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Foto: Jaroslav Pavlík

Tradiční kloboucký jarmark a doprovodné akce 1. 5. 2013
Foto: Jaroslav Pavlík

Letošní zima se probudila na Velikonoční pondělí 1. 4. 2013
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ZPRÁVY
z radnice

18. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 14. 3. 2013
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí:
• S doporučením hodnotící komise pro
zakázku „Rekonstrukce kanalizace
Dlouhá“ a rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče IMOS Brno,
a.s., sídlem: Olomoucká 174, 627 00
Brno, IČ: 25322257.
• Provedení opravy chodníků a vjezdů,
společností FCS, s.r.o. Klobouky u Brna,
za nabízenou cenu 187.414,- Kč bez
DPH.
• Uzavření nájemní smlouvy s paní ……
……………. Nájemní smlouva k bytu
v domě čp.819 na ul. Vinařské bude
uzavřena na dobu určitou od 1.4.2013
do 31.3.2014.
• Uhrazení nákladů na občerstvení
účastníků oslavy založení MěVG Klobouky u Brna, ve výši do 3 tis. Kč,
z rozpočtu města.
• Záměr na prodej budovy s číslem popisným 212 – rodinný dům na ulici Sadová (Peclova vila) na pozemku parc.č.
75 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře
559 m² a pozemku parc.č. 76 - zahrada o výměře 595 m² v k.ú. Klobouky
u Brna ve vlastnictví města Klobouky
u Brna. Termín pro podání žádosti je
do 30.6.2013. Záměr bude vyvěšen
v souladu se zněním zákona o obcích
č. 128/200 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, §39, odst. 1. na úřední desce a elektronické desce do 30. 6. 2013.
Cena k jednání.
Zastupitelstvo města pověřuje:
• Starostu města podpisem smlouvy
o provedení díla „Rekonstrukce kanalizace Dlouhá“ za nabízenou cenu 562
125,62 Kč bez DPH, uzavřenou se
spolčeností IMOS Brno, a.s

19. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 11.4.2013

Záměr byl vyvěšen od 1. 2. 2013 do 18.
2. 2013. Jediným zájemcem o odprodej
byla společnost E.ON Česká republika,
s.r.o. Cena bude stanovena dle posudku.
10. Žádost o odkoupení pozemků parc. č.
744, 765, 769 a 771 v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 146 m². Parc.
č. 744 o výměře 31 m² - zahrada, parc.č.
765 o výměře 51 m² - zahrada, parc.č.
769 o výměře 23 m² - zastavěná plocha a společný dvůr, nádvoří a parc.č.
771 o výměře 41 m² - zastavěná plocha
a společný dvůr, nádvoří. Žádost podal
na Městský úřad Klobouky u Brna dne
5. 4. 2013 pan ……… Vzhledem k tomu,
že se jedná o pozemky za nemovitostmi
dalších obyvatel, zastupitelstvo města
rozhodlo oslovit i ostatní vlastníky sousedních parcel.
11. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č.
1031 v k.ú. Klobouky u Brna v souladu s
doporučením komise životního prostředí
pokácení výše uvedených dřevin. Náhradou za uvedené stromy vysadí vlastník
pozemků pan ….l na jaře 2013 vysázeny
4 lípy na parcele č. 2912 – sad Boří nad
Ohavou.
12. Žádost o povolení ke kácení v souladu
s doporučením komise životního prostředí pokácení dřeviny na pozemku parc.č.
1282 v k.ú. Klobouky u Brna a ukládá
náhradní výsadbu jednoho stromu dle
plánu výsadby.
13. Žádost pana ….. a souhlasí s ořezem
větví před rodinným domem na pozemku
parc. č. 1665/10 v k.ú. Klobouky u Brna
14. Žádost o povolení ke kácení výše uvedených dřevin na pozemcích parc.č. 276/16
a 1109/1 v souladu s doporučením orgánu ochrany přírody MěÚ Hustopeče
a ukládá náhradní výsadbu jednoho stromu dle plánu výsadby.
15. Záměr na pronájem parc. č. 433/2,
429/1, 427/23, 427/5 – v k.ú. Bohumilice
o celkové výměře 11795 m² s vyjímkou
cest za obvyklé nájemné 2.500 Kč/ha.
Pronájem bude poskytnut na dobu neurčitou.
16. Záměr na směnu parc.č. 2405/1v k.ú.
Klobouky u Brna – vlastnictví Farní sbor
Českobratrské církve Klobouky a pozemku parc. č. 1402/2 v k.ú. Klobouky
u Brna – vlastník Město Klobouky u Brna.
Na uvedené pozemky byl vypracován
znalecký posudek, který uhradí Město Klobouky u Brna. Cena je 1200Kč +
DPH. Dále Město uhradí vklad do katastru nemovitostí. Cena dle znaleckého posudku za pozemek parc.č. 2405/1 je 100
008,40 Kč a za pozemek parc.č. 1402/2
je 14 964,50 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
1. Zrušení zadávacího řízení o Poskytnutí
úvěru pro Město Klobouky u Brna, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek
dne 18.2.2013, evidenční číslo zakázky
239612, z důvodů, že ve stanovené lhůtě
nebyly podány žádné nabídky.
2. Jednací řízení bez uveřejnění dle zákona
§23 odst. 1 písm.a) zákona č. 137/2006
Sb., a vyzve Českou spořitelnou k podání nabídky
3. Zřízení detašované třídy Mateřské školy Klobouky u Brna pro předškolní děti.
Třída bude umístěna v budově Základní
školy v Kloboukách u Brna.
4. Vyhlášení výběrového řízení na nákup
zametací techniky pro potřeby města
Klobouky u Brna“ a j m e n u j e komisi
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na nákup zametací techniky ve složení : Ing. Zdeněk
Lobpreis, Ladislav Vašulka, Mgr. Pavel
Klement, Ing. Petr Pilař, Emil Rašner, náhradníci: RNDr. Přemysl Pokorný, Mgr.
Petr Hrádek, Ing. Eva Šerháková, Pavel
Volek, Mgr. Pavel Kotrla.
5. Uzavření dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací o poskytnutí příspěvku, spolufina
ncovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce České republiky, krajská pobočka Brno na rok 2013 pro 4 pracovníky. Výše příspěvku na jednoho pracovníky je 11 tis. Kč měsíčně.
6. Uzavření 4 smluv na dobu určitou – dělník na úklid a údržbu města .
7. Dohodu o provedení práce na jednorázový předsezónní úklid muzea a mimosezónní provázení a přípravu výstavy
v období leden – duben 2013 a dohodu
na práci průvodce expozicí Městského
muzea včetně úklidu veřejnosti přístupných prostor
8. Záměr o odkoupení části pozemku parc.
č. 593/2 v k.ú. Klobouky u Brna. Žádost
pana ….byla podána na městský úřad
Klobouky u Brna dne 13. 3. 2013. Důvodem žádosti o odkup je dostavba rodinného domu. Zastupitelstvo města rozhodlo, že zájemce nechá parcelu vyměřit
a vypracovat geometrický plán a uhradí
veškeré náklady s tím spojené. Současně je třeba zachovat možnost přístupové
cesty na „Větřák“. Minimální cena je stanovena na 250Kč/m².
9. Odprodej části pozemku pod trafostanicí parc.č. 2444/8 o výměře 12 m² v k.ú.
Klobouky u Brna, o který žádá společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Záměr Zastupitelstvo města pověřuje a navrhuje:
na prodej byl schválen Zastupitelstvem 1. Starostu města jednáním s projektanměsta Klobouky u Brna dne 31. 1. 2013.
tem, zástupci hygieny a hasičů ve věci
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zřízení detašované třídy MŠ s tím, že
cena za projekt nesmí přesáhnout částku 25 tis. korun. Doporučuje oslovit Ing.
Komosného, případně další projektanty.
Starostu podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí k právu odpovídajícímu věcnému břemeni se společností E.ON, Česká
republika, s.r.o a společností Telefonica
O2 . Smlouva se uzavírá z důvodů umístění energetických zařízení do pozemků
v majetku města z důvodů rekonstrukce
náměstí.
Starostu podpisem smlouvy o převodu
práv a povinností ze stavebního povolení se společností E.ON, Česká republika,
s.r.o. a dále podpisem smlouvy o překládce vedení se společností Telefonica O2.
Starostu města jednáním s firmou Ing.
Libora Malůvka, ve věci organizačního zajištění zadávacího řízení veřejné
zakázky na nákup zametací techniky
a uzavřením smlouvy za dohodnutou
cenu 20 tis. korun bez DPH.
N a v r h u j e vyzvat oba zájemce o podání nové cenové nabídky na pronájem
pozemků parc. č. 2914/2, 2914/133,
3037/1, 3037/8, 3037/9, 3037/10,
3037/11 o celkové výměře 63542 m² orné
půdy a parc.č. 3554/61 o výměře 610 m²
ovocný sad – v k.ú. Klobouky u Brna
a parc.č. 499/3 o výměře 78 m² orné
půdy v k.ú. Kašnice v zalepené obálce
označené „Neotvírat – cenová nabídka“
na MěÚ Klobouky u Brna do 30. 4. 2013.

a Městského víceletého gymnázia v Kloboukách u Brna“ s c h v a l u j e vyloučení
žadatele- stavební společnost INGA a.s.
se sídlem Příční 844/19a, Brno z důvodů
neprokázání kvalifikačních předpokladů
v požadovaném rozsahu.
2. V souladu s doporučením hodnotící
komise zaslání výzvy 8 postupujícím
uchazečům do II. kola výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zateplení
Základní školy a Městského víceletého
gymnázia v Kloboukách u Brna“, lhůta
pro podání nabídek je do 7.5.2013.
3. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č.
230 v k.ú. Bohumilice v souladu s doporučením komise životního prostředí
pokácení výše uvedé dřeviny. Náhradou
za pokácený ořešák bude výsadba 5 ks
ovocných stromů na pozemku pana …...
4. Uzavření Smlouvy č. 2208-061/013/10ISK o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON
Distribuce, a.s. Jedná se o stavbu
s názvem:“Klobouky u Brna, Nádražní,
nádražní vNN.“ Žádost za společnost
E.ON Distribuce, a.s. předložila společnost ISK, spol. s.r.o.
5. Provoz Mateřské školy během letních
prázdnin.
6. Zadání zakázky na vytvoření projektové
dokumentace na vestavbu oddělení MŠ
v prostorách ZŠ, Ing. Komosnému za
nabízenou cenu ve výši 25 tis.Kč.
7. Opravou komunikace na ulici Herbenové za nabízenou cenu ve výši 130.500,Kč bez DPH.
8. Pojistnou smlouvu na havarijní pojištění hasičské vozidla Tatra 815 uzavřené
prostřednictvím společnosti Allrisk, s.r.o.
Brno s pojišťovnou Kooperativa a.s. Pojistná smlouva se uzavírá na období od
28.4.2013-27.4.2014, roční pojistné ve
výši 29.124,-Kč , spoluúčast města je
20%.
9. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy
s paní ………., byt č. 3A v DPS Klobouky u Brna s účinností k 31.5.2013
10. Uzavření smlouvy na dobu neurčitou s paní …………….., na byt č. 3A
v DPS Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.6.2013 a s o u h l a s í s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 16D
k 31.5.2013.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 744,
765, 769 a 771 v k.ú. Klobouky u Brna
o celkové výměře 146 m². Parc. č. 744
o výměře 31 m² - zahrada, parc.č. 765
o výměře 51 m² - zahrada, parc.č. 769
o výměře 23 m² - zastavěná plocha a společný dvůr, nádvoří a parc.č. 771 o výměře 41 m² - zastavěná plocha a společný
dvůr, nádvoří. Žádost podal na Městský
úřad Klobouky u Brna dne 5. 4. 2013
pan…. .Vzhledem k tomu, že se jedná
o pozemky za nemovitostmi dalších obyvatel, zastupitelstvo města rozhodlo oslovit i ostatní vlastníky sousedních parcel.
2. Žádost o povolení ke kácení v souladu
s doporučením komise životního prostředí
pokácení akátového porostu na pozemku
parc. č. 3038/3 v k.ú. Klobouky u Brna
3. Záměr na pronájem orné půdy v k.ú. Borkovany, jejíchž je město vlastníkem.
Zastupitelstvo města pověřuje:
1. Starostu města jednáním o snížení
ceny ve věci přeložky optických kabelů
20. Zasedání Zastupitelstva
kabelové televize z důvodů probíhající
rekonstrukce náměstí.
města Klobouky u Brna,
konané dne 18.4.2013
Zastupitelstvo města neschvaluje:
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí 1. Žádost o odkoupení pozemků parc. č.
1. V souladu s doporučením hodnotící
744, 765, 769 a 771 v k.ú. Klobouky u
komise výběrového řízení na zhotoviBrna o celkové výměře 146 m², žádost
podal na Městský úřad Klobouky u Brna
tele stavby „Zateplení Základní školy
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dne 5. 4. 2013 pan ………… a rozhodlo
ponechat stávajícího stavu
21. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 7.5.2013
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
1. V souladu s doporučením hodnotící komise pro zakázku „Zateplení Základní
školy a Městského víceletého gymnázia
v Kloboukách u Brna“ a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče STAVEBNÍ FIRMA PLUS
s.r.o. se sídlem Měšťanská 3992/109,
695 01 Hodonín, IČ 26285363, celková nabídková cena: 9.151.095,- Kč bez
DPH. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem.
2. Návrh Smlouvy o úvěru č. 10408/13/
LCD, které město Klobouky u Brna uzavře s Českou spořitelnou, a.s. a p o v ěř u j e starostu města jejím podpisem .
3. Vícenáklady a vícepráce na stavbě dle
informace starosty města
4. Profinancování prokazatelných vícenákladů na akci „Přestupní uzel Klobouky
u Brna“ z prostředků rozpočtu města
Klobouky u Brna.
5. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bez výhrad.
6. Účetní závěrku města Klobouky u Brna
za rok 2012.
7. Záměr na pronájem pozemků v k.ú.
Klobouky u Brna o celkové výměře 211
409 m², v k.ú. Kašnice o celkové výměře
9 218 m².a v k.ú. Bohumilice o celkové
výměře 76 957 m² .
8. Pronájem pozemků parc. č. č. 2914/2,
2914/133, 3037/1, 3037/8, 3037/9,
3037/10, 3037/11 o celkové výměře
63542 m² orné půdy a parc.č. 3554/61
o výměře 610 m² ovocný sad – v k.ú.
Klobouky u Brna a parc.č. 499/3 o výměře 78 m² orné půdy v k.ú. Kašnice.
Nájemní smlouva bude uzavřena s panem …… s účinností od 1.10.2013 na
dobu neurčitou za cenu 2.700,- Kč/ha
ročně
9. Záměr na prodej pozemku parc.č. 551zahrada v k.ú.Klobouky u Brna o výměře188 m2 za cenu 250,-Kč/ m²..
Zastupitelstvo města pověřuje:
1. Starostu města podáním žádosti na
společnost IMOS Brno a.s., o posunutí
termínu splatnosti faktur za stavbu „Přestupní uzel Klobouky u Brna“.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Záměr na prodej pozemku parc.č. 700/2
v k.ú.Klobouky u Brna o výměře 276 m²..

