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Vážení spoluobčané,
letošní rok je pro město plný investičních aktivit. Vedení města se za posledních 9 měsíců podařilo začít, realizovat
a ukončit několik velkých investičních
projektů, jednak za přispění dotační
politiky EU a státu – rekonstrukce kanalizace, revitalizace zeleně ve městě
a energetické úspory areálu MěSOŠ,
ale i jen z vlastních prostředků – rekonstrukce a rozšíření městské sokolovny,
rekonstrukce náměstí II.etapa, část
U školy.
Největší ukončenou akcí je Rekonstrukce a rozšíření městské sokolovny. Jak
bylo řečeno na otevření této budovy –
náklady spojené s vlastní rekonstrukcí
byly ve výši 32 260 tis.Kč, k tomu musíme připočíst náklady na dřevěné obklady ve výši 1 953 tis., na jevištní techniku 1 560 tis.Kč a na pořízení movitého
majetku v částce 1 190 tis.Kč. Jedná se
o nemalé finanční náklady, ale vytvořili jsme nadstandardní podmínky pro
rozvíjení kulturních a společenských
aktivit v našem městě. Toto kulturní
zařízení budou moci využívat pro svoji
činnost všechny školy ve městě, všechny spolky a i jednotlivci. Jak dlouho bez
dalších nákladů na opravy bude záležet
na nás všech, jak se k tomuto majetku
budeme chovat a jak s ním budeme zacházet.
Dalším velkým ukončeným projektem
jsou Energetické úspory areálu MěSOŠ. V rámci tohoto projektu byly vyměněny všechna okna a dveře, provedeno zateplení obvodových zdí včetně
fasády, zatepleny stropy a provedena
výměna starých plynových kotlů za
plynová tepelná čerpadla. Realizaci
provedla stavební firma METROSTAV
a.s. v souladu s harmonogramem a za
celkovou cenu 37 284 tis.Kč. Na úhrady ceny byla použita dotace sz SFŽP
a EU ve výši 25 806 168,-Kč, zůstatek
byl uhrazen z vlastních zdrojů. Tento
projekt řeší jednak snížení nákladů na
provoz MěSOŠ a MŠ, a také vzhled našeho náměstí.
Na tento projekt úzce navazuje i menší
projekt – Rekonstrukce náměstí II. etapa – část U školy. Tímto projektem
řešíme opravu hlavního schodiště do
MěSOŠ, špatný stav anglických dvorků podél hlavní budovy školy a v neposlední řadě i přerostlou a neudržovanou zeleň před areálem školy. Byla
postavena pergola, kterou necháme
porůst vinnou révou, budou vysázeny
vzrostlé stromy – javory, stejně jak na
straně u přestupního terminálu IDS,
umístíme sem i lavičky. Celý tento pro-

jekt zatížil městskou pokladnu částkou
6 032 tis. Kč.
Další projekt, který bude ukončen
k 30.9.2015, je revitalizace zeleně ve
městě. Jedná se o menší projekt, který řeší obnovu topolového stromořadí
na ulici Brněnská včetně obnovy travního porostu a údržbu zeleně – stromů
a keřů na hřbitově. Realizaci provádí
firma KAVYL, spol.s r.o., Mohelno, cena
945 tis.Kč. Na financování tohoto projektu bude využito dotací z programů
SFŽP – 693 tis.Kč.
Samostatnou kapitolou je projekt Kanalizace. Podařilo se nám získat dotaci
na rekonstrukci, jako jednomu z mnoha
uchazečů. SFŽP hlavně podporuje vystavby nových splaškových kanalizací,
takže získat dotaci na rekonstrukci jednotné kanalizace byl husarský kousek.
Soutěže o tuto zakázku se učastnilo 34
uchazečů, vítězem se stalo Sdružení
pro výstavbu kanalizace – IMOS Brno
a.s. a METROSTAV Praha a.s. Přestože práce na rekonstrukci začaly včas,
nedařilo se nám dodržovat harmonogram s objektivních důvodů – umístění
domovních přípojek byla velká neznámá u většiny vlastníků nemovitostí.
Ale tento důvod se postupem času odstranil. Větší problém nastal s opravou
komunikací po výkopech. Původně dle
SoD měla být zapravena jen rýha po
výkopu, avšak převážnou část vozovek
nelze tímto způsobem opravit. Proto se
přistoupilo k řešení, že bude položen
celoplošný bezprašný živicový koberec. Toto městu však přinese posunutí
termínu dokončení. Stav konstrukce
některých vozovek ve městě je žalostný. Jsou úseky, kdy jen na zemině je
položen živicový koberec bez podkladu
z kamene nebo štěrku. Projekt kanalizace je jedním z největších projektu,
který v posledním období řeší. Celkové náklady činí 74 698 tis.Kč bez DPH,
z toho oprava komunikací 11 343 tis.
Kč. V rámci profinancování bude využito dotací z EU a ČR ve výši 52 226 tis.
Kč včetně půjčky ze SFŽP ve výši
5 222 tis. Kč a s úrokovou sazbou 1%
p.a. Zbylou část město pokryje jednak
z úvěru od ČS a.s. s úrokovou sazbou
0,66% p.a. a z vlastních zdrojů.
Poslední projekt, který město v letošním roce zahájilo, je rekonstrukce ulice Brněnská. Jedná se o projekt, který
provádí SUS JMK. Jedná se o celkovou
rekonstrukci komunikace, kde SUS provádí rekonstrukci vozovky a město se
k projektu připojilo s rekonstrukcí od-
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stavných ploch, chodníku a veřejného
osvětlení. Dále zde bylo přistoupeno
na základě požadavku některých občanů města k vybudování autobusové
zastávky na výstup ve směru od Brna.
Jedná se o projekt, který je spolufinancován z prostředků EU přes SFDI,
proto termín dokončení je 15.11.2015.
Spoluúčast města na této akci je ve
výši 6 301 tis.Kč bez DPH, projekt provádí stavební firma STRABAG a.s.
Z výše uvedeného vyplývá, že město se stalo jedním staveništěm. Tento
stav nám přinesl negativa – ve zvýšené prašnosti, zhoršenému přístupu do
svých bytů a pohybu po městě.
Ale na druhě straně musíme také vidět
i pozitiva, které tyto projekty přinesou zlepší se vzhled našeho náměstí, sokolovna svou architekturou a provedením
patří mezi stavební skvosty Jižní Moravy, ulice Brněnská se stane důstojnou
příjezdovou cestou do města včetně
obnovené topolové aleje.
Vedení města má snahu nejen stále zlepšovat vzhled města, ale podílí
se na většině aktivit ve městě. Pořádá nebo přispívá na veškeré kulturní
a společenské akce. V historii města
ještě takový „pohyb“ nikdy nebyl zaznamenán, přesto to nemělo na pořádání
tradičních kulturních akcí žádný dopad.
Společně s chasou uspořádalo tradiční
Svatovavřinecké hody za hojné účasti
spoluobčanů a chas z okolí.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
stárků, starkám, chase, jejím rodičům
a všem , kteří se podíleli na přípravě
a organizaci hodů. Je to určitý dar těchto spoluobčanů ve prospěch ostatních,
ve prospěch udržení tradic v našem
městě. Děkuji Vám.
To samé platí i pro naše spoluobčany
v Bohumilicích. Děkuji Vám za Vaše aktivity, které děláte ve prospěch občanů
Bohumilic – ať jsou hody či sousedské
dny.
Jak jsem se zmínil, ještě je před námi
do konce roku mnoho práce. Jednak
musíme všechny projekty úspěšně
dokončit a pak následně upravit veřejná prostranství, upravit si kolem
svých nemovitostí tak, aby město bylo
opět upravené. Jsem přesvědčen, že
všechny úkoly, které jsou rozpracovány a mají být letos dokončeny, úspěšně
zvládneme.
Ing.Zdeněk Lobpreis

ZPRÁVY
z radnice

7. Zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne
18.6.2015
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• Ověřovatele zápisu o průběhu 7.zasedání zastupitelstva města pan Pavel
Volek a pan Ing. Petr Pilař
• Návrh rozpočtového opatření č.3/2015.
• Přidělení zakázky „Poskytnutí úvěru
– zateplení MěSOŠ a další projekty“,
společnosti Česká spořitelna a.s., se
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140000, IČO 45244782 a pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí
o přidělení zakázky.
• Smlouvu o úvěru č. 10948/15/LCD na
úvěrovou částku ve výši 21 mil. Kč se
splatností do 31.12.2029, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,96% ročně, bez
zajištění. Zastupitelstvo města zárověň pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o úvěru.
• Provedení protipožárního nátěru a laku
na dřevěných obkladech interiéru v sokolovně za cenu ve výši 136.990,- Kč
bez DPH.
• Pořízení dvou fototapet s motivem větrného mlýna, které budou umítěny do
interiéru sokolovny, za cenu ve výši
25.600,- Kč bez DPH.
• Smlouvu o reklamě a propagaci
č. 15010429/St uzavřenou se společností Metrostav a.s, se sídlem
Koželužská 2450/1, Praha 8, na základě které bude městu poskytnuta částka
ve výši 15 tis. Kč.
• Příkazní smlouvu na činnost dotačního
managmentu v projektu Operačního
programu Životní prostředí Prioritní
osa 3 - pro akci „Energetické úspory
areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna“- v rozsahu
podpora řízení a monitoring dotačního projektu, uzavřenou se společností
ASA EXPERT a.s., Lešetínská 626/24,
Ostrava- Kunčice.
• Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s Jihomoravských krajem, Žerotínovo
náměstí 449/3, 601 82 Brno. Smlouva
je uzavírána v rámci realizace stavby:“Klobouky u Brna - kanalizace“ na pozemcích – silnice III. třídy, ve vlastnictví
Jihomoravského kraje - parc.č. 1251/1
a 2405/2, oba v k.ú. Klobouky u Brna.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně,
a to za jednorázovou náhradu ve výši
3000,- Kč/případ bez DPH.
• Uzavření Dohody o provedení zá-
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chranného archeologického výzkumu na stavbě „Rekonstrukce náměstí
v Kloboukách u Brna- II. Etapa- část
A- U školy“, uzavřenou s Ústavem archeologické památkové péče Brno,
Kaloudova 30, 614 00 Brno.
Uzavření Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb v katastrálním
území města Klobouky u Brna, uzavřenou se společností OP Security s.r.o.,
třída Kapitána Jaroše 8, 602 00 Brno.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s účinností od 1.8.2015 do 31.12.2015.
Prodej části pozemku parc.č. 13 v k. ú.
Klobouky u Brna o výměře asi 70 m² dle
přiloženého plánu panu.....za nabízenou částku 250,-Kč/m². Žadatel uhradí
náklady spojené se zaměřením a vypracováním geometrického plánu a vkladem do katastru nemovitostí.
Záměr na odprodej části pozemku pod
garáží parc.č. 257 v k.ú. Klobouky u Brna
za minimální cenu 250,-Kč/m². Žadatel
uhradí náklady spojené se zaměřením
a vyhotovením geometrického plánu
a vkladem do katastru nemovitostí.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti se společností O2
Czech republic a.s. v zastoupení společnosti Vegacom a.s. Na pozemcích
parc.č. 1871/9, 1832/4, 1833, 1834,
1835/1, 1844/1, 1845, 1846, 1547,
1848/2, 1848/1, 1849, 1850/3 a 1851/6
– v k.ú. Klobouky u Brna.
Pacht části pozemků v k.ú. Klobouky
u Brna parc. č. 2914/133 o výměře 128
m² orné půdy, parc.č. 2927/7, 2927/9,
2927/10 o celkové výměře 75 m² ostatní plochy se společností MND a.s.,
Hodonín za nabízenou částku 5000,-Kč
ročně. Součástí smlouvy bude podmínka vybudování protihlukové zdi a dále
požadavek města aby cesty, které bude
společnost využívat ,byly dány do původního stavu. Zastupitelstvo navrhuje
zaevidovat stav cest před zahájením
prací, pro porovnání se stavem po dokončení prací.
Ukončení Smlouvy o nájmu pozemků
č. 1/2014 ze dne 2.9.2013 a dodatku
č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků č.
1/2014 výpovědí ze strany pronajímatele. Vzhledem k úmrtí nájemce a různým právním výkladům na řešení této
situace, bude nájemní smlouva včetně
dodatku č.1 ukončena k 30. 9. 2016
s tím, že výpověď ze strany města bude
podána nejpozději do 1.10.2015. Záměr
na pacht pozemků, které jsou součástí
Smlouvy o nájmu pozemků č. 1/2014 ze
dne 2.9.2013 a dodatku č. 1 ke Smlouvě
o nájmu pozemků č. 1/2014 bude vyhlášen v příštím roce 2016.
Žádost o podnájem bytu č. 10, v suterénu bytového domu č.p. 829, na ulici
Kašnická 3, 691 72 Klobouky u Brna.
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Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových
prostor č. 1/2012 ze dne 31.7.2012
s ..... a to dohodou ke dni 31.10.2015
v souladu se zněním nájemní smlouvy.
Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 169 na náměstí Míru
1, Klobouky u Brna, parc.č. 1 v k.ú.
Klobouky u Brna o výměře 71 m² s možností pronájmu od 1.11.2015.
S oplocením pozemku parc. č.2458/65
u bytu na ulici Wolfové 9.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
10289/15/LCD a pověřuje starostu města jeho podpisem.

