje usnesení rady ze dne
19.1.2012 č. 2/12/16RM o přidělení
zakázky zpracování projektové dokumentace – „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“, společnosti Geprostav
projekce s.r.o., Plucárna 3832/1a,
695 01 Hodonín, za cenu 360.000,Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu že
uvedená společnost městu předložila
návrh Smlouvy o dílo, do kterého však
zapracovala vícepráce, které původní nabídku navýšily téměř o polovinu
schvaluje rada města zrušení výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace – „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“
O vyhlášení nového výběrového řízení
a hodnotící kriteria na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce a
rozšíření sokolovny“ s tím, že stanovení váhy bude 70% cena, 20% termín,
10% prodlení. Maximální cena rekonstrukce a rozšíření sokolovny – 30 mil.
Kč včetně DPH
O Dohodu o partnerství k projektu IDS
Klobouky u Brna se společností KORDIS JMK s.r.o. Brno
O Reklamní inzerci v mapovém průvodci Mikroregionu Hustopečsko za cenu
2.600,- Kč bez DPH
Rada města j m e n u j e
O komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce a rozšíření
sokolovny“ ve složení: Ing. Zdeněk
Lobpreis, RNDr. Přemysl Pokorný,
Milena Strouhalová, jako náhradníka
jmenuje Ivonu Lobpreisovu
O hodnotící komisi pro výběrové řízení
na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“ ve složení: Ing. Zdeněk Lobpreis,
RNDr. Přemysl Pokorný, Yveta Jančo-

Rada města p o v ě ř u j e
O starostu města jednáním s Ing. Borisem Bielym ve věci technické pomoci
při organizaci a provedení administrativních úkonů veřejné zakázky na
zhotovitele projektové dokumentace
„Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“
dle zákona č. 137/2006 Sb.
8. zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
konané dne 24. 11. 2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č.5
O uzavření Dohody o postoupení práv a
povinností ze smlouvy o nájmu bytu,
ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě
k bytové jednotce a ze smlouvy o finanční spoluúčasti občana na výstavbě bytů ve vlastnictví města Klobouky
u Brna, k bytu č.4 v bytovém domě č.p.
829 na ulici Kašnická 3 mezi současným nájemcem a budoucími nájemci
O uzavření Smlouvy o zániku věcného
břemene s obcí Velké Hostěrádky.
Věcné břemeno spočívalo v uložení
vodovodního řádu ve vlastnictví města
Klobouky u Brna, na pozemcích obce
Velké Hostěrádky. Po odprodeji této
části vodovodního řádu obci Velké
Hostěrádky zanikl důvod pro zřizování
věcného břemene
O uzavření nové Smlouvy o zřízení a
provozu sběrného místa kolektivního
systému Ekolamp, zajišťujícího zpětný
odběr použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností
O uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s firmou
JMP Net, s.r.o. se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1
O „Smlouvu o dílo na vypracování žádosti o dotaci, zajištění a organizace zadávacího řízení na dodavatele stavebních
prací a zajištění dohledu nad čerpáním
dotace po celou dobu průběhu realizace projektu“ se společností Eurovision, a.s. Brno, předmětem smlouvy
je vypracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS
2 Jihovýchod pro projekt s pracovním
názvem „Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna. Odměna za vypracování žádosti o dotaci je sjednaná ve
výši 80.000,- Kč bez DPH, odměna
za organizace zadávacího řízení je ve
výši 60.000,- Kč bez DPH a odměna
za zajištění dohledu nad čerpáním dotace po celou dobu průběhu a realizace projektu je ve výši 45.000,- Kč bez
DPH
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„Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13000113“ z důvodů rekonstrukce náměstí s Provozovatelem
distribuční soustavy E.ON Distribuce,
a.s. Náklady za provedení přeložky
jsou ve výši 1.193.859,- Kč
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
projektové
dokumentace
– „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“. Termín pro podání nabídek je do
31.1.2012
dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, uzavřený
mezi městem Klobouky u Brna a Jihomoravským krajem
prodej movitého majetku - stanové
základny v Hornicích u Jemnice, dle
inventurního soupisu příspěvkové organizace města – Základní škola Klobouky u Brna , za dohodnutou cenu ve
výši 175 tis. Kč

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
komisi životního prostředí a kontrolní
výbor provedením kontrol připojení
občanů na veřejnou kanalizaci, včetně
kontroly výpustí do potoka. Jedná se
zejména o obyvatele ulic Brněnská,
Bří Mrštíků, Jirásková, Krátká, Masarykova, Nádražní a Příční. Termín do
31.12.2011. Občané budou o provedení kontrol předem informováni
O kontrolní výbor provedením kontroly nepovoleného záboru veřejného
prostranství, nepovolených staveb
a případného poškozování životního
prostředí na pozemcích města, kolem
rodinného čp. 667/27, ul. Vinařská a
vypracováním postupu města ve věci
sjednání nápravy současného stavu v
souladu s příslušnými zákony a vyhláškami města, tj. zákon o obcích, stavební zákon, zákon o životním prostředí,
vyhláška města o místních poplatcích
apod.
O

9. zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
konané dne 15. 12. 2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č.6
O „Smlouvu o zastavení pohledávek z
pojistného plnění č.ZP-P4/222/02/LCD
uzavřenou s Českou spořitelnou a.s.
O upravený návrh rozpočtu pro rok 2012
O předložený návrh rozpočtového výhledu pro roky 2012 až do roku 2021
O podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatný převod spoluvlastnického
podílu ve výši 1/2 k pozemku parc.č.
2527/29 v k.ú. Klobouky u Brna, který
se náchází zčásti pod místní komunikací vedoucí kolem areálu skládky
Martinice
O

O

O

O

O
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kalkulaci ceny stočného na rok 2012,
cena stočného bude od 1.1.2012 ve
výši 23,34 Kč/m3 včetně DPH, tj. dle
směrného čísla - 70,- Kč za osobu a
měsíc
kalkulaci ceny vodného, cena vodného bude od 1.1.2012 ve výši 33,- Kč/
m3 včetně DPH a kalkulaci ceny vody
předané pro obec Velké Hostěrádky
ve výši 28,- Kč včetně DPH
přílohu k Obecně závazné vyhlášce
města Klobouky u Brna č. 3/2010 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů.
Místní poplatek pro rok 2012 zůstává
ve výši 350,- Kč za osobu a rok
postup města ve věci odstavení kanalizačních výpustí zaústěných do
potoka, tj. výzvu občanům k přepojení
do veřejné kanalizace a v případě, že
tak neučiní, město provede zaslepení
těchto kanalizačních výpustí
návrh na jmenování členů školských
rad ve složení: Základní škola: p. Radek Holásek, p. Ladislava Tomanová,
p. Michal Marcolla, MěSOŠ: RNDr.
Zdeňka Hálková, RNDr. Zdeňka Vlčková, MěVG: Ing. Miloslav Plocek, JUDr.
Dagmar Strejčková, p.Yveta Jančová
připojení města Klobouky u Brna k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
dne 10.3.2012
plán rozvoje města Klobouky u Brna
na rok 2012

Zastupitelstvo města j m e n u j e
O komisi pro jednání v dodavatelem
stavebního díla - chodníky na ulici Zahradní, realizované v roce 2009, ve
složení: Miroslav Navrátil, Ing. Zdeněk
Lobpreis, Yveta Jančová
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu města k dalšímu jednání s
Českobratskou církví evangelickou ve
věci směny pozemků parc.č. 2405/1 a
1402 v k.ú. Klobouky u Brna

O

10. zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
konané dne 23. 2. 2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č.1/2012
O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo „Náměstí a nádvoří zámku v Kloboukách u Brna“ – úprava DPS 1. etapy projektu - Přestupní terminál IDS
Klobouky u Brna - s projektantem Ing.
arch. Jaromírem Walterem, Vodova
98, Brno za cenu 47 tis. Kč bez DPH
O uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci
„Příjezdové komunikace pro terminál
IDS v Kloboukách u Brna“ s projektantem Ing. arch. Jaromírem Waltrem za
O