Významné dny ČR
11. 7. Světový den populace
le, které vybírá papež. Dosud proběhlo 14 SDM a konalo se v
Světová populace je souhrn všech všech lidí, kteří k určitému datu
10 státech. Letošní proběhne ve dnech 23. – 27. 7. V Rio de
žili, žijí nebo budou žít na planetě Zemi. Růst světové populace
Janeiru v Brazílii.
se začal zrychlovat od 17. století. Nejlidnatějším kontinentem je
Asie (Čína, Indie) po ní následuje Afrika, Evropa, Latinská Ame- 21. 9. Mezinárodní den míru
rika, Severní Amerika.Cílem Světového dne populace je zvýšit - se má stát globální demonstrací států i občanské společnosti
povědomí o problémech globální populace. Byl ustanoven Radou
za mír a bezpečnost pro celý svět. 21. Září by současně mělo
guvernérů Rozvojového programu OSN v roce 1989.
být dnem globálního příměří dvacetičtyřhodinovou úlevou od
strachu a nejistoty, jenž ničí tolik lidských životů.
12. 8. Světové dny mládeže
- je označení pro celosvětové setkání mládeže ( 16 – 30 let) po- 21. září Podzimní rovnodennost
řádána katolickou církví, konkrétně papežskou radou pro laiky - bývala pro naše předky oslavou sklizně a loučení s létem. Od
a hostitelskou zemí. Setkání mají původ v iniciativě papeže
dob Karla IV. se slaví vinobraní.
Jana Pavla II. Každé SDM má své logo, hymnu a motto z BibM.V.

Historie domů na klobouckém náměstí
a přilehlém okolí - I.
Dům č. 169, budova zámku a rod Neuwallů
Podrobné informace o této budově můžeme zjistit ve všech
publikacích a knihách, které o Kloboukách vyšly. Proto shrnuji jen
základní informace a podrobněji se rozepíši o někdejších majitelích
klobouckého panství bratrech Neuwallech a jejich rodu.
V r. 1589 založil zábrdovický opat Ambrož z Telče v Kloboukách
letní rezidenci pro představené premonstrátského kláštera v Zábrdovicích. Původní renesanční podobu se nepodařilo zjistit. V první
čtvrtině 18. století došlo k přestavbě budovy do podoby vrcholného
baroka. Architektem byl pravděpodobně Christian Alexander Oedtl
(1661 – 1737), vídeňský architekt a barokní stavitel. (Mimo jiné navrhl plány na rekonstrukci vyhořelého zámku v Mikulově). Budova
zámku se zřejmě rozšířila směrem na západní stranu, což vedlo k
osové nesouměrnosti v umístění hlavního vchodu, který v původní
stavbě byl asi uprostřed budovy( viz. kniha Klobouky u Brna město,
dějiny, krajina lidé, str.192). Po zrušení premonstrátského kláštera r.
1784 budova zámku přešla do vlastnictví náboženského fondu, který ji pronajal dvornímu radovi Dornfeldovi. R. 1820 koupili kloboucké
panství i s budovou bratří Augustin a Ignác Neuwallovi. Ti si zámek
upravili a provedli klasicistní úpravy především v interiérech a vytvořili si tak pohodlné sídlo. Jak vypadal interiér a jak byl dispozičně
řešen není známo. Předpokládá se , že v poschodí se nacházely
obývací místnosti vrchnosti a v přízemí byla kuchyně a kanceláře.
Při rekonstrukci místností dnešního Twistru byl objeven velký začouzený otvor ústící do komínu, což vede k domněnce, že právě v tomto
prostoru se nacházela kamna zámecké kuchyně.
V r. 1863 panství včetně zámku Neuwallové prodali velkostatkáři
Josefu Duffkovi, který je vlastnil až do své smrti v r. 1922. V r. 1932
koupila zámek obec Klobouky od dědičky a poslední majitelky hraběnky Mittisové za 345 000 Kč a ihned provedla úpravy související
s novým využitím budovy. Přestěhoval se tam obecní úřad, pošta,
knihovna ,muzeum několik školních tříd a v přízemí se zřídily prodejny se samostatnými vchody z ulice. V r. 1992 byl zámek prohlášen
za památku s vhodným využitím.

kup zapsán17. října 1821. V lednu 1824 přikoupili Neuwallové ještě
panství šitbořické a Martinice za 45 000 zl. a připojili je k panství klobouckému. Vlastnili je do r. 1863, kdy je byli nuceni v důsledku insolventnosti prodat. Kloboucký statek koupil velkostatkář Josef Duffek.
Předkové klobouckých Neuwallů
Neuwallové pochází z významného židovského rodu Leidersdorferů ( později zkráceně Leidersdorfů) v německém městě Nassau, kde jsou uváděni přibližně od r. 1600. Rod se rozvětvil do několika větví, které zamířily do Vídně, Pressburgu , San Franciska,
Itálie, New Yorku. Jejich potomci dosáhli velikosti světově proslulých
rabínů, povýšení do šlechtického stavu (větev klobouckých Neuwallů), spolupráce s Beethovenem při komponování hudby, zřízení
světové firmy na tabáku a diamanty, po dvou z nich je pojmenována
ulice v New Yorku a San Francisku.Others suffered losses or never
reaped the benefits of their hard work. Typickými rysy rodu jsou respektování svobody, riskování, podnikání a skutečná péče o bližní,
bez ohledu na rasu nebo náboženství.
Větev, do níž patří kloboučtí Neuwallové, byli pokřtění židé, kteří
získali roku 1817 šlechtický titul Edler ( šlechtic) von Neuwall a roku
1825 titul Ritter( rytíř) von Neuwall, který se stal dědičným. Rod této
větve se z německého Nassau přestěhoval do Pressburku (dnešní
Bratislava ) v tehdejším Maďarském království a r. 1800 do Vídně.
R. 1685 se v Nassau narodil Sabel ( Salomon) Leidersdorfer. Byl
třikrát ženatý a prokazatelně měl dva syny Jutla, nar. 1710 a Menachema, nar. 1711. Jedna z jeho žen se jmenovala Mothem.V r. 1719
se celá rodina přestěhovala do Pressburgu se , kde se Sabel Leidersdorfer stal předsedou Židovské komunity. Zemřel r. 1775. Syn
Menachem Mendel Leisderdorfer se narodil r. 1711 ještě v německém Nassau , ale již od 8 roků žil v Pressburgu, kde se také oženil s
Charlotte Scheindel (1725 – 1764). V manželství se narodilo devět
dětí, z toho tři synové , Aron Mendel (1746 – 1814), Josef (1751 –
1824) a Moderchais Marcus Leidersdorfer(1754 – 1838), se dožili
dospělého věku. Také Menachem Leidersdorfer, stejně jako jeho
otec, se stal prezidentem Židovského společenství v Pressburgu.
Zemřel roku 1770 ve věku 59 let.
Jeho synové Aron Mendel (1746 – 1814) a Modrechais Markus
Leidersdorf nahromadili bohatství tím, že získali povolení stát se klíčovými dodavateli armády během francouzské a napoleonských vá-

Velkou a důležitou součástí historie zámku byl rod Neuwallů.
Neuwallové jsou úzce spjati s historií klobouckého panství, které
vlastnili po dobu více než 40 let ( od r. 1820 – 1863). 13. září r. 1820
správa náboženského fondu prodala kloboucký statek Augustinovi
a Ignácovi z Neuwallu asi za 214 400 zl. Do zemských desek byl tento
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lek (1769-1820). Being a key supplier during the War of Liberations in
1813-14 earned them the approval to be knighted – Marcus became
Edler von Neuwall in 1817. Stali se tak dvěma nejbohatšími členy
vídeňské židovské obce. Aron was the Honorary Director of Vienna
Jewish Community Hospital (known as the Rothschild Hospital before it was destroyed in World War II) for 40 years, which paralleled Samuel Leidesdorf support of New York City‘s University Hospital. Aron
byl po dobu 40ti let čestným ředitelem vídeňské židovské Community
Hospital (známé jako nemocnice Rothschild, byla zničena za druhé
světové války). Oženil se s Levií(Ludovíta) Pressburg, měli 9 dětí.
Moderchais Markus Edler von Neuwall Leidersdorfer byl otec
klobouckých bratří Neuwallů. Narodil se r. 1754 v Pressburgu. Povoláním byl bankéř a velkoobchodník. Roku 1817 získal titul Edler von
Neuwall a roku 1825 dědičný titul Ritter von Neuwall za služby v napoleonských válkách, kdy se stal hlavním zásobovačem vojenských
špitálů. Předchozí žádost o titul mu byla zamítnuta, neboť Židé do té
doby nesměli vlastnit žádnou půdu. Roku 1782 se oženil s Jult Judith
Oblath ( 1753 – 1824). V manželství se mu narodilo pět dětí: Samuel
Augustin(1783), Ignac (1784), Emanuel (1786), Menachen (1791)
a Frantziska ( 1794). Všechny se narodily v Pressburgu. Roku 1800
se s celou rodinou přestěhoval do Vídně. Zemřel r. 1838 ve věku 84
let. Po celý život zůstal Židem a rozhodnutí jeho dvou synů přestoupit
na křesťanskou víru nesl velmi těžce.
Nejstarší jeho syn Samuel Augustin von Neuwall Leidersdorfer
se narodil r. 1783 v Pressburgu. Roku 1806 se v synagoze ve Vídni
oženil s Katharine von Edler Herz Leffman(1784 - 1828). V tomto
manželství se narodily tři synové : Albert (1807 – 1870, Edmund Moritz ( 1808- 1841 a Leopold (1810 - 1867).
Samuel Augustin konvertoval ke křesťanství a nechal se v červnu 1819 spolu se svojí ženou pokřtít. Společně s bratrem Ignacem
koupil r. 1820 kloboucké panství. Zemřel 29. 12. 1851 ve Vídni ve
věku 68 let.
Druhorozený syn Marcuse von Neuwalla Ignac Edler von Neuwall Leidersdorfer byl spoluvlastník klobouckého panství . Narodil se
r. 1784 v Pressburgu. R. 1810 se oženil s Henriette von Edle Herz
Leffman (1794 – 1847), což byla neteř Kataríny von Neuwall, manželky Augustina Neuwalla. V tomto manželství se jim narodil syn
Emanuel ( nar. r. 1813). Ignác von Neuwall se nechal pokřtít v r. 1816
ve věku 31 let. Zemřel r. 1856 ve věku 72 let ve Vídni.
Třetí syn Marcuse von Neuwalla se jmenoval Emanuel Leidersdorfer. Nar. se r. 1786 v Pressburgu, roku 1805 se oženil s Franciskou Arnstein (1787).
Syn Menachem Leidersdorfer se narodil asi r. 1790, v dospělosti
se zapojil do aktivit svého otce Marcuse a pomáhal zásobovat vojenské špitály. Zemřel r. 1809 ve věku 20ti let, daleko od domova, když
se nakazil infekčním tyfem. Na židovském hřbitově ve východočeské
Luži, okres Chrudim se nachází jeho honosný, mramorový náhrobek
se znakem orlice, žezla a koruny.
Posledním dítětem Marcuse vo Neuwalla byla dcera Franziska
Leidesdorfer nar. se r. 1794 v Pressburgu, r. 1816 se provdala za
Josefa Heinricha Wernau ( 1792), s nímž měla jediného syna Augusta Alexandra Leopolda Wernau (1813 – 1890), který byl ženatý, ale
pravděpodobně neměl potomky.
Kloboučtí Neuwallové
byli velmi podnikaví a pokrokoví, zvelebovali hospodářství , zaváděli nové plodiny, ale byli také jistými mecenáši městečka. Jakub
Vrbas v knize Pohledy do minulosti Klobouk na str. 307 píše: „ Klobouky jako sídlo nového panství i nové vrchnosti rytířů z Neuwallů
dychtily, aby obec nabyla většího významu v okolí. Někteří sousedé,
mezi nimi zvlášť pudmistr Antonín Wurm a rychtář Josef Forejtník
usilovali o vybudování pěkné radnice ( pozn. zhořela při velkém požáru r, 1826.) Nebylo však peněz, neboť panovala velká bída a brzo
začala řádit neúprosná cholera. V tom kritickém čase jedině Neuwallové byli finančně hodně silní, poněvadž se chystali zakládat cukrovar a pivovar v Martinicích, polní dvorec v Nových horách, zvaný po
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jednom z nich Augustinův ( dnešní Herbenova samota před Morkůvkami), rozšiřovali a zdobili bývalou opatskou rezidenci, nynější
zámek. Vedle toho v těžké době rádi a štědře podporovali chudé
a nemocné. Při tom všem ovšem honosně ukazovali svou zámožnost. Nic jim tenkrát na tom nezáleželo, aby se rytířsky neodvděčili
obci za každou jim prospěšnou a milou úsluhu. Vědělo se a mnoho
o tom povídalo, že zvláště neforemná barabizna, tj. obecní hospoda
velmi mrzela milostivou vrchnost, neboť tuze hyzdila pěknou vyhlídku z oken obnoveného zámku. Když tedy vrchnost poznala, že obec
si dlouho neví rady, co a jak udělat se zničenou hospodou, pátrala
po příčině tak dlouhého odkladu stavby vyhořelého obecního domu.
Když zvěděla, že obec nemá peníze a že jest všeobecný nedostatek
stavebního materiálu, rozhodla se po krátkém jednání s obcí, že jim
přenechá po skončení svých staveb přebytečný materiál. Z dalších
okolností vyplývá, že Neuwallové se všemocně snažili přivoditi brzkou stavbu radnice, působili, aby nová budova symetricky se připojila k budově panské hospody a budila dojem opravenské radnice.
Vrchnostenská výpomoc obci ulevila velkým starostem…“
Roku 1849 byla opravena kaple sv. Barbory za velkého finančního přispění klobouckých i cizích obyvatel , při čemž „ všechny předcházel milostpán Samuel Augustin rytíř z Neuwallů, majitel panství
klobouckého a šitbořického svou známou štědrostí“. Rytíři Neuwallové ohradili pavlač v kapli zábradlím, dali položit kamennou dlažbu
v kněžišti, dali postavit z cihel dlouhé schody od kostela ke kapli.
Před tím ke kapli vedl jen úzký chodník.
Přestavěli zámek do dnešní podoby a zřídili si tak pohodlné sídlo
pro své časté návštěvy v Kloboukách. Původní rezidence byla zřejmě menší, jak na to ukazuje asymetrické umístění vstupu. Nynější
podoba je pozdně barokní z 1. pol. 19. století.( viz. Dr. Kordiovský
„Ten kloboucký zámek“) Klasicistními úpravami zejména interiérů získala stavba nový charakter. Také zámecký park byl upraven
a osázen vzácnými cizokrajnými dřevinami.
V r. 1836 - 1837 postavili bratří Neuwallové v Martinicích zcela
novou budovu včetně potřebného zařízení na výrobu řepného cukru
, avšak teprve začátkem roku 1838 požádali o udělení formálního
zemského továrního oprávnění k výrobě řepného cukru.
Tovární oprávnění obdrželi martiničtí majitelé v červnu 1838.
O dalším vývoji jejich cukrovaru jsme informováni jen velmi sporadicky. Víme například, že hnací silou pro tuto„fabriku“ byla voda
z potoka Harasky, zadržovaná nad cukrovarem do několika rybníků;
ta poháněla vodní kolo jako ve mlýně. Protože k provozu bylo třeba
dostatek dřeva, které však v okolí chybělo, začali Neuwallové těžit
lignit v dolech na svých statcích u Čejče a u Hovoran, který dopravovali koňskými povozy do Martinic. Byl to dostatek cukrové řepy,
blízkost dolů i dostatek pracovních sil, co přispívalo k tomu, že ve
čtyřicátých a padesátých letech 19. století náležel martinický cukrovar k největším a zároveň k technicky i technologicky nejvyspělejším
cukrovarům na Moravě (zpracovával přes 240 tisíc centnýřů řepy);
v této době byl řazen hned za židlochovický cukrovar. Zaměstnával
30 lidí a v sezoně i více.
Po smrti Samuela Augustina v r. 1851 získali dědický podíl jeho
synové Albert a Leopold. Po smrti Ignáce Neuwalla r. 1856 převzal
jeho podíl syn Emanuel Neuwall. Vedle cukrovaru byl v Martinicích
také pivovar, lihovar a od r. 1860 se zde vyráběly kvasnice.
Od roku 1840 vlastnili Neuwallové také doly v jihomoravské uhelné pánvi, kde začali podnikat u Hovoran a v Čejči. Později přikoupili
i doly ve Velkých Bílovicích. Zaměstnávali v nich asi 135 dělníků.
V polovině šedesátých let vedla nedobrá hospodářská situace
neuwallovských podniků k vytvoření akciové společnosti (1866), která však nemohla odvrátit blížící se likvidaci martinického cukrovaru;
kdy cukrovar přesně zanikl, není jisté, nejčastěji se uvádí rok 1879.
Konec martinického cukrovaru zachytili bratři Mrštíkové ve svém
Roku na vsi, v kapitole„Silůvky“.
Neuwallové byli nuceni celé panství i se svými podniky prodat.
Martinický cukrovar byl prodán Moravské bance za 1 020 000 zl.