•
Zastupitelstvo města bere na vědomí
• Zvýšení ceny měsíčního poplatku za
kabelovou televizi o 20,- Kč s tím, že
s platností od 1.8.2015 bude celková
paušální cena pro poplatníka kabelové
televize 200,-Kč měsíčně.
8. Zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna, konané dne
3.9.2015
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• Ověřovatele zápisu o průběhu 8.zasedání zastupitelstva města pan Vladimír
Trávníček a pan Vlastimil Bobrovský .
• Návrh rozpočtového opatření č.4/2015.
• Změnové listy ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázaky „Energetické
úspory MěSOŠ v Kloboukách u Brna „,
uzavřené se společností ASA EXPERT
a.s. Lešetinská 626/24, 719 00 Ostrava
na vícepráce po odečtení méněprácí
v celkové výši 577 843,55 Kč.
• Změnové listy č.2,4,5,6,7,8,9 a 10 ke
Smlouvě na akci „Klobouky u Brna –
kanalizace“, uzavřené se společností
Sdružením pro výstavbu kanalizace
Klobouky u Brna, se sídlem vedoucího
účastníka IMOS Brno a.s., Olomoucká
174, 627 00 Brno v celkové výši
3.373.712,27 Kč.
• Vyhlášení výběrového řízení - jednací řízení bez uveřejnění podlimitní
na změnové práce u akce „Klobouky
u Brna – kanalizace“, dle změných listů
č.2,4,5,6,7,8,9 a 10, s tím že výběrové
řízení provede společnost „Eurovision
a.s. , Brno, Veveří 102“ .
• Návrh Smlouvy o dílo III/4213 Klobouky
uzavřené se společností STRABAG
a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle
198/21 na zhotovení stavebních objektů – chodníky, parkovací stání a veřejné
osvětlení v rámci veřejné zakázky na
rekonstrukci ulici Brněnská - „II/4213
Klobouky“ a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
• Podíl města ve výši 6.304.962,60 Kč
bez DPH na vybudování chodníků, odstavných stání a veřejného osvětlení ülice Brněnská .
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Nabídku společnosti Eurovision, a.s.
Veveří 102, 616 00 Brno na činnost
technického dozoru investora za
cenu 49.200,-Kč bez DPH, pro akci“
Rekonstrukci chodníků, parkovacích
stání a VO na ulici Brněnská .
Nabídku společnosti Eurovision, a.s.
Veveří 102, 616 00 Brno na činnost koordinátora BOZP za cenu 22.600,- Kč
bez DPH pro akci“ Rekonstrukci chodníků, parkovacích stání a VO na ulici
Brněnská “.
Přidělení zakázky „Revitalizace veřejného osvětlení ve městě Klobouky
u Brna“, firmě pana Karla Šabaty, Velké
Němčice, za nabídkovou cenu ve výši
575 199,- Kč včetně DPH.
Prodej části pozemku parc. č. 257 v k.ú.
Klobouky u Brna, za cenu 250 Kč/m²
panu ..... Žadatel uhradí náklady spojené se zaměřením a vyhotovením geometrického plánu včetně nákladů spojených s vkladem do katastru nemovitostí.
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Zastupitelstvo města neschvaluje
• Záměr na prodej části pozemku parc.č. 63/1 v k.ú. Bohumilice.
•
• Záměr na prodej pozemků parc.
č. 3047/339,3047/416 v k.ú. Klobouky
u Brna.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
• Výsledek výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce
„II/4213 Klobouky“, dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou městu zaslal zadavetel VŘ Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, nejvýhodnější na- •
bídku předložila firma firma STRABAG
a.s., odštěpný závod Brno za nabídkovou cenu ve výši 16 517 331,42 Kč bez
DPH.
9. Schůze Rady města Klobouky
u Brna, konané dne 21.8.2015
Rada města schvaluje
• Návrh Smlouvy č. 031149/15/OKH
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na „Nákup nadzemních požárních výtokových stojanů,
výzbroj aj. prostředků“, ve výši 100.000,Kč.
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 201406901/0895/14/PS, uzavřený se
společností IMOS Brno,a.s, se sídlem
Olomoucká 704/174, Brno.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřený se společností D-cinema, s.r.o.,
Jankovcova 1037/47, 170 00 Praha 7.
• Změnové listy Rekonstrukce a rozšíření
sokolovny Klobouky u Brna na dodávku
a montáž dveřních vložek FAB v ceně
14.630,- Kč bez DPH a rolety do šatny
v ceně 27.211,-Kč bez DPH.
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Provozní řád Městské sokolovny“ včetně poplatků za pronájem prostor sokolovny.
Smlouvu o reklamě a propagaci, uzavřenou se společností IMOS Brno,a.s,
se sídlem Olomoucká 704/174, Brno,
na základě, které bude městu poskytnuta částka ve výši 25 tis. Kč.
Žádost pana …..o ukončení pachtu pozemku parc.č. 3031 - v k.ú. Klobouky
u Brna o výměře 684 m² vinic v trati Pod
plunary.,
Záměr na pacht pozemku parc.č. 3031
– v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 684
m² vinic v trati Pod plunary, a to s účinností od 1.10.2015 za obvyklé pachtovné 1500 kč/ha/rok.
Pacht pozemků parc.č. 2736/4, 2710/57,
2735/62, 2713/1 – v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 0,1613 ha vinic za obvyklé pachtovné 1500,-Kč/ha/
rok, společnosti Pavlovín, spol. s.r.o.,
691 06 Velké Pavlovice.
Žádost pana …. o ukončení pachtu pozemků parc. č. 433/2,429/1,427/23,427/5
– v k.ú. Bohumilice o výměře 0,925 ha.
Uzavření Smlouvy č. 40444/1/2015
k pozemku parc. č. 298 v k.ú. Klobouky
u Brna o budoucí smlouvě o zřízení
VB mezi smluvními stranami Město
Klobouky u Brna jako povinný a RWE
GasNet, s.r.o. v zastoupení RWE
Distribuční služby, s.r.o. jako oprávněný
a investorem.... za jednorázovou úplatu
ve výši 100 Kč bez DPH. Na pozemku
bude zřízeno věcné břemeno plynárenského zařízení v rozsahu 1m na obě
strany od jeho půdorysu.
Smlouvu na technické a projekční práce
akce„Revitalizace veřejného osvětlení
ve městě Klobouky u Brna“ včetně podání žádosti o dotaci a zpracování výběrového řízení za dohodnutou cenu ve
výši 32 tis. Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se
společností Efektivní Osvětlování s.r.o.,
Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa.
Kalkulaci ceny otopu pro nebytové prostory v budově Městského úřadu. Pro
rok 2015 je cena za otop 1 m3 ve výši
61,- Kč.
Finanční dar pro stárky na organici
Svatovavřineckých hodů, ve výši 10 tis.
Kč.
Přijetí daru ve výši 217.807,-Kč, pro
MěSOŠ Klobouky u Brna v rámci projektu DIKYPR a.s., Hlinky 118, Brno
Záměr na prodej movitého majteku
města - služební osobní automobil
Škoda Felicia, SPZ- 3B43156, s tím že
záměr bude zveřejněn od 27.7.2015.
Cenu tepla za rok 2015 v Domě s pečovatelskou službou ve výši 589,-Kč/ GJ.
Úpravu ceníku pečovatelské služby
města Klobouky u Brna s účinností od
1.8.20015.
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Poskytnutí neinvestičního příspěvku na
XXIII. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií ve výši 1.000,-Kč projekční a inženýrské společnosti prostřednictvím nadačního fondu Gaudeamus
Cheb, Nerudova 7, 350 02 Cheb.
10. Schůze Rady města Klobouky
u Brna, konané dne 25.8.2015

Rada města schvaluje
• Úhradu faktury za pronájem mobilních
toalet ve výši 3.800,- Kč a faktury za
pronájem pěti přenosných stánků ve
výši 1.200,- Kč na akci 30.let obnovy
větrného mlýna.
• Žádost pana … o ukončení pachtu pozemku parc.č. 3035/7 - v k.ú. Klobouky
u Brna o výměře 500 m² vinic, označenou v evidenci propachtovatele jako vinice č. 19.
• Záměr na pacht pozemku č. 3035/7
v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 500 m²
vinice, označenou v evidenci propachtovatele jako vinice č.19, a to s účinností od 1.10.2016 za obvyklé pachtovné
1500 Kč/ha/rok.
• Žádost pana …. o ukončení pachtu
pozemků parc.č. 3035/5, 3035/7 v k.ú.
Klobouky u Brna o výměře 500 m² vinic,
označená v evidenci propachtovatele
jako vinice č.8.
• Záměr na pacht pozemků č. 3035/5,
3035/7 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře
500 m² vinic, označená v evidenci propachtovatele jako vinice č.8, a to s účinností od 1.10.2015 za obvyklé pachtovné 1500 Kč/ha/rok.
• Uzavření
Smlouvy
č.
HO014330033181/022 pro stavbu realizovanou pod názvem „Klobouky,
Brněnská, obnovaNN“, za účelem umístění distribuční soustavy- Kabel NN, trasa cca 851m a pozemcích: parc. č.,750,
751/1, 766/1, 1145, 1146/1, 1148/1,
1148/2, 1250, 1252/1, 1253/1, 1253/2,
1264, 1282, 1307, 1370/2, 1392/1,
1393/1, 1402/1, 1437, 1456/2 v k. ú.
Klobouky u Brna se společností E.ON
Distribuce, a.s. v zastoupení E.ON
Česká republika, s.r.o.Věcné břemeno
bude sjednáno za jednorázovou úplatu
27.580 Kč bez DPH.
• Uzavření
Smlouvy
č.
HO014330034384/001 pro stavbu realizovanou pod názvem „ Klobouky,
Nádražní, vVN, Hovězák“ („dále jen distribuční soustava“), za účelem umístění
distribuční soustavy – stožáru venkovního vedení NV, vedení NV, uzemnění na pozemku parc. č. 1630/50 v k.ú.
Klobouky u Brna se společností E.ON
Distribuce, a.s. v zastoupení E.ON
Česká republika, s.r.o. Věcné břemeno
bude sjednáno za jednorázovou úplatu
5000 Kč bez DPH.

•

•

•

Uzavření
Smlouvy
č.HO
–
014330034384/005 pro stavbu realizovanou pod názvem „ Klobouky,
Nádražní, vVN, Hovězák“ („dále jen
distribuční soustava“), za účelem umístění distribuční soustavy - vedení VN na
pozemku parc. č. 276/24 v k.ú. Kašnice
se společností E.ON Distribuce, a.s.
v zastoupení E.ON Česká republika,
s.r.o. Věcné břemeno bude sjednáno
za jednorázovou úplatu 1000 Kč bez
DPH.
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030026106/001 pro stavbu realizovanou pod názvem „Klobouky
u B.,rozš. KNN, Vystoupil“ (dále jen
stavba“), za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení
NN na pozemku parc. č. 1283/1 v k.ú.
Klobouky u Brna se společností E.ON
Distribuce, a.s. v zastoupení E.ON
Česká republika, s.r.o. Věcné břemeno bude sjednáno za jednorázovou
úplatu 500 Kč bez DPH.
Žádost o pronájem nebytových prostor - stávající cukrárna a kavárna v přízemí budovy zámku – nám. Míru
č. p. 169, Klobouky u Brna, na pozemku parc. č. 1 v k.ú. Klobouky u Brna

•

•

•

•

•
•

paní ….. za nabízenou výši ročního nájemného 60.000 Kč, a to s účinností od
1. 11. 2015.
Kácení dřeviny jasanu ztepilého rostoucího na břehu potoka, na ulici Příční na
pozemku parc. č. 1109/1 v k.ú. Klobouky
u Brna a navrhuje náhradní výsadbu
2 ks dřeviny viz. plán náhradní výsadby.
Vzhledem k hrozícímu nebezpečí, které
prasklý kmen jasanu představuje, bude
kácení provedeno v co nejkratší lhůtě.
Nabídku pana Davida Štrobla na činnost
technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP za cenu 15 tis.
Kč, pro akci“Rekonstrukce sokolovny,
Klobouky u Brna - dřevěné obklady.
Nabídku společnosti Eurovision, a.s.,
Veveří 102, 616 00 Brno, ve věci organizačního zajištění jednoho jednacího
řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na investiční akci „Klobouky
u Brna – kanalizace“ za nabízenou cenu
ve výši 8.470,- Kč.
Nabídku
společnosti
INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské
náměstí 5, 602 00 Brno na zajištení TDI
na akci Rekonstrukce náměstí.
Návrh Směrnice č.21 Odpisový plán .
Návrh Smlouvy o spolupráci uzavřenou
s ....., předmětem smlouvy je spoluprá-

•

•

ce pro získání investora pro vybudování
komlexu termálních lázní, toto smlouva
nezavazuje město k úhradě žádných
nákladů.
Žádost Mateřské školy Klobouky u Brna
o převedení finančních prostředků ve
výši 120 tis. Kč z rezervního fondu do
investičního fondu .
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2015
v rámci Programu rozvoje venkova na
akci „Dotace úroků z úvěrů na zateplení Základní školy a MěVG“, ve výši
55.000,- Kč.

Rada města neschvaluje
• Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostorč. 1/2012 stávající cukrárna a kavárna - v přízemí budovy zámku – nám. Míru č.p.
169, Klobouky u Brna, na pozemku
parc. č. 1 v k. ú. Klobouky u Brna se
současnými nájemci panem ... a paní
…. a potvrzuje původní rozhodnutí Zastupitelstva města Klobouky
u Brna ze dne 18.6.2015, kdy bylo
usnesením č. 20/15/7ZM rozhodnuto o ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 1/2012 ke dni
31. 10. 2015.