O

O

O

O

O

O

dohodnutou cenu ve výši 160 tis. Kč
bez DPH
vyhlášení výběrového řízení a hodnotící kriteria na zhotovitele stavby „Náměstí a nádvoří zámku v Kloboukách u
Brna“ – úprava DPS 1. etapy projektu
- Přestupní terminál IDS Klobouky u
Brna“ s tím, že stanovení váhy bude
70% cena, 20% termín, 10% prodlení
podání žádosti o dotaci ke Státnímu
fondu životního prostředí na zateplení
budovy základní školy
záměr na prodej části pozemku parc.č.
183/21 v k.ú. Bohumilice o výměře
40 m2 za cenu 200,- Kč/m2 a úhradu
nákladů na geometrické oddělení pozemku
aktualizovaný seznam členů zásahové
jednotky HZS Klobouky u Brna, platný
s účinností od 1.1.2012
postup komise jmenované ZM pro jednání se zástupci společnosti ROSS
s.r.o a navrhuje pověřit starostu města jednáním se zástupci společnosti
ROSS s.r.o. ve věci prodloužení záruky
stavby - chodník ul. Zahradní, na 7 let
pověřilo ve smyslu §54 odst.2 zákona
č.183/2006Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, že Územní plán Klobouky u
Brna není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami
územního rozvoje Jihomoravského

O

O

O

kraje, s výsledkem řešení rozporů
nebo stanoviskem krajského úřadu
vydává na základě §6 odst.5 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, Územní plán Klobouky u Brna, formou opatření obecné
povahy podle správního řádu tak, jak
je uveden v příloze tohoto usnesení
rozhoduje podle ustanovení §172
odst.5 č. 500/204Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, o námitkách
uplatněných proti návrhu Územního
plánu Klobouky u Brna, jak je uvedeno
v rozhodnutí o námitkách uplatněných
k Návrhu Územního plánu Klobouky u
Brna, jako součásti odůvodnění Územního plánu Klobouky u Brna
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/222/02/
LCD ze dne 6.1.2003, s Českou spořitelnou, a.s.

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
nabídku radia Impuls na zařazení této
rozhlasové stanice do sítě TKR a odkládá jednání se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ o finančním vyrovnání za rozšíření předmětu nájmu
o příjem všech signálu v DVB-T, na
dobu 3 měsíců
O uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR
O

Město Klobouky u Brna
V souladu se zněním zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 39, odst.1, upozorňujeme občany na záměr Města Klobouky u Brna o

pronájem nebytových prostor stávajícího poradenského centra pro klienty
Českomoravské stavební spořitelny v přízemí budovy zámku - nám. Míru 169/1, Klobouky u Brna,
na pozemku parc. č. 1 v k.ú. Klobouky u Brna
Q prostory v rozsahu 45 m2
Q termín uzavření nájemní smlouvy možný od 1. 5. 2012
Povinné náležitosti žádosti o pronájem:
Q podnikatelský záměr
Q nabídka na výši ročního nájemného doložená v zalepené obálce označené
„NEOTVÍRAT - Nabídka na výši nájemného“
Bližší informace je možné získat na Městském úřadě Klobouky u Brna.
Případní zájemci mohou své nabídky předložit na Městský úřad v Kloboukách
u Brna nejpozději do 25. dubna 2012.
V Kloboukách u Brna dne 21. 3. 2012
Vyvěšeno na elektronické desce: 21. 3. 2012
Vyvěšeno na úřední desce:
Svěšeno z elektronické desky:
Svěšeno z úřední desky:
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VELIKONOCE se blíží ...............

O

zvycích, symbolech se zde již psalo, ale přece jen se na něco, co k Velikonocím patří ještě
zapomnělo. Jsou to mazance. Podle tradiční mytologie,
mazanec představoval sluníčko, proto se nepřipouštěly
šišaté tvary ani jiný, než zlatavý povrch. Mazanec musel
být dokonalý, od středu se dřívkem vyrýval křížek, tak
se sladkost ochránila před vstupem zlých sil. Na surovinách se nešetřilo, mouka nejbělejší i vybraný tuk, to bylo
nutností. A aby se dosáhlo sluneční žluté barvy, přidával
se do těsta šafrán. Nejmagičtější mazanec byl ten, který
se přinesl zabalený v zeleném šátku do kostela, kde jej
kněz posvětil. Teprve pak se mohla lahůdka pojídat.

Významné dny v dubnu, květnu a červnu
Na 7. dubna připadá Den vzdělanosti. Tento den byl schválen
Sněmovnou 23.
23 listopadu 2005 novelou zákona o svátcích.
svátcích K 7.
7
dubnu se také váže Mezinárodní den zdraví, který se slaví od roku
1950. Oproti státním svátkům, významné dny vlastně ani nepocítíme. Ve škole ani v práci nemáme volno.
15. květen – Mezinárodní den rodin. Pozornost věnovaná rodinám vychází
z rezoluce Valného shromáždění OSN přijaté v záři 1993 a odráží důležitost,
kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám, jako základní jednotce společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci ve světě.
Dalším významným dnem nesmazatelně vtištěným do kalendáře je 10. červen, kdy uplyne 70 let od hrůzného činu nacistů – vyhlazení obce Lidic.
Marie Vlčková
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JEN MALÁ VZPOMÍNKA

na významné osobnosti Klobouk

K JEJICH KULATÝM VÝROČÍM
Jan Vrbas (1852–1941)
-

učitel byl proslulým organizátorem hudebního života v Kloboukách. Vynikl jako
národopisec Ždánska a Kloboucka.

Karel Jaromír Bukovanský (1844–1932)
-

ředitel kloboucké školy, má největší zásluhy jako zakladatel archeologických sbírek
klobouckého muzea, je autorem publikace
Kloboucký okres a byl prvním kronikářem
Klo
obce.
ob

ThDr. Ferdinand Císař (1850–1942)
-

Če
Českobratrský evangelický farář a moravský superintendant si získal věhlas jako
kazatel a teolog, byl i velký publicista.
Jeho životním dílem je evangelický kostel
zbudovaný jeho iniciativou za pomoci zahraničních příznivců.

Josef Úlehla (1852–1933)
-

ředitel školy, vynikl pedagogickými spisy.
Letos rovněž uplyne sto let telefonického
spojení Klobouk se světem.

Ze života evangelického sboru v Kloboukách
oboukách

CO BYLO ...
Život evangelického sboru
ru v Kloboukách tvoří především bohoslužebná shromáždění v kostele
stele i modlitebnách kazatelských stanic, biblické hodiny pro dospělé i děti, pravidelné schůze starších,
na nichž se projednává celý chod farního sboru, práce s dětmi.

N

avíc se pořádají další akce,
které obohacují činnost
nejen členů sboru, ale všech, kteří
mají o tyto aktivity zájem. Do kostela byly nainstalovány galerijní lišty,
které umožňují pořádat pravidelné
výstavy po celou turistickou sezonu.
V druhé polovině roku 2011 jsme
uspořádali pro veřejnost tři koncerty – v září zde hostoval Jiří Stivín, v
prosinci jsme pozvali 30členný pěvecký soubor Mladost a 25. prosince již tradičně pořádal koncert náš
pěvecký sbor Izmael s varhaníkem

Standou Hellerem. Před Vánocemi
měli zájemci o tvůrčí dílny možnost
zhotovit si skleněnou vitráž či šperk
z korálků. Oba kurzy byly velmi zdařilé. Nelze opomenou velkou akci,
na níž se podílely školy z Klobouk
a okolí i kloboučtí občané. Byla to
sbírka hraček, které byly následně
prodávány na adventním trhu u fary
a jejíž výtěžek 6 800 Kč byl zaslán
organizaci ACET na zaplacení školného jednomu dítěti v Ugandě. Celé
akci předcházela poutavá přednáška ředitele ACETu o jeho cestě za
dětmi do Ugandy. Za úspěšnost vděčíme všem, kteří
hračku nejen věnovali, ale přišli i zakoupit.
Také jsme oslavili 150 let od postavení věže kostela
a slavnostně otevřeli budovu školy pro děti z Narnie v
Morkůvkách. Na obou akcích byl přítomen nejvyšší představitel evangelické církve synodní senior Joel Ruml.
V neděli 12. února 2012 odpoledne se konala na
evangelické faře zajímavá přednáška, nesoucí název
Kongo, rok mého života. Velké množství zájemců, kteří se na faře sešli, měli možnost vyslechnout velmi zajímavé zkušenosti slečny Markéty Lengálové z Velkých
Hostěrádek z jejího ročního pobytu v Kongu. Povídání o
svém působení dobrovolné pracovnice v této exotické
a turizmem téměř netknuté zemi doprovázela spoustou
fotografií i předmětů, které si přivezla. Po ukončení přednášky ještě dlouho odpovídala na dotazy, které pochopitelně účastníky zajímaly.
pokračování na str. 6
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Jednou za měsíc se pravidelně na faře schází zájemci na filmové kavárničce, aby si pochutnali na dobré kávě a
domácím zákusku a při tom shlédli ukázky kvalitního filmu s
úvodním komentářem Lenky Korpové. Každý týden v úterý
se farní sborová místnost na hodinu změní v improvizovanou
tělocvičnu pod vedením Dany Pučálkové.

