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ZPRÁVY
z radnice

•

•

26. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 6.12.2012
Rada města s c h v a l u j e
• pronájem pozemků parc. č. 1930,
1931 a 1932- v k.ú. Klobouky u
Brna…, za nabízené roční nájemné 2.500 Kč/ha ukončení nájemní
smlouvy dohodou a to k 30. 9. 2012
• pronájem pozemků parc. č. 3035/7 v
k.ú. Klobouky u Brna, označené v evidenci pronajímatele jako tzv. společné vinohrady, trať Pod Plunary, vinice
č. 2, 20, 21, 22….. za obvyklé roční
nájemné 1.500 Kč/ha
• záměr na pronájem výše uvedeného
pozemku parc. č. 408/1 v k.ú. Bohumilice o výměře 2562 m² na dobu
neurčitou,za účelem zemědělské
činnosti, bez trvalých porostů (kleče,
stromy, vinohrad). Záměr bude vyvěšen do 2.1.2013
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene v souvislosti s odkupem plynovodní přípojky na pozemcích parc.
č. 915 a parc.č. 924/1 – v k.ú. Klobouky u Brna, se společností Jihomoravská plynárenská Net, s.r.o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, jako
oprávněným a paní …, za jednorázovou úplatu 100.- Kč
• žádost o povolení ke kácení v souladu s doporučením komise životního
prostředí pokácení výše uvedených
dřevin na pozemcích parc. č. 388/1 a
721/1 – v k.ú. Klobouky u Brna
• smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského
kraje, uzavřenou se společností Pöyry Environment, a.s. Brno za dohodnutou cenu ve výši 22.290,-Kč bez
DPH
• smlouvu o dílo na organizační zajištění změny Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Jihomoravského kraje

ve smyslu projektu „Klobouky u Brna
– kanalizace“, uzavřenou se společností Eurovision, a.s., Veveří 102,
Brno za dohodnutou cenu ve výši 19 •
tis.Kč bez DPH
zadání zpracování dokumentace o
způsobu hodnocení rizik ekologické
újmy pro skládku a ČOV, Ing. Rostislav Jedlička, EkoINPROS s.r.o.,
Brno za dohodnutou cenu ve výši 10
tis.Kč
podporu výzvy Zastavte dokončení
II.fáze reformy veřejně správ.
27. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 27.12.2012

•

Rada města s c h v a l u j e
• rozpočtové opatření čís. 7/2012

•

podnájemník a provozovatel) spolu
uzavřeli Smlouvu o podnájmu a provozování pizzerie TWISTER
záměr na pronájem honitby na lesních pozemcích o výměře 5,3650
ha a polních pozemcích o výměře
88,2174 ha - v k.ú. Klobouky u Brna
a lesních a polních pozemcích o výměře 62,0244 - v k.ú. Bohumilice.
Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn přenechat do nájmu pozemky
pro výkon práva myslivosti o celkové
výměře 93,5824 ha v k.ú. Klobouky u
Brna a 62,0244 ha v k.ú Bohumilice
zakoupení hlavní ceny do tomboly na
Radniční ples ve výši 10.000,- Kč a
dále vstupné na krojový ples ve výši
80,- Kč a 40,- Kč. Cena losů je 50,-Kč
prodejní cenu odznáčků s městským
znakem ve výši 30,-Kč

Rada města n e s c h v a l u j e
• odepsání nevymahatelných pohledávek za poplatek za odpad a stočné
• poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč
Československé obci legionářskéRada města s c h v a l u j e
-Jednota Valtice, na realizaci projek• zřízení účtu u České národní banky a
tu legiovlaku
zachování dosavadního systému převodu finančních prostředku z RUD na
stávající účet u České spořitelny a.s.
29. Schůze Rady města
• darovací smlouvy na financování kulKlobouky u Brna,
turních akcí ve městě uzavřené mezi
konaná dne 21.2.2013
městem a společností Roživa a.s.
Kašnice na částku ve výši 6.000,- Kč Rada města s c h v a l u j e
a podnikatelem Ladislavem Vašul- • převedení hospodářského výsledku
kou, na částku ve výši 2.000,-Kč
MěVG do rezervního fondu ve výši
• vyhlášení výběrového řízení na zho19.920,46 Kč
tovitele projektové dokumentace „Za- • tvorbu investičního fondu MěVG ve
teplení Základní školy a Městského
výši odpisů 51.372,00 Kč
vícerého gymnázia v Kloboukách u • převedení hospodářského výsledku
Brna“ s tím, že stanovení váhy bude
MěSOŠ do rezervního fondu ve výši
100% cena
149.884,82 Kč
• uzavření Smlouvy o zřízení věcné- • tvorbu investičního fondu MěSOŠ ve
ho břemene č. 014990015024/001
výši odpisů 108.113,-Kč
s E.ON Distribuce, a.s. Společnost • převedení hospodářského výsledE.ON je vlastníkem a provozovatelem
ku ZŠ do rezervního fondu ve výši
zařízení distribuční soustavy – stavby
3.529,26 Kč
realizované pod názvem:“Klobouky, • tvorbu investičního fondu ZŠ ve výši
Herbenova, DP kNN, Dietz“ na poodpisů 84.136,-Kč
zemku parc.č. 937/9 v k.ú. Klobou- • převedení hospodářského výsledky u Brna jehož vlastníkem je město
ku MŠ do rezervního fondu ve výši
Klobouky u Brna. Věcné břemeno se
57.951,48 Kč
zřizuje úplatně a to za jednorázovou • inventarizační zprávu za rok 2012
úplatu v celkové výši 500,-Kč
• záměr na pronájem pozemků parc.
• na základě Smlouvy o pronájmu neč. 2914/2, 2914/133, 3037/1, 3037/8,
bytových prostor uzavřené dne 4. 1.
3037/9, 3037/10, 3037/11, 3554/61 –
2010 mezi městem Klobouky u Brna,
k.ú. Klobouky u Brna a parc.č. 499/3
nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna
v k.ú. Kašnice o celkové výměře 64
jako pronajímatelem a M-ex Produc230 m² za obvyklé nájemné ve výši
tion s.r.o. se sídlem Brno, Pisárecká
2.500.-Kč/ha
480/11, 603 00 jako nájemcem, pro- • pronájem honitby na lesních a polních
nájem třetí osobě, panu …. M-ex Propozemcích v k.ú. Klobouky u Brna a v
duction s.r.o., zastoupená jednatelem
k.ú. Bohumilice HS Klobouky – Háj o
společnosti panem…. (jako nájemce
výměře 73,5012 ha a HS Klobouky –
nebytových prostor) a pan …,jako
Martinice o výměře 75,8001ha za ob28. Schůze Rady města
Klobouky u Brna,
konaná dne 17.1.2013
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vyklé nájemné 100,- Kč/ha
kalkulaci ceny otopu pro nebytové
prostory v budově Městského úřadu.
Pro rok 2013 je cena za otop 1 m3 ve
výši 63,- Kč
cenu tepla za rok 2012 v Domě s pečovatelskou službou ve výši 445,-Kč/
GJ a bere na vědomí přehled o
hospodaření Domu s pečovatelskou
službou, za rok 2012
ceník pro poskytování pečovatelské
služby s účinností od 1.3.2013
zadání zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce části kanalizace v ulici
Dlouhé“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve
složení starosta Ing. Zdeněk Lobpreis, RNDr. Přemysl Pokorný, p. Hana
Dršková
smlouvu, uzavřenou se společností
ASA Expert a.s. Ostrava na podání
žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na „Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u
Brna,“ za cenu 90 tis. Kč
výroční zprávu o svobodném přístupu
k informacím za rok 2012 – na MěÚ
bylo podáno pět žádosti o informace
dle zákona č.106/1999Sb.
zapojení města do projektu „Omalovánky- Bezpečně na silnici“ pod záštitou české sekce Mezinárodní policejní asociace. Finanční podpora bude
ve výši 6 tis. Kč a město obdrží 100
ks omalovánek

15. Zasedání Zastupitelstva města
Klobouky u Brna,
konané dne 13.12.2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
• rozpočtové opatření č.6/2012
• upravený návrh rozpočtu pro rok
2013 - závazný ukazatel paragraf
• návrh rozpočtového výhledu pro roky
2013 až do roku 2021 vyvěšený dne
28.11.2012
• rozdělení finančních prostředků sport
– do 35% s tím, že finanční prostředky budou použity na úhradu za energie a pronájem tělocvičných zařízení
, kultura a spolky- do 35% na úhradu pronájmů, financování hudebních
kapel apod., mládež a děti do 20%,
charita –do 10%
• odměny pro členy zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok
2011 v celkové výši 8.800,-Kč
• záměr na směnu pozemků s Pozemkovým fondem ČR, o kterou město
dříve požádalo. Jedná se o pozemky
parc. č. 2509/12, 2509/23, 2511/35,
2511/43, 2511/55, 2516/2 – v k.ú. Klo-

•

bouky u Brna a do směny město nabízí pozemky parc. č. 404/11, 411/1 a
423/147 – v k.ú. Bohumilice
záměr na změnu územního plánu
– změna regulativ tj. rozšíření využití o bydlení pro vlastníka a současně i provozovatele areálu v lokalitě
bývalého zemědělského družstva ,
o kterou požádal vlastník objektu a
pozemků pan Jaroslav Věchet, bytem
Kašnice 49, 691 72 Klobouky u Brna.
V platném územním plánu je tato lokalita- pozemky parc.č. 1672 a parc.
č. 7726, vedena jako plocha k výrobě
a skladování. Žadatel uhradí veškeré náklady s tím spojené se změnou
územního plánu
kalkulaci ceny vodného na rok 2013
ve výši 35,-Kč/m3 včetně DPH, pro
odběratele městské vody v Kloboukách u Brna a v části Bohumilice.
Kalkulace ceny vody na rok 2013 pro
obec Velké Hostěrádky je 30,- Kč/m3
včetně DPH
zřizovací listinu Základní školy Kloboukách u Brna a Smlouvu o výpůjčce č. 2/2012
zřizovací listinu Městského víceletého gymnázia Klobouky u Brna a
Smlouvu o výpůjčce č. 3/2012
zřizovací listinu Městské střední
odborné školy Klobouky u Brna a
Smlouvu o výpůjčce č. 4/2012
plán rozvoje města – seznam investičních záměrů pro rok 2013
začlenění do územní působnosti
místního partnerství, se zahrnutím do
územní působnosti daného místního
partnerství a s přípravou ISÚ na svém
území
podání žádosti o změnu „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ ve smyslu projektu
„Klobouky u Brna – kanalizace“, která bude podána Jihomoravský kraj
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a sazbu poplatku
ve výši 400,- Kč za poplatníka a rok
zřizovací listinu Mateřské školy Kloboukách u Brna a Smlouvu o výpůjčce č. 1/2012
plán inventur na rok 2012

16. Zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna,
konané dne 31.1.2013

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
• vykácení přestárlých a rizikových
stromů na březích koryta potoka, dle
nového projektu zpracovaného Povodím Moravy s.p.
• záměr na prodej části pozemku pod
trafostanicí parc.č. 2444/8 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 12 m2, minimální cena pozemku byla stanovena
na 250,- Kč
• zpracovatele realizační projektové
dokumentace na akci „Zateplení Základní školy a Městského vícerého
•
gymnázia v Kloboukách u Brna“ –
společnost DEA Energetická agentura, s.r.o. Modřice, která PD zpracuje
za dohodnutou cenu 165 tis. Kč včetně DPH
• smlouvu o spolupráci se společností
Eurovision, a.s., Veveří 102, Brno ve
•
věci organizačního zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Zateplení Základní ško•
ly a Městského vícerého gymnázia v
Kloboukách u Brna“ za dohodnutou
cenu ve výši 59 tis. bez DPH
•
• smlouvu o spolupráci se společností
Eurovision, a.s., Veveří 102, Brno ve
věci zajištění zpracování závěrečné•
ho vyhodnocení akce a zpracování
monitorovacích zpráv o postupu pro•
jektu ve výši 45 tis. Kč bez DPH a
zprávy o udržitelnosti projektu ve výši
45 tis. Kč
• smlouvu o spolupráci se společností Eurovision, a.s., Veveří 102, Brno
•
ve věci zajištění technického dozoru
investora a BOZP na akci „Zateplení
Základní školy a Městského vícerého
gymnázia v Kloboukách u Brna“ za
dohodnutou cenu ve výši 168 tis. bez
•
DPH
• náhradníky do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro
výběrové řízení na zhotovitele stavby
„Zateplení Základní školy a Městského vícerého gymnázia v Kloboukách
•
u Brna“ ve složení : Ing. Zdeněk
Lobpreis, Miroslav Navrátil, Emil Rašner, Ladislav Vašulka, Ing. Petr Pilař
•
• dofinancování akce „ Zateplení Základní školy a Městského vícerého
Zastupitelstvo města z m o c ň u j e :
gymnázia v Kloboukách u Brna“ z
• radu města provedením posledního
vlastních prostředků
rozpočtového opatření č.7 za prosi• podání žádosti o dotaci z Operačnínec 2012
ho programu Životního prostředí na
„Energetické úspory areálu Městské
Zastupitelstvo města b e r e n a
střední odborné školy v Kloboukách u
vědomí:
Brna“
• informace z rady č. 26
• náhradníky do komise pro otevírá-
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ní obálek a hodnocení nabídek pro
výběrové řízení na veřejné zakázky
„Poskytnutí úvěru pro Město Klobouky u Brna“, ve složení: RNDr. Přemysl Pokorný, Eva Klementová, Pavel
Volek, Ladislav Trávníček, Mgr. Petr
Hrádek
vícepráce, méněpráce a vícenáklady
na stavbě „Přestupní terminál IDS“
dle předložené rekapitulace nákladů
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se
Sdružením pro přestupní terminál IDS
v Kloboukách u Brna, vedoucí účastník sdružení IMOS Brno a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, na stavbu
„Přestupní uzel Klobouky u Brna“.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu města podpisem Dodatku č.
ke Smlouvě o dílo se Sdružením pro
přestupní terminál IDS v Kloboukách
u Brna
provedení opravy vestibulu budovy
městského úřadu společností FCS,
s r.o. Klobouky u Brna za nabízenou
cenu 199. 979,- Kč včetně DPH
zapůjčení 2 exponátů z městského
muzea na výstavu Cyrilometodějská
tradice v lidové kultuře , kterou pořádá Moravské zemské muzeum v Brně
připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
podání žádosti o dotaci z prostředků
Jihomoravského kraje na opravu zásahového vozidla Tatra 148 s tím, že
město dofinancuje opravu ze svého
rozpočtu
plán kontrolního výboru na rok 2013
uzavření pojistné smlouvy na úrazové pojištění členů zásahové jednoty
SDH Klobouky u Brna.

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e :
• odkup či směnu pozemků parc.č.
2458/25 a 2455/15 v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 630 m2,
jejíchž vlastníkem je pan….., který
městu pozemky nabídl k odkoupení
• odvlhčení zdiva tzv. elektrolýzou určenou k ekologickému vysoušení budov a p o v ě ř u j e starostu města
prověřením stavu kanalizace kolem
budovy zámku kamerovým systémem
• obecně závaznou vyhlášku o zrušení
městské police v Kloboukách u Brna
• ukončení pracovního poměru se
strážníkem městské policie v Kloboukách u Brna
Zastupitelstvo města b e r e n a
vědomí:
• informace z rady č. 27,28
• rozpočtové opatření č.7/2012
17. Zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne 7.3.2013

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
• upravený návrh rozpočtového opatření č. 1/2013
• uzavření Dohody o postoupení práv a
povinností ze Smlouvy o nájmu bytu
č. 16 a ze Smlouvy o bodoucí kupní
smlouvě k bytové jednotce č. 8 v bytovém domě čp. 829, ulice Kašnické
3, 691 72 Klobouky u Brna. Žádost o
uzavření Dohody o postoupení práv a
povinností předložili na městský úřad
Klobouky u Brna dne 15. 2. 2013
• uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu o zápis pozemků na listu vlastnictví
bývalého MNV na list vlastnictví obce.
Parcely nacházející se na listu vlastnictví bývalého MNV splňující podmínky pro zápis na LV obce jsou parc.č. 4038/6 v k.ú. Boleradice, parc.č.
401/1 v k.ú. Bohumilice, parc.č. 1554,
1597, 1687/1, 1690/78, 2567/96.
2629/25, 2749/93, 2917/5, 2917/8,
2933/3, 2969/12, 3041/70, 3041/94,
3042/172,
3042/174,
3042/193,
3045/48, 3250/28, 3411/126, 3418/1,
9496/40, 3499/222, 3499/280- v k.ú.
Klobouky u Brna. Dne 26. 4. 2012 byl
přijat Zákon č. 173/2012 Sb., který
stanoví den 31. 3. 2013 jako poslední
termín pro uplatnění žádosti o zápis
do KN či žaloby o určení vlastnictví.
Nejpozději do 31. 3. 2013 je obec
povinna uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu. Nesplní-li obec tuto
svou povinnost, dne 1. 4. 2013 přejde
vlastnické právo na stát
• uzavření Smlouvy na poradenství,
zpracování a podání žádosti o dotaci
a činnosti dotačního managementu v
Operačního programu Životního prostředí, součástí které bude optimalizace PD a EA a příprava zadávací
dokumentace a organizace zadávacího řízení za dohodnutou cenu ve výši
90 tis. Kč bez DPH pověřuje starostu
města jejím podpisem
• uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení koncepce veřejného osvětlení se
společností E.ON Servisní, s.r.o. se
sídlem v Českých Budějovicích , F.A.Gerstnera 215/6 pověřuje starostu
města jejím podpisem
• montáž nového veřejného osvětlení a místního rozhlasu na jižní části
náměstí ve výši 235.418,50Kč včetně DPH. Montáž provede firma pana
Karla Šabaty Velké Němčice
• vyhlášení výběrového řízení na akci
„Separace biologicky rozložitelných
odpadů ve městě Klobouky u Brna“
• komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení
na akci „Separace biologicky rozložitelných odpadů ve městě Klobouky u
Brna“ ve složení : Ing. Zdeněk Lob-
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preis, p. Petrusová- zástupce společnosti NAVIGA 4, Ladislav Vašulka,
Mgr. Pavel Kotrla, Michaela Valičková Bc., náhradníci: Mgr. Petr Hrádek,
RNDr. Přemysl Pokorný, Mgr. Pavel
Klement, Hana Dršková, Karel Urban
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení stavby „Klobouky
u Brna – kanalizace “
smlouvu o spolupráci se společností IKIS,s.ro., Kaštanová 496/123a,
620 00 Brno, ve věci organizačního
zajištění zadávacího řízení veřejné
zakázky na zhotovitele projektové
dokumentace pro stavební povolení
stavby „Klobouky u Brna – kanalizace“ za dohodnutou cenu ve výši 50
tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na
akci „Klobouky u Brna – kanalizace“
: RNDr. Přemysl Pokorný, Mgr. Petr
Hrádek, Yveta Jančová, Ing. Petr Pilař, Ladislav Vašuka, náhradníci: Ing.
Zdeněk Lobpreis, Ing. Jana Baturná,
Emil Rašner, Hana Dršková, Mgr.
Pavel Kotrla
podání žádosti o dotaci Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na stavbu – „Úprava náměstí
II. etapa“
smlouvu o spolupráci se společností Eurovision, a.s., Veveří 102, Brno,
ve věci organizačního zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na
zhotovitele projektové dokumentace
pro stavební povolení stavby „Úprava náměstí II. etapa “ za dohodnutou
cenu ve výši 80 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem
plán činnosti finančního výboru na
rok 2013
snížení prodejní ceny občasníku ze
současných 30,- Kč na 25,- Kč za výtisk s okamžitou účinností
zapůjčení komunikace- průjezd místní části Martinice a podporu akce
AGROTEC RALLY 2013 ve dnech
21-23.6.2013

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e :
• nabídku ČD o odkup nemovitostí v
obvodu železniční stanice Klobouky
u Brna. Jedná se o nemovitosti - budovu čp. 502 (bývalá výpravní budova), budovu bez čp/če sit. na p.č.
1656/2(bývalé dřevěné wc), pozemky
p.č. 1656/1, 1656/2,a nově vzniklý
pozemek p.č.1657/6 o výměře 1426
Zastupitelstvo města b e r e n a
vědomí:
• informace z rady č. 29

Velikonoce 2013 AD
-

Kristus shromažďuje svůj lid
velikonoční bohoslužby ve společenství evangelického
sboru Páně v Kloboukách u Brna

pátek 29.března Velký pátek
bohoslužby v 9.3o v Kloboukách - bohoslužba se slavením svaté večeře Páně

-

neděle 24.března Šestá neděle postní (Květná – Pal- márům)
bohoslužby v 8.oo hodin v Brumovicích a 9.3o hodin
v Kloboukách
čtvrtek 28.března Zelený čtvrtek
bohoslužby v 18.oo hodin v Kloboukách - četba pašijí (příběh utrpení a smrti Ježíše Krista)

neděle 31.března Boží hod velikonoční
bohoslužby v 9.3o v Kloboukách - bohoslužba se slavením svaté večeře Páně

-

pondělí 1.dubna Pondělí velikonoční
bohoslužby v 9.3o v Kloboukách - bohoslužba s kázáním
hosta bratra faráře Ondřeje Macka z Nosislavi

- Velikonoční zamyšlení Již jen zakrátko, na velikonoční neděli,
na neděli Kristova vzkříšení se znovu rozezní zvony na mnoha věžích kostelů naší
země. My křesťané budeme s radostí zpívat
velikonoční písně a v našem společenství určitě zazní slavná melodie Georga Friedricha
Händla „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých
vstal“. Jásavá a podmanivá hudba, krásná a
radostná slova.
Ale možná právě při této písni člověka
napadne: Máme vůbec právo takto zpívat o
vzkříšení, radosti a lásce, když vidíme kolem
sebe stále tolik projevů zla, neštěstí, bolestí,
nemocí, tolik arogance, násilí a lží? Neklameme sami sebe?
V poslední knize Bible najdeme podivuhodné obrazné vyprávění, jak žena oděná
sluncem v bolestech rodí dítě, ale před ženou už čeká drak, aby dítě hned po narození
pohltil. Apoštol Jan, podle kterého je kniha
pojmenována Zjevení Janovo, užívá zvláštní obrazy, aby popsal svět z jiného pohledu,
z odstupu, z nebe. Žena porodí bezbranné
dítě, které světu přinese záchranu, vítězství
dobra nad zlem: Ježíše Krista. Drak je v Janově vidění tehdejší totalitní římská říše. Ale
může to být jakákoli moc, která se zvrhla,
každá totalita zla. Obraz je výstižný a stále
proto varující. Totiž v tom, že jakákoli totalitní
moc se opakovaně ukazuje jako mnohem