Významné dny ČR
1. 10. – Mezinárodní den seniorů
V druhé polovině 20. stol. se prodloužila průměrná délka života
o celých dvacet let. Tradiční věková pyramida, ve které mladí
značně převládají nad staršími se postupně mění v opak. A proto
připomeňme mladým, že: „ Co jste vy, byli jsme i my. A co jsme
my, budete jednou i vy.“
28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu
Na vzniku Československa se zásadní měrou podílelo několik
významných československých osobností v čele s T. G.
Masarykem. Ten společně s M. R. Štefánikem a E. Benešem
založili prozatímní československou exilovou vládu.
2. 11. – Památka zesnulých
V Evropě má tento den prastarou
tradici sahající až do keltských časů.
Vzpomínkou na své blízké zemřelé si
tak připomínali, že i oni jednou nastoupí
cestu na druhou stranu. Protože si lidé
potřebovali toto nepěkné připomenutí
reality nějak vylepšit, upínali se k teorii
posmrtného bytí. A tak hořící svíce a živé
květiny na hrobech představují symbol
věčného života.
Položte i vy na hrob svých blízkých kytičku
a zapalte svíčku, postůjte chvíli v tiché
vzpomínce.

11. 11. – Den válečných veteránů
Od listopadu 2011 je tento významný den připomínán i ČR. V
Londýně, v Paříži i v dalších městech dohodových států byl
připomínán již v roce 1918 jako výročí ukončení 1. světové války.
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii
Začátek sametové revoluce studentů, která předznamenala pád
komunistického režimu v ČSSR.Tento den je také mezinárodním
dnem studenstva a připomíná tragické události k nimž došlo
v období od 28. 10. – 17. 11. 1939 v tehdejším protektorátě Čechy
a Morava. Byl vyhlášen v roce 1941 v Londýně. MDS je jediným
dnem mezinárodního významu, který má český původ.
M. Vlčková

přijíždí na bílém koni. Také se otvírají první
láhve vína s podzimní sklizně. Rituál otvírání
mladých vín spadá do časů vlády císaře
Josefa II. Byl to čas hodování a bujného
veselý, kdy sklizeň byla pod střechou a za
dveřmi už čekal Advent s půstem.
25. 11. Sv. Kateřina
Je považována za jednu z nejvýznamnějších žen církevních dějin. V roce 1461 byla
svatořečena papežem Piem II. od roku
1999 je patronkou Evropy.

věřila svobodná děvčata, kterým větvička
rozkvetla do Vánoc, že se jistě do roka
provdají. I když dnes většinou přineseme
z květinářství vánoční hvězdu nebo
brambořík a dnešní děvčata nejsou již tak
vdavekchtivá.

6. 12. Sv. Mikuláš
Někdy v osmém století v Rusku, jehož byl
patronem, se začal šířit kult sv. Mikuláše
do dalších slovanských zemí.
K jeho postavě váže i několik legend,
o kterých zde již bylo psáno. My jej známe
4. 12. Sv. Barbora
asi už sto let s dlouhými bílými vousy,
Je to období, kdy si dáváme napučet v červeném plášti s berlou a mitrou na hlavě
11. 11. Svatý Martin
větvičky různých dřevin jejichž květy nás s doprovodem anděla a čerta. Mikulášská
Je s ním spojena pranostika sv. Martin mají na stole potěšit o štědrém dnu. Dříve nadílka je jednou z nejrozšířenějších tradic
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u nás. Smysl zůstal stále stejný obdarovat bylo již hodně napsáno o vzniku a zvycích 31. 12. Silvestr
a bylo by zbytečné se opakovat.
a udělat radost dětem.
Starý rok končí, nový začíná a nám je tak
trochu smutno v duši. Prožili jsme dny pěkné
26. 12. Sv. Štěpán
24. 12. Štědrý den
i horší, radosti větší i menší, smutky… ty jsou
Křesťanské Vánoce do sebe vstřebaly Tradicí tohoto dne jsou obchůzky smutné vždy. Ale v každém z nás je i kus
řadu zvyků spojenou s oslavou zimního koledníků. Chceme-li uctívat tradice je životního optimismu, loučíme se se starým
slunovratu. Vzdělaný mnich Jan z Holešova nutné pochopit jejich smysl a symboliku. rokem vesele a právě tak přivítáme nový
sepsal v Břevnovském klášteře více než Historie vánočních koled sahá do 13. stol. rok. Proto i prostředí, ve kterém se budeme
před půl tisíciletím spis Štědrý večer, Lidová víra připisovala vánočním koledním loučit, si vytvořme veselé a pěkné a půlnoci
v němž zachytil vánoční obyčeje a zvyky obchůzkám magickou moc. Měly přinést si připijme mnoho zdaru. Tak šťastný a veselý
M. Vlčková
našich předků. V předešlých číslech VM štěstí a blahobyt do každého stavení.
Vám všem.

Mezinárodní den seniorů
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ.
Zastavte se na chvilku, vzpomeňte na svoje blízké a v tento den udělejte radost rodičům, babičkám a dědečkům. Udělejte
si spolu výjimečný den, jděte na procházku, zastavte se na kávu nebo je pozvěte do divadla.
V rámci projektu NESEĎ DOMA připravujeme pro seniory v našem městě malou anketu, ve které se mohou vyjádřit
k zájmu o realizaci společně využitého času.
Buďte součástí budování tradice oslav seniorů i v našem městě. Podpořte dobrou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží naše
poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu i blízké.
Jarmila Janoušková

Rod Kaschniců
Letos v červnu oslavila Kašnice 230 let
od svého založení. Rok 1785 je spjat se
jménem barona von Kaschnic, po němž
také nese své jméno. Kdo to vlastně byl
a odkud pocházel?
Rod Kaschniců (Kaschnitz von Weinberg ) pochází z Hornorakouského města
Gmundenu a jejich jméno se prokazatelně
objevuje již v 16. století. R. 1564 je šlechtic lord Kaschnitz, někdy také Khaschnitz,
radním v městě Gmunden. Od roku 1584
Kaschnitzové pracovali více než 40 let
v kancelářích solné komory v Gmundenu
(proto také je v jejich znaku solnička).
Z genealogického hlediska rodu Kaschnitzů je významný Jan Adam Kaschnitz, (*1629 – +1709), zakladatel tří větví
rodu Kaschnitzů. Potomci 1. větve dožili
až do současnosti, většinou žijí v Rakousku, jedna rodina v USA. 2. větev, do níž
patří Antonín Valentin Kaschnit, zakladatel
Kašnice, končí roku 1890 Karlem Josefem
Kaschcnitz. Potomci 3. větve se dožili současnosti a r. 2005 navštívil Julius Kaschnitz, nar. 1948, s manželkou Margit a dcerou
Rominou obec Kašnici .Tato rodina žije
v současnosti ve Vídni.
V letech 1625 a 1632, v období selských válek v Horním Rakousku, získal
Jan Baptista Kaschnitz, dědeček Antonína
Valentina Kaschnitze, 10. 3. 1701 za věrnost dědičný rytířský diplom – inkolát ( příslušnost ke šlechtickému rodu) od císaře
Leopolda. Jeho syn Johann Baptista Josef

(1705 – 1753), otec Antonína Valentina,
kupuje roku 1714 obce Dolenice, Hajany
a Syrovice za 10100 rýnských zlatých.
Majetky vlastnili především na jižní
Moravě kolem Brna (Šlapanice, Jiříkovice) a není bez zajímavosti, že predikát
„z Weinberga“ údajně pochází od obce
Vinohrádky na Brněnsku ( Weinberg), založené r. 1783, jak uvádí některé prameny.
Tato informace zřejmě nebude správná,
neboť tento predikát Kaschnicové používali již mnohem dříve, než byla obec Vinohrádky založena. Spíše tato obec dostala
název (podobně jako Kašnice) podle přídomku zakladatele Adama Valentina Kaschnitze von Weinberk.
Ve znaku měli Kaschnitzové v černém štítu zlatého lva, držícího
v předních tlapách stříbrnou solničku. V klenotu jsou buvolí rohy
s nátrubky, pravý dělený
Znak z roku 1701 černo-zlatě, levý obráceně, a mezi nimi je lev se solničkou ze štítu.
Přikrývadla jsou černo-zlatá.
Baron Antonín Valentin Kaschnitz
von Weinberg se narodil 7. 1. 1744 ve
Vídni a od mládí se věnoval hospodářství,
zajímal se o reformy a nové technologie.
Vystudoval právo v Římě a již od dětství se
také pohyboval v kruzích, které byly nakloněny hospodářským reformním návrhům.
Seznámil se s reformou, které autorem byl
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František Antonín Raab, a kterou v našem
prostředí známe pod pojmem „raabizace“.
Později se stal čelným představitelem
hospodářských změn v době josefinismu.
Byl dvakrát ženatý. Roku 1769 se ve Vídni poprvé oženil s Marií Rozálií von Kaschnitz, rozenou Koczian ( nar. 2. 9. 1750
ve Vídni, zemřela 4. 4.1808). Po její smrti
se oženil podruhé s Ludmilou,( nar. 1786,
zemřela 1817 v Gratzu), dcerou Hofratese von Schindler. Z prvního manželství
měl 4 děti:
1. Karel, jediný pokračovatel této linie
rodu Kaschnitz až do roku 1890.
Oženil se s Elisabeth Fiedler a měl
3 děti
Karla Wilhelma, nar. r. 1813, zemřel
r. 1876. Oženil se s Emilií Gostynskou,
jeho syn se jmenoval Karel Johann nar.
1848 – 1892 a vnuk Karel Josef, nar.
1890, u něhož tato rodinná linie Kaschnitzů končí.
Rozálii
Josefu
2. Julie, zemřela jako dítě
3. Marii Rozálii Nepomucenu, nar.
27. 10. 1775 ve Vídni, zemřela
10. 2. 1802, provdala se za Fridricha
Sigismunda von Vockel. Jejich dcera
Marie Rozálie Therezie ( *1801 ve Zdislavicích – +1830 ve Vídni) se provdala
do známé rodiny Dubských v Třebomyslicích, zemřela po porodu svá dcery
Marie von Ebner-Eschenbachové, hraběnky Dubské, rakouské spisovatelky,

Antonín Valentin sv. p. Kaschnitz
zu Weinberg 1744-1812
píšící v českých zemích,
která je považována za
nejvýznamnější německy
píšící autorku 19. století.
4. Terezie Kaschnitz von
Weinberg, nar. r. 1780,
zemřela r. 1818. R. 1802
se ve Zdounkách provdala za Wilhelma Georga Podstatzki- Prussinowitze, nar. r. 1781
Litenčicích, zemřel 1833
v Praze. Spolu měli syna
Franze Wiliema.
V druhém manželství měl Antonín Valentin Kaschnitz dvě děti:
5. Josefínu, zemřela r. 1810 v Praze jako
malé dítě
6. Rozálii, zemřela r. 1810 v Praze jako
malé dítě
V roce 1782 se stal Antonín Kaschnitz
ekonomickým správcem moravských královských měst, o čtyři roky později je za zásluhy
povýšen do stavu svobodných pánů a zároveň v roce 1789 dosahuje vrcholu kariéry
- stává se dvorním radou a spolupracuje na
patentu, kterým měla být zrušena robota.

Marie Rozálie Kaschnitzová
roz. Kotzian, 1. manželka
V 18. století vlastní zámek
Dobratice, nacházející se asi
13 km od Českého Těšína.
Po Kaschnitzích přechází Dobratice a přičleněné panství
Bukovice pod panství Dolnotošanovické.
V letech 1786 – 1800
vlastní zámek Zdislavice na
Zdounecku u Kroměříže. Panství v roce 1786 koupil v dražbě za 30.000 zlatých, a pod
jeho vedením se z něj stává
prosperující hospodářství. Drobný statek
Zdislavice s obcemi Hoštice, Honětice a Litenčice, s malým počtem poddaných, nacházející se v chudém kraji, kde venkované
museli tvrdě dřít, bylo považováno za zcela
nevýnosné. Za krátkou dobu zde Kaschnitz vytvořil doslova vzorové vrchnostenské
hospodářství, orientované na vysoce profesionálně vedený chov ovcí, pěstování jetele
a ovocnářství. Zámek nechal přebudovat
v pozdně barokním slohu. Kolem zámku
nechal vybudovat romantický park. Roku
1800 Kaschnitz Zdislavice prodal svému
budoucímu zeti Friedrichu Zikmundu Vockelovi. Dále žil v Kroměříži, v domě č. 50