CO BUDE ...
u připravujeme již sedmý ročník sborového
V měsíci dubnu
vštívíme Křivoklátsko, kde strávíme posledputování, letos navštívíme
d Na programu máme návštěvu kláštera
ní dubnový víkend.
Sázava, sklárny Nižbor, Krušovický pivovar, hrad Křivoklát,
pamětní síň Oty Pavla, zříceninu Krakovec, naučnou stezku
povodím Berounky, zámek v Mníšku pod Brdy. V autobusu
máme ještě pár volných míst pro případné zájemce.
Také letos připravujeme v době letních prázdnin týdenní
příměstský tábor pro nejmladší školáky. Předběžnou přihlášku děti dostanou ve třídách v měsíci dubnu.

NOC KOSTELŮ – 1. června 2012
Evangelický sbor v Kloboukách u Brna se v letošním roce opět zapojí do celoevropského projektu Noc kostelů, který
proběhne v pátek 1. června 2012 ve všech přihlášených církevních sborech v České republice i
dalších evropských zemích. Cílem tohoto projektu je otevřít kostely široké veřejnosti a umožnit
nahlédnout i do prostor, které běžně nejsou přístupné. Kromě prohlídky kostela sbor připravil
kvalitní program. Zveme celou klobouckou veřejnost a těšíme se, že stejně jako předloni, bude i
letos zájem o prohlídku i o program.

PROGRAM:
Q
Q
Q
Q


Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

opékání a hry pro děti na farské zahradě
zahájení večerního programu v 18 hodin
loutkové divadlo Art Smajlíku
Johan Sebastian Bach
(nahlédnutí do bohatého a zajímavého
života tohoto hudebního génia,
povídání s videoprojekcí + ukázky z díla
na varhany v podání Standy Hellera)
Vánoce na Josefa – divadelní představení
koncert pěveckého sboru Izmael
150. let od postavení věže – průvodce
po historii
prohlídka věže kostela
doprovodné akce:
výstava Keramika a drát – Dana Bobková
dřevořezba – Jan Pokorný
kavárna s občerstvením
prezentace fotografií z akcí,
které sbor pořádal v roce 2010 a 2011
Oficiální zahájení je v 18 hod.,
předběžné ukončení ve 22 hod.

Informace včetně časového rozvržení je možné najít
na www.nockostelu.cz, kde najdete veškeré podrobné informace, týkající se programu v našem kostele
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Plán výstav v evangelickém kostele
v době turistické sezony květen – říjen 2012

květen 2012
červen 2012
červenec 2012
srpen 2012
září 2012
říjen 2012

Jindřich Demela
Jan Pokorný
Dana Bobková
Jiří Zajíc
Klašková Dagmar
Martin Grúň
Jitka Grúňová
Libuše Hochmannová

obrazy ( pastel)
dřevořezba
keramika a drát
fotografie z cest
krajinomalba ( olej, akvarel)
autistické obrazy (kresba)
poetická fotografie
obrazy

Vernisáž výstavy v neděli 22. dubna 2012
Vernisáž výstavy v neděli 27. 5. 2012
Vernisáž výstavy 1. července 2012
Vernisáž výstavy 29. července 2012
Vernisáž výstavy 2. září 2012
Vernisáž výstavy 30. září 2012

Slavnostní otevření výstav bude v plánovaném termínu po ukončení bohoslužeb v 10.45 hod. Návštěvníci a zájemci budou moci navštívit výstavy každou neděli od 14 do 16 hodin, kdy bude kostel otevřen. Vstupné dobrovolné.
Bližší informace můžete získat na webových stránkách www.klobouky.evangnet.cz
Text, foto Dana Bobková

SLAVNOSTI SNĚŽENEK 2012
aneb Dotace se rok od roku krátí, ale naše dárce mráz nespálí …
Tak už to několik týdnů víme.
Víme, jaké dostaneme na letošní rok
dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí – dotace určené na provoz
všech pěti sociálních služeb poskytovaných naším střediskem. Budou o
595 tis. Kč nižší než vloni …

A

dotace v roce 2011 byly nižší než
v roce 2010, a v roce 2010 byly
nižší než v roce 2009, a v roce 2009 byly
nižší než v roce 2008. A stop: rok 2008
byl náš dotační strop. V porovnání s tímto „bájným“ rokem 2008 dostáváme letos
od státu provozní dotace nižší o více než
1,7 miliónu korun!
Nevím jak vám, ale mně toto stálé
ukrajování připomíná onu známou scénu
z filmu Slavnosti sněženek (který v roce
1983 natočil režisér Jiří Menzel podle
stejnojmenné knihy Bohumila Hrabala).
Asi tušíte, jakou scénu myslím: jak chorobně žravý mistr řeznický „hlídá“ udící
se myslivecké salámy z divočáka a k nim
přidaný študácký kabanos. A z obojího
ukrajuje a ukrajuje, až nezbude téměř
nic … Jsme na tom dosti podobně, ale na
rozdíl od myslivců z Hrabalova Kerska se
s jinými poskytovateli sociálních služeb
nehodláme prát. Ono by se to totiž někomu mohlo hodit, aby v té mele ukradl
i zbytek salámů (dotací). A to nehodláme
připustit!
Je polovina března a sněženky už
nějaký čas vystavují své krásné bílé
hlavičky. Je povzbuzující, že ani velký
únorový mráz tyto posly jara nespálil. V
některých blízkých listnatých hájích jich
kvetou stovky až tisíce trsů – doporučuji
navštívit lesík nad Šitbořicemi nebo zajít
po modré značce na jižní okraj lesa mezi
Diváky a Boleradicemi. Nádhera! Snad
ani nás „sociální mráz“ přicházející z

