VĚTRNÝ

MLÝN

Občasník
občanů
klobouckého
regionu
Číslo: 2
Červen 2017
Cena: 20 Kč

O čem píšeme?
Slovo starosty
Zprávy z radnice
Bioodpad
Významné dny ČR
Dr. Th. Ferdinand Císař (2. část)
Mlýny v Kloboukách
Významné osobnosti Klobouk
JUDr. MORAWIC VIKTOR
Divadlo pod Betlémskými hvězdami
Oldřiška Lopatářová Švástová
Věra Pejčochová (roz. Bdinková) získala
Zlatého Amose 2017
Stolní tenis
Společenská kronika
Klobouček – Školní občasník

Kraj beze stínu Krumvíř 11.června
Foto: Petr Vlasák

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Každý rok je jiný, každý rok je svůj.
Loňská zima jako by nebyla, zato letošní
byla, jak má být. Mrazy, sníh, tak jak jsme
byli zvyklí z našich mladých let. Člověk si
myslil, že se paní Zima vydovádí v zimních měsících, ale ouha, letos opět přišlo
pár mrazivých rán a bylo vše „na tabák“.
Přírodě se nedá poručit. A to je dobře.
Jak jsem Vás informoval koncem minulého roku, na letošní rok jsme se připravovali projekčně. Některé projektové
dokumentace byly dokončeny a v současné době se již akce realizují. V polovině
července by měly být dokončeny práce na
rekonstrukci internátu MěSOŠ. Zde bude
vybudováno velmi pěkné prostředí pro základní uměleckou školu. Přízemí zůstane
pro možnost ubytování například pro turisty v našem městě. Další stavební akci,
kterou jsme v letošním roce zahájili a již
ukončili, bylo statické zajištění základů
zámku.
V současné době čekáme na kladné rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace
na výměnu oken a všech vstupních dveří
v hlavní budově. Tato akce obsahuje i zateplení stropů včetně výměny trámů a krovů střechy. Při průzkumu stropů a krovů
se zjistilo, že některé krovy a stropní trámy jsou napadeny dřevomorkou, hmyzem
a hnilobou, a tak je musíme vyměnit ještě
před zateplením. Kloboucký zámek je nejvýznamnější městskou budovou, která si
zasluhuje nejvyšší pozornosti. Projevují se
zde neduhy, které vyvolalo dlouholeté neprovádění oprav a hloubkové údržby, proto
se zaměřujeme na celkovou opravu budovy zámku. Nebude to lehký úkol, dotací na
tento druh památek je poskromnu a na každou opravu potřebujete souhlas a vyjádření památkářů. Na budově musíme vyřešit
odvlhčení, opravu fasády, opravu pavlače
včetně bezbariérového přístupu. Opravu
dvorního křídla plánujeme opravit v rámci přeshraniční spolupráce se slovenskou
Senicí. Jak dotace ze SFŽP na zateplení,
i dotace z přeshraniční spolupráce jsou doporučeny ke schválení.
Dotace, kterou máme již schválenu, je
na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města; poskytuje ji Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci
programu EFEKT 2017. Z této dotace
bude řešena zbývající část města, to jsou
ulice Jiráskova, Masarykova, část Brněnské, Příhon, Hájek, v některých ulicích
včetně sloupů. Pro příští rok připravíme
podklady pro žádost na dotaci pro Bohumilice.