„ U zlatého jelena“ a zde založil kroužek,
jakousi neoficiální společnost podobně
smýšlejících a jednajících majitelů panství.
Po smrti Josefa II. v r. 1790 byl baron
Antonín Valentin von Kaschnitz penzionován. Pronajímá si zdounecké panství,
které si v roce 1804 odkupuje za částku
148 873 zlatých.
Na zdounecku zavedl především intenzivní chov ovcí a prodej vlny, což se
stalo největším zdrojem jeho příjmů. Ve
Cvrčovicích je od jeho jména odvozen
místní název Kašnice, označující chalupy
v horní části obce a pozemky nad nimi.
Zdounecký statek však nevlastnil dlouho,
protože ho již za 2 roky prodává hraběnce Lambergové za částku 450 tisíc rýnských.
Antonín Kaschnitz zemřel v roce
1812.
Vztah Antonína Valentina
Kaschnic k obci Kašnice
Po zrušení zábrdovického premonstrátského kláštera byl ustanoven správcem moravských statků v letech 1774 –
1780 hrabě Michael Chrinský, v letech
1780 – 1790 Antonín Valentin Kaschnitz
a po něm v letech 1790 – 1808 Mathias
von Ainser. V době správcování A. V.
Kaschnitze byl zrušen bývalý panský
dvůr patřící premonstrátskému klášteru, zvaný Čertovec a pozemky byly
prodány 36 podílníkům, kteří sem přišli
z východních Čech, z různých panství
tehdejšího chrudimského kraje. Každá rodina dostala stejný podíl půdy (
17 měřic pole, 1 měřici luk a pastvin).
Při založení obec měla 36 usedlostí,
obecní pastoušku, hospodu „Zastávka“
a dva vodní mlýny. Všichni osídlenci byli
reformovaného evangelického vyznání.
Vlastním založením byl pověřen aboliční komisař na Moravě Antonín Valentin,
svobodný pán Kaschnitz z Weinbergu.
Po něm získala nově vzniklá vesnice
název Kašnice.
Zpracovala Dana Bobková

Obnova větrného mlýna v Kloboukách
Na obzoru se teprve začalo rozednívat.
Přišly první rány. Zem se otřásala pod
nápory výbuchů jako by ze sebe chtěla
setřást všechny, kdo se skrývali ukryti
v zákopech. Něco dopadlo, teprve pak se
ozval zvuk dopadu. Nikdo nevěděl, kam
padne další střela, ale ty poslední se zdály
být až příliš blízko. Koutkem oka vojáci
pozorovali mohutný stín dřevostavby na
„holokopci“, z něhož začal stoupat kouř
a dým…
Nějak takhle třeba mohl vypadat pád
posledního z původních 8 větrných mlýnů,

které dominovaly městu Klobouky u Brna.
Dne 16. 4. 1945, když už bylo jasné, že
jinak Rusové frontu neprorazí, začalo
odstřelování, které se stalo osudným
snaze obecního a památkového úřadu.
Ten předešel rozebrání původního mlýna
a odkoupil ho od posledního majitele,
zajistil oplášťování a dozor nad historickou
památkou.
Podobnými nadšenci byli aktéři roku 1982
v čele s panem Jaroslavem Peřinou.
Jakožto hlavní iniciátor celé akce –
obnovení větrného mlýna v Kloboukách
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– se spojil s posledním žijícím sekerníkem
panem Hrdým z Újezdce, aby se poradil
na postupu. Ten byl jasně dán: Zakoupit
hlavní části ze starého mlýna a doplňkové
části renovovat. A tak se celá parta –
Jaroslav Peřina, František Špaček, Jan
Witner, paní Toufarová a pan Kratochvíl
– vydala do Pacetluk u Kroměříže, kde
měli jeden takový mlýn vyhlídnutý, a s
místními památkáři se nakonec dohodli
na rozebrání a převozu. Tehdy jim nikdo
nevěřil, že mlýn bude někdy vůbec složen
zpátky. Nemožné se stalo skutečným.

Kdybychom měli vyjmenovat, kdo všechno
přiložil ruku k dílu v letech 1982 až 1984, kdy
byl „větřák“ postupně opravován, nedobrali
bychom se konce seznamu do Vánoc.
Snaha byla obrovská, což lze usuzovat
hlavně dle odpracovaných desetitisíců
brigádnických hodin i utracených 300
000 Kč, za něž byly na původní místo
starého mlýna dovezeny tuny materiálů,
a to především od původní skupiny. Pan
Peřina coby (dnešním slovem) lídr sháněl
sponzorské dary a ústupky ze strany
družstev a rodáků. Pan Špaček vykonával

hlavní dohled nad celou stavbou a umění
pana Witnera jakožto úžasného mistra
tesaře, který měl na krabičce od sirek
namalovaný plán na celý větrný mlýn, se
dnes jen těžko překoná.
Co však pro ně bylo největší odměnou? To,
že se zahájení účastnil i pan Hrdý, který si
prošel větrný mlýn, pokýval hlavou a řekl:
„Sám bych to lepší neudělal.“
Dnes se na to jen těžko vzpomíná. Doba,
kdy byly větrné mlýny užitečné, už dávno
uplynula, a nyní o památku pečuje jen hrstka
dobrovolníků. Větrný mlýn kdysi býval to,

co dělalo Klobouky městem, které každý
na sto procent poznal, podobně jako bratři
Mrštíkové, kteří trefně v knize Rok na vsi
uvedli: „Nebýt větráku, pro mě by Klobouky
ani nebyly.“ To, co je dnes již posledním
skvostem v okolí a za čímž stála snaha
skoro každého Kloboučáka, pýcha historie
a deseti tisíce odpracovaných hodin – to
vše stále čeká na to, až ho člověk objeví.
Za informace děkuji dlouholetému průvodci
větrného mlýna panu Janu Svobodovi.
Eliška Honzírková
Foto Jaroslav Pavlík

Slavnostní otevření větrného mlýna před 30 lety
Bylo spojeno s oslavami 40. výročí osvobození. Konalo se 1. června 1985

Větrný mlýn
Pod tebou stála má kolébka
do mých her a snů jsi klapal
můj žal jsi mírnil jako děd
dobrý, když jsem tu plakal.
A ztichls, když jsem odcházel
do širokého světa.
Teď vítáš mne první, budiž zdráv,
druhu mých mladých let
a stůj tu dlouhá léta
Josef Ošmera
Pozvánka na slavnostní otevření
před 30 lety

Pamětní medaile
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Komu vadí?
10. března 1942 byli gestapem v místní
škole během vyučování, před zraky
vyděšených žáků, zatčeni tři kloboučtí
učitelé, členové odbojové organizace
Jindra, spolupracovníci Obrany národa
a Petičního výboru Věrni zůstaneme. Byli
uvězněni v Kounicových kolejích v Brně,
které sloužily jako policejní věznice.
Všichni odmítli zradit a udat ostatní členy
a spolupracovníky odbojové skupiny. Sami
však padli do rukou gestapa na základě
výslechů zatčených, nebo kolaborantů.
V době tzv. druhého stanného práva (po
atentátu na R. Heydricha, 27. května
1942) byli odsouzeni stanným soudem
k smrti zastřelením, i když byli zatčeni
ještě před vyhlášením stanného práva.
Jednalo se o naprostou soudní zvůli.
Přísedícími stanných soudů, funkci
předsedy nevyjímaje, byli důstojníci policie
a bezpečnostní služby (SD). Během
maximálně urychlených procesů nebyly
dodržovány ani místní, ani chronologické
souvislosti, neprobíhalo vlastně žádné
vyšetřování. V praxi se tak popravy nařízené
stanným soudem jen nepatrně lišily od
exekucí prováděných bez soudního řízení,
jen z rozhodnutí tajné státní policie. Tedy
tzv. Sonderbehandlung, to je v překladu
„zvláštní péče“. To znamenalo jediné:
fyzickou likvidaci takto odsouzených lidí.

Jaroslav Kux byl zastřelen pátý den
po Heydrichově smrti, 9. června
1942. Ten den bylo popraveno 17
vlastenců. Velitelem popravčí čety byl
SS - Unterstumführer (poručík) Barth.
František Pacák a Ludvík Wolf byli
zastřeleni týden po smrti R. Heydricha,
11. června 1942. Ten den bylo popraveno
8 vlastenců. Velitelem popravčí čety byl
opět SS - Unterstumführer Barth. Ten byl
velitelem popravčí čety v šesti případech.
Povinností velitele byla tzv. Gnadeschuss
- „rána z milosti“ do hlavy oběti. Popravčí
četa se dle svědectví skládala z 16 (někdy
z 10) vojáků strážního praporu Böhmen
und Mähren. Osm střílelo vkleče a osm
vestoje. Popravení byli uloženi do rakví
a odvezeni ke zpopelnění do brněnského
krematoria. Tělo Jaroslava Kuxe bylo
zpopelněno 10. 6. 1942, ostatky Ludvíka
Wolfa a Františka Pacáka pak 12. 6.
1942. Popel popravených gestapáci
rozsypávali v zahradách vilek esesáků
v Hlinkách jako hnojivo… Krutou ironií
je, že gestapo účtovalo pozůstalým za
popravu a zpopelnění nemalou finanční
částku 500 korun.
16. prosince 1945 byla za velké účasti
obyvatel z Klobouk a okolí uspořádána
tryzna za oběti okupace a v místní
sokolovně byla odhalena pamětní deska

významným členům sokolské jednoty,
popraveným bratřím Pacákovi, Kuxovi
a Wolfovi.
O 70 let později se sokolovna dočkala
zasloužené rekonstrukce. Pamětní deska
byla po dobu oprav v tichosti přemístěna
pod schodiště městského úřadu, nad
sběrný kontejner na použité baterie.
Nové umístění bohužel nebylo míněno
jen na dobu rekonstrukce sokolovny, jak
se ukázalo v den slavnostního otevření
zrekonstruované budovy.
A tak se ptám sám za sebe, za ostatní
občany a také za učitele a sokoly, protože ti
hlavně by měli být nositeli odkazu Františka
Pacáka, Jaroslava Kuxe a Ludvíka Wolfa:
Kdo, a jakým právem rozhodl o odstranění
pamětní desky ze sokolovny, jediného
místa, kam tato deska patří? Po 70 let
byla tato deska nedílnou součástí budovy,
ve které tito sokolové trávili velkou část
svého volného času věnovaného nejen
cvičení a divadlu, ale hlavně výchově
mládeže. Odstranění desky je chybou
nejen historickou, ale i morální…
Robert Huk
Prameny: Zatloukal Jaroslav, Svědectví
Kounicových kolejí, 1947
kolektiv autorů, Morava v boji proti
fašismu 2008
http://www.fronta.cz/

Spirituály v Kloboukách
Možnost nacvičit a naučit se zpívat spirituály dostalo asi 25
zájemců, především z řad pěveckého sboru Izmael, kteří se na tuto
zajímavou akci přihlásili. Představa, že od pátečního večera do
nedělního dopoledne se naučí zpívat skoro 10 spirituálů (většinou
v angličtině), připadala všem téměř nemožná. V pátek 11. září
2015 v 18 hodin se zájemci sešli na evangelické faře a spolu s nimi
dorazil autobusem i lektor a sbormistr Marek Šlechta z Brandýsa
n/L. Bez jakýchkoliv oficialit se okamžitě pustil do práce. Tempo
i neobvyklý způsob nácviku přivedl mnohé na myšlenku, že to
vzdají a v sobotu již nepřijdou. Nicméně v sobotu ráno se sešli

všichni v plném počtu a neúnavný Marek dokázal to, v co nikdo
nedoufal a nevěřil. Totiž, že po nedělní bohoslužbě bude tento
sbor schopný představit výsledek sobotního maratonu a zazpívat
několikahlasé spirituály i se sóly. Všichni, kteří si koncert přišli
poslechnout, byli nadšeni, soubor a především sbormistr sklidili
veliký aplaus. Podle nadšení účastníků to vypadá, že spolupráce
s Markem Šlechtou nekončí a kloboucký kostel a posluchači
se mohou těšit na další premiéru amerických spirituálů, plných
energie a radosti.
Dana Bobková

Zapiš se do historie s čápem Brunem
Na podzim se
dětem a jejich rodinám otevře v Brně-Slatině nové herní
centrum – BRuNO
family park. Jednak
u této události můžete být osobně a jednak zde můžete natrvalo nechat i svou stopu.
Family park vypisuje anketu: „Dej jméno
klukovi a holčičce, kamarádům čápa Bruna“.
Hraje se o roční permanentku (12 vstupů)
pro toho, kdo dá jméno klukovi a holčičce,
kteří v centru doprovázejí čápa Bruna – mas-

kota family parku. Všichni, kdo se do
ankety zapojí, se mohou těšit na volné vstupy do herního centra, což jistě
každého potěší. Anketa běží na webových stránkách do 31. 10. 2015 www.
facebook.com/BRuNOFamilyPark
Podrobné podmínky tam najdete také.
Centrum si už nyní získává fanoušky. Jednak zaujme zvenčí svým nezvyklým tvarem, ale uvnitř bude nabité
množstvím netradičních atrakcí a aktivit. Všechny atrakce mohou děti absolvovat i se svými akčními rodiči, čímž se
umocní jejich společné zážitky.
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... pokračování na straně 9
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vinařská 29, Klobouky u Brna

Tel. 519 419 181, e-mail: reditel@zsklobouky.cz, www.zsklobouky.cz
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč

Září 2015
Vážení spoluobčané,
začátek školního roku na kloboucké základní škole určitě netrpělivě očekávaly všechny děti. Do první třídy nám letos nastoupilo
42 žáků. Jejich třídními učitelkami jsou Mgr.
Dagmar Hrádková v 1.A a Mgr. Zita Richtro-

vá v 1.B. Na prvním stupni máme 9 tříd se
193 dětmi. Úbytek dětí se projevil hlavně
na druhém stupni, kde v každém ročníku
máme pouze po jedné třídě se 103 dětmi.
Celkem v tomto školním roce dochází na
naši základní školu 296 žáků. Školní družina má 3 oddělení, která vedou Mgr. Šárka
Foretníková, Bc. Gabriela Prchalová a Bronislava Černá. Svoji činnost zahájil také
školní klub pod vedením Mgr. Ivy Černé.
V rámci školního klubu pracuje celkem 16
kroužků, do kterých se ještě mohou Vaše
děti přihlásit. Seznam kroužků je na webových stránkách školy.
Co se týká personálního obsazení, došlo
na začátku školního roku jen k malým změnám. Na ZŠ pracuje 22 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, vedoucí školního klubu,