rychlejší a vynalézavější než demokratické
síly. Totalita dokáže své „nepřátele“ poznat a
likvidovat hned na začátku. Jen dva měsíce
po svém zvolení říšským kancléřem v roce
1933 nechal Adolf Hitler zřídit první koncentrační tábor. Prvními vězni byli tzv. nepřátelé
státu: komunisté a sociální demokraté. Později k nim přibyli Židé, Romové, homosexuálové, svědkové Jehovovi, vzpurní katoličtí
kněží a evangeličtí faráři. Společný rys všech
totalitních režimů je nesnášenlivost k jinak
smýšlejícím. Řešením je včasné odstranění
těchto nepřátel. Drak chce pozřít dítě hned
po jeho narození.
Je to stálé varování pro demokracie. Hrozí jim opakovaně, že budou vždy krok i více
pozadu, že budou stále doufat: zlo zůstane
v nějakých mezích, přece není možné, aby
dostalo navrch. Když se několika vězňům
podařilo uprchnout z nacistických či komunistických koncentračních táborů a vyprávěli,
co se tam děje, nikdo nevěřil, protože něco
takového přece není možné.
Moc zla se ale ukazuje i ve zdánlivých
maličkostech. My jsme si zvykli třeba na
označení nepřizpůsobiví lidé. A nedochází
nám, že je to současně kolektivní obvinění
určité skupiny lidí. Nepřizpůsobili se, je tedy
jasné, že za problémy mohou oni. Nebo jak
reagujeme na vtipy o Romech nebo Viet-

namcích? Dokážeme říct člověku, který nám
je vypráví, že se tomu prostě smát nebudeme? Nebo se nám to zdá vůči němu tzv. neslušné a tak se raději rozpačitě zasmějeme?
Zlo je rafinované, začíná třeba i takovými
maličkostmi a čeká. Čeká, až si na ně zvykneme. Roztahuje se nenápadně, aby si toho
nevšimli lidé, kteří se zlem nepočítají, úmyslně zavírají před ním oči, nebo si také chtějí
urvat. Buďme slušní, ale nebuďme naivní a
lhostejní.
I to nám velikonoční neděle zvěstuje:
neviditelné a nevysvětlitelné je mocnější než
viditelné, vzkříšení a život je mocnější než
smrt, láska je mocnější než násilí, odpuštění
je mocnější než pomsta, smíření je mocnější
než hradby mezi lidmi, slušnost je mocnější
než hulvátství, ale ty, člověče na tom máš
svůj podíl. Ano, proti mnoha projevům zla
jsme opravdu bezmocní (nemoci, přírodní
neštěstí, smrt), ale mnohé můžeme svými
postoji, slovy a jednáním ovlivnit. O to více,
když se v síle velikonočního rána vydáme na
další cestu životem a znovu zažijeme přítomnou moc neviditelného, které je silnější než
to, co nyní vidíme.
Všem čtenářům požehnaný
velikonoční čas přeje
Luděk Korpa.

VELIKONOČNÍ RADOST
Velikonoce jsou svátky, které může každý vidět po svém. Od vajíček, kraslic, zajíčků až ke svátkům jara. Ale ta pravá VELIKÁ NOC
už má za sebou tradici trvající zhruba tři a čtvrt tisíciletí. Noc, ve
které národ se zaslíbením Mesiáše, po více než čtyřstaletém zajetí
a otroctví v Egyptě mohl opustit zemi svého útlaku a vrátit se do
zaslíbené země, byť mu to trvalo ještě čtyřicet let. Nenajdeme kolem
sebe nic s tak úctyhodnou tradicí.
Lidé sice více a okázalejším způsobem slaví Vánoce, počátek

života, dětství. Ale Velikonoce jsou svátky dovršení života, oslavou
lásky, která je silnější než smrt. Lásky, jejímž synonymem je slovo
život ve své plnosti. A synonymem slova život je pro nás křesťany
Bůh. Ten, který prošel smrtí na kříži k vítěznému vzkříšení, říká: „Já
jsem cesta, pravda a život.“
O Velikonocích my křesťané slavíme novou a věčnou smlouvu,
ke které směřovaly všechny smlouvy mezi Bohem a lidem Starého
zákona. Ta novost spočívá v tom, že Boží Syn se stal člověkem, aby

6
4

s námi uzavřel smlouvu jako člověk s člověkem s podobou duchovně svatební. Svatý se vydal za hříšnou nevěstu, nás, církev, lidstvo,
aby nás tímto spojením stále očišťoval a obnovoval. Tuto smlouvu
potvrzuje podle starobylé tradice, kterou respektuje, ne pár kapkami
krve, jak by to stačilo, ale prolitím veškeré krve, aby tak ukázal svoji
solidaritu s naším lidským utrpením, krveproléváním a smrtí. Jeho
láska silnější smrti, to je zmrtvýchvstání. Jeho i naše.
V katolické tradici slavíme na Zelený čtvrtek památku poslední večeře Páně, při které s námi Ježíš uzavřel zmíněnou novou a
věčnou smlouvu. Na Velký pátek si připomínáme a slavíme Kristovu
smrt na kříži. Jeho Vzkříšení slavíme už o tzv. velikonoční vigílii v

sobotu večer, který už patří k neděli. A slavíme je pochopitelně i celou
Velikonoční neděli, ba dokonce celý Velikonoční oktáv, osm dní jako
jeden den, který nám dal Pán.
Velikonoce jsou pro nás tak důležité a silné, že jejich tajemství
slavíme každou neděli v celém roce. Naši východní bratři mají dokonce pro neděli název VOSKRESENIE, vzkříšení.
Přeji každému, ať prožívá Velikonoce jakkoliv, aby to byly chvíle
obnovy a očisty života, jak to vidíme na jaře i na přírodě, a chvíle
veliké radosti ze života, který zatím nikde jinde nebyl objeven, než
na naší malilinkaté, ale překrásné modré planetě.
František Trtílek

Významné dny ČR
7. 4. Den vzdělanosti
1. 5. Svátek práce
5. 5. Květnové povstání
8. 5. Den vítězství
15. 5. Den rodin
1. 6. Mezinárodní den dětí
4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských obětí
5. 6. Mezinárodní den životního prostředí
10. 6. Vyhlazení Lidic
20. 6. Světový den uprchlíků
27. 6. Den obětí komunismu
7. duben Den vzdělanosti
Sedmý duben je v českém kalendáři označen jako „ Den vzdělanosti“ a patří do kategorie parlamentem schválených významných
dnů. Upomíná na vydání zakládací listiny Univerzity Karlovy, ke které
došlo 7. dubna 1348. Ta byla první vysokou školou tohoto druhu ve
střední Evropě. Existence univerzity měla velký význam pro české
školství. Právě založení Karlovy univerzity je symbolem rozkvětu
vzdělanosti.
15. květen Mezinárodní den rodin
V roce 1994 Valné shromáždění OSN rozhodlo, že 15. Květen
bude vyhrazen Dni rodin. Tato každoroční pozornost věnovaná rodinám odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství přisuzují
rodinám jako základním jednotkám společnosti.
10. červen Den Lidic
Vypálení, srovnání se zemí a vymazání této obce z mapy, bylo
následkem pokusu čs. výsadkářů o atentát na říšského protektora R.
Heydricha, po kterém bylo vyhlášeno stanné právo a začaly masové
popravy. Nacisté postříleli všechny lidické muže, ženy a děti poslali
do koncentračních táborů.
Svátky jara
Oslava znovuvzkříšení života je také předmětem magických obřadů a symbolů, které provázejí svátky jara od úsvitu věků a alespoň

v náznacích se udržely dnešních dnů. Platí to především o kraslicích
, bez nichž bychom si tento sváteční čas snad ani neuměli představit. Barevné vaječné skořápky nalezli archeologové na pravěkých
pohřebištích stejně jako v hrobkách egyptských faraonů, vládců starověkého Řecka či Říma i ve vykopávkách slovanských sídlišť. Původní pohanské obřady připomíná i pomlázka a oblívačka. Symboly
probouzející se přírody měly ze stavení vyhnat všechny zlé síly a
přivést místo nich štěstí, zdraví a pohodu. A kdo by po tom v koutku
duše netoužil i dnes?
24. 4. Jiří
Otevíra se zem. Vylézají hadi a jiní živočichové, kteří v ní přezimovali. Jak se někomu podařilo vyoranému hadu medenákom
uříznout hlavu, tento peníz se měl k němu po celý rok vracet. Jako
ochrana před čarodějnicemi se pořádali ohně, popel z těchto ohňů
se rozsypával po chotároch .Děvčata zase prováděla různé milostné
čáry, např. házela uvité věnečky na stromy a věřila , že které se na
první pokus zachytí na větev, do roka se vdá. V tomto období zima
definitivně skončila a nastalo období teplých dní. Lidé se naplno pustili do jarních prací, které si však ve chvílích odpočinku spestřovali
různými zvyky a obyčeji.
Noc z 30. dubna na 1. května
Májové oslavy se často odehrávaly v březových hájích, protože
bříza je také symbolem plodnosti. Mezi dvěma ohni stála májka ozdobená červenými a bílými květy a stuhami. Muži se shromažďovali
u jednoho ohně, tzv. černého a vhazovali do něj všechna svá trápen.
Ženy byly u druhého, tzv. bílého ohně a vkládaly do něj svá toužebná
přání. Pak se všichni vyměnili , políbili a radovali se až do svítání.
21. června Letní slunovrat
Nejdelší den a nejkratší noc. Naši předkové věřili, že je to magický čas, který odkrývá poklady a spojuje páry. Například ten, kdo touží
po neviditelnosti, musí tuto noc nasbírat semínka kapradí, aniž se
jich dotkne. Semínko zlatého kapradí přivolá lásku a chrání ji navždy.
A když dokážete otevřít svá srdce, můžete prožít neuvěřitelné věci.
M. V.

Lydie Kvardová 1913 - 1983
V únoru 2013 jsme vzpomněli 100.výročí narození paní učitelky
Lydie Kvardové.
Po absolvování Učitelského ústavu v Brně na Poříčí zasvětila
Lydie Kvardové skoro celý svůj život žákům 1.stupně 1.-5.tříd obecné školy a téměř celou svou profesní dráhu prožila na místní škole
v Kloboukách. Po ukončení studii učila 3 roky na obecné škole v
Brumovicích. Dennodenně měřily její kroky pěšky cestu z Klobouk
do Brumovic, kolem Božích muk, polí s remízky, Brumovického rybníčku. Zde získávala lásku k rodnému kraji, lidovým zvykům, k jejím hodným a pracovitým lidem. Po krátkém působení na vícetřídní
škole v Těšanech, nastoupila v roce 1937 na svoje třetí a zároveň
poslední učitelské působiště, na obecnou školu v Kloboukách.