Dále připravujeme rekultivaci skládky
2. etapy, projekty jsou zpracovány, výběrové řízení na zhotovitele stavby probíhá.
Na tuto rekultivaci bude využita zemina
z mezideponie, kterou jsme si vytvořili
v rámci rekonstrukce kanalizace. Celkové
náklady budou ve výši cca 6 mil. Kč a budou hrazeny z vytvořené rezervy, kterou
musí skládka ze zákona vytvářet.
V Bohumilicích chceme řešit opravu
obvodové zídky a chodníků na místním
hřbitově. Pro tyto opravy chceme využít
dotací z ministerstva zemědělství, kde
očekáváme kladné rozhodnutí v nejbližších dnech.
Dopracováváme projekty na vybudování zpevněné komunikace v ulicích
Wolfova a Polní včetně chodníků a veřejného osvětlení. Jakmile budou projekty
připraveny, zahájíme územní a stavební
řízení. Práce na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci kanalizace
pro poslední etapu jsme přerušili z důvodu nejasností a nesouladu potřeb našeho
města a státní dotační politiky v oblasti výstavby a rekonstrukcí kanalizací. Po získání závazného neměnného stanoviska
MŽP pro další období budeme v pracích
pokračovat.
Po několikaleté odmlce jsme obnovili jednání s Povodím Moravy z důvodu
úpravy toku Myjavky. Bylo dohodnuto provést aktualizaci stávající projektové dokumentace, dopracování dalších podkladů potřebných k žádosti o dotaci, včetně
stanovení nejvýhodnější finanční varianty tak, aby státní podnik Povodí Moravy
mohl požádat ministerstvo zemědělství
o dotaci.
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Jako každoročně jsme zpracovali
a podali žádost o dotace JMK na úroky
z úvěrů, na podporu pečovatelské služby
ve městě.
Město nejen provádí údržbu a opravuje svůj majetek, ale i organizuje či spoluorganizuje společenský a kulturní život.
Plesová sezona letos proběhla zdárně
a dle ohlasů účastníků se úroveň těchto
akcí rapidně zvedla. Jak jste asi všichni zaznamenali, proběhla v květnu nová
akce – Kloboucko se nenudí. Město tentokrát nebylo pořadatelem, ale hlavním
sponzorem. Tato akce byla velmi úspěšná, za což město pořadatelům za všechny
účastníky této akce děkuje.
První polovina roku je po stránce
účetní i daňové obdobím zpracování finančních statistik. I město je povinno tyto
statistiky zpracovávat a následně uveřejňovat na svých webových stránkách
(úřední desce). Výsledky za rok 2016 dopadly velmi úspěšně, byly vytvořeny dostatečně velké finanční rezervy, abychom
mohli realizovat všechny plánované projekty, které jsme si pro letošek a příští rok
stanovili a které město potřebuje – vizte
výše.
Vážení spoluobčané, závěrem chci
Vám všem, kteří se podílíte na zdárném
běhu města, na reprezentaci města v různých soutěžích, na zvelebování vzhledu
města, poděkovat a popřát hodně úspěchů, štěstí v zaměstnání či soukromém
životě a hlavně zdraví.
Lobpreis Zdeněk Ing.

ZPRÁVY

•

z radnice

•

18. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 2. 2. 2017
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017.
• Veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Statické zajištění zámku
v Kloboukách u Brna“ a rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky č. 1 uchazeče SASTA CZ, a. s.,
sídlem Votroubkova 546/11, Brněnské
Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 26240980,
celková nabídková cena: 794.744 Kč
bez DPH, celková lhůta výstavby 45
dní, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• Zrušuje zadávací řízení pro veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Internát MěSOŠ Klobouky u Brna“, a to
z důvodu, že ve stanovené lhůtě pro
podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka, a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební
práce akce „Internát MěSOŠ Klobouky
u Brna“, termín dokončení díla 15. 7.
2017, komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu.
• Přidělení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výtahu v budově ZŠ“ společnosti BV BRUMOVICE VÝTAHY, s.
r. o., Brumovice 235, za cenu 709.060
Kč včetně DPH, a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
• Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka. Souhlas se
týká inženýrských sítí – vodovodní přípojka u rodinného domu na ul. Wurmova 539/40 na pozemku parc. č. 642 k.ú.
Klobouky u Brna ve vlastnictví pana
.............. Úpravy zasahují na pozemek
ve vlastnictví města Klobouky u Brna,
parc. č. 636/2 v k.ú. Klobouky u Brna.