2 asistentky pedagoga, jedna administrativní pracovnice, čtyři provozní zaměstnanci a sedm pracovnic školní jídelny. Ve
školní jídelně stále platí možnost vybrat si
ze dvou druhů hlavních jídel. Cena pro cizí
strávníky je 52,- Kč za oběd. Další strávníci z řad veřejnosti jsou vítáni.
V letošním školním roce se učí žáci podle školního vzdělávacího programu Klíč,
verze 4 a 5. Cizí jazyky se učí tři. Povinně
od třetí třídy mají všichni anglický jazyk,
ke kterému od sedmého ročníku přibude
další cizí jazyk. Žáci si volí mezi němčinou
a ruštinou.
Věřím, že všechny výše uvedené změny
přinesou lepší pracovní klima ve škole
a budou ku prospěchu výuky.
Mgr. Zdeněk Kachnáč, ředitel školy

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ve šk. roce 2015/2016
Kroužek – název
Výtvarný 5. – 9. třída
Fitness posilování 9. třída
(po domluvě možná i 8.třída)
Keramický 2. – 5. třída
Folklórní kroužek „Fjertůšek“
od 1. třídy
Florbal 1. – 5. třída
Florbal 5. – 9. třída

vedoucí
Mgr. Ivana Kozmanová

kdy
čtvrtek 13.30 – 15.30

kde
kuchyňka ZŠ

Mgr. Pavel Kotrla

úterý 14.00 – 15.00

posilovna v Hájku 300,- Kč

Dana Bobková

pondělí 13.00 – 14.00

600,- Kč

Alena Pitlachová

středa 16.45 – 18.00

KIC
místo bude
upřesněno

středa 16.00 – 17.30

Tělocvična ZŠ

300, - Kč

čtvrtek 16.00 – 19.00

Tělocvična ZŠ

300,- Kč

Tělocvična ZŠ

300,- Kč

Dílny ZŠ

300,- Kč

Pavel Volek ml.
začíná již od 2.9.2015
Pavel Volek ml.
začíná již od 3.9.2015

středa 17.30 – 19.30
pátek
mladší 16.30 – 18.00
starší 18.00 – 20.00
úterý 13.45 – 15.30
středa 13.45 – 15.30

cena/ rok
400,- Kč

300,- Kč

Stolní tenis 1. – 9. třída

Pavel Volek st.
začíná již od 2.9.2015

Modelář Robotický

Ing. Jaroslav Pavlík

Baseball 5. – 9. třída

Mgr. Zdeněk Kachnáč

úterý 13.45 – 15.30

Anglický jazyk 1. A třída (od pololetí)
Anglický jazyk 1. B třída(od pololetí)
Anglický jazyk 2. A třída
Anglický jazyk 2. B třída
Dyslektický 2. – 4. třída
Badminton
3. – 9. třída

Mgr. Dagmar Hrádková
Mgr. Zita Richtrová
Mgr. Dagmar Urbanová
Mgr. Dagmar Urbanová
Mgr. Milena Filásková

středa 11.45 - 12.30
úterý 11.45 - 12.30
středa 11.45 - 12.30
čtvrtek 11.45 - 12.30
úterý 12.40 – 13.25
pondělí
Tělocvična ZŠ
17.00 – 18.30
pondělí 16.00 – 17.00
Tělocvična ZŠ
od listopadu do března
v ceně
Bazén ZŠ
17.00 – 18.00 plavání

500.-Kč?
500.-Kč
300,- Kč
300,- Kč
0

čtvrtek 15. 30 – 17.00

dílny ZŠ ateliér

0 Kč

čtvrtek 13.00 – 14.00

třída 2. A

0 Kč

Cvičení a plavání rodičů s dětmi

Radek Holásek
Bc. Gabriela Prchalová
Jiřina Pilátová

Včelařský 2. – 5. třída
Alena Cahová
(starší pouze již zkušení včelaři z loňska)
Náboženství – 5. třída
Mgr. František Trtílek
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Tělocvična ZŠ
Hřiště ZŠ
1. A
1. B
2. A
2. A
třída 2. B

300, - Kč

300,- Kč

350,- Kč/rodina

klobouček 2

První den v nové škole
„Září, září, na léto jde stáří..“ zpívá se
v jedné známé písničce. My jsme se s dětmi 1. září poprvé přivítali a celý měsíc nám
utekl jako voda. Na první školní den ale
rádi vzpomínáme. Přivedli nás rodiče, pozdravil nás pan ředitel i pan starosta, který nás potěšil pěknou knížkou. Naši starší

kamarádi nám zarecitovali a zazpívali a už
jsme se nedočkavě hrnuli do své třídy. Letos se pro nás otevřely hned dvě. V každé
je 21 žáků. Ve třídě nás paní učitelky pasovaly na prvňáčky, po té, co jsme slíbili, že
se tak budeme chovat. Spouště fotoaparátů cvakaly, kamery bzučely a my jsme si

připadali, jako filmové hvězdy. Dostali jsme
šerpu, pamětní list, potřeby do výtvarných
prací a hromadu učebnic. Trochu jsme se
tenkrát báli, ale dnes už jsme ve škole jako
doma, na to se můžete spolehnout.
Text a foto
Dagmar Hrádková

Malí táborníci z kloboucké základní školy
Ani v době hlavních prázdnin nezůstala
Základní škola v Kloboukách u Brna pro
děti uzavřena. Pro své žáky i letos připravila
dva táborové pobyty. Tři pedagogičtí
pracovníci školy společně s táborovými
nadšenci, většinou z řad bývalých žáků,
organizačně i programově zajistili pro
mladší žáky letní tábor v Bolešíně na
Vysočině a pro starší děti tábor v Kladkách
na Prostějovsku.
Tábor na Vysočině proběhl hned začátkem
prázdnin. Třicet šest dětí, většinou žáci 1.
a 2. třídy, sportovalo, hrálo si, soutěžilo
a plnilo různé táborové dovednosti v duchu
pohádky Zdeňka Svěráka Tři bratři. U
táborového ohně zněly nejen tábornické
písničky, ale také třeba Svěrákova
a Uhlířova Karkulka nebo Šípková
Růženka.

A samozřejmě nechyběla ani noční
stezka odvahy, cesta za pokladem či
táborová olympiáda. Dny horka si děti
zpříjemňovaly koupáním a čas odpočinku
po obědě výrobou mýdel a tiskem triček.
Velmi oblíbenou se pro všechny táborníky
stala pálkovací hra brännball, která k nám
přišla ze Švédska a svými rysy se podobá
softballu.
Za celý týden děti neměly čas poznat
nudu. Strávily dny se svými kamarády
a zasloužené prázdniny užívaly plnými
doušky. A přesto, že se mnohým dětem
stýskalo po domově, dokázaly, že jsou
správnými táborníky. Všichni se totiž
dokázali nejen postarat sami o sebe,
udržovat pořádek a pomáhat ostatním, ale
také čestně a ze všech sil bojovat za svůj
tým.
Text a foto: Dagmar Urbanová
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klobouček 3

Tábor
Letos stejně jako v předešlých letech pořádala naše Základní
škola Klobouky u Brna dětský letní tábor pro žáky od třetí do
deváté třídy. Tentokrát jsme vyrazily na konci července a počasí nám náramně přálo. Jeli jsme do pro nás úplně nového,
neznámého prostředí – do táborové základny Kladky- Bělá.
Tábořiště bylo ukryté v lesích, nejbližší civilizace v podobě
vesnice, byla od nás vzdálena cca 4. kilometry. Děti do příjezdu do tábora netušily, na co budou po celou dobu pobytu
hrát. Po ubytování je svolal zvuk gongu a před nimi stál Albert
Einstein se svými věrnými kolegy - vědeckými badateli.
A sdělil jim, že:“ při archeologických nalezištích v Údolí králů
v Egyptě byl nalezen neznámý a do té doby neprozkoumaný
přístroj – STROJ ČASU – Vědci z Chicagské univerzity se snažili přijít stroji na kloub, ale při těchto pokusem došlo k jeho
poškození a otevření hned několika červích děr. Tak mohou
věci, lidé, zvířata mizet, jak v čase, tak i prostoru a naopak
se mohou objevovat ti, kteří již dávno nežijí. Tak jsem se zde
objevil i já a povolal jsem další vědce, aby mi v naší vědecké
laboratoři – tábořiště, pomohli se svými týmy a získali potřebné
kódy k opravě stroje času. Jinak nastane chaos a Země jako
taková zanikne.“
Od tohoto okamžiku musely děti - jako členové vědeckých
týmů sledovat časové pole, aby věděly, v jakém místě a čase
se nachází. K posunu času docházelo nejčastěji v noci, ale
mohlo k tomu dojít i v průběhu dne. Proto byl každý den v režii
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jednoho z vedoucích, který nás budil již budíčkem dané doby
(samozřejmostí byl i dobový kostým) a veškeré hry a činnosti se vztahovaly k té dané době. Děti během těch pár dní na
táboře prošli druhohorami a staly se na chvíli lidmi z doby ledové, zahrály si na Krakena ze starověkého Řecka, v Africe
hledaly kondoří vejce, aby pomohly přežít kmenu Tuaregů,
v budoucnosti navazovaly signál s mateřskou lodí, ve středověku bojovaly s draky, kterých byl plný les. Za všechny hry
a úkoly byly večer vyhodnoceni a nejlepší tým dne získal kód
potřebný k opravě stroje. Stroj se předposlední den podařilo
opravit a my se mohli další ráno vrátit domů s pocitem dobře
odvedené práce.
Myslím si, že děti zažily spousty zajímavých chvilek a užily
si i dost legrace např. při mydlinkové skluzavce. Věřím, že
budou rádi vzpomínat na kamarády, se kterými tam jeli nebo
na ty, které na táboře teprve poznaly. Odměnou pro nás dospělé, kteří jsme na táboře byli, jako vedoucí je úsměv na
tvářích dětí, když se potkáme a jejich otázky, kdy budou přihlášky na další tábor.
Na tomto místě musím poděkovat všem, kteří se na přípravě
tábora spolupracovali a pomáhali při jeho samotné realizaci
a také velký dík patří našim novým kuchařkám (výrobkyním
experimentální krmě) paní Markétě a paní Věře. Děkujeme.
Text a foto
Bc. Gabriela Prchalová

klobouček 4

Projekt Ekoškola
Motto: „ KDYŽ ZELENÁ MÁ ČERVENOU“
I v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu Ekoškola - světového projektu, který podporuje celoškolní činnost zaměřenou hlavně na ochranu a zlepšení životního prostředí. Jde ale také
o vzdělávací program, neboť aktivity realizované v průběhu projektu
vedou ke zvyšování zájmu o životní prostředí, stejně jako i k formování zodpovědného postoje vůči němu. Naším cílem je zejména
ekologizace školního provozu a praktické environmentální vzdělávání.
EKOTÝM by tedy měli tvořit žáci, kteří se zajímají o přírodu, snaží
se ji chránit, není jim lhostejný stav životního prostředí a aktivně se
zapojují do akcí pořádaných Ekoškolou.
V letošním školním roce 2015-2016 tvoří Ekotým tito žáci:
6.A – Benáček Matěj, Krybusová Alexandra, Matulová Dana,
Mondeková Julia

POMÁHEJTE NÁM SBÍRAT
! POZOR – ZMĚNA !
Sběr starého papíru a vysloužilého elektra
začíná 30. 10. 2015!
Sbíráme každou středu od 7:00 – 7:50 hodin !
Starý tříděný papír každou středu
od 7:00 – 7:50 hod. v šatně 1. stupně ZŠ!
Vysloužilé baterie kdykoliv ve vestibulu školy
do zelené kartonové nádoby!
Vysloužilá elektrozařízení
drobná – kdykoliv
(vestibul školy - červená popelnice)
větší – každou středu od 7:00 – 7:50 hod.
Vysloužilé zářivky
Kdykoliv ve vestibulu školy
do modrého plechového boxu!