Dnes je již těžké spočítat kolika generacím Klobouckých dětí,
dětí z V.Hostěrádek, Bohumělic, Brumovic, vtiskla svůj osobitý charakter, s důrazem na vlastivědu, národopis, lásku k rodnému kraji
Za komplexní přístup výuky vlastivědy ve třídách obecné školy,
získala v roce 1964 v Uherském Brodě na celostátní Komenského
soutěži za svoje pedagogické čtení Využití regionálních prvků při výuce vlastivědy, spolu s dalšími učiteli, titul Vzorná učitelka
Ještě mnoho roků po její smrti v listopadu 1983, jsem nalézal na
jejím hrobě pozvánky na setkání jejich, jak vždy říkávala, milovaných
žáků z Klobouk a širokého okolí.
Čest její památce
Josef Kvarda
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Emanuel Havelka
V březnu letošního roku uplynuto 140 let
od narození významného klobouckého učitele, později školního inspektora a spisovatele Emanuela Havelky.
Narodil se 7. 3. 1873 ve východočeském
Libštátě, kde byl jeho otec evangelickým farářem. Studoval na gymnáziu v Jičíně, na
středoškolském ústavu v Alt Tschau v Prusku a na evangelickém učitelském ústavu v
Čáslavi. V Praze pak složil zkoušku z jazyka českého, dějepisu a zeměpisu pro školy
měšťanské. Až v pokročilém věku se dal
zapsat jako řádný posluchač na filozofickou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde by
r. 1931 slavnostně promován doktorem filozofie.
Po krátkém působení na škole v Deštné
u Letovic a na soukromé evangelické škole ve Valteřicích u Libštáku ho c.k. zemská
školská rada jmenovala v říjnu 1898 odborným učitelem na měšťanské chlapecké
škole v Kloboukách, jejímž ředitelem tehdy
byl Josef Úlehla. V Kloboukách pracoval
Emanuel Havelka přes dvacet let a stal se
významnou pedagogickou a kulturně-osvětovou osobností městečka. V březnu 1919
byl jmenován ředitelem měšťanské školy
chlapecké v Hodoníně, kde setrval až do
odchodu do důchodu v r. 1934. Současně
vykonával i odpovědnou práci okresního
školního inspektora v okrese Kyjov. Ve dvacátých letech minulého století pracoval v komisi pro nové učební osnovy.Spolupracoval
a přátelil se s významnými osobnostmi své
doby –Masarykem, bratry Mrštíky, Herbenem, Císařem, Bezručem. V roce 1906 se
oženil s Libuší Odstrčilovou z Klobouk, která
v r. 1916 zemřela a Havelka se již neoženil .
Zemřel 3. 3. 1956 a je pochován na hřbitově
v Kloboukách. (podrobněji v knize Klobouky
u Brna, město, dějiny, krajina a lidé, str. 250)
Ukázka z jeho rukopisu „S T.G.Masarykem – hovory o náboženství, filosofii a
školství“ :
Tedy Klobouky. Bylo již mnoho pověděno o vztahu T.G.Masaryka ke Kloboukám,
v Nejedlém, v Císařovi, Herbenovi a jinde,
také my jsme se o mnohém na příslušných

Vila, v níž bydlel Emanuel Havelka

místech zmínili.Zde chci uvésti to, co ještě pověděno a napsáno nebylo a co obraz
doplňuje vnitřně. Sám jsem tu v Kloboukách
zachytil ještě živou masarykovskou tradici,
o otci hlavně z úst velkostatkáře Duffka, s
nímž jsem se stýkal,( chodíval jsem s ním
na hony),o synu profesovi od superintendenta Císaře, a o obou od mnohých pamětníků
klobouckých. Nejprve si všimněme vzpomínek a zápisů jednoho z pamětníků nejváženějších, Karla Štefana. Štefan se narodil v
Kloboukách r. 1860, po otci byl hostinským
a řezníkem, muž značného rozhledu, bystrý
i u evangelíků vážený, třebaže byl katolík vyhraněný. Býval starostou městečka. V těchto
dnech (v dubnu 1948) uveřejnil jeho syn Jan
podstatnou část jeho písemných vzpomínek,
které obsahují asi to, co jsem sám od starosty Štefana slýchal. Uměl jasně i zajímavě
vyprávět. Zemřel na sklonku druhé světové
války ve vysokém věku 85 let. Slyšme z jeho
zápisků: „Bylo mi kolem desátého roku, když
se k nám do Klobouk přistěhoval z Čejče do
dvora pana Duffka Josef Masárik se svou
panímámou a starší slečnou, které říkali
„tetinko“. Bydleli v zámku ve dvoře domku,
který souvisel s ostatními hospodářskými
budovami.
Starý pan Masárik byl statný muž měděné pleti, černých, kučeravých vlasů. Byl ve
dvoře drábem. Štefanovi měli tehdy rodinnou hospůdku v Příhoně, Masárik se u nich
spravovával, když chodil za dělníky na pole
do Hložka nebo Pod Plunary. Téměž vždy
pozdravil“Dobré ráno! Dajte žajdlík vína!“popíjel, chodil po šenkovně sem tam, tlustý
čagan měl zavěšený na ruce. Když dopil,
poručil si znovu:“Dajte ještě jeden!“ – pak šel
za dělníky. Štefan tu připojuje, když prý viděl
po mnoha letech v časopisech jeho podobu, hned ho poznal. Malý Karel se pak učil
u svého otce řeznictví, masný krámek měli
na náměstí pod katolickou farou. Tam poznal
také paní Masárikovou, která neděli co neděli chodila se svým mužem kolem krámku
do kostela na mši. Po kostele se stavovala
pro maso, někdy jim je Karlík nosil do bytu.
Dobře tedy celou Masárikovu rodinu znal.
Štefan vzpomíná pak
dvou Masarykových synů,
Tomáše a Ludvíka. Tomáš
byl tehdy na vídeňské univerzitě jako student. „Když
dlel o vagacích v Kloboukách, vídal jsem ho denně
kráčeti přes náměstí k Jelínkům“. Jelínek byl kupec
na domě č. 71, dnes je tam
uzenářství. Byla to lepší židovská rodina. Přes prázdniny u ní býval větší student, syn továrníka z Brna.
Tohoto studenta Tomáš vy-
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učoval. Ludvík byl typografem, hezký muž,
příjemné tváře, vysoké ramenaté postavy,
vlnitých vlasů. Po odchodu rodičů z Klobouk
do Hustopečí zakoupil tam tiskárnu. Později
zaměnil své povolání a stal se hostinským v
Brně, v Kozí ulici, a potom hoteliérem v Porto
Rose, kde také zemřel. Nyní již vše o Tomášovi. „Vzpomínám si, že Masárikův Tomáš
pořádal ještě s jinými studenty ples, který se
tehdy mimořádně konal v zámku, v bývalém
refektáři kláštera premonstrátského, nikoli, jak bývalo zvykem, v hostinci. Z té doby
si také pamatuji, že jednou hrál divadlo na
„Koruně“.“Koruna“ byla hospoda, již z dřívější kontribučenské sýpky dal přestavět Josef
Wurm. Zde se odbývaly tak zvané lepší zábavy..“
Štefan vypravuje pak příhodu mladých
manželů Masarykových s klobouckým domkářek Korábem, který si rád tropil z lidí žerty.“Měl kravičku barvy žemlové a chodil v
kožuchu v létě, v zimě. Jeho kravka znala
svého pána. Byla již vycvičena, že, jakmile
zaslechla hovor, sama se zastavila, neboť
věděla, že se její hospodář na delší dobu
zapovídá“.Když tedy Masaryk přijel poprvé
se svou manželkou do Klobouk, šel se k nim
podívat, jestli prý bude vypadat jako černoška nebo indiánka. Když roku 1924 Štefan
jako starosta zval prezidenta T.G. Masaryka
na hradě k oficiální návštěvě do Klobouk,
prezident na tuto historku vzpomněla sám ji
vypravoval…
Zpracovala Dana Bobková
Foto: archív města

Emanuel Havelka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vinařská 29, Klobouky u Brna
Tel. 519 419 181, e-mail: reditel@zsklobouky.cz, www.szklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč
Básničky, které složily děti 4. třídy ZDŠ v Kloboukách u Brna spisovatelce
paní Zuzaně Novákové k jejím 70. narozeninám, které oslavila 22. února. Malí
čtvrťáci, si s paní spisovatelkou již několik let dopisují.

Březen 2013

Nela Adamová
Chřipka
Maminka mi říkala, abych se oblékala,
Moc poslouchat neumím, tak z toho marodím.
Musím ležet v posteli, šíleně se nudím,
Příště budu poslouchat, ať do školy chodím.

Lucie Dofková
Jaro
Jaro, jaro, to je nej, tak si kytky natrhej.
Svítí slunce, kytky voní, včelky letí pro med do
nich.
Maminka se usměje, jako když tu slunce je.

Tadeáš Lesovský
Jaro
Těším se na jaro, to přijde už brzy,
Že roztaje všechen sníh, to mě trochu mrzí.
Zazelenají se koruny všech stromů
A rozkvetou květiny kolem domů.
Ptáci budou zpívat v zahradě i v parku
A já se Štěpánem půjdeme na Polárku.

Tomáš Kratochvíl
Kapr
Kapr plave ve vaně, sem tam a zase zpátky,
Netuší však, že si má dělat vrásky.
Bude z něho dobrá večeře, pro všechny,
Kdo věří na zázraky.

Tomáš Richtr
Zima
Zima je prima, škoda, že na některé leze rýma.
U nás je velké náledí, že by tam mohli žít i
lední medvědi,
Kteří o teple nic nevědí.
Když začne padat sníh, hned jezdíme na
saních.
A když jdeme se psem ven, na chodníku
uklouzneme

Zuzana Regina Fantová
Léto
Léto, to mám nejraději, ptáci zpívají, létají
včely.
Všude krásně voní tráva, každý jen tak
polehává.
V bazénu se koupeme rádi, pozveme také
kamarády.
Celé léto je fakt príma, protože nám není
zima.
Zmrzlinu jíme každý den, do školy už nepůjdeme.
Léto končí, vlaštovky odlétají, je tu podzim,
To nikdo neutají.

Cyril Hronek
Kočka
Ta naše kočka, bílá je jak vločka.
Kožich má až na patičky, tlapy jako lopatičky.
Jmenuje se Bára, má nás všechny ráda.
Všude kolem velký mráz, jak se Báro, jak se
máš ?

Petr Charvát
Léto
Mám rád léto, plné slunce, skotačení na
palouce.
Houby sbírat v tmavém lese, až se z toho
strachy třesem.
A koupání v rybníce, líbí se mi velice,
Také chytat lesklé rybky, na klučicí udice.
Přeji si jen, aby léto bylos dlouho velice.

Petr Svoboda
Pinec
Každá středa, každý pátek, to je pro mě
velký svátek.
V tělocvičně za stolem, stolní tenis trénujeme.
Forhend, bekhend, podání, to mi hrůzu
nahání.
Trénuji však velmi pilně, abych ho hrál
neomylně.
Mým cílem je vyhrávat, družstvu přitom
pomáhat.
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Kamila Jakubčíková
Závod s časem
Lehkým cvalem hlas slyší dál, často chválen,
Přesto se však bál. Podkovy zvoní, ušima
stříhá,
Louka ta voní, leskne se hříva. Radostně
zaržál,
Pomalu přistoupil, do vlasů mi nos zabořil
A se mnou cválal dál.

Monika Strouhalová
Koťátko
Babička má koťátko, co zlobilo drobátko.
Rozlilo nám smetánku, co jsme měli ve
džbánku.
Už se na něj nezlobíme, protože ho rádi
máme.
A to naše kotě, už spí zase v botě.

Tereza Strouhalová
Jaro
Všechno kvete, slunce pálí, sníh už taje
tamhle v dáli.
Stromy šumí, vítr fouká, jen tak zlehka, jako
jarní louka.
Po jaru zas klepe léto, prázdniny, podzim a
je to.

Lenka Šimberová
Štěně
U nás v létě na vesnici, kouše náš pes
slunečnici.
Jmenuje se Edžinka, je to malá slečinka.
Honí ráda srnečky a nenávidí stromečky.
Když se zlobí, štěká na mně. Mám jim ráda
stále dál,
Kdo by se s ní nerad hrál.

Štěpán Špaček
Vaření
Žula, čedič, vápenec – byl by z toho lívanec
Trochu síry, špetku písku a už máme plnou
misku
Jak udělat bábovku? Nalejeme francovku.
Kapka ropy, zemní plyn, jak to chutná? Co
já vím?
Nerostů je všude plno, příště vařím Starobrno.

klobouček 2
Dne 22.2. 2013 navštívili žáci 4. a 5.třídy výstavu obrazů Josefa Lady ve Velkých
Pavlovicích v ekocentru Trkmanka. Díky
poutavé videoprojekci se děti seznámily
s životem i tvorbou tohoto významného
českého malíře a spisovatele. Na závěr
proběhla vernisáž krásných nezapomenutelných děl.

