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ZPRÁVY
z radnice

3. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 11.12.2014

•
•

Plán činnosti kontrolního výboru na rok
2015.
Plán činnosti finančního výboru na rok
2015.

•
Zastupitelstvo města zmocňuje
•
• Radu města provedením posledního rozpočtového opatření č.6/2014 za prosinec
2014.
•
4. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna,
konané dne 2.2.2015
Zastupitelstvo města schvaluje
• Návrh rozpočtového opatření č.1/2015
• Návrh Smlouvy č. 13163921 o poskytnutí
podpory ze Státní fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní
prostředí, na základě které se Státní fond
životního prostředí ČR, zavazuje poskytnou městu dotaci a úročenou zápůjčku.
• Návrh Smlouvy o poskytnutí bankovní
záruky č. BZ/10015/15/LCD, uzavřený
s Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova
1929/62, Praha 4.
• Návrh Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/10015/15/LCD, uzavřený s
Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova
1929/62, Praha 4, na základě které
vznikne zástavní právo k nemovistosti
– pozemek parc.č.1, jehož součástí je
budova č.p.169 v k.ú. Klobouky u Brna.
• Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na
akci „Klobouky u Brna- kanalizace“, uzavřený se Sdružením pro výstavbu kanalizace Klobouky u Brna, kterým dochází
ke změně bankovního ústavu zhotovitele.
• Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace Klobouky u
Brna- kanalizace - III.etapa“ a pověřuje
starostu města, aby ve věci organizačního zajištění zadávacího řízení veřejné
zakázky na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce kanalizace
–III.etapa“ oslovil společnost Ikis Brno,
Kaštanová 496, Brno a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
• Rozpočtové opatření č.6/2014.
• Zadávací podmínky výběrového řízení na
poskytnutí úvěru na dofinancování akce
– Zateplení MěSOŠ Klobouky u Brna.
• Vyhlášení výběrových řízení na pořízení
audioviziální techniky do sokolovny, na
vybavení nábytkem a na dodavatele dřevěných obkladů.

Zastupitelstvo města schvaluje
• Zastupitelstvo města Klobouky u Brna schvaluje rozpočet města pro rok 2015 takto:
- celkové příjmy rozpočtu ve výši
46 322 500 Kč
- celkové výdaje ve výši 42 204 500 Kč
- saldo příjmů a výdajů + 4 118 000 Kč
- financování ve výši - 4 118 000 Kč
• Rozpočtový výhled pro roky 2015 až do
roku 2028.
• Návrh plánu rozvoje města – seznam investičních záměrů pro rok 2015.
• Změnový list č.9 ke Smlouvě na rekonstrukci a rozšíření sokolovny, uzavřené se společností IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno.
• Odkoupení pozemku parc. č. 620/17
o výměře 48 m², parc.č. 620/18 o výměře
68 m², parc. č. 620/16 o výměře 51m², v
k.ú. Klobouky u Brna.
• Vyhlášení výběrového řízení na „Poskytnutí úvěru pro Město Klobouky u Brna“
na dofinancován akce „Klobouky u Brnakanalizace“v předpokládané výši cca 1520 mil. Kč.
• Smlouvu o spolupráci se společností
Eurovision, a.s., Veveří 102, Brno, ve
věci organizačního zajištění zadávacího
řízení veřejné zakázky na poskytovatele
úvěru na realizaci akce „Klobouky u Brna
– kanalizace“ za dohodnutou cenu ve
výši 49 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem.
• Kalkulaci ceny vodného na rok 2015 ve
výši 35,- Kč/m3 včetně DPH, pro odběratele městské vody v Kloboukách u Brna a
5. Zasedání Zastupitelstva
v části Bohumilice. Kalkulace ceny vody
města Klobouky u Brna,
na rok 2015 pro obec Velké Hostěrádky
konané dne 5.3.2015
je 30, - Kč/m3 včetně DPH. Stočné na
rok 2015 činí 70,- Kč na osobu a měsíc. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Poplatek za uložení komunálního odpa- • Přidělení zakázky „Rekonstrukce sokodu pro obyvatelstvo a obce na skládce
lovny – jevištní technologie“, uchazeči
odpadu Martinice je 600, - Kč za tunu.
s cenově nejnižší nabídkou společnos-
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ti D-cinema s.r.o., celková nabídková
cena: 1 289 700, - Kč bez DPH s tím,
že pověřuje starostu města jednáním ve
věci snížení ročního servisního poplatku
a následně pak podpisem smlouvy.
Změnový list č.10 a č. 11 ke Smlouvě na
rekonstrukci a rozšíření sokolovny, uzavřené se společností IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno.
Smlouvu č. 13163921 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního pogramu Životního prostředí, uzavřenou se
Státním fondem životního prostředí ČR,
na základě které bude Městu Klobouky
u Brna poskytnuta dotace ve výši 2 611
281, 76 Kč a úročená půjčka ve výši 5
222 563, 54 Kč.
Zadání zpracovnání studie rekonstrukce místních komunikací- ulice Dlouhá,
Starohorská, Sadová, Příhon, Břízová,
společnosti MaD PROJEKT s.r.o., Na
Rynku 198, Moravský Nová Ves.
Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistných smluv č.ZP-P/10015/15/LCD,
uzavřenou s Českou spořitelnou a.s.
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna
souhlasí, aby zadavatel - projektové dokumentace silnice III/4213- ul. Brněnská
– SUS JMK, zahrnul do výběrového řízení na PD i chodníky a odstavné plochy,
které budou opraveny z rozpočtu města.
Vyhlášení výběrového řízení na „Poskytnutí
úvěru pro Město Klobouky u Brna“ na dofinancován akce „Energetické úspory areálu
MěSOŠ v Kloboukách u Brna“ včetně zadávacích podmínek v předpokládané výši cca
15 mil. Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci se společností
Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno,
ve věci organizačního zajištění zadávacího řízení, technické pomoci při organizaci
a provedení administrativních úkonů
veřejné zakázky, pro projekt s názvem
„Poskytnutí úvěru pro Město Klobouky
u Brna“, a to za dohodnutou cenu ve výši
45.000, - Kč bez DPH.
Uzavření smlouvy o dílo na zpracovnání
energetického auditu na zateplení budovy zámku se společností ASA EXPERT
a.s. Lešetinská 626/24, 719 00 Ostrava
za cenu ve výši 136 300,- Kč bez DPH.
Vyhlášení výběrového řízení na stavební
práce k veřejné zakázce „Rekonstrukce
náměstí v Kloboukách u Brna- II. Etapačást A- U školy“ včetně zadávacích podmínek a pověřuje starostu města podpisem
„Smlouvy o administraci“, uzavřené se
společností Zadávací servis s.r.o., Brno,
Mezníkova 273/13, ve věci organizačního
zajištění zadávacího řízení pro projekt s názvem „ Rekonstrukce náměstí v Kloboukách
u Brna- II. Etapa- část A- U školy“, za dohodnutou cenu ve výši 20.000, - Kč bez DPH.
Zadání zpracování studie cyklostezky z
recyklátu, společnosti MaD PROJEKT
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s.r.o. Na Rynku 198, Moravský Nová
Ves, za dohodnutou cenu ve výši 8 tis.
Kč bez DPH.
Pacht pozemků parc.č. 2017/3, 2026,
2027 – v k.ú. Klobouky u Brna o celkové
výměře 938 m² vinic za 0, 20 Kč/m²/rok
s panem Vítem Šťávou, bytem Kukýrna
39, 666 01 Tišnov, a to s účinností od
1.4.2015.
Záměr na pacht pozemků parc.č.
3542/36, 3542/38 – v k.ú. Klobouky u
Brna o celkové výměře 2653 m² orné
půdy v lokalitě Padělek u městečka.
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, která je uzavírána v rámci zrealizované stavby komunikačního vedení
pod názvem:“OK Klobouky u Brna,
úsek Klobouky u Brna“ se společností
Michlovský – stavební s.r.o.
Bezúplatný převod pozemku parc.č.
2829/3 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře
1474 m² ostatní plochy, ostatní komunikace v lokalitě Martinice, který nabízí
vlastník pozemku Česká republika –
ÚZSVM městu Klobouky u Brna.
Záměr na prodej pozemku parc.č. 2028/1
– v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 308 m²
orné půdy za minimální cenu 250.-Kč/m²,
vzhledem k tomu, že dle platného územního plánu města Klobouky u Brna je pozemek veden jako plocha pro bydlení.
Koupi pozemku parc.č. 620/17 v k.ú.
Klobouky u Brna o výměře 48 m² místní
komunikace za cenu dle znaleckého posudku ve výši 8820,- Kč.
Koupi pozemku parc.č. 620/16 v k.ú.
Klobouky u Brna o výměře 51 m² místní
komunikace za cenu dle znaleckého posudku ve výši 9370,- Kč.
Záměr na směnu pozemku parc.č.
620/18 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře
68 m² místní komunikace, jejímž vlastníkem je společnost ROŽIVA a.s. a pozemku parc.č. 5219/7 v k.ú. Klobouky u
Brna o výměře 1251 m² orné půdy, jejímž
vlastníkem je město Klobouky u Brna.
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna
souhlasí, aby katastrem Města Klobouky
u Brna probíhala trať závodu Horských
kol „KOLO PRO ŽIVOT“, konaného dne
2.5.2015.

Zastupitelstvo města jmenuje:
• Komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na dodavatele „Dřevěných obkladů interiérů sokolovny“, ve složení : starosta, Mgr. Pavel
Kotrla, Mgr. Petr Hrádek, RNDr. Přemysl
Pokorný, Pavel Volek
Náhradníci: Mgr. Pavel Klement, Ing.
Jana Baturná, Yveta Jančová, Vladimír
Trávníček, Emil Rašner.
• Komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na dodavatele „Dřevěných stolů a židlí do sokolovny“, ve složení : Mgr. Pavel Klement,
Mgr. Pavel Kotrla, Ing. Stanislav Němec,
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Vladimír Trávníček, Věra Osolsobě
Náhradníci: starosta, Mgr. Petr Hrádek,
Vlastimil Bobrovský, Emil Rašner, Eva
Klementová.
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na poskytovatele úvěru na dofinancování II.etapy
kanalizace Klobouky u Brna, ve složení :
starosta, Eva Klementová, Ing. Stanislav
Němec, Ing. Petr Pilař, Mgr. Petr Hrádek
Náhradníci: Vlastimil Bobrovský, Ing. Eva
Šerháková, Pavel Volek, Emil Rašner,
Osolsobě Věra.
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na poskytovatele úvěru na dofinancování akce
„Energetické úspory areálu MěSOŠ v
Klobokách u Brna“, ve složení : starosta,
Věra Osolsobě, Mgr. Josef Žáček, Ing.
Eva Šerháková, RNDr. Přemysl Pokorný
Náhradníci: Mgr. Pavel Klement, Eva
Klementová, Milena Strouhalová, Vladimír Trávníček, Pavel Volek.
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení na stavební
práce k veřejné zakázce „Rekonstrukce
náměstí v Kloboukách u Brna- II. Etapačást A- U školy“, ve složení : starosta,
Mgr. Petr Hrádek, Ing. Eva Šerháková,
Ing. Petr Pilař, Ing. Jana Baturná
Náhradníci: Mgr. Pavel Klement, Mgr.
Pavel Kotrla, Mgr. Josef Žáček, Ing. Stanislav Němec, Yveta Jančová.
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Komise životního prostředí a ukládá
náhradní výsadbu 5ks dřeviny s tím, že
kácení bude provedeno těsně před zahájením stavby
kácení dřeviny Borovice černé rostoucí
na pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Klobouky
u Brna v souladu s doporučením Komise
životního prostředí a navrhuje náhradní
výsadbu 2 ks dřeviny viz. plán náhradní výsadby. Kácení bude provedeno v
době vegetačního klidu tj. v období od
1.10.2014 do 15.3.2015
kácení dřevin rostoucích na pozemku
parc. č. 1668/1 v k.ú. Klobouky u Brna
v souladu s doporučením Komise životního prostředí a navrhuje náhradní výsadbu 9ks dřeviny. Jedná se o 8 topolů
o obvodu kmene 244, 280, 350, 335,
350, 330, 302 a 305 cm a smrk o obvodu
kmene 103 cm. Kácení bude provedeno
v době vegetačního klidu tj. v období od
1.10.2014 do 15.3.2015. Dále bude ořezáno 15 špičatých topolů na polovinu
současné délky
směrnici č.22 o reálné hodnotě majetku
určeného k prodeji – příloha č.1 zápisu
s uhrazení podílu za Město Klobouky
u Brna ve výši 14.500,- Kč a za místní
část Bohumilice ve stejné výši, na vydání
publikace Obnova vestnic Kloboucka II,
s tím že město obdrží 140 ks publikace