•

•

•

•

•
•

Směnu pozemků následujících
parcel: č. 427/23 – lesní pozemek, výměra 2756 m², č. 427/5 – lesní pozemek, výměra 4570 m², č. 429/1 – orná
půda, výměra 1269 m², č. 433/2 –
ostatní plocha, neplodná půda, výměra 655 m², č. 433/9 – ostatní plocha,
neplodná půda, výměra 1271 m², celková výměra 10.521 m² v k.ú. Bohumilice. Ke směně byly panem .... nabídnuty pozemky parc. č. 317 o výměře
1921 m² a pozemek parc. č. 352/33
o výměře 8884 m² v k.ú. Bohumilice.
Celková výměra 10.805 m² s tím, že
žadatel uhradí veškeré náklady s tím
spojené.
Dotaci pro florbalový oddíl Aligators, o.
s., v rámci dotace na sport z loterií ve
výši 71 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem a florbalovým
klubem Aligators na poskytnutí dotace
ve výši 71.000 Kč.
Dotaci pro TJ Sokol Klobouky u Brna,
která bude poskytnuta z rozpočtu města v rámci dotace na sport z loterií pro
rok 2016 ve výši 160.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
a TJ Sokol Klobouky u Brna na poskytnutí dotace ve výši 160.000 Kč.
Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb
č. 041857/17/OSV, dotace ve výši
332.800 Kč bude poskytnuta městu
Klobouky u Brna na úhradu nákladů
pečovatelské služby a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Uzavření smlouvy o pojištění majetku
města Klobouky u Brna s ČSOB Pojišťovnou, a. s., na tři roky s účinností od
1. 4. 2017.
Uzavření smlouvy o odpovědnosti za
škody města Klobouky u Brna s ČSOB
Pojišťovnou, a. s., na tři roky s účinností od 1. 4. 2017.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
Informace z rady č. 27.
Zprávu finančního výboru č. 1/2017,
2/2017.
19. Zasedání Zastupitelstva
města Klobouky u Brna
dne 23. 3. 2017

•

•

•
•

•

•
•

28. Schůze Rady
města Klobouky u Brna
dne 20. 4. 2017
•

•
Zastupitelstvo města schvaluje a souhlasí
• Veřejnou zakázku malého rozsahu •
s názvem „Internát MěSOŠ Klobouky
u Brna“ a rozhoduje o přidělení zakázky společnosti FCS, s. r. o, ul. Nádražní
822/90, Klobouky u Brna, za nabízenou •
cenu 2.462.111 Kč bez DPH, termín
dokončení díla 15. 7. 2017, a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
• Odložení rozhodnutí o přidělení zakázky malého rozsahu „Klobouky u Brna
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- sběrný dvůr“ až do vyřešení lokality
budoucího sběrného dvora.
Pronájem prostor na pozemku parc.
č. 1150 – zpevněná plocha, o výměře
331 m² a pronájem garáží na pozemku
parc. č. 1149 – garáže, o výměře 45,5
m² v k.ú. Klobouky u Brna. Nájemní
smlouva bude uzavřena s Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, s účinností od 1. 4. 2017.
Záměr na prodej pozemku parc. č.
890/16 v k.ú. Klobouky u Brna ve vlastnictví města Klobouky u Brna o celkové
výměře 144 m², vedeného jako stavební parcela, za minimální cenu 600 Kč/
m².
Finanční dar pro Společnost přátel
Větřáku, z. s., Klobouky u Brna, ve výši
20.400 Kč.
Uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci dokumentace pro stavební povolení
a související činnosti pro akci „Klobouky
u Brna – úprava klobouckého potoka“,
smlouva bude uzavřena se společností AQUATIS, a. s., Botanická 834/56,
Brno, za cenu 98 tis. Kč bez DPH, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Zpracování projektové dokumentace
na rekultivaci skládky S-003 Martinice
2. etapa, plocha č. 2., součástí nabídky je i zpracování nových předpisů,
dokumentace pro provedení stavby
a výkon TDI za cenu 199 tis. Kč bez
DPH.
Přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Zásahové jednotky Klobouky u Brna – seznam
členů.
Opatření pro vydávání občasníku Větrný mlýn – snížení počtu stran barevného obalu a snížení prodejní ceny za
jeden výtisk na 20 Kč.