V rámci výuky navštívily děti ze 4. A 5. tříd Mohylu míru v Prace a planetárium v Brně
dne 5.3.2013

Projekt EKOŠKOLA
Z činnosti:
Ekologický kalendář
Sestavení kalendáře zaměřeného na významné dny v roce vztahující se k životnímu prostředí.
Nejvýznamnější dny:
• 2.únor – SVĚTOVÝ DEN MOKŘADŮ
(mokřady jsou na území, kde voda je nejdůležitějším činitelem
ovlivňujícím životní prostředí a s ním související rostliny a živočichy)
• 21.březen –SVĚTOVÝ DEN LESŮ
(iniciativa zachování lesa potomstvu)
• 22.březen – SVĚTOVÝ DEN VODY
(podmiňuje život a existenci všeho živého)
• 1.duben – MEZINÁRODNÍ DEN PTACTVA
(slaví se více než 100 let)
• 7.duben – SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
• 22.duben – DEN ZEMĚ (od roku 1970 v USA)
• 2.květen – SVĚTOVÝ DEN PTAČÍHO ZPĚVU (vítání ptačího
zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983)
• 3.květen – DEN SLUNCE
• 22.květen – MEZINÁRODNÍ DEN BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI (vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1994)
• 31.květen – SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU
• 5.červen – SVĚTOVÝ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
(vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1972)
• 16.září – MEZINÁRODNÍ DEN OCHRANY OZÓNOVÉ VRSTVY
• 19.září – UKLIĎME SVĚT!
• 22.září – EVROPSKÝ DEN BEZ AUT
• 16.říjen – SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY (SVĚTOVÝ DEN POTRAVIN)
• 20.říjen – SVĚTOVÝ DEN STROMŮ

(od poloviny 19. století v USA)
Nejlepší práce: Blažek David, Černá Sabina, Chybová Eliška,
Líznar Richard, Tomanová Hana, Zelinka Dominik
Sbíráme a třídíme!
• PAPÍR–asi 9,5 t
• BATERIE-asi 54 kg
• ELEKTRO-asi 350 kg
• PLASTOVÉ VRŠKY-asi 280 kg
• MOBILNÍ TELEFONY-78 ks
! Novinky ve sběru
• VYSLOUŽILÉ ZÁŘIVKY- úsporné kompaktní a lineární zářivky,
výbojky a LED světelné zdroje
(obsahují škodlivou rtuť, nepatří do komunálního odpadu!)
• TONERY A CARTRIDGE(při výrobě se spotřebuje až 3,5 l ropy,
nepatří na skládku, dají se recyklovat!)
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EKOLOGICKÝ VÝUKOVÝ PROGRAM: „KOMU CHUTNÁ PRALES?“
Těžba dřeva, palmový olej, zvětšování plochy pro pěstování
různých plodin (např. sóji, kávy), ..., zkrátka finanční zisk!
Zjistili jsme, že některé suroviny a produkty deštných pralesů
jsou součástí většiny výrobků i na našem trhu: v brambůrkách Bohemia chips je palmový olej, v salámu Vysočina je sója, ta je součástí i krmiva pro náš dobytek. Občas se objeví na trhu i nábytek
vyrobený z deštných stromů, káva vypěstovaná v těchto oblastech.
Jak tomu zamezit ?
Je to velmi těžká otázka, ale asi po 3 hodinách diskutování jsme
na to společnými silami přišli. Bylo by dobré všem lidem celého světa často připomínat a zdůrazňovat velký význam deštných pralesů,
třeba i pomocí billboardů a reklam. Za důležité považujeme také
podpoření společností s certifikací FSCa Fair Trade.
* Hlavní význam pralesů: obrovská produkce kyslíku, zásobárna vody!
Text:Radka Strouhalová, 9.B

Jak velká plocha pralesa zmizí ze světa každý den? Kdo a
jak může kácení zamezit?Můžeme i my?
Na tyto otázky jsme dostali odpověďve čtvrtek21.2.2013ve středisku ekologické výchovy Rozmarýnek v Brně.
Když jsme dorazili ranním autobusem na dotyčné místo, byli
jsme velmi překvapenitím, jak tam mají všechno „ekologicky“ zařízené. Nejvíce nás zaujala vlastní malá čistička vody.Poté už jsme
se věnovali plánovanému tématu. S využitím vlastní představivosti
a zkušeností jsme si vybavili své znalosti a vědomosti o významu
pralesů.Pomocí mapy jsme se seznámili s různými pralesy na Zemi,
zjišťovali jsme čím vším škodí lidstvo pralesům a jaké jsou důvody
jejich kácení. Pracovali jsme ve skupinách, každá skupina rozebírala
jiný problém.Všichni jsme byli velmi udiveni, když jsme se dozvěděli,
že za den se na světě ztratí taková plocha deštných pralesů, která
odpovídá ploše až deseti fotbalových hřišť.Ještě více nás však překvapily důvody jejich ničení! A jaké jsou?

Kloboučtí v Němčičkách
Venku mrzne, jenom praští. Vítr fičí, sníh křupe pod nohama.
Lyže tiše sviští, vlek si přede dokola stejnou melodii. Pod svahem restaurace s občerstvením. Že byste si dali říct a do tohoto
horského střediska také rádi vyrazili? Žádný problém, je to za rohem. Nejjižněji položený svah u nás - Němčičky.
I letos využili možnosti naučit se nebo zdokonalit své lyžařské
dovednosti žáci Základní školy v Kloboukách u Brna. Celkem se
zúčastnilo 25 sportuchtivých žáků a žákyň z prvního stupně. Jen
škoda, že jich nebylo víc. Vždyť poplatek za výcvik a dopravu není
veliký. Ti, co lyžovali, měli příjemný, sportem nabitý týden. Na závěr si poměřili síly mezi slalomovými brankami. A vy ostatní ,,lenoši“ !Za rok se jede znovu!
Text a foto Ivana Kozmanová

SOUTĚŽE:
Fotografická soutěž na téma„PŘÍRODA SPÍ?“
- zachycení zimní přírody v jejích různých podobách s důrazem
na rozmanité projevy života v zimním čase
(úkol v rámci projektu Recyklohraní)

Velikonoce s Ekoškolou:„POJĎTE SE NALADIT NA SVÁTKY JARA!“
- vylepšení prostředí ve třídách, vypěstování velikonočního obilíčka nebo řeřichy

Výtvarná soutěž ke Dni Slunce na téma„SLUNCE“
- Slunce je pro nás životně důležité, ohřívá naši planetu, dodává
nám energii, probouzí vše živé
(úkol Ekocentra Trkmanka)
Text: Mgr. Hečová M.

MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM
Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel 519 420 066, e-mail: gymklob@seznam.cz, www.gymklob.info
ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný
Vážení spoluobčané,
je to až neuvěřitelné, ale naše škola slaví letos 20. výročí od
svého založení. Za tuto dobu prošla řadou změn, nicméně už ve
svých počátcích patřila k úspěšným středním školám regionu.
Vystřídala se zde celá řada pedagogů i žáků, kteří ji posouvali
dopředu. Dnes je Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna
uznávanou školou v rámci středního školství. Její jméno najdete
na webových stránkách ministerstva školství na seznamu excelentních (vynikajících) středních škol České republiky.
Za to vděčí samozřejmě nejen učitelům a žákům, ale přede-

vším těm, kteří se na jejím počátku zasadili o její vlastní zřízení.
Za všechny bych chtěl jmenovat Ing. Jindřicha Koubka, tehdejšího
starostu města, RNDr. Zdeňka Bobka, ředitele Základní školy v
Kloboukách, který pomáhal v prvních letech se zahájením chodu
školy, a samozřejmě RNDr. Božetěcha Kaňu, prvního ředitele, který vyřídil všechny nezbytné administrativní náležitosti.
Vážení spoluobčané, dovolte mi pozvat Vás při této příležitosti
na oslavu tohoto významného výročí , která se uskuteční v sobotu
6. 4. 2013 ve 14 hodin v prostorách Základní školy Klobouky u
Brna a Městského víceletého gymnázia.
RNDr. Přemysl Pokorný – ředitel
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Studenti městského víceletého gymnázia ve vídni
V úterý 4. 12. 2012 vyrazilo 58 studentů a studentek MěVG
Klobouky u Brna v doprovodu dvou vyučujících německého jazyka na exkurzi do Vídně. Cílem byla návštěva Domu hudby a
vánočních trhů. Dům hudby je moderní interaktivní muzeum v
centru Vídně, které se snaží přiblížit hudbu v celé její různorodosti a mnohostrannosti. Nachází se zde expozice věnované
hudebním velikánům vídeňského klasicismu. Návštěvníci mají
možnost shlédnout ve zvláštním koncertním sále zkrácenou
verzi originálního vídeňského Novoročního koncertu. Muzeum
dále prezentuje moderní expozice nabízející neobvyklé experimenty s tóny a zvuky a také s vlastním hlasem. Návštěvníci
si také mohou zkusit zahrát na obří hudební nástroje.
Nejoblíbenější atrakce muzea - Virtuální dirigent – jednoznačně zvítězila i u našich studentů a studentek, kdy si na
chvíli zkusili zahrát na dirigenta slavného orchestru Vídeňských filharmoniků a s taktovkou v ruce řídit samotný koncert.
V centru města jsme shlédli nejvýznamnější umělecké pa-

mátky, o kterých nám paní průvodkyně sdělila různé zajímavé
informace. Naší poslední (a pro některé nejdůležitější) zastávkou byly vánoční trhy u Vídeňské radnice. Zde si všichni užili
pravou předvánoční atmosféru plnou pohody.
Mgr. Lenka Bobková

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

MěSOŠ Klobouky u Brna pokračuje úspěšně v řešení projektů

Prvním projektem v současné etapě OPVK (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), které spolufinancuje ESF,
byl na naší škole projekt Metodologická podpora výuky v oblasti práce
se žáky. Projekt započal v roce 2010 a byl úspěšně ukončen v červnu
2012. Projektem prošlo více jak 180 učitelů základních a středních
škol z Hodonínska, Břeclavska, Brna, ale i ze vzdálenějšího okolí.
Zásluhou manželů Kynclových měl vysokou odbornou úroveň. Škola
tímto projektem dobře prezentovala nejen sebe, ale i celé Klobouky.
Na základě zkušeností získaných při realizaci prvního projektu
sepsali pracovníci školy, zejména učitel informatiky Ing. Libor Šedivý
a ředitel školy Mgr. Josef Žáček, nový projekt nazvaný Inovace výuky
oboru informační technologie. Tento projekt je na rozdíl od prvního,
ve kterém docházelo ke vzdělávání učitelů, naplněn obsahem určeným tentokrát především pro žáky školy. Umožňuje využít prostředky

EU nejen k modernizaci výuky informatiky tím, že podporuje přípravu
učebních materiálů, prezentací pro výuku a pracovních listů, ale především umožňuje škole získat nemalé finanční prostředky na obnovu
hardwarového vybavení učeben, a tím udržet krok s konkurencí.
Dvacet pětnových velmi výkonných počítačů umožňuje využívat
nejnovější technologie„virtualizace“ a nově zbudovaná laboratoř podstatně zvyšuje úroveň výuky informačně technologických předmětů.
Dále je z projektu dotována i podpora přírodovědných předmětů fyziky,
chemie a dalších, včetně nákupu nových moderních pomůcek.
Jedná se již o projekt v pravém slova smyslu, který plně odpovídá
potřebám školy.
V současné době začínáme řešit třetí projekt s názvem EU peníze školám (tzv. šablony). Ten probíhá v podobné formě na všech
základních a středních školách (na základních školách byl realizován
již před rokem, nyní začíná i na školách středních). V rámci něj učitelé
zpracovávají pro potřeby výuky učební materiály pro další předměty.
Jde o cizí jazyky, matematiku, odborné předměty (ekonomika, právo)
a další. Souběžně s podporou nových forem a náplně výuky dojde k
dovybavení školy moderními výukovými pomůckami a přístroji.
Text: Mgr. Josef Žáček
Foto: archív školy
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Historie domů na klobouckém
náměstí a přilehlém okolí - I.
Myšlenka zkusit zapátrat po historii
domů mně napadla v souvislosti s probíhající rekonstrukcí náměstí. Proměny, které se
v minulosti udály, nevratně změnily a mění
tvář a podobu středu našeho městečka. Je
otázkou, zda to bylo vždy k lepšímu. Historie
většiny těchto domů sahá až do roku 1771,
kdy proběhlo v Kloboukách číslování domů.
V té době již tyto domy stály, žili v nich lidé,

rodily se děti a také umíraly. Po staletí byly
němými svědky lidské radosti i bolesti, štěstí
i trápení, úspěchů i zklamání. Mnohé z nich
posloužily veřejnosti jako prodejny, hostince,
úřady. Během času měnily svůj vzhled, tak,
jak je majitelé přestavovali a modernizovali.
Myslím, že si zaslouží naši pozornost , i když
mnohé z nich už bohužel můžeme vidět jen
na fotografiích.