3. Schůze Rady města Klobouky u Brna, konaná dne 30.12.2014

Zastupitelstvo města pověřuje:
• Radu města, zrušením výběrového říze- Rada města schvaluje:
ní a vyhlášením nového výběrového ří- • rozpočtové opatření čís. 6/2014
zení na poskytnutí úvěru a dofinancování
II.etapy kanalizace Klobouky u Brna, s
4. Schůze Rady města
tím že výběrová komise bude ve stejném
Klobouky u Brna,
složení.
konaná dne 22.1.2015
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Rada města schvaluje
• Ustavení komise pro zjišťování průběhu • finanční dar občanskému sdružení
hranic pozemků při jednoduchých po„Přátelé Bohumilic „ ve výši 20 tis. Kč z
zemkových úpravách v k.ú. Klobouky u
rozpočtu města, jako příspěvek na orBrna.
ganizační zajištění sjezdu rodáků místní
• Zprávu kontrolního výboru.
části Bohumilice v roce 2015 – hudba,
pozvánky atd.
2. Schůze Rady města
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Klobouky u Brna,
č. 201406901/0895/14/PS, uzavřený se
konaná dne 4.12.2014
společností IMOS Brno, a.s, se sídlem
Olomoucká 704/174, Brno
Rada města schvaluje
• vyhlášení výběrového řízení na dodava• dodatek č. 1 k „Příkazní smlouvě“, uzatele „Audiovizuální techniky do sokolovny“
vřené se společností Eurovision a.s., • uzavření smlouvy s Ing. Pavlem Zobačem, Vinohrady 362/54a, Brno ve věci
Brno, Veveří 102 na výkon činnosti
organizačního zajištění zadávacího řízekoordinátora BOZP v rámci projektu
ní veřejné zakázky na dodavatele audio„Klobouky u Brna – kanalizace“
vizuální techniky do sokolovny, za cenu
• dodatek č. 1 k „Příkazní smlouvě“ uza19.600, - Kč včetně DPH a pověřuje stavřené se společností Eurovision a.s.,
rostu města jejím podpisem
Brno, Veveří 102 na výkon činnosti technického dozoru investora v rámci projek- • vyhlášení výběrového řízení na dodavatele „Dřevěných stolů a židlí do sokolovtu „Klobouky u Brna – kanalizace“
ny“ a pověřuje starostu města výběrem
• kácení dřeviny Jírovce rostoucího na
osoby nebo společnosti, která provede
pozemcích parc. č. 133/1 a 136 - v k.ú.
organizační zajištění výběrového řízení
Bohumilice v souladu s doporučením
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vyhlášení výběrového řízení na dodavatele „Dřevěných obkladů interiérů sokolovny“ a pověřuje starostu města výběrem
osoby nebo společnosti, která provede organizační zajištění výběrového řízení
uzavření smlouvy o dílo na zpracovnání projektové dokumentace na opravu
schodiště, anglické dvorky a část náměstí, s panem Ing.Arch.Jaromírem
Waltrem, Vodova 98, Brno
pacht pozemku parc.č. 1955 v k.ú.
Klobouky u Brna o výměře 965 m² vinic,
a to s panem ….......na dobu neurčitou za
nabízenou částku 2.100,- Kč/rok s účinností od 1.10.2015
pacht pozemků parc.č. 3047/576,
3047/601, 3047/631, 3417/3, 3419/180,
3421/31, 3421/67, 6682, 6683, 6693 - v
k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře
18 207 m² orné půdy se s polečností
AGROS, s.r.o., Morkůvky 237, 691 72
na dobu neurčitou a za nabízenou výši
ročního pachtovného 2 700,- Kč/ha s účiností 1.10.2014
Záměr na pacht pozemků parc.č.2017/3,
2026 a 2027 - v k.ú. Klobouky u Brna
o výměře 938 m² vinic v trati Hradišek.
Případný pachtýř se musí finančně vyrovnat za boudu ve vinohradě se současným pachtýřem. Obvyklé pachtovně
činí 0, 15 Kč/m²/rok
uzavření Smlouvy na zpracování závěrečného vyhodnocení energetického auditora a projektanta pro akci „Zateplení

ZŠ a MěVG v Kloboukách u Brna“, se •
společností DEA Energetická agentura,
s.r.o., Benešova 425, Modřice, za dohod- •
nutou cenu ve výši 9.500, - Kč bez DPH
•
5. Schůze Rady města
•
Klobouky u Brna,
konaná dne 12.2.2015
Rada města schvaluje
• převedení hospodářského výsledku MěVG
do rezervního fondu ve výši 6.995, 39 Kč
a tvorbu investičního fondu MěVG ve výši
odpisů 39.860,00 Kč
• účetní závěrku MěVG za rok 2014
• převedení hospodářského výsledku MěSOŠ
do rezervního fondu ve výši 32.485, 76 Kč
a tvorbu investičního fondu MěSOŠ ve výši
odpisů 58.642, 00,- Kč
• účetní závěrku MěSOŠ za rok 2014
• převedení hospodářského výsledku ZŠ
do rezervního fondu ve výši 28.342, 26
Kč a tvorbu investičního fondu ZŠ ve výši
odpisů 29.226,- Kč
• účetní závěrku ZŠ za rok 2014
• převedení hospodárského výsledku MŠ
do rezervního fondu ve výši 147.846,43 Kč
a tvorbu investičního fondu MŠ ve výši odpisů 2.145,- Kč.
• účetní závěrku MŠ za rok 2014
• inventarizační zprávu města Klobouky u
Brna za rok 2014
• inventarizační zprávu MěVG Klobouky u
Brna za rok 2014

•

•

•

•

•

inventarizační zprávu MěSOŠ Klobouky
u Brna za rok 2014
inventarizační zprávu Základní školy
Klobouky u Brna za rok 2014
inventarizační zprávu Mateřské školy
Klobouky u Brna za rok 2014
vyplacení odměn členům zásahové jednotky SDH Klobouky u Brna, dle návrhu
předloženého velitelem jednotky panem
Emilem Rašnerem, za období 1.1.20142.9.2014 a 14.9.2014-31.12.2014
proplacení faktury ve výši 29.040, - Kč
Ing. Arch.Liboru Vlčkovi, Štursova 39
Brno, za vyhotovení změny PD elektro
projektu interieru sokolovny
objednání monitoringu části kanalizace –
3. etapa u společnosti Sezako J. B.Pecky
4342/14, 79601 Prostějov, za nabízenou
cenu ve výši 105 tis. Kč bez DPH
zpracování Energetického auditu, který
navrhne energetickou koncepci veřejného osvětlení ve městě Klobouky u Brnaulice Dlouhá a přípravu dokumentů k podání žádosti do programu EFEKT 2015,
společností EuroEnergo, s.r.o., Nad
Zámkem 1072/6, 641 01 Třebíč za nabízenu cenu ve výši 15 tis. Kč bez DPH
uzavření smlouvy s pojišťovnou právní
ochrany D.A.S. a.s., na zajištění právní
ochrany zastupitelů a zaměstnanců za
roční poplatek ve výši 32.450, - Kč
vyřazení 289 svazků naučné a krásné literatury z fondu Městské knihovny
Klobouky u Brna

Významné dny ČR
7. 4.

Den vzdělanosti – byl schválen Sněmovnou 23. listopadu
2005 zákonem o svátcích. K 7. 4. se také váže Mezinárodní
den zdraví, který se slaví od roku 1950. Oproti státním svátkům, významné dny nepocítíme v práci ani ve škole nemáme
volno.

5. 5.

Pražské květnové povstání.

8. 5.

Den vítězství.

15. 5. Mezinárodní den rodin – pozornost věnovaná rodinám vychází z rezoluce Valného shromáždění OSN přijaté v září
1993.
1. 6.

Mezinárodní den dětí.

4. 6.

Mezinárodní den dětských obětí – hodně se o tomto problému dovídáme z TV.

5. 6.

Mezinárodní den životního prostředí.

10. 6. Vyhlazení Lidic – Bylo následkem pokusu čs výsadkářů o
atentát na řísškého protektora R. Heydricha, po tomto atentátu bylo vyhlášeno stanné právo a začaly masové popravy.
Nacisté postříleli všechny lidické muže, ženy a děti poslali do
koncentračních táborů, vesnici vypálili a co z ní zůstalo, srovnali se zemí.
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17. duben – významný den Klobouk
17. dubna uplyne 70 let osvobození Klobouk od nacistické
okupace. Pár mých vzpomínek.
- běžíme s maminkou, která má v náručí půlročního bratra, od
pana doktora Králíka, je vyhlášen poplach. Na náměstí vybíhá
z obchodu vedle „ Štočku“ německý voják a sype mi do zástěrky krystalový cukr...
- úkryt ve sklepě pod Bartůškovým (Majerovo Příhon) dostává
přímý zásah, manželé Bartůškovi a slečna Havelkova jsou mrtví. Druhou slečnu a dceru Bartůškových přinášejí k nám do
dvora. Slečna Havelková do rána zemře a Lídu, která je po
celém těle poseta střepinami, ošetřuje maminka. Po letech si
její dceru bere za ženu můj bratranec.
- přibíhá strýc Šána z Hájku a volá „Je to hrůza, co se děje,
schovejte ženské!“. Tehdy jsem nechápala o co jde. Maminka
má okamžitě na sobě roztrhanou zástěru a celá je umazaná od
popela. Její mladší sestru a pomocnici v domácnosti – Mařenku ze Šitbořic, schovávají dole ve sklepě za skříně.
- vojáci vysýpají po dvoře perleťové knoflíky, aby nechodili po
blátě
- zabijí nám všechny slepice, aby je snědli a zabydlí se v domě
a nás šest dospělých a dvě malé děti přežívá ve sklepě.
- po jejich odchodu zůstává u domu pes vlčák (vyhledávač min),
smí k němu jen babička, která mu nosí žrádlo. Později se z něj
stal miláček rodiny a ochránce nás dětí. Bohužel se naučil otevírat dveře ze dvora do domu a utíkat otevřeným oknem. Přežil
válku, nepřežil však zlého člověka, který Barika zabil, aby měl
jeho sádlo pro léčbu TBC svých dcer.

Po tom co se stále děje ve světě kolem nás, když si uvědomíme
hrůzy koncentračních táborů, gulagů, chápu maminku, její hrozný
strach, když slyšela v noci ulicí projet auto, protože si myslela, že
jedou pro tatínka, když řekla: „Kdyby měla být zas válka, zabiji sebe i
vás“. Tehdy jsem jí to moc zazlívala. Proto končím slovy písně Marty
Kubišové: „ Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť,
strach a svár, ty ať pominou....“
Velikonoce
Kdo by se netěšil na duben, který už je jarní se vším všudy. Duben je měsíc velmi bohatý na lidové zvyky a obyčeje, zvláště, když
do něj spadají Velikonoce.
Všeobecně je 1. duben – apríl – spojen s různými vtípky a žertíky,
na které se každý snaží nachytat své příbuzné a známé. Děje se tak
od 16. století a předpokládá se, že vše vzniklo jako reakce na změnu
ročního období.
O pašijovém týdnu, Květné neděli, Modrém nebo Žlutém pondělí,
Šedivém úterý, Škaredá, Sazometná, Černá nebo Smutná středa,
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí – se nebudu rozpisovat, protože zvyků a obyčejů je
mnoho a již zde bylo o nich psáno.
Jen moje malá vzpomínka na Velikonoce mého dětství, kdy se
rámus řehtaček rozléhal celou vesnicí, kdy o Velikonočním pondělí
byly ulice plné kluků s pomlázkou a obcházeli všechny holky. Všude dostávali obarvená vajíčka, u nás doma se pekly mazance, pak
pro koledníky linecká kuřátka a pěnové kačenky. Na Bílou sobotu
se chodilo do kostela na vzkříšení. K Velikonocům z dětství patří i
proutky kočiček (vrba jíva). Lidé od pradávna věřili, že mají velkou
magickou moc. V našich končinách nahradily palmové ratolesti, kterými byl Ježíš vítán při svém vjezdu do Jeruzaléma.