7.A – Garufi Veronika, Geisselreiter Robin, Jakubčíková Kamila,
Líznarová Sabina
8.A - Brychta D., Dudash V., Janča F., Klašková N., Lazók M.,
Lízalová H., Milota P.,
Mrva F., Svoboda F., Svojanovská A., Šebestová K., Šebestová
L., Šeda D.,
Štejdířová L., Štejdířová N., Tarodiová A., Urbanová A., Trutmanová A.
9.A - Bubeníček V., Hrabec M., Charvátová L., Laigotová P., Matyáš J., Požár V., Sedlařík O., Sevránek R., Šidlík D., Vodáková A.
Služba na sběr papíru a vysloužilého elektra:
Brychta David, Lazók Martin, Milota Patrik, Mrva František,
Šeda David, Sedlařík Ondřej

Uspěli na výtvarné soutěži
Děti z výtvarného kroužku na
Základní škole v Kloboukách
u Brna se přihlásily do okresní
výtvarné soutěže na téma Živly. A
uspěly. Ve své kategorii obsadily
hned dvě místa, a to první a třetí.
A to není vše! Pořadatelé soutěže
ocenili výtvarné práce Klobouckých
dětí a jako nejzdařilejší díla si je
vybrali na výzdobu prostor budovy
Ekocentra ve Velkých Pavlovicích.
Diplomy a věcné ceny byly dětem
předány na slavnostním vyhlášení
spojeném s vernisáží při akci
Ekofestival 2015 v Ekocentru
Trkmanka.
Úspěch potěšil jak děti, tak vedoucí
výtvarného kroužku. Určitě se
zapojí i do dalších výtvarných
soutěží.
Foto a text Ivana Kozmanová
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klobouček 5

Plán činností na školní rok 2015 - 2016
ZÁŘÍ:
- Vznik EKOTÝMU: pravidla fungování
Ekotýmu pro nové členy, program na
šk. rok 2015-16, hodnotící komise, třídní
ekohlídky , služby při sběru starého
papíru
- Celoroční projekty (zahájení):
- Recyklohraní (sběr elektrozařízení,
baterií, plnění úkolů)
- „Kam s papírem?“ (sběr starého
papíru)
- Sběr vysloužilých zářivek
- Sběr tonerů a cartrige
- Prima
eko-třída
(soutěž
tříd
s vyhodnocením a finanční odměnou)
- Výukový program „Tajemství ukryté
v Zemi“ (23.9.) : Středisko ekologické
výuky Lipka Brno (půda a horniny
představují ohromný archív ukrývající
informace o celé historii planety Země
- terénní výukový program, který je
realizován v Otevřené zahradě)
ŘÍJEN:
- „Zdraví nás baví“ (14.10.): konference
k problematice zdraví, cukru a obezity
dětí
- Světový den výživy (16.10.) + Den
stromů (20.10.) (rozvíjíme zdravý životní
styl žáků i pedagogů, připomínáme
velký význam stromů)
Projekt na téma „Hravě žij zdravě!“:
a/ Ovocný týden (zaměření na podzimní
ovoce, jeho výstavka + ochutnávka,

ročníku zaměřený na ŽP v okolních
ochutnávka
přinesených
výrobků
z ovoce, zdravé stravování a ovoce ve
obcích)
školní jídelně)
b/ Štrůdlování ( soutěž o nejlepší štrůdl)
BŘEZEN:
c/ „Není bašta jako bašta“: výukový - Světový den lesů (21.3.)
program (EkoCentrum Brno)
- Světový den vody (22.3.)
- „Velikonoce s Ekoškolou“: soutěž tříd
LISTOPAD:
o nejlepší velikonoční atmosféru ve třídě
- Konference
k
environmentální
výchově KONEV (Brno, 12.11.2015)
DUBEN:
Téma: „Ejhle, světlo!“ (podstata světla, - Světový den zdraví (7.4.)
jeho vliv na přírodu i lidskou společnost) - Den Země (22.4.)
- setkání spojené se vzděláváním - „Něco je ve vzduchu“ (27.4.):
a výměnou zkušeností
ekologický výukový program, SEV
Lipka-Kamenná 20, Brno
PROSINEC:
(řešení problematiky prachu, oxidů
- „Odpady a obaly“ (Brno, 2.12.2015)
dusíku, přízemního ozónu i dalších
- seminář zaměřený na nakládání
látek)
s komunálními odpady, exkurze ve
společnosti SAKO
KVĚTEN:
- „Ekologické vánoce v naší třídě“ - Den Slunce (3.5.) : význam sluneční
– navození atmosféry Vánoc ve třídě
energie
(hodnocení)
- „Fenomén
zvaný
globalizace“
(5.5.): ekologický výukový program,
LEDEN:
EkoCentrum Brno
- „Jak se vyznat v ekoznačkách“:
ekologický
výukový
program, ČERVEN:
EkoCentrum
Brno
(seznámení - Světový den životního prostředí (5.6.)
s
nejznámějšími
ekoznačkami,
(vyhodnocení celoroční práce Ekotýmu ,
ekologicky šetrné výrobky)
celoročního soutěžení ve sběru starého
papíru, vysloužilého elektra, baterií)
- Vyhlášení
nejaktivnějších
členů
ÚNOR:
- „Vše o naší vesnici “ (projektový den
Ekotýmu
žáků 2. stupně pro žáky 1. stupně a 6. - Ekologická exkurze = výlet za odměnu!

Krátké ohlédnutí HOSTĚTÍN, 17. 6. 2015/2016
Exkurze do ekologické vesnice v Bílých Karpatech, které se
zúčastnili členové Ekotýmu a nejaktivnější žáci z celé školy.
Co všechno jsme viděli? Pasivní dům, ukázkovou přírodní zahradu
a sad, kořenovou čistírnu odpadních vod, sušírnu ovoce, šetrné
veřejné osvětlení, sochy v krajině, výtopnu na biomasu a krásnou
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krajinu Bílých Karpat. A hlavně – ochutnali jsme Hostětínský
mošt, který se zde vyrábí z ovoce od místních sadařů bez cukrů,
konzervantů a barviv.
Hostětín navštívil v roce 2010 i princ Charles.
Text a foto: Hečová Miroslava

klobouček 6

Ptačí budky
Žáci třetího ročníku si vyzkoušeli výrobu ptačích budek. Přestože to nebyly budky opravdové, ale z krabic od nápojů, výrobek se
všem dětem podařil.

Jak se stalo,
že jsem tady
V pondělí 13. 4. 2015 proběhla ve třídě druháků zajímavá
beseda s názvem „Jak se stalo, že jsem tady?“. Celým programem malé školáky provázela lektorka Eliška Krmelová, která děti
zábavnou a zároveň citlivou formou seznamovala se zázrakem
početí. Druháci si na tento den přinesli svoje fotografie z kojeneckého a batolecího věku. Program byl velmi vhodně přizpůsobený
věkové kategorii dětí a malým školákům se moc líbil.

Text a foto: Jitka Ponzerová

Text a foto: Jitka Ponzerová
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klobouček 7

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

Prima seznamování
Začal nový školní rok a do primy usedlo 28 nových studentů. První školní den je přivítali nejstarší studenti – maturanti
- a symbolicky jim předali studentskou štafetu a malý dárek.
V rámci dvoudenního Prima seznamování nový třídní kolektiv 15 chlapců a 13 dívek navštívil ZOO v Brně, zúčastnil se
krmení tygrů a medvědů, vyplňoval kvízové otázky a učil se
samostatnosti. Ta se hodila stejně jako orientace v přírodě, rozdělávání ohně a poznávání nových kamarádů při celodenním
výletu plném her na rozhlednu v Boleradicích. Jako asistentky
se skvěle osvědčily studentky septimy a stejně dobře chutnaly
opečené špekáčky. Přejeme našim novým studentům skvělý
kolektiv, hodné pedagogy a výborné studijní výsledky.
Mgr. Renata Pilařová, třídní učitelka

Tour de Prague aneb V Praze, tam bylo blaze
Maturitní ročník jsme se rozhodli zpříjemnit návštěvou naší metropole. Prožili jsme tam úžasné tři dny.
Plán akce byl našlapaný, ale začali jsme zcela netradičně – obědem v oblíbené Haškově pivnici U Brejšků. Výzdoba přibližovala zajímavé momenty ze života autora a nesměla chybět ani postava Švejka. Mnozí z nás zjistili, že mají podobný vkus jako samotný velikán
české literatury, a skvělému jídlu nedokázali odolat ani následující
den
Literární část naší exkurze zahájil J. Hašek, ale velice brzy se
k němu přidali další: Jan Hus, Franz Kafka, J. Dobrovský, Jan Werich,
Národní divadlo a mnoho dalších.
Tour de Prague pak odstartovala u Obecního domu, přes Celetnou ulici jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí a odtud do Židovského Města. Prošli jsme si hřbitov, několik synagog, ale nejvíc
nás asi zasáhla návštěva Pinkasovy synagogy se jmény těch, kteří
se nevrátili z koncentračních táborů. Se zvláštními pocity jsme se
přesunuli na Vyšehrad, na jehož hřbitově jsme se setkali se „starými
známými“ z hodin literatury a dějepisu.
Den zdaleka nekončil. Bylo nutné se zkulturnit a hurá do divadla.
Pobavilo nás představení Léda v Činoherním klubu.
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Davy turistů, natlačené v uličkách kolem svých průvodců, nás
jako by pronásledovaly i druhý den od Betlémské kaple až na Hrad,
kde jsme zhlédli mimořádnou výměnu hradní stráže tentokrát na
třetím hradním nádvoří u Chrámu sv. Víta. Celý den jsme zakončili
výšlapem na Petřín a krásnou vyhlídkou na Prahu stověžatou. Cestou dolů do města jsme nemohli minout bludiště, ze kterého byl náš
smích slyšet až dole u Vltavy
Třetí den nás čekala politická část naší „výpravy“ – návštěva
obou komor Parlamentu České republiky. Měli jsme to štěstí / smůlu, že právě probíhala schůze Poslanecké sněmovny a my z galerie
hostů mohli sledovat zasedání našich zákonodárců. Rozum nám
zůstával stát nad jejich chováním během příspěvků svých kolegů.
Nám by takové chování rozhodně nikdo netoleroval . V Senátu byl
klid – senátoři naštěstí neschůzovali Prohlédli jsme si prostory
Valdštejnského paláce s přilehlou zahradou a pak už následoval
přesun na Florenc a hurá na Moravu, protože … „Zase je pátek
a mám toho dost, tak beru kramle, za zády Černý Most. A pokud mi
to D1 dovolí, než minu Jihlavu, hodím Prahu za hlavu.“
Praho, neboj, nezapomeneme
Eliška Honzírková a spol.

klobouček 8

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

Adaptační kurz září 2015
Adaptační kurz září 2015
- příjemné prostředí
- slunečné počasí

-dostatek sportovních aktivit
- dobrá parta
- ideální začátek školního roku na MěSOŠ.
Eva Šerháková
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Z těch nejzajímavějších atrakcí můžeme
zmínit „Čapí oko“ – prostor ve 22 metrech nad
zemí (výška jako 7. patro) – jedná se o panoramatickou vyhlídku s prosklenou podlahou.
Těšíte se na ten pocit pod vašima nohama?
Další výzvou bude tobogán „Tenké střevo“
začínající 18 metrů nad zemí a kroutící se až
dolů do přízemí. Z jiných zajímavostí stojí za
zmínku „Podzemní nory“ – systém téměř 100
metrů chodeb pod úrovní země.
Celý koncept herního centra se inspiroval říší přírody a hlavně světem čápů – je
proto zaměřen na pohyb, kreativitu, zábavu
a zdraví nejen samotných dětí, ale také jejich
rodičů.
První z kreativních kroků je právě pojmenování kluka a holčičky. Těšíme se na vaše
nápady a příběhy.
Mgr. Jaroslav Kaleta, manažer projektu

Zahrádkáři na Boskovicku
V sobotu 1.srpna jsme vyrazili na pravidelný
zahrádkářský výlet, tentokrát kousek za
Brno na Boskovicko. Po cestě jsme jen
krátce prošli kostel Jména Panny Marie
ve Křtinách, který už podrobně známe
z minulých výletů, ale nemohli jsme si
odpustit se tady zase nestavit. To už jsme
měli kousek od Josefského údolí – jen
těsně za Adamovem je údolí s několika
zajímavostmi např. archeologické naleziště
Býčí skála. My jsme navštívili expozici
Technického muzea v Brně, expozici
slévárenství a výroby železa v historické
dřevouhelné Staré huti zvané také Františka.
Tu vybudovali v 19. století Lichtenštejnové

a dodávala železo během dlouhé doby. S
pokrokem v tomto oboru se postupně stala
nerentabilní a byla uzavřena. Nyní je to
zrekonstruovaná státní technická památka.
Potom jsme vyrazili do Boskovic. Po delší
době jsme navštívili Zahradnictví Lebiš. Pan
Lebiš pro nás připravil přenášku na téma
kotvičník, což je nová léčivá bylina. I v době
velkého sucha to u něj v zahradnictví kvetlo
radost pohledět, něco jsme i nakoupili. Pak
už nás přivítalo historické centrum Boskovic
se svým zámkem a židovským městem.
Tentokrát jsme navštívili empírový zámek,
který byl vrácen původním majitelům rodu
Mensdorff- Pouilly. Po namáhavé prohlídce

jsme se posílili v cukrárně na náměstí –
kvalitní zákusky, zmrzlina i káva, škoda
, že se to nedá říct o té naší cukrárně.
Odpoledne se nachýlilo a my jsme odjeli do
Olešnice. Tady funguje výrobna modrotisku
Danzinger. Kolik radosti už přinesly tyto
modrobílé textilie, které rodinná firma vyrábí
ručně podle tradičních receptů. Poslední
naší zastávkou byl Kunštát, kde jsme viděli
pěkně opravený rybník a celý areál pod
zámkem. Posíleni večeří jsme se plní dojmů
a zážitků vrátili do Klobouk. Boskovicko je
bohaté na spoustu dalších památek, vřele
všem doporučuji je navštívit.
Hana Dršková

Jen tak na okraj…
V sobotu 25. července při příležitosti otevření nové Sokolovny připravili
vinaři pro širokou veřejnost ochutnávku vín v prostorách Zámeckého
sklepa. Bylo to zcela něco nového, v nových zrekonstruovaných
prostorách historického sklepa.
Zde bych chtěla dodatečně
- poděkovat majiteli sklepa Ing. Šterclovi, že umožnil všem
milovníkům vína vychutnat si ho v jedinečné atmosféře prostor, které
je vínu vlastní a také umožnil, aby si po letech, kdy byl sklep uzavřen,
prohlídli prostory i ti, kteří nešli na přehlídku vín