Práce při hledání informací byla náročná
a ne vždy se mně podařilo dopátrat se všech
patřičných údajů a proto ji vidím stále otevřenou pro další doplňující informace dosud žijících pamětníků, za které bych byla vděčná.
Velkým zdrojem, z něhož jsem čerpala byly
kloboucké matriky, publikace a články v tisku
o Kloboukách, obecní kroniky, dobrá spolupráce s Městským úřadem v Kloboukách a
informátoři z řad pamětníků a bývalých majitelů či obyvatel domů.
Dana Bobková

Dům č. 102, bývalý obchod Racků
Jakub Vrbas uvádí ve své knize Pohledy do minulosti Klobouk
na str.197: Škola chodila pro vodu do studně před bývalou obecní
jatkou č. 102 a ke Štočku. Z čehož vyplývá, že dům č. 102 byl v
minulosti obecními jatkami, kde se porážel dobytek.
První údaj o tomto domě je v matrice narozených, kdy se r. 1772
narodilo dítě řezníku Tomáši Klímovi a jeho ženě Josefě.(Povolání
Tomáše Klímy také nasvědčuje tomu, že v tomto domě byla jatka).
Další děti se manželům Klímovým narodily 1774, 1775, 1778, 17801
a 1784 .
V matrice oddaných v r. 1793 se zde žení 19tiletý Martin Šimeček s 27letou Terezií Loubalovou. Roku 1805 se zde žení 20tiletý
Jan Ondrůj s Evou Stratilovou z Borkovan. O rok později se jim na
tomto čísle narodilo dítě.
Kolem roku 1860 dům vlastní kupec Jan Čičatka. Jakud Vrbas
uvádí k domu č. 102: Počátkem šedesátých let byl v Kloboukách
podle vývěsního štítu jediným obchodníkem se smíšeným zbožím
Franz Čičatka( zde uvádí Vrbas mylně jméno, správně patří Jan)
na č. 102, jenž měl na skladě takřka vše, co Kloboučané potřebovali: koloniálie, mouku, mýdlo, věci denní potřeby, textil, železo,
tabák, střelný prach, kolky, školní knihy a potřeby, kořalku, likéry a
mnohé jiné věci.“
R. 1869 se vdává 20tiletá Emilie Čičatková, dcera obchodníka Jana Čičatky a Evy roz. Wurmové za obchodníka v Bučovicích
23letého Františka Racka, syna Václava Racka, stolařského mistra v Bučovicích. Roku 1870 přebírá František Racek s manželkou živnost po Janu Čičatkovi a obchod nese jeho jméno.V
tomto roce zřejmě přistavěl František Racek patro domu, protože
na fotografii , pořízené před rokem 1883 je dům č. 102 již patrový.
R. 1871 se zde žení syn Jana Čičatky 25letý František, obchodník, s 21letou Annou Pilátovou, rodina Čičatkova tedy také bydlí
v tomto domě. R. 1875 se manželům Rackovým narodila dcera
Milada, později provdaná Švihnosová a r. 1879 syn František,
který později , převzal živnost.
R. 1892 zde umírá Eva Čičatková, roz. Wurmová, vdova
po obchodníkovi Janu Čičatkovi ve věku 69 let. R. 1908 umírá
na č. 102 obchodník František
Racek ve věku 62 roků. Všichni
tři jsou pohřbeni na klobouckém
hřbitově. Obchod přebírá jeho
syn František, nar. r. 1879 a
prodává zde společně se svou
družkou Annou Grčovou, známější jako „slečna Racková“
až do r. 1957, kdy mu byl dům
č. 102 v „obytné i hospodářské
Manželé Rackovi
části vyvlastněn pro mistrov-

skou školu zemědělskou v Kloboukách“. František Racek se
i se dvou družkou přestěhovali
do ulice Dlouhé, do domu č.
165. František Racek zemřel r.
1965 v Kroměříži.
Dům č. 102 byl , společně
s dalšími zbořen, aby na jeho
místě byla postavena v r. 1959
– 1960 nová budova střední zemědělské školy v Kloboukách.
Skončila jedna velká legenda
Klobouk a okolí.
Rackův obchod byl vyhlášeným po celém okolí. Arnošt
Ondrůj ve svém článku Kloboucké jarmarky o něm píše:
František Racek ml.
„Ke klobouckým jarmarkům patřil také nákup v tamějším „všeobchodě“ pana Františka Racka.
Jeho důkladný a rozlehlý dům stával u potoka naproti školy a
zámku, hned vedle okresního soudu. Byla to poschoďová, spíše
chmurná než vlídná budova s černými okny, s černými závěsnými křídly u vstupních dveří a s širokým vjezdem po straně. Na
rozevřených křídlech venkovních dveří byly známé pestře malované emailové tabule s kávovým mlýnkem, ceresem, mýdlovým
jelenem a ještě nějaké reklamy. Nade dveřmi byla široká modrá
deska s pouhým černým nápisem Fr. Racek a nic víc. Obchod
na první pohled nenápadný, ale ve své době zlatý důl. Byly i jiné
obchodní domy v městečku, ale proslulost Rackova obchodu v
okolí žádný z nich nepřekonal.Některá příjmení mají šťastný zvuk
a tvar a jsou sama o sobě reklamou. Co všechno se u Racků
ve skladech našlo.Čtu-li o obrovských zahraničních magazínech,
kde se dostane koupit vše od jehly až po aeroplán, nebo slyším-li
o Bílé Labuti v Praze,mávnu jen rukou.To všechno už tu bylo dávno před první světovou válkou v Kloboukách u Racků. Tam jste
dostali vše od cvočků až
po postroje na koně, od
šafránu až po všemožná semena, od rozínek
až po kalafunu a barvy,
od pastí na potkany až
po střelivo, dodávali do
domů mouku v pytlích a
uhlí, byly tam biče, cepy,
kosy i řetězy, mazadla
a mnohé, mnohé věci,
které byste ani v té Bílé
Hrob rodiny Rackovy
Labuti nesehnali, to mi
na místním hřbitově
věřte. U Racků se hono-
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sili úředním povolením k prodeji kalendářů, modlitebních knih a
střelného prachu, jak hlásala na boční stěně zvenku nenápadná
tabulka. Inu doslova všeobchod“.
Zdroj informací: obecní matriky
J. Vrbas Pohledy do minulosti Klobouk
Arnošt Ondrůj Kloboucké jarmarky
Stavební úřad Klobouky u Brna

Před r. 1883

Rackův obchod 1959

Rackův obchod před 1. svět válkou

Rackův obchod před 1. svět válkou

Moravská vlajka
Letošní rok je pro Moravu mimořádně významný. Dne 5. července 2013 si připomeneme spolu s celým kulturním světem 1150. výročí od příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. Na památku těchto patronů Moravy a spolupatronů
Evropy opět vyvěsí stovky radnic tradiční žluto-červenou moravskou vlajku se zemským znakem uprostřed, kterou v roce 2010 na
Velehradě požehnal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Mons. Jan Graubner.
Tradiční barvy Moravy žlutá a červená byly v minulosti interpretovány na základě znění listiny císaře Bedřicha III. ze 7. prosince
1462. Císař se tehdy odměnil moravským stavům za jejich udatnost
a pomoc věčnou připomínkou. Na jejich žádost a po moudré poradě
svých věrných (zároveň za účasti Jiřího z Poděbrad, krále českého
a markraběte moravského), zlepšil ze své císařské autority, plnosti
své moci a z vlastního rozkazu znak Moravského markrabství tak,
že [bílo]stříbrno-červené šachování orlice změnil navěky na [žluto]
zlato-červené.
„Takto uspořádaný erb řečené Markrabství moravské, jak dříve
užívalo a jím se pyšnilo, ve všech konáních vůbec podobně má užívat a těšit se z něj v budoucích časech navždy.“ V listině pod pečetí
císařského majestátu se rovněž uvádí, že se jedná o zvláštní milost a nedotknutelnou moravskou zemskou svobodu, kterou nesmí
žádný člověk porušit. Jinak by byl stižen přísným trestem Svaté říše
a poplatkem sta hřiven ryzího zlata. Moravané si proto nechávali
potvrzovat toto vzácné privilegium při každém vzdávání holdu moravskému markraběti.
Od 15. století reprezentuje Moravu zlato-červeně šachovaná orlice na modrém štítě, jehož strážcem je figura anděla. Tento štítonoš
se objevuje např. na stavovských pečetích patrně až do roku 1848.
Z roku 1619 pochází krásná devíza Moravy: „Te stante virebo“, vyražená spolu s orlicí na stavovských mincích.
Mezi vzácné moravské insignie patří bezesporu ceremoniální
meč Moravského markrabství, který vlastnil moravský zemský hejtman František Karel hrabě Libštejnský z Kolovrat. Zlepšený zemský
znak se též objevuje na heraldických praporech domobrany z roku
1800. V letech 1807–1848 nosili moravští stavové slavnostní červené uniformy se zlatým krumplováním. Před rokem 1818 vznikl i známý žluto-červený moravský prapor, barevně odvozený z hlavního
prvku moravského znaku – šachované orlice.
Reformovaný moravský zemský sněm, přijal dne 14. října 1848
památné usnesení: „Země Moravská podrží svůj dosavadní erb co
erb země, totiž: v modrém poli zlatem a červenou barvou šacho-