Dědicové a potomci Augustina a Ignáce Neuwallů
Nejstarší syn Augustina Albert Sebastian Laeidersdorfer Ritter
von Neuwall se nar. roku 1807 ve Vídni. Rodina je uváděna jako
židovská. V r. 1830 se oženil s Karolíne Wernau (1809 – 1900), s níž
měl sedm dcer a syna Augusta Moritze (1839), který však zemřel
rok po narození. Dospělosti se dožily tři dcery – Marianne ( 1831 –
1908), která se v r. 1850 provdala za hraběte staré rakouské šlechty
Wolfganga Gotfrieda Leopolda von Auersperg ( 1818 – 1893), rakouského generála. Svatbu měli v Kloboukách. Měli tři děti, z nichž
nejúspěšnější byl syn Leopold von Auersperg, nar. r. 1855. V r. 1905
vedl rakouské ministerstvo financí a o rok později se stal předlitavským ministrem zemědělství. Zemřel r. 1918.
Eugenie ((1832 – 1897) která se v r. 1863 se provdala za Edgara Kohla Edler von Kohlenegga( 1833 – 1895). R. 1870 se jim narodil syn Friedrich. Edgar Kohl Kohlenegg byl zřejmě synem Laurence
Kohla Kohenegga( 1783 – 1851), malíře, který namaloval r. 1836
obrazy křížové cesty v kapli sv. Barbory v Kloboukách, je autorem
dvou deskových maleb z r. 1838 a je zřejmě mylně považován za
autora obrazů Lva z Klobouk a jeho ženy Rejčky.
Gabrielle (1853 – 1889), podle níž byla údajně pojmenována
studna Gabrielka na Pátlovsku,(její repliku postavil v r. 2003 na stejném místě pan Oldřich Forejtník). V 31 letech r. 1884 se provdala
za Ernegga Arthura Poglayena (1850 – 1891), s nímž měla syna
Stefana, jenž si ponechal titul Poglayen von Neuwall (1888 - 1951).
Vystudoval historii umění, byl kunsthistorikem. Jeho syn zoolog Dr.
Ivo Poglayen Neuwall ( 1921 – 2003) odešel v roce 1962 do Spojených států, kde se stal ředitelem zoologické zahrady v Kentucky,
stejně jako jeho otec publikoval mnoho odborných článků. Zemřel r.
2003 ve věku 82 let. Zda měl potomka se nepodařilo zjistit.
Albert von Neuwall byl od r. 1848 členem Reichstagu, vedoucí
oddělení financí. Zemřel r. 1870 ve věku 63 let.
Druhorozený syn Edmund Moritz se nar. r. 1808 ve Vídni, zemřel
svobodný 1841 v Creme v Lombardii, kde se stal obětí loupežného
přepadení.

1932 před prodejem

Třetí syn Augustina Meinrad Leopold Ritter von Neuwall byl
významný vídeňský bankéř. Nar. se 31. 12. 1810 ve Vídni. Jeho
manželka se jmenovala Beppina Rigotti a pocházela z Itálie, města
Rovereto. Děti pravděpodobně neměli. Roku 1831 začal studovat
ve Vídni práva, která dokončil r. 1834. Od r. 1837 – 1848 pracoval
v rakouské státní službě. V letech 1848 -1850 byl členem Národního
shromáždění pro volební obvod Brno. Roku 1848 se stal poradcem
na císařském velvyslanectví v Bernu. R. 1851, po smrti svého otce,
zdědil kloboucké panství a stal se spolumajitelem. V letech 1857 –
1864 se stal partnerem a akcionářem ve firmě ME von Neuwall cukrovar ve Vídni a Martinicích na Moravě. Zemřel 3. 12. 1867 ve věku
57 let ve městě Rovereto.
Ignac von Neuwall měl pravděpodobně jednoho syna Emanuela
von Neuwall Leidersdorfer. Narodil se r. 1813,v r. 1844 se ve Vídni
oženil s Gabriele Baumann ( 1824 – 1913), dcerou justičního úředníka ve Vídni. Pracoval ve státní sféře a na rodinném panství. Zemřel
r. 1879 ve věku 66 let pravděpodobně v chudobinci. Více informací o
něm se nepodařilo sehnat.
Zpracovala Dana Bobková, konzultováno s R. Hukem
Použitý materiál: Jakub Vrbas: Pohledy do minulosti Klobouk
Klobouky u Brna, město, dějiny, krajina a lidé
Jan Herben Do třetího a čtvrtého pokolení
Internet
Foto: archív města Klobouky u Brna
Internet
Robert Huk

Náhrobek

Druhá pol. 19. stol.
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Marcus von Neuwall,
otec klobouckých
Neuwallů

Lékař roku 2012
Při pročítání MF dnes mne zaujal titulek „ Lékař roku“ a ke svému
údivu jsem v něm narazila na jméno MUDr. O. Blanáře. Článek pojednával o vyhlášení výsledků V. ročníku ankety Lékař roku pořádané
občanským sdružením Unie pacientů ČR. Z rozhovoru s panem doktorem jsem se dověděla následující. Byl sám překvapen, když obdržel
pozvání ke slavnostnímu předání ceny .
Soutěž proběhla v těchto kategoriích
1) Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři
2) Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních
3) Lékaři všech odborných ambulancí
Vítězem kategorie Praktičtí lékaři se stal MUDr. Oldřich Blanář Klobouky u Brna
Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 30. dubna 2013 na Nové
scéně Národního divadla v Praze, kam byl pozván i MUDr. Blanář,
doprovázela jej naše milá zdravotní sestra Milena Konečná, která má
na ocenění jistě nemalý podíl.
Za péči o pacienty mu byl předán diplom, medaile, obraz a poukaz
na odběr knih.
Mezi jinými byli oceněni
- Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – Jeseniova cena
- Prim. MUDr. Čestmír Kalík – Hippokratova cena
- Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st. – ocenění za celoživotní přínos medecíně

V rozhovoru mi MUDr. Blanář nastínil plány do budoucna,
které se týkají zdravotního střediska. Jedná se rekonstrukci vytápění a rovněž je zapotřebí nová střecha.
K ocenění gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.
M. V.

Diamantová svatba manželů Strašilových
Oslavit šedesátiny je v životě jedince
zcela běžné, mnozí jsme je již prožili, na
ostatní teprve čekají.
Ale oslavit šedesát roků společného života se však manželům podaří jen výjimečně. A je-li to život naplněný láskou, úctou,
tolerancí a pohodou, je důvod k oslavě dvojnásobný. A ten měli letos v květnu manželé
Růžena a Jiří Strašilovi z Klobouk. 10. května před šedesáti lety spojili své životy, aby
mimo jiné vyvrátili pověru, která praví, že
manželství uzavřené v květnu nemá dlouhé
trvání. Oba se narodili v Kloboukách a celý
život, i ten společný, zůstali svému rodnému
městu věrní. Pan Jiří Strašil sice dojížděl do
svého zaměstnání do Hustopečí, kde vyučoval na učilišti odborný výcvik a tělocvik, ale
volný čas plně věnoval Kloboukám. Jako
velký sportovec dlouhá
léta aktivně pracoval
v tělovýchovné jednotě
Sokol, z toho 15 let jako
jeho předseda. V pozdějším věku svoji zálibu přenesl na zahradu
a záhumenek v Pláňavě. Paní Růžena
Strašilová
pracovala
v klobouckém závodě Chemoplast a volný čas věnovala především svým dvěma dětem, později vnoučatům
a celé rodině dokázala vytvářit bezpečné zázemí.

V sobotu 18. května 2013 si manželé
Strašilovi svatební obřad znovu zopakovali
v obřadní síni kloboucké radnice, tentokrát
za účasti svých dětí, vnuků a celé nejbližší
rodiny. Zajímavostí je, že v jejich rodině neslavili diamantovou svatbu poprvé. V r. 1985
manželé Hutákovi, tedy rodiče paní Strašilové, také oslavili diamantovou svatbu.
Diamantová svatba se slaví po 60 letech společného manželství, železná svatba po 65 letech, kamenná po 67 letech
a platinová po 70 letech společného manželství. A tak Vám milí manželé Strašilovi
blahopřejeme a těšíme se, že v Kloboukách oslavíme platinovou svatbu, na níž Vy
budete hlavními oslavenci.
D.B.
Foto: Zdena Damborská
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Po převratě v r. 1918 v Kloboukách
Abych hned na začátku řekl pravdu. Neslyšel jsem nic, že by
se tu něco mimořádného dělo. Nějaká velká oslava, že máme svoji
republiku. Možná nějakých pár horlivců nějaké shromáždění připravilo. Ale já chci psát o něčem jiném v souvislosti s tímto datem.
To 20 stol. Bylo stoletím mnoha změn. A jak měli učit při těch
změnách učitelé děti ve škole?! Tak jsem od otce slyšel vyprávět
jak to tehdy bylo ve škole. Ještě před 28. říjnem 1918 jeden den
některý učitel na tehdejší císařské měšťance v Kloboukách horlil:
„Náš stařičký císař pán…“ a žáčci zpívali rakouskou monarchistickou hymnu. Avšak druhý den už horlil úplně opačně: „Po třistaleté
porobě máme svobodu…“ Možná to tak náhle po sobě ani nebylo.
Otci bylo tehdy už skoro 16 let a vyjití z páté třídy už děti do vyšších
ročníků nemusely chodit.. Ale ti rodiče, kteří chtěli mít děti buď vzdělanější anebo plánovali, že půjdou na vyšší školu, ti posílali své děti
ještě do měšťanky. Tak děti v té době jedno slyšeli doma anebo od
starých lidí a jiné ve škole. Snad jen vlastenečtí učitelé a kněží jim
horovali pro samostatný svobodný stát – proti habsburské monarchii. A já si vždy myslil, že příčinou rozbití monarchie bylo zapojení

se tehdejších USA do 1. svět války., a že ony měly rozhodující slovo
na rozbití Rakouska-Uherska. Ale ono tu bylo hodně protichůdných
tlaků, které ho nakonec roztrhaly. Někteří staří úředníci jakoby realitu
po 28. říjnu 1918 neviděli, nebo nerespektovali.
Tak byl v Kloboukách u soudu nějaký starý úředník, jehož jméno mi otec nesdělil, ale ten se nemohl s novým stavem státního
uspořádání smířit. Zřejmě nejvíc nemiloval legionáře, kteří podle
něho monarchii rozbili. Všude pořád říkal namísto legionář slovo
legiomarš. Říká se: „Není žalobce, není soudce.“Avšak nějaký
zlomyslný, nebo pomstychtivý člověk ho pro to překroucené slovo
legiomarš pohnal před soud. Ten ho odsoudil tak, že ho z úřadu
propustili a jestli vůbec dostal nějakou penzi to už ani otec nevěděl.
A já se tehdy ani neptal.
Napadá mne od kdy se učíme být falešní pokrytci, když doma
říkáme něco jiného a na veřejnosti zase něco jiného. Pokrytectví
se asi nezbavíme do konce věků, když začalo někdy v době, když
tlupy homidů se mezi sebou mlátily klacky.
František Ráček