Prahy nespálí, i když to trvá už nějak moc
dlouho … Doufali jsme, že nám jako vloni
pomůže zvýšeným příspěvkem Jihomoravský kraj, ale i kraj byl kvůli finanční
krizi nucen zkrátit dotace na naše služby
o - 20 % ... Ovšem s příslibem, že pokud
se finanční situace kraje zlepší, může být
dotace v průběhu roku dorovnána na
loňskou úroveň. Tož uvidíme.
Kdo nám však své příspěvky a dary
nekrátí, krize nekrize, jsou naši úctyhodní, laskaví a štědří dárci. Jen vloni nám
přispělo svými dary celkem 1926 dárců
z řad jednotlivců a firem. Jsou jich tedy
stovky a tisíce – jako těch sněženek v jihomoravských lesích. Díky jim! A díky
Bohu za ně!
Na počátku loňského prosince jsem
v rámci svého vystoupení na 11. společenském večeru s dobročinnou aukcí v
Hustopečích schválně vyjmenoval sedm
důvodů k radosti - aby nás tak neochromovaly starosti. Starosti jako např.
v té době velmi tíživá otázka, jak asi zakončíme hospodaření roku 2011, když k
poslednímu říjnu nám chybělo ještě více
než 3 mil. Kč, a to jsme náklady stlačili
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až pod úroveň roku 2010? Ruku v ruce s
touto otázkou šly pak další - jak za této
situace ekonomicky zvládneme začátek i
celý průběh roku 2012?
Odpověď na tyto vážné otázky už částečně známe. Mohu všem radostně dosvědčit, že od října do prosince 2011 jsme
od našich věrných i nových dárců, soukromých osob a firem, získali celkem neuvěřitelných 3,8 mil. Kč (tj. včetně výtěžku 11. dobročinné aukce a darů na nový
protipožární a zabezpečovací systém v
Domovech Betlém a Narnie) !!! … Minulý
rok jsme proto nezakončili hrozivým finančním schodkem, jak jsme se obávali,
ale naše koncová „záporná čísla“ představují jen účetní ztrátu tvořenou nekrytými odpisy dlouhodobého majetku. Díky
záloze na dotace od Jihomoravského
kraje a díky přílivu darů, který neustal
ani v lednu 2012, kdy na náš účet přišlo
bezmála 0,5 mil. Kč, vydržíme snad až do
doby, než k nám doputují ty stále ukracované státní dotace! Horší už bude, jak
s nimi vydržíme hospodařit až do konce
roku. Nezbývá než šetřit jak se dá a věřit
v zázraky … A zázraky se přece dějí!
Známe jeden neuvěřitelný, znovu a
znovu se opakující zázrak. Kolikrát jsme
si mysleli, že už to máme pomalu spočítané a naši laskaví a štědří dárci nás z
toho vytáhli. Jak to bude v tomto roce
dál, opravdu neumíme skutečně odhadnout ... Máme však víru i naději v Bohu
a výjimečnou oporu v našich dárcích.
Těch bělostných květinách, které mráz
nespálí a jež kvetou věrně a neobvykle po
celý rok …
Ještě jednou jim všem posílám
jménem našeho střediska BETLÉM
velký dík - a věřím, že nám zůstanou
věrni i letos.
Petr Hejl

Obyvatelé Domova Betlém se brání proti tomu,
že jim stát „sebral“ příspěvek na dopravu
Vinou nového zákona o sociálních dávkách pro osoby se zdravotním postižením ztratili těžce tělesně postižení obyvatelé
Domova Betlém možnost žádat o příspěvek na dopravu či na benzín (dle nového zákona jde o „příspěvek na mobilitu“). A to
jen proto, že nežijí ve vlastní domácnosti, ale v Domově Betlém,
tj., v pobytové sociální službě „domov pro osoby se zdravotním
postižením“… Obyvatelé Betléma se s takovou diskriminací však
odmítají smířit a napsali v této věci otevřený dopis premiérovi
a ministru Drábkovi. Otevřeně o tom všem také hovořili v krátké,
ale dostatečně výmluvné reportáži, kterou Česká televize vysílala v pondělí 13. 2. 2012 v rámci pořadu Reportéři ČT.

J

e skutečně těžko pochopitelné, kam až neváhali zajít tvůrci
tzv. sociální
z Mi
Ministerstva
práce
iál í reformy
f
i
á a sociálních
iál í h věcí
ě ív
případě nového zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením, který po schválení oběma komorami Parlamentu ČR vyšel ve Sbírce zákonů jako zákon č. 329/2011.
Kromě jiných vad a nedostatků tohoto zákona, které budou lidem
se zdravotním postižením komplikovat život, obsahuje tento zákon v
§ 6 jasně diskriminační ustanovení, kterým jsou z řad možných žadatelů příspěvku na mobilitu dopředu vyloučeny osoby, kterým jsou
poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Praktický dopad tohoto ustanovení je takový, že
např. lidem s těžkým tělesným postižením, jací žijí i v
Domově Betlém, je z ekonomických důvodů velice
ztížena možnost cestovat
a opouštět brány zařízení,
v nichž našli domov a nezbytnou sociální péči. Jsou
to většinou lidé s poruchou
hybnosti všech čtyřech končetin, kteří nikdy nemohli
pracovat a v zajištění i těch
nejzákladnějších životních
potřeb jsou převážně či
zcela odkázání na pomoc
druhé osoby. Mají od mládí
invalidní důchod a dostávají od státu také měsíční
příspěvek na péči (většinou
ten nejvyšší v částce 12.000
Kč). Jiné příjmy nemají a nikdy neměli.
Příspěvek na péči však
podle zákona o sociálních
službách celý připadá poskytovateli sociální služby a z invalidního důchodu si obyvatelé
platí ubytování a stravu. Zbývá jim tedy jen jakési měsíční kapesné, které v případě našeho Domova Betlém tvoří cca 20 % jejich invalidního důchodu, tj. částku 1.500 - 2.000
Kč… Zákon dokonce připouští, že toto kapesné může tvořit jen 15 % jejich příjmů, v
Domově Betlém však až na tuto hranici jít nechceme.
Z tohoto „kapesného“ si pak obyvatelé Domova Betlém pořizují všechno oblečení,
hradí doplatky za léky, ovoce a zeleninu a další pochutiny nad rámec poskytované
stravy (káva, sladkosti apod.), dále hygienické potřeby, knihy, šetří si na elektroniku
(TV, DVD, příp. PC) nebo na dovolenou… Každý soudný člověk tedy musí vidět, že na
individuální cestovní náklady - mezi něž patří nejen různé výlety nebo cesty ke známým
a rodině, ale také návštěvy u lékařů a jiných specialistů v Brně apod. – z kapesné-
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ho nezbude obvykle nic. Proto jim roční
příspěvek na dopravu či benzín ve výši
6.000 Kč, o který mohli obyvatelé Domova Betlém až do začátku tohoto roku
žádat, bude velmi chybět.
Že byl tento příspěvek „na mobilitu“ v
rámci sociální reformy snížen na měsíčně vyplácenou částku 400,- Kč, by tím
dotčení obyvatelé Betléma ještě nějak
„překousli“. Že jim však bude diskriminačním způsobem rovnou odepřeno
o něj vůbec požádat, s tím už se smířit
nemíní.
Jeden z obyvatelů Betléma s těžkým tělesným postižením, pan Jindřich
Stania, proto inicioval napsání otevřeného dopisu panu premiérovi a ministru
Drábkovi v této věci… Otevřený dopis
napsal ve spolupráci s ředitelem střediska Petrem Hejlem a s dalšími třemi
handicapovanými obyvatelkami Betléma: MUDr. Magdou Kalvodovou, Magdou Novákovou a Vlastou Kundrátovou.
Všichni společně ho pak podepsali a
elektronickou cestou poslali nejen panu
premiérovi a ministru Drábkovi, ale také
mnoha tuzemským médiím. Z médií na
dopis reagovalo jediné: Česká televize
(médium veřejné služby!). Šéfredaktor
redakce Aktuální publicistiky ČT1 pan
Jiří Vondráček projevil o téma zájem a
netrvalo dlouho, a do Domova Betlém
přijeli reportérka Andrea Máslová a režisér a kameraman Vladko Omasta. A
vznikla poměrně krátká, ale velmi krásně natočená a výmluvná reportáž, kte-

placená inzerce

rou Česká televize odvysílala v pondělí večer 13. 2. 2012 v
rámci pořadu Reportéři ČT.
Mezitím přišla e-mailem i odpověď pana ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka. Odpověď,
která však žádné řešení problému neslibuje, jen se de facto
vymlouvá, že za přijaté znění zákona vlastně ministerstvo
nemůže. Což není pravda, protože původní ministerský návrh byl v oblasti příspěvku na mobilitu ještě tvrdší a více diskriminující…Ledy se však přece jen začaly hýbat: předseda
Národní rady osob se zdravotním postižením pan Václav
Krása slíbil, že o tomto specifickém problému s příspěvkem
na mobilitu bude ještě dnes (15. 2. ) osobně jednat s panem
ministrem Drábkem. Tak uvidíme. „Betlémští“ se jen tak lehko nevzdají!