Dohodu o ukončení pachtu pozemků
parc. č. 2963/1, 2963/2 a 2963/4 vinice Pod Plunary v k.ú. Klobouky u Brna,
kterou podal dne 7. 3. 2017 pan …...
Dohoda o ukončení Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 10/08 k 31. 5. 2017.
Záměr na pacht pozemku parc. č. 1956
vinice o výměře 1007 m² v k.ú. Klobouky u Brna.
Záměr na pacht pozemků parc. č.
2963/1, 2963/2 a 2963/4 vinice Pod
Plunary v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 225 m².
Dohodu o ukončení pachtu pozemků
parc. č. 2964/1 a 2964/2 vinice Pod
Plunary v k.ú. Klobouky u Brna, kterou
podal dne 7. 4. 2017 pan …... Dohoda
o ukončení nájemní smlouvy č. 93/04
k 31.5.2017.

•

•

•

•
•

•

•

•

Záměr na pacht pozemků parc. č.
2964/1 a 2964/2 vinice Pod Plunary
v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 192 m².
Dohodu o ukončení pachtu pozemků
parc. č. 3015/1, 3015/2, 3015/3, 3016,
3018/1, 3018/2 a 3018/3 vinice Pod
Plunary v k.ú. Klobouky u Brna, kterou
podal dne 1. 3. 2017 pan …... Ukončení dohodou k 31. 5. 2017.
Záměr na pacht pozemků parc.
č.3015/1, 3015/2, 3015/3, 3016,
3018/1, 3018/2 a 3018/3 vinice Pod
Plunary v k.ú. Klobouky u Brna o celkové výměře 3345 m².
Záměr na pacht pozemku parc.
č. 1851/6 v k.ú. Klobouky u Brna o výměře 287 m².
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030032463/002
pod názvem „Klobouky u Brna, příp.
k NN, Rašnerová K6667/3“ se společností E.ON Distribuce, a. s., v zastoupení E.ON Česká republika, s. r. o., za
účelem umístění distribuční soustavy
– zemní kabelová přípojka NN na pozemku parc. č. 1523/1, 1523/6, 1523/7
a 1523/11 v k.ú. Klobouky u Brna za
jednorázovou náhradu ve výši 1000
Kč. Připojení bude provedeno svodem
kabelem. Přípojka bude provedena
překopem přes místní komunikaci
v přípojkové skříni na hranici pozemku
odběratele parc. č. 6667/3.
Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka. Souhlas se
týká inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, elektřina – a sjezdu z pozemku
u rodinného domu na ul. Kašnická na
pozemku parc. č. 2478/7, ve vlastnictví ….. Úpravy zasahují na pozemek
ve vlastnictví města Klobouky u Brna,
parc. č. 2490/2 v k.ú. Klobouky u Brna.
Nabídku Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových na bezúplatný
převod pozemku parc. č. 2828/2 v k.ú.
Klobouky u Brna, pozemek v Martinicích.
Uzavření Smlouvy se společností ASA
expert, s. r. o., Ostrava, na zpracování
projektové dokumentace k akci „Energetické úspory městského úřadu v Kloboukách u Brna“ za dohodnutou cenu
ve výši 62.100 Kč.