Přijeli, aby nám pomohli
V pátek 17. května 2013 se konal Mezinárodní den dobrovolnictví Give&Gain
(darovat a získat). Je již několikaletou tradicí, že společensky odpovědné firmy užívají této příležitosti k vyhlášení firemního
dne dobrovolnictví. Osloví různé veřejně
prospěšné organizace ve svém regionu
s poptávkou na dobrovolnickou práci. Zaměstnanci firmy se mohou následně přihlásit jako dobrovolníci na konkrétní práci
v konkrétní organizaci. Letos se v ČR zapojilo do Give&Gain celkem 764 dobrovolníků
z 24 firem, kteří pomáhali v 52 prospěšných
organizacích. Velkým propagátorem a aktivním účastníkem této akce je Siemens, s.r.o.
o čemž svědčí i fakt, že právě zaměstnanci
této společnosti tvoří více než jednu čtvrtinu
všech firemních dobrovolníků v ČR. Celkem
206 dobrovolníků (zaměstnanců společnosti Siemens, s.r.o.) se vydalo pomáhat do
33 neziskových organizací v 6 regionech
naší republiky.
Domov Betlém měl možnost v tento
den přivítat celkem 7 dobrovolníků (5 mužů
a 2 ženy) ze společnosti Siemens, s.r.o.
z odštěpného závodu Industrial Turbomachinery Brno. Dobrovolnický den je dlouhodobě a pečlivě připravován jak ze strany
vysílající firmy, tak také ze strany přijímající
organizace: je třeba promyslet a připravit
dostatek potřebné práce, pracovní nářadí
a pomůcky, zajistit stravování, vyčlenit pracovníky organizace, kteří se budou dobrovolníkům celý den věnovat. Přesto všechno
může výsledek dobrovolnického dne ještě
zcela zásadně ovlivnit nepříznivé počasí, které je v letošním roce opravdu nevypočitatelné. Nakonec dobrovolnický den
v Betlémě dopadl na výbornou. Dobrovolní-

ci se seznámili jak s historií, tak současností
naší organizace, prohlédli si naše prostory
a odvedli obrovský kus práce. Jednalo se
o úkoly, na které lidově řečeno, nejsou lidi.
Pracovníci Siemensu i Betléma vytvořili
několik pracovních týmů, a tak se mohlo
pracovat na více místech najednou. Během
prvních okamžiků bylo jasné, že pracovníci
Siemens se práce nebojí, jsou šikovní a umí
si se svěřenými úkoly poradit.
Postavili lešení u západní strany domova, natřeli plechové venkovní parapety
a provedli jarní úklid lesoparku, terasy
a okolí areálu. A před svým odjezdem si
ještě našli čas, aby se setkali a popovídali
s obyvateli domova. Děkujeme jim za jejich
nezištnou pomoc a přejeme jim, aby se jim
dařilo na jejich pracovištích tak, jak jim to
šlo u nás v Domově Betlém. Firmě Siemens
s.r.o. děkujeme za to, že uvolnila své pracovníky pro tento dobrovolnický den.
Další ročník Mezinárodního dobrovolnického dne se bude příští rok konat ve stejnou dobu tedy 16. května a my se těšíme,
že se budeme moci opět setkat.
O co vlastně jde a k čemu je taková
iniciativa dobrá? „Ústřední myšlenkou této
iniciativy je „darovat a získat“. Firemní dobrovolníci darují svůj čas, energii i nápady.
Získají za to dobrý pocit z prospěšné práce,
nový pohled na svět a jedinečný zážitek.
Neziskové organizace darují své nadšení
a zkušenosti a získají odhodlanou pracovní
sílu. A zapojené firmy? Darují čas svých zaměstnanců a materiální prostředky a získají
motivované loajální zaměstnance a pozitivní image.
Během Give & Gain Day pomáhají zaměstnanci českých firem ve veřejně pro-
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spěšných organizacích zaměřených na
nejrůznější společenské problémy. Dobrovolníci z firem, které se ke Give & Gain Day
připojí, společně pečují o chráněná území,
kultivují zahrady, staví i boří, pomáhají s aktivitami pro děti, nemocné či seniory nebo
dělají společnost lidem, kteří to zrovna potřebují. Každý dobrovolník si najde „to své“.
87% zaměstnanců uvedlo, že díky zapojení v projektu byli na svého zaměstnavatele
hrdí.“ Zdroj www.byznysprospolecnost.cz
Jana Lexová

Paměť je naše pokladnice
V rámci dalšího vzdělávání navštívilo několik pracovníků Domova Betlém kurz s názvem „Reminiscence - vzpomínání jako jedna
z validačních metod“ pod vedením lektorky PhDr. Hany Janečkové, Ph.D. Kurz byl pro pracovníky velmi inspirativní, a proto začlenili reminiscenční terapii do aktivizačních metod. „Reminiscence je
vzpomínání, vyvolávání vzpomínek a jejich podporování. Techniku
lze využít nejen u osob s demencí, ale i pro aktivaci dlouhodobě
ležících klientů. Reminiscence respektuje prožívání zážitků z dětství,
manželství, pracovní činnosti apod. Velmi vhodnou pomůckou jsou
rodinné fotografie klienta a vzpomínání na jména osob a společné
zážitky.“ (Klevetová, Dlabalová, 2008)
„Vhodnou pomůckou pro reminiscenční terapii je např. životopis
klienta, který je sestaven ve spolupráci s rodinou. Pracovníci tak mohou lépe navázat s klientem kontakt (např. mu připomenou jméno
města, ve kterém se narodil, vyrůstal). Další možností je „obrázková
kniha“, která obsahuje fotografie blízké klientovi, jeho vysvědčení ze
školy, noviny, plány domu apod. Obdobný význam má krabice či kufřík s předměty, které jsou klientovi blízké (kniha, památník, špulka,
káča…).“ (Jirák, Holmerová, Borzová, 2009)
Tvorba vzpomínkových krabic, kufrů či beden obecně patří mezi
kreativní techniky vzpomínání. Je to jedna z forem reminiscenční
terapie, kde jde o uspořádání životních portrétů lidí v miniaturním
prostoru. Jejich prostřednictvím mohou lidé citlivým a zajímavým
způsobem zveřejnit svůj životní příběh.
Občas vyvolají některá slova či věty, se kterými pracujeme
v rámci tréninku paměti, vzpomínky. Uživatelé si náhle rozpomenou na události, jež pouhá zmínka - někdy jediné slovíčko - vytáhne
z mysli. Jsou to konkrétní zážitky z dětství, z různých akcí, příběhy
o rodině, přátelích. Vzpomínání má v duševním životě člověka své
nezastupitelné místo a představuje velmi důležitou hodnotu.
Rozhodli jsme se, že se vzpomínkami budeme pracovat i nadále
a jednotlivé příběhy, vzpomínky na prožitý život a nejkrásnější zážitky uživatelů sepíšeme a každý, kdo bude mít zájem, si vytvoří vlastní
„vzpomínkové desky“.
Obyvatelé našeho domova uvádějí své životní příběhy na svých
„vzpomínkových deskách“, které obsahují jejich stručné životopisy
s informacemi, které oni sami uveřejnit chtěli, a také jejich nejkrásnější vzpomínky a zážitky - například z dětství, ze školních let, dovolených a výletů a jsou doplněny o fotografie opatřené popisky. Každá
ze „vzpomínkových desek“ je odlišena jiným barevným rámem - většinou podle toho, jakou barvu má který z uživatelů v oblibě.
Tyto vzpomínkové desky nám dávají odpovědi na otázky, jak dotyčný žil, co je pro něho důležité, co má rád… I my z nich čerpáme
informace o jednotlivých obyvatelích našeho domova. Kdykoliv do
nich lze nahlédnout a zavzpomínat...
Zdroje:
KLEVETOVÁ Dana, DLABALOVÁ Irena. Motivační prvky při práci se seniory.
JIRÁK Roman, HOLMEROVÁ Iva, BORZOVÁ Claudia. Demence a jiné poruchy paměti.
Vzhledem k velikosti a kreativnímu zpracování zde nemůžeme
vzpomínkové desky v jejich skutečné podobě představit, ale přinášíme Vám ukázku z desek MUDr. Magdy Kalvodové.
Jmenuji se Magda Kalvodová, narodila jsem se v Brně a vyrůstala jsem v Žatčanech. Po ukončení povinné školní docházky jsem
studovala na gymnáziu. Velice mne bavila biologie, tak mě napadlo,
že bych mohla studovat medicínu. Dalším důvodem, proč jsem chtěla jít na medicínu, byla moje babička, kterou jsem měla velice ráda.
Ta měla zdravotní problémy a lékař byl daleko. Chtěla jsem jí nějak
pomoct. Napadlo mě, že až vystuduji, budu moct babičce předepisovat léky. Medicína byl můj sen, který se mi splnil. Při studiu jsem

poznala několik kamarádek
z Břeclavi, se kterými jsem
v kontaktu dodnes a tohoto
přátelství si velmi cením.
Když mi byla diagnostikována roztroušená skleróza, svěřila jsem se se svými
obavami z toho, co bude
dál, své kamarádce a ta mi
řekla o Betlémě.
Zde jsem velmi spokojená. Kamarádky mě sem jezdí navštěvovat a berou mě
s sebou na různé výlety.
Naše kamarádství trvá stále
a to, že se s nimi mohu setkávat, je vůbec to nejlepší. Jsem za to velmi vděčná.
Magda velice ráda vzpomíná na dobu svých studií na medicíně,
kde navázala přátelské vztahy se svými kamarádkami z Břeclavi
„Jak jsem se ocitla na vozíku, stále mě podporovaly a dojíždí
za mnou sem na Betlém a někdy si mě odvezou a vezmou s sebou
na výlet. Kamarádství mezi námi trvá stále a já si ho velice vážím
a mám z něho velkou radost“.
„Mám také kamarádku ze základní školy, kterou vždy velmi zajímala historie. Ona vždy vybere nějaký zámek, na který je bezbariérový vstup a společně tam vyrazíme“.
Vzpomínka na návštěvu Ameriky
„V době, kdy mi byla diagnostikována roztroušená skleróza, jsem
ještě studovala na medicíně. Maminka v té době napsala mému bratranci, který žije v Americe, a obeznámila ho s mojí situací. Michal
mě potom pozval, abych za ním přijela, užila si cestování a poznala
kus světa. Přihlásila jsem se v té době do kurzu angličtiny, abych
měla nějaké základy a byla schopná se domluvit. Kurz vedl velmi
šikovný učitel a angličtina mě bavila. Vypravila jsem se tedy do Ameriky. Jela jsem sama. Když jsme dorazila na letiště, Michala jsem
nikde neviděla - měl tam na mě čekat. Pamatuji si, jak jsem se ptala
dvou žen na letišti, kde je tam telefon, abych se s Michalem mohla
spojit. Když už jsem chtěla vytáčet telefonní číslo, Michal dorazil.
Tak jsme se šťastně shledali. Navštívili jsme spolu New York, kde
byly samé mrakodrapy. Byly krásné, ale já jsme si říkala, že budovy
u nás se mi líbí víc. Jednou jsme si udělali výlet lodí. Vylezli jsme
také na Sochu Svobody - po schodech jsme došli až úplně nahoru.
Ten výhled byl překrásný… V Americe jsem strávila krásné dny…
ráda na tu dobu vzpomínám“.
Vzpomínky nad fotografiemi
Se sestrou Martinou – „dnes už je z ní vdaná paní. Na této fotce
mi je 17 let a Martince jsou zde 3 roky. Přestože jsme od sebe tolik
let, vždycky jsme si dobře rozuměly“.
Se spolužačkou Irenkou - „babička Irenky, paní Sýkorová, pracovala ve školce jako uklizečka. Byla to velice příjemná paní a často se
se mnou bavila. Když jsem chodila do školky, tak mě vždycky uklidňovala - mně se totiž do školky moc chodit nechtělo. Paní Sýkorová
se nám vždycky věnovala, mám na ni krásné vzpomínky“.
Můj kmotřenec Jáchym - „moje kamarádka Regina mě požádala, abych jí šla na svatbě za svědka a já radostně souhlasila. Když
se mladým manželům narodil syn Jáchym, šla jsem mu za kmotru.
Jsem moc ráda, že si Regina vybrala mě“.
„Ráda jezdím s Betlémem do divadla, na různé výlety a výstavy
- moc se mi líbí třeba Flora Olomouc“.
Lenka Stehlíková a Jana Lexová
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„Ve škole s Větrníkem“
Jaro v základní škole Klobouky u Brna
se neslo ve znamení
společenských
a sportovních akcí,
o kterých si žáci rozČerven 2013
hodují samostatně,
pravidelně spolupracují s vedoucí školního klubu Větrník a také se aktivně podílejí na
organizaci a zajištění akcí.
Naplňováním volného času dětí se také eliminuje výskyt rizikového
chování dětí a děti se učí podílet na životě školního klubu i celé
školy.
Soutěžili jsme v plavání, protože máme k dispozici plavecký bazén.
Koncem března, přesněji 26. 3. 2013, u nás „Tančila celá základka“, to byla taneční soutěž. Účastnily se jí všechny třídy a organizaci zajišťovala 7. třída.
V dubnu 2013 jsme zahájili novou soutěž ve vaření „ Prostřeno ve
škole.“ Účastnily se jí děti z druhého stupně ZŠ a finále proběhlo
6. května ve školní kuchyňce.
30. 4. 2013 Proběhla akce „Čarodějnice“, byla to velká akce i pro
širokou veřejnost, plnění čarovných úkolů, opékání špekáčků.