vaného, napravo hledícího, korunovaného orla. Zemské barvy jsou
zlatá a červená.“
Po zániku zemského zřízení po roce 1948 zůstaly moravské
barvy nadále v povědomí obyvatel Moravy. Nakrátko se žluto-červený prapor objevil při politickém uvolnění v 60. letech 20. století v
souvislosti s moravsko slezským hnutím. Poněvadž se ze socialistického státního symbolu vytratil znak Moravy, začali jej Moravané
klást doprostřed moravské vlajky. V 60. a 70. letech byla doložena
např. v historických kulisách Znojemských vinobraní. K 400. výročí založení olomoucké univerzity byla dne 23. srpna 1973 vydána
poštovní známka, na které je vyobrazena zlatá tvář ženy, na jejíchž
rozevlátých vlasech se objevuje zlato-červené šachování.
Masové rozšíření moravských vlajek nastalo po roce 1989.
Obnova zemského zřízení ale nebyla vyslyšena. Zákon o státních
symbolech z roku 1993 sice stanovuje stříbrno-červeně šachovanou
orlici, ovšem na rozdíl od zákona z roku 1920 již výslovně nezmiňuje
moravský a zemský symbol. Správnou zlato-červenou variantu moravské orlice v současné době oficiálně užívá jen Jihomoravský kraj
ve čtvrtém poli svého čtvrceného znaku a moravské hnutí.
Novodobá tradice vyvěšování moravských vlajek na radnicích
začala dne 5. července 2010 při oslavě svátku svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a spolupatronů Evropy.
Pro Moravskou národní obec zpracoval Mgr. Jan Studeník, 2013
kráceno
Odborné vexilologické stanovisko
Ing. Jaroslav Martykán
předseda České vexilologické společnosti
„Tzv. moravská vlajka se zemským znakem uprostřed neodporuje žádným vexilologickým pravidlům.“ Během 20. století začali
moravští vlastenci na moravskou vlajku, z důvodu odlišení od jiných
podobných vlajek, vkládat moravský zemský znak. Tato varianta si
dnes pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle
oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou
podobou moravské vlajky současnosti. Protože neexistuje moravský zákonodárný orgán, který by vzhled a užívání moravské vlajky
se znakem závazně kodifikoval, je možno při různých slavnostních
příležitostech stále uvidět, vedle uznávané podoby moravské vlajky,
i původní jednoduché žluto-červené bikolóry.
Slovní popis moravské vlajky
Moravská vlajka se skládá ze dvou stejně širokých vodorovných
pruhů: vrchní je žlutý, spodní je červený. Doprostřed listu je obvykle
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vkládán zlepšený zemský znak z roku 1462. V modrém gotickém
trojhranném štítu je symetricky rozkřídlená, žluto-červeně šachovaná, heraldicky vpravo hledící orlice, se žlutou královskou třícípou
korunkou, žlutou zbrojí (zobák a pařáty) a s červeným jazykem. Oko
orlice je bílé. Obrys štítu a figury je zvýrazněn černou konturou. (Výška znaku na obrázku se rovná 65 % šířky vlajky.) Doporučený poměr
šířky vlajky k její délce je 2:3. Moravský prapor nemá předepsaný
poměr stran. Při svislém vyvěšení je červený pruh vpravo.

ně nebo spolu se státní vlajkou. Samostatné vyvěšování moravské
vlajky není nijak upraveno. Záleží na vyvěšovateli, zda užije moravskou vlajku v její původní moravským sněmem schválené žluto-červené variantě či ve variantě doplněné o zemský znak. Spolu se
státní vlajkou lze vyvěsit i jiné vlajky, ať již jiných států, krajů, obcí či
vlajky další, což výslovně umožňuje zákon o užívání státních symbolů, tedy i vlajku moravskou. Zde se však musí respektovat to, že státní vlajka se vyvěšuje na čestnějším místě. Tedy z čelního pohledu
na objekt, kde jsou vlajky vyvěšeny: a) vlevo při vyvěšení 2 státních
Pokyny k vyvěšování vlajek z roku 2012
vlajek, b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, c) v
Katedra ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity
prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek, d)
„Dnešní právní řád upravuje užívání vlajek takto: Každý si může první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu
vyvěšovat vlajku, a to i soukromou (vlajky různých spolků) samostat- vlajek než 5. Umístění ostatních vlajek již záleží na vyvěšovateli.“

Informace k výměně řidičských průkazů
Výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004,
které jsou jejich držitelé povinni vyměnit dle §
134 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů do
31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby
pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají
platnosti. Řidičský průkaz si občané mohou
vyměnit na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský
úřad, Magistrát města), příslušného podle
místa trvalého pobytu na území ČR. Občané
obcí Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče,
Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř,
Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherči-

ce, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké
Pavlovice, Vrbice – Městský úřad Hustopeče,
odbor dopravy, registr řidičů, dveře č. 540.
K výměně řidičských průkazů je nutné
předložit doklad totožnosti, stávající řidičský průkaz a jednu aktuální barevnou nebo
černobílou fotografii průkazového formátu
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. Žádost o vydání
(výměnu) řidičského průkazu je k dispozici
na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Zákonná lhůta pro vydání
ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož
se jedná o povinnost z platné právní úpravy,
není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude
požadováno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů
od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč. Doporučujeme občanům výměnu ŘP neodkládat.

S blížícím se koncem stanoveného termínu
pro výměnu řidičských průkazů (31. prosince
2013) lze očekávat na ORP zvýšenou kumulaci řidičů (osob) a dále připomínáme, že vyřízení žádosti o vydání řidičského průkazu trvá
až 20 dnů. Více informací k povinné výměně
řidičských průkazů lze získat na stránkách Ministerstva dopravy: www.vymentesiridicak.cz.
S dotazy se můžete obrátit na Městský úřad
Hustopeče, odbor dopravy, registr řidičů na
tel. čísla 519 441 076, 519 441 078 nebo na
e-mail stvrtecka.dopravni@hustopece-city.cz,
francova.dopravni@hustopece-city.cz.
Mgr. Dana Prajková, vedoucí odboru dopravy
vyhotovila:
Milada Štvrtecká
referent státní správy a samosprávy
oprávněná úřední osoba

Solidní dědictví.!?
Dovoluji si vyjádřit se k věcem o nichž si myslím, že nejsou zcela
v pořádku. Tou první je přestavba náměstí.
Zastupitelstvo 18.9.2008 schválilo „Vyhlášení architektonické
soutěže na úpravu náměstí a zámeckého nádvoří.“ 19.2.2009 byla
uzavřena smlouva s firmou RTS, a.s. Brno na vyhlášení soutěže o
„Návrh úpravy náměstí a zámeckého nádvoří.“ 14.5.2009 zaslala
Česká komora architektů starostovi dopis v němž ho upozorňuje, že:
„ Vámi vyhlášená soutěž o návrh je neregulérní a to z toho důvodu, že neodpovídá právnímu předpisu Soutěžní řád České komory architektů. Důvodem stanoviska je zejména absence jmenované
soutěžní poroty - nezávislá a odborně způsobilá porota je jedním z
hlavních předpokladů kvalitního rozhodnutí o nejvhodnějším řešení
s odpovídající mírou prestiže a kredibility takového rozhodnutí. Česká komora architektů je nucena upozornit autorizované architekty, že
jejich účast v této soutěži je v rozporu s právem a je jim zakázána.“
21.5.2009 zastupitelstvo schválilo návrh soutěže, který zpracovala RTS, a.s. Brno. Zastupitelstvo schválilo čtyři členy poroty pro
hodnocení soutěže ( Bobek, Štercl, Hrádek, Jančová) a čtyři náhradníky ( Lobpreis, Koubek, Němec, Blanář). 25.6.2009 zastupitelstvo
schválilo pořadí účastníků soutěže stanovené porotou. Jediným (!)
účastníkem soutěže a tedy i vítězem se stala společnost Prostavby
Brno (arch. Walter).
Co k tomu dodat ? Můj názor je takový, že nikdo dnes není schopen vytvořit krásný veřejný prostor. To dokázali pouze dřívější konšelé, kteří si ale zaplatili špičkové mistry a ti dodnes obdivovaným

způsobem vytvářeli nádherné stavby a prostory.
Soutěž o výběr takovéhoto člověka, který by dokázal citlivým způsobem navrhnout, jak naložit s tím nejcennějším veřejným prostorem
který Klobouky mají, vzbuzuje mnoho otázek a pochybností.
Vítězem se stal jediný účastník soutěže ( nečlen České komory
architektů). Není to pouze ochotný a poslušný pěšák, který splní cokoliv, co bude vyhovovat vítězné stavební firmě, která zakázku provádí?
Zaplácat původně kamenné náměstí asfaltem, betonem a zámkovou dlažbou dokáže kdokoliv. Obhajovat tyto materiály argumenty,
že kamenné kostky způsobují vibrace, že jsou opotřebené a dokonce
neprodejné (!) považuji za projev diletantství či snahy zakrýt jiný úmysl. Kamenné kostky a obrubníky byly uloženy na skládce a mají být
rozprodány.
Na skládce by měly ležet i kamenné obrubníky, které byly nahrazeny betonem u chodníku kolem zemědělské školy v roce 2006. Jejich hodnota tehdy činila přibližně 0,5 milionu Kč. Jsou tam? Milovníci
asfaltu, betonu a zámkové dlažby je už zřejmě nebudou potřebovat.
Přitom kamenné materiály mají nesrovnatelnou estetickou hodnotu a jsou nezničitelné. To se dnes nehodí! Nedá se na tom vydělat!
Je potřeba stále dokola opravovat popraskaný asfalt, drobící se beton a špinavou a rozpadající se zámkovou dlažbu.
Od roku 2008 byl myslím dostatek času, aby předchozí nebo současné zastupitelstvo věřejně obhájilo před svými voliči nutnost realizace takovéhoto projektu, způsob provedení soutěže a poté mělo být
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zorganizováno veřejné představení projektů včetně jejich vizualizace,
při němž by architekti veřejně obhajovali své návrhy.
Postup minulého i současného zastupitelstva považuji za pohrdání občany. Je o to horší, že v nich byli a jsou lidé, kteří kritizovali
zastupitelstvo pana Koubka za nekomunikativnost s veřejností. Komunikaci minulého i současného zastupitelstva s veřejností považuji
v důležitých a významných věcech za nulovou. Já nepotřebuji, aby mi
někdo přál štěstí a zdraví k novému roku.
Chci ale vědět, zda investice ve výši 36 milionů Kč je nutná, jak se
tím prohloubí zadlužení obce a kdy obec své dluhy splatí..! Za tímto
projektem podle mne zůstává hořká pachuť...

Veškerá přívalová voda vletí do skládky a bude záležet jen na jejím množství a intenzitě, zda si prorazí cestu skládkou a volně vyteče
ven, či zda zasákne do skládky a pokud ji nikdo neuzavře ventily v
tělese skládky, tak naplní záchytný bazén, který by měl podle projektu
mít necelých 0,6 milionů litrů a bude přetékat tudy.
Skládka tvoří přehradní zeď! Vzhledem k tomu, že se v ČR množily případy neodborně vybudovaných a provozovaných skládek ( jen
sanace skládky v Pozďátkách, řešená na úrovni vlády, stála přes 120
milionů Kč ), vláda rozhodla, že každý provozovatel skládky musí nechat provést audit možných negativních vlivů na životní prostředí a
složit kauci na jejich případné řešení.
Při auditu kloboucké skládky bylo údajně požadováno vybudování ochranné zdi nad skládkou, která by zachycovala přívalovou vodu.
Náklady by měly činit asi 12 milionů Kč. Nazval bych je náklady za
hloupost. Myslím, že občané mají právo být o špatných rozhodnutích
svých zastupitelů a jejich následcích informováni.
I.etapa, tedy už uzavřená skládka má jiný problém. Na tuto skládku byl masivně navážen odpad z celé ČR i ze zahraničí. Skládka byla
vyhlášená tím, že zde lze uložit cokoliv. Kromě toho bylo možné často
zaznamenat pohyb nákladních vozů na skládce v nočních hodinách.
I takto mohlo docházet k ukládání nebezpečných odpadů.
V dolní části této skládky volně vytéká pramen, který je přítokem
Harasky. Tato skládka byla založena na prameništi! Je otázkou času,
kdy dojde k poruchám izolačních vrstev. Co bude pak..? Následující
scénáře mohou být velmi pochmurné...
Bohumil Fiala

Druhou věcí k níž se chci vyjádřit je skládka.
Rozšíření skládky o takzvanou II. etapu považuji v dlouhodobém
pohledu za velmi nešťastné. Od počátku tvrdím, že výběr lokality byl
zcela nevhodný a neodborně provedený. Tato skládka byla umístěna
v údolnici, jíž protéká přívalová voda. Při intenzivním přívalovém dešti
, kdy během 15 ti minut spadne 100 mm to může být 5 – 6 milionů
litrů. Tato voda má být odvedena potrubím uloženým pod tělesem
skládky. Průměr tohoto potrubí byl původně plánován 30 nebo 40 cm.
Když jsme s ing. Zajícem, tehdejším starostou Boleradic, upozorňovali, že je to nedostatečné, projektant ing. Jedlička zvětšil průměr na
80 cm. Při realizaci stavby byl však použit malý průměr, tedy oněch
30 – 40 cm. Zaústění potrubí je přikryto roštem, který se ucpe organickou hmotou a bahnem a vyřadí toto poddimenzované potrubí
zcela z činnosti.