První máj
Lidový zvyk říká, že žena políbená v tento den pod rozkvetlou
třešní bude celý rok krásná a hlavně, jak se říká, neuschne. S tímto
obdobím je spojena tradice stavění májky, kdy chlapec svému děvčeti v noci postaví u domu vyzdobenou májku z břízky.
Za vlády komunistického režimu patřil 1. máj k nejdůležitějším
dnům v roce, během kterého se pořádaly masové prvomájové průvody. Negativem této akce byl fakt, že účast na průvodech byla nevyřčeně povinná, ale byla sledována.
Den matek
Druhou květnovou nedělí si již pravidelně připomínáme svátek
Den matek. Jedná se o mezinárodní svátek, který vychází z různých tradic. Tento den dávají děti svým matkám květiny a dárky,
které jsou většinou vlastnoručně vyrobené. Původ svátku najdeme
už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek.
Dalším projevem byl již od 16. stol., kdy šlo o křesťanský svátek,
kterému byla určena čtvrtá neděle od začátku půstu. V Československu se o propagaci svátku zasloužila i Alice Masaryková, dcera
prvního prezidenta. Den matek se tak u nás poprvé slavil v roce
1923. Aby muži nebyli ošizeni, třetí nedělí v červnu se slaví Den
otců.

Mezinárodní den dětí
V mnoha zemích se den 1. června slaví MDD. Liga národů v
roce 1924 přijala tzv. Deklaraci práv dětí. Rok po té se v Ženevě
konala světová konference o blahu dětí, která vyhlásila 1. červen
Mezinárodním dnem dětí. Oficiálně byl 1. červen MDD uznán v roce
1950. V současném světě se stává aktuální zejména ochrana dětí
před násilím, které může mít různou podobu – domácí násilí (tělesné, psychické, sexuální), organizované násilí (válečné konflikty), ale
Filipojakubská noc
i vykořisťování dětskou prací.. Naše děti žijí zde, v těchto podmínZ 30. dubna na 1. května se věřilo, že v tuto noc dle pověsti mají kách a to, jak budou naplňované všechny základní potřeby a práva,
zlé síly větší moc než kdy jindy. Věřilo se, že této noci ve vzduchu létá bude rozhodovat o jejich blahu, kvalitě jejich života a tím i naší buspousta čarodějnic putujících na čarodějnický sabat. Zvyk upalovat doucnosti.
čarodějnice je zvykem pohanských rituálů.
Dnes je tento obyčej pro lidi zábavou, zapálí se v poslední dubnoLetní slunovrat
vé noci ohně, ve kterých se upálí figurína čarodějnice vyrobená ze slá21. června je nejdelší den a nejkratší noc. Naši předkové věřili,
my a starých hadrů. U ohně se pak pokračuje s opékáním špekáčků. že je to magický čas, který odkrývá poklady a spojuje páry. V tuto
V Kloboukách tento zvyk obnovili již po několikátý rok pro děti naši fot- noc se mají nasbírat semínka zlatého kapradí, které přivolává lásku
balisté. Pro tento zvyk vyrábíme s dcerou vždy čarodějnici k upálení. a chrání ji navždy.
M. Vlčková

JARO A VELIKONOCE
Je pravdou, že po roce 313, kdy křesťané dostali Milánským ediktem svobodu
a tím i možnost vystoupit z určité ilegality,
církev občas posvětila nějaké svátky tehdejších pohanů a dala jim novou náplň. Tak
například zimní svátky slunovratu určila
jako svátky Vánoční. Kristus, jehož datum
narození není známé, byl nazvaný Sluncem spravedlnosti a datum Vánoc bylo na
světě.
Není divu, že svět něco církvi oplatil.
Velikonoce, původně svátky z 2. tisíciletí
před Kristem, si zase přivlastnil jako svátky
jara. Ale není to zas tak protichůdné. Obojí
pojetí je oslavou života. V našem zeměpisném pásmu se říká, že na jaře příroda
vstává z mrtvých. A je to vždy fascinující
podívaná, i když se každoročně opakuje.

Vždy znovu se díváme na každou novou
zeleň a každý jarní kvítek s takovým úžasem, jako kdybychom ho viděli poprvé.
My křesťané o Velikonocích slavíme
tajemství Kristova vydání se za nás, církev, jako za svoji duchovní nevěstu a tak
na sebe bere náš život i s našimi hříchy a
tuto novou smlouvu zpečeťuje svou smrtí a
zmrtvýchvstáním. My toto slavíme zvláštními emociálními obřady, i když fakticky
toto tajemství slavíme v celém roce.
Vše je o tom, že všechno živé potřebuje obnovu. A to každodenní. O viditelném
světě toho v tomto směru díky moderním
vědám, jako je třeba biologie, víme poměrně dost, a je to všechno úžasné. Obnova v
duchovním řádu je podobná. Nedá se sice
zkoumat třeba mikroskopem, ale citem víry
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je postřehnutelná. Je to jakési omlazování, jak říká Bible: Tělo nám sice chátrá, ale
duše se zmlazuje stále znova.
A to je také důležité i ve vztahu k ostatním lidem, abychom nezatrpkli, abychom
si ničím nenechali vzít optimismus a radost
ze života, abychom žili v naději, že lidský
život není jen to viditelné a hmatatelné,
abychom neztráceli smysl pro tajemství,
ať už stojíme nad květinou, kapkou rosy, či
nad končícím lidským životem.
Vždy bychom měli hledat, co nás lidi
spojuje, bez ohledu na vyznání, nebo nevyznání. A měla by nás spojovat především láska, která nás přesahuje, která zahrnuje celý svět kolem nás a zvláště druhé
lidi. Jaro i Velikonoce jsou o tom.
František Trtílek

KATOLICKÉ BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
Květná neděle 29. 3.
7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany
Zelený čtvrtek
2. 4.19:00 hod Klobouky
Velký pátek 3.
4.19:00 hod Klobouky

Velikonoční vigilie
4. 4.19:00 hod Klobouky
Velikonoční neděle
5. 4.7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany
17:00 hod Velké Hostěrádky
18:00 hod Bohumilice

Velikonoční pondělí
6. 4.7:30 hod Klobouky
9:00 hod Krumvíř
10:30 hod Borkovany

Zamyšlení nad velikonočním týdnem
„Veselé Velikonoce“, přejeme si navzájem. Velikonoce jsou pro nás křesťany
svátky radostné. Ale když procházíme velikonočním příběhem tak, jak nám ho vypráví
Bible, potkáváme v něm na začátku strach,
pochyby, smutek a bolest. I tyto věci patří
k našemu životu. Co nás povzbuzuje je fakt,
že velikonoční příběh takto nekončí. Končí
radostí. Velká noc se promění v nové ráno.
Jakoby pravou radost mohl člověk prožít právě, když se nezalekne temnot, když je přijme
a projde jimi.
V našem životě prožíváme různé dny.
Potkávají nás květné neděle. Dny radosti, oslav, vítání. Dny, kdy s námi druzí lidé
souhlasí a podporují nás. Kdy se zdá, že by
za nás dali ruku do ohně. Cítíme se milovaní nebo přinejmenším uznaní a chtění. Lidé
nás vyhledávají, potřebují nás, cítíme vlastní
hodnotu. Máme úspěch, jsme zdraví a šťastní.
Ale po takových květných nedělích, přichází podstatně zasmušilejší dny - zelené
čtvrtky. Přestože doufáme v dobro, v to
krásné v životě, prožíváme zklamání, nedorozumění, cítíme se zrazeni. V našem životě
mají místo i strach, nemoc a smrt. Lidé, kterým jsme věřili, lidé, kterým jsme myli nohy,
lidé, se kterými jsme se rozdělili o chléb, se
od nás odvrací. Zradí nás pro pár stříbrných,
vyženou nás, na cestu kříže.
V životě nás potkají i velké pátky.
Cítíme se sami, opuštěni, nemocni, vydaní

napospas. A ostatní si nad námi myjí ruce.
Jen prý dělali, co museli, to co se od nich
čekalo – jak by se jinak v životě prosadili?
... Jsme sami a zůstanou nám jen otázky.
Má tohle všechno smysl? Proč a kvůli čemu
vlastně žiji? Jak dlouho to všechno mám
ještě vydržet? Proč právě já? Můj Bože,
proč jsi mě opustil?
Po velkém pátku následují bílé soboty.
Padli jsme, ale ještě jsme nevstali. Jsme
v úzkých, ještě nevidíme cestu ven a ptáme
se při pohledu do zrcadla: „Jsem ještě tím
člověkem, kterým jsem jednou byl?“ „Byla
jsem přece šťastná, kam se mé štěstí podělo?“ „Byl jsem obdivovaný, uznávaný! Kde
to všechno skončilo?“ Toužíme po tom zase
pocítit život, novou energii, novou sílu, pevnou půdu pod nohama.
Vstoupíme do velikonoční neděle?
Zakusíme zázrak nového života? Jak se rodí
naděje? A prožijeme ji i my? Pocítíme narození něčeho nového?
Velikonoční příběh nám o takové neděli vypráví. Ke strachu se přidává radost.
Smutek je proměněn. Zavřené dveře se otevírají.
Kdo sám prožil velký pátek a protrpěl
ho, lépe pochopí ostatní trpící, a může jim
dodat trochu odvahy a naděje. Kříže, křižovatky, zkřížené plány do našeho života patří.
Ale mohou nám pomoci poznat nový rozměr
života. Podstatou velikonoční víry je přesvědčení, že utrpením, bolestí, smrtí velkého

pátku dějiny nekončí, že velkým pátkem nekončí příběh Ježíšův ani příběh náš. Že ve
všem utrpení je s námi ten, který řekl: „Neboj
se, jsem s tebou!“ (Izaiáš 41,10).
Velikonoce nás ujišťují, že smrt nemá absolutní moc. Po pátku a sobotě přijde neděle,
den vzkříšení, nové ráno po dlouhé noci. I
neděle patří do našeho života.
Vzkříšení zažíváme už tady na zemi.
Jistě ve svém životě najdeme nejméně jednu
událost, o které bychom mohli říct: „Tehdy mi
začal nový život.“ Možná jsme se uzdravili po
těžké nemoci. Možná jsme byli dlouho sami
a nečekaně potkali životní lásku. Možná
jsme někomu nedokázali odpustit a jednoho
dne se přece smířili. Možná jsme pocítili proměnu vnitřní, přestali jsme si dělat starosti.
Došlo k proměně, ke změně a to tam,
kde jsme ji nečekali. Ta proměna – to bylo
vzkříšení. Mohli jsme pocítit tu tajemnou a
nevysvětlitelnou moc nového života, která
pramení v Bohu.
Už dnes, tady a teď, jsme proměňováni, oživováni, je nám dáno povstat z našich
„hrobů“ k novému životu. Smutek, strach,
dokonce i smrt nejsou našimi zkušenostmi
posledními. Tyto zkušenosti nemají poslední
slovo. A to nám dává naději a naplňuje nás
radostí.
Radostné Velikonoce Vám přeje
Martina Pumrová
Farářka evangelického sboru
v Kloboukách

Co vás napadne, když se řekne T.G. Masaryk?
Jedna z nejčastějších odpovědí bude první československý prezident. První republika. Pak možná Hodonín. Někde uprostřed bude
zajímavost, kterou jste někde četli. A jako jedna z posledních a nejméně pravděpodobných bude chudá rodina, těžké studentské časy
a obrozenectví. Co vás zarazilo nejvíc?
Listuji Galerií géniů a mezi Marxem, sociologem toužícím po beztřídní společnosti, a Maxwellem, fyzikem zabývajícím se elektromagnetickým polem, nacházím dalšího z géniů své doby: Tomáše Garrigua Masaryka – muže, který se zasloužil o samostatný stát Čechů a Slováků.
7. března roku 2015 uplynulo 165 let od jeho narození. Po absolvování základní školy v Čejkovicích, reálky v Hustopečích a gym-
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názia v Brně, kde se učilo výhradně německy, studoval i ve Vídni a
cestoval prakticky po celé Evropě, kde se inspiroval světovými filosofy a mysliteli. Nikdy neprosazoval potírání práv a identity jiného
národa ve státě, ale razil heslo „Nejdřív jsem člověkem, pak teprve
Čechem“.
Výrazně ho ovlivnilo setkání s Ferdinandem Císařem, farářem
místního evangelického kostela, se kterým často promlouval o
problémech života a doby. Masaryk v něm našel spřízněnou duši,
ale i intelektuála, který měl široký přehled o dění ve světě.
Se jménem prvního československého prezidenta se na Moravě setkáváme na každém kroku. Například Masarykova univerzita,

