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Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že toto volební období se blíží ke konci,
rád bych k vám ještě pronesl pár vět a zreka-pituloval, co se
nám v minulých letech podařilo.
Nejprve vám chci všem poděkovat za podporu a důvěru,
kterou jste do mě v minulých letech vložili. Děkuji i za nejrůznější podněty, se kterými jste se na mě obraceli. Mnoha z nich se
nám podařilo vdechnout život a město je hned díky nim zase o
kus modernější.
Mluvím převážně o následujících změnách:
- Upravili jsme autobusovou zastávku na náměstí na přestupní terminál IDS JMK s potřebnými službami pro cestující včetně příjezdových komunikací a odstavných ploch. Z
Vašich reakcí je zřejmé, že to byl rozhodně krok správným
směrem. Zde chci upozornit na skutečnost, že tato stavba
byla vyhlášena Stavbou roku JMK v kategorii Dopravní stavby.
- Provedli jsme zateplení areálu ZŠ a MěVG. Již první zima
nám donesla úspory výdajů na topení a jsme připraveni provést zateplení i areálu MěSOŠ. Předpokládáme, že započneme ihned po odsouhlasení dotací a to letos.
- V rámci řešení - co s biologicky rozložitelnými odpady jsme
pořídili do každé domácnosti kompostéry a v rámci snížení
emisí z dopravy jsme zakoupili universální vozidlo Multikára
se samosběrnou zametací a vysávací nástavbou
- Dokončili jsme rozšíření skládky komunálního a tuhého odpadu v Martinicích, tento krok lze hodnotit velmi kladně, ne-

ZPRÁVY
z radnice

28. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 24.4.2014
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a souhlasí
 Ověřovatele zápisu paní Hana Dršková a
pan Roman Blanář.
 Program 28. zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna.
 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2014.
 Prodej pozemku pod trafostanicí parc.č.
393 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 44
m² za minimální cenu 250,- Kč/m² společnosti E.ON Distribuce, a.s.
 Záměr na prodej části pozemků parc.č.
1306 a 1283/1 pod novým označením
parc.č. 1306/4 v k.ú. Klobouky u Brna
pod stávající distribuční trafostanicí a ná-

-

-

boť ukládka odpadu nám pomáhá řešit příjmovou část rozpočtu města. A také jsme provedli rekultivaci 1.části skládky,
která byla uhrazena ze zákonné rezervy
Pro naše nejmenší občany jsme rozšířili kapacitu MŠ o další
třídu, takže kapacita mateřské školky je nyní 102 dětí. Postavili jsme dětem dětské hřiště v areálu MěSOŠ a podílíme
se i na vybudování dětského hřiště za ZŠ
Dále ještě v tomto roce započneme rekonstrukcí kanalizace,
která bude provedena od ulice Brněnská až po ulici Příční.
Ještě před touto akcí bude zahájena rekostrukce a rozšíření
sokolovny a také revitalizace zeleně na hřbitově a výsadba
aleje na ulici Brněnská.

Převážnou většinu akcí realizujeme za podpory dotací (evropských, JMK aj.), bez kterých by některé akce nebylo možno
provést.
Přesto, že město ve velké míře investuje a opravuje, finanční situace města se stabilizovala a je schopna vytvářet rezervy,
které v minulosti byly nereálné. I tak však využíváme k dofinancování úvěrů a půjček od bank. Jejich stav je ve stejné výši jak
v r.2010 – některé úvěry byly splaceny a další byly otevřeny
(IDS – 20mil., zateplení ZŠ-6mil.).
Závěrem Vám chci ještě jednou poděkovat za podporu a důvěru. Také bych poděkoval všem zastupitelům města a zaměstnancům. Jsem rád, že jsem mohl s některými spolupracovat a
spolupodílet se na zlepšení vzhledu a chodu města
Lobpreis Zdeněk

sledně uzavření kupní smlouvy.
 Prodej pozemku parc.č. 1655/2 vedeného jako ost. plocha-sportoviště jehož
vlastníkem je Jihomoravský krajský úřad
soukromé osobě panu …..
 Záměr na směnu části pozemků parc. č.
135 a 136 – v k.ú. Bohumilice o celkové
výměře 33 m², jejíchž vlastníkem je pan
………… a části pozemků parc.č. 144/1
a 133/1 – v k.ú. Bohumilice o celkové výměře 45 m², jejíchž vlastníkem je město
Klobouky u Brna.
 Žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s. o
uzavření služebnosti č. 1030017421/002
na pozemku parc.č. 1661/4 v k.ú.
Klobouky u Brna za jednorázovou úplatu
v celkové výši 1000,-Kč.
 Zadávací
dokumentaci
k
akci
„Rekonstrukce sokolovny“, v souladu se
zněním zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách.
 Ukončení nájemní smlouvy č.1/2004 na
pronájem nebytových prostor – restaurace - budova č.p. 519 na pozemku par.č.
14, s panem ….. V souladu se zněním
nájemní smlouvy č. 1/2004 činní výpovědní lhůta 4 měsíce a počíná běžet
prvním dnem měsíce bezprostředně následujícím po měsíci, kdy byla výpověď
podána, s tím že tato lhůta může být prodloužena v závislosti na harmonogramu
stavebních prací.
 Zadávací dokumentaci k podlimitní významné veřejné zakázce „Klobouky
u Brna - kanalizace“, včetně odůvodnění veřejné zakázky dle §156 zák. č.
137/2006 S., o veřejných zakázkách.
 Opravu části kanalizace v ulici Dlouhá,
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tento úsek bude proveden samostatně
a neprodleně s termínem dokončení do
31.5.2014.
 Nejvhodnější nabídku na provedení stavebních prací „Kanalizace ulice Dlouhá“
, a to nabídku uchazeče IMOS Brno, a.s.
sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ 253 22 257, celková nabídková cena:
1.319.322,30,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
 S doporučením hodnotící komise pro
zakázku „Kompaktor tuhého komunálního odpadu pro město Klobouky u Brna –
skládka odpadů Martinice“ a rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče AWP s.r.o., U vodojemu
417, Jesenice- Horní Jerčany za cenu ve
výši 2.262.700,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 Prodej skládkového kompaktoru BOMAG
36030/08N06, společnosti AWP s.r.o., U
vodojemu 417, Jesenice- Horní Jerčany,
za cenu ve výši 240 tis. Kč.
Zastupitelstvo města n e c h v a l u j e
 Záměr na prodej pozemku parc. č. 499/1
v k.ú. Kašnice o výměře 4925 m² orné
půdy a pozemku parc.č. 499/3 v k.ú.
Kašnice o výměře 78 m² orné půdy.
 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti –
užívání budovy ZŠ pro montáž, provozování, údržbu a řízení fotovoltaické elektrárny, předložený společností NWT a.s.
se sídlem náměstí Míru 1217, Hulín.
 Žádost pana ……….. o užívání veřejného prostranství pro kulturní akci Majáles
2014.

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna
 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočbere na vědomí
tu Jihomoravského kraje pro rok 2014
• Informace z rady č. 36 a č.37.
v rámci Programu rozvoje venkova na
• Vzetí zpět podané žádosti o ukončení náakci „Dotace úroků z úvěrů na zateplení
jmu pozemků společností Pavlovín, spol.
Základní školy a MěVG“, ve výši 61.000,s.r.o.
Kč.
 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje, ve výši 25 000,- Kč na akci „Dětská
29. Zasedání Zastupitelstva
folklorní přehlídka v rámci projektu
města Klobouky u Brna,
Kulturní lidové tradice v regionu za podkonané dne 13.2.2014
mínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e a s o
 Nabídku
společnosti APC SILNICE
uhlasí
s.r.o. Brna na projekční práce – III/4213
 Ověřovatele zápisu o průběhu 29. zasedání zastupitelstva města pan Emil
Klobouky – ul. Brněnská za cenu 199 tis.
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpiRašner a pan Ladislav Vašulka..
 Celoroční hospodaření města a závěrečsem smlouvy.
ný účet města za rok 2013 včetně zprávy  Návrh smlouvy o výpůjčce 1 ks sběrné
nádoby na použitý textil, obuv a hračky.
o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2013 bez výhrad.
Smlouva uzavřená se společností AIDED
– EU, se sídlem v Hlohovci bude uzavře Účetní závěrku Města Klobouky u Brna
za rok 2013.
ná na dobu určitou do 31.12.2014.
 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2014.  Příspěvek ve výši 10 tis. Kč vydavatelství
PROXIMA Bohemia s.r.o. na vydání pu V souladu s doporučením hodnotící komise výběrového řízení na zhotovitele
blikace Česká republika, města a obce,ve
kterém bude prezentace i našeho města.
stavby „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“
vyloučení uchazečů- Stavební  Zastupitelstvo města Klobouky u Brna
firma PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109,
v souladu se zněním §68 zákona č.
695 01 Hodonína a firmy Porr a.s.,
128/2000 Sb., v platném znění o obcích
s t a n o v u j e počet členů zastupitelVáclavské náměstí 837/11, 110 00 Praha
stva města Klobouky u Brna pro následuz důvodů nesplnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu.
jící volební období – 15 členů.
 Zaslání výzvy 3 postupujícím uchazečům
- OHL ŽS a.s., Burešova 17, 602 00 Brno, Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
IMOS Brno a.s., Olomoucký 174, 627 00  Upravený návrh smlouvy o zřízení sluBrno, METROSTAV, a.s., Vídeňská 121,
žebnosti – užívání budovy ZŠ pro mon619 00 Brno, do II. kola výběrového řízetáž, provozování, údržbu a řízení fotovoltaické elektrárny, předložený společností
ní na zhotovitele stavby „Rekonstrukce
NWT a.s. se sídlem náměstí Míru 1217,
a rozšíření sokolovny“, lhůta pro podání
Hulín.
nabídek je do 16.6.2014 do 9:00 hod..
 Směnu části pozemků parc.č. 135 a 136
– v k.ú. Bohumilice o celkové výměře 33 Zastupitelstvo města r e v o k u j e
m², jejíchž vlastníkem je pan ……a části  Usnesení č. 13/14/28ZM ze dne
pozemků parc.č. 144/1 a 133/1 – v k.ú.
24.4.2014 o ukončení nájemní smlouvy
Bohumilice o celkové výměře 45 m²,
č.1/2004 na pronájem nebytových projejíchž vlastníkem je město Klobouky
stor – restaurace - budova č.p. 519 na pou Brna. Záměr na směnu byl schválen
zemku par.č. 14, s panem ….. . Nájemní
Zastupitelstvem města dne 24.4.2014 a
smlouva č. 1/2004 ve znění Dodatku č.1
byl zveřejněn v období od 29.4.2014 do
zůstává v platnosti.
14.5.2014. Náklady spojené se zaměřením pozemků a vklad do katastru nemo- Zastupitelstvo města Klobouky u Brna
vitostí uhradí pan…..
bere na vědomí
 Žádost pana……o změnu využití po-  Informace z rady č. 38
zemků parc.č. 1560/1,1560/5 a 1561 na  Vzetí zpět podané žádosti vzetí zpět
– plocha smíšená obytná a doplnění too ukončení pachtu pozemků s paní ...
hoto požadavku do probíhající změny č.1
územního plánu města Klobouky u Brna, 36. Schůze Rady města Klobouky u
s tím že žadatel uhradí poměrnou část
Brna, konaná dne 13.3.2014
nákladů spojených s touto změnou ÚP.
 Prominutí nájemného nájemci panu Rada města s c h v a l u j e
……, po dobu probíhající rekonstrukce  převedení
hospodářského
výslednebytových prostor – restaurace - budova
ku MěVG do rezervního fondu ve výši
č.p. 519 na pozemku par.č. 14, nájemné
19.842,46 Kč a tvorbu investičního fondu
bude prominuto v poměrné výši odpovíMěVG ve výši odpisů 49.740,00 Kč
dající počtu měsíců, ve kterých nájemce  účetní závěrku MěVG za rok 2013
nebude moci z důvodů rekonstrukce pro-  převedení hospodářského výsledku
vozovat hostinskou činnost.
MěSOŠ do rezervního fondu ve výši
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63.619,08 Kč a tvorbu investičního fondu
MěSOŠ ve výši odpisů 85.761,-Kč
účetní závěrku MěSOŠ za rok 2013
převedení hospodářského výsledku ZŠ
do rezervního fondu ve výši 21.709,22
Kč a tvorbu investičního fondu ZŠ ve výši
odpisů 15.999,-Kč
účetní závěrku ZŠ za rok 2013
účetní závěrku MŠ za rok 2013
rámcovou smlouvu se společností
T-Mobile na dodávku telefonních mobilních služeb pro Město Klobouky u Brna a
jeho příspěvkové organizace
návrh na uzavření smlouvy č.
1030018451/002 o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení se
společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice pro stavbu: „Klobouky u B.,
příp. k NN, Cichra“, a to na pozemcích
parc.č. 1663/1, 1665/16 v k.ú. Klobouky
u Brna. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou úplatu
v celkové výši 2000,-Kč
v souladu se zněním §166 odst.3 školského zákona v platném znění potvrzuje
ředitelkou Mateřské školy s účinností
od 1.srpna 2014, paní Alenu Pitlachovu,
v pracovním poměru na dobu 6 let
zadání zpracování změny č.1 územního
plánu Města Klobouky u Brna společnosti
AR projekt, s.r.o. Brno, Hviezdoslavova
1183/29 za nabízenou cenu 75.600,- Kč
vyřazení 115 svazků naučné a krásné literatury z fondu Městské knihovny
Klobouky u Brna
podání žádosti v rámci 52. z Operačního
programu Životního prostředí, prioritní osa 4 na „Kompostárnu Klobouky u
Brna“
uzavření smlouvy o dílo č. 18/2014 na
zpracování žádosti o dotaci u SFŽP na
akci „Kompostárna Klobouky u Brna“,
uzavřenou s Ing. Markétou Hoškovou,
Osvoboditelů 3778/304, Zlín za dohodnutou cenu ve výši 20 tis. Kč bez DPH a
pověřuje starostu města jejím podpisem
uzavření smlouvy o administraci zadávacího řízení veřejné zakázky
„Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“, se
společností Zadávací servis s.r.o. Brno,
Mezníkova 273/13 dohodnutou cenu ve
výši 45 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem
uzavření smlouvy o administraci zadávacího řízení veřejné zakázky „Víceúčelová
sportovní hala- studie“, se společností
Zadávací servis s.r.o. Brno, Mezníkova
273/13 za dohodnutou cenu ve výši 85
tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu
města jejím podpisem
uzavření
Smlouvy
o
dílo
č.
PD/056/04/2014/OD
na
zpracování projektové dokumentace na akci
„Energetické úspory areálu MěSOŠ
v Kloboukách u Brna“, se společností

ASA expert a.s, Ostrava za dohodnutou
cenu ve výši 198 400,- Kč bez DPH
 uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací , spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. BVA-VN-14/2014 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 s Úřadem práce České republiky, pobočka Břeclav na
vytvoření 3 pracovních míst na období
1.4.2014-31.3.2015
 poskytnutí zálohy ve výši 10 tis. Kč
Dechové hudbě Galánka na hudební
produkci – odehrávky hodů 2014. Záloha
bude vyplacena na účet pana Aleše
Svobody , Zahradní 6, Klobouky u Brna
na základě vystavené zálohové faktury









Rada města j m e n u j e
 komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na dodavatele
stavby „Rekonstrukce a rozšíření sokolovny“, ve složení: starosta, Hana Dršková,
Mgr. Pavel Klement, Yveta Jančová, Ing. 
Jana Baturná . Náhradníci : RNDr. Přemysl
Pokorný, Ladislav Vašulka, Mgr. Petr
Hrádek, Emil Rašner, Mgr. Pavel Kotrla