Co se událo v evangelickém sboru v prvním čtvrtletí nového roku
Nový rok 2013 začal již tradičně ekumenickou bohoslužbou 1. ledna odpoledne.
Letos byl hostitelem katolické i bratrské církve kloboucký evangelický sbor a bohoslužba se tedy konala v evangelickém kostele.
Mimo rámec pravidelného sborového života, nedělních bohoslužeb, setkávání dětí a
mládeže, schůzek skautů a pěveckého sboru, se podařilo připravit pro členy sboru i veřejnost několik zdařilých akcí: pozvat skvělý
soubor Sudarušku, který v neděli 3. února v
podvečer vystoupil v kostele s pestrým repertoárem ruských a ukrajinských lidových
písní, v krásných ruských a ukrajinských
krojích. Zaslouženě sklidil velký potlesk.
Další pěknou akcí byla přednáška Mgr. Richarda Kordiovského , nazvané Vietnam,
Barma, Srí Lanka. V neděli 25. února se
na faře sešlo asi 30 lidí, kteří si se zájmem
vyslechli zajímavé povídání o těchto exotických zemím, doprovázené velkoplošnými
fotografiemi.

Koncem ledna 2013 si zástupci sboru
vyjeli obhlédnout své kazatelské stanice v
Brumovicích, Morkůvkách a Velkých Hostěrádkách, aby zjistili stav budov a potřeby případných oprav. Ovšem největší opravy čekají sbor v klobouckém kostele. Začátkem
února se ve vyklizené presbytáři odkopala
do hloubky 70 cm podlaha kolem celé stěny, pomocí speciálních tvarovek se vytvořila po celé délce vzduchová kapsa, která by
měla odvětrávat zeď a posléze se položila
nová dlažba. Z dalších nezbytně nutných
prací, které sbor v nejbližší době čekají jsou
úpravy sociálního zařízení na faře.
Co připravujeme
V letošním roce bude v evangelickém
kostele opět každý měsíc nová výstava prací výtvarníků amatérů. Představení autora
i výstavy bude součástí bohoslužby první
neděli v měsíci. Otevřeno bude každou neděli dopoledne před a po bohoslužbách a
odpoledne od 14 do 16 hodin.
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Kalendář výstav v roce 2013
- Květen:Morava toleranční – putovní výstava
- Červen:František Pacas: kresby, Jiří
a Klára Bednářovi: malba, fotografie
- Červenec:Lenka Hladká: obrazy
- Srpen:Gábina Líznarová: kresby, studie
- Září: Marie Holásková: fotografie
- Říjen:Marie Vrbová: obrazy a ilustrace
Poslední dubnový víkend se již po osmé
vypraví autobus s přihlášenými účastníky
sborového putování, tentokrát do kraje Boženy Němcové na Náchodsko.
9. června2013 odpoledne chystáme
první setkání seniorů na evangelické faře
„Nemusíme už jen vzpomínat“.
Od 15. do 19. července se budou přihlášené děti scházet celý týden na faře na
příměstském táboře, kde pro ně bude opět
připraven kvalitní pestrý program. Následující dva týdny budou moci prožít zájemci
o rodinnou rekreaci na Blažkově, poblíž
Dolní Rožínky na Vysočině, kde již tradičně
je program určen dětem i rodičům.
Text, foto: Dana Bobková

Cyklus přednášek na Kulturně informačním centru Klobouky
V měsíci únoru mohli občané navštívit přednášky, pořádané ve
dnech 19. a 26. 2. 2013, na KIC Klobouky u Brna v rámci spolupráce
s MěVG Klobouky.
První z nich nesla název „Antická mytologie a architektura v Lednicko-valtickém areálu“. Z vyprávění Milana Novotného a Veroniky
Křížové jsme se dozvěděli, že areál je nejrozsáhlejší koncepčně upravenou krajinou na světě, zapsanou na seznam památek UNESCO.
Kromě dominujících zámků zde najdeme řadu drobných staveb
(např. kapli, kolonády, umělou zříceninu nebo také vítězný oblouk).
Jedná se především o stavby, jimiž Lichtenštejnové v průběhu 18. a
19. století zkrášlovali místní krajinu. Mezi často navštěvované památky patří 23 metrů vysoký Obelisk, připomínající od roku 1798 uzavření míru mezi Francií a Rakouskem, dále pak Janův hrad, Minaret či
Lovecký zámeček, který dříve sloužil jako myslivna. Tyto romantické
stavby bývají označovány jako „salety“. Přednášející přiblížili posluchačům také další
z panských staveb
z pohledu mytologie, jako např.
Apollonův chrám,
Rybniční zámeček,
Hraniční zámeček
nebo Nový dvůr.
Mezi Lednicí a
Valticemi můžeme
vidět kapli Svatého Huberta, která

je zasvěcená tomuto patronovi
myslivců. Nedaleko Valtic se turisté setkají s Chrámem Tří Grácií, známou sochou tří žen, zámečkem Belveder, zámečkem
Lány, Kolonádou na Reistně a
Rendez-vous. Lednicko-valtický
areál je někdy označován jako
„Zahrada Evropy“.
Jako druhá proběhla přednáška na téma „Konec světa
z astronomického hlediska“,
kde přednášející Mgr. Pavel
Klement nejdříve uvedl, jakým
možnostem konce světa se věnovat nebude (např. globálnímu oteplování, supervulkánům
apod.) Dále nastínil vybraná data, kdy mělo ke konci světa dojít v
minulosti, jako v případě komety Hale-Bopp (r. 1977), problému Y2K,
zvýšené aktivity náboženských sekt (r. 2009) nebo Mayského kalendáře (r. 2012). V závěru se zmínil o alternativních scénářích konce
světa v budoucnu - rok 2036 srážka s asteroidem, r. 2060 předpověď
Isaaca Newtona, r. 3737 předpověď Nostradama. Po shrnutí všech
pro a proti však nelze očekávat, že by nám z astronomického hlediska hrozilo přímé nebezpečí.
Děkujeme všem přednášejícím i návštěvníkům za příjemně strávený podvečer a budeme se těšit na další zajímavé besedy.

Březen - měsíc čtenářů
Městská knihovna Klobouky pořádala v rámci celostátní akce knihoven „Týden čtení“. Akce proběhla ve dnech 5. až 7. března 2013
od 13:00 do 17:00. hodin v prostorách knihovny. Návštěvníci mohli shlédnout výstavu malířky Aleny Sirné, vytvořit si zdarma registraci
a pro děti byly připraveny zábavné soutěže, malování nebo modelování nejoblíbenější pohádkové postavičky. Za povedené obrázky a
správně vyřešené úkoly na ně čekala mimo jiné sladká odměna.
Text a foto Jana Prčíková

Město Klobouky u Brna pořádá

TRADIČNÍ KLOBOUCKÝ JARMARK
Ve středu 1. května 2013 , v době od 9. hodin v areálu zámku.
Součástí jsou doprovodné akce, atrakce pro děti, grilovaná kuřata aj.
Každý kdo má zájem o prodej užitkového zboží, může se hlásit a získat informace v Městské knihovně Klobouky u Brna, tel.
519 361 576, 519 361 570, e-mail: knihovna@kloboukyubrna.cz nebo podatelna@kloboukyubrna.cz
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KULTURNĚ INFORMAČNÍ CENTRUM
Klobouky u Brna

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,
kteří od 1.12.2012 do 18.3.2013 oslavili životní jubileum

Kalendář kulturních akcí
duben – září 2013
30.4.2013

Čarodějnice

1.5. 2013

Tradiční kloboucký jarmark, doprovodné
akce

70 let
• 9. 12.
• 1. 1.
• 2. 1.
• 15. 1.
• 16. 1.
• 26. 1.
• 8. 2.
• 13. 2.
• 24. 2.
• 13. 3.

Červen 2013 Den dětí
29.6.2013

Country bál

10.-11.8.2013 Svatovavřinecké hody, DH Ištvánci
24.8.2013

Odehrávky hodů

29.9.2013

Svatováclavský jarmark, doprovodné akce
Výstava Ovoce a zeleniny – budova
MěSOŠ

Františka Nejezchlebová, Nádražní
Ing. Jindřich Koubek, Příhon
Zdenka Roznosová, Nová
Karolina Šedivá, Bohumilice
Jaroslav Roznos, Dlouhá
František Balát, Nádražní
Jan Svoboda, Zahradní
Vítězslav Kratochvíl, Masarykova
Štefan Královič, Císařova
Libuše Petrlová, Nádražní

75 let
• 8. 2. Květoslava Mazancová, Bohumilice
• 10. 3. Věra Kocmanová, Brněnská
• 18. 3. Ludmila Řezáčová, Chaloupky
80 let
• 18. 12.
• 20. 1.
• 19. 2.
• 21. 2.

Vlasta Odstrčilová, Dlouhá
Miroslav Huták, Dlouhá
Eva Svobodová, Bří.Mrštíků
Zdeněk Pilát, Nádražní

85 let
• 25. 1. Marie Vrbasová, Dlouhá
• 2. 2. Václav Adámek, Bohumilice
• 1. 3. Ing. Ladislav Kocman, Brněnská
90 let
• 21. 12. Jindřiška Paschová, Hájek
• 9. 1. Marie Braunová, Brněnská
• 26. 1. Josefa Ullmannová, Masarykova
Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
• Patrik Šebesta
• Eliška Bobková
• Ella Effenbergerová
• Lukáš Svrček
• Tomáš Trávníček
• Karolína Braunová
• Matěj Černý a Jolana Černá
• Tomáš Němeček
• Josef Doležal
• Anna Jerglová
• Bořek Richter
• David Horváth
• Klára Huková

Řádková inzerce
Prodám družstevní byt 2+1, který se nachází v přízemí bytového domu na ul. Císařova v Kloboukách u Brna.
Cena bytu je 790 tisíc. K bytu nabízím možnost zakoupení
zahrady s chatkou, která se nachází hned vedle byt. domu.
Cena zahrady je 60 tisíc. Bližší informace na tel: 721358700

Navždy nás opustili
• Ludmila Turzíková, roč. 1944, Polní
• Jitka Rýzlerová, roč. 1959, Dlouhá
• Růžena Hutáková, roč. 1924, Bohumilice
• Jaroslav Bubeníček, roč. 1943, Hájek
• Jaromír Čermák, roč. 1947, Starohorská
• Myslimír Odstrčil, roč. 1927, Údolní

Větrný mlýn č. 1/2013
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
26. 3. 2013, nákladem 400 výtisků, cena 30,- Kč. Uzávěrka příštího čísla 7. 6. 2013. Příspěvky do časopisu e-mailem na adresu:
VetrnyMlyn@email.cz, nebo na CD, disketě či jiném elektronickém
nosiči, v libovolném textovém editoru, případně na papíře. Fotky nejlépe v elektronické podobě a nebo klasické fotografie. Sazba: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav, www.vydavatelstvibrazda.cz

STATISTIKA – evidence obyvatel 2012
• narozeno:
33 dětí
• zemřelo:
19 občanů
• přistěhovalo se do Klobouk u Brna:
63 osob
• odstěhováno z Klobouk u Brna:
49 osob
• manželství uzavřeno:
14
• rozvodů:
10
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Ples MěSOŠ
Foto: Ing. Libor Šedivý

Proměny klobouckého náměstí
Foto: Jaroslav Pavlík
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Fěrtůšek na Radničním plese
Foto: Jaroslav Pavlík
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