Koncem dubna 2013 jsme ukončili sběr pomerančové kůry. Celkem jsme odevzdali 325 kg pomerančové kůry.
Květen 2013 se nesl ve sportovním duchu.
Pořádali jsme turnaj ve florbale pro první i druhý stupeň ZŠ.
Dále pak turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů:
Středa 5. 6. byla vyhrazena „Přehlídce talentů“, dětem, které rády
zpívají, tancují, recitují, nebo hrají na nějaký hudební nástroj.
Ještě nás čeká sportovní akce – přehazovaná, skok vysoký, šplh
a sálová kopaná.
K 31. 5. jsme ukončili činnost 17 zájmových kroužků.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem – organizátorům,
účastníkům akcí, rozhodčím, všem vedoucím zájmových kroužků,
všem učitelům, vedení školy, vedoucím školních družin, kuchařkám, uklízečkám, školníkovi, údržbáři, ano, ti všichni se podíleli na
naplňování našeho plánu práce školního klubu Větrník.
Pro mnohé je právě klub místem, kde se poprvé setkávají s plánovitým uchopením volného času. S ukázkou, že čas lze naplňovat cíleně s ohledem na kvalitu a smysluplnost. Našim cílem je také naučit
děti přistupovat ke svému času s rozumem a naučit je, že mají šanci
svůj čas strukturovat a předem volit jeho náplň. Našim cílem je ukázat jim, že nemusí volný čas nechat plynout samospádem, a přesto
pro ně může tento časový prostor zůstat volným časem.
Děkuji a přeji vám všem krásné léto plné odpočinku a budeme se
těšit v září opět na shledanou v klubu.
Drahomíra Strmisková
Redakčně kráceno

Zábavná chemie
Na ZŠ Klobouky u Brna se žáci z 9. B třídy se svojí učitelkou
Mgr. Zlatou Hájkovou rozhodli, že přiblíží mladším žákům z prvního stupně chemii, předvedením zajímavých, efektních a hlavně
barevných pokusů. Celkem zhlédly pokusy třídy 4. a 5. A třída,
3. a 2. A třída a dětem se předvedení chemických reakcí velmi
líbilo.
Žákům z 9. B třídy se pokusy velmi zdařily a měli z toho pěkný
pocit, že mladší spolužáci nebudou mít z chemie strach a naopak
se už těší, až konečně budou moci také chodit do chemických
laboratoří.
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MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM
Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel 519 420 066, e-mail: gymklob@seznam.cz, www.gymklob.info
ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný
Vážení čtenáři Větrného mlýna,
bez ohledu na počasí, které nás nechává na pochybách,
zda je opravdu červen a s ním spojen konec školního roku,
Vás chci informovat o důležitých momentech života školy.
Z mého pohledu je nejvýznamnější úspěšné zakončení studia
našich maturantů. Již potřetí studenti středních škol museli
projít tzv. státní maturitou. Není to státní maturita v pravém
slova smyslu, neboť se skládá ze dvou částí. Společné částipovinné pro všechny studenty (státní část) a profilové části,
kterou organizuje škola. Ve společné části si vybírají studenti
maturitní zkoušku z matematiky nebo cizího jazyka. Zkouška z českého jazyka a literatura je povinná. V profilové části
(školní) si studenti vybírají z nabídky předmětů, které škola
vyučuje.
V letošním roce maturovalo 22 studentů. Ve společné části
(státní) splnili všichni studenti dané požadavky. Dosáhli 100%
úspěšnost, přičemž průměrná známka z českého jazyka byla
1,48, z anglického jazyka 1,23 a z matematiky 2,0! V profilo-

vé (školní) části jsme byli na naše studenty přísnější, ale i tak
kromě jedné nedostatečné ze zeměpisu obstáli všichni studenti
výborně. Celkem z 22 studentů odmaturovalo (ve státní a školní
maturitní zkoušce) 13 s vyznamenáním (59%)! Tímto jim chci
ještě jednou poblahopřát a popřát hodně úspěchů v přijímacím
řízení na vysoké školy.
Další důležitý ukazatel kvality školy je umístění studentů
v soutěžích. I letos jsme měli úspěšné studenty na předních
místech v republikových kolech olympiád, a proto doufám, že
hodnotící hledisko ministerstva školství, tzv. „Excelence středních škol“, bude zachováno a naše gymnázium se, jako každoročně, opět jako jedna z mála škol regionu objeví na webových stránkách ministerstva mezi nejlepšími středními školami
republiky.
Děkuji všem občanům Klobouk, zastupitelům města, sponzorům i ostatním ředitelům škol za spolupráci a zároveň chci
všem popřát pevné zdraví, pohodu a hodně sluníčka.
RNDr. Přemysl Pokorný- ředitel školy

Jak jsme byli ve Francii
Páté a zároveň i poslední pracovní
setkání projektu Comenius, o kterém
už jste se několikrát ve „Větřáku“ mohli dočíst, proběhlo ve dnech od 15. do
19. dubna 2013 v malém francouzském
městečku Donnemarie-Dontilly, které se
nachází asi 90 kilometrů jihovýchodně
od Paříže. Této blízkosti nešlo nevyužít,
a proto náš výlet začal už v neděli 14.,
abychom měli dostatek času na obdivování krás francouzského hlavního města.
Nejdříve jsme jeli vlakem do Prahy,
ze které nám následně letělo letadlo na
letiště Charlese de Gaulla v Paříži. Tam
jsme bez problémů na Montmartru našli
náš hotel a nic nebránilo v tom, abychom
si vyšli do večerního města lásky. Viděli
jsme Sacre Couer, vyfotili se před Moulin Rouge, prošli se po Boulevard de Clichy…
V pondělí jsme pokračovali v naší
poznávací cestě po Paříži. Viděli jsme
Vítězný oblouk, Champs-Élysées (kde
jsme objevili náš nový domov – obchod
plný všech Disney postaviček), Place de
la Concorde, Invalidovnu nebo „Eifellovku“. V podvečer jsme se přesunuli na vlakové nádraží a odjeli směrem na Nangis
(městečko blízko Donnemarie), kde už
na nás čekaly naše nové rodiny.
V úterý ráno jsme se všichni – my
Češi, Italové, Němci, Španělé, a samozřejmě Francouzi – sešli ve škole
v Donnemarie- Dontilly. Nejdříve jsme si
poslechli pár prezentací o průběhu fran-

couzské revoluce nebo o symbolech jednotlivých zúčastněných zemí, a poté nás
čekala malá procházka na radnici, kde
nás mile přivítal starosta města.
Odpoledne jsme vyrazili na výlet do
starověkého města Provins, ve kterém
jsme se šli podívat i na rytířskou „show“.
Středeční ráno bylo podobné tomu
předešlému, opět jsme sledovali několik
prezentací, a poté čekali na autobus, který nás měl zavést asi do hodinu vzdáleného města – Fontainebleau, ve kterém
se nachází stejnojmenný zámek přezdívané „Malé Versailles“. V okolí zámku
jsme zůstali prakticky celý den, proto
jsme měli dostatek času si prohlédnout
jak rozsáhlé zahrady, tak samotný vnitřek
zámku.
Večer si pro nás Francouzové přichystali překvapení. Slavnost, která se
skládala ze dvou částí, a to z nepříliš
dobré večeře (i když třeba jen nerozumíme francouzským chutím a nelibujeme si ve studeném jídle… a abychom
jen nepomlouvali, jejich makronky byly
vynikající) a následného večerního programu. V něm se nejdříve předvedli malí
akrobaté, následovali country tanečníci
(s malou vsuvkou tančícím učitelem dějepisu, nebo lépe - převtěleným Michalem
Jacksonem) a poté nám zazpíval několik
písní pěvecký sbor.
Ve čtvrtek jsme se už brzy ráno vydali „směr Paříž“ rozděleni do dvou skupin. Společně jsme si prohlédli Latinskou
čtvrť, Sorbonnu, či Notre Dame, poté nás
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čekala projížďka lodí po Seině, piknik
pod Eiffelovkou nebo „výšlap“ k Sacre
Coeur.
Po návratu do Nangis společný rozvrh skončil a někteří z nás šli hrát bowling, některé čekal program v jejich hostitelských rodinách.
V pátek ráno jsme se (někteří se slzami v očích) rozloučili. Určitě nám byl odjezd všem líto, hlavně proto, že návštěva ve Francii byla posledním setkáním.
A nikdo nám nemůže zaručit, že se ještě někdy uvidíme, ale jak se říká, naděje
umírá poslední.
S „Comeniem“ jsme procestovali kus Evropy. Přinesl nám neskutečné
množství zkušeností a vzpomínek, viděli
jsme spousty krásných měst, vyznáme
se díky němu na letištích a v metrech
evropských metropolí, zdokonalili jsme
se v angličtině, naučili se pár francouzských/španělských/italských i německých frází, poznali, jak se žije jinde než
v České republice, zjistili, že nejsme
sami, kdo si na svoji zemi jen neustále stěžuje, byli jsme svědky neskutečné vlídnosti všech hostitelských rodin.
A hlavně poznali nové kamarády. Se
kterými se, doufejme, nebudeme „scházet“ jen pomocí Facebooku.
Studenti MěVG
projektu Comenius

klobouček 3

Paříž, Wales a Anglie 2013
Náš velký výlet začal v pondělí 27. května u školy, 13:45. Jakmile jsme umístili
naše zavazadla do autobusu, nastalo velké
loučení s rodiči a sourozenci. A pak už jsme
vyjeli směrem do Francie. V Brně jsme měli
malou zastávku, abychom nabrali našeho
upovídaného průvodce Petra. Cesta trvala
celou noc a ráno jsme dorazili do Paříže.
Pěší prohlídka města nám zabrala půlku
dne, viděli jsme: Louvre, Invalidovnu, Martova pole, most Alexandra III. a univerzitu
Sorbonna. Odpoledne byla na programu
návštěva Eiffelovy věže a procházka po
Trocadéru (náměstí u dnešního Paláce
Chaillot). Po krátkém rozchodu na bulváru
St. Michel v Latinské čtvrti jsme se podél
Seiny dostali k Notre Dame, kde na nás
čekal autobus, který nás dopravil do hotelu F1. Tam s námi byla ubytovaná škola
z Čepic u Plzně. Paříž byla krásná, ale nejvíc nás mrzelo, že celý den pršelo. Ráno
následovala cesta Eurotunelem z Calais
do Folkestone. Pokračovala do lázeňského
města Bath, kde jsme se podívali na Royal Crescent (stavba 30 domů, které jsou
z jedné strany úplně stejné, ale z druhé úplně odlišné), navštívili římské lázně
a nakoupili první suvenýry z Anglie. Večer
už na nás čekaly rodiny, u kterých jsme strávili 3 noci. Naše rodina byla milá, vstřícná,
ochotná a všichni členové si s námi rádi povídali. Čtvrtý den nás čekala prohlídka hradu Caerphilly (druhý největší hrad ve Velké
Británii) a odpoledne Rhossili Bay (3 míle
dlouhá písečná pláž). Pláž byla nádherná,
nahoře na útesech se pásly ovce a foukal
tam silný vítr. Někteří z nás se i smočili po
pas ve vodě. Pátý den jsme si ráno prošli
Cardiff – hlavní město Walesu, kde jsme
viděli Cardiff Castle, Millennium Stadium

a spoustu obchodů. Dopoledne jsme strávili
ve skanzenu Museum of Welsh Life (muzeum pod širým nebem – řadové dělnické
domy, zemědělská obydlí a statky, obchody,
kovárna, celnice a stará škola) a odpoledne prohlídkou Cardiff Castle. Radost jsme
ale měli i z obchodu Primark, kde si většina
z nás koupila nějaké oblečení. Šestý den
jsme se rozloučili s rodinami a vydali se na
cestu do Londýna, kde jsme strávili poslední den v Anglii. V Londýně nás jako první
čekalo London Eye a později pěší prohlídka
kolem Big Benu, Trafalgar Square, Houses
of Parliament, Westminster Abbey, Downing

Street, Buckingham Palace až k Marble
Arch, kde začíná Oxford Street. Na Oxford
St. jsme měli několikahodinový rozchod na
utracení posledních liber. Někteří jeli na Tower nebo Chelsea Stadium. Metrem jsme
se dopravili zpátky k London Eye, kde už na
nás čekal autobus. Většinu zpáteční cesty
jsme prospali. V Česku nás překvapil déšť,
protože nám celý týden nepršelo, jen v Paříži. Poznali jsme nová města a památky.
Těším se na další výlet a doufám, že si ho
užijeme jako tenhle.
Za účastníky zájezdu
Tereza Bělohoubková, IV. G

MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
nám. Míru 6, Klobouky u Brna

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

Zájezd do Francie a Anglie
Jako předloni, i letos se naše škola vydala na zájezd spojený
s poznáváním věhlasných památek, ale i s rozšířením našich jazykových schopností. V pondělí 6. května odpoledne jsme vyrazili na
dlouhou cestu do města, kterému dominuje spousta krásných historických budov, které je ale též nazýváno městem módy, do Paříže.
Ač byla cesta únavná, na jejím konci jsme konečně spatřili tolik
slavnou Eiffelovu věž, od které naše prohlídka Paříže začínala. Zprvu
jsme byli nadšeni a těšili se na výhled ze samotného vrcholu, ale po
zdolání posledního schodku se naše energie trošku vytratila. Na druhou stranu, výhled byl opravdu úžasný a všechny nás uchvátil.
Cesta dolů již nebyla tak vyčerpávající a hlavně jsme se těšili na
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další památky. Při projížďce po řece Seině jsme se znovu ocitli ve
starověké Francii, když jsme míjeli všechny honosné stavby tolik
známé z filmových ztvárnění nejslavnějších francouzských románů
z revolučních let, svou velikostí a nádherou nás však bezpochyby
nejvíce oslnila katedrála Notre Dame. Kromě těchto dvou významných staveb jsme navštívili i Univerzitu Sorbonnu, Pantheón, Lucemburské zahrady a Latinskou čtvrť. Byl to slunný den plný nejrůznějších zážitků, na jeho konci jsme však byli rádi, že se konečně
můžeme ubytovat v hotelu a načerpat síly do dalšího dne.
Po skvělé snídani jsme se přepravili Euro tunelem do Anglie,
kde jsme navštívili městečko Cambridge. Hlavním cílem cesty bylo
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poznání univerzity, avšak většinu nadchla projížďka na lodičkách,
kde jsme si mohli vyzkoušet své jazykové dovednosti při komunikaci
s převozníky. Navíc, říčka, která se nazývá Cam, je lemována překrásnou zelení, která na nás zapůsobila uklidňujícím dojmem, proto
nebylo divu, že někteří z nás cestou téměř usnuli. Plni nových dojmů
jsme nasedli do autobusu a byli rozvezeni do anglických rodin, kde
na nás čekalo vřelé přivítání, ale hlavně výborná teplá večeře. Někteří
členové rodin byli sdílnější, někteří méně, ale nakonec jsme si určitě
všichni prohloubili své jazykové znalosti a hlavně schopnost poradit

si bez účasti učitelů.
Třetí den jsme se vydali do Oxfordu, dalšího univerzitního města, které již nebylo tolik překrásné jako Cambridge, na druhou stranu, všichni jsme se těšili na návštěvu univerzity, kterou v posledních
letech proslavilo hlavně natáčení úspěšného zpracování knihy Harry Potter a opět jsme užasli, když jsme poznávali známá místa. Navštívili jsme též hrad Windsor, kolem kterého se jen ti nejzdatnější
z nás vydali na dlouhou procházku, zbývající studenti raději utratili
nějakou tu libru v místních obchůdcích se suvenýry, aby se mohli
o svou cestu tak trošku podělit i doma s rodinou. Příjemně unaveni
jsme se opět vydali do rodin a těšili se na návštěvu Londýna, která
nás čekala poslední den našeho zájezdu.
Ráno jsme se rozloučili s anglickými rodinami a poděkovali za
jejich milou péči o nás. Už v autobuse jsme studovali, které známé
památky navštívíme, někteří z nás se těšili na Big Ben, jiní na Buckinghamský palác, abychom si připomněli svatbu prince Williama.
Většina se ale těšila na výstavy v britských věhlasných muzeích.
Někteří z nás poznali Londýn již na zájezdu před dvěma lety,
nicméně nákupy na Oxford Street nejspíš neomrzí nikdy a byly tak
příjemnou tečkou za naším putováním po Anglii. Unavení, ale spokojení jsme nasedli do autobusu a pomalu se začali s Anglií loučit.
Další den, za zhruba 24 hodin, jsme přijeli k naší škole, ale již další
den, až jsme si pořádně odpočinuli, jsme se shodli, že bychom se
tam rádi vrátili zase.
Text, foto: Studenti MěSOŠ