GEODETICKÉ PRÁCE
KAŠNICE 81
mob. 777 187 301
tel. 545 576 505
e-mail: geomark@geomark.cz

Pozn. Otevřený dopis i televizní reportáž jsou k vidění na
www.betlem.org

Vážení spoluobčané,
v našem městě se pořád něco děje, někdy více, někdy méně. Chtěla bych tímto malým článkem znovu upozornit a
poukázat na problémy s bezbariérovostí našeho města.
Nejnovějším, velmi kladným, příkladem pro bezbariérový přístup do budovy je výtah, který nechal vybudovat Dr. Blanář na
zdravotním středisku. Je to obrovská pomoc pro starší občany, postižené občany, maminky s dětmi nebo občany po úrazu. Za Svaz
tělesně postižených Klobouky u Brna panu Dr. Blanářovi děkuji.
Také soukromí podnikatelé by měli mít na zřeteli, aby přístup do jejich obchodů
byl pokud možno bezbariérový nebo alespoň lépe přístupný.
Na druhé straně je zde Městský úřad, který tento problém nechce řešit řadu
let. V pořadí již třetí oslovený starosta našeho města nejeví zájem se s tímto problémem zabývat. Odvolávání se na to, že zámek je památka a že se do něho
nesmí „zasahovat“ je dost slabá a nemá s vybudováním bezbariérového přístupu
na Městský úřad nic společného, protože taková věc jde řešit i bez zásahu z vnější
části budovy. Bezbariérový přístup do budovy, kde sídlí např. složky sociální pomoci, má být pro naše město základní věc.
Břetislava Šmídková

Vážení spoluobčané, jménem vedení města Vám chci podat informace k problému mobility v budovách ve vlastnictví města, především
budovy MěÚ.

J

iž před rokem jsem se zabývala
programem mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany,
který vyhlašuje vláda ČR a s ním možné
čerpání dotací. Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny
(NRPM) je podpořit realizaci komplexních
bezbariérových tras ve městech a obcích.
Základními dvěma oblastmi, na které je v
rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných
institucí a odstraňování bariér v dopravě.
Seznámila jsem s tímto radu a bylo to
prezentováno na zasedání zastupitelstva.
Tento dotační titul má 2 fáze – 1. vytvoření
bezbariérových tras, 2. vlastní prostředek
pro bezbariérový pohyb – v našem případě výtah do 1. patra budovy MěÚ.
Na tomto místě nelze popsat co to
všechno obnáší – klasické jednání s úřady různých stupňů před podáním žádosti
o dotaci, ale i vlastní vytvoření bezbariéro-

vých tras, kdyby dotační titul nevyšel a potom navázání bodem 2. – vlastní výstavba
výtahu. Ta je v našem případě mnohem
složitější – jednání s památkáři, zadání a
vytvoření projektové dokumentace, vlastní výběrové řízení na dodavatele výtahu,
stavební povolení. Tento dotační titul je
také podmíněn tím, že na budově nesmí
být zástava, která zde bohužel je.
Město se nyní ocitlo ve složité situaci.
Ve snaze získat během tohoto a příštího
roku maximum možných dotací na budovy
v majetku města je třeba být úplně připravení v konkrétních případech na otevření
dotačního titulu. Stačí jen zmínit zateplení základní školy, titul měl být otevřen na
podzim a nakonec se otevřel 29. 2. za
mnohem přísnějších podmínek s menšími
dotačními prostředky než původně.
Také tato budova byla zastavena a
bylo nutno požádat o převedení zástavy
na jiný městský majetek. Do systému se
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nám podařilo dostat, otázka je, zda budeme úspěšní. Bez dotačních peněz při
současné zadluženosti města do této rekonstrukce nemůžeme jít, to se týká i programu mobility. Každý dotační titul nese
částečně vlastní financování ze strany
města, které se neustále zhoršuje a přidělené prostředky se zmenšují.
Nyní čekáme na vyjádření ROPu pro
zahájení přestavby dopravního uzlu, který
by také měl být bezbariérový. Upravením
prostoru pro vjezd na spodní parkoviště
navazujícího na prostor výtahu u zdravotního střediska, město ukazuje, že mu
tato problematika leží na srdci, ale není to
otázka tohoto roku. Již nyní jsou příjímány
žádosti na tvorbu bezbariérových tras pro
rok 2013. Abychom mohli žádat, je třeba
pracovat dle pokynů na webových stránkách vlády k této problematice, doručuji
prohlédnout, zjistíme například, že v rámci bezbariétové obce musí být upraveny
i chodníky, které spojí jednotlivé bezbariérové budovy v obci. Postavení výtahu
u zdravotního střediska je pro nás výzva,
abychom na této problematice co nejdřív
zapracovali.
Za Radu města Hana Dršková

placená inzerce
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VÁNOČNÍ TURNAJ

ve stolním tenisu 2011
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Kategorie č. 1 žáci do 12 let - 1 500 metrů
1.
2.
3.
4.

Lazók Martin
Richter Zdeněk
Lazók Patrik
Lazók Alex

8:11
8:12
11:25
14:55

(Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)

Kategorie č. 1 žákyně do 12 let - 1 500 metrů
1.
Pregrtová Katka
10:00 NR (Klobouky)
Kategorie č. 2 chlapci od 13 do 17 let - 3 000 metrů

V PONDĚLÍ 26. PROSINCE SE KONAL V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
TRADIČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU. POPRVÉ BYLA VYHLÁŠENA I KATEGORIE ŽACTVA.
Rekordní počet účastníků – 23 mužů, 3 ženy, 7 žáků a 2 žákyně
z Boleradic, Brumovic, Hrušovan u Brna, Hustopečí, Klobouk, Kobylí,
Šitbořic a Telnice – dokázalo, že kvalita stolního tenisu našeho regionu je na dobré úrovni.
V kategorii mužů o pořadí na prvních 3 místech rozhodoval poměr setů ze vzájemných zápasů, když všichni 3 hráči měli po jedné
porážce.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.-8.
7.-8.
9.
10.

Jakubec Denis
Blažek Dan
Válek Viktor
Stejskal David
Charvát Martin
Lazók Marek
Blažek David
Blažek Petr
Kříž Robin
Lazók Daniel

12:07
12:08
13:28
14:34
14:46
15:18
17:20
17:20
17:21
20:14

NR (Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)
(Kašnice)
(Klobouky)

Kategorie č. 2 dívky od 13 do 17 let - 3 000 metrů
1.
2.

Zábojníková Markéta 23:23
Křížová Denisa
23:39

(Klobouky)
(Klobouky)

Výsledky muži:
Kategorie č. 3 muži od 18 let - 5 000 metrů
1. Kratochvíl Jaroslav (Klobouky) hrající za Agrotec Hustopeče
2. Táborský Jindřich (Hrušovany u B.) hrající za Agrotec Hustopeče
3. Volek Pavel ml. (Klobouky) hrající za Sokol Kobylí
4. Oslzlý (Kobylí), 5. Soukal st.(Kobylí), 6. Škarda (Hrušovany), 7. Novotňák (Boleradice), 8. Jangl (Kobylí), 9. Ryšavý (Klobouky), 10. Kukla (Telnice), 11. Pilát (Klobouky), 12. Halas (Šitbořice), 13. Prachař
(Brumovice) 14. Skurka (Telnice), 15. Hos (Boleradice), 16.Ševela
(Brumovice), 17. – 23. Adámek, Fidor, Jakubřík (Brumovice), Lessel (Brumovice), Schmied (Klobouky), Soukal ml. (Kobylí), Vojtěšek
(Boleradice)
Výsledky ženy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Blažek Ondřej
Jakubčík Ondřej
Procházka Dušan
Rozsypal Karel
Blažek Jan
Grabovský Vít
Jakubčík Antonín
Šimbera Jaromír
Šebesta Miroslav
Foretník František
Skřivánek Miroslav
Skřivá

20:50
21:22
21:57
22:10
22:59
23:36
24:07
25:04
25:50
26:20
27:16

NR (Klobouky)
(Krumvíř)
(Klobouky)
(Krumvíř)
(Klobouky)
(Klobouky)
(Krumvíř)
(Boleradice)
(Krumvíř)
(Krumvíř)
(Brumovice)

Kategorie č
č. 3 ženy od 18 let - 5 000 metrů

1. Feketeová Marcela (Hustopeče)
2. Halasová Marie (Šitbořice)
3. Halasova Anna (Šitbořice)

1.
2.