37. Schůze Rady města Klobouky
u Brna, konaná dne 10.4.2014
Rada města s c h v a l u j e
 převedení částky ve výši 140 tis. Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské
školy Klobouky u Brna
 uzavření Pojistné smlouvy č. 8057123512
se společností ČSOB Pojišťovna, a.s.,
člen holdingu ČSOB. Pojistná smlouva
bude uzavřena na dobu 3 let
 záměr na pacht pozemků v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 14,4036 ha
vedené jako orná půda s účinností od
1.1.2014 do 31.12.2024 za obvyklé nájemné 2.500,-Kč/ha. . Jedná se o malé
parcely, které se nacházejí v obhospodařovaných blocích: parc.č. 2511/19,
2511/25, 2511/26, 2511/27, 2511/32,
2511/24, 2511/36, 2511/40, 2511/41,
2511/44, 2511/47, 2511/48, 2511/56,
2511/64, 2513/21, 2513/23, 2513/31,
2513/32, 2513/34, 2513/47, 2513/49,
2517/1, 2517/2, 2517/3, 2517/6, 2517/9,
2517/11, 2517/13, 2517/14, 2517/17,
2520/3, 2520/10, 2520/16, 2520/18,
2520/23, 2523/10, 2523/19, 2525/7,
2537/22, 2631/186, 2742/99, 2742/127,
2742/208, 2742/228, 2747/6, 2747/30,
2747/34, 2904/41, 2906/1, 2906/98,
6720/1, 6721 – v k.ú. Klobouky u Brna
 záměr na pach pozemku parc. č. 1844/1
v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 1065 m²
orné půdy
 žádost pana …….. o ukončení nájmu pozemků parc.č. 3035/5 a 3035/7 – v k.ú.
Klobouky u Brna o výměře 500 m² vinic a
to dohodou ke dni 1.3.2014
 záměr na pacht pozemků parc.č. 3035/5



a 3035/7 – v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 500 m² vinic za obvyklé nájemné
1.500,-Kč/ha/rok
žádost pana ……… o ukončení nájmu
pozemků parc.č. 2948/1, 2948/2 a 2948/3
– v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 512 m²
vinic a to dohodou ke dni 1.3.2014.
záměr na pacht pozemků parc.č. 2948/1,
2948/2 a 2948/3 – v k.ú. Klobouky u Brna
o celkové výměře 512 m² vinic za obvyklé
nájemné 1.500,-Kč/ha/rok.
zadání zpracování vytvoření návrhu komplexní bezbariérové trasy, která povede
k odstranění bariér v jednotlivých budovách, které leží na navržené trase.
uzavření smlouvy se společností Evinom
servis s.r.o., Mořkov, , týkající se zpracování nezbytných podkladů spojených
s žádostí o dotaci na projekt „Varovný
protipovodňový systém pro město
Klobouky u Brna“ v rámci Operačního
programu Životního prostředí, za cenu ve
výši 150 tis. Kč bez DPH
uzavření „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ se
společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci
1685/17, Praha 4
výroční zprávu o svobodném přístupu
k informacím za rok 2013 – na MěÚ bylo
podáno pět žádosti o informace dle zákona č.106/1999Sb
zaplacení poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchového zdroje znečišťování (ČOV) pro rok 2013 v celkové
výši 26.315,-Kč













Rada města j m e n u j e
 komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na dodavatele
stavby „Rekonstrukce kanalizace – II. etapa“, ve složení: starosta, Mgr. Pavel Kotrla,
Mgr. Pavel Klement, Yveta Jančová, Ing.
Jana Baturná . Náhradníci : RNDr. Přemysl
Pokorný, Ladislav Vašulka, Mgr. Petr 
Hrádek, Ing. Eva Šerháková, Hana Dršková
Rada města n e s c h v a l u j e
 ukončení nájmu pozemků ke dni 
1.1.2014 jak je uvedeno v Žádosti o
ukončení nájmu pozemků parc.č. 2641/2,
2043/1, 2656/8, 2656/18, 2683/7, 2692/1,
2692/2, 2713/76 a 5817 – v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 1180 m², a to 
dohodou ke dni 1.1.2014 a uzavření nové
pachtovní smlouvy na zbývající pozemky
uvedené ve Smlouvě o nájmu č. 104/04
ve znění pozdějších dodatků č. 1-4 ze
dne 4.10.2004, kterou na Městský úřad
Klobouky u Brna podala dne 9.4.2014 
společnost Pavlovín spol.s.r.o
38. Schůze Rady města Klobouky
u Brna, konaná dne 15.5..2014
Rada města s c h v a l u j e
 žádost o pacht a uzavření Smlouvy o
pachtu k pozemkům parc.č. 3035/5 a
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3035/7 – v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 500 m² vinic s panem …….. za obvyklé
pachtovné 1.500,-Kč/ha/rok
žádost o pacht a uzavření Smlouvy o
pachtu k pozemkům parc.č. 2948/1,
2948/2 a 2948/3 – v k.ú. Klobouky u Brna
o výměře 512 m² vinic s panem……… za
obvyklé pachtovné 1.500,-Kč/ha/rok.
uzavření smlouvy na provedení a zjištění dotačního monitoringu realizace projektu v rámci veřejné zakázky „Klobouky
u Brna – kanalizace“, se společností
Eurovision, a.s., Veveří 102, Brno, za dohodnutou cenu 90.000,-- Kč bez DPH a
pověřuje starostu města jejím podpisem
uzavření smlouvy na provedení a zjištění technického dozoru investora v rámci
veřejné zakázky „Klobouky u Brna – kanalizace“, se společností Eurovision,
a.s., Veveří 102, Brno , za dohodnutou
cenu 237.160,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem
uzavření smlouvy na provedení a zjištění činnosti koordinátora BOZP v rámci
veřejné zakázky „Klobouky u Brna – kanalizace“, se společností Eurovision,
a.s., Veveří 102, Brno, za dohodnutou
cenu 176.660,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o
dílo na akci „Klobouky u Brna- kanalizace, projektová činnost“, se společností
AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř.12,
602 00 Brno
uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací , spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VN-14/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 s Úřadem
práce České republiky, pobočka Břeclav
na vytvoření 3 pracovních míst na období
12.5.2014-31.3.2015
nabídku společnosti GDF spol. s r.o.,
Mostkov 28, Oskava na rekonstrukci silnoproudu na čerpací stanici Krumvíř za
nabízenou cenu 186.258,-Kč.
nabídku společnosti GDF spol. s r.o.,
Mostkov 28, Oskava na rekonstrukci části elektrotechnologie na čerpací stanici
Krumvíř za nabízenou cenu 140.067,-Kč
bez DPH
poskytnutí neinvestičního příspěvku na
XXII. ročník dějepisné soutěže studentů
gymnázií ve výši 1.000,-Kč projekční a
inženýrské společnosti prostřednictvím
nadačního fondu Gaudeamus Cheb,
Nerudova 7, 350 02 Cheb
výjimku kapacity dětí v MŠ s tím , že do
31.8.2016 bude počet dětí v místě sídla
MŠ na adrese nám. Míru 6, Klobouky u
Brna v modré třídě 26 dětí, v červené 28
dětí, ve žluté 28 dětí a ve třídě v budově
ZŠ zůstává kapacita 20 dětí

Významné dny ČR
21. září – podzimní rovnodennost
11. července – Světový den populace
Světová populace je souhrn všech lidí, kteří k určitému datu
bývala pro naše předky oslavou sklizně a loučení s létem. Od
žili, žijí nebo budou žít na planetě Zemi. Růst světové populace dob Karla IV. se slaví i vinobraní.
se začal zrychlovat od 17. století. Nejlidnatějším kontinentem je
28. září – Den české státnosti
Asie (Čína, Indie), po ní následuje Afrika, Jižní Amerika, Severní
Vznik svátku byl navržen na základě usnesení Výboru pro
Amerika a Evropa. Byl ustanoven Radou guvernérů Rozvojového
programu OSN v roce 1989.
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výbor zvolil pro státní svá12. srpna – Světové dny mládeže
tek označení „Den české státnosti – svatý Václav“. Den české
Je označení pro celosvětové setkání mládeže (16–30 let) po- státnosti je státní svátek, neboť toho dne byl svým bratrem zabit
řádané katolickou církví, konkrétně papežskou radou pro laiky a český kníže svatý Václav. Jeho úloha při vzniku státu – prapor
hostitelskou zemi. Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana české družiny byl vyroben v Moskvě Čechy a Slováky z tamějPavla II. Každé SDM má své logo, hymnu a motto z bible, které ší komunity, sestává z vlajky českého království (dva vodorovné
vybírá papež. Dosud proběhlo 15 SDM a konalo se v jedenácti pruhy – bílý a červený) doplněné o výšivku svatováclavské korustátech.
ny ve středu, kterou obklopují erby Čech, Moravy, Slezska a Slo21. září – Mezinárodní den míru
venska, byl předán družině jejím velitelem Sozentovičem na den
se má stát demonstrací státu i občanské společnosti za mír sv. Václava 28. září 1914. Praporečníkem české družiny se stal
a bezpečnost pro celý svět. 21. září by současně mělo být dnem synovec Adolfa Hejduka – agronom z Kavkazu Jaroslav Hejduk.
globálního příměří, 24hodinovou úlevou od strachu a nejistoty, jež
M. Vlčková
ničí tolik lidských životů.

Cyril a Metoděj – 5. července
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj,
označováni také někdy jako bratři ze Soluně, jsou známí jako apoštolové Slovanů,
nebo také jako slovanští věrozvěstové. Při
své misii na Velké Moravě vytvořili písmo
hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako
bohoslužebný jazyk. Bratři pocházeli z řecké Soluně z rodiny hodnostáře Byzantského císařství. Podle některých pramenů a
na základě jejich znalostí slovanského jazyka se soudí, že jejich matka byla slovanského původu.
Metoděj se původně věnoval jako jeho
otec činnosti ve státní správě – dosáhl postavení místodržitele v byzantské zemi na
pobřeží Černého moře. Svého povolání

se však zřekl, odešel do kláštera a stal se
mnichem.
Konstantin vystudoval teologii, filozofii
a literaturu v Cařihradě a stal se profesorem filozofie. Po ukončení studií byl vysvěcen na kněze. V roce 855 se připojil k Metodějovi a také vstoupil do kláštera. V roce
862 vyslal kníže Velké Moravy Rastislav
poselstvo byzantskému císaři Michaelovi
III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří
by vedli bohoslužby ve slovanské řeči a
položili tak základy vlastní církve na Velké
Moravě. Díky znalosti jazyka byly pro tuto
misii vybrání právě Konstantin a Metoděj.
Při přípravách sestavil Konstantin nové
písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a

společně s bratrem Metodějem přeložili do
staroslověnštiny liturgické knihy potřebné
pro konání bohoslužeb. Na Velkou Moravu
dorazili bratři v roce 863. V roce 869 byli
pozváni do Říma, zde Konstantin těžce
onemocněl. Před svojí smrtí, kdy věděl, že
zemře, vstoupil Konstantin do kláštera a
přijal řeholní jméno Cyril. Zemřel ve věku
42 let. Metoděj byl na podzim vysvěcen na
prvního arcibiskupa moravského, poté se
vrátil na Moravu. Zemřel 6. dubna 885 ve
věku 70 let.
Na jejich počest bylo v roce 2013 postaveno sousoší nad obcí Strachotín.
M. Vlčková

Jan Hus – 6. července
Studoval na pražské univerzitě, kde
roku 1393 získal hodnost bakaláře a roku
1396 mu byl propůjčen titul mistr svobodných umění. Již jako univerzitní profesor byl vysvěcen na kněze a začal kázat
v kostele sv. Michaela a od 14. dubna 1402
v Betlémské kapli. V roce 1401 byl zvolen
děkanem Filozofické fakulty a později rektorem univerzity, kde se stavěl za větší podíl Čechů na řízení univerzity. Je s největší
pravděpodobností také autorem reformy
pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku.
Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla
katolická církev, a přijal myšlena Jana Viklefa. Alexander V. však zakázal Viklefovy

spisy a kázání (což bylo vlastně namířeno i
proti Husovu kázání v Betlémské kapli). Arcibiskupovi nepomohlo, že zakázal kázání
v Betlémské kapli, že dal zakázat a spálit
Viklefovy spisy, že dal nad Husem vyhlásit
klatbu. Hus pokračoval v kázání i ve Viklefově obhajobě. Na Jana Husa však Jan
XXIII. vyhlásil klatbu stejně jako na všechny, kdo se s ním stýkali; zároveň nařídil, že
má byt Hus zajat a souzen podle církevních zákonů a že má být zbořena Betlémská kaple. Hus proto opustil Prahu, aby se
uchýlil na venkov do okolí Kozího hrádku
pod ochranu pana Jana z Ústí. Zde též
sepsal svoje hlavní dílo De Ecclesia. Na
naléhání římského krále Zikmunda svolal
Jan XXIII. na 1. listopadu 1414 koncilium

6
4

do Kostnice u Bodamského jezera, kam
byl povolán i Hus. V Kostnici se roznesla
zpráva, že Hus chce uprchnout, proto byl
uvězněn v kobce dominikánského kláštera
na ostrově v Bodamském jezeře.
6. července 1415 jednalo zasedání
sněmu v případu Jana Husa. Byl obviněn
z šíření Viklefových nauk, bylo nakázáno
spálit jeho knihy a byl prohlášen za zatvrzelého kacíře, vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své
učení. Hranici i Husovými ostatky byla po
spálení hozena do řeky Rýna, aby si jeho
přívrženci neudělali poutní místo. Datum
jeho upálení se stalo českým státním svátkem.
M. Vlčková

První světová válka ve sbírkách klobouckého muzea
Z početných a významných sbírek klobouckého muzea (např. je dodneška jedno z nejbohatších na obrázky na skle), je
třeba upozornit na zajímavou sbírku plakátů a vyhlášek z doby první světové války, jejíž sté výročí od vypuknutí v letošním
roce připomínáme.
Válka začala vyhlášením války Srbsku
28. 7. 1914 ze strany Rakouska-Uherska
jako odvety za sarajevský atentát na rakouského arcivévodu a následníka trůnu
Františka Ferdinanda d’Este (28. 6. 1914).
Postupně se bojovalo v Evropě, Africe i
Asii, dokonce i ve světových oceánech.
Proti sobě stály dva bloky válčících stran:
Ústřední mocnosti na čele s Německem a
Rakousko-Uherskem, k nimž se postupně
přidaly i Osmanská říše a Bulharsko, na
straně druhé především Francie s Anglií,
od dubna roku 1917 i USA, k nimž se přidávaly i další státy. Nakonec po boku tzv.
Dohody bojovali i českoslovenští legionáři. Dohodový blok zmobilizoval 42 188
810 vojáků, z nichž 5 152 115 zahynulo,
12 831 004 utrpělo zranění a 4 121 099
zůstalo nezvěstných či padlo do zajetí.
Ústřední mocnosti postavily 22 850 000
vojáků. Zahynulo jich 3 386 200, z nich
raněno bylo 8 388 448 a 3 629 829 zajato
nebo zůstalo nezvěstných. Z klobouckých
občanů to bylo 53 padlých a 11 nezvěstných, jak uvádí pomník pod starou školou.
Zbraně na západní frontě zmlkly 11. listopadu 1918 v 11 hodin dopoledne, když
už po 27. říjnu se zhroutil odpor rakousko-uherský. Den na to byla vyhlášena samostatnost naší Československé republiky.
Nebudeme se více zabývat historií této
války, která si vysloužila nejprve název
Velká válka, protože lidstvo ještě netušilo, že zanedlouho vypukne další, ještě
strašnější, a její název se změní na číselné označení První světová. Chci se pozastavit u ojedinělé sbírky plakátů a vyhlášek, které kloboucké muzeum uchovává. Tehdejší členové zdejšího muzejního
spolku si záhy uvědomili hodnotu vyhlášek a plakátů, kterými obec a celý soudní
okres kloboucký zásobovalo hustopečské
okresní hejtmanství. Díky jejich prozíravosti sbírka obsahuje 102 exemplářů, z
toho je ale řada duplikátů, a vznikla právě
v letech války 1914−1918. Nalezneme v
ní především provolání politického charakteru (celkem 8 kusů). Bohužel mezi
nimi chybí oznámení o vyhlášení války,
známé jako „Mým národům“, kterým císař
František Josef dne 28. července 1914 v
Lázních Išlu vyhlásil válku Srbsku, což se
stalo oním pověstným zapálením celosvětového požáru.
Významnou vyhláškou je ale z této skupiny vyhláška z 11. 11. 1914, jíž je národ in-

formován, jak škodlivé je, když se Rusové
snaží rozšiřovat letáky Rusku příznivé, a
na to následovalo provolání zemského
místodržitele nazvané Českému lidu na
Moravě, varující obyvatelstvo před škůdci národa a vybízející k věrnosti císaři. S
touto agitací, směřující k podpoře Trůnu
a jeho válečnému úsilí, souvisí vyhláška,
kterou je věrný národ informován, že nad
několika občany z Kyjova a Svatobořic byl
vynesen rozsudek smrti za protiválečnou
agitaci, což ukazuje, že to říše myslela s
válkou a ochranou Trůnu vážně.
Následují dvě vyhlášky z léta 1915, jimiž nešťastný rakouský císař oznamoval opět „Mým národům“, že proradný
„italský král vypověděl mi válku“. Na to
František Josef už pouze oslovoval lid
prostřednictvím ministra „Mého domu a
věcí zahraničních“ hraběte Stürgkha, jak
dává na vědomí svým národům u příležitosti druhého výročí vypovězení války,
že „průkazy jeho vlastenecké obětavosti
nikdy neutuchající plní Mne hrdou radostí
a že jeho čacké, konečný úspěch zaručující chování s vděčným srdcem uznávám“. Po císařově smrti († 21. 11. 1916)
opět okřídlenými slovy „Mým národům“
už tentokrát jeho následovník a poslední rakouský císař Karel I. oznamoval, že
převzal po smrti svého otce císařský trůn
a tíhu války (vyhláška je datována 26. 11.
1916). Proklamuje v něm svoje odhodlání
bojovat až do slavného vítězství: „Jsem s
Mými národy neoblomně odhodlán boj dobojovati, až bude dobyt mír, jenž zabezpečuje trvání Mého mocnářství…“ a dále
důvěřuje, že „Moje rekovná branná moc…
odrážeti bude všeliké útoky nepřítel a že
ukončí válku vítězně“.