Zkoušky základního výcviku jezdců – jezdecká licence
V sobotu 6. dubna 2013 se v prostorách Jezdeckého klubu Mikulov konaly zkoušky základního výcviku jezdců (ZZVJ).
Zkoušky se zúčastnila také studentka II. ročníku MěSOŠ v Kloboukách u Brna Lenka Mikulíčková, která pravidelně navštěvuje
školní jezdecký kroužek. Zkouška se skládala z několika částí. Část
teoretická byla tvořena vědomostním testem, obsahujícím otázky
z chovu koní. Část praktická zahrnovala jízdu na koni, a to nejprve
drezurní zkoušku, kde se hodnotila poslušnost a ovladatelnost koně
a dále parkur – skoková část, při níž se hodnotila zručnost jezdce
v překonávání 8 překážek 70 cm vysokých. Těmto zkouškám předcházela dlouhá a tvrdá příprava pod vedením trenérů Hany Karasové
a Františka Mrkvici z jezdecké školy v Uherčicích. Odtud měla Lenka
zapůjčeného koně jménem Oregon.
Zkoušky hodnotila tříčlenná komise delegovaná jezdeckou federací. Lenka v náročné zkoušce prospěla a získala tak jezdeckou
licenci, která ji opravňuje účastnit se veřejných jezdeckých závodů.
Je chvályhodné, že v této mimoškolní aktivitě dosáhla tak významného úspěchu. Jistě ji brzy uvidíme na závodištích v blízkém
i vzdálenějším okolí.
Ing. František Koráb, učitel

EKOCENTRUM

V polovině dubna jsme s paní učitelkou Ing. Marií Hlavsovou v rámci environmentální
výchovy navštívili nově zřízené Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Z nabízených témat nás zaujaly „Biopotraviny“. Přesto, že je to téma, o kterém se
často hovoří, tak jsme se dozvěděli mnoho dalších zajímavostí. Součástí
úvodní přednášky byly problémy ve výživě v dnešní době, hlavní živiny ve
stravě, co jsou to antioxidanty a jak likvidují volné radikály a které potraviny
patří mezi tzv. superpotraviny.
Zaujala nás také část o látkovém metabolismu a energii. Některá témata
nebyla úplně neznámá, protože jsme je probírali ve škole, a tak jsme si doplnili znalosti o další informace.Zajímavý byl výpočet našeho bazálního metabolismu v praktické části výuky, který nám ukázal, jak jsme na tom s příjmem
a výdejem energie. Závěrečná část se nám moc líbila. Velmi příjemná byla
ochutnávka různých salátů, polévek a několika druhů čajů, vše připravené
z čerstvých surovin - superpotravin. Pak už jsme se jen rozloučili, poděkovali
za příjemně strávený den a ujížděli zpět do Klobouk.
Studenti 2. ročníků agropodnikání a obchodní akademie
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Ženy v Bibli
Domov Betlém kromě potřebných
sociálních služeb, různých druhů terapií a možnosti kulturního vyžití nabízíme
svým obyvatelům také duchovní službu
a povzbuzení evangeliem. Každý všední den ráno se v jídelně domova konají
menší duchovní setkání, v jejichž vedení
se střídají jak pracovníci, tak i obyvatelé. Ve čtvrtek přijíždí sestra farářka Jana
Gruberová z Dambořic, která zde slouží
bohoslužbu s vysluhováním svaté Večeře Páně. Texty jejích kázání jsou následně zveřejňovány na webových stránkách
střediska BETLÉM v rubrice Duchovní život, kde jsou tematicky členěny. Najdete
tam soubor zajímavých kázání na téma
Jákobova závěť, kdy každé z kázání je
určeno jednomu z Jákobových synů, dále
výklad listů sborům v knize Zjevení a ještě
několik dalších.
My Vás zveme především k poslednímu rozsáhlejšímu souboru kázání, které
má společné téma Ženy v Bibli. Jakou malou upoutávku Vám nabízíme úvodní pasáž z kázání na text z Sk 9, 36-43, kde se
dočítáme o ženě jménem Tabita.
„Zdá se, že Tabita nepatří k předním

osobnostem církve ani sboru. Je to ovšem
spíš dojem, protože popravdě moc toho
o jejím osobním životě nevíme. Byla mladá či vyššího věku, svobodná nebo vdova? Měla děti? Byla chudá nebo bohatá?
O tom nic nečteme, dozvídáme se jen to,
že „šila košile a pláště“ a že „konala mnoho
dobrých skutků a rozdávala štědře almužny“. A to je možná ta nejlepší informace,
jakou se o člověku můžeme dozvědět: že
něco dělá, něco, o čem druzí ví, co se jich
dotýká.
Přitom to, co Tabita dělá, není na první
pohled nic úžasného a skvělého, přesto se
hluboce zapsala do srdcí lidí, silně ovlivnila jejich životy. Protože viděla jejich nouzi a bolest a uměla ji tišit; právě tím, že ji
uměla vidět, uměla jí naslouchat; ale i tím,
že uměla přiložit ruku k dílu; tím, že měla
široké srdce a otevřenou dlaň. A to je víc
než tisíce krásných slov, víc než oslňující
divy, po kterých lidé tak touží. Ty jsou jen
na efekt, na chvíli zaujmou, ale po krátkém
čase po nich nezbude nic, sotva letmá
vzpomínka.
Po Tabitě, když odešla, zbylo velmi
mnoho! Z nářku lidí nad její smrtí vidí-

me, jak silně je ovlivnila svou laskavostí
a vnímavostí, která byla zcela nepochybně
odrazem laskavosti a lásky Kristovy. Byla
„učednice“, čteme o ní, tedy věřila Kristu.
Ta přináležitost ke Kristu je na ní vidět,
vidět na všem, co dělá. Díky ní mají lidé
v jejím okolí možnost Krista poznávat, díky
ní prožívají, že mu na nich záleží. Tabita je
prostředníkem jeho lásky, prostředníkem
jeho pomoci, je jeho rukama tak, jak si to
Kristus od svých učedníků přál.“
Více o Tabitě, dalších biblických ženách a ještě mnoho dalšího zajímavého
najdete na www.betlem.org v rubrice Duchovní život.
Jana Lexová

Jaro v evangelickém sboru
Letošní jaro, byť bylo docela chladné,
jsme v našem sboru zahájili již 8. ročníkem
sborového putování po vlastech českých.
Letos jsme poslední dubnový víkend zamířili do kraje Boženy Němcové, na Náchodsko. První zastavení bylo v muzeu Oskara
Schindlera ve Svitavách, následovala návštěva krásného zámku v Novém Městě
nad Metují a páteční odpoledne jsme strávili v muzeu Boženy Němcové v České
Skalici, kde jsme také zhlédli velmi zajímavou výstavu textilu. Sobotní dopoledne
nás čekala návštěva náchodského zámku
a celé odpoledne jsme věnovali dětství Boženy Němcové – Ratibořicím a Starému
Bělidlu, kde nás po celou dobu výkladem
provázel zkušený průvodce. Tečkou za
druhým dnem našeho výletu byla návštěva pevnosti Dobrošov se skvělým výkladem a prohlídkou podzemních bunkrů. Večer jsme se všichni sešli u dobrého vínka
a povídání. Nedělní bohoslužbu jsme prožili v Letohradu, kde jsme měli také připravený společný oběd a odpoledne jsme
si prohlédli muzeum řemesel. Byť počasí
nebylo nejpřívětivější, věřím, že jsme toho
hodně viděli i zažili.
Koncem dubna jsme přivítali v našem
kostele hudební skupinu mladých lidí z Vanovic , kteří si říkají Kudykam. Spolu s na-

šim pěveckým sborem Izmael připravili pro
posluchače příjemné nedělní odpoledne.
Začátkem května jsme v našem sboru
po celý víkend hostili asi 60 mladých lidí
z brněnského seniorátu, kteří si u nás připravili pro sebe bohatý program duchovní
i zábavný a sportovní. Bylo velmi příjemné
vidět mladé lidi, kteří se dokázali chovat
velmi zodpovědně, slušně a ukázněně,
a i přes jejich velký počet měli vše perfektně zorganizované. Odjížděli spojeni a spokojenost byla i na naší straně.
V neděli 18. května se v našem kostele konala slavnostní konfirmace, spojená
s křtem několika mladých členů našeho
sboru. Z dětí se tímto okamžikem stali právoplatní členové sboru .
První a věříme, že ne poslední setkání
seniorů z evangelického sboru se uskutečnilo v neděli 23. června odpoledne, zavzpomínat si s nimi přijel i bývalý kloboucký farář Jiří Gruber.
Výstavy v evangelickém kostele
Již druhým rokem, od května do září,
je možné v klobouckém evangelickém kostele každou neděli dopoledne před bohoslužbami a odpoledne od 14 do 16 hodin
shlédnout zajímavou výstavu. V květnu
zde byla putovní výstava Morava tolerantní, jež na 30 panelech mapovala život
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a kulturu nekatolických církví v předbělohorském období v oblasti jižní Moravy. Během
16. a na začátku 17. století, kdy se k evangelickým církvím hlásila většina národa,
byla v tomto prostředí vytvořena řada památek: nové kostely, křtitelnice, zvony,
náhrobní kameny, ale i zámecké interiéry.
Většina z nich ale byla zničena při obrazoborectví po Bílé Hoře.
V měsíci červnu zde vystavoval pan
František Pacas se svými vnuky Jiřím
a Klárou Bednářovými. František Pacas
představil svoji tvorbu, která vznikala během jeho pobytů v lázních či na jiných
cestách, kdy místo fotografování si skicoval krajinu nebo zajímavé objekty. Jeho
vnoučata zřejmě po něm zdědila výtvarné nadání. Jiří Bednář vystavoval úžasné
panoramatické umělecké fotografie z cest
a také kreslené a malované obrazy. Jeho
sestra Klára Bednářová, která je v současné době na misijní cestě v Lybii, představila své malby.
Po celý měsíc červenec bude v kostele vystavovat své malby výtvarnice Lenka
Hladká, v srpnu představí své práce čerstvá absolventka architektury Gábina Líznarová. Poslední výstavu v kostele bude
možné shlédnout v měsíci září, budou to
fotografie autorky Marie Holáskové.

Oslavy 400 let bible kralické
V roce 2013 uplyne 400 let od
vydání kralické Bible a synodní rada
Českobratrské církve evangelické
vyhlásila rok 2013 „Rokem Bible kralické“. Přesně před 400 lety završila Jednota bratrská své mnohaleté
a monumentální překladatelské úsilí vydáním Bible kralické. Jedná se
o první a úplný překlad z původních
biblických jazyků do češtiny. Oslavy
se uskuteční v Kralicích nad Oslavou
13.- 15. září 2013.
V hlavním sobotním galaprogramu vystoupí mimo jiné Alfred Strejček, Jaroslava Kretschmerová, Dáda
Patrasová, Felix Slováček, záštitu
bible kralická
nad oslavami převzali: prezident republiky Miloš Zeman, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, předseda
Senátu PČR Milan Štěch a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Náš kloboucký sbor se připojí k těmto oslavám účastí dětí ve
výtvarné soutěži nazvanou Bible v životě nás všech, jejíž vyhodnocení proběhne během oslav. Také bude z Klobouk vypraven zvláštní
autobus do Kralic na tuto významnou akci. Zájemci se mohou hlásit
na tel. 737402168 nebo na evangelické faře v Kloboukách do konce
srpna.
Text, foto, Dana Bobková

sborové putování

konfirmace

Tradiční kloboucký jarmark 2013
Letošní tradiční jarmark byl doplněn několika doprovodnými akcemi. Za příznivého počasí mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení
DH ZUŠ Klobouky nebo již tradičně zakoupit kuřata od pana Kmenty. Také pro děti byly k dispozici atrakce a na Kulturně informačním
centru připravila slečna Marie Adámková výstavu pod výstižným
názvem „Příroda známá i neznámá“. S ohledem na ohlasy veřej-

nosti jsme rádi, že se jarmark vydařil, i přes současně probíhající přestavbu náměstí. Jsme rádi za zájem občanů o tyto akce a
současně všechny srdečně zveme na podzimní Svatováclavský
jarmark.
Text a foto: Jana Prčíková
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Kloboucké muzeum a nové výstavy pro sezónu 2013
I v letošním roce si muzeum připravilo pro své návštěvníky
nově nainstalovanou výstavu, tentokrát pod názvem „Ze zámeckých komnat“. Je možné ji zhlédnout v rozšířené expozici muzea.
Tato výstava sestává z dochovaných předmětů z budovy klobouckého zámku a je rozšířena o exponáty uložené v depozitáři muzea. K jedněm z cenných exponátů patří i jídelní souprava biedermeier, zapůjčená z katolické fary v Kloboukách.
Další výstava je věnována rodině Wurmů a byla sestavena
ve spolupráci s paní PhDr. Miladou Wurmovou, CSc. Paní Wurmová v uplynulém roce darovala cenné rodinné předměty do klobouckého muzea. V květnu 2013 přijala naše pozvání a navštívila
mimo jiné i hroby svých předků. Velice si této návštěvy ceníme
a ještě jednou děkujeme za hodnotné dary pro naše muzeum.