Masarykova naučná stezka, Masarykův onkologický ústav nebo
Masarykův autodrom. V našem okolí najdeme spoustu památek
připomínající světovou proslulost muže, který stál za svým národem a bojoval za jeho práva, i když pobýval v zahraničí. Stejně
je tomu tak u pamětních desek, které upozorňují na to, že se nacházíme na místech, kde jednou byl i sám Masaryk. Nejbližší byla
odhalena v roce 1928 na kloboucké radnici, stejně tak i na evan-

gelickém kostele, ovšem známější je v Čejči upozorňující na jeho
rodný dům. I přes to, že pobýval a působil především v Praze, si
naše okolí natolik zamiloval, že se sem po smrti svých rodičů rád
vracel s celou rodinou.
T. G. Masaryk je a vždycky bude symbolem demokracie a vznešených ideálů. Stále žije mezi námi jeho odkaz, hodnoty a vize.
Eliška Honzírková

Emil Forejtník, pilot Baťových závodů
5. 1. 1907 - 26. 9 .1995
Kloboucký rodák Emil Forejtník, pilot
Baťových závodů, držitel Křišťálového poháru České letecké federace, byl prvním
Čechem, který ve 30. letech absolvoval nejdelší dálkový let třemi světadíly ze Zlína do
jižní Afriky. Na svoji dobu to byl s tehdejší
leteckou technikou nevídaný výkon. O této
cestě vydal v roce 1936 knihu: Letadlem ze
Zlína do Kapského města. Už od mládí jej
zajímala technika. Přes létání na bezmotorových kluzácích se později stal pilotem u
Bati v Otrokovicích.
Pro rekordní let s obchodní výpravou
do Afriky dostává pověření od továrníka
Jana Antonína Baťi. Forejtníkem pilotovaný letoun se vydává na cestu 1.5.1934. Na
palubě byli ještě, radiotelegrafista J. Šulc,
vedoucí vývozního oddělení Meisl a jeho
spolupracovníci z obchodního oddělení,
pan Michl a pan Kurt Zenkl.
Spartan Cruiser II pokřtěný jako „Mys
Dobré naděje“ etapově prolétl celou Afriku
až na jih do Kapského Města. Při zpáteč-

ní cestě ještě zastavili v syrském Damašku
a přes Bagdád v Iráku se vrátili zpět do
Otrokovic 30.6.1934. Prolétli neuvěřitelnou
vzdálenost přes 35 tisíc kilometrů.
Proč se Baťova firma pouštěla do podobných dobrodružství? Expanze jeho firmy a cesta za kvalitními surovinami to vyžadovaly. Komerční letectví bylo v plenkách
Z Anglie létala do Jižní Afriky pouze společnosti Imperial Airways a cesta podle počasí
trvala déle než týden. Navíc jednosměrná
letenka tehdy stála na osobu v přepočtu 22
400 korun, což by bylo v dnešních cenách
bezmála čtvrt milionu korun.
Co slavné cestě předcházelo? Letoun
Spartan Cruiser byl ve výrobním závodě
upraven pro delší dolet přidáním palivových
nádrží. Upraveno bylo také chlazení motorů. Všichni cestující absolvovali ve zlínské
nemocnici Tomáše Bati řadu vyšetření a
dostali očkování proti tropickým nemocem.
S sebou vezli zásoby pitné vody a potravin.
Spartany byly u Bati vybaveny pohodl-

nou kabinou pro osm cestujících, jejíž stěny
byly co nejlépe odhlučněny. Kolem poloviny
roku 1934 měl Baťa na dvě desítky letadel
různých typů. Byla využívána pro obchodní
lety zástupců firmy a to nejen po Evropě.
A jaký byl další osud pilota Emila
Forejtníka? Po okupaci se za nějaký čas
dostal do Prahy a létal jako zkušební pilot
německých leteckých opraven na letišti ve
Kbelích. Po válce se ještě na nějaký čas
vrátil k létání, ale později si sehnal jinou
práci. V padesátých letech se na něj jako
bývalého baťováka pohlíželo všelijak, ale to
jeho životní optimismus naštěstí neovlivnilo.
Zdroj:
http://technet.idnes.cz/letoun-spartan-cruiser-bata-d11-/tec_technika.
aspx?c=A141209_000155_tec_technika_kuz
http://egyptologie.ff.cuni.cz/pdf/bata-kolem%20
sveta.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5a
Jaroslav Pavlík

Ohlédnutí se i nahlédnutí do života klobouckého
evangelického sboru
Od října loňského roku má kloboucký evangelický sbor novou farářku Martinu Pumrovou. Jsme její první působiště, a jistě pro ni, jako
začínající farářku, to není jednoduché, pracovat v tak velkém sboru,
jako je kloboucký. Kromě vlastní práce farářské se musí řešit i záležitosti světské, tedy péče o všechny budovy sboru v Kloboukách
i kazatelských stanicích a s tím spojené hospodářské záležitosti.
Během prázdnin v loňském roce se podařilo opravit byt na faře, kde
byla v havarijním stavu především koupelna, položila se nová podlaha, vyměnily se dveře i okna místo stávajících skleněných luxferů.
Na počátku letošního roku se pokračovalo ve stavebních pracích
v přízemí fary, kde se na místě bývalé kotelny vybudovalo nové hygienické zařízení
včetně sprchového koutu. Stávající pánské záchody bude nutno podle finančních
možností také zrekonstruovat.
Ještě na konci uplynulého roku se ve sboru uskutečnilo několik zdařilých akcí. Bylo
to především setkání seniorů na faře, při
němž si nad starými fotografiemi připomnělo asi 35 starších členů sboru proměny klobouckého náměstí a při velmi živé
diskuzi si zavzpomínali na uplynulá léta.
V listopadu se uskutečnila zajímavá přednáška F. Krampoty o Filipínách.

V předvánočním čase jsme měli možnost si poslechnout vánoční
hudbu v podání Brněnského ekumenického souboru, na Štědrý den
již tradičně si především děti a mládež připravili vánoční hru a následují den, 25. prosince, měl koncert pěvecký sbor Izmael.
Co plánujeme v letošním roce? Kromě pravidelného sborového
života, který připravuje sestra farářka, tedy nedělních bohoslužeb,
biblických hodin, cvičení konfirmandů , výuky náboženství dětí, návštěv nemocných, chceme nabídnout i další aktivity. Pořádáme jednou za měsíc na faře filmovou kavárnu, již potřetí jsme se sešli u
společného tvoření na kurzech keramiky a drátování, jistě zajímavá
bude i cestopisná přednáška o Hondurasu
a Quatemale. V květnu nás čeká již 10.
ročník sborového putování, tentokrát do
oblasti Telče a Jihlavy a společný nedělní
odpolední výlet na jarní Pálavu. Od června
bude opět každý měsíc v kostele k vidění zajímavá výstava prací amatérských
výtvarníků. Na ukončení školního roku se
již pravidelně scházíme po bohoslužbách
na farní zahradě ke společnému povídání i hrám. Letos chceme právě tento den
zavzpomínat na výročí smrti Mistra Jana
Husa.
Dana Bobková
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Nová zajímavost v našem kraji
Na pomezí obcí Boleradic a Divák vzniká
areál s názvem „ Památník Viléma Mrštíka
v Helenčině údolí“. Jeho základní kámen byl
položený již v dubnu 2012 , ke 100. výročí
úmrtí autora Pohádky máje, a to v místech,
které tak pojmenoval sám autor. „Když jsem
ji psal, kolikrát se stalo, že mne to od práce hnalo sem, jakoby tu Helenka sama na
mne čekala. A opravdu tu čekala. Tož proto
jsem si toto místo tak pojmenoval.“ Takto to
zaznamenává jeho Božena ve svých Vzpomínkách.
Přírodní areál začal budovat Techsport
Boleradice, za spolupráce městyse Boleradice , Mikroregionu Hustopečského, Českého
svazu včelařů Praha, a včelařské organizace
Boleradice . Iniciátory tohoto projektu vedla
snaha vyzvednout jeho vztah k přírodě našeho kraje, kterou vroucně miloval. Často
v ní přebýval a ta ovlivnila jeho tvorbu. Vedle
toho také snahu vyzvednout jeho vztah ke
včelám, to ,že nebyl jen včelař s velkým počtem včelstev. Ale prostřednictvím včelaření
řešil svůj kladný postoj k milované přírodě a
všemu živému. Včelaření bylo jeho životní

náplní. Stal se výborným praktikem a zlepšovatelem, zavedl rozebíratelné úly s řadou
vylepšení, byl neocenitelným propagátorem
i vesnickým organizátorem.
Tento památník by měl pomáhat upozorňovat na přírodní půvaby kopcovitého kraje
v enklávě Hustopeče-Klobouky. Připomínat
pozitivní úlohu bří Mrštíků k našemu kraji a
nyní v neposlední řadě má přispívat k turistické přitažlivosti této oblasti.
Nemá však konkurovat stávajícím Mrštíkovským památkám, má je jen doplňovat.
Stát se tak pozoruhodností přístupnou návštěvníkům po celých 24 hodin denně.
Kupodivu tento poslední záměr již funguje, třebaže je budování v počátcích .Turisté
se na něm pozastavují, protože je na přístupovém místě a těsně u komunikace.
Jen domácí mají z tohoto započatého
díla respekt a k němu malou nedůvěru. Jim
jistě na omluvu budiž to, že se jedná o novou
věc.
Plán je to určitě ušlechtilý, smělý a začátek nadějný, dokončení trošku vzdálené.
Všechno závisí na pochopení a pomoci,

hlavně na finančních prostředcích. Rodí se
odborně podle návrhu krajinářské a zahradní architektky, v půvabný přírodní skanzen.
Kromě jiných vzácných včelařských dřevin,
se tam již nyní zelená vzrostlý jilm vedle
vylepšeného Vilémova úlu. Také je tam už
nainstalované přírodní zastřešené posezení,
už často náhodnými návštěvníky plně využívané, a s tabulí se základními informacemi.
V plánu je menší památníček upozorňující názvem na prostou a skromnou ideu. Dále
mini sad starých ovocných odrůd a s dřevěnými kládami na posezení. Také ještě panel
s citáty Viléma a na něm nakreslen start Vilémovy naučné stezky směřující do okolních
obcí a míst, vztahujícím se k Mrštíkům a domácím zajímavostem.
Úspěch tohoto jistě ušlechtilého a nového projektu se neobejde bez vstřícnosti a
pochopení široké obce obyvatel.
Rozhodující bude překonání nedůvěry
a vztahu ctitelů k Mrštíkům, milovníkům přírody, obyvatel a přátel Hustopečska a Kloboucka.
Josef Babáček

Historie významných budov na náměstí
Dům č. 70, v současnosti hudební škola a prodejna oděvů
Jejich 19ti letá dcera Tereza Háková se r. 1868 provdala
za 21letého Jakuba Hanzlíčka, ¼ láníka a rodina zůstala bydlet
v domě č. 70, kde se o rok později oženil bratr Jakuba 20tiletý
František Hanzlíček s 16ti letou Marianou Korábovou, po r. 1970 si
koupili dům č. 19 v Masarykové ulici, kde dosud rodina Hanzlíčkova bydlí. Barbora Háková zemřela r. 1880 ve věku 70ti let v domě
č. 70 u své dcery Terezy, provdané Hanzlíčkové. Rodina Jakuba
Hanzlíčka tento dům č. 70 vlastnila až do roku 1908, kdy jej koupil
Josef Vrbas. V r. 1900 má zde pronajatý hostinec Karel Štefan,
který však roku 1901 koupil dům č. 171 a hostinskou živnost začal
provozovat tam.
V r. 1908 je na domě č. 70 již uváděna rodina stavitele Josefa Vrbase. Měl dva syny: Josefa ( otec Marie Vrbasové, provdané
Fialové z č. 76) a Ludvíka, který zůstal bydlet se svojí manželkou
Růženou, roz. Pilátovou v domě č. 70. Spolu měli dvě děti: Oldřicha,
nar. 1907 ( otec Jiřiny Vrbasové, provdané Řeřuchové)
a Boženu, nar. 1908. Ludvík
Vrbas zemřel r. 1910, vdova
Růžena se znovu provdala
za Františka Součka.
Při sčítání lidu r. 1921 je
uveden majitelem domu č. 70
Josef Vrbas. Majitelem bytu
v domě č. 70 je Souček František, nar. 1884 v Lovčicích u
Trenšína, pracovník ve státní
službě, kampeličce v Kloboukách od r. 1907, jeho žena
Růžena, nar. 1888 v Klobou-

První zmínka o domu č. 70, je v matrice zemřelých, kdy r. 1776
umírá ve věku 65 let vdova po Martinu Šatlínkovi. Ve stejném roce
umírá na tomto čísle také manželka Václava Bdinky Marína Bdinková ve věku 50 let, dům tedy již v tom roce patřil s největší pravděpodobností rodině Bdinků. V Tereziánském katastru z r. 1787 je
vlastníkem domu sedmdesátiletý Václav Bdinka, zemřel r. 1786 ve
věku 60ti let. Jeho dcera Barbora se roku 1777 provdala za chalupníka Bernarda Lobpreise, syn Martin Bdinka se roku 1784 oženil
s Josefou ?, zůstali bydlet v tomto domě č. 70, kde se jim narodilo
10 dětí, pouze 3 synové se dožili dospělosti. V domě č. 70 zůstal
bydlet syn Bartoloměj Bdinka, který se r. 1811 oženil s Rozínou Pekárkovou. Bartoloměj i jeho žena Rozína zemřeli r. 1866 na choleru.
Z jejich 4 dětí se dospělosti dožila pouze dcera Barbora, nar. r. 1812,
která se provdala za Josefa Háka, 1/2 láníka z Klobouk a zůstali
bydlet v domě č. 70.