Druhou a nejpočetnější skupinu tvoří vyhlášky mobilizační (43 kusů). Byly nazývány Vyhláška o mobilizaci jakož i vyzvání
veškeré c.k. a k.u. domobrany, Svolávací
vyhláška, Vyhláška týkající se přehlídky
povinných domobranců, Vyzvání ke hlášení pro zápis k domobraně, Třídění domobranců podle ročníků…, Svolávací vyhláška povinných domobranců ke třídění
ročníku…, Svolávací vyhláška povinných
domobranců k opětovnému třídění ročníku… První z celé řady těchto svolávacích
vyhlášek je datována 31. 7. 1914 a poté
následují z každého následujícího roku až
po poslední uchovanou z 15. 3. 1918. V
ní už jsou povoláváni do války i ti muži,
kteří v předcházejících letech byli od služby v poli z různých důvodů osvobozeni.
Nejstarší povolanci byli povoláváni na bojiště podle věku jedenapadesátiletí, narození v r. 1865, nejmladší pak sedmnáctiletí, narození v roce 1897.
Několik dalších vyhlášek se týká výzev k
upisování válečných půjček (7 ks), které
měly podpořit válečné úsilí na konto věrných občanů a obcí, když státní pokladna
zela prázdnotou. Aby ale nedocházelo k
chybám, bylo dokonce vydáno Desatero
válečné půjčky, které poskytovalo informace, jak mají věrní občané postupovat
při jejich upisování.
Velmi početnou skupinu vyhlášek a plakátů (celkem 37 dochovaných kusů) tvořily ty, které se zabývaly válečným hospodářstvím. Je z nich patrný postupný
krach hospodářství válkou vyčerpaného
Rakousko-Uherska. Úřady a instituce v
nich nabádaly občany, aby sbírali nepotřebné předměty ze železa a barevných
kovů, z vlny a kaučuku, stanovovaly nej-

Vyhláška všeobecné mobilizace z 31. července 1914. MM Klobouky.
Reprofoto V. Hortvík.
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vyšší ceny obilí, vajec, másla, brambor a
postupně, jak se zhoršovalo zásobování a
hospodářská situace monarchie, hledaly
všechny možné náhražky. Tak byli občané vybízeni ke sběru pecek třešní, višní,
sliv, švestek, mirabelek, ringlí a meruněk (Sbírejte ovocné pecky), plody javoru, jasanu, lípy, žaludů, břekyně, žaludů,
střemchalky, hlohu, semena akáciového a
Christova trnu v luskách včetně ceny za 1
kg (Sbírejte divoké plody), koukol, jitrocel,
hořčici, tryzle [ví dnes někdo, co to bylo?],
vikev, lebedu, šťovík ad. (Sbírejte plevelové semeno), kukuřičné palice, slunečnicové lodyhy a palice, lněné plevy, pýřavkové
kořeny zcela suché a bez hlíny (Sbírejte
náhradu suché píce!) nebo výzvy nazvané Sbírejte listí ostružiníků, malin a jahodníků pro vojíny, Pýřavka je dobrou pícni-

nou, Připomínka, jak jest sdělávati listnaté
a lesní seno, Sbírejte kopřivy apod.
Poslední skupinou plakátů a vyhlášek
jsou tzv. varia, které nebylo možno zařadit
do výše uvedených skupin (7 ks). Jedná
se např. o problematiku sjednávání válečného pojištění: Svépomoc ve vážné
době, Vyhláška o úrazovém válečném pojištění (výčet zranění, které pojištění kryje
od 600 do 1000 K) nebo Vyhláška o tom,
jak civilní obyvatelstvo vůči válečným zajatcům chovati se má (pokyny o chování
občanů k zajatcům přiděleným k zemědělským a veřejným pracem) a Milodary pro
válečné zajatce v Rusku.
Kloboucká sbírka, i když je neúplná, svým
obsahem a četností podává plastický obraz vývoje na frontách (zejména mobilizační vyhlášky, které postupně povolávají

do zbraně jak starší a starší ročníky, tak i
mladé muže na samém prahu dospělosti,
případně i ty, kteří byli z různých důvodů
v průběhu válečných let od služby v poli
osvobozeni). Lze v nich ale nalézt nebo
vytušit i neustále se zhoršující hospodářskou situaci v zázemí včetně tragického
nedostatku surovin a potravin, vedoucího k totálnímu ožebračení českých zemí.
Nenalezneme v nich sice obrazy krvavých
střetů na srbské, ruské, italské nebo francouzské frontě, můžeme ale pozorovat tu
odvrácenou tvář kruté války, v níž rakouský císař ve vleku císaře německého chtěl
mimo jiné také zúčtovat se slovanskými
národy ve střední Evropě.
Uplynulo už sto let…
Emil Kordiovský

Vyhláška o udělení trestu smrti za velezra- Výzva ke sběru semen plevelů jako potra- Pomník padlým v letech 1914−1918 před
du sedmi osobám z Kyjova a Svatobořic. vinových a krmivových náhražek. 1916?. starou klobouckou školou. 2014. Foto J.
17. září 1915. MM Klobouky. Reprofoto V. MM Klobouky. Reprofoto V. Hortvík.
Špaček.
Hortvík.

Noc kostelů 2014
Již po čtvrté se v Kloboukách konala
akce, nazvaná Noc kostelů. V české republice se poprvé otevřely dveře kostelů
v roce 2009, v Kloboukách rok poté, tedy
v roce 2010. Letos se organizování ujala
evangelický sbor a po loňské Noci kostelů
v katolickém kostele, byla laťka nastavena opravdu vysoko. Protože jsme se stali
pořadateli již potřetí, bylo sestavování
programu náročné, vzhledem k tomu, že
jsme již v letech předešlých vyčerpali ná-

měty z historie, prohlídku kostela, varhan
i věže. Proto jsme se nadchli nápadem
Lenky Korpové, udělat v kostele kavárničku ve stylu 30. let. Tento návrh jsme
začali obohacovat o další nápady a možnosti zajištění kvalitního programu, který
by dotvořil zvolenou atmosféru a vytvořil
příjemné prostředí pro návštěvníky. Dle
ohlasu soudíme, že se nám záměr podařil a jako organizátoři jsme si to také
užívali, i když jsme v „zákulisí“ měli plné
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ruce práce s přípravou objednávek od
stolů. Moc nás potěšilo, že se do celé
akce zapojila i mládež nejen z našeho
sboru, ale i z jiných církví. Během podvečera a večera náš kostel navštívilo více
než 300 návštěvníků, z nichž velká většina zůstala až do závěrečného Nokturna v podání Ludmily Novákové a Jarmily
Babáčkové.
Dana Bobková,
foto Květa Líznarová, Radek Holásek

Doplňující informace k článku Františka Ráčka
Bezděkovo - dům č. 56, který vyšel v minulém čísle VM.
V kloboucké evangelické matrice je dům č. 56 poprvé uváděn roku 1786, kdy se zde žení 24letý ¼ láník Bartoloměj Lexa
s 24letou Barborou, dcerou Libora Matuly. Dům pravděpodobně patřil rodině Matulové a Bartoloměj Lexa se do rodiny přiženil, protože Libor Matula i jeho manželka Johana na tomto čísle
56 roku 1798 a 1804 umírají.
Bartoloměj Lexa měl se svojí ženou nejméně 8 dětí, poslední František se narodil roku 1803. Bartoloměj Lexa zemřel v r.

1805 ve věku 40 let a jeho žena Barbora roku 1823 ve věku 64
let. Ve stejném roce 1823 se jejich dceři Maríně narodila dcera
Eva a následující rok syn Martin, k nimž se jako otec přiznal
vojín Martin Šebesta, syn chalupníka Matouše Šebesty z Klobouk.V r. 1825 se na tomto čísle 56 narodila dcera Barbora
Františku Lexovi, poslednímu synu Bartoloměje Lexy a jeho
manželce Anně, roz. Krupičkové. Svědkem byl Martin Šebesta.
František Lexa zemřel r. 1837 ve věku 34 let.

Rod Bezděků v Kloboukách
Kloboučtí Bezděkové přišli z okolí Zábřehu na Moravěkolem roku 1834. Roku
1781 se žení vBušíně u Zábřehu vdovec
Jakub Bezděk z Postřelmůvek s Barborou, dcerou Františka Mazáka z Bušína.
Roku 1789 se jim narodila dcera Anna a
roku 1795 syn Jakub. Ten se jako 19tiletý
oženil v r. 1814 s 29letou vdovou po Janu
Pollachovi Barborou, roz. Havlíčkovou ze
Zborova, nar. asi r. 1785. Až do r. 1825 žili
ve Zborohu č. 10, kde se jim narodil syn
Jakub (r. 1816), syn František (r. 1820) a
Josef (r. 1822, který zemřel 1823). Po na-

bytí zletilosti sirotka po Janu Pollachovi,
který převzal grunt ve Zborově, se kolem
roku 1825 přestěhovala rodina Jakuba a
Barbory Bezděkových do Svébohova u
Zábřehu na grunt č. 6, kde se jim narodil
nejmladší syn Antonín (r. 1828). Asi roku
1834 se přestěhovali do Klobouk. Barbora Bezděková byla v Kloboukách porodní
bábou.
V tomto roce 1834 koupili grunt č. 12
na Masarykové ulici, který rodina Bezděků vlastnila více než 120 roků. Po smrti
své manželky Barbory r. 1849 se Jakub
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Bezděk v 55 letech znovu oženil r. 1849
s 28letou Marií Žáčkovou z Dambořic. V
druhém manželství se jim narodily tři synové : 1850 Vojtěch(Albert), 1853 Josef,
1856 Antonín. Jakub Bezděk zemřel r.
1865 ve věku 70 roků.
Prvorozený syn Jakub Bezděk, nar.
1816 ve Zborohu , se stal hostinským
v Kloboukách na domě č. 73 ( bývalá hudební škola, dnes Karola), Roku 1837
se oženil s s Helenou Nejedlou, nar. r.
1818,dcerou Filipa Nejedlého, domkaře ze
Svébohova. Přestěhovali se do Klobouk,

kde v té době již bydlel jeho otec Jakub
Bezděk na č. 12 a zde se jim narodily děti:
dcera Veronika, nar. 1839, syn František,
nar. 1840, Jan, nar. 1842 (roku 1884 se
oženil s Marií, dcerou Antonína Hausnera,
mlynáře v Boleradicích. Jejich syn Antonín,
narozený r. 1893 vstoupil po první světové
válce do služeb československé policie ,
působil ve Znojmě, v Šumperku a Jihlavě.
Po okupaci Československa se zapojil do
odboje, ilegálním pracovníkům vystavoval
falešné doklady -celkem asi 300 legitimací. Pro tuto činnost zatčen 9. června 1942,
rozsudkem stanného soudu v Brně odsouzen k trestu smrti, který byl vykonán týž
den zastřelením v Kounicových kolejích).
Jan Bezděk zemřel r. 1924 na sněť nohy.
Roku 1847 zemřela Jakubu Bezděkovi
jeho žena Helena ve věku 28 let a on se
ještě v témže roce znovu oženil s 22letou
Cecílií Hrdličkou, dcerou chalupníka Josefa Hrdličky z Klobouk. Spolu měli dceru Amálii, syna Josefa 1849, Ferdinanda
1858, Julia a Filipinu. Jakub Bezděk , hostinský, zemřel r. 1883 ve věku 67 let. Cecílie Bezděková zemřela r. 1884 ve věku
59 let.
Druhorozený syn František Bezděk,
nar. 1820 ve Zborohu, zemřel r. 1880
v Kobylí. V roce 1842 se v Kloboukách
oženil s Antonií Wurmovou, dcerou Antonína Wurma, významného klobouckého
občana a odstěhoval se do Kobylí, kde
si založil obchodnickou živnost.V r. 1845
se jim narodil syn Josef, který ještě téhož
roku zemřel v Kloboukách na č. 12. Právě tento František Bezděk je tím známým
a významným kobylským Bezděkem, o
němž píše Jan Herben ve svém románu
Do třetího a čtvrtého pokolení. Antonie
Wurmová brzy po sňatku r. 1845 zemřela
v Kobylí a František Bezděk se znovu ože-

nil s 16ti letou Annou Kovaříkovou, dcerou
nejbohatšího občana Kobylí a rychtáře.
R. 1852 se jim narodila dcera Augustina,
provdaná Šebestová, známá spisovatelka
a autorka knihy Lidské dokumenty. Měla
další sourozence Františka (1846 – 1879),
poštovního expedienta, Metoděje – učitele
a folkloristu, Vladimíra – první ho starostu
Sokola v Kobylí, Emílii, Annu, provdanou
Noskovou a Marii, která se později provdala za Aloise Mrštíka.
Nejmladší syn z prvního manželství
Antonín Bezděk , narozený r. 1828 ve
Svébohovu se oženil r. 1849 s Kateřinou
Wurmovou ( nar. r. 1830), dcerou Antonína Wurma a zůstal bydlet v domě č. 12.
R. 1852 se jim narodil syn Ignác ( zemřel
1875 na tuberkulózu), r. 1854 dcera Kateřina. Antonín Bezděk zemřel r. 1855 ve
věku 26 let na choleru.
Děti z druhého manželství Jakuba Bezděka, nar. r. 1795 s Marií Žáčkovou z Dambořic najdeme v evangelické matrice:
Vojtěch (Albert) Bezděk,nar. 1850, zemřel r. 1923, rolník. R. 1871 se oženil s Veronikou Pacasovou, nar. 1886, zemřela r.
1946. Bydleli v Kloboukách na gruntě č.
56, kde se jim narodily děti: Jakub (1872 –
1873), Josefa, provdaná Roznosová ( maminka pana Jaroslava Roznose, obchodníka v Kloboukách), nar. 1876 a Amálie,
nar. 1882, provdaná Dobešová.( Se svým
manželem Františkem Dobešem, majitelem prádelny bydleli v Brně). Před rokem
1890 se Vojtěch Bezděk s rodinou přestěhoval na č. 482 v Kloboukách.
Josef Bezděk, kovářský mistr, nar.
1853, zemřel 1938, je pochován se svojí
manželkou na klobouckém hřbitově. Oženil se s Annou Fellnerovou z Jevíčka (1859
– 1909) a zpočátku manželství bydleli
v domě č. 465. Zde se jim narodily děti Ga-

briela 1882 – 1882, Heřma 1885 , Rudolfína 1886, Vratislav 1888- 1952 (oženil se
s Josefou Dostálovou 1898 – 1974). Další
syn Karel, nar. 1890 - 1893 se již narodil na
čísle 56, což byl dům na křižovatce Jiráskovy a Herbenovy ulice, na nějž v minulém
čísle VM vzpomíná pan Ráček. Zde se jim
narodily další děti :Jindřich 1891, Milada
1892, Anna 1894, dvojčata Oldřich a Ludmila 1895 – 1896, Antonin 1897, Hermína
1898 ( na níž také pan Ráček ve svém příspěvku vzpomíná) a Oldřich 1900.
Antonín Bezděk, nar. 1856, se r.
1881oženil s Barborou Patkovou z Velkých
Hostěrádek a bydleli v Kloboukách č. 296.
Jejich prvorozený syn Jakub, rolník, nar.
r. 1884 se oženil s Veronikou Pacasovou
( 1886 – 1946), bydlel a zemřel r. 1959 ve
věku 75 let v Kloboukách na č. 12.
Otakar Vinař v článku, publikovaném
v r. 1991 v časopisu Listy genealogické a
heraldické společnosti, nazvaném Klobouky a rod Bezděků , v závěru píše: „Můj pradědeček Jakub Bezděk měl šest dospělých
synů, kteří měli řadu dětí. Když jsem však
koncem sedmdesátých let v Kloboukách
pátral v katolických i evangelických matrikách, nežil v Kloboukách už žádný Bezděk. Poslední Jakub Bezděk, který zemřel
v roce 1959 je pochován v evangelické
části klobouckého hřbitova. V Kloboukách
nezůstal žádný z jeho synů.“
Zpracovala Dana Bobková
Použité materiály:
• kloboucká katolická a evangelická matrika
• Matrika obce Postřelmůvek
• Matrika obce Zborov a Svébohov
• Článek Otakara Vinaře „ Klobouky a
rod Bezděků“
• Internet