Válková Pavlína
Válkov
Trávníčková Sabina
Trávní

29:25
30:33

(Klobouky)
(Krumvíř)

č. 4 muži ostatní - 1 500 metrů
Kategorie č

Výsledky žactvo:

1.
2.
3.

1. Hoch (Kobylí)
2. Kubík (Kobylí)
3. Křivka Kobylí)

Lazók Marek
Blažek Petr
Věžník Miroslav

5:59
6:18
8:44

(Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)

č. 4 ženy ostatní - 1 500 metrů
Kategorie č

4. Halas (Šitbořice), 5.Blažek David (Klobouky),
Klobouky), 6. Blažek Petr (Klobouky), 7. Halasová Ludmila (Šitbořice),
e), 8. Jakubčík Václav (Klobouky), 9. Halasová Veronika (Šitbořice)
text a foto: Pavel Volek
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1.
2.
3.

Zvonařová Petra
Zvona
Pregrtová Kateřina
Pregrt
Dobrovolná Jana
Dobro

6:42
7:41
9:40

NR (Klobouky)
(Klobouky)
(Klobouky)

pokračování na str. 12

Putovní pohár za nejlepší družstvo v soutěži vybojovala
rodina Blažkova z Klobouk. Na druhém místě byla rodina Lazokova také z Klobouk.
Nejstarším účastníkem běhu byl pan Miroslav Věžník
(1947) z Krumvíře.

Vysvětlivky: NR = vytvořen nový traťový rekord
V den konání běhu nebylo ráno počasí vůbec zimní. Teploměr ukazoval +5 stupňů a pršelo. Naštěstí půl hodiny před
startem přestalo pršet a tak zahájení závodů nemohlo již nic
bránit. Start a cíl byl u víceúčelového hřiště ve sportovním
areálu v Hájku. Trať vedla po asfaltových komunikacích ulicemi Příhon, Břízová, Horní. Běžci na trati 3000 a 5000 metrů
běželi v blízkosti větrného mlýna. Celkem byly překonány 4
traťové rekordy.
O sportovce se starali:
Žáčková Jindřiška st.
Pechek Miroslav
Blažková Irena
Černínová Zdenka
Pilařová Marcela
Žáčková Jindřiška ml.
Mgr. Procházka Radoslav
PhDr. Zvonař Martin
Ing. Zvonař Jaroslav
Věžník Miroslav
Tošer Pavel
Blažek Petr
Zvonař Jaroslav ml.
Zvonařová Petra
Volek Pavel
Pechek Robin
Procházka Dušan

prezence
příprava šaten a občerstvení
občerstvení
občerstvení
občerstvení
zapisovatelka
startér a časoměřič
rozhodčí
rozhodčí
rozhodčí
rozhodčí
rozhodčí
rozhodčí
foto
organizátor
pomocný rozhodčí
ozvučení

Závodníci po doběhnutí obdrželi horký čaj a uzenou klobásu. Vyhlášení výsledků a dekorování vítězů proběhlo v
klubovně šaten na sportovním hřišti v Hájku. Tento běh byl
zařazen do akcí Sportuj s námi.
Výbor TJ Sokol Klobouky u Brna děkuje všem závodníkům za účast na sportovním klání. Výbor TJ Sokol Klobouky
u Brna děkuje všem organizátorům.
Sponzoři akce:
RS ČSTV v Břeclavi
Lékárna Valunio Klobouky u Brna
PhDr. Martin Zvonař
Pavel Volek
TJ Sokol Klobouky u Brna
text a foto: Pavel Volek
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Kloboučtí florbalisti v Göteborgu
Vážení čtenáři, rád bych vás informoval o našem florbalovém tažení
na největším mládežnickém turnaji světa, Gothia Innebandy Cup 2012,
který se koná každoročně ve švédském Göteborgu (445 týmů, 10 000
hráčů).

N

ávrh na účast našeho týmu na
daném turnaji byl někdy na začátku letních prázdnin. Po zjištění všech
informací jsme začali s přípravami, v našem případě hlavně s organizací složení
výpravy.
Dne 3. ledna 2012 jsme v dopoledních
hodinách vyrazili do Brna na Lesnou, kde
jsme měli sraz u autobusu. Původně měl
být odjezd v 11 hodin, ale vyrazili jsme
později, jelikož jsme čekali na 3 slovenské
hráče, kteří jeli na turnaj také. Naše cesta
byla původně naplánovaná přes Německo
do Rostocku. Zde jsme měli trajektem pokračovat přes moře. V důsledku špatného
počasí jsme museli vyhledat jiné řešení,
kterým byl náhradní trajekt vzdálený asi
200 km. Nakonec cesta dopadla úspěšně,
i když s malým zpožděním.
Po příjezdu do Göteborgu jsme měli
pár hodin na ubytování ve škole a aklimatizaci, po které jsme měli první trénink
. Na něm jsme odehráli vítězné přátelské
utkání se Spartou Praha. Tento zápas
byl přípravou na ostrý souboj s norským
týmem Gjeller´´asen IF, který následoval
další den.
Při našem prvním mezinárodním utkání jsme měli pochopitelně trému, která na
výsledku naštěstí nebyla znát. Zvítězili
jsme 3:1 a to nám samozřejmě dodalo
sebevědomí při dalších bitvách. Následně
jsme se zúčastnili nádherného slavnostního zahájení celého turnaje v hokejové
hale Scandinavia, kde jsme měli možnost
na vlastní oči vidět zápas nejslavnějšího
florbalového týmu současnosti, domácího
Pixba Wallenstam.
Další den jsme hráli dva psychicky
náročné zápasy. První byl s domácím
soupeřem IBK Göteborg. V tomto zápase
jsme od soupeře očekávali velký tlak, který za pomocí domácích diváků nastal. V
půlce jsme prohrávali 0:2. Nakonec jsme
se vzchopili a pomocí zvýšené bojovnosti
a obrovského úsilí jsme využili dvě šance
z mnoha a dorovnali výsledek na 2:2.
Druhý zápas toho dne jsme hráli se
švédským týmem Malmö FBC. Na tento
souboj jsme si věřili, protože Malmö bylo
ve skupině poslední bez bodového zisku.
Zprvu nás soupeř trochu zaskočil. Naštěstí jsme šli rychle do vedení o 2 branky.
Soupeř nás následně donutil stáhnout se
do obrany a ke konci snížil na 1:2. Výhru
nám naštěstí již nesebral. Velký podíl na
výsledku měl náš brankář, který vytáhl
několik neuvěřitelných zákroků při našem

častém oslabení. Dokonce chytil i trestné střílení, které bylo proti nám nařízeno.
Nutno ale přiznat, že jsme měli pořádnou porci štěstí. Díky této výhře jsme se
ve skupině umístili na druhém místě bez
prohry.
Štěstí, které jsme si vybrali při zápasu
s Malmöm, nám bohužel chybělo v osmifinále proti norskému týmu Sarpsborg
IBK. Přestože jsme soupeře doslova válcovali, nedokázali jsme vyhrát. Doplatili
jsme hlavně na neproměňování našich
vyložených šancí. Po zápase byla nálada
v týmu na bodu mrazu. Dokonce i slzičky
ukáply. Někteří hráči nesli vyřazení opravdu špatně, jelikož věděli, že jsme měli na
to, postoupit do čtvrtfinále. Celkový pocit
z našich výsledků na turnaji byl více než
uspokojivý.
Rád bych dodal, že v našem týmu byli
ještě kluci ze Znojma, Hodonína a také

jeden z Brna, kteří byli určitě skvělými posilami. Na začátku turnaje jsme se s některými hráči pomalu ani neznali, avšak v
průběhu jsme vytvořili fantastickou partu.
Rádi bychom se zúčastnili i příštího
ročníku tohoto turnaje. Byli bychom nadšeni, kdyby z našeho oddílu jelo více družstev.
Na závěr chci poděkovat trenérovi
Pavlu Volkovi ml., Milanu Veselému, který zorganizoval ve spolupráci s hlavním
organizátorem výpravy českých družstev
naši výpravu a hlavně Lidušce Žáčkové,
která nejenže organizovala celý náš pobyt po Göteborgu, ale také zaznamenala
naše počínání během turnaje na kameru i
fotoaparát.
Denis Jakubec