1903

30 léta
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Dům č. 70

r. 1939

kách. Dále v domě č. 70 bydlí Vrbas Oldřich, nar. 1907, Vrbasová
Božena, nar. 1908 a služebná Sirná Marie.
Roku 1922 Josef Vrbas jako majitel domu, žádá souseda Josefa
Štefana o postavení zídky mezi oběma domy č. 70 a 69. Roku 1929
přešel dům č. 70 odstupem do vlastnictví Oldřicha Vrbase. Ten si
v pravé části domu zřídil papírnictví a knihtiskařství.
Roku 1937 odprodal část domu č. 70 Rudolfu Páleníkovi a druhou část domu s novým číslem 599 po tři roky vlastnili manželé
Kohoutkovi a od roku 1940 jsou ve vlastnictví rodiny Vytopilovy.
Rudolf Páleník se narodil r. 1907 v Brumovicích na Moravě, vyučil se obchodníkem v Lanžhotě. Desetiletou praxí ve velkých závodech v Praze a Hradci Králové, kde byl zaměstnán jako aranžér,
nabyl bohaté obchodní zkušenosti, které chtěl využít ve vlastním
obchodě. Proto roku 1937 koupil polovinu domu č. 70 a s manželkou Josefou ( 1914 – 1993) zde zřídil obchod se střižním zbožím.
Nejdříve si manželé Páleníkovi postavili v jeho zahradě malý domek, kde bydleli do doby, než postavili nejdříve obchod a postupně
celý poschoďový dům. Celý dům byl dokončen roku 1941, v přízemí
se nacházel obchod, kde bylo možno zakoupit všechny druhy látek,

veškerou konfekci, koberce, záclony apod. v 1. a 2. patře byly dva
byty, spojené samostatně vedoucím schodištěm.
Roku 1948 byl obchod znárodněn, obytná část domu byla rodině Páleníkové ponechána. V obchodě však nesměli prodávat,
Rudolf Páleník prodával v obchodě s látkami č. 80 (rohový obchod
na křižovatce) a Josefa Páleníková prodávala na náměstí v papírnictví. V 70 letech odešli manželé Páleníkovi do důchodu, po smrti
Rudolfa Páleníka r. 1976 prodala vdova Josefa Páleníková dům č.
70 Městskému národnímu výboru v Kloboukách u Brna, který na
koupi získal část financí od okresního národního výboru s podmínkou, že budova bude sloužit hudební škole. Do roku 1980 v druhém
patře budovy bydlela rodina Jiřího Páleníka (syna Rudolfa a Josefy
Páleníkových), kteří si postavili svůj dům v ulici Kašnické a r. 1980
se do něj přestěhovali. První patro bylo v té době pronajímáno. Po
vystěhování rodiny Páleníkovy se po potřebných úpravách přemístila do bývalé obytné části domu č. 70 hudební škola, která do té doby
byla v nevyhovujících prostorách domu č. 73, dnes Karola, přízemí
zůstalo pronajato paní Skotnicové jako prodejna oděvů, později i
papírnictví.
Zpracovala Dana Bobková
Použitý materiál:

matriky města Klobouky u Brna
Stavební úřad města Klobouky u Brna
Katastrální úřad v Hustopečích
Okresní archív Mikulov
Informace od paní Jiřiny Řeřuchové a Hany Páleníkové

Před domem č. 70
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ZÁHADY HLAVOLAMŮ
v Kloboucké družině

Březen 2015

Ti z vás, kteří si již někdy lámali hlavu
s hlavolamy, dovedou ocenit jejich úspěšné řešení. Rubikova kostka, ježek v kleci,
neposedné kuličky, protahování kruhů,
spirály a další... Ve školní družině v Kloboukách u Brna, se téměř devadesát dětí
zapojilo do velké družinové soutěže ZÁHADY HLAVOLAMŮ. Toto hlavolamové
klání trvalo dlouhých čtrnáct dnů. Do soutěže se nám podařilo sehnat 36 kousků a
to různé obtížnosti.

Masopustní „disko-šou“
Ve středu 18. února na naší škole proběhl rej masek. Stejně jako v loňském roce
si přípravu a realizaci celého projektu vzaly
na starost vychovatelky našich tří oddělení
školních družin. Po krátkém průvodu masek
školou akce probíhala ve školní tělocvičně
v rytmu oblíbených dětských interpretů –
Míša Růžičková, Dáda Patrasová, Maxim
Turbulenc, Michal David...
Masopustního veselí se zúčastnily děti
navštěvující ŠD, jež byly téměř všechny
převlečeny do nádherných kostýmů, které
si přinesly z domu. Někteří ještě svoji masku
vylepšili vyrobenou papírovou škraboškou.
Po tanečním parketu se tedy proháněly princezny s odvážnými rytíři, Zoro, maskovaní
muži zákona, něžné lesní či květinové víly a
tajemní obyvatelé starých hradů – čarodějnice, kostlivci a Batmanové… Masky nejen
tančily, ale předvedly i něco ze své obratnosti
při malých sportovních kláních. Se samotnými soutěžemi vychovatelkám pomáhaly žákyně deváté třídy, jimž touto cestou zároveň
děkujeme.

Na konci celé diskotéky byly děti odměněny drobnými sladkostmi za vynikající výkony a krásné taneční kreace.
Děkujeme všem rodičům, že dětem nachystaly kostýmy a našeho reje se tak mohlo
zúčastnit tolik zajímavých masek.
Gabriela Prchalová
Vychovatelka ŠD
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Nejlepší byli:
• mladší dívky - Alena Bobková
• mladší chlapci - Alexandr Troubil
• starší dívky - Julie Urbanová
• starší chlapci - Pavel Bobek
A na závěr malé doporučení pro vás všechny. Za dlouhých zimních večerů se pokuste
potrápit své mozkové závity hlavolamy a
snažte se být úspěšní jako naši malí luštitelé.
Bronislava Černá
vychovatelka školní družiny

klobouček 2

Hasík
Žáci druhé třídy ze Základní školy v Kloboukách u Brna se zúčastnili programu „Hasík
CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Během prvních
dvou setkání děti získaly od speciálně vyškolených dobrovolných hasičů velmi důležité informace, jak se zachovat v krizových
situacích a jak těmto situacím předcházet.
Třetí setkání bylo pro malé školáky „odměnou“. Dobrovolní hasiči z Klobouk u Brna
přijeli dětem ukázat hasičská auta i s celou
výbavou. Jsme rádi, že se takové akce
nejen pro malé školáky konají, vždyť touto
cestou se může předejít mnoha bolestným
tragédiím... „Hasiči, děkujeme!“
Jitka Ponzerová

Za samé jedničky jeli lyžovat
Prvňáčci ze Základní školy v Kloboukách u
Brna oslavili své první vysvědčení týdenním
pobytem na Vysočině. Tuto zvláštní odměnu
pro ně připravili jejich rodiče spolu s třídní
paní učitelkou. V pondělí 2. února 2015 vyrazili vyzbrojeni kombinézami, lyžemi a boby
na zimní školu v přírodě do Bolešína. V penzionu pana Šikuly se měli jako ve vatičce. A
co teprve na sjezdovce v Olešnici na Moravě.
Rozděleni do družstev Borců a Trysko myšek
lyžovaly děti každé dopoledne. Sedm dětí,

úplných začátečníků, se naučilo bez problémů jezdit nejen na vleku, ale také bezpečně
z kopce dolů. Pokročilejší malé lyžaře již čekal klasický lyžařský výcvik pro mladší žáky.
Odpoledne potom patřilo bobování. Stavělo se iglú, hrála se stopovaná nebo děti jen
tak dováděly na sněhu. Hlavní bylo si nejvíc
užít mrazivého sluníčka, sněhu a čerstvého
vzduchu.
Jakmile se začalo stmívat, nastal čas učení.
I při zimních radovánkách zbyl dětem čas na
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čtení, psaní a počítání. Po večeři si děvčata
oblíbila tancování a kluci zase hráli karetní
hry. Ovšem závěr dne patřil pravidelně pohádce nebo písničkám při kytaře.
Po týdnu, v pátek 6. února, se děti vracely
domů nejen plny zážitků ze společně stráveného týdne se svými spolužáky, kamarády a
paní učitelkami Dášou a Klárkou, ale určitě
také s pocitem, že se zvládly o sebe postarat
a vydržet 4 noci bez maminek.
foto a text: Dagmar Urbanová

klobouček 3

8. ročník lyžování v Němčičkách
I přesto, že teploty byly nad bodem mrazu
a venku to vypadalo jako na jaře, děti ze
Základní školy v Kloboukách u Brna prošly
týdenním lyžařským výcvikem na sněhu.
Bezmála tři desítky dětí z 3. -5. třídy každé
dopoledne vyrazily na nejníže položenou
sjezdovku mezi vinohrady v Němčičkách.

A byly nadšené. Ti, co už někdy krásu lyžování okusili, své dovednosti na sněhu
zdokonalovali. A ti, co stáli na lyžích poprvé? Nebudete věřit, ale hned druhý den
výcviku všichni sjezdovku pokořili. Ani únava z náročného pohybu jim nevzala úsměv
z tváří.

Nejvíce se však lyžaři těšili na páteční den.
Čekalo je měření svých sil ve slalomu.
Všichni byli odměněni sladkostí, ale tři nejrychlejší ze tří kategorií se pyšnili medailí
a diplomem. Odjížděli jsme s vědomím, že
se sem za rok vrátíme.
Text a foto Ivana Kozmanová

Postřehy dětí
Aneta Knappeová
a Klára Horáková - 4. třída

Klára Horáková - 4. třída

Každý rok jezdíme na lyžařský kurz do Němčiček. Začátek prvního dne nás moc nebavil- bylo to hlavně půjčování lyží. Ale když
už jsme se dostali na svah, začala to být zábava. Naštěstí byl
letos sníh, takže jsme si celý týden užívali. Za instruktorku jsme
měli paní učitelku Kozmanovou. Poslední den byly závody ve
slalomu. Když přišla řada na Anetku, hrozně se bála. Ale nakonec celý závod vyhrála. Závody i celý lyžák nás ale bavily všechny a už se moc těšíme, že pojedeme příští rok zase.