- poděkovat sponzorským vinařstvím za věnovaná vína
- poděkovat cimbálové hudbě Primáš za příjemné odpoledne
- poděkovat naší mládeži, že pomohla s naléváním
- poděkovat pracovníkům městského úřadu za spolupráci
- poděkovat Podlouckým za přípravu občerstvení
- poděkovat všem, kteří si přišli zazpívat a vytvořili pěknou atmosféru
- připomenout některým nevychovancům, že pokladna je od toho,
aby zaplatili
Za organizátory Hana Dršková

Foto: Jaroslav Pavlík

19
9

Velký úspěch mladých včelařů
Ve dnech 7 .- 12.7.2015 se uskutečnil 6. ročník mezinárodního
setkání mladých včelařů YMYB (International Meeting of Young
Beekeepers). Tentokáte byla pořádající země Slovensko, konkrétně
Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banské Bystrici. Zúčastnilo
se rekordních 57 účastníků, a to z 20 zemí (Albánie, Anglie,
Bělorusko, Česká republika, Dánsko, Irsko, Izrael, Kazachstán,
Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Moldávie, Německo, Nizozemí,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina).
Svojí návštěvou podpořilo setkání i mnoho významných státních
a včelařských představitelů, např. všichni účastníci právě probíhající
valné hromady Apislavia.
Součástí setkání je nejen kulturní program, ale také včelařská
soutěž, ve které si naši mladí včelaři vedli velmi dobře, ba co víc,
výborně. V jednotlivcích se na prvním místě umístil Matěj Brzica
(Stříbro, vedoucí kroužku Oldřich Koubek), na čtvrtém místě Jakub
Raus (České Budějovice, vedoucí kroužku Mgr. Jarmila Ichová) a na
místě šestém Jiří Prachař (Žamberk, vedoucí kroužku Jana Bíba). V
týmové soutěži český tým získal vynikající první místo.
A protože kluci zavítali i mezi děti na Letní školu mladých včelařů,
ukázali nám poháry a ceny, které získali, různé upomínkové předměty,
které každá země účastníkům přivezla, nemohli jsme je pustit domů,
aniž bychom se nezeptali, jak taková soutěž probíhá....
Nejtěžší je asi test, pro nás to letos bylo v pohodě, protože naše jazyky
jsou podobné, ale když máte test přeložený automaticky, přemýšlíte
občas, co to má vlastně znamenat. A taky pojmenování včelařských
pomůcek je složitá disciplína, protože v každé zemi se včelaří jinak,
používají se jiné pomůcky a trochu jinak se jim říká.
Zato třeba vytáčení medu máme natrénováno z domu, takže to bylo
v klidu i když kontrolovali přesné a čisté odvíčkování – odvíčkovávali
jsme klasickou vidličkou a ručně jsme pak plást vytáčeli.
Při otázce, zda se jim podařilo rozeznat všechny druhy medů Jirka jen
začal dělat směrem k Matějovi obličeje. Jirka rozeznal, ale Matějovi
dělalo problém rozeznat med třešňový. Je prý velmi podobný medu
kaštanovému, takže chuťově pro nás nepříliš lákavý...
A jak jste se domlouvali? Nejvíce samozřejmě angličtinou, pak
němčinou, ale i rusky. A když došly slovíčka, nastoupily ruce - nohy...

Ale bez jazyků se dnes neobejdete ani ve včelařině, významně říká
Matěj směrem k dětem, které jejich úspěchy velmi nadchly. A tak
závěrečný potlesk pro kluky zněl hodně dlouho. Naši mladí včelaři
sice získávají první místa na mezinárodních soutěžích již několik let,
ale setkat se s nimi a popovídat si, to je něco jiného, než si jen přečíst
článek v časospise.
A tak klukům děkujeme nejen za reprezentaci České republiky, ale
i za popovídání s dětmi z Letní školy mladých včelařů.
Celkové umístění - jednotlivci:
1. místo: Matěj Brzica – Česká republika
2. místo: Rusu Ion – Moldávie
3. místo: Jana Kienzle - Německo
Celkové umístění – týmová soutěž:
• místo: Česká republika
• místo: Slovensko
• místo: Rakousko
Alena Cahová

Letní škola mladých včelařů
V prvních dvou prázdninových týdnech se
konala v Nasavrkách Letní škola mladých
včelařů, na kterou se již pošestnácté sjely
děti z celé republiky, různých věkových
kategorií, členové i nečlenové včelařských
kroužků mládeže s různou mírou znalostí
o včelařství, včelách i botanice.
Já jsem se opět účastnila jako vedoucí
a lektorka praktických znalostí a dovedností,
druhý vedoucí našeho kroužku Lubomír
Pavlica
bohužel
kvůli
pracovním
povinnostem nebyl přítomen celých 14 dní.
Musím podotknout, že mě překvapila nejen
vysoká úroveň znalostí některých poměrně
malých dětí, ale i to, že měly zájem a v
podstatě vyžadovaly přednášky, praktická
cvičení a dávaly jim přednost před soutěžemi
a hrami. Ale aby to nevypadalo, že jsme byli
jen tábor šprtů...samozřejmě jsme si i hráli
a zpívali u táboráku a protože byl pěkný hic,
koupali jsme se.
Kromě návštěvy včelnice na Libání, kde

jsme udělali několika včelstvům běžnou
prohlídku, učili se značit matky- trubce, larvit
a přihlíželi pod ruce včelmistrovi při vybírání
matek a doprovodu do zasílacích klícek,
prohlíželi si vlastnoručně vyrobené preparáty
pod mikroskopy, stloukali a drátkovali rámky.
Zkusili jsme si v létě nazdobit vánoční
perníčky, odvíčkovat a vytočit rámky
s medem, kterému jsme pak v laboratoři
měřili refraktometrem obsah vody a který
jsme samozřejmě pořád dokola museli
ochutnávat, jak byl slaďounký a dobrý...
Připravený byl i program s členem svazu
ochránci přírody, který pro děti připravil
„Lesní člověče nezlob se“ a další týden
„Lesní pexeso“ a naučnou vycházku po
lese, která končila u nádherně vyřezávaných
totemů. Tvůrce se nám přiznal, že v něm již
několik let zraje touha vyřezat figurální úl.
Jeden večer jsem si dokonce vařili kotlíkový
guláš a učili se, jak se v přírodě zachází
s ohněm a jak poté bezpečně uhasit
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a zamaskovat ohniště. To se nám bude
určitě hodit při používání dýmáku v letních
suchých měsících.
Her a soutěží jsem si zahráli hodně, jen
namátkou si vzpomenu např. na Den Trifidů,
PETkovanou, Fofrníky, Medlympiádu, Včelí
Rallye....
Prostě jsme se snažili si to užít a myslím,
že se to povedlo nejen mě, Lubošovi, ale
i Verunce Garufi a Danušce Matulové,
které se coby členky Včelařského kroužku
mládeže Klobouky u Brna také zúčastnily
a Martince Vernerové a Denisce Kleinové
z kroužku v Boleradicích. Martinka byla
navíc nejmladší účastnicí Letní školy.
Fotky si můžete prohlédnout na:
http://cahule.rajce.idnes.cz/Letni_skola_
mladych_vcelaru_2015
http://paveldostalik.rajce.idnes.cz/Letni_
skola_mladych_vcelaru_4._-_11._7._2015/
Vedoucí VKM
Alena Cahová a Lubomír Pavlica

Stolní tenis
Tradiční zakončení
sezóny
Doby, kdy byl stolní tenis
jen zimním sportem jsou již
pryč. Kloboučtí mladí stolní
tenisté byli aktivní i v letním
období. V pátek 19. června byla sportovní sezóna
ukončena tradičně. Konal se
společný trénink dětí a dospělých. Jeho program byl
zahájen pojídáním dortu.
Všichni přítomní si pochutnali a již nyní se těší na ukončení příštího ročníku.
Současně byla zahájena
příprava na sezónu novou.
Členové oddílu chtějí v nastávajícím období dosáhnout
nejméně tak dobrých výsledků, jako v roce předcházejícím.

Tréninky
s Jaroslavem Mikeskou
Tréninky mládeže byly v červnu a začátkem července rozšířeny o dvě hodiny týdně. Za
zelenými stoly se netrénovalo jen ve středu a v pátek, nýbrž i v neděli dopoledne.
Po loňských výborných zkušenostech vedl nedělní sportování mladý trenér SKST Hodonín Jaroslav Mikeska, kterému pomáhala hráčka extraligového družstva žen – mistra
ČR – Veronika Kmeťová.
Všechny děti pečlivě poslouchaly jejich rady a zodpovědně trénovaly. Mají zájem na
sobě neustále pracovat a chtějí , aby jejich výkony byly stále lepší.
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Prázdninové kempy
v Hodoníně
Již třetí rok se mladí hráči našeho oddílu stolního tenisu zúčastňují mezinárodních týdenních
kempů v Hodoníně, které v době
prázdnin se vší pečlivostí,nadšením a zodpovědností vede bývalá
reprezentantka ČR Alena Vachovcová. Jejím asistentem je nám
dobře známý Jarek Mikeska. Zde
mají možnost stolní tenisté pilovat
úderové kombinace a učit se novým dovednostem stolního tenisu
a zvykat si na hru různých soupeřů. Kempu se zúčastňují hráči různého věku a pohlaví nejen z ČR,
ale i ze zahraničí. Součástí je také
nácvik rychlosti, obratnosti a zvyšování fyzické kondice.Jednotlivá
soustředění jsou vždy zakončena
turnajem. Ten poslední vyhrál Petr
Svoboda. Účastníci po celý týden
trénují dvoufázově celkem 5 hodin
denně.
Z našeho oddílu se letních
kempů zúčastnili:
Daniel Dostál, Dominik Dostál,
Ondřej Klímek, Aneta Knappeová,
Tadeáš Lesovský, Petr Svoboda, Štěpán Špaček, Jiří Šubík
a Aneta Vodáková.
Přejme si, aby naše mladá generace v průběhu mistrovských zápasů a turnajů dovedla využít i to,
čemu se v Hodoníně naučila.

Mezinárodní letní tábor ve Valticích.
Ve dnech 15. – 16. srpna se ve Valticích uskutečnil Visegrad Summer Table
Tennis Cup, na který byli nominováni mladí
stolní tenisté čtyř zemí Visegradu. Kromě
desítky mladých hráčů regionu Břeclav se
akce zúčastnil stejný počet reprezentantů Statisztiky Budapest (Maďarsko), AZS
Wroclaw (Polsko) a MSK Čadca (Slovensko). Břeclavský region reprezentovala
mládež MSK Břeclav a našeho oddílu.
Účast si vybojovali Tadeáš Lesovský, Petr
Svoboda a Jiří Šubík. Z důvodu zranění
a dovolené se tábora nezúčastnili ještě
z klobouckého oddílu nominovaní Ondřej
Klímek a Aneta Vodáková.
V pátek byl společný odpolední trénink
a vzájemné seznamování. Druhý den došlo k celodennímu měření sil. Úroveň byla
velmi vysoká. Mladší žáci MSK Čadca jsou
mistry Slovenska. Budapeštský, tým složený z děvčat, je základnou pro své starší
spoluhráčky, které v současné době reprezentují Maďarsko. Výborní byli také hráči
a hráčky z Wroclawi.
Součástí sportovního zápolení byl také
turnaj ve čtyřhrách. Úmyslně byly dvojice

Satelitní turnaje
v Havířově a Hluku
V týdnu od 17. do 23. srpna se v Topolčanech, Havířově a Hluku konaly mezinárodní turnaje mládeže s názvem SATELLITE TOUR 2015. Do Havířova i Hluku
u Uherského Hradiště jeli sbírat zkušenosti také dva starší žáci našeho oddílu.
Konkurence byla obrovská. Akce se zúčastnili sportovci z pěti zemí Evropy a také
reprezentace ČR a Slovenska. V Hluku
soutěžilo v šesti kategoriích celkem přibližně 400 mladých stolních teistů. Za náš oddíl
do bojů za zelenými stoly v soutěži starších
žáků zasáhli Petr Svoboda a Jiří Šubík. Docela se jim dařilo. Jirka Šubík skončil ve své
skupině třetí, Petr Svoboda byl ve skupině
druhý a postoupil do druhého kola. Celkově
vybojoval 17. až 32. místo.

skládány z hráčů různých zemí. Tak měl
třeba Čech za spoluhráčku Polku nebo
Slovák hrál s Maďarkou. Protože dorozumívací řečí byla po celou dobu angličtina,
bylo vidět že i mládež visegradské čtyřky
vstoupila do Evropy.
Naši svěřenci se v mezinárodní konkurenci neztratili. Získali cenné zkušenosti
a také potvrdili, že se kvalita klobouckého

stolního tenisu, zvláště u mladých hráčů,
stále zvyšuje.
Na závěr obdrželi všichni účastníci
pěkná trička a diplom. Uspořádání setkání mladých stolních tenistů bylo skvělou
myšlenkou a organizátorům je třeba poděkovat. Pokud se bude v příštím roce akce
opakovat, budou naši stolní tenisté o nominaci znovu usilovat.