Historie významných budov v Kloboukách
Dům č. 99 – současná spořitelna, Masarykova ulice
První zmínka o domě č. 99 je z roku 1771, kdy se zde narodilo
dítě Tomáši Pekárkovi a jeho ženě Barboře. Ještě v r. 1787 zde bydlel ½ láník Tomáš Pekárek, jak o tom svědčí zápis v Tereziánském
katastru z r. 1787. Sňatkem Františka Budínského s Marianou
Pekárkovou roku 1796 přešel dům do vlastnictví rodiny Budínských,
která je zde uváděna ještě v roce 1827 (na mapě Klobouk).
Roku 1827 je poprvé v domě č. 99 uváděn jako majitel ¼ láník
Josef Lexa, v tomto roce se jemu a jeho manželce Františce narodila dvojčata Jakub a Rozálie. Rodina Lexů vlastnila dům více
než 100 roků - do r. 1929, kdy dům koupila Občanská záložna. R.
1851 se ½ láník Jakub Lexa, syn Josefa, žení s Rozálií Voškrdovou
z Klobouk. R. 1887 žije v domě č. 99 syn Jakuba Lexy, Jakub a jeho
žena Veronika , roz. Nováčková z Hostěrádek. Ještě r. 1900 se jim
zde narodila dcera Marie.
R. 1898 podal majitel domu č. 99 Jakub Lexa žádost o povolení
stavby kolny, chléva a komory. „Žadatel zamýšlí z pravé strany od
souseda Josefa Piláta postaviti z průjezdu pak pokoj, za pokojem

komoru se vchodem do domu zříditi. Vedle nového pokoje na přední
straně a vedle starého pokoje zřídí se nová chodba se dveřmi z ulice. Na pravé straně (křídle) do dvora zamýšlí pan žadatel postaviti
dle výkresu úplně novou prádelnu, letní stáj a kůlnu v délce od rohu
starého stavení v rovné čáře podél souseda Josefa Pilát. Základní
zdivo při novostavbě bude z kamene a pálených cihel, ostatní zdi
z nepálených cihel a kůlna z prken. Střecha bude sedlová, ohnivzdorně pokrytá kamenem, na obě strany s okapem. Jelikož někdejší průjezd vedle p. Piláta se zastaví, zřídí sobě p. Jakub Lexa vedle
zdi pana Josefa Lexy nový průjezd s vratama“.
Jakub Lexa zemřel r. 1904. Dům č. 99 zdědila nezletilá dcera
Rozálie, později provdaná Bulová.
Při sčítání lidu r. 1921 byla zapsána majitelka domu č. 99 Bulová
Rozálie,roz. Lexová, nar. 1893 v Kloboukách a její manžel František
Bula, nar. 1893 v Brumovicích,v r. 1919 se přiženil do Klobouk.
Dále zde bydlí Lexová Veronika, matka majitelky, vdova po Jakubu
Lexovi, nar. 1864 ve Velkých Hostěrádkách a sestra majitelky Marie
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Lexová, nar. 1900 v Kloboukách.
R. 1929 koupila dům č. 99 od Rozálie Bulové, rolnice bydlící t.č.
v Martinicích, Občanská záložna za 60 000 K. Vzhledem k tomu,
že Občanská záložna v Kloboukách byla od svého vzniku umístěna
v různých budovách, usnesla se valná hromada r. 1929 postavit si
svoji vlastní budovu. Koupila tedy usedlost č. 99 v Masarykové ulici
od Františka a Rozálie Bulových a staré selské stavení zbořila.
V květnu 1930 dostala Občanská záložna v Kloboukách – majitel
domu č. 99, od Obecního stavebního úřadu povolení ke stavbě nové
jednopatrové, podsklepené budovy. V kolaudačním rozhodnutí po
ukončení stavby 1. 10 1930 je uvedeno:“Stavba č. 99 sestává těchto
místností: v suterénu prádelna, 2 sklepy na uhlí, sklep pro čerpání
vody darlingem. Přízemí: 1 síň, 1 záchod, 1 spíže, 1 kuchyně 2,5 x
4,9 m, obchodní lokál, 3 místnosti kancelářské, schodiště. V 1. poschodí: schodiště a chodba, předsíň, pokojík, záchod, spíže, kuchyně, koupelna, 3 pokoje, 1 kabinet, balkon na ulici“. Tato reprezentační budova byla postavena nákladem 225 000 Kč, jejím stavitelem byl
V. Pavelka z Klobouk.
Od roku 1930 pronajímá Občanská záložna prostory domu
Jiřímu Černíkovi, fotografu, který si v přízemí pronajal byt a v zahradě zbudoval ateliér. Roku 1936 zde bydlel v bytě 1. patra učitel Vladimír Strachoň a Cyril Nevrzal, berní vykonavatel. V přízemí
domu měli roku 1936 pronajatou obchodní místnost hostinský Karel
Javůrek a krejčovskou dílnu Stanislav Pelánek, krejčí. V r. 1946 měl
byt v 1. patře pronajatý Jaroslav Bubeníček a František Pivnička,
strážmistr v Kloboukách. R. 1949 si původní kanceláře Občanské
záložny, místnosti v 1. Patře, pronajal zubní technik E. Wismek, aby
si zde zřídil zubní ordinaci s čekárnou.
Roku 1951 se změnil název vlastníka tohoto domu na Spořitelna
a záložna v Kloboukách u Brna, r. 1953 přešla budova do správy
Československého státu a její oficiální název zněl Státní spořitelna v Hustopečích. Roku 1952 pronajal vlastník budovu Okresnímu
ústavu národního zdraví, který v přízemí budovy zřídil 2 ordinace
obvodních lékařů s čekárnou, v 1. patře ordinace zubního lékaře
s čekárnou. V roce 1960 byla dispozice budovy následující: vraty
se vešlo do průjezdu domu, který byl na levé straně budovy. Dveřmi
vpravo se vešlo do malé chodbičky, z níž vedly schody po prvního

patra a do suterénu. Dalšími dveřmi se mohlo vejít do ordinace lékaře. Do čekárny obvodních lékařů Dr. Králíka a Dr. Kučery se vcházelo z ulice dveřmi na pravé straně budovy.V1. patře domu č. 99
se po schodech vešlo do čekárny dětské ordinace, úzká chodbička
oddělovala místnost zubní laboratoře, orientované do dvorního traktu a čekárnu zubního dentisty Emila Wismeka. V suterénu domu v té
době byly dvě místnosti ženské ambulance a kotelna.
Zdravotní středisko zde bylo až do r. 1979, kdy bylo přemístěno
do nově postavené budovy v areálu zámeckého nádvoří. V budově
č. 99 byla znovu otevřena pobočka České státní spořitelny.
R. 2008 koupil celý dům č. 99 od České spořitelny pan Roman
Blanář z Brumovic, v 1. a 2. patře zrekonstruoval byty, které následně prodává do osobního vlastnictví. Přízemí budovy je pronajaté
České spořitelně, která zde má svoji pobočku.
V polovině 19. století byl dům č. 99 zřejmě dosti prostorný, protože jeho část pronajímal majitel významným klobouckým osobnostem. Byl to především doktor Josef Waraus, jemuž se zde, v domě
č. 99a, roku 1851 narodil syn. Ještě v roce 1875 zde Dr. Waraus se
svojí rodinou bydlel.
Roku 1868 se na č. 99b narodila dcera Josefu Hamplovi, c.k.
gruntovnímu v Kloboukách, synu Josefa Hampla, hospodáře na
panství v Edrovicích va Slezsku, okr. Benešov a jeho manželce Marii
Šejdové, dceři měšťana v Bystřici pod Hostýnem. R. 1871 se těmto
manželům na č. 99b narodila druhá dcera.
Po něm zde bydlel na č. 99b Edvard Třeštík, c.k. notář v
Kloboukách, syn Edvarda Třeštíka, úředníka při hlavní potravní
dani v Brně a jeho manželka Ernestína Hanischová, dcera Arnošta
Hanischa, penzionovaného c.k. správce železné dráhy v Kyjově.
Roku 1876 se jim narodila dcera.
Zpracovala Dana Bobková
Použitý materiál:
• digitalizovaná kloboucká matrika
• Materiál stavebního úřadu Klobouky
• Katastrální úřad Hustopeče
• Okresní archiv Mikulov
Informátoři: Eva Mrázková, Roman Blanář

Masarykova ulice

1935

2014

Oprava k článku Historie budov na náměstí
V článku z minulého čísla u domu č. 78, bývalé Budíkovy hospody, byl mylně uveden údaj, týkající se druhé manželky
Václava Budíka. Jeho druhá manželka se jmenovala Anna, roz. Hužová, nar. 25. 7. 1889 v Hustopečích, oddaná 31. 5. 1922
s Václavem Budíkem, zemřela roku 1942. Nejednalo se tedy, jak bylo mylně uvedeno, o Annu Morawitz.
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MUDr Josef Waraus
okresní lékař, nar. se pravděpodobně kolem
r. 1818 v Berouně u Prahy, zemřel 10. srpna
1883 v Kloboukách ve věku 65let na srdeční infarkt. Byl spolužákem Karla Havlíčka Borovského, jeden rok spolu studovali v Praze na gymnáziu. Medicínu vystudoval v Praze a ve Vídni
ji dokončil.
I když je o něm velmi málo dostupných informací, patřil od poloviny 19. století k významným osobnostem Klobouk a okolí. V té době byl
jediným lékařem pro Klobouky a okolní obce.
Pocházel ze staré rodiny pernikářských mistrů
v Berouně u Prahy. Jeho rodiče byli : otec Benedikt Waraus (1793 – 1855), pernikářský mistr
v Berouně u Prahy a matka Marie, dcera Františka Zimy z Berouna, nar. 1797, zemřela 1836 ve
věku 39 let. Svatba jeho rodičů byla r. 1815. Děd
Josefa Warause se jmenoval František Waraus,
nar, 1757, pernikářský mistr v Berouně u Prahy,
babička Kateřina, roz. Maxová z Nepomuk, zemřela r. 1836.
V roce 1830 se manželům Benediktu a Marii
Warausovým narodil syn Jan, tedy vlastní bratr
Josefa Warause, který ovšem ještě v témže roce
zemřel. Přesné datum narození Josefa Warause
se nepodařilo v matrikách najít, zřejmě nebylo do
matriky zaznamenáno, což není jev neobvyklý.
Proto také je uváděno několik různých dat jeho
narození.
Po smrti manželky Marie se Benedikt Waraus r. 1838 znovu oženil s Marií, dcerou Jana
Hereina, mistra řeznického, zemřela 1882.
Roku 1839 se jim narodil syn Matěj, jež byl
později také pernikář a cukrář ( oženil se s Adolfínou, dcerou Václava Solfronka, mlynáře z Domažlic, r. 1874 se jim narodil syn Václav Vratislav
Matěj, r. 1877 Vítězslav, jehož potomci dosud žijí
v okolí Prahy). Dalšímu jejich synu Janu Nepomukovi Rudolfovi, nar. 1841, byl kmotrem Jan Waraus, (1786 – 1845) mistr pernikářský v Berouně,
bratr Benedikta Warause. Třetí jejich syn Vincence se narodil r. 1843, zemřel 1915 v Praze.
T.G.Masaryk, který se s Warausem dobře
znal a měl v úmyslu spolu s Herbenem vydal o
něm román, měl k dispozici Warausův deník,
obsahující záznamy z Klobouk již z roku 1848.
Prokazatelně bydlel v Kloboukách č. 99 a
již v r. 1851, kdy se mu narodil syn Ludwig Carl.
Jeho první manželka se jmenovala Josefa, dcera Josefa Riedla z Vídně. Další dítě, dcera Terezie se jim narodila r. 1852, zemřela 1853. Roku
1859 odjel Josef Kraus do Itálie jako lékař. V deníku je zaznamenáno: Vypravovalo se v městečku (míněno Klobouky), že jej jaksi omrzel rodinný
život. Po jeho návratu, jehož datum není známé,
mu zemřela žena Josefa. Návrat musel být před
rokem 1863, neboť v tomto roce je podepsán
ve spise, uloženém v báni katolického kostela.
V témže roce jej také uvádí učitel Jan Fridrich
ve svém deníku, uveřejněném v knize J. Vrbase
Pohledy do minulosti Klobouk, str. 237.
Asi roku 1864 se znovu oženil s Leopoldinou
Krinnerovou, dcerou Hynka Krinnera c.k. rady

v Brně.
V r. 1865 se jim na č. 99a ( dnešní spořitelna na Masarykové ulici) narodil syn Viktor Leopold ( zemřel 1865). Kmotrem při křtu byl Karel
Brand, ředitel továrny v Rájci u Blanska. R. 1866
se Josefu Warausovi narodila dcera Leopoldina (
zemřela 1938). R. 1868 se jim narodila dcera Gabriela Josefa (zemřela 1869), kmotrem byl opět
Karel Brand.
Ještě v r. 1875 se na č. 99a manželům Warausovým narodil syn Luitpold Josef Maria, kmotrem byl úředník z cukrovaru, zastupující Karla
Branda, továrníka v Kloboukách.
O tom, že Warausova rodina neoplývala bohatstvím se dozvídáme opět z poznámek jeho
deníku: příjmů bylo málo, dosti skrovná domácnost a dětí menších od druhé ženy mnoho. Více
než dříve čítal, antropologií se zabýval, alespoň
sbírku lebek si pořizoval, měříval a podobně.
Prázdniny, studentský pro něho život. Studenti z Prahy, studenti z Vídně. Profesoři středních
škol, tu i z vysokých. Žil jen se studenty o prázdninách.
Dr. Josef Waraus zemřel náhle 10. srpna
1883 na srdeční mrtvici v domě č. 169, což je budova bývalého zámku ve věku 65 let při hře v karty. Donesli ho domů v bezvědomí a kolem půlnoci
zemřel. Pochovaný je u východní zdi katolického
kostela v Kloboukách.
V knize Klobouky u Brna z r. 1968 se na str.
45 uvádí: Zajímavou postavou byl lékař J. Waraus, přítel studentů, který procestoval celý tehdejší známý svět ( byl mj. s císařem Maxmiliánem
až v Mexiku). Byl navštěvován T.G.Masarykem
za jeho přítomnosti v Kloboukách. Waraus zde
působil od roku 1866, kdy sem přišel léčit choleru, až do své smrti v roce 1884. ( je zde uvedeno několik mylných informací: v Kloboukách byl
nejméně od r. 1851, snad i od r. 1848, kdy začal
psát deník v Kloboukách. Tedy jeho příchod není
v souvislosti s epidemií cholery v r. 1866, i když
tuto nemoc léčil. Zemřel 10. 8. 1883, dle záznamu v kloboucké matrice zemřelých)
Císař Maxmilián podnikl svoji cestu do Mexika r. 1864 a r. 1867 zde byl popraven. V té
době Dr. Waraus prokazatelně žil v Kloboukách
( r. 1863 je podepsán v listině, uložené do báně
katolického kostela, roku 1864 se žení). V poznámkách Warausova deníku je psáno: roku
1864 do Mexika. Procestoval i severní Ameriku
na zpáteční cestě. Vrátiv se, za čas se oženil podruhé. Svoji cestu tedy zřejmě podnikl v průběhu
roku 1864.
Jan Herben Do třetího a čtvrtého pokolení
uvádí přítomnost Dr. Warause v Kloboukách jako
mladého lékaře již r. 1847. Dále uvádí na str.
345:
Tuť přišel host: náš medicinae doctor Waraus
nebyl zastřelen u Hradce Králové, nýbrž vrátil
se zdráv mezi nás, leč by snad byl zběhem-„…
Příteli řekněte nám, už se zase farář obracel
k lékaři, jak je možná, že jste mezi námi? Vždyť
jste před nějakými pěti nedělemi vstoupil do ar-
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mády?“ „Odešel jsem – musil jsem – můj starý
neduh mě poslal domů do klimatických lázní pod
sv. Barborou ( mínil Klobouky) a proto tito pánové
neměli štěstí, aby mě zastřelili nebo abych před
nimi utíkal. Zrovna v den slavné bitvy už jsem byl
za pecí u maminky. Můj starý neduh srdce mě
bolí.“… Pánové musejí vědět, vysvětloval farář,
že doktor Waraus už třikrát utekl z vojny: r. 1859
z Itálie, roku1864 z Mexika a roku 1866 před
Hradcem Králové, jak slyšíme. Ani jsem nešlápl
nohou do slavného království Českého. Jel jsem
do Vídně a z Vídně se vrátil. Rozbolelo mě srdce
a plival jsem krev, přes všechno léčení jsem se
uzdravil.“….
…“Černá paní cholera začala požínat nejen
v řadách vojáků, nýbrž i v řadách občanstva.
Čistilo se, zahazovaly se stoky, odstraňovala se
močůvka z návsí, stloukaly se z prken záchody a
všecko se spravovalo, z čeho vycházely otravné
výpary. Lékaři konali k občanům přednášky, že
se nemají jíst a pít potravy, které jsou těžce stravitelné nebo způsobují průjem. Proto doktor Waraus, ujav se úředního lékařství v Kloboukách,
objížděl vesnice soudního lékařství“….( jednalo
se pruskorakouskou válku 1866)
V. Strachoň v článku Masaryk a Klobouky
uvádí na str. 13: „ Ze starších lidí měl Masaryk
rád snad jen jediného: Dr. Warause, panského
lékaře na pensi. Byl to člověk vysoce vzdělaný,
procestoval kus světa. Zapadnuv do Klobouk,
stal se lékařem rytířů Neuwallů. Všechen oživl,
když přišli pražští a vídeňští studenti, ti ho vytrhli z nudného prostředí, na ně se dlouho těšíval.
Masaryk o něm říkával, že je „zakopaná hřivna“.
Roku 1883 chtěl Masaryk napsat román z klobouckého prostředí a dr. Waraus měl být jeho
ústřední postavou.
Rok před svojí smrtí přestoupil k reformované církvi, avšak do chrámu na bohoslužby nechodil, což vedlo k různým výkladům.
Zpracovala Dana Bobková,
foto kloboucké muzeum
Použité materiály: kloboucká matrika, Matrika
města Beroun, Jan Herben: Skizzář, Jan Herben:
Do třetího a čtvrtého pokolení, Klobouky u Brna,
roč. vydání 1968