Poslední den lyžařského kurzu se konal velký závod. Moc jsem
se na něj těšila. Doufala jsem, že vyhraji první místo. Celý týden
jsem totiž pilně cvičila. Zdálo se, že by to mohlo vyjít. Dojeli jsme
na svah a šli se připravit na start. První závodníci už vyjeli a já se
začala trochu bát. Naráz jsem byla na řadě. Vyrazila jsem s větrem o závod a opravdu jsem se snažila. Najednou jsem najela na
led a uklouzla. Zamotaly se mi lyže a já začala zmatkovat. ,,Co
teď?“ Blesklo mi hlavou. Rychle jsem se zvedla a snažila se dohnat ztracený čas. Už mi ale bylo jasné, že první místo to nebude.
Na vyhlašování jsem se neumístila, ale moje dvě kamarádky ano.
V autobuse se se mnou rozdělily o sladkou odměnu. I přesto, že
jsem nevyhrála, byl to super den.

Dějepisná olympiáda
20. 1. 2015 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády v Břeclavi ve středisku volného času Duhovka. Tento ročník nesl tematický
název „Pot, slzy a naděje aneb život je boj“.
Žák osmého ročníku – Václav Benáček – na ní obsadil krásné čtvrté místo ze 36 účastníků. V porovnání pouze se žáky základních
škol si ještě o jedno místo polepšil. Velice mě těší, že právě žák naší základní školy prokázal takové vynikající vědomosti z historie.
Romana Musilová, vyučující dějepisu

Postřehy soutěžícího Václava Benáčka (8. A)
Po příjezdu do Břeclavi jsem se spolu
s ostatními soutěžícími z MěVG Klobouky
přesunul do střediska volného času Duhovka.
Test znalostí probíhal písemnou formou.
Hodně nejistý jsem byl u úkolu, kde jsem

měl doplňovat k bitvám národnosti – hlavně u otázky týkající se bitvy na Vítkově,
kde jsem uvedl křižáky a husity. Husité byli
správně, ale křižáci ne, protože se nejedná
o etnikum, nýbrž o rytířský řád.
Vyhlášení výsledků bylo stanoveno na 12.
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hodinu. Během vyhlašování jsem byl značně nervózní, protože jsem si chtěl touhle
soutěží dokázat, že obstojím svými vědomostmi z historie v silné konkurenci i mezi
studenty gymnázií.
Příští rok budu soutěžit určitě zase !

klobouček 4

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

Dobří holubi se vracejí
V pátek 6.2. měly naše dva nejstarší ročníky
možnost setkat se s úspěšnými absolventy
našeho gymnázia. Na některých vysokých
školách ještě probíhá zkouškové období, jiní
vysokoškoláci se po náročných zkouškách
odměňují zaslouženou dovolenou, ale mnozí naši vysokoškoláci se v hojném počtu rádi
vrátili zpátky na „své gymnázium“, aby přiblížili mladším kolegům studium na vysoké
škole, vysokoškolský život, svou fakultu, ale
především svůj obor se všemi možnostmi,
ale i úskalími.
Setkání mělo velký úspěch hlavně díky absolventům, kteří se snažili zajímavě představit své studijní obory a vše doplnili o informace, které se v propagačních brožurách
většinou neobjevují.
Doufáme, že akce pomohla hlavně maturantům při výběru té správné vysoké školy a že
příště to budou právě oni, kteří se podělí o
své postřehy vysokoškoláků, kteří v tom už
umí chodit
Přejeme šťastnou ruku při výběru nejen vysoké školy, ale i u maturity.
Studenti G7
Foto: P.Lopatářová

Maturitní ples gymnázia 2015
Letošní ples se nesl v duchu černo-bílo-zlaté. Tato barevná kombinace se projevila nejen ve slavnostní výzdobě, která se tento rok
mimořádně povedla, ale i v garderobách maturantů a vůbec všech
zúčastněných hostů. Neoficiálním tématem plesu byl benátský karneval, což dokazovaly všudypřítomné škrabošky rozmístěné po
stolech a vyobrazené na pozvánkách.
Oficiální program zahájil svým proslovem ředitel gymnázia RNDr.
Přemysl Pokorný. Hned poté následovalo slavnostní předtančení
studentů páté, šesté a sedmé G a v půl desáté se představilo duo
profesionálních tanečníků.
Vrcholem celého večera se stalo taneční vystoupení maturantů,
kteří předvedli nefalšovaný benátský karneval. Rodiče, příbuzní a
přátelé je odměnili hlasitým potleskem a neskrývali dojetí. Ředitel

gymnázia, pan zástupce a třídní učitelka Renata Pilařová letošním
maturantům předali symbolické zlaté šerpy. Potom se parket znovu
zaplnil v rytmu maturantského sóla.
Tančilo se až do půlnoci, kdy přišlo na řadu půlnoční překvapení
ve formě žertovného videa. Oficiální program zakončilo rozdávání rekordně bohaté tomboly, která letos obsahovala neuvěřitelných 280 cen. Neoficiální program však pokračoval dál, a tak se
parket vyprázdnil až k ránu. Hosté odcházeli spokojení a maturanti
ještě spokojenější. Doufejme, že stejně úspěšná bude i květnová
maturita.
Maturitní ročník děkuje všem, kteří pomohli krásný ples zorganizovat.
Za černo-bílo-zlaté maturanty Eva Bartáková a Monika Kopečková.
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Světová návštěva v Kloboukách
Před třemi týdny navštívila naše město
početná delegace cizinců, kteří sem přijeli
seznámit se s českou a hlavně moravskou
kulturou. Byla to první ze série návštěv programu Erasmus +, které finančně podporuje Evropská unie. Studenti dále dostanou
příležitost navštívit kromě skandinávských
zemí – Islandu a Švédska - také Turecko,
Bulharsko, Rumunsko a Polsko.
Během návštěvy jsme provedli studenty,
učitele a tureckého ředitele naším městem. Starosta města přivítal celou výpravu
krátkým projevem, po kterém jsme strávili
odpoledne prohlídkou kaple, evangelického
a katolického kostela. Studenti byli zaujati
odlišnostmi a vzájemným poznáváním. Ve
středu jsme navštívili Pálavu a ve čtvrtek
Brno, které mnohé studenty vskutku okouzlilo. Během prohlídky Špilberku a Petrova
se ozývalo cvakání foťáků a smích studentů. Potom jsme šli prozkoumávat Brno a užili si poslední den.
Díky tomuto projektu jsme mohli umožnit
ostatním nahlédnout do svého života, zvyků a kultury. My si vyzkoušeli být naprosto
zodpovědní nejen za sebe, ale i ty, které
jsme ve svých domovech ubytovali. Nakonec bylo všem líto, že musí ostatní studenti,
které jsme si zamilovali, odjet. Už teď se těšíme, až vyrazíme poznávat ostatní země.
Marcela Pucholdtová

Kloboucká pětka 2015 na cestách
Letošní soutěžní klání žáků 5. tříd z blízkého okolí se neslo v duchu cestování. Po vylosování světadílů, pod jejichž jmény tříčlenná
družstva soutěžila, se páťáci nadšeně vrhli do odkrývání obrázků,
které skrývaly kulturní památky, slavná města a sporty. Pan zástupce se převtělil do postav dvou slavných cestovatelů a zástupci
družstev mohli získat body za správné odhalení třeba Marca Pola.
Vědomostní soutěž, úkol na paměť a indicie v pytlíčku, které vedly
k odhalení tří cestovatelských cílů, byly prubířským kamenem ve
znalostech soutěžících družstev, přesto bodová konta byla poměrně vyrovnaná. Rozhodly až sportovní disciplíny, a tak na stupních
vítězů stála letos tato družstva:
• Základní škola Telnice – dívčí družstvo
• Základní škola Klobouky u Brna
• Základní škola Boleradice
•
Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další cestování s Klobouckou pětkou.
Mgr. Renata Pilařová
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Little Anne
Studenti MěVG se každoročně seznamují se zásadami první pomoci. Gymnázium
vlastní jednu figurínu „Little Anne“, na které si studenti mohou vyzkoušet provedení
KPR (Kardiopulmonální resuscitaci). Letos
nám s proškolením pomohl Adam Zeman,
student maturitního ročníku, který je stážistou u Záchranné zdravotnické služby JMK
a člen Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Kromě teoretických poznatků nás obohatil i
o zkušenosti z praxe. Díky němu jsme měli
při nácviku k dispozici 2 figuríny a též cvičné zařízení AED ( Automatizovaný externí
defibrilátor), jehož použití může výrazně pomoci při záchraně života.
Už ve škole víme, jak na to. A teď nám nezbývá, než doufat, že nabyté poznatky nebudeme muset nikdy v praxi použít.
Petra Lopatářová
MěVG Klobouky u Brna

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

Angličtinář roku 2014/2015
Studenti naší školy se již druhým rokem zúčastnili soutěže Angličtinář roku. Tato soutěž probíhá online po celé České republice a letos
poprvé i na Slovensku a pro studenty je opravdovou výzvou, protože
si mohou ověřit své znalosti ve třech jazykových dovednostech, kterými jsou čtení, poslech a gramatika v úrovni B2-C1, což je již úroveň
vysokých škol.
Z celkového počtu 8119 soutěžících se tři naši nejlepší dostali mezi
prvních 19 procent. Na tuto pozici dosáhl Radek Friedl ze třídy I4.

Druhé místo patří Kamilu Foretníkovi z téže třídy a vítězem naší školy se stal student Marek Konečný, který se svými 90,5 body probojoval mezi prvních 7 procent.
Nejen našim vítězům, ale i všem zúčastněným studentům gratulujeme, protože ukázali, že dovedou obstát v tak náročné soutěži, kde
jim konkurovala nejen řada dalších středních škol, ale i gymnázií z
celé České republiky i ze Slovenska.
Text: Veronika Krůzová

Student MěSOŠ mezi devíti nejlepšími recitátory kraje
Na začátku ledna se v naší škole konala recitační soutěž. Do oblastního kola jsme nominovali dva reprezentanty, kteří 4. února změřili
své síly se studenty klobouckého, hustopečského, velkopavlovického i mikulovského gymnázia. Naši studenti – Vojtěch Bartoš a
Barbora Matějů (oba z oboru Informační technologie) se umístili na
krásném 1. a 3. místě. Vojta postoupil do krajského kola Wolkrova
Prostějova. To se konalo v posledních dnech jarních prázdnin. Vybraní recitátoři měli možnost setkat se již v pátek odpoledne, seznámit se, vyměnit si zkušenosti, zúčastnit se divadelních workshopů,
předvést své výkony ostatním a být hodnoceni lektorským sborem i
ostatními soutěžícími v následných diskuzích. Byly to krásné tři dny
setkávání s múzou. I zde nás potěšilo vysoké hodnocení Vojtova výkonu. Do celostátního kola postoupilo 5 z 27 soutěžících, 4 další byli
oceněni. Vojtěch si odvezl Cenu poroty a těší se na účast v příštím
roce.
Text, foto: Beata Kynclová
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Pár slov od zastupitele
Vážení spoluobčané,
V letošním roce uplyne již 70 let od
skončení II. světové války. A 17. dubna
tomu bude 70 let, co byly osvobozeny Klobouky u Brna.
Základní organizace Komunistické
strany Čech a Moravy v Kloboukách u
Brna si Vám dovoluje obě tato významná výročí připomenout. Škody II. světo-

vé války byly obrovské. Největší tragédií
však byly milióny zmařených lidských životů. Přesto se lidé nepoučili a v různých
částech světa zuří války a opět umírají
nevinní lidé. Hrůzy válek se dají přirovnat snad jenom k přírodním katastrofám.
Přírodní katastrofy nemohou lidé ovlivnit.
Ale války ano, protože je vždy vyvolají
lidé.