V září byly zahájeny bodovací turnaje mládeže
V neděli 6. září se Ondra Klímek,
Petr Svoboda, Jiří Šubík a Aneta Vodáková zúčastnili bodovacího turnaje
mládeže JmK v Hodoníně. Ve společné
kategorii hrálo starší žactvo s dorostem.
Stolní tenisté byli na základě umístění
v loňském žebříčku nasazeni do výkonnostních osmičlenných divizí. Ve třetí
divizi se udržel Jiří Šubík, Aneta Vodáková sestoupila do divize čtvrté, kterou
bez ztráty bodu vyhrál Petr Svoboda
a postoupil do divize třetí. Ondra
Klímek vybojoval v divizi šesté druhé
místo. Po prvním turnaji je náš oddíl
na základě získaných bodů na 6. místě
v JmK.
První bodovací turnaj ČR se hrál
v neděli 13. září v Praze. Zúčastnilo

se ho 142 starších žáků z celé ČR. Náš
oddíl reprezentovali Petr Svoboda a Jiří
Šubík. Nejlepších 32 postoupilo do bojů
o celkového vítěze. Dalších šestnáct hrálo B finále. Ostatních 94 bojovalo v tzv.
soutěži útěchy. Zde se Jiří Šubík umístil na 17. – 32. místě. Petr Svoboda se
probojoval do semifinále. K postupu do
finále mu chyběly dva míčky, když prohrál s pozdějším vítězem této soutěže
Mynářem z Lanškrouna 3:2.
Pro mnohé trenéry bylo umístění našich starších žáků velkým překvapením
. Výsledek je zaslouženou odměnou pro
chlapce za jejich tréninkovou píli a pro
rodiče za čas, který stráví se svými dětmi
při absolvování turnajů nejen v JmK ale
i celé ČR.

Do mistrovských soutěží ve stolním tenisu je přihlášeno pět družstev našeho oddílu
Začátkem října budou zahájeny mistrovské soutěže. Náš oddíl do nich přihlásil 5 družstev. Muži v přípravných zápasech hráli
s Telnicí, Brnem- Bystrcí, Čejčem a Brnem-Slatinou. Příležitost,
zahrát si za muže, dostala také nejmladší generace.
Ta si také na kloboucké stoly k sehrání mezinárodního přátelské utkání pozvala své vrstevníky ze slovenské Skalice.
Nováčkem OP I . třídy mužů je áčko. Bude bojovat v sestavě:
Hrabec Lukáš , Sedláček Zdeněk (posila z Brna –Slatiny),
Svoboda Aleš a Pavel Volek. Do sestavy pro nejvyšší okresní
soutěž se budou tlačit ještě Jaroslav Pilát,Luděk Ryšavý a starší
žák Petr Svoboda. Cílem družstva je vybojování Play – Off.
Nováčkem v OP II je „B“ mužstvo . Protože ke hře bude dostávat příležitost mladá generace oddílu, bude cílem soutěž udržet.

V nově založeném OP IV nastoupí k mistrovským soubojům
„C“ tým. Za toto družstvo bude hrát jen mládež. Žádný kolektiv
nemůže sestoupit, proto příležitost ke hře dostane co největší počet dětí.
Do okresního přeboru dorostu je přihlášeno devět družstev
z osmi oddílů. Cílem našeho týmu je vybojování umístění na stupních vítězů.
Po mnoha letech se do krajských soutěží přihlásilo také družstvo žen. Mezi dalšími kolektivy bude bojovat o co nejlepší umístění. Přejme si, aby se všem našim stolním tenistům po celou
sezónu dařilo a aby dobře reprezentovali kloboucký oddíl.
Volek Pavel
Foto: Libor Svoboda.
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Doma

Sousedské dny Bohumilic 2015

(Květa Stejskalová)

(Květa Stejskalová)

Ty staré známé dveře vítají mě a zvou dál
Vstupuji do vzpomínek a jsem zase doma
Na dvoře kdákají slepice a občas štěkne pes
Z kuchyně slyším hlasy, to je zas některá tetička na besedě
„Kde zase lítáš, to ještě nemáš hlad?“, otáčí maminka hlavu od plotny
Tatínek u stolu něco sepisuje a zdraví mě laskavým pohledem očí
Poslouchám staré příběhy, cítím to teplo,
bezpečí a nevyslovenou lásku
Musím se ale vrátit, vím, že mám úkol předat to všechno dál
A tak tu stojím a jenom hladím tu kliku dveří,
tu kliku do vzpomínek tisíckrát stisknutou

To žňové sluníčko a dobré vínečko
zjasnilo setkání v maličké vesničce
a ani letní bouře neodvážila se je narušit.
Jak krásné kroje, tak jásavý byl den
a milí známí lidé, co láká je to stále sem.
Ožila stará škola a poznala všechny
co se tu kdysi učili,
a i ta malá kaplička vzpomněla si na děti,
které se u ní pod lipami honily.
Lesíky shlížely radostně do údolí
a šuměly, že je dnes veselo.
Tak za pět let zase, moji milí,
vy drazí rodáci, kamarádi,
tetičky, strýčci, stárci,
a ani ty nesmíš chybět dambořická kapelo.

V dědině malé – píseň napsaná k příležitosti Sousedských dnů Bohumilic
(Marie a Petra Adámkovy)
1) V dědině malé, za bílou kapličkou, roste tam lípa, všem dává stín.
Kdysi tam sedával dědeček s babičkou, vnoučata sedala na jejich klín.
R.: V chladivém stínu, voňavém lipáčí, laskavé tváře, tak známý hlas.
Vrásčitá dlaň znovu hladí mě po tváři, jako by vůbec nic nezměnil čas.
2) Když byla lipka docela maličká, než dala koruna mohutný stín,
před kaplí stála v neděli děvečka, její tvář značila jakýsi splín.
3) Velikou láskou srdéčko zahoří, k mládenci odvedle od sousedů.
Do dětských vzpomínek děvče se ponoří, jak chlapec chodíval na besedu.
R.: V chladivém stínu, voňavém lipáčí, zvonivý smích a dětský hlas.
Svou dětskou ručkou ho hladila po tváři, ze šustí panenku podal jí zas.
4) Posilněn vínečkem, chlapec se jí svěřil, že dívku miluje, že ji má rád.
Už v dětství že lásce k dívence uvěřil, myšlenky na ni mu nedají spát.
R.: V chladivém stínu, voňavém lipáčí, dva mladí lidé, tichoučký hlas.
Vyznání lásky, polibky na tváři, kéž by se napořád zastavil čas.
5) Vnoučata na klínech dědečka, babičky, hltají stařečků vyprávění,
pod lípou ve stínu té naší kapličky, o prvním upřímném políbení.
6) Zase jsem děvčátkem, maličkou holčičkou, na dětství vždy ráda zavzpomínám.
Zas pod lipkou sedím, s dědečkem, s babičkou, vždy když se k dědince mé podívám.
R.: V chladivém stínu, voňavém lipáčí, laskavé tváře a tak známý hlas.
Vrásčitá dlaň znovu hladí mě po tváři, jako by vůbec nic nezměnil čas.

Sousedské dny Bohumilic 2015
Již se pomalu začíná zabarvovat listí,
rána jsou sychravá a začínáme oblékat teplejší kabáty. V Bohumilicích ještě stále doznívá projekt Sousedské dny Bohumilic, který
započal v prosinci 2014 a jehož součástí byla
výroba vlastního mobilního vybavení a šití
bohumilických pracovních krojů v rámci Kutilských dílen a dále velká kulturně-společenská akce Sousedské dny. Dovolte nám malé
ohlédnutí za celým projektem, který toho do
Bohumilic hodně přinesl. Získaná dotace od
České spořitelny a Nadace Via nám umožnila nákup potřebných materiálů, ze kterých si
místní již sami vyrobili přenosné zastřešené
podium a mobilní WC. Toto vybavení nám
podstatně usnadní pořádání dalších kulturních akcí pod širým nebem, protože jak jistě
víte, pořádání akcí ve vnitřních prostorách

je v Bohumilicích vzhledem k malé kapacitě školního klubu téměř nemožné. Tedy
s výjimkou akcí menšího rozsahu, jako jsou
například bohumilický košty. Zvláště hrdí
jsme pak na to, že se nám v rámci projektu
podařilo ušít několik dámských i pánských
pracovních krojů, a to na základě starých
fotografií, vzpomínek pamětníků a popisech
z knih o historii Kloboucka. Za šitím krojům
jsou stovky hodin drobné mravenčí práce
při vyšívání a výsledek je překrásný, jak jste
sami měli příležitost vidět 18. července 2015
na Sousedských dnech.
O programu Sousedských dnů se nebudu příliš rozepisovat, nakonec, měli jste příležitost jej shlédnout v minulém čísle Větrného
mlýna. Ráda bych však vzpomenula veselé
hraní Dambořanky, krojovanou besedu v no-
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vých krojích, otevřené sklepy v Pavlovínu,
skvělé a dech beroucí vystoupení skupiny
Equidance včetně klisny Arwen a především
několik silných momentů, mezi které rozhodně patřila příprava místního hřiště v předvečer akce. Toho večera se jižně pod Brnem
prohnala velmi silná bouřka a zcela ochromila přípravu naší akce. Připravené vybavení
jsme nacházeli různě po okolí, vše smáčeno
mohutnými přívaly vody a polámáno silným
větrem. Večer v 21:30 jsme však místní občany prostřednictvím místního rozhlasu požádali o pomoc v této naprosto vyhrocené
situaci. A víte, jaký byl výsledek? V den konání akce, již před pátou hodinou ranní, se na
místě konání akce sešlo množství skvělých
lidí, kteří přiložili ruce k dílu a vše nám do začátku akce v 9:00 pomohli perfektně připravit.

Páteční bouřka nám akci neuvěřitelně zkomplikovala, škody dosáhly desítek tisíc. Hřeje
nás však pocit, že to, co v naší komunitě děláme, má opravdu smysl. Lidé k sobě mají
blízko a vždy jsou ochotní podat pomocnou
ruku, zvláště v krizových situacích. A za to
patří všem zúčastněným velké poděkování.
Dále bychom rádi připomněli okamžik,
kdy jsme na Sousedských dnech coby krojovaná chasa společně s našimi krásnými
krojovanými ženáči zpívali píseň „V dědině
malé“, která byla napsána speciálně k příležitosti Sousedských dnů. Tato ryze bohumilická písnička vyjadřuje lásku k rodnému
kraji, ke svým předkům a ke svým kořenům.

Spousta našich rodáků ji tak zajisté vnímala,
což potvrdilo mnoho zvlhlých očí. I my, v roli
jejích zpěváků, jsme při zpěvu cítili silné mrazení. Nezpívala ústa, zpívalo srdce. Jsme
hrdí obyvatelé Bohumilic, ochotní nadále
udržovat a ctít tradice našich babiček a dědečků. Pomáhejte nám v tom, prosím.
Na závěr bych touto cestou jménem výboru spolku Přátelé Bohumilic chtěla poděkovat za podporu všem lidem, kteří se na
akci podíleli. Panu starostovi Ing. Lobpreisovi
za podporu nejen finanční, ale i materiální,
společnosti Pavlovín za perfektní spolupráci
a výborné víno, Dambořance za vynikající
zábavu, skupině Equidance za jedinečná vy-

stoupení a také naším kamarádům a kamarádkám, kteří byli o Sousedských dnech součástí krojované chasy. Největší poděkování
však chci věnovat těm, kteří nám pomáhali
s přípravou a organizací celého tohoto projektu, ať už na Kutilských dílnách, či na Sousedských dnech jako takových. Sousedské dny
byly výsledkem nezištné spolupráce velkého
množství obyvatel Bohumilic a my věříme,
že právě toto je správná cesta pro udržování
tradic a společenský život obce. Snad nám to
bude do budoucna dobrým příkladem.
V Bohumilicích dne 23. září 2015,
Marie Adámková
Foto Luděk Adámek

Inzerce

Z důvodu stěhování hledám

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

bydlení, byt 2+1, 3+1,
v Kloboukách u Brna.
Nabídněte prosím
tel. 605 982 553.
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Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,kteří od 9.6.2015 do
22.9.2015 oslavili životní jubileum
70 let
8. 7. Marie Burešová, Polní
23. 7. Zdeněk Rožnovský, Sídliště 17.dubna
75 let
24. 6. Jana Slováková, Polní
15. 9. Marie Vlčková, Příhon

Blahopřejeme rodičům a vítáme
ítáme
me děti
dět
ěi
•
Daniel Pernica
•
Eliška Zemanová
•
Šimon Jindrák
•
Ema Braunová
•
Adéla Hanáková
•
Marek Mikéska
•
Jakub Štaud
•
Veronika Hanzlíčková
•
Eduard Bořil
•
Alžběta Karbašová

80 let
14. 8. Josef Hradský, Lomená
22. 8. Josef Vajčner, Nádražní
22. 9. Jarmila Nekvapilová, Císařova

Navždy
vždy nás opustili
•
•
•
•
•
•
•
•
•

85 let
24. 7. Štefan Ďuriš, Nádražní
20. 9. Václav Poslušný, Nádražní
90 let
5. 8. Jarmila Petrášová, Horní
95 let
8. 9. Josef Novotný, Dlouhá

Jindřich Pěček, roč. 1926
Drahomíra Rožnovská, roč. 1914
Jan Ponzer, roč. 1932
Lubomír Huták, roč. 1931
Věra Kocmanová, roč. 1938
Miroslav Brust, roč. 1945
Jarmila Jančová, roč. 1934
Jaroslav Pavlík, roč. 1925
Emilia Škramlíková, roč. 1934

Koupím pozemek
ve Staré hoře
vhodný pro sad či vinohrad
nabídky zasílejte prosím na mail
přímého zájemce

Josef.buche@seznam.cz
Větrný mlýn č. 3/2015
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Svatovařinecké Hody
Foto: Jaroslav Pavlík
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Sousedské dny Bohumilic 2015
Foto: Luděk Adámek
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