Waraus
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Úspěchy našich páťáků
Oblastní kolo v recitaci
3.místo *Lukáš Skácelík
Mezinárodní matematická soutěž “Klokan“
1.místo *Cyril Hrodek - zisk plného počtu bodů
Červen 2014
Naši páťáci základní školy v Kloboukách
u Brna byli i v tomto pololetí úspěšní ve
školních, oblastních, okresních i mezinárodních soutěžích.
Výčet akcí a umístění:
Kloboucká pětka (oblastní vědomostní
soutěž pro žáky pátých tříd)
1.místo Dufková Alžběta
Špaček Štěpán
Lesovský Tadeáš
Oblastní soutěž v plavání
1. místo *Lucie Dofková
2.místo *Lenka Šimberová
Školní soutěž v recitaci
1.místo *Lukáš Skácelík
2.místo *Zuzana Regina Fantová
3.místo *Tereza Adamová

Školní kolo matematické soutěže “Klokan“
2.místo *Robin Gaisselraiter
3.místo *Štěpán Špaček
Oblastní soutěž ve psaní
3.místo *Tereza Strouhalová
4.místo *Tadeáš Lesovský
Okresní kolo v matematické olympiádě
1.místo *Cyril Hrodek
9.místo *Štěpán Špaček
Okrskové kolo soutěžedopravní výchovy
3.místo * Eliška Gavlíková
* Alžběta Dufková
*Štěpán Špaček
*Petr Svoboda
Okrsková soutěž ve vybíjené
5.místo *smíšené družstvo

Školní poznávací a vědomostní soutěž
„DEN ZEMĚ“
1.místo: Tadeáš Lesovský, Zuzana Regina
Fantová, Sabina Líznarová, Ivana
Krapková, Lucie Dofková
Vědomostní přírodovědná soutěž „Zlatá včela“
Účastníci: *Tomáš Richtr, Veronica Garufi
Školní soutěž v jarní výzdobě třídy
umístění na 2.místě
Okresní výtvarná soutěž na téma
„Ladův rok v leporelu - doposud čekáme na vyhodnocení
Školní kolo ve sběru pomerančové kůry
- umístění třídy na 3. místě
2.místo *Alžběta Dufková
Všichni zúčastnění žáci si zaslouží velkou
pochvalu a uznání nejenom za dosažené
výsledky, ale především za aktivitu, spolupráci a přátelství. Pátý ročník končí a děti
se už po společně prožitých pěti letech
více v lavicích v tomto složení nesejdou.
Ráda bych tímto všem svým svěřencům
popřála do budoucnosti i do života hodně
osobních i studijních úspěchů.
Bronislava Černá, třídní učitelka

Výprava přírodou za hlaváčkem jarním
Letošní slunečné jaro nás vytáhlo ze školních lavic na výpra- podařilo s velkým překvapením nalézt také. Velké putovní úsilí
vu za chráněnou rostlinou „hlaváčkem jarním“. Procházeli jsme bylo odměněno nádherným pohledem na rozkvetlou stráň plnou
lesem Ochůzky, Šterchecko až na Marthlaváčků jarních. Dlouhou túru 8 km nám
nicko, kde se tato vzácná kytka vyskytuje.
zpestřila hra na myslivce, kteří pronásleCestou jsme se pod vedením p Veroniky
dovali zajíce.
Hukové učili poznávat jarní rostliny (koTímto chceme p. Veronice Hukové popytník evropský, sasanka hajní,...), keře
děkovat za pečlivě připravený program.
a stromy. Dozvěděli jsme se i pár zajímaDěti z 2.A, 2.B, autor fotografií:Radka
vostí, např. o hraničních stromech, které
Špačková
v našem kraji rostou.
Za uveřejnění děkují třídní učitelky
Pověst vypráví, že pod jedním z nich
Radka Špačková
stromů byl nalezen poklad. A nám se ho
a Martina Pučálková

Kaple sv. Barbory
Ve čtvrtek 13. března jsme se my děti druhých tříd zúčastnily prohlídky kaple sv. Barbory. Skvělým průvodcem nám byl p. Robert Huk, který nás seznámil s historií kaple.
Touto cestou mu chceme poděkovat.
Kluky nejvíce zaujala zmínka o osvobozování Klobouk za 2. sv. války. Střela z minometu tehdy vnikla předním oknem do kaple

a zasáhla varhany a strop.
Děvčata upoutal příběh o sv. Alžbětě, jejíž
podobizna je vyobrazena na bočním oltáři.
Traduje se o ní, že jako 4-letá musela odjet
ke svému budoucímu manželovi na převýchovu do Německa. Při cestě přespala se
svou družinou v sídle „Lva“ z Klobouk.
Velmi zajímavý byl i výstup po příkrých
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schodech na kůr. Mohli jsme si tak lépe vidět fresky, které zdobí klenby kaple a staré
varhany.
Jsme rádi, že jsme si mohli tuto barokní perlu zdejšího kraje prohlédnout.
Děti z 2.A a 2.B
Díky za uveřejnění
Radka Špačková a Martina Pučálková
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Kloboučtí Včelaříci vytáčí medy i soutěží
Včelařský kroužek při ZO ČSV Včelaříci se v
letoším školním roce má k světu. Navštěvuje
ho 12 dětí nejen z Klobouk, ale i ostatních
obcí z okolí. Díky loni získané dotaci pořídili
základní včelařské vybavení, ochranné klobouky a blůzy a 3 úly se včelstvy o které se
za pomoci vedoucích Aleny Cahové a Lubomíra Pavlici starají po celý rok tak vydatně, že v květnu již vytáčeli svůj první vlastní
med.A věřte, že byl sladký, slaďoučký…
V zimě jsme pak vyráběli medová mýdla pro
maminky, svíčky ze včelího vosku, v dílnách
stloukali a drátkovali rámky do úlů. Pro zdejší
ZŠ jsme vyzdobili vánoční stromeček ozdobami jen ze včelího vosku.
Na jaře jsme jeli nabrat inspiraci na veletrh
Techagro, kde jsme se mimo jiné setkali s
výrobcem našich úlů, p. Břinkem., výrobcem
forem na svíčky p. Mečiarem a jinými výrobci
a dodavatelipotřeb pro včelaře, ale také zkusili podojit krávu.
A také se připravovali na soutěž Zlatá včela,
která se letos konala v Adamově. Soutěž se

Techagro

skládá z písemného testu, testu mikroskopování, praktické části a rozeznávání rostlin.
Mnozí se zúčastnili poprvé a proto jeli na
soutěž se strachem. Atmosféra byla ovšem i
navzdory upršenému počasí výborná, zkoušející sice přísní, ale laskaví, takže ke strachu nebyly vůbec důvody. Odpoledne jsme
si všichni za odměnu prohlédli jeskyni Býčí
skála, která není běžně pro veřejnost otevřená a pak už hurá na vlak. Na památku jsme

si odváželi nejen diplomy, ale i upomínkové
předměty a hlavně zkušenosti, protože příští
rok budeme už soutěžit v kategorii starších
žáků a budeme toho muset umět mnohem
více.
A ptáte se kolik kdo z nás už dostal žihadel?
Zatím vede Luboš, asi 8, my jsme zatím
všichni na nule. Ale jsme připravení tuhle
včelí obranu nést statečně…
Text a foto Alena Cahová

vytáčení medu

v dílnách

včelí obrana

zlatá včela

Projekt EKOŠKOLA
Ekologie nás stále zajímá

Akce Ekotýmu na naší škole:
- Velikonoce s Ekoškolou – „Nejhezčí velikonoční obilíčko
nebo řeřicha“
Protože se snažíme stále zlepšovat a zkrášlovatprostředí na naší
škole, nejinak tomu bylo i o Velikonocích. Ekotýmem vyhlášená soutěž tříd byla samozřejmě vyhodnocena. Všechny třídy byly opravdu krásně vyzdobené a všichni žáci si zasloužili pochvalu. Vyhrát
ale mohou jen ti nejlepší! Už se téměř stalo tradicí, že na 1. stupni
kraluje třída 4.A pod vedením paní učitelky Mileny Filáskové. Na 2.
a 3. místě se pak umístily třídy 5.A a 2.B. Na 2. stupni zvítězila třída 9.A. Velkou zásluhu na tomto vítězství má určitě skupinka žáků
v čele se snaživou a neúnavnou Helenou Petlákovou. Těsně za ní
se umístily třídy 6.A a 7.A. Nejlepší třídy byly odměněny!
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Den Země – „DEN PRO NAŠI ZEM!“
Největší svátek planety Země, který má za cíl prosadit ochranu
životního prostředí a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku.
Tento svátek se slaví na celém světě 22. dubna.Od tohoto dne
měli žáci 1. stupně zadané úkoly – připravit plakáty na téma
„Chráněné rostliny a živočichové“ a „Bylinky babky kořenářky“.
Kromě připomenutí nejznámějších a nejohroženějších druhů
rostlin i živočichů jsme se od 9. května mohli ve vestibulu školy
seznámit i s recepty z léčivých bylinek našich babiček na domácí
léčení.V této soutěži byla jasným favoritem třída 3.A s paní učitelkou Dagmar Hrádkovou. Na naší škole se projektový den ke
Dni Země uskutečnil v pátek 9. května. 1. a 2. třídy si vyšly na
vycházku do lesa, kde poznávaly byliny a stromy a pozorovaly
zvířátka. 3. třídy byly nejdříve na exkurzi v zahradnictví u Pilátů,
poté stejně jako žáci 4. a 5. ročníku soutěžily ve skupinkách na
stanovištích a zúčastnily se připravených dílniček.
Na stanovištích poznávali žáci bylinky podle obrázků, určovali
chráněné rostliny a živočichy, poznávali vypěstované léčivé bylinky, bylinkové čaje a koření, zařazovali rostliny a živočichy do
ekosystémů a taky třídili odpad. V dílničkách si zkoušeli přesazovat rostlinky, plést výrobky z papíru a čistit vodu.
Poděkování patří p. Pilátové a p. Markové za jejich ochotu a pomoc!
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Každá skupinka dostala kartičku, do které byly na jednotlivých
stanovištích zapisovány body.
Nejúspěšnější skupinky: 3.A- M. Hájek, O. Huták, K. Káčer, R.
Špaček; 3.B- P. Bobek, J. Bečvář, L. Dostál, P. Kakáč, Z. Zapletal; 4.A- M. Holásková, B. Sevránková, D. Hovězák, D. Vytopil,
K. Homolová, B. Straková, D. Sirný, M. Tošer; 5.A- Z. Fantová, S.
Líznarová, L. Dofková, I. Krapková, T. Lesovský
„Vše o naší vesnici“
Žáci 2. stupně se po třídách vypravili pěšky (aby nezatěžovali životní
prostředí!) do okolních obcí – Krumvíř, Brumovice, Boleradice, Morkůvky, Velké Hostěrádky a Borkovany. Úkolem bylo vybrat mezi sebou
maximálně 6 „novinářů“, kteří si připravili otázky,a zúčastnit se „tiskové
konference“ se starostou obce nebo jiným zástupcem obecního úřadu.
Měli se seznámit s činností obecního úřadu, ale hlavně se měli zajímat
o úspěchy a problémy týkající se životního prostředí obce.Potézmapovat obec a přírodu v jejím nejbližším okolí se zaměřením na významná
místa v obci, významné osobnosti, přírodní památky, přírodní rezervace,
sběrná místa, černé skládky, ... Dále pak zjistit, jak vypadá erb či znak
obce, nakreslit a popsat ho. „Novináři“ pak měli napsat o obci článek do
tisku. Myslím, že tyto úkoly splnili všichni na výbornou. Nejaktivnější žáci
byli odměněni diplomem, naopak sabotující či nejméně užiteční získali
titul „Ropák 2014“.

mokřadu a dále čerpá na udržování
přírodní rezervace
Louky pod Kumstátem. Obec bohužel
zatím nemá vlastní
čističku odpadních
vod, ale plánuje ji
zřídit.Zatím ale chybí potřebné finance.
Dále obec také řeší
problém s nákladní
dopravou i opravou komunikací. Součástí obce je přírodní rezervace
louky pod Kumstátem. Toto území leží asi 1 km od středu obce. Hlavním
lákadlem je katrán tatarský, který se zde nachází v hojném počtu. V obci
se také třídí odpad, zejména pet-lahve, papír, tetrapaky a sklo. Na několika místech obce jsou rozmístěny příslušné kontejnery. Chybí zde sice
sběrné místo pro nebezpečný odpad, ale řeší se to tím způsobem, že do
obce dvakrát ročně přijede pojízdný kontejner na tento odpad. Odvoz tříděného odpadu zajišťuje společnost Megawaste. A názor pana starosty
na současný stav životního prostředí v České republice? „Mohlo by to
být lepší, ale i horší“, říká. Zeptali jsme se pana starosty, jestli on sám
třídí odpad. „Ano, já třídím, ale doma vždy musím trošku zatlačit na pilu,
aby třídili i babičky a dědové.“ Podle našeho názoru je obec Krumvíř
místem, které určitě stojí za návštěvu. Dominantou je kostel sv. Bartoloměje, můžete zde navštívit i muzeum dřívějšího života na vesnici.
-

Obec Krumvíř ( Patrik Novák, 6. A)
Žáci 6. ročníku Základní školy Klobouky u Brna navštívili v rámci akce
„Den Země“ obec položenou na jihu Moravy, Krumvíř. V čele obce
s 1 160 obyvateli stojí starosa Jaroslav Komosný. Jeho zastupitelem,
tudíž místostarostou, je Jaroslav Hrabec. Pracuje zde mnoho komisí,
například finanční, kulturní, atd. Chybí ale komise pro životní prostředí,
což nás velmi mrzí. Obec čerpala z evropských fondů na vybudování

5. červen - Světový den životního prostředí
Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí se jedná o jednu
z nejdůležitějších událostí v roce.My jsme si tuto událost připomněli formou prezentací, ve kterých žáci poukázali na dopady
spotřebitelského chování na životní prostředí a zdraví obyvatel a
upozornili na vazby mezi fungováním přírody a měst.
Nejaktivnější člen Ekotýmu za školní rok 2013 – 2014
Richard Líznar, 9. B; Tomáš Lizna, 9. A
Titul „PRIMA EKO-TŘÍDA“
Za školní rok 2013 – 2014 tento titul získaly třídy 4.Aa9.A !
Získaly tak každá finanční odměnu ve výši 2000 Kč a pochvalný
list. Blahopřejeme!!!
Text: M. Hečová

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
V rámci hodin slohového výcviku se žáci devátých tříd pokusili o úvahu. Žáky zaujala hlavně aktuální témata týkající se současné
mladé generace. Jak se jim to podařilo, můžete posoudit v ukázkách z jejich prací.