Vážíme si toho, že v naší zemi již 70 let
žijeme v míru. Je naším přáním, aby tento
mír byl uchován, aby naše děti, vnoučata a
další generace nemusely hrůzy války prožívat. Aby státní svátek – 8. květen mohli
naši občané trvale slavit jako Den vítězství
– den svobody.
Vladimír Trávníček
zastupitel

II. světová válka

na oslavu 70. výročí od ukončení II. světové války,
která proběhne v 18 hodin u smuteční síně,
při nepříznivém počasí
na Kulturně informačním centru Klobouky.
V programu vystoupí děti z MŠ, ZŠ a MěVG Klobouky.
Akce bude doplněna výstavou fotografií.
19
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Když se řekne 2. světová
Krev, zkáza a zničené životy. Asociací
na téma 2. světové války je mnoho. Snad
proto tolik slavíme den, kdy všechno to,
co nám vyvolává temné vzpomínky, skončilo. Od té doby, kdy padly poslední výstřely, již uplynulo 70 let. A právě to, že
jsme si opět na chvíli mohli oddechnout
od útlaku, slavíme každoročně 8. května
na Den vítězství v Evropě, i přes to, že na
několika místech se stále bojovalo a úplný
klid zbraní u nás nastal až počátkem září.
Tento den jsme stanovili podle západních
velmocí, i když do roku 1989 jsme stále
uznávali 9. května, kdy jsme oslavovali

osvobození Prahy.
Kromě všeobecně známých informací,
které se můžeme dočíst v každé větší encyklopedii, jako to, že se zapojilo 72 států
světa, přičemž se bojovalo na území 40
zemí téměř všech světadílů, a odhadovaný počet mrtvých byl okolo 60 milionů,
však koluje kolem války mnoho legend
a nejasností. Stejně tak se snažíme na
ukrutnosti, které byly na denním pořádku,
zapomenout. Ale jako jindy v historii, i konec války měl svůj rub a líc. Znamenala
absolutní tečku za dlouholetou nadvládou
německy mluvící dynastie, ale také zniče-

ný majetek a životy při ústupu německé
armády před sovětskými a spojeneckými
vojsky.
Důsledky války jsou patrné i dnes.
Z pohledu lidstva šlo o absurdní a nejdelší spor v dějinách, který si vyžádal nejen
mrtvé, ale i zraněné a invalidní, psychické
vyčerpání na frontě i daleko od ní. Válka
si jen brala, ale nedávala nic zpátky. Evropa se stala místem posledního odpočinku
mnoha vojáků – a nejvíce jich potkáváme
především v její střední a východní části.
Eliška Honzírková

Historie hodů
v Kloboukách u Brna
Téměř všichni si ještě pamatujeme, že u nás bývaly hody na
sv. Václava. Ale ti nejstarší si určitě zavzpomínají, že slýchávali
z vyprávění svých předků o hodech "císařských", které se konávaly vždy třetí říjnovou neděli, po svátku sv. Havla, takzvané
"císařské" nebo "havelské hody". Tento jednotný termín slavení
hodů byl nařízen císařem Františkem Josefem II. v r. 1787 proto,
aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v práci na polích,
ale, aby se hody slavily až v době, kdy byla úroda sklizena, a
to včetně vinohradů. V mnoha obcích však stejně byly i v těchto
dobách slaveny také místní hody, takzvané "naše hody", které
se konaly podle doby vysvěcení kostelů či kapliček nebo podle patronů těchto sakrálních staveb v obci. Přesné určení data
změny konání hodů z císařských na svatováclavské v naší obci
je třeba hledat v archívních pramenech, a to je úkol pro bádání
o této záležitosti.
Velký zvrat nastal po rozpadu Rakousko-Uherska v r. 1918,
kdy se většina obcí vrátila zpět ke svým původním termínům
hodů, dodnes však jsou obce, kde se slaví i nadále císařské
hody.
Začátkem roku 2001 za mnou na radnici přišel známý milovník folkloru, pan Josef Polášek, a řekl přímo tato historická
slova:
" Starosto, nyní, když se láme tisíciletí, změňme termín našich svatováclavských hodů na hody sv. Vavřince, podle patrona
našeho kostela". Nemusel jsem dlouho přemýšlet, neboť celou
tuto historii hodů jsem znal z vyprávění mého otce. A tak se
stalo, že v prvním roce třetího tisíciletí se slavily hody v srpnu,
kolem svátku sv. Vavřince. Letos v srpnu tomu tak bude už po
patnácté.
V tomto roce bude zrekonstruována a přistavěna naše stará
sokolovna - podle mé první navrhované studie. Sokolovna u nás
v posledních letech chyběla, protože je naším jediným kulturním
stánkem, který sloužil sportovním a společenským akcím přes
devadesát let.
V roce 1921 se zde konaly první hody, tenkrát byla našimi předky svépomocí přestavěna stodola, kterou obci věnoval
poslední majitel klobouckého zámku, pan Josef Duffek. Školní
tělocvičny, které částečně suplovaly úlohu společenského sálu
v obci, by měly nadále sloužit pouze pro výuku a potřeby škol.
Pamatuji si, že v našem městě bývaly i sály s jevištěm, jed-

Foto Jaroslav Pavlík
ním z nich je současný autoservis pana Mazůrka nebo bývalý
katolický dům "Orlovna" na Masarykově ulici v č. p. 27.
Naše sokolovna má také jedno velké plus, a to, že stojí v
zámeckém areálu, kde je možnost, při pěkném počasí, konání
zábav v krásném prostředí pod širým nebem. Nyní, v novém
provedení, bude sloužit jak klobobouckým občanům, tak i svému okolí.
Snad se o ni bude město vzorně starat i do budoucna, a to
déle než devadesát let.
Jindřich Koubek
první porevoluční starosta města
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Třídíme, třídíme a ještě budeme třídit víc
Klobouky si prošly za dobu třídění odpadu různými více či méně podařenými
etapami. Za nejstarší můžeme asi vzpomínat na Vytopilovu zmolu, která po zaplnění vyžadovala další řešení problému.
Když jsme někdy před 20 lety byli s p.
starostou Koubkem na řízené skládce
komunálního odpadu města Vídně, byli
jsme ohromeni velikostí skládky, na které
se skládkoval komunální odpad tohoto
velkoměsta, samozřejmé oddělené kompostování zelených odpadů- trávy, větví
apod. a prodej kompostu obyvatelům,
k dokonalosti dovedné třídění a využití zimních posypových štěrků, po jejich
proprání a roztřídění podle velikosti další
využití na stavbách v majetku města, samozřejmé třídění skla, PET lahví, velké
sběrné dvory téměř na všechny odpady.
Zrovna v tu dobu měla vídeňská spalovna odstávku, proto se vše ukládalo na
skládku, aby bylo po 3 měsících opět vytěženo, spáleno a na skládku byl uložen
jen popel. Také skládková voda byla pod
kontrolou, aby mimo skládku neuniklo
nic, co by ohrozilo občany. I na vídeňské
radnici, kterou jsme navštívili, měli už v té
době koše na jednotlivé druhy odpadů.
My jsme tehdy byli na úrovni papír – železo. Ale už i u nás svítalo na lepší časy.
Byla vytypovaná lokalita v Martinicích a
když jsme tam dole stáli při slavnostním
otevření, zdálo se, že tato díra nemůže
být nikdy zaplněna. Pan starosta Kou-

bek si to velmi pochvaloval a zlobil se na
mou připomínku, že výhra je jen v tom, že
teď budou Klobouky všechno vozit sem,
že je to první krok v mnoha dalších, které
přijdou. Máme všichni v paměti papírové
sáčky a přechod na mikroten, mléko ve
skleněných vratných lahvích versus tetrapaky , nyní snad pijeme 10x více než
dřív podle PET lahví, kterých je všude
plno. Když jsme tohle všechno přijali za
vlastní, musíme se poprat i s důsledky
této rozmařilosti. Skládka v Martinicích
se nám úspěšně zaplňovala a musela být
provedena rekultivace této části, nyní se
skládkuje na druhé polovině. Rekultivace byla financována z rezervního fondu,
který se povinně tvoří ze zisků, aby byly
prostředky na rekultivaci.
Co všechno město dělá, aby naplnilo
literu zákona o odpadech?
1. Na známých místech jsou kontejnery
na separovaný odpad - papír, 2 druhy
skla, plast, zvlášť vaky na PET lahve, přibudou kontejnery na biologicky
rozložitelný odpad. Téměř každé zastupitelstvo je tento problém znovu
otevřený, probíraný a připomínkovaný – např. množství plastů je nekonečné, další místa pro kontejnery
jsou typována.
2. Občané dostávají pytle na separování PET lahví a tetrapaků, sbíraných
po městě 1x měsíčně
3. Ve městě funguje výkupna druhot-

ných surovin p. Grabovského
4. V areálu bývalého JZD je sběrný dvůr,
otevřeno 2x týdně pro bezplatné ukládání ledniček, televizorů apod.
5. 2x ročně probíhá po městě sběr nebezpečných odpadů – zbytky barev,
postřiků, ředidel atd.
6. Byl realizován dotační titul na kompostéry, které jsou asi v 350 domácnostech.
Možná jsem na něco zapomněla,
proč to všechno připomínám? Řešili jsme
v zastupitelstvu připomínku, že stejně firma Gansewinkel sesype vše dohromady a veze to na skládku. Těžko k tomu
říct, že se to občas neděje a spíš se ptát
proč? Jsou někteří občané barvoslepí?
Ano, nerozeznají bílé sklo od zeleného.
To, že někdo se pečlivě skládá s obaly
od mléka a pak je dá do kontejneru na
papíry, když vedle něho stojí kontejner
na plast? Stačí se jen podívat na kontejnery, je na nich popis, co do nich patří
a co ne. Měli bychom se podívat k našim sousedům dnes už ne na západ, ale
k těm, se kterými jsme v EU, jsou pořád
dál než my. Ještě nás možná čekají v budoucnosti sankce i za neroztříděné odpady v našich vlastních popelnicích, buďme
na vše připravení. Děláme to pro sebe a
své město.
Hana Dršková
zastupitelka

Město Klobouky u Brna pořádá

TRADIČNÍ KLOBOUCKÝ JARMARK
v pátek 1. května 2015, v době od 9.00 hod.
v areálu zámku a na náměstí.
Součástí jsou doprovodné akce, atrakce pro děti,
grilovaná kuřata aj.
Každý kdo má zájem o prodej užitkového zboží, může se hlásit
a získat informace v Městské knihovně Klobouky u Brna,
tel. 519 361 576, 519 361 570, e-mail: knihovna@kloboukyubrna.cz
nebo podatelna@kloboukyubrna.cz
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Florbalová sezóna FbC Aligators vrcholí
Vážení sportovní přátelé, většině družstev
našeho oddílu FbC Aligators zbývají poslední
zápasy v letošní sezóně. Do sezóny oddíl přihlásil 17 družstev, což ho řadí mezi 20 největších oddílů v republice.
Muži IMOS FbC Aligators Klobouky již mají
poslední zápas sezóny 2014/15 za sebou. I
když v polovině sezóny byl postup do play off
velmi vzdálený, tak tým bojoval do posledního kola o postup mezi
8 nejlepších celků. Vítězství v posledním zápase základní části 5:2
nad Z.F.K. AQM Petrovice posunul tým na konečné 7. místo.
Ve florbalu existuje institut vybírání soupeřů pro play off, když
týmy na 1. – 3. místě v tabulce si postupně volí soupeře z týmů
umístěných na 5. – 8. místě. Naše družstvo si vybral na 3. místě umístěný, regionální rival, Sokol Brno I EMKOCase Gullivers.
Dalšími dvojicemi play off byli 1. MVIL Ostrava vs. FbC BD STAV
Frýdek-Místek; Florbal Torpedo Havířov vs. Z.F.K. AQM Petrovice;
FBC Vikings Kopřivnice vs. ASK Bystřice n.P.
První dva zápasy play off se odehráli na soupeřově půdě v Brně.
Již od první minuty sobotního zápasu se podle očekávání na hřišti
dost jiskřilo. Oba týmy mohutně povzbuzovaly jejich fanouškovské
tábory, které nakonec viděly velmi dramatický zápas, jenž skončil
naším vítězstvím 6:5 v prodloužení. Nedělní zápas si už favorité
z Brna pohlídali, když vyhráli 8:3. Stav série na 3 vítězná utkání byl
po prvním víkendu nerozhodný 1:1, a další zápasy se stěhovaly na
naši domácí půdu do Hodonína.
První domácí zápas play off v historii FbC Aligators se nevyvíjel
dobře. V polovině zápasu vedli hosté z Brna 3:2, avšak 182 diváků
sledujících utkání na tribuně nakonec vidělo obrat našeho týmu, a
výhru 5:4. Nedělní zápas sledovalo na tribuně 115 diváků, avšak
ani jejich povzbuzování nepomohlo k vítězství našeho týmu, když
soupeř od začátku dominoval a zaslouženě vyhrál 9:3. Vzhledem ke
stavu 2:2 na zápasy čekal tým rozhodující 5. zápas v Brně.
Rozhodující zápas se hrál netradičně podle nařízení florbalové
unie v pracovní den. Velmi špatná první třetina zápasu rozhodla o
vítězi utkání, když jsme po ní prohrávali 5:0. Naše družstvo se snažilo soupeři jeho cestu do dalšího kola play off ještě zkomplikovat,
ale zápas nakonec skončil výhrou soupeře 6:4.

nek. V současné době zbývají týmu poslední 4 zápasy, ve kterých
chtějí zabojovat o konečné umístění v první polovině tabulky, což
je vzhledem ke zbývajícím soupeřům reálné. Je již vidět vzrůstající
kvalita, která plyne z pravidelného nastupování velké části týmu za
muže v Národní lize.