Poděkování
TJ Sokol Klobouky u Brna – oddíl kopané, by touto cestou rádi poděkovali všem
občanům, kteří přišli podpořit svou účastí lednovou zabíjačkovou akci a díky jejich finanční podpoře bylo možné zakoupit potřebné sportovní pomůcky pro žáky a dorost.
Z celkového výtěžku akce bylo zakoupeno: zápasové balony 7 ks, tréninkové překážky na přeskoky 7 sad, slalomové tyče 7 ks, rozlišovací dresy 16 ks. Viz foto.
Do budoucna chystáme další akce na podporu sportující mládeže v Kloboukách.
Sportu ,,Zdar“!
fotbalisti
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Valná hromada TJ Sokol
V neděli 19. února 2012 se v sále KIC v Kloboukách u Brna konala valná hromada TJ Sokol. Z pozvaných hostů se jí zúčastnil
starosta Ing. Zdeněk Lobpreis a členka RM paní Hana Dršková. I členů TJ přišlo velmi málo. Za posledních několik let měla tato
valná hromada nejslabší účast.
Zpráva o činnosti v roce 2011 byla převážně zaměřena na ekonomické problémy ve sportu nejen v Kloboukách, ale i v celé
ČR. Předseda TJ dále hovořil o náročné a obětavé práci trenérů. Vyjádřil spokojenost s tím, že oddíly florbalu, fotbalu a stolního
tenisu pracují s mládeží a zúčastňují se soutěží. Bylo poděkováno všem těm, kteří oddílům TJ v uplynulém roce finančně pomohli.
Zprávu doplnili zástupci jednotlivých oddílů. Velmi zaujal příspěvek dorosteneckého družstva florbalového oddílu, který přítomné
informoval o účasti na největším světovém turnaji mládeže ve Švédsku,na kterém hrálo 445 týmů z pěti zemí. Českých družstev
bylo v soutěži 33.
V loňském roce hospodařila TJ se ziskem 78 422,- Kč.
Příjmy byly v částce 458 146,- Kč a výdaje 379 724,- Kč.
Z velkých oddílů měl florbal příjmy ve výši 83 296,- Kč a výdaje 41 122,- Kč. U fotbalového oddílu byly výdaje 32 671,- Kč při
příjmech 68 158,- Kč. I ostatní oddíly hospodařily s kladným výsledkem.
V diskuzi se hovořilo o připravovaných poplatcích za pronájem školních tělocvičen pro oddíly TJ, s čímž vyslovili členové silný
nesouhlas.
Na závěr bylo přečteno a schváleno usnesení.
Pavel Volek

KROJOVÝ PLES 2012

Cyklus přednášek 2012
V měsíci únoru proběhly dvě zajímavé přednášky
na Kulturně informačním centru v Kloboukách u Brna.
První se uskutečnila v rámci spolupráce s Moravským
zemským muzeem v Brně. Návštěvníkům představila přednášející PhDr. Alena Kalinová tvorbu a historii obrázků malovaných na skle. Ostatní, kteří se akce nezúčastnili a měly
by zájem o shlédnutí obrázků s katolickou i evangelickou tematikou, mohou navštívit kloboucké muzeum, kde jsou malby
vystaveny v expozici ke shlédnutí.
Jako druhá byla ve čtvrtek 16. února uspořádaná přednáška na téma „ Zdravá výživa“ s paní Mgr. Danou Vránovou
Ph.D. z Fakulty chemické VUT v Brně. Jako bonus si přítomní
odnesli výsledky měření tlaku, BMI aj.
Text a foto: Jana Prčíková

V sobotu 4. února 2012 se uskutečnil v sále MěSOŠ Klobouky
Krojový ples. V programu vystoupil dětský folklórní soubor Fěrtůšek
a ve 22:00 hodin proběhlo předtančení Moravské besedy. K tanci a
poslechu zahrála DH Vlkošáci a CM Strunka. Město Klobouky děkuje
všem sponzorům za dary do tomboly.
Foto: Jaroslav Pavlík
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placená inzerce
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Městská knihovna v Kloboukách u Brna pozvala čtenáře všech věkových kategorií
v rámci celostátní akce knihoven na „Týden čtení“. Akce se uskutečnila ve dnech 13. až
15. března 2012 od 13:00 do 17:00. hodin v prostorách knihovny.

B

ylo možné shlédnout výstavu malířky Aleny Sirné, využít bezplatně internet, vytvořit si registraci
zdarma nebo plnit zábavné soutěže. Děti četly rodičům, babičkám a opačně, malovaly nebo
modelovaly svého pohádkového hrdinu. Za odměnu si odnesly čtenářský deníček „Celé Česko čte
dětem“, vytvořený právě pro tuto pořádanou akci. Letošní motto „Sladký život s knihovnou“. Za povedené obrázky a správně vyřešené nebo doplněné úkoly čekala na děti mimo
jiné sladká odměna.
Text a foto: Jana Prčíková

placená inzerce
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květen – srpen 2012
Letošní
„Tradiční kloboucký JARMARK“
proběhne v úterý 1. května
v areálu zámku a na náměstí
od 9:00 hodin.
Připraveny jsou atrakce pro děti
a jiné doprovodné akce.

1.5.2012

Tradiční kloboucký jarmark + doprovodné akce

Červen 2012
10.6. 2012
10.-12.8.2012

Den dětí
Dětské folklórní slavnosti
Svatovavřinecké hody
Program: pátek v 15.00 hod. stavění máje, sobota
ve 20.00 hod. hodová zábava, neděle v 15.30 hod.
zavádka a ve 20.00 hod. zábava. Hraje DH IŠTVÁNCI.
Odehrávky hodů se uskuteční v sobotu 25.8.2012, hraje
DH Galánka.

KABELOVÁ TELEVIZE CZ oznamuje, že od 1. 4. 2012 budou úřední hodiny
z provozních důvodů zrušeny. V případě dotazů volejte na tel. 848 800 858,
popř. pište na e-mail info@ktcz.eu
Každý kdo má zájem o prodej
užitkového zboží, může se informovat
v Městské knihovně Klobouky u Brna,
tel.: 519 361 576, 519 361 570,
e-mail: knihovna@kloboukyubrna.cz,
podatelna@kloboukyubrna.cz

Zprávy z Bohumilic

J

Košt vín

Pozvánka
9. června 2012 se v Krumvíři
uskuteční
k t č í Regionální
R i ál í přehlídka
ř hlídk
dechových hudeb, na které uvidíte
a uslyšíte stálice jako je DH Lácaranka, Mladá muzika ze Šardic nebo
DH při ZUŠ v Kloboukách, ale i zcela
netradiční uskupení zastoupené Melody Gemtlemen z Lednice.
Přehlídka pod pracovním názvem
„Otevírání lázeňské sezony v Krumvíři“ se již od odpoledne ponese v
duchu 30. let minulého století.
V doprovodných programech přivítáme mažoretky z Čejkovic, představí se půjčovna společenských a
svatebních šatů Salon La Stella z
Hovoran, Kloboukový klub z Brna a
mnoho dalších prvorepublikových lákadel včetně bohatého programu pro
děti. Večer se pak v rytmu swingu
můžete obdivovat mimo jiné i dobovému spodnímu prádlu. Bližší informace o průběhu příprav najdete na
www.promuzeum.cz/sezona
Nechte se unést atmosférou černobílých filmů a přijďte v dobovém
kostýmu!
PS: Jen pro ten dnešní den ....
Spolek pro muzeum Krumvíř