Významné osobnosti výstavy:
Ignát Wurm
* 12. 7. 1825 Klobouky u Brna † 4. 9. 1911 Olomouc
Byl moravský kněz, redaktor, etnograf a literární publicista. Od
roku 1848 do konce života aktivně podporoval národní život na Moravě: agitoval proti účasti ve frankfurtských volbách (1848), vystoupil
proti pronásledování vlasteneckých kněží (1852), pracoval pro zvelebení Velehradu a organizoval tam národní poutě (1860-63), zasedal v moravském a říšském sněmu (1861-91), podporoval lidovou
tvorbu, pořádal národopisné slavnosti a řídil vlastivědné muzeum
v Olomouci, prosazoval slovanskou vzájemnost. Zastával řadu funk-

cí v církevních, vlasteneckých a svépomocných spolcích. Vydal sbírku lidových písní. Požíval velké úcty během života i po smrti.
Josef Svatopluk Wurm
pseudonym Josef Svatopluk Čejkovský * 15.12.1837 Čejkovice † 8.11.1898 Klobouky u Brna
Vydavatel, žurnalista a starosta Sokola Brno I. Jeden ze zakladatelů prvního beletristického časopisu na Moravě „Hvězda“.
Zakladatel Hospodářské jednoty olomoucké (první spolek toho
druhu na Moravě). Podporoval zakládání záložen. Poštovní úředník - nechtěl přísahat na ústavní zákony z roku 1867, raději vystoupil z poštovní služby, převzal generální zastoupení pojišťovací společnosti Slavie pro Moravu a Slezsko, kvůli čemuž roku
1871 přesídlil do Brna. V Brně začal roku 1875 s tiskařem Vrlou
vydávat politický časopis „Občan“ s beletristickou přílohou „Beseda“. Roku 1872 založil spolu s Konrádem (Kunešem) Kunzem, dr.
Lachnitem a dr. Pražákem Moravskou akciovou tiskárnu, ve které
pak pokračoval tisk Moravské Orlice. Roku 1883 stál u zrodu Cyrillo-Methodějské záložny v Brně.
Odborné a zájmové organizace:
- starosta Sokola Brno I (6. 7. 1878–14. 7. 1882)
- starosta Obchodnické besedy
- místopředseda Divadelního družstva
- místopředseda Politického spolku.
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František Bořivoj Wurm
* 17. 6. 1857 Klobouky u Brna † 1939 Brno
Ředitel banky Slavia v Brně, spolubudovatel luhačovických lázní. Jeho zásluhy jsou zhodnoceny v Lázeňském zpravodaji 1937 a 1939.
Odborné a zájmové organizace :
- dozorčí rada Akciové společnosti lázní Luhačovice
(člen)
- místní dráha luhačovská (předseda)
- Spolek pro vydržování české obchodní školy v Brně
(jednatel)
- 10. 1895 - Otevření obchodní akademie v Brně
- účastník slavnosti a jeden ze slavnostních řečníků
12. 5. 1895
Srdečně zveme k návštěvě Městského muzea SO
a NE od 14:30 do 17:00 v době sezóny od 1. 5. do 30.
9. 2013.
Foto a text:
Jana Prčíková

Kloboučtí Aligátoři
Vážení čtenáři, florbalová sezóna 2012/2013 skončila, a je
načase její rekapitulace. Většina družstev našeho oddílu FbC
Aligators splnila vytyčené cíle.
V sezóně jsme měli 8 družstev, které hrály soutěže České
florbalové unie. Další týmy, byly většinou v nejmenších kategoriích (elévů, elévek - do věku 10 let a mladších žáků - do věku
13 let), hrály soutěže OFL (Orelské florbalové ligy), protože počet hráčů v této kategorii je různý. Celkem jsme v soutěžích
OFL měli 5 družstev. Máme několik držitelů trenérské licence,
3 trenéry regionálního výběru a několik rozhodčích. Jeden píská
extraligu žen. Pojďme si nyní říci něco více o družstvech, která
hrála pod hlavičkou Klobouk u Brna, případně v nich nastupovali
hráči z Klobouk.

V průběhu rozehrané sezóny jste doplňovali tým o nové hráče. Jak zapadli do kolektivu?
Doplnit kádr byla bohužel nutnost. Šíře kádru totiž byl u týmu
mužů od počátku problém. Někteří hráči, kteří přispěli k postupu, po sezóně skončili a bylo tedy potřeba co nejrychleji doplnit
tým o hráče nové, o hráče, kteří měli především zájem a ochotu
tuto soutěž hrát. Osobně si myslím, že se nám je podařilo najít
a doplnit tak mužstvo, abychom byli schopni kvalitně odehrát
celou, tuto velmi náročnou soutěž. Důležité jak pro mě tak i pro
celý tým však bylo, že se jednalo o hráče, kteří si vážili možnosti
si za Aligátory 2. ligu zahrát.
Co bylo největší slabinou a co největší předností mužstva?
Začal bych raději těmi přednostmi. K nim jednoznačně patřil
týmový duch a přístup především zkušených hráčů k tréninkům
a samotným zápasům, jako i jejich vůdčí role v týmu. Slabinou
pak byla herní nevyrovnanost v jednotlivých zápasech. Hodně
zdánlivě vyhraných zápasů jsme ztráceli v posledních minutách,
což nás v sezóně hodně sráželo. Vše to však bylo spojeno především se zkušenostmi, které jsme v této sezóně teprve nabírali.
Při mistrovských zápasech se ukázalo, že tým měl problémy
při hře v oslabení i v přesilovkách. Zaměříte se v přípravě na
odstranění těchto nedostatků.
Ano, plně s tím souhlasím. Především naše přesilové hry
nebyly vůbec dobré. I když jsme tuto činnost poctivě nacvičovali
již v sezóně v rámci tréninků, tak statistiky jsou opravdu žalostné. Osobně nevidím problém ani tak v systému námi hraných
přesilových her, jako v tom, že nám chybělo přesné zakončení.
Přesto věřím, že jsme schopni na těchto činnostech dále zapracovat, tak aby se tyto naše výpadky v nadcházející sezóně již
neopakovaly.

Družstvo mužů A klobouckých Aligátorů, jako nováček soutěže, hrálo II. ligu. Dvě vteřiny před koncem posledního mistrovského utkání v Horní Suché vstřelil Tomáš Líznar vítězný gól,
který rozhodl o udržení mužstva v této náročné soutěži i pro
příští rok.
Těsně před začátkem mistrovských zápasů získalo družstvo
mužů největší posilu. Je jí trenér, pan René Falta z Hodonína.
Položil jsem mu několik otázek.
S jeho pohledem na florbal, na družstvo mužů, které trénuje
a také na celý náš oddíl, chci seznámit všechny čtenáře Větrného mlýna.
Jak jste se dostal k trénování „A“ družstva mužů?
V srpnu 2012 mě oslovili Milan Veselý a Pavel Volek s konkrétní nabídkou trénovat mužstvo klobouckých Aligátorů, které
právě postoupilo do 2. ligy mužů. Upřímně musím říci, že i když
mě nabídka potěšila dost jsem zvažoval zda ji příjmu. V mém
mateřském klubu v Hodoníně jsem měl již v tu dobu trenérský
úvazek u dvou kategorií a také povinností jako předsedy KMM(Komise mládeže) Jm a Zl Fbu bylo v tu dobu nad hlavu. Přesto
jsme se nakonec domluvili na jistém druhu spolupráce, která
v průběhu sezóny vygradovala až do plného trenérského nasazení.

Jak často a kde jste trénovali, kde jste hráli domácí mistrovská utkání?
Pokud jsem hovořil o slabinách týmu pak největší slabinou
nejen naší, ale i celého oddílu Aligators je nemožnost trénovat a hrát zápasy ve svém domácím prostředí. Prakticky celou
sezónu hrál tým mužů domácí zápasy bez vlastního zázemí
na „cizích“ hřištích což je pro samotné výkony hodně špatné.
Samotné tréninky probíhaly dvakrát týdně a to ve Slavkově
u Brna a Hodoníně. Jak jsem již uvedl o trénování a především
o odehrání zápasů v domácím prostředí tak bohužel nemohla
být ani řeč. V tom jsme vůči našim soupeřům měli velký handicap. Většinou se domácí zápasy odehrály ve sportovní hale
v Dubňanech nebo Pohořelicích u Brna. A i když obě tyto haly
nabízejí kvalitní zázemí tak „doma je doma“.
Můžete čtenářům přiblížit II. ligu a soupeře našeho mužstva?
I když je to „jenom“ třetí nejvyšší soutěž v ČR tak její kvalita
je opravdu vysoká. Na hřištích zde můžeme vidět některé současné nebo bývalé extraligové hráče. Většina týmů hraje tuto
soutěž dlouhodobě a je to na jejich výkonech také znát. Právě
zkušenosti, které nám v sezóně tolik scházely by týmy jako jsou
záloha brněnských Bulldogs, Kopřivnice, Rožnov nebo Petrovice mohly rozdávat. Suverénem letošní sezóny byl právě tým z
Kopřivnice, který svoji úspěšnou sezónu završil také konečným
postupem do 1. ligy. Přesto se tým Aligátorů v silné konkurenci
neztratil a svou účast pro příští sezónu potvrdil.
U venkovních sportů nyní sezóna vrcholí, florbal má přípravné období. Jak se na novou sezónu připravujete?
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Protože tým je složený z hráčů pocházejících ze širokého 2. liga mužů divize IV
okolí v rozsahu od Bučovic přes Hodonín a Břeclav není mož- # Družstvo
né na jednom místě realizovat dlouhodobou společnou kondiční 1. FBC Vikings Kopřivnice
přípravu. Na předsezónní schůzce tak byly všem hráčům rozdány individuální tréninkové plány, jejichž plnění započalo k prv- 2. 1. FBK Rožnov p/R
nímu květnu a ukončení by mělo být někdy v polovině srpna. 3. Retro Bulldogs Brno B
Na to pak navážeme koncem srpna již společným soustředění 4. Z.F.K. AQM Petrovice
v Dubňanech. Samozřejmě nás čeká také účast na řadě turnajů 5. Sanasport Gullivers
Sokol Brno I
v Brně, Svitavách, Rožnově. Takže zahálet rozhodně nebudeme
a věříme, že do nadcházející sezóny vstoupíme kvalitně připra- 6. S.K. P.E.M.A. Opava
veni.
7. FBC Spartak MSEM
Některé sporty jsou na druholigové úrovni profesionální. Jak
je to s florbalem? Kolik stojí jednoho hráče i trenéra celá sezóna? Máte nějaké sponzory?
Florbal zatím profesionálním sportem není a to ani na té nejvyšší úrovni, takže většinu nákladů na tento sport si jak hráči, tak i trenéři hradí z vlastní kapsy. Za samotné hráče mluvit nemohu a ani za klub. Do této interní oblasti klubu nevidím.
A co se týká trenérů. Záleží na oddílu, zda je schopen pro ně
vygenerovat nějaké finanční prostředky. Jinak je to stejné jako
u hráče, tedy veškeré náklady na sezónu si trenéři zatím platí
sami. Je pravdou, že účast v této soutěži z pohledu především
nákladů za cestovné, pronájem haly, poplatky rozhodčím nejsou
nijak malé, přesto všichni co se okolo tohoto sportu pohybujeme
vynaložené prostředky v žádném případě nelitujeme. Vše tedy
záleží na schopnosti vedení klubu, jak dokáže pracovat v oblasti
marketingu a přivést ke spolupráci případné sponzory.

Přerov
FbC Playmakers
Prostějov
9. FbC Aligators Klobouky
10. FBS Olomouc
11. Slavia I-tec Havířov
12. FbK Horní Suchá
8.

Z V Vp Pp
22 18 1 0

P
3

B BV BO BR
56 157 84 73

22 15
22 12
22 12
22 9

2
3
0
3

1
0
1
3

4
7
9
7

50
42
37
36

22 11
22 9

0
1

2
2

9 35 174 145 29
10 31 134 141 -7

22

9

0

1

12 28 115 150 -35

22
22
22
22

7
7
6
1

1
1
2
2

2
1
2
1

12 25 124 149 -25
13 24 126 163 -37
12 24 136 159 -23
18 8 98 169 -71

162
152
161
131

108
126
159
117

54
26
2
14

Na začátku rozhovoru jsme mluvili o tom, že bylo mužstvo
doplněno o několik hráčů. Počítáte pro novou sezónu s posilami?
Hlavním úkolem pro nadcházející sezónu bylo udržet stávající kádr, což se také podařilo. Prakticky většina hráčů svůj
zájem dále pokračovat i v další sezóně potvrdila, což mě osobně
potěšilo a dává to tak jistou záruku dobrých výsledků. Ohledně
posil. Připojením týmu z Bučovic do struktury Aligátorů získal
tým mužů pro příští sezónu velmi kvalitní hráče, kteří by měli
zvýšit konkurenceschopnost stávajícího kádru. V jednání jsou
však i další případné posily a je možné, že se tak v týmu pro
příští sezónu objeví ještě některá velmi zajímavá jména.

Družstvo dorostenců od začátku sezóny předvádělo fantastické výkony. Krátkou dobu vedlo Jihomoravskou ligu, ale
vzhledem k menší herní krizi nedokázalo místo udržet. Nakonec
skončilo na výborném 2. místě tabulky za suverénním týmem
ze Znojma. Tým těží z velmi vyrovnaného a širokého kádru. Hra
je založena na moderním pojetí florbalu, který má vysoké náJak jste u klobouckých Aligátorů spokojen?
roky na fyzickou vybavenost každého jednotlivce. Diváci si při
Já jako trenér si v podstatě nemám na co stěžovat. Věděl utkání našeho družstva přijdou na své, protože je plné krásných
jsem, do čeho jdu a tak jak je to vždycky, něco mě mile překvapi- ofenzivních kombinací a gólů. Výbornou sezónu hráči zakončilii
lo, něco naopak zklamalo. Mám-li však ten rok celkově zhodnotit vítězstvím v orelské lize.
tak spíše převládá spokojenost. Cíl, který jsme si společně před
minulou sezónou s hráči a vedením dali, udržet a potvrdit naši
Jihomoravská liga dorostenců
příslušnost v této soutěži i pro další sezónu byl splněn. Tým se # Družstvo
Z V R P B BV BO BR
stabilizoval a je tedy v příští sezóně na čem stavět. Poznal jsem
1. TJ Znojmo STRABAG
24 23 0 1 69 192 47 145
zde také řadu zapálených a florbalu plně oddaných lidí, kteří
2. FbC Aligators Šlapanice 24 18 1 5 55 204 64 140
dávají tomuto sportu všechen svůj volný čas. Ani bez těchto lidí
Klobouky
bychom nemohli být tam, kde jsme, a za to jim patří můj dík.
3. SFK Slovácko - Očov Hodonín
4. Bulldogs Brno B
5. Atlas ČKD Blansko
6. FRC Mikulov
7. FbC Sokol Slavkov
8. Gullivers Sokol Brno I B
9. TJ Sokol Brno Židenice

24 17

1

6

52 153 77 76

Co byste chtěl vzkázat čtenářům klobouckého zpravodaje?
24 16 2 6 50 128 91 37
Pokud můžete, tak podporujte florbal v regionu. Tento mladý
24 10 2 12 32 116 128 -12
a dynamicky se rozvíjející se sport za dobu své existence jasně
24 7 2 15 23 64 140 -76
ukázal svoji přitažlivost a atraktivitu pro všechny milovníky po24 5 2 17 17 67 173 -106
hybu a to bez rozdílu věku. Právě díky jeho rozmachu je rok co
24 4 4 16 16 63 142 -79
rok obtížnější se prosadit v nejvyšších soutěžích a je jen málo
týmů, které mají možnost si kvalitní soutěže jakou 2.liga je za24 0 2 22 2 51 176 -125
hrát. A právě vy tady jeden takový tým máte. Tým, který váš region velmi kvalitním způsobem v rámci tohoto hnutí reprezentuje.
Družstvo starších žáků se po velkých problémech ze začátku
Budeme tedy velice rádi, když nám budete, třeba i jen na dálku sezóny stabilizovalo. Po tragických výkonech na začátku sezóv příští sezóně fandit a držet nám palce.
ny, které plynuly ze špatné tréninkové morálky během letních
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prázdnin, se dostalo do formy. Nakonec ukončilo ligu na krásném 6. místě. Tým během celé sezóny táhl svými fantastickými
výkony Thomas Jakubec, který v konečném bodování soutěže
obsadil 4. pozici mezi všemi hráči soutěže, kterých bylo 277.
Jeho výkony zaujaly i trenéry výběru Jihomoravského kraje,
když se po dvoukolovém výběru dostal do konečné nominace,
která bude náš kraj reprezentovat na turnaji v Ostravě.