Z – zápasy, V – výhry, P – prohry, B – body, BV – branky vstřelené,
BO – branky obdržené, BR – brankový rozdíl
Družstvo dorostenců v letošní sezóně hraje o čelo tabulky
v Jihomoravské lize, když tým táhne svými vynikajícími výkony
Thomas Jakubec a brankář Vít Soukup. Již nyní je jasné, že si hráči
zahrají baráž o postup do 1. ligy dorostenců.

Z – zápasy, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – prohry, B – body, BV – branky vstřelené, BO – branky
obdržené, BR – brankový rozdíl
Družstvo juniorů FbC Aligators Klobouky v letošní sezóně působí ve 2. lize. Ligu tým začal rozporuplně, když z prvních 6 zápasů 3
krát remizoval, a stejný počet měl i proher. Podobně jako muži nedokázali junioři zvládnout závěry zápasů, ve kterých vedli i o více bra-

Z – zápasy, V – výhry, P – prohry, B – body, BV – branky vstřelené,
BO – branky obdržené, BR – brankový rozdíl
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I v letošní sezóně se účastní zápasů velké množství mlaNejen o průběhu zápasů všech našich družstev, ale i o akdých florbalistů v dresu FbC Aligators. Pod vedením trenéra
tuálním programu na následující období, si můžete pravidelPavla Volka mladšího a Denise Jakubce hrají své zápasy v
ně přečíst na webových stránkách oddílu - www.fbc-aligators.
lize starší žáci, mladší žáci a elévové. U těchto týmů je hlavní
estranky.cz, případně na facebookové stránce FbC Aligators
(http://1url.cz/LCNZ).
rozvoj schopností jednotlivých hráčů a jejich radost z florbalu.
Nehledí se na výsledky, proto i v lize mladších žáků a elévů se po
Velké poděkování patří všem, kteří s námi spolupracují, ať
vzoru vyspělých sportovních zemí nevedou tabulky.
jsou to sponzoři, rodiče hráčů nebo i hráči samotní, nebo i Vám,
V části ženských družstev se nám velmi daří. Ženy, juniorky fanouškům sportu, kteří tento článek čtete, a tím dáváte najevo
i dorostenky jsou na prvních místech svých soutěží. Ostatní dívčí Váš zájem o náš krásný sport.
mládežnická družstva hrají v soutěžích kluků.
Milan Veselý

Další medaile do sbírky
klobouckých
stolních tenistů
Okresní přebory
Rok 2014 ukončili naši mladí stolní tenisté účastí na okresních
přeborech staršího žactva a dorostu, které se konaly 20. prosince v
Hustopečích. V mnoha odehraných zápasech obou kategorií potvrdili sportovní umění. Dokázali tak, že v kategoriích mládeže patří náš
oddíl k nejlepším na okrese Břeclav.
Výsledky starší žactvo:
Dvouhra starší žáci: 3. Svoboda Petr, 5.– 8. Kalus Tomáš,
Klímek Ondřej, Šubík Jiří.
Čtyřhra starší žáci: 1. Svoboda – Šubík, 3. Klímek – Kalus
Dvouhra starší žákyně: 2. Vodáková Aneta, 4. Knappeová Aneta
Čtyřhra starší žákyně: 2. Vodáková – Knappeová

Okresní přebory Hustopeče

Regionální turnaj v Šitbořicích
Druhá polovina sezóny byla zahájena turnajem mládeže břeclavského regionu v neděli 4. ledna v Šitbořicích. Náš oddíl reprezentovalo celkem 9 sportovců. Stolní tenisté byli rozděleni na kategorie
mladšího žactva a dorostu a v obou zvítězili hráči našeho oddílu. V
mladších to byl Tadeáš Lesovský a v dorostu, ještě mladší žák, Petr
Svoboda.

Výsledky dorost:
Dvouhra dorostenci: 3. Svoboda Petr, 5.-8. Kalus Tomáš, Blažek David,Šubík Jiří, 9.–16. Blažek Petr
Čtyřhra dorostenci: 3. Svoboda – Šubík, 3. Kalus – Nevřivý (Kobylí)
4.–5. Blažek – Blažek
Dvouhra dorostenky: 2. Vodáková Aneta, 5. Knappeová Aneta
Čtyřhra dorostenky: 2. Vodáková – Koberová (Břeclav)

Výsledky mladší žactvo:
1. Lesovský Tadeáš, 6.Knappeová Aneta,
13. Dostál Daniel, 14. Dostál Dominik
Výsledky dorost:
1. Svoboda Petr, 5. Vodáková Aneta, 6. Šubík Jiří,
7. Klímek Ondřej, 9. Kalus Tomáš

Okresní přebory Hustopeče

Turnaj Šitbořice
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Krajské přebory

Dvouhra dorost:
V dorostu se nejlépe dařilo Anetě Vodákové, která v soutěži útěchy
vybojovala 3. místo.

Na přelomu ledna a února pořádal JmSST krajské přebory. Do
této soutěže byli pozváni nejlepší hráči kraje a vítězové okresních
Dvouhra starší žactvo:
přeborů. Do kategorie mladších žáků byli z našeho oddílu nominováLepších výsledků bylo dosaženo v soutěži staršího žactva. Petr Svoni: Klímek a Lesovský , kteří se pro nemoc turnaje nemohli zúčastnit
boda se umístil celkově na 5.–8. místě. Aneta Vodáková s Jirkou
a Svoboda.
Šubíkem skončili na 9 .–16. místě.
Výsledky mladší žáci – Strážnice :
Dvouhra mladší žáci :3. Svoboda Petr
Čtyřhra mladší žáci : 3. Svoboda – Pijáček (Hodonín)
Výsledky staršího žactva – Hodonín :
Dvouhra starší žákyně: 2. Vodáková Aneta
Čtyřhra starší žákyně: 3. Vodáková – Halasová (Šitbořice)
Smíšená čtyřhra starší žactvo: 3. Šubík – Vodáková
Dvouhra starších žáků: 9 –16. Svoboda Petr, Šubík Jiří
Výsledky dorost – Lanžhot :
Dvouhra dorostenek : 3. Vodáková Aneta
Čtyřhra dorostenek: 2. Vodáková – Škňouřilová (St.Lískovec)
Smíšená čtyřhra dorostu: 3. Vodáková – Slavík (Šitbořice)
Takovou medailovou sklizeň nikdo nečekal. Letošní sezóna je pro
náš oddíl v mládežnických kategoriích daleko nejúspěšnější v celé
dlouhé historii.

Krajské bodovací turnaje
V sobotu 28. února odjeli naši nejmladší stolní tenisté do Mikulčic.
Konal se tam krajský bodovací turnaj mladšího žactva. Z našeho oddílu o krajské body bojovali: Aneta Knappeová, Ondřej Klímek,
Petr Svoboda a Štěpán Špaček.
Umístění:
2. Svoboda Petr, 10. Klímek Ondřej, 26. Špaček Štěpán, 42. Aneta
Knappeová.

Krajské bodovací turnaje BTM Ráječko

Sezóna stolním tenistům ještě nekončí. Je třeba dohrát mistrovská utkání OP III a OP II družstev mužů. Muži A si již zajistili účast v
Play-Off o postup do okresního přeboru I a družstvo dorostu má do
Play-Off také slibně nakročeno.
Mládež se zúčastní ještě několika bodovacích turnajů ČR a JmK.
Na závěr chce oddíl uspořádat regionální turnaj mládeže a ke
Dni dětí turnaj rodinných družstev. Přejme si, aby byl i konec letošní
sezóny pro naše hráče úspěšný.
Volek Pavel

Krajské bodovací turnaje BTM Mikulčice

V neděli 1. března pokračovaly krajské bodovací turnaje v Ráječku u Blanska. Zde stolní tenisté bojovali o body v kategorii dorostu
a staršího žactva. Náš oddíl v obou kategoriích reprezentovali: Petr
Svoboda, Jiří Šubík a Aneta Vodáková.
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Krajské přebory Stážnice

Ocenění pro Jaroslava Kratochvíla
Při příležitosti atletického mítinku „Hustopečské skákání“ proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců Hustopečí za rok 2014. Sportovní
komise Města Hustopečí odměnila občana našeho města Jaroslava
Kratochvíla. Za vybojování bronzové medaile, na mistrovství světa
ve stolním tenisu veteránů v Aucklandu, byl vyhlášen druhým nejlepším sportovcem Hustopečí.
Je škoda, že si velkého úspěchu klobouckého sportovce všimli
jen v Hustopečích.
Volek Pavel

Inzerce
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Inzerce

Koupím rodinný dům
v Kloboukách u Brna.
Prosím nabídněte.
Tel. 605 982 553.
Děkuji.

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům, kteří od 1.12.2014 do 16.3.2015 oslavili životní jubileum
70 let
15.12.
24.12.
14.2.

Zdeňka Nagyová, Císařova
Věra Svobodová, Zahradní
Františka Charvátová, Masarykova

75 let
3.2.
3.2.
22.2.
4.3.

Blažena Ponzerová, Bří. Mrštíků
František Třeštík, Císařova
Jaroslav Nejezchleba, Nádražní
Anna Fillová, Zámecká

80 let
6.12.
6.2.
7.2.
16.2.
22.2.
5.3.
11.3.

Zdenka Kosenková, Polní
Antonie Hutáková, Údolní
Josefa Frýbortová, Bohumilice
Anežka Krátká, Zahradní
Věra Procházková, Úzká
Drahomíra Kolková, Starohorská
Věročka Pilátová, Nádražní

85 let
24.1.
17.2.

Konstantin Mráz, Bohumilice
František Válek, Starohorská

91 let
12.2.

Jiřina Kociánová, Dlouhá

92 let
9 1.
9.1.

Ma
e Brau
Brněnsská
Marie
Braunová, Brněnská

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti

Navždy nás opustili

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Václav Papoušek
ita Šťast
tná
Anita
Šťastná
ter Lefk
fká
Ester
Lefká
chaela
ela Slavíková
Michaela
mon
on Huk
Šimon

Vlasta Ambrosová, roč. 1927
Karel Damborský, roč. 1944
Marie Špačková, roč. 1923
Věra Rožnovská, roč. 1924
Jaroslav Šišák, roč. 1925
Růžena Vrbasová, roč. 1924
Jarmila Nádeníčková, roč. 1940
Růžena Brédová, roč. 1943
Josef Nekvapil, roč. 1938
Věra Rozbořilová, roč. 1937

Statistika obyvatel Klobouky u Brna a Bohumilice za rok 2014:
Narozeno:
Přihlášeno k TP:
Zemřelo:
Odhlášeno z TP:

24 dětí
37 osob
26 osob
44 osob

Počet obyvatel přihlášených k TP k 1.1.2015
Klobouky u Brna:
2.168
Bohumilice:
215
Celkem:
2.383

Větrný mlýn č. 1/2015
Občasník občanů klobouckého regionu. Periodický tisk územního samosprávného celku.Vychází 4x ročně. Vydává Město Klobouky u Brna.
Registrováno MK ČR E 11 783. Identif. č. vydavatele 00283258. Odpovědný redaktor Ing. Jaroslav Pavlík. Členové redakční rady: Mgr. Romana Musilová, Eliška Honzírková, Marie Vlčková. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Neprošlo jazykovou úpravou.
Vyšlo dne 30. 3. 2014, nákladem 400 výtisků, cena 25,- Kč. Uzávěrka příštího čísla 5. 6. 2015. Příspěvky do časopisu e-mailem na adresu:
VetrnyMlyn@email.cz, nebo na CD, disketě či jiném elektronickém nosiči, v libovolném textovém editoru, případně na papíře. Fotky nejlépe
v elektronické podobě a nebo klasické fotografie. Sazba: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
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Radniční ples
Foto: Jaroslav Pavlík

Ples MěSOŠ
Foto: Petr Minařík
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Maškarní ples
Foto: Jaroslav Pavlík ml.
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