Anorexie - mluvme o ní!
Každá z nás chce vypadat krásně, o tom není
pochyb. Otázkou zůstává, co jsme pro to
schopné udělat. Kam až dovolíme zajít té touze po krásném těle? 21. stolení nás neustále
nutí dívat se kriticky na svoje tělo, vážit se, měřit se … Proč bereme fotografie modelek z časopisů za ideály krásy, když jsou často graficky
upravovány? Opálenější pokožka, objemnější
vlasy, plnější rty, delší řasy, tenčí stehna, větší
prsa … Dnesběžné úpravy postavy i obličeje,
tak proč si myslíme, že musíme být dokonalé?
Proč chceme být jako ony? Ano, samozřejmě,

že nemůžeme všechny ženy (dívky) házet do
jednoho pytle, ale těch, které jsou se svou postavou spokojené, je opravdu málo. A proč jich
není víc? To je asi otázka, kterou by si měla
položit každá z nás. Jsem se svou postavou
spokojená?Nejsem? Dělám pro to něco? Jestli
ano, co? A jak, je to dobře?
V dnešní době existují nejrůznější možnosti
jak zhubnout. Ale jsou všechny v pořádku? Ne,
myslím si, že ne. Jedna z možností (pro mě
nepochopitelná) je anorexie. Tohle v podstatě
není možnost hubnutí, je to psychická nemoc
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– porucha příjmu potravy. Hodně lidem (nemusí to být jen dívky a ženy), většinou mladým se
tahle cesta ke štíhlému tělu zdá nejrychlejší a
nejlepší. Ale proč chceme tak rychle zhubnout
a vydat se cestou, která může skončit smrtí? Na neznalost následků se nikdo nemůže
vymlouvat, je dostatek zdrojů, ze kterých se
informace dají jednoduše zjistit. Většinou za
začátkem téhle „cesty do záhuby“ je, že v dospívání začneme vnímat, že jsme tlustš, než
lidé v našem okolí. Často tomu tak ani nemusí
být, jen jsme moc sebekritičtí a nevidíme to ob-
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jektivně. Máme pocit obezity, prostě „to“ máme
v hlavě a těžko pochopíme protiargumenty.
Nebo si chceme dokázat, že jsme silní, že to
zvládneme. Většinou nás dost ovlivňuje naše
okolí. I my jsme to okolí, které jim k nemoci
napomáhá?
Lidé dříve na nedostatek potravy nedobrovolně
umírali. Tak proč dnes na tenhle (v dnešní době
dostatek, až přebytek) lidé umírají dobrovolně?
Proč? Lidé, co se řídí heslem: „Hlad bolí, ale

štíhlost za to stojí!“ nebo „Umírám pro dokonalost!“ přímo volají o pomoc. Ale jakou pomoc?
Tady nezbývá jiná než odborná. Prvním a důležitým krokem k léčení je přiznat si, že jsme nemocné, že potřebujeme pomoct, že nechceme
být chodící kostry. Ale kolik z nás si to uvědomí? A hlavně, kolik z nás si to uvědomí včas?
Třeba i my ostatní jsme příčinou toho, že někdo
spadne do téhle pasti, třeba si to ani neuvědomujeme, ale můžeme být tou poslední kapkou,

poslední částí do skládačky, aby se k něčemu
takovému odhodlali. Jeden nepříjemný pohled,
nemístná poznámka, nepřijetí někoho mezi
sebe, pomluvy … Dávejme si pozor, nám se
to může zdát jako nepodstatná maličkost, ale
někomu to může hodně ublížit. Každý jsme nějaký, ale anorexie není řešení. Nedělejme mezi
lidmi rozdíly kvůli vzhledu. Nepomáhejme nikomu do pasti. Zvládneme to?
Helena Dohnálková, 9. A

Jaká je budoucnost knih?
Patří knihy do budoucnosti? Budou se ještě
tisknout?Nebo je nahradí elektronika? A budeme vůbec číst?
Už od pravěku člověk nezaznamenával svoje
příběhy písmem, ale obrázky. Lov mamutů,
velká bouře, doba ledová, to vše si můžeme
„přečíst“ z jejich obrázkových knih na stěnách
pravěkých jeskyní. Ve středověku opisovali
mniši stovky hodin knihy., aby zapsali nejdůležitější etapy historie. Šlechtici se učili číst.
Četli knihy, a občas je i sami psali, jak život
jejich rodů pokračoval, vždy se v historii objevily knihy ručně psané i tištěné. V dobách
válek se knihy dokonce i potají přepisovaly a
četly. Lidé riskovali mnohé, jen aby se mohli
něco nového dozvědět. Bojovali o to, aby se
nové a přelomové knihy mohly vydávat. Vždy
v nich hledali tajuplné příběhy, dobrodružství,
ale i všední život, radost i smutek.
A není tomu jinak i dnes, čtenáři pořád vyhle-

dávají v knihách emoce, pocity a sny. Maminky předčítají svým dětem pohádky na dobrou
noc. Ve škole se seznamujeme s abecedou,
s naším prvním slabikářem, poté s čítankou.
Čteme různé texty nebo krátké příběhy, které
nás něčím zaujmou a osloví nás. Pořád se
setkáváme s knihami a někdo v nich dokonce
najde i svoji celoživotní zálibu, koníček. Ale je
moderní doba a moderní svět jsou nové technologie, „čtečky“ knih. I když je toto zařízení
u čtenářů oblíbené, protože ušetří peníze
za tištěné knihy a místo v knihovně, pořád
jsou tu věrní čtenáři, kteří si musí knížku potěžkat, osahat papír, cítit ji v rukou a vnímat
(„očichat“) tu zvláštní vůni papíru. Není to jen
tím, že čtete nějaké věty, jde o to, jak knihu
člověk vnímá, jak ho dokáže příběh vtáhnout
do děje, je to určitý zážitek, který prožíváme.
Každý si dokáže najít svůj žánr, i když není
moc dobrý nebo rychlý čtenář. Není podstat-

né, zda budete mít knihu přečtenou za měsíc, nebo za 3 dny, jde o to, jak se do knihy
„vžijeme“. Rozvíjíme svoji představivost, tají
se nám dech nad dobrodružnými příběhy neohrožených hrdinů a na konci romantického
příběhu držíme palce zamilovanému páru a
doufáme, že láska zvítězí. V knihách hledáme to, co v našem životě není a čeho se nám
nedostává.
Můžeme se jen podivitmnožství čtenářů, kteří
pořád knihy kupují, chodí do knihovny a mají
své kladné i záporné literární hrdiny. I když to
může vypadat, že budoucnost knih je ohrožena, počty čtenářů pořád rostou. Taky mezi
ně patřím a myslím si, že knihy na světě budou ještě hodně dlouho. Tak dlouho, jak jeho
historii bude psát člověk. Když už jsou naše
příběhy psané od počátku lidstva, tak proč by
nemohly být psány i dalšími generacemi?
Helena Petláková, 9. A

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

Naše cesty do zahraničí
Duben a květen se v naší škole nesl v cestovatelském duchu.
Nejprve téměř 50 studentů naší školy navštívilo velikonoční Vídeň,
v půlce května strávilo 37 studentů týden v Holandsku.
V sousedním Rakousku nám počasí přálo, dopoledne jsme navštívili královský zámek Schönbrunn a jeho přilehlé zahrady, včetně
ZOO. Obdivovali jsme královské kočáry ve Wagenburgu i velikonoční trhy před zámkem. Škoda, že čas ubíhal tak rychle...
Následovala procházka císařskou Vídní, pěšky přes Volksgarten, Heldenplatz, Hofburg, Kohlmarkt, Graben až ke katedrále sv.
Štěpána. V době osobního volna někteří z nás ochutnali kávu v
proslulých vídeňských kavárnách a domů si odvezli dárkový hrneček.Už teď se těšíme na Vídeň vánoční.
12. 5. 2014 jsme se vypravili do Holandska – za vůní sýra a tulipánů.
Po nočním přejezdu nás přivítalo malebné městečko Naarden.
Navštívili jsme místo posledního odpočinku J. A. Komenského a
k jeho hrobu položili symbolickou kytičku.
Ve skanzenu Zaanse Schans jsme obdivovali větrné mlýny, přihlíželi výrobě čokolády, ochutnali výborné holandské sýry. Ve Vollendamu na nás dýchlo moře a vůně dálek, pak už jsme se rádi
ubytovali poblíž Amsterdamu.
Druhý den byl ve znamení tulipánů. Keukenhofské zahrady už
byly zčásti odkvetlé a celé dopoledne vytrvale pršelo, ale neodradilo

nás to od návštěvy světoznámé výstavy květin. V městě Den Haag
jsme viděli sídlo vlády, parlamentu a královny a spěchali jsme do
města miniatur Madurodamu, kde jsme si prošli Holandsko v malém.
Na pláži lázeňského města Schveningenu jsme si nasbírali mušličky
a zjistili, že voda v moři je opravdu ještě studená…
Další den nás přivítal Amsterdam. Obdivovali jsme jeho krásy
pěšky i na výletní lodi po grachtech. Mnozí z nás právě tady nakoupili
cibulky tulipánů a amarylisů pro známé a rodiče. Na jaře nám budou
připomínat naše holandské dobrodružství.
Text, foto: studenti 1. – 3. ročníků MěSOŠ
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ODKLÁDEJTE TEXTIL DO KONTEJNERU SE SRDÍČKEM!
Pomáhejte charitě AIDED, pomůžete potřebným, přírodě i sobě!
Počátkem června zajistilo Město Klobouky ve spolupráci s charitativní a ekologickou společností AIDED-EU Břeclav
speciální kovový kontejner určený ke sběru obnošeného šatstva, lůžkovin, obuvi,
bytového textilu, použitých hadrových, plyšových i jiných hraček. Je umístěn ve dvorním traktu za radnicí.
Do této nádoby je možno odkládat
v igelitových obalech (pytle, větší tašky,
sáčky): jakékoli šatstvo všech velikostí,
materiálů a druhů, bytový textil, záclony,
lůžkoviny, ručníky, osušky, utěrky, odstřižky látek a veškeré textilie. Dále obuv pokud
možno v párech svázaných tkaničkami a
nebo odložených volně, ale také v igelitovém obalu. Je možné sem odložit také kabelky, pásky a jinou textilní, koženou i materiálově kombinovanou galanterii. Hračky
mohou být hadrové, plyšové, ale i ostatní
– tedy dřevěné, kovové či jakékoli jiné. Vše
by mělo být čisté a zabalené!
Nelze sem odkládat koberce nebo jejich odstřižky, zbytky průmyslových nebo
izolačních textilií, znečištěné, mokré nebo
vlhké textilie, ba dokonce dary se znaky
plísní. Část darů je přímo nakládána do zaoceánských kontejnerů a cestou pak může
znehodnocený dar kontaminovat velké
množství dalších, někdy i celou zásilku.
Prostřednictvím vašeho města chce
sdružení AIDED-EU hlavně poděkovat
všem občanům Klobouk u Brna za velmi
cenné dary v podobě odloženého textilu a
dalšího materiálu, který již průběžně Kloboučtí i občané z okolí ve velkém množství
připravili po několika písemných výzvách
před své domy ke svozu po loňských povodních a dále průběžně odkládají pro
potřebné v našich moravských regionech i
zemích třetího světa. Díky těmto rychlým a
četným darům mohlo sdružení AIDED-EU
zajistit dostatek oděvů i dalšího např. úklidového materiálu pro oběti povodní, a to
nejen u nás, ale i sousedních zemích.
Díky těmto darům může dál zajišťovat
materiál pro lidi v nouzi např. v Pákistánu,
Afghánistánu i prostřednictvím arabských
zemí např. v Africe. Pro mezinárodní humanitární projekty Charita AIDED dodává
30 – 50 % výtěžku celkového objemu své
sbírkové činnosti. Použitý textil nachází
příjemce také v regionálních stacionářích
pro potřebné, sociálních zařízeních či útulcích pro zvířata.
Zájemci z regionů na jihu Moravy takto
odčerpají mezi 10 – 20 % sbírek. Technicky zpracovatelného materiálu se po mobilním sběru, v kontejnerech, individuálních
sbírkách a jiných formách sběru shromáždí
asi čtvrtina. Jde o již pro účely dalšího vyu-

žití nepoužitelný textil, který se průmyslově
zpracovává pro výrobu čisticích pomůcek
nebo izolačních hmot. Zbylých 5 - 15 % je
zatím odpad, který se termicky zhodnocuje, tedy ekologicky likviduje ve spalovnách
a využívá na výrobu tepla.
Tento model využití však bere za své
v mimořádných situacích, kdy je charita
AIDED-EU plně připravena co nejrychleji zmírnit následky humanitárních katastrof u nás doma a v našem evropském
prostoru a pro tento účel vlastně vznikla.
Díky tomu, že se do nového systému AIDED operativně zapojilo i vedení vašeho
města, může „srdíčková“ charita svým
partnerům garantovat potřebné množství
„suroviny“ pro rychlé humanitární využití.
Díky operativnosti vedení Klobouk a jmenovitě pana starosty Ing. Zdeňka Lobpreise se mohou její občané prostřednictvím
sdružení AIDED prakticky přímo podílet
na celosvětové i domácí humanitární pomoci pouze tím, že nebudou odkládat již
použitý textil, obuv a hračky do směsného
odpadu, ale odloží je do sběrné nádoby
umístěné ve dvoře za Městským úřadem
pro ty, kteří je ještě mohou používat. Pomáhají tak navíc svému městu snižovat
náklady na svoz a likvidaci směsného
odpadu, a tím šetří i vlastní kapsu. Tímto chováním navíc budou velmi výrazně

chránit své životní prostředí, neboť textil
na skládkách představuje velké nebezpečí pro kontaminaci spodních vod.
AIDED organizuje ve městě i okolí prozatím i mobilní sběry, tedy vhozením letáčků se srdíčkem a křížkem do poštovních
schránek vyzývá zhruba vždy po třech měsících obyvatelstvo k odložení pytlů s dary
před domy. V budoucnu má naše charita
zájem utlumit organizaci těchto sběrů, pokud si obyvatelé rychle zvyknout již nepotřebný textil, obuv a hračky odkládat do nádoby za radnicí a případně dodá dle zájmu
vedení města další nádoby do dalších částí Klobouk, aby byla možnost, odložit tyto
dary, co nejvíce dostupná. Pytle s textilem,
obuví a případně hračkami pak nemusejí
být odkládány před domy a existuje prakticky 24 hodinová šance na odložení věcí,
které nemusejí být skladovány a dál nepřekážejí v domácnostech. Vše bude záležet
na zájmu obyvatel, který je v Kloboukách
ze strany vedení města důsledně respektován a podle něhož město postupně
utváří systém nakládání s odpady. Více o
našem novém sběrném systému, činnosti
sdružení, nabídkách pomoci, příležitostech
ke spolupráci s dobrovolníky a kooperanty, najdete na našich webových stránkách
www.aided.cz
Mgr. Jana Vlková, AIDED-EU Břeclav

Nezávislé charitativně-ekologické sdružení AIDED-EU, Břeclav
Bratislavská 2695/2, 690 02 Břeclav, P.O. box 79
Petr Chlumecký: 604 281 273 (sběr a přeprava)
Mgr. Jana Vlková: 603 173 009 (smluvní vztahy,
charitativní projekty, styk s médii a veřejností)

Řádková inzerce
Koupím dům v Kloboukách u Brna nebo okolí 15 km. Ne RK. 731 305 863
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Přestupní terminál IDS stavbou roku
stavba „Přestupní terminál IDS Klobouky u Brna se stala
vítězem v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2013
v kategorii dopravní a inženýrské stavby. 12. ročník soutěže
STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2013 vyhlásilo Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve
stavebnictví v ČR pod záštitou Jihomoravského kraje.

5. kategorie – rekonstrukce staveb a objektů
1. místo Dostavba a rekonstrukce areálu VUT FaSt v Brně
2. místo Rekonstrukce a přestavba budovy Nádražní 2 v
Brně – OC LETMO
3. místo Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. armády 1, Vyškov

Soutěž byla vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb
a rekonstrukcí:
1. kategorie - stavby občanské vybavenosti,
2. kategorie - bytové stavby,
3. kategorie - průmyslové stavby a technologické stavby
4. kategorie - dopravní a inženýrské stavby,
5. kategorie - rekonstrukce staveb a objektů,
6. kategorie - vodohospodářské a ekologické stavby,
7. kategorie - stavby realizované mimo území JmK.

6. kategorie – vodohospodářské a ekologické stavby
1. místo RN Jeneweinova a vodovod Komárov v Brně
2. místo Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Schodová v
Brně
3. místo ČOV Hrušovany u Brna

Dne 24. dubna 2014 proběhlo na brněnském výstavišti slavnostní vyhlášení soutěže. Odbornou porotu, která
měla 10 členů tvořili odborníci z řad vyhlašovatelů soutěže,
fakulty architektury a stavební fakulty VUT v Brně a další
nezávislí odborníci. Porotou vybrané stavby v jednotlivých
kategorií obdržely ocenění.