Vostatky

31. března 2012
7. dubna 2012
28. dubna 2012
5. května 2012
23. června 2012

Foto: Luděk Adámek
iž k nám přišlo jaro
a doufejme, že tentokrát již definitivně. Dlouhou zimu jsme si v Bohumilicích pravidelně zpříjemňovali různými společenskými akcemi jak pro
děti, tak i pro dospělé. Také jsme absolvovali besedu s panem senátorem
Hajdou, panem starostou
Ing. Lobpreisem a některými zastupiteli města. Avšak
i pro nadcházející jaro a
léto připravujeme spoustu
dalších aktivit. Po vydařených ostatkách a koštu
vín nás v Bohumilicích v
nejbližší době čeká například velikonoční fotbalové
odpoledne, několik rukodělných dílen pro děti či
pálení čarodějnic. Ke konci školního roku bychom
rádi pokáceli bohumilickou
máju a prostor za kapličkou tak připravili pro další
bohumilické hody. Zkrátka,
v Bohumilicích je stále živo
a tak bychom i Vás chtěli
pozvat na některou z dalších bohumilických akcí:

rukodělná dílna „velikonoční tvoření“
Více informací
velikonoční fotbalové odpoledne
o pořádaných akcí
pálení čarodějnic
najdete na webových
rukodělná dílna „vyrábíme maminkám“
stránkách Bohumilic
kácení máje
www.bohumilice.info
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ZA DOBROTU
NA ŽEBROTU
N

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

J

ak naučit toulavého psa, aby
se netoulal? A nepokousal
kdekoho. To by
bych rád věděl. Aspoň ten můj si nevybírá mezi dospělými
dos
a dětmi. Některé ty děti ho
dráždily, když dříve
dří byla v bráně díra a ony ní prostrkovaly klacek, aby pes přiběhl k bráně. A pes si pamatuje
dlouho, kdo mu dělal nějak zle.
To i mne pokousal kdysi sousedův pes, když se dostal plotem
ven na ulici. To bylo po tom, když vlezl k nám na dvůr a já ho ze
dvora vyhnal a něčím praštil. On mi tu způsobenou mu bolest a
možná pro něho ponížení neodpustil ani po roce a bez toho, že by
mne upozornil štěkotem, mne s klidem kousl do nohy. Soused byl
tehdy na jeho zahradě a viděl, co se mi od jeho psa přihodilo. Ale
nic jsme nikdo na to neříkal a pes, jakoby vykonal svoji pomstu, se
vrátil na svoje panství.
Ale jednou jsme potřebovali zatlačit vlečku od traktoru ke hnojisku a nějak nám to nešlo. Potřebovali jsme pomoc. Otec uviděl
pana Černého jak jde okolo domů asi z práce a on byl ochoten
nám pomoci zatlačit vlečku. Měli jsme tehdy hodného černého
malého psíka, který nikdy nikomu neublížil. Nevím, možná pes
nám chtěl zatlačit také, ale zakousl se namísto do pneumatiky
panu Černému do nohy a roztrhl mu nohavici jeho lepšího obleku.
Tak to bylo o no pořekadlo, že za dobrotu jde člověk a žebrotu.
On nám chtěl pomoci a náš pes se mu tak zle odměnil. Inu říká se
také psovi, koňovi, a ženské nevěř! A tak aspoň těm psům, zvláště
těm toulavým, byste neměli věřit a dávat si na ně pozor. Rodiče by
měli říct svým dětem a vnoučatům, že si mají dávat pozor na zvířata (tedy psy) a nedráždit je. Ne vždy je vinen majitel psa. Některé
ty starší psy už člověk nepřevychová, aby byli zlí jen na lupiče a
podobnou sebranku.
Možná ten můj pes, který si hlídá svůj a můj rajon dobře ví,
kdo tam před domem dělá ten hrozný nepořádek a tak ho pak
pokouše. I když se mi zdá, že ani on už není neomylný a prostě
kdokoliv před ním zamává rukou anebo nějak ho podráždí, toho
chytne za nohu.
Tak prosím dospělé i děti, aby se podívali vždy není-li pes mezi
dveřmi a šli kolem pomalu a s rukama při těle anebo šli raději po
silnici. Já už nevím kudy ten pes utíká. Zahradil jsem mu všechny
mně viditelné díry v plotě. Ale on se umí vyvléci z řeťazu anebo
převléci obojek přes hlavu a zase někudy se dostane na ulici.
Na ty pijany a kuřáky, kteří si udělali z mých schodů hospodu,
na ty bych ho s klidem pustil, protože tí mi před domem stále budou dělat nepořádek a nevím – chtějí, abych se rozčiloval anebo
každých čtrnáct dní po nich ten nepořádek uklízel? To rozhodně
dělat nebudu! A není to jen před mojím domem. Proč je takový nepořádek jen u nás a v dědinách, co mohu vidět z autobusů na okolí
je pořádek v každé? To kvůli několika lajdákům máme být snad
nejškaredším sídlem na jižní Moravě? Kdo převychová tu mládež,
která před školou a v jejím okolí pohazuje špačky od cigaret po
zemi, že už je jimi doslova vystlaná, kdo je naučí házet PET láhve
do košů a láhve od kořalek, ty pohazují snad jen dospělí, dávat
do odpadkové krabice a vchodu Vietnamců? Myslíte si, že takové
malé město bude turisticky atraktivní? Ledaže by se přišli podívat
na špinavé, odpadky zaneřáděné město.
František Ráček

Blahopřejeme občanům, kteří od 26. 11. 2011
do 19. 3. 2012 oslavili životní jubileum
70 let

80 let

85 let

1.12.
6.12.
26.1.
1.3.
31.12.
1.1.
4.2.
23.2.
7.12.
1.1.
15.2.

František Nejtek, Brněnská
Ladislav Grabovský, Zahradní
Antonín Čech, Masarykova
Milan Bohatec, Příční
Lubomír Huták, Údolní
Sylva Šmídová, Dlouhá
Marta Kratochvílová, Masarykova
Josef Pleška, Horní
Marie Navrátilová, Bohumilice
Vlasta Ambrosová, Dlouhá
Bohumila Polášková, Dlouhá

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
Zuzana Kňůrová
Václav Nič
David Vognárek
Ema Osolsobě
Adam Vystavěl
Barbora Macková
Aneta Harcová
Ondřej Jureček
Martin Hanke
Karel Nehybka
Navždy nás opustili
Lidka Krupicová r. 1937, Zahradní
Jiří Mazal r. 1948, Břízová
Věra Odstrčilová r.1925, Masarykova
Rostislav Adam r. 1929, Újezd
Věra Bdinková r. 1931, Císařova
Jaroslav Charvát r. 1945, Masarykova

počet obyvatel k 1. 1. 2012 - 2.351
(Klobouky u Brna: 2.123, Bohumilice: 228)
za rok 2011
narozeno:
20 dětí
přistěhováno:
55 osob
odstěhováno:
41 osob
úmrtí:
19 osob
Za rok 2011 uzavřelo 12 občanů Klobouky u Brna sňatek a 9 občanů z Klobouky u Brna se rozvedlo.

Tiráž: Větrný mlýn č. 1/2012, Občasník občanů klobouckého regionu. Vychází 4x ročně. Vydává Město Klobouky u Brna. Registrováno MK
ČR E 11 783. Identif. č. vydavatele 00283258. Odpovědný redaktor Ing. Jaroslav Pavlík. Členové redakční rady: Marie Adámková, Ing. Eva
Šerháková. Marie Vlčková. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Neprošlo jazykovou úpravou. Vyšlo dne 4. dubna 2012,
nákladem 400 výtisků, cena 30,- Kč. Uzávěrka příštího čísla 8. června 2012. Příspěvky do časopisu e-mailem na adresu: VetrnyMlyn@email.cz,
nebo na CD, disketě či jiném eletronickém nosiči, v libovolném textovém editoru, případně i na papíře. Fotky nejlépe v elektronické podobě
a nebo klasické fotografie. Sazba GRAWEB, s.r.o., Janáčkova 4, 693 01 Hustopeče u Brna, tel. 519 414 407, 408, mobil: 608 410 296, e-mail:
konecny@graweb.com.
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