Posledním družstvem jsou ženy, které letos chtěly postoupit
zpět do 1. ligy, kde dříve působily. Od začátku sezóny se držely
na postupových pozicích do baráže. Nakonec díky lepším vzájemným zápasů skončily na prvním místě v lize. V baráži si bohužel automatický postup nevybojovaly, a v současnosti čekají
na další okolnosti, které by jim měly umožnit postup do 1. ligy.

2. liga žen - divize VI
Jihomoravská liga starších žáků
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Družstvo
TJ Znojmo STRABAG
itelligence Bulldogs Brno
Sanasport Gullivers Sokol
Brno I
FBŠ Hattrick Brno
SK Fbc Líšeň
FbC Aligators Boleradice
Moutnice
SFK Slovácko-FATR
Dubňany
Bulldogs Brno B
SFK Slovácko-ŠSk očov
FbC Hornets-ZŠ Horní
TJ Sokol Brno Židenice
TJ Sokol Lanžhot
FBC Valtice

Z V
24 23
24 21
24 19

R
0
1
1

P
1
2
4

B
69
64
58

24 17
24 12
24 11

4
1
1

3 55 181 73 108
11 37 121 137 -16
12 34 132 153 -21

24

9

3

12 30 94 120 -26

24
24
24
24
24
24

9
8
7
7
2
2

0
1
3
1
2
0

15
15
14
16
20
22

27
25
24
22
8
6

BV
237
269
191

107
77
82
85
91
36

BO
42
39
65

# Družstvo
1. FbC Aligators MoutniceNesvačilka
2. FBŠ Hattrick Brno
3. 1. AC Uherský Brod
4. TJ Sokol Brno Židenice C
5. TJ Sokol Lanžhot
6. TJ SAM73 Znojmo

BR
195
230
126

135 -28
171 -94
123 -41
156 -71
227 -136
262 -226

Z V
20 15

R
0

P
5

B BV BO BR
45 142 56 86

20 15
20 11
20 11
20 5
20 3

0
0
0
0
0

5
9
9
15
17

45
33
33
15
9

116
90
74
48
25

38 78
73 17
67 7
120 -72
141 -116

Jak jste již určitě zaznamenali, každé družstvo má ve svém
názvu nějakou obec, případně školu. Náklady na dané družstvo
jsou v tom případě placeny z dotace dané obce. Jsou samozřejmě výjimky, kdy je v názvu obec, ale jen pro to, že většina hráčů
tam bydlí, ale náklady si buď hráči hradí z vlastních peněz, nebo
si seženou sponzora. Další týmy našeho oddílu FbC Aligators
v sezóně 2012-2013 (žákyně - FbC Aligators ZŠ Pozořice, dorostenky - FbC Aligators Šitbořice Těšany, muži B - FbC Aligators Šitbořice B, muži C - FbC Aligators Orel Šlapanice C).
Ihned po skončení sezóny se vedení oddílu začalo připravovat na novou. Pro následující připravilo velmi ambiciózní plán.
V mužské i ženské části je naplánováno přihlásit kompletní
strukturu družstev (elévové; elévky – mladší žáci; mladší žákyně – starší žáci; starší žákyně A, B – dorostenci; dorostenky
– junioři; juniorky – muži A, B, C, D; ženy). Dohromady je to
16 družstev. Tento počet družstev nás posune asi na 1. místo
v počtu družstev v Jihomoravském kraji a do prvních 10 oddílů
v celé republice. V orelské lize je plánováno také několik družstev. Minimálně 4 (elévové, starší žáci, dorostenky a ženy).
Nejen o průběhu zápasů všech našich družstvech, ale
i o aktuálním programu na následující období, si můžete pravidelně přečíst na webových stránkách oddílu - www.fbc-aligators.estranky.cz, případně na facebookové stránce www.facebook.com/pages/FbC-Aligators/68375225188.

Družstvo elévů se v orelské lize umístilo po základní části na místě, které zaručovalo postup na finálový turnaj. Tento turnaj se odehrál v Uherském Brodě. Tým nakonec z 8 týmů skončil na krásném
4. místě, když během celého turnaje předváděl moc pěknou hru. Během celé sezóny za ně pravidelně nastupovali hráči z Klobouk.

Žádné tyto úspěchy by nikdy nevznikly bez podpory našich
partnerů, jak z řad obcí, organizací, tak samozřejmě jednotlivých i firemních sponzorů. Velké poděkování patří i všem, kteří
s námi spolupracují, ať jsou to rodiče hráčů nebo i hráči samotní, nebo i Vám, fanouškům sportu, kteří tento článek čtete, a tím
dáváte najevo Váš zájem o náš krásný sport.
Milan Veselý, tajemník oddílu
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Puťák 2013: Klobouky – Hustopeče a zpět
Kdybyste byli v sobotu ráno 18. května
na náměstí v Kloboukách u Brna, zaujala by Vás asi patnáctičlenná skupinka dětí
i dospělých se spacáky, karimatkami, ešusy a batohy. Nejednalo se o žádné zvláštní
cvičení podobné některému z dob minulých
nebo o pomatení smyslů dotyčných, ale
o výlet do malebného okolí Kloboucka
a Hustopečska – o tzv. „puťák“ – pořádaný
vedoucími a instruktory z tábora se základnou Zubří u Nového Města na Moravě.
Po několika letech pořádání letních táborů jsme se totiž rozhodli rozšířit náš program
i o mimoprázdninové, respektive mimotáborové dění. Jak název „puťák“ napovídá,

jednalo se o výlet pěší. Trasa (v hrubém
obrysu) byla následující: přes kloboucké
lesy jsme se dostali k boleradické rozhledně, odkud jsme se přes Kurdějov přesunuli do Hustopečí. Druhý den, tedy v neděli
19. května, jsme se okruhem vrátili zpět do
Klobouk u Brna. Při cestě jsme se vyhýbali
hlavním cestám a dávali přednost lesním
a polním stezkám. I když její vzdálenost
není nijak zvlášť dlouhá, náročnost zvyšovalo značné převýšení. Všechny děti i dospělí cestu bez problému zvládli.
Samozřejmě nešlo jen o samotnou cestu, děti hrály jednu velikou hru – o poklad
zakopaný za 2. světové války. Pomocí indicií, které musely
najít a vyluštit, se
postupně posouvaly z místa na
místo až do kurdějovského podzemí,
kde poklad nalezly. Nechyběly ani
menší hry. Kromě
podzemí v Kurdějově jsme se mohli
pokochat krajinou
z obou dostupných
rozhleden (Boleradice, Hustopeče).
Přenocování
bylo
domluveno
na zahradě domu

dětí a mládeže Pavučina v Hustopečích,
kde jsme rozestavili naše stany. Večer byl
zpestřen hraním na kytaru a opékáním špekáčků. V neděli ráno se děti mohly projet
v Pavučině na koních a poníkovi.
Kvůli jednoduššímu pohybu jsme veškerá na cestu nepotřebná zavazadla (spacáky, stany apod.) převezli na místo autem,
které fungovalo zároveň jako doprovodné
vozidlo pro případ nouze (naštěstí se nic
nestalo) a které dovezlo jídlo – obědy, svačiny, večeři a snídani. Za výborné jídlo byly
zodpovědné naše spolehlivé kuchařky Lída
a Kamča. Kurdějovskému faráři děkujeme
za umožnění přístupu do tamního podzemí
a pracovníkům Pavučiny v Hustopečích za
nocleh a možnosti projet se na koních.
V případě zájmu budeme podobnou
akci pořádat opět, dětem děkujeme za účast
a případné připomínky a nápady, za které
budeme rádi (můžete psát na facebooku
nebo na našich webových stránkách), se budeme snažit do dalšího puťáku zabudovat.
Připomínáme, že letošní tábor na téma
„Divoký západ“ se koná 29. 6.-13. 7. 2013
a děti se mohou těšit na stále veselé vedoucí, každoročně vymyšlenou celotáborovou
hru i další hry, zábavu a kamarády. Veškeré
informace a kontakty na případné dotazy
naleznete na našich internetových stránkách www.nejtabor.cz.
Text: Jiří Šerhák
Foto: Ondřej Effenberger

Tip na prázdninový výlet
ZOO Brno slaví 60 let od otevření
16. 6. 2013 proběhne den otců
31.8. a 1.9.2013 proběhnou oslavy, nachystán bude bohatý program jak pro děti, tak pro dospělé, seniory
i juniory. Můžete se těšit na významné osobnosti, soutěže, komentované krmení, kouzelnické vystoupení
a mnoho dalšího.
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Agentura 3Z - překonávejte
s námi handicap!
Liga vozíčkářů pomáhá na Břeclavsku lidem se zdravotním postižením hledat, získat a udržet si práci. Projekt Agentura 3Z je určen
pro lidi s tělesným, mentálním, duševním onemocněním a pro lidi
trpící civilizačními nemocemi. Agentura 3Z nezapomíná ani na zaměstnavatele z těchto lokalit, kteří mají zájem získat odpovědného
a snaživého pracovníka. Všechny aktivity jsou navíc poskytovány
zcela zdarma – projekt je spolufinancován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Lidem s postižením nabízíme především možnost individuálních
konzultací – věnujeme se kariérnímu poradenství, na schůzkách si
klienti podle svého zájmu vytváří nebo aktualizují životopis, odpovídají na nabídky motivačními dopisy, vytvářejí si novou strategii pro
hledání práce, s pomocí pracovního konzultanta oslovují zaměstnavatele nebo absolvují osobní jednání. Klienti mohou na schůzkách
najít nové možnosti pracovního směřování, často podstatně rozvinou své počítačové dovednosti a získají samostatnost a sebevědomí při hledání pracovního uplatnění. Motivačně aktivizační workshop
doplní praktickou zkušenost s výběrovým řízením – těm, kteří zatím
žádným pohovorem u zaměstnavatele neprošli, anebo v něm nebyli
úspěšní. Na počítačovém kurzu mají klienti možnost osvojit si základy práce s počítačem a naučit se využívat internet a e-mailovou
poštu. Na závěr získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Aktivně vyhledáváme zaměstnavatele a nabízíme jim poradenství o výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením, předáváme informace o možnostech příspěvků při jejich zaměstnávání
a v neposlední řadě také mzdovou dotaci z projektu Agentura 3Z při
zaměstnání klienta projektu. Díky tomu můžeme individuálně doladit podmínky pracovního místa, pracovní náplň, vytipovat nejvhodnějšího zaměstnance podle požadavků zaměstnavatele. Zajišťujeme také pracovní asistenci přímo na pracovišti, aby si klient v práci
zvykl a dobře komunikoval se svými nadřízenými.
Agentura 3Z působí v Břeclavi i Veselí nad Moravou. Našim klientů proplácíme jízdné. Těšíme se na nové zájemce o aktivity projektu v bezbariérových prostorách v centru města Břeclav. Rádi podáme pomocnou ruku při hledání práce nebo hledání motivovaných
zaměstnanců i vám! Více informací nejen o aktuální nabídce aktivit
projektu Agentura 3Z najdete na webových stránkách www.ligavozic.cz. Na případnou spolupráci se těší pracovnice projektu:
Mgr. Martin Fiala
pracovní konzultant projektu Agentura 3Z (pobočka Břeclav)
tel: 702 020 744
e-mail: martin.fiala@ligavozic.cz
náměstí T. G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav

Dvorní divadlo 2013
na chalupě v Hlohovci i na
zámku v Lednici
Loňské léto bavil i dojímal herec a režisér Zdeněk Černín
obyvatele i návštěvníky Lednicko-valtického areálu na dvoře své
chalupy v Hlohovci hrou francouzského spisovatele Schmitta
Enigmatické variace. Rok utekl jako voda a je zde nová divadelní
sezona tohoto neobvyklého divadla. A s ní nové inscenace, nová
prostředí, noví herci a herečky a hlavně padesát hracích dnů, padesát neobyčejných setkání. Sezona bude zahájena „festivalem
premiér“ - 28., 29. a 30. června (první prázninový víkend) představí Dvorní divadlo to, co pro své diváky po celý rok připravovalo: Kumšt Francouzky Yasminy Rezy v Lednici na zámku, Když
umírá herec Chorvata Miro Gavrana a Kykyryký Čecha Vítězslava Kudláče ve Dvorním divadle v Hlohovci. Posledně jmenovaná
inscenace je dokonce světovou premiérou! Na repertoáru zůstávají i úspěšné Enigmatické variace. Všechna představení režijně
připravil Zdeněk Černín.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

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: Ing. Eva Šerháková, Marie Vlčková. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Neprošlo
jazykovou úpravou. Vyšlo dne 24. 6. 2013, nákladem 400 výtisků, cena
25,- Kč. Uzávěrka příštího čísla 20. 9. 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
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Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,
kteří od 19.03.2013 do 07.06.2013 oslavili životní jubileum
70 let
•
5.6.

František Ráček, Bří. Mrštíků

75 let
•
1.4.
• 15.5.
• 30.5.

Jarmila Hradská, Lomená
Josef Němec, Lesní
Josef Nekvapil, Císařova

80 let
• 24.3.
•
9.4.

Marie Doležalová. Císařova
Ivana Ortová, Nová

90 let
• 21.3.
•
8.5.
• 24.5.

Josefka Sirná, Dlouhá
Marie Špačková, Dlouhá
Eliška Balunová, Údolní

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
• Dominika Urbanová
• Karolína Zacharová
• Vít Sedláček
• Anna Trávníčková
• Michaela Mikésková
• Ellen Marie Osolsobě
Navždy nás opustili
• Jiří Kos, roč. 1954
• Zdeněk Hanák, roč. 1937
• Verner Juřina, roč. 1942
• Jana Jerglová, roč. 1950
• Jaroslava Luklová, roč. 1935
• Jaroslav Vaněk, roč. 1943
• Antonín Čech, roč. 1942
• Jiří Maloušek, roč. 1950
• Drahomíra Musilová, roč. 1930

Maturitní tabla MěSOŠ
Foto: Ing. Jan Grünwald

Slavnostní předávání
maturitních vysvědčení
MěSOŠ
Foto: Ing. Jan Grünwald
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Proměny klobouckého náměstí 16. 6. 2013
Foto: Jaroslav Pavlík
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