7. kategorie – Stavby mimo území JmK – bez určení
pořadí
• Autosalon a servis RENOCAR , Praha – Čestlice
• Rekonstrukce ploch nádvoří, Velehrad
• Zvláštní cena
• Zámecká jízdárna v Lednici
• Cena časopisu Stavebnictví
• Rekonstrukce areálu firmy ALMEVA EAST EUROPE
v Želešicích
JP

Umístění staveb v jednotlivých kategoriích
1. kategorie – stavby občanské vybavenosti
1. místo AZ TOWER – polyfunkční objekt, Brno - Štýřice
2. místo Vzdělávací komplex FEKT VUT v Brně, Technická 12
3. místo Vinařský penzion André, Víceúčelová stavba,
Velké Pavlovice
2. kategorie – bytové stavby
1. místo Pasivní bytový dům pro seniory, Modřice
2. místo Rezidence Sochorova, bytový dům BD1, Brno Žabovřesky
3. místo Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna
3. kategorie – průmyslové stavby a technologické
stavby
1. místo Přístavba laboratoří a počítačového centra v
rámci operačního programu VaVpl, Brno
2. místo Kompetenční centrum Kuřim
3. místo Biotechnologický pavilon M a X, Mendelova univerzita Brno
4. kategorie – dopravní a inženýrské stavby
1. místo Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna
2. místo Lávka přes Svratku v lokalitě Brno, Hněvkovského
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Vážení spoluobčané!
Jelikož žádný z vás nechodí na veřejné schůze zastupitelstva, cítím potřebu si
s vámi promluvit alespoň malým příspěvkem do našeho časopisu. Mluvím k vám
jako jeden z těch zastupitelů, kteří při volební frašce konané dne 11. listopadu 2010
v místní sokolovně seděli vlevo od paní radní Drškové, takže patřím mezi ty, co ještě
nic nedokázali. Tolik úvodem.
Z novin Břeclavský deník jsem se
23.5.2014 dozvěděl, že za 30 milionů vzkřísíme sokolovnu – řekli pan starosta. Podobně ve zprávách na ČT (4.6.2014), bylo
řečeno totéž, na dotace jsme nedosáhli, vše
bude z peněz města. Patříme mezi obce a
města, které ušetřily nejvíc peněz. Kde je
objektivita těchto zpráv, když nám nikdo neřekne, kolik máme dluhů u bank, jaké platíme úroky, jaké máme a na co splátkové
kalendáře? Občane, jsi oblbován!
Z těchto dvou vyjádření pana starosty
jsem pochopil, že zahájil předvolební kampaň těch, co seděli vpravo od paní Drškové
– ti už něco dokázali.
Nyní něco o stařičké budově sokolovny.
Tak přišel rok 1921. Jednota Sokola si postavila vlastní domov, krásnou sokolovnu.
Zde bylo kromě půjčených peněz odpracováno povinně 8154 hodin a nepovinně 4016
hodin, povozů bylo 258. Jak stavba dlouho
trvala? V dubnu 1921 se započalo a 25.
září téhož roku byla sokolovna zprovozněna (použity informace z kroniky Sokola). Na
tehdejší dobu a mechanizaci, byla rychlost
šest měsíců neuvěřitelná. Chápu to, skončila válka, byla založena I. republika, lidé byli
nadšeni a stavba byla zájmem všech. Došlo
k rozkvětu kultury a tělocvičné činnosti. Díky
našim babičkám a dědům. Nevím, jakou by
měli radost z toho, kdo a za jakých podmínek bude jejich domov po devadesáti letech
rekonstruovat. Ano, je nutné tento objekt
opravit a rozšířit, jsem toho zastáncem,
jen je škoda, že k tomu nedošlo dříve. Po

nástupu těch, co seděli vpravo a odeznění „vohavěnských srandiček“ byl objekt na
základě účelově vypracovaného statického
posudku uzavřen. Mnohým nám bylo jasné,
kdy se začne s rekonstrukcí – přece před
volbami! Ještě 1.10.2011 si mocní uspořádali zábavu zavírající sokolovnu.
Na můj dotaz v zastupitelstvu, kde
máme ušetřených 30 milionů, mě bylo odpovězeno, že část je v rozpočtové rezervě,
dále si ještě něco ušetříme a vybereme si
firmu, která nám poskytne úvěr a bude vytvořen splátkový kalendář. Už tady máme
jeden a z toho usuzuji, která firma ze tří vybraných uspěje! Jak rád bych se mýlil!
V kloboucké volební frašce k samozvolení starosty stačí získat 280 hlasů, obsadit
desáté místo, mít na kandidátce majitele
stavební firmy a ve finále se potkat se sociálně demokratickou (dříve Zelenou) Haničkou, která to rozlouskne. Najdete společnou
vizi a starosta si může dělat, co chce. K zahození není ani ideologická praxe získaná
za minulého režimu. Občane neříká se Ti
pravda, občas dochází k úniku informací ze
zasedání zastupitelstva, dříve než je pořízen a vyvěšen zápis z jednání.
Byla zrekonstruována podstatná část
náměstí, vybudován přestupní terminál
IDS. Poděkování patří panu projektantovi a
všem profesím, které zde odvedly kus práce
v mnohdy nepříznivých podmínkách. Dále
byla stavba oceněna v soutěži staveb roku.
V úseku od kanalizační šachty u čekárny po
šachtu k hasičské zbrojnici byla vybudována za 740 000 KČ nová kanalizace. Nevím,
kdo pochybil, došlo k zredukování stávajícího průřezu do roury nové o 2x menší ploše
průřezu. Ale 22.6.2013 při noční bouřce,
kdy podle záznamů padlo ve dvou částech
celkem 58 mm srážek, došlo k natlakování
kanalizace a bylo vyplaveno několik domů
v ulici Dlouhá. Postiženým občanům bylo
1.7.2013 sděleno panem starostou, že

Tady to začalo!

k žádnému poddimenzování potrubí nedošlo, a že se postupuje dle schváleného projektu. Myslím, že bylo občanům lháno.
Kdo tedy pochybil?
Projektant, dodavatelská firma, stavební dozor nebo starosta? A dozvíme se to někdy? Viníků je zřejmě více, ale za vyrobený
zmetek nenese nikdo odpovědnost! Bylo by
přece hanba vedle stavby roku, nebo její
součásti rozřezat nový živičný povrch, vykopat rýhu a zmetek odstranit. Máme přece
financí dost. Dále byl naprojektován protlak
za částku 1200000 KČ, který je v současné době dokončován. V protlaku je použita
roura Ø 400 mm, která s původně uloženou
rourou Ø 500 mm v součtu průřezů dává
průtokovou plochu 0,321 m². Při budování
nové kanalizace v ulici Dlouhá má být použita roura Ø 800 mm o ploše průřezu 0,502
m², takže přijde k dalšímu napojení většího
průřezu do menšího?
Nejsem vodohospodář, ale obyčejný
selský rozum mně to nebere. Může to být
dlouho dobré, ale jedna větší průtrž nás vyučí. V součtu těchto dvou již zbudovaných
větví, to dělá nákladově 2 miliony KČ. Nakolik nás přišel běžný metr? Kdo pochybil?
Vzpomínám na slova pana kolegy
z kontrolního výboru Ing. Vojáčka, který
v jedné zprávě použil slova, že stavební firmy by si měly uvědomit, že rozpočty měst a
obcí nejsou pro ně dojnou krávou. Já bych
k tomu připojil ještě projektanty a ty starosty,
kteří jim neznalostí daného problému peníze z kasy přihrávají. Našemu starostovi se
rád za tato slova omluvím, ovšem až nám
řekne, kde se stala chyba a kdo částku
1200000 KČ zaplatí.
Občane, občanko, děkuji Ti za trpělivost
při čtení těchto řádků a hlavně:
NENECH SE OBLBOVAT!
Přeji příjemný den,
S úctou a s pozdravem Miroslav Navrátil

Tady by to mohlo skončit!

13
19

Vážení spoluobčané,
cítím opravdu potřebu reagovat na článek
pana Navrátila. Jen v jednom má pravdu, že
občané nechodí,až na pár skalních, na schůze zastupitelstva. Buď je to vůbec nezajímá,
nebo mají představu, že nemohou nic změnit, nebo důvěřují svým zvoleným zástupcům? Pravda bude někde mezi tím. Jinak je
jeho příspěvek plný lží, nepravd a pomluv.
Jestli považuje za volební frašku minulé
volby, dává facku i Vám voličům. Přesto, že
získal nejvíc hlasů ze všech, už na povolebních vyjednáváních se ukázal jako osoba
na funkci starosty neprůchodná, hlavně pro
jeho způsoby chování a vyjadřování. Kdo ho
zná,dá mi jistě zapravdu.
Ano, možná na některé zažité nepořádky na
městském úřadě by byl jako metla dobrý,ale
co s takovým chováním dál? To by se Vám
rozumně uvažujícím asi nelíbilo. Jestliže si
mě při každém zasedání zastupitelstva bere
do úst, je mi celkem jedno. Není ale pravda,že to jaké je vedení města teď, bylo jen
rozhodnutím mým a p.Rašnera. Rozhodli o
tom i jiní,např. ODS a další. Čas ukázal,že
to bylo rozhodnutí správné. Tolik věcí, které
se za poslední 4 roky posunuly kupředu, je
nebývalé. A rozhodlo o tom celé zastupitelstvo, celé politické spektrum v Kloboukách i
pan Navrátil.
Diskuse na různá témata byla kolikrát bouřlivá, každý máme své názory a těžko ustupujeme za svých pozic. Jde vždy o kompromisy,aby rozhodnutí byla věcná a posunula
věci kupředu.A teď k těm lžím. Nevím už po
kolikáté bylo celé zastupitelstvo informováno o stavu splátek města, minimálně jednou ročně, určitě při rozjezdu jakékoliv další
významné akce. To nejsou dluhy jen tak za
něco. Za Dům s pečovatelskou službou, po-

stavený za p.starosty Koubka a už splacený
a sloužící našim seniorům. Další 3 splátky za
ČOV, díky za ní je potok čistý a dodržujeme
legislativu, která je povinná. Nyní z novějších
- za chodníky na ulici Nádražní, které p.Navrátil stále kritizuje. Kdo si chce představit,
že by byla jen nová vozovka a chodníky ne,
budiž mu to přáno. Ani bychom se výškově
někteří nedostali do svých domů. Další nastartovaná a dokončená investice – zateplení ZŠ a gymnázia. Bohužel, nikdo nemůže
ovlivnit dotaci tak,aby byla 100%. Vždy část
platí město a to i 60%. Přestupní terminál dal
našemu městu po letech novou tvář, i tam to
nebylo bez příspěvku města.Vše toto prošlo
zastupitelstvem, zápisy jsou na webu města, úplné zápisy má každý občan k dispozici
k nahlédnutí na Městském úřadě, další možnosti podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Vše podléhá neustálým kontrolám ze strany Ing.Motlové z České spořitelny, u které jsou úvěry spravovány.
Ovšem další velké akce jsou před námi – kanalizace v téměř celé části Klobouk mimo
Nádražní a Jiráskovu asi za 70 mil., zateplení a výměna oken Městské odborné školy
za 35 mil., revitalizace zeleně. To jsou tituly,
na které jsme si sáhli díky iniciativě pana starosty. Jsou i akce, které se nepodařilo dostat
dál, protože to není v našich silách – např.
potok. I přes realizovanou studii byla snaha
o podání dotace zastavena na úrovni Úřadu pro ochranu přírody a krajiny – prý 40 let
neřešený binec, který není protipovodňovým
opatřením. Ano,pravda, těžko v zastavěném území dělat meandry a louky pro rozliv
vody. Správcovství potoka bylo převedeno
na Povodí Moravy, to může zařadit opravu
do svých plánů investic. Slova pana Navrá-

tila na zastupitelstvu – už nechci nic slyšet o
Nádražní a potoku odpovídají jeho naturelu.
O takové morové ráně, která město hyzdí a
způsobuje škody na majetku, musíme mluvit
pořád. Na posledním zasedání zastupitelstva se hovořilo o výnosu ze skládky,ta zatím
vydělává sama na sebe, na svou revitalizaci, které 1.část již proběhla a která nemalým
dílem přispívá do rozpočtu města. Na něco
jsem určitě zapomněla, celkový výčet nebyl
ani smyslem mého článku.
K Sokolovně chce pan Navrátil slyšet co?
K těm,co ji postavili,nemám co říct. O uzavření kolektivně rozhodla rada na základě
posudku statika. Žijeme v právním státě
a obce musí dodržovat spoustu zákonů a
předpisů, i když se nám to jako občanům
nemusí líbit. Kdo by asi nesl zodpovědnost,
kdyby při plném sále lidí došlo k nějakému
pádu stropu? Pan Navrátil? To samé ke kanalizaci na začátku Dlouhé. Jak bylo řečeno
na zastupitelstvu, projektant vychází z ČS
státní normy pro kanalizaci v dané lokalitě
podle průměrného množství srážek. Kdo by
asi naddimenzovanou kanalizaci platil? Mimořádné množství srážek nelze asi předpovědět nikde v tomto státě a bohužel se může
kdykoliv opakovat.
Na závěr Vás spoluobčané prosím, nenechte se ovlivňovat jedním neslušným člověkem, ověřte si údaje na Městském úřadě,
na internetu, kde je mnoho nezávislých
informací o hospodaření města a ptejte se
i ostatních zastupitelů, kde je pravda. Se
slušností a respektem k názorům druhých
a diskusi můžeme věci posunout dál. Cesta polopravd, urážek a neustálé konfrontace
nikam nevede.
Hana Dršková

Vyjádření projektanta
Zdůvodnění použití potrubí DN400
Při návrhu potrubí obtoku DN400 jsme vycházeli ze stávajícího stavu stokové sítě, který dle pracovníků MěÚ Klobouky fungoval bez problémů - tj. potrubí kapacitně vyhovovalo.
Stávající potrubí před odhlečovací komorou na nám. Míru je
dle kamerového průzkumu firmy Inter Eko CZ s.r.o. vejčitého atypického průřezu 900/500.
1) Údaje o stávajícím potrubí BET 900/500:
- špatný stav = součinitel drsnosti předpokládán 0,017, průřezová plocha cca 0,35 m2, sklon potrubí před odlehčovací komorou 14 ‰
- dle hydraulických tabulek PREFA Brno a.s. je kapacita nového potrubí BET 900/600 (drsnost 0,014) při tomto spádu =
1101 l/s
- při předpokládané drsnosti stávajícího potrubí 0,017 se kapacita potrubí BET 900/600 při tomto spádu snižuje na = 896 l/s
- pokud vezmeme v potaz stávající potrubí 900/500 při drsnosti
0,017 a průřezové ploše cca 0,35 m3 je kapacita= 711 l/s

2) Údaje o novém potrubí KT DN400 a již dříve položeném
potrubí Plast DN500:
- nové kamenové potrubí DN 400 při spádu 26 ‰ má dle hydraulických tabulek Steinzeug Keramo s.r.o. kapacitu = 392 l/s
- nové plastové potrubí DN500 při spádu 19 ‰ má dle hydraulických tabulek Pipelife Czech s.r.o. kapacitu = 607 l/s
- celkem pokud sečteme obě potrubí, z nichž to menší DN400
slouží pouze jako obtok, je celková kapacita = 999 l/s
Oproti původní kapacitě stokové sítě, která činila cca 711 l/s,
došlo k navýšení kapacity potrubí před odlehčovací komorou o
288 l/s.
Potrubí DN800 bude částečně sloužit jako průtočná dešťová
zdrž - celková kapacita potrubí při které nedochází k výtoku odpadní vody na terén činí cca 70 m3.
S pozdravem
Ing. Jan Gažar, AQUA PROCON, s.r.o.
projektová a inženýrská společnost
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Informace k otiskování
příspěvků ve zpravodaji
Dne 1. listopadu 2013 vstoupil v platnost zákon č. 46/2000Sb.,
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o
změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Chceme touto cestou seznámit čtenáře i přispěvatele se základními pravidly vyplývajícími pro zpravodaj Větrný mlýn. Nejdůležitějšími změnami, které tento zákon zavádí jsou:
•
•
•

Otiskování příspěvků
•
Redakce má právo příspěvek krátit, je-li nepřiměřeně
dlouhý.
•
Není povinností redakce otisknout příspěvek.
•
Důvody mohou být následující:
•
Článek je urážející, prokazatelně nepravdivý, obsahuje
vulgarismy apod.
•
Jedná se o reklamu.
•
Téma nesouvisí s obcí nebo není aktuální, bylo již zpracováno redaktorem, nebo se opakuje
•
Anonymní příspěvek
•
Pro nedostatek místa v aktuálním vydání, (příspěvek
může být zařazen v příštím vydání)

ukládá vydavateli povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o obci
zavádí povinnost poskytnout prostor pro uveřejnění názorů členů zastupitelstva
dává zastupitelům možnost domoci se vydání doplňující
informace

Přestože redakce má právo příspěvky krátit, využili jsme je
pouze vyjímečně a vždy je u článku poznámka: „redakčně kráceno“.
Stejně tak i právo odmítnout článek redakční rada využívá
minimálně a ve všech případech šlo o články obsahující skrytou
reklamu.
Redakční rada není oprávněna jakkoli komentovat, či upravovat příspěvky, i když s jejich zněním nemusí souhlasit. Proto apeluji na tomto místě na autory „názorových příspěvků“ aby vážili
slova a nenechávali se unést vášněmi. Aby se zdrželi jakýchkoli
osobních útoků na své názorové oponenty a svoje vlastní názory
vyjadřovali korektně, aby tak nenaplnili výše popsané důvody pro
odmítnutí příspěvku k otištění.

Citace zákona:
§ 4a
Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného
celku
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku
je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva
územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního
samosprávného celku.
§ 10
Odpověď
(1) Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti
nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo
dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo
požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je
povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.
(2) Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení podle odstavce 1 uvádí na pravou míru nebo
neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo
zpřesňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části;
z odpovědi musí být patrno, kdo ji činí.
(3) Osoba, na jejíž žádost byla vydavatelem uveřejněna odpověď podle tohoto zákona, nemůže požadovat uveřejnění
další odpovědi na tuto odpověď.
(4) Po smrti fyzické osoby přísluší právo podle odstavce 1 jejímu manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.
(5) Ustanovení zvláštního právního předpisu4) o ochraně
osobnosti a o ochraně jména a dobré pověsti právnické
osoby zůstávají úpravou podle odstavců 1 až 4 nedotčena.

Další aspekty, které je třeba při psaní příspěvku brát do úvahy.
Zákon o ochraně osobních údajů
•
Veškeré informace musí být zjištěné legálně
•
Osobní údaje osob lze uvést pouze jsou-li informovány
a souhlasí

Konec citace
Na otištění příspěvku není ale automaticky nárok a to zejména v těchto případech:

Autorský zákon
Výňatek z § 34 citace:
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije
c) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či
rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních
věcech politických, hospodářských nebo náboženských,
uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku
nebo jeho překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze
i jinak užít; převzetí ani jiné následné užití podle tohoto
ustanovení však není přípustné, je-li zapovězeno,
d) politický projev nebo úryvky veřejné přednášky nebo podobných děl v rozsahu odpovídajícím informativnímu účelu; právo autora na užití takových děl v souboru zůstává
nedotčeno.
Vždy nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní,
nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen, ledaže je to nemožné.
Použijete-li jako zdroj informací internet, je nutno uvést
bližší informace. Nestačí napsat „Internet“.

Tolik ve zkratce informace čtenářům. Přispěvatelé by se měli
Výňatek z pravidel pro psaní příspěvků do zpravodaje Vě- seznámit s podrobným zněním pravidel, která si mohou v elektrotrný mlýn
nické podobě vyžádat v redakci.
Jaroslav Pavlík
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Chráněné bydlení Mirandie nabídne
nová uživatelská i pracovní místa
Kloboucký BETLÉM brzy otevře novou
sociální službu pro 12 dospělých osoby
s mentálním popřípadě tělesným postižením v Brumovicích. Zahájení provozu je
naplánováno na leden 2015. Tomu odpovídá současná aktivita všech zúčastněných
stran. Ředitel připravuje výběrové řízení
na vnitřní vybavení, architekti vybírají obkladačky do koupelen, zedníci se chystají na fasádu, instalatéři dokončují rozvody, sádrokartonáři pracují v podkroví,
dárci posílají DMSky. Ve výčtu by se dalo
pokračovat dál. Jsme nesmírně vděční
ÚRR Jihovýchod, že bez odkladů zkontrolovala dvě předložené žádosti o proplacení
a na náš účet obratem poukázala splátku
dotace v požadované výši. Realizace projektu probíhá podle nejoptimističtějších

představ. Uvážíme-li, jak velký projekt to
je, a že některé menší projekty jiných organizací se ani nerozjely, můžeme považovat dosavadní průběh bez přehánění jako
zázračný.
Provoz chráněného bydlení Mirandie
přinese pomoc rodinám z našeho kraje,
které se starají o svého člena s těžkým
mentálním či kombinovaným postižením.
Zároveň nabídne 12 nových pracovních
míst. Obě výběrová řízení proběhnou na
podzim, bližší informace pro případné
zájemce o službu či o zaměstnání budou

včas zveřejněna na webu www.mirandie.
cz.
Již nyní se však můžete zapojit do nově
otevřených Aktivizačních dílen v Morkůvkách, které navštěvují obyvatelé Domova
Arkénie a Betlém, výhledově i obyvatelé
Mirandie. Nejen že se můžete osmělit a
být s námi v kontaktu, ale můžete si zde
i sami něco zkusit vyrobit. Odlít svíčku,
utkat koberec, vyrobit a ozdobit si plátěnou
tašku, apod. Prosíme případné zájemce,
aby se přihlásili u Tomáše Vostřáka, tel.:
777 936 577.
Text a foto Ing. Jan Gavlík

Mirandie dvůr

Mirandie sádrokartony a fasáda

Mirandie z ulice

Mirandie podkroví
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Český zahrádkářský svaz informuje
Děkujeme touto cestou všem
- sponzorům,
- panu starostovi, ředitelům MěOš a ZŠ v Kloboukách za
vstříctnost
- všem,kteří nezištně darovali vzorky vína
- všem, kteří pomohli s degustací a její přípravou
- rodině Podlouckých za perfektní bufet
- cimbálové hudbě Primáš za veselou notu
a nakonec všem účastníkům Velikonočního koštu vín, kteří po společné zábavě pomohli s úklidem.

Na sobotu 2.8.2014 připravujeme zájezd pro členy i nečleny s přibližným programem:
1. zvonařská dílna Ditrychových v Brodku u Přerova
2. hrad Nouzov
3. Loštice – muzeum tvarůžek a tvarůžková cukrárna
O dalším budete informováni.
Za Zahrádkáře Hana Dršková

Ochutnávka vín a domácích pomazánek
Je to už několik let, co se do Bohumilic
vrátila touha po kultuře. Celé to začalo sjezdem rodáků, který doprovázelo hned několik
dalších událostí. Mnohé si lidé tak oblíbili, že
přetrvávají dodnes. Jednou z nich je i Ochutnávka vín, která se v letošním roce konala
dne 5. dubna. Pro velkých úspěch v minulých letech jsme se rozhodli tuto akci letos
nějak oživit a nejlepším nápadem bylo spojit
lahodné víno se skvělým jídlem. Akci jsme
tedy prezentovali pod názvem: „Ochutnávka
vín a domácích pomazánek“.
Velké přípravy začaly již několik týdnů před datem konání a během této doby
jsme shromažďovali vzorky vín od ochotných vinařů z Bohumilic, Klobouk u Brna,
Krumvíře, Dambořic, Velkých Hostěrádek,
Bošovic, Mutěnic, Čejkovic a dalších vesnic
z okolí. Dále bylo potřeba patřičně vyzdobit
budovy bývalého školního klubu, ve kterých

se celá akce konala. Dalším neméně důležitým úkolem byla propagace celé události
pomocí webových a facebookových stránek, rozhlasu a plakátů. Týdny práce však
rozhodně stály za to, neboť už hodinu a půl
po zahájení byly prostory bývalého školního
klubu plné. Úspěšnost dokazují navíc i čísla, která máme k dispozici- v letošním roce
naši ochutnávku navštívilo přesně sedmdesát hostů, všichni zúčastnění si mohli vybrat
celkem z 206ti vzorků červeného, bílého a
růžového vína a z více než 30ti chutných domácích pomazánek, které připravili šikovní
kuchaři a kuchařky z Bohumilic. Tři nejlepší
ze všech pomazánek byly vyhlášeny ve večerních hodinách a hrdí majitelé si zároveň
převzali své ceny. Pro všechny hosty bylo
navíc přichystáno venkovní posezení a udírna plná voňavého uzeného.
Ke skvělé atmosféře pravé ochutnávky
nesmí samozřejmě chybět ani
hudba- tuto funkci u nás na výbornou plnila cimbálová muzika
Strunka. V neposlední řadě jsme
mysleli také na řidiče, kteří si mohli zakoupit snížené vstupné.
Akce se podle našeho názoru skvěle vydařila, atmosféra
byla báječná a to především díky
milým hostům, kteří se bavili bez
jakéhokoli výtržnictví a nepokojů.
Právě naopak- zpívalo se, tančilo
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se, pilo se a to všechno v přiměřeném množství. Všem hostům tedy patří veliké DÍKY za
účast. Další poděkování poputuje ke všem,
kteří se podíleli na přípravách celé ochutnávky, i když to bylo mnohdy vyčerpávající a velmi náročné. Svůj velký podíl na úspěchu této
akce mají samozřejmě všichni, kteří přispěli
svým kuchařským uměním v podobě skvělé
pomazánky a zároveň vinaři, kteří nám poskytli vzorky svých skvělých vín. I těm patří
veliké poděkování z naší strany.
Důležitou účastí na přípravách každé
akce je samozřejmě i účast finanční a za
tu vděčíme městu Klobouky u Brna, které
nám bezplatně zapůjčilo prostory ke konání ochutnávky, dále knihovně za zapůjčení
nábytku. Snad nejvíce děkujeme organizaci
MAS Hustopečsko za spolupráci a velikou
finanční podporu v podobě dotace na tuto
kulturní událost.
Letošní ochutnávka byla mnoha lidmi
ohodnocena jako ochutnávka zatím nejlepší.
Dosáhli jsme prozatím nejvyššího počtu vzorů vín, množství pomazánek, ve které jsme
snad ani nedoufali a vína k nám přijeli ochutnat hosté až z Brna či z krajů ještě vzdálenějších. Doufáme tedy, že díky společnému
úsilí budeme v této milé tradici ještě dlouho
pokračovat a rekord z letošní ochutnávky se
nám podaří v budoucnu i překonat!
Renata Skulínková
Foto L. Adámek

Stolní tenis v Kloboukách opět žije
Před necelými 4 roky byla obnovena
činnost oddílu stolního tenisu.
Ve spolupráci se ZŠ vzniklo družstvo
mládeže, které pravidelně každou středu a
pátek poctivě trénuje v tělocvičně ZŠ.
Začátky byly velmi těžké. Děti ani nevěděly jak se drží pálka, jak vypadá stůl, neznaly pravidla. Ani vybavení nebylo dostatečné.
Postupně se vše zlepšovalo. I sportovní
výkonnost se neustále zvyšuje . Odměnou
jsou výkony jednotlivých hráčů , ale i týmů.
V letošní sezóně vybojoval „A“ tým dorostu v okresním přeboru družstev bronzové medaile. Děti hrály i základní soutěž
družstev dospělých. Také zde dosahovaly
dobrých výsledků. Některé z nich v této
soutěži vyhrály téměř 70 procent zápasů.
V soutěžích jednotlivců se družstvo našich stolních tenistů, na základě umístěni v
bodovacích turnajích, umístilo na 14. místě
v kraji se ziskem 66 bodů. Nejlépe se dařilo
mladším žákům , kteří získali 36 bodů a nejmladším žákům se ziskem 24 bodů. V krajském přeboru starších žákyň obdržela Aneta Vodáková bronzovou medaili ve čtyřhře
a v soutěži jednotlivkyň byla 5. – 6. Vybojovala si účast v žebříčkovém turnaji starších
žákyň a dorostenek. Tadeáš Lesovský se v
žebříčkovém turnaji JmK nejmladších žáků,
na který je zváno 12 nejlepších žáků této
kategorie, umístil na 9. místě. Petr Svoboda
byl nominován na krajské přebory mladších
žáků a bzl 9. – 16. Dařilo se i „A“ družstvu
mužů, které postoupilo do okresního přeboru II.třídy.
Oddíl uspořádal v uplynulé sezóně
okresní přebory nejmladších a mladších
žáků. V kategorii nejmladších obsadil Ondřej Klímek druhé místo, mezi mladšími byl
Petr Svoboda čtvrtý. Dále v dubnu letošního
roku oddíl zorganizoval okresní turnaj mládeže. Zde potvrdili naši chlapci velmi dobrou formu. V kategorii nejmladšího žactva
získal Tadeáš Lesovský stříbrnou medaili a
mezi mladšími byl Petr Svoboda třetí.
O vánočních svátcích se každoročně
koná turnaj pro pozvané hráče. Na závěr
sezóny bylo odehráno ku příležitosti MDD
soutěžní odpoledne rodinných družstev.
Každé družstvo bylo složeno z jednoho z
rodičů a dítěte. Soutěžilo celkem 13 týmů.
V současné době na trénincích mladí
sportovci pracují na zlepšení rychlosti, obratnosti a vytrvalosti. Nezapomíná se také
na zlepšování útočných úderů a na nácviku
herních kombinací. Některé z dětí se stejně,
jako v loňském roce, zúčastní tréninkového
kempu v Hodoníně.
Cílem našich stolních tenistů je stálé
zvyšování herních dovedností, účast na
krajských bodovacích turnajích a účast na
turnajích České republiky.
Volek Pavel

Turnaj mládeže v Kloboukách 26.4.2014
Kategorie mladší žactvo
Petr Svoboda (první z pravé strany) 3. místo

Turnaj mládeže v Kloboukách 26.4.2014.
Kategorie nejmladší žactvo.
Tadeáš Lesovský (první z pravé strany) 2. místo

Družstvo dorostu získalo v okresním přeboru družstev bronzové medaile.
Z levé strany Blažek Petr, Blažek David, Svoboda Petr, Vodáková Aneta.
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Inzerce
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Společenská kronika

Jaroslav Kratochvíl
vybojoval na mistrovství
světa bronzovou medaili

Blahopřejeme občanům,
kteří od 16.3.2014 do 11.6.2014 oslavili životní jubileum

Velkého úspěchu dosáhl odchovanec klobouckého stolního tenisu a občan našeho města Ing. Jaroslav Kratochvíl. Začátkem května
se zúčastnil mistrovství světa veteránů ve stolním tenisu, které proběhlo v Aucklandu na Novém Zélandu.
Vzhledem k věku byl zařazen do kategorie M 50. Hrál dobře v
soutěži jednotlivců. Nejvíce se mu však dařilo ve čtyřhře. Se svým
spoluhráčem, Jaroslavem Hrčkou z Chebu, vybojovali ve velmi silné konkurenci bronzové medaile. Je to největší úspěch klobouckého
sportovce v historii. Česká republika v dalekém Aucklandu vybojovala
tři medaile, z toho jedna patří občanovi našeho města.
Jara se zúčastnil již několika mistrovství světa veteránů. Hrál také
v Brazílii, Kanadě, Japonsku, Německu a jiných zemích. Zúčastňuje
se pravidelně turnajů veteránů po celé České republice. Z úspěchu
by měl jistě velkou radost i jeho tatínek, který byl členem družstva
Zlína ve vzpírání, se kterým vybojoval titul mistra Československa.
Na mistrovství světa se Jaroslav poctivě připravoval. Hrál mistrovská utkání za Agrotec Hustopeče. Pravidelně trénuje a často dělá
tréninkového protihráče dětem z našeho oddílu stolního tenisu.
I díky němu jejich výkonnost neustále roste. Fyzickou kondici
zlepšoval v plaveckém bazénu v Brně, když každý pátek byla jeho
cílovou hranicí vzdálenost tří kilometrů. Přejeme Jarovi hodně dalších
sportovních úspěchů a pevné zdraví.
Fotky z Aucklandu na 3. straně obálky
Volek Pavel

Božena Hutáková, Údolní
Jarmila Balátová, Nádražní
Jarmila Jakoubková, Brněnská
Růžena Vašíková, Jiráskova
Libuše Nejtková, Brněnská

80 let
•
16.4.
•
9.5.

Miluška Pilátová, Dlouhá
Vladimír Fila, Lesní

85 let
•
23.4.

Tomáš Kurdiovský, Jiráskova

90 let
•
28.4.

Jarmila Patková, Sadová

91 let
•
21.3.
•
8.5.
•
24.5.

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

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti
•
Leontýna Tylová
•
Anežka Krupicová
•
Martin Šebesta
•
Jakub Adámek
•
Vít Langer

Dvě výstavy
Na 1. máje byla v KIC výstava háčkovaných panenek. A nebyly
to jen ledasjaké panenky na hraní pro malé děti. Na několika stolech nám ty dvě paní, co výstavu vytvořily, ukázaly malý svět podle
románů z 19. stol. Byly tu výjevy z dvorské společnosti anebo i
života prostých lidí. Postavičky měly háčkované oblečky z doby, jak
se tehdy nosily. A na jednotlivých stolech byla spolu s postavičkami lidí také zvířátka a příroda. Vlastně to byly háčkované obrazy
jakoby malířů 19. stol. Co jsem se tak lidí ptal, tak výstava se mnohým líbila. Na prodej měly panenky v šatech dámy z 19. stol. Nebo
malé čarodějky či kominíčky pro štěstí. Váhal jsem si něco koupit.
Nakonec jsem si koupil dámu, když to nikdo z rodiny nebo známých
nebude chtít budu mít pěknou památku na zdařilou výstavu. Nevím
kdo tuto výstavu objednával. Paní Prčíkové jsem se neptal, snad
ona. Tomu kdo ji vyjednával patří dík. I všem kteří ji zhlédli.
V pátek 23.5. byla v našem evangelickém kostele Noc kostelů.
Kromě jiného tu měla výstavu obrazů naše známá malířka Alena
Sirná. Nepočítal jsem kolik tu vystavovala obrazů. Některé byly
starší, jiné se mi zdály nové, co jsem ještě neviděl. Vystavovala
portréty (tuším oleje). Podivil jsem se obrazu c.k. oficíra, ale nejhezčí podle mne byla ta dívenka, které sice nenamalovala křídla,
avšak já ten obraz jako andílka viděl. Nebyl pověšený a opíral se
o zeď vpředu v kostele. U obrazů chyběly popisky, takže si každý
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Navždy nás opustili
•
Jarmila Ambrosová, roč. 1959
•
Otilie Vojáčková, roč. 1923
•
Ladislav Soukop, roč. 1942
•
Jiří Strašil, roč. 1925
•
Jaroslava Samcová, roč. 1927
•
Michal Běluša, roč. 1982
•
Josef Krátký, roč. 1924
•
Jiřina Šebestová, roč. 1925
mohl podle své představivosti obraz označit sám. Jeden obraz
se mi zdál mystický, z nehmotného světa Ten byl jednoznačně
zobrazený anděl. Současný evang. pan farář odchází z klobouk.
Myslím, že by se mu mělo poděkovat za to vše, co pro kulturní
život v našem městě učinil a také pro mládež. Ta doufám na něho
nezapomene.
Když jsem viděl při této příležitosti Noci kostelů ve farní zahradě tolik rozradostněných dětí, věřím, že na pana faráře budou také
rádi v dobrém vzpomínat. I jejich maminky, které jsem tam několik
viděl s těmi dětmi.
František Ráček
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Jaroslav Kratochvíl
vybojoval na mistrovství
světa bronzovou medaili
Foto: Jaroslav Kratochvíl
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Dětské folklórní slavnosti
v Kloboukách u Brna 15.června 2014
Foto: Jaroslav Pavlík
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