•

•

•

•

•

Pronájmem nebytových prostor budovy č.p. 79 na pozemku parc. č. 730
v k.ú. Klobouky u Brna, na ulici Bří
Mrštíků 1, která byla formou Smlouvy
o výpůjčce č. 2/2008 předána městem
do správy Městské střední odborné
školy Klobouky u Brna. Část budovy
bude pronajata Základní umělecké
škole Klobouky u Brna a část bude
pronajímána jako ubytovací kapacita.
Příspěvkové organizaci města MěSOŠ bude zkrácen příspěvek z rozpočtu města na provoz o částku ve
výši nájemného ZUŠ Klobouky u Brna
tj. o 60.964 Kč ročně.
Smlouvu o výpůjčce č. 1/2017, na
základě které bude MěSOŠ zapůjčen městem k užívání traktor STEYR
Kompakt 4065 S, výrobní číslo
ZGAM50131, SPZ BO19519.
Návrh rozpočtu pro rok 2017 Základní školy Klobouky u Brna, Městského víceletého gymnázia Klobouky
u Brna, Městské střední odborné školy Klobouky u Brna a Mateřské školy
Klobouky u Brna. Návrhy rozpočtu
příspěvkových organizací města byly
vyvěšeny na úřední desce Městského
úřad Klobouky u Brna dne 4. 4. 2017.
Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací, spolufinancovaných ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-20/2017, s Úřadem práce České republiky, pobočka Břeclav,
na vytvoření pěti pracovních míst na
období 1. 4. 2017 - 31. 10. 2017.
Poskytnutí daru oblastní charitě
Břeclav na činnost odlehčovací služby
hospice sv. Josefa v Rajhradě pro rok
2017 ve výši 1848 Kč. Příspěvek bude
poskytnut v souladu s Pravidly řízení
o stanovení a přiznání finanční podpory JMK.

•

•

•
•

•
•

•

29. Schůze Rady
města Klobouky u Brna
dne 11. 5. 2017
•
Rada města schvaluje a souhlasí:
• Vícepráce u akce „Rekonstrukce bývalé budovy internátu MěSOŠ“ v celkové
výši 380.954 Kč bez DPH.

Změnu projektové dokumentace a vybudování kuchyňky s posezením v přízemí budovy bývalého internátu, které
bude využíváno k ubytování.
Cenovou nabídku společnosti ASA
expert, a. s., Lešetínská 626/24, 719
00 Ostrava, na zpracování projektové
dokumentace pro akci „Energetické
úspory Městského úřadu v Kloboukách u Brna“ ve výši 62.100 Kč bez
DPH.
Zadání zpracování projektové dokumentace na odvlhčení celé budovy
zámku.
Záměr na pacht pozemků parc.
č. 22967/1 a 2967/2 vinice Pod Plunary v k.ú. Klobouky u Brna o celkové
výměře 178 m².
Záměr na pacht pozemku parc. č. 3006
vinice Pod Plunary v k.ú. Klobouky
u Brna o celkové výměře 905 m².
Smlouvu o souhlasu se stavbou na
pozemku jiného vlastníka. Souhlas
se týká inženýrských sítí – vodovod,
kanalizace, elektřina – ke stavbě Domov Betlém na ul. Císařova 394/27,
Klobouky u Brna, na pozemcích
parc. č. 1366, 1369/1, 1369/2, 1367/1
a 1367/2 ve vlastnictví Diakonie
ČCE – středisko BETLÉM, Císařova
394/27, Klobouky u Brna. Úpravy zasahují na pozemky ve vlastnictví města Klobouky u Brna, parc. č. 1307/3,
1307/4, 1370/3, 1370/4 a 1402/1 v k.ú.
Klobouky u Brna. Po dokončení stavby požaduje Město Klobouky u Brna
uvést vozovky do původního stavu.
Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekultivace skládky 2. etapa, plocha č. 1
a 2“ a pověřuje starostu města jednáním se společností IK consult, s. r. o.,
Živného 1254/8, 635 00 Brno, ve věci
organizačního zajištění zadávacího řízení, technické pomoci při organizaci
a provedení administrativních úkonů
veřejné zakázky pro projekt s názvem
„Rekultivace skládky 2. etapa, plocha
č. 1 a 2“, a to za dohodnutou cenu ve
výši 32 tis. Kč bez DPH.
S podáním trestního oznámení na
společnost Energie pod kontrolou, Hodonín, pro podezření z trestné činnosti
při dodávce energií.

Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého pečiva), je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají
vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě tento odpad
zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro
kompostování, bioodpad přímo mizí před očima a především

nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda a v následujícím návodu se o tom
přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky:
1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem v období
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zalejte. Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně
vlhký.
• Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale
nesmí jich na kompost přijít příliš mnoho zároveň.
• Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO
a také pečící papír.
• Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm
zůstanou po celou dobu kompostování.
• Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat
v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu
vysbírat.
• Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti
organismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku.
Je-li s kompostem něco špatně, žížaly jej opouštějí.
• Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo
platí například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na volné ploše, na starém hnojišti nebo v nádobě přímo určené ke
kompostování (v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní době
nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně chrání kompost před promáčením
a vysušením.
Buďte si jistí,
jistí že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu, p
především toho kuchyňského, do kompostérů předejd
předejdete zápachu ve svých popelnicích se
směsným komu
komunálním odpadem, a navíc se zbavíte
ssložky odpadu, za kterou obec/město,
p
potažmo i vaše domácnost zbytečně
p
platí nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací
o kompostování, nebo zajímáte-li se o efektivní třídění odpadů, máte možnost na YouTube
zdarma zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až 8.
díl. Mnoho úspěchů v kompostování a nezapáchajjící popelnice přeje tým mojeodpadky.cz.
Ing. Radek Staňka
vedoucí týmu MOJE ODPADKY

podzimu! Suché listí je dobré kombinovat například s trávou,
jinak se v jedné hromadě listy na sebe nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém steče veškerá voda, jádro kompostu
vyschne a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat
v pytlích a průběžně přidávat na kompost spolu s trávou. Smíchat trávu s listím můžeme také jednoduše poházením listí na
trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme použít
popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).
2. správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité,
protože jakmile je v kompostu více vody, než má být (tzn. po
zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda – viz první obrázek zleva), začne kompost hnít a tím pádem zapáchat. Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu
(např. piliny, suché listí nebo nerecyklovatelný papír – papírové
utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru málo
vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype – viz prostřední obrázek), organismům se přestává dařit, v kompostéru se mohou
objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté stačí kompost zalít
vodou. Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná
voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz obrázek vpravo).
3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré
en že se komkom
jednou za čas kompost „překopat“. Nejen
anismy k nové
post provzdušní, ale také budou mít organismy
hmotě přístup ze všech stran a ne pouze ze spodu, jak
ady platí
tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady
ekopejte
známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte
ho! A opravdu to funguje.
lit komDalší praktické rady, jak zdokonalit
postování:
• Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou,
e
případně do něj čas od času přidejte
zeminu.
e
• Misku či kbelík, do kterého sbíráte
ybioodpad, po každém vyprázdnění vyst
pláchněte vodou a s ní pak kompost

Svátky a významné dny
11. 7. Světový den populace – je souhrnem všech lidí, kteří
k určitému datu žili, žijí nebo budou žít na planetě Zemi. Jeho
cílem je zvýšit povědomí o problémech globální populace.

5. 7. Cyril a Metoděj
6. 7. Jan Hus
11. 7. Světový den populace
12. 8. Světový den mládeže
29. 9. První podzimní den – rovnodennost
21. 9. Mezinárodní den míru
28. 9. Den české státnosti

12. 8. Světový den mládeže – je označení pro celosvětové
setkání mládeže pořádané katolickou církví a hostitelskou zemí.
Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II.

5. července – Cyril a Metoděj – také někdy označováni jako
bratři ze Soluně, jsou známí jako apoštolové Slovanů nebo slovanští věrozvěstové. Při misii na Velké Moravě vytvořili písmo
hlaholici a prosadili staroslověnštinu coby bohoslužebný jazyk.
Podle některých pramenů a na základě jejich znalosti slovanského jazyka se soudí, že jejich matka byla slovanského původu.

21. 9. Mezinárodní den míru – má být demonstrací států i občanské společnosti za mír a bezpečnost pro celý svět.
21. září by mělo být současně dnem globálního příměří, čtyřiadvacetihodinovou úlevou od strachu a nejistoty, jež ničí tolik
lidských životů.
28. 9. Den české státnosti – vznik svátku byl navržen na
základě usnesení Výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Výbor zvolil pro státní svátek
označení „Den české státnosti – Svatý Václav“. Tento den byl
svým bratrem zabit český kníže sv. Václav. (r. 907 – 29. 9. 935)
Marie Vlčková

6. července – Jan Hus – studoval na pražské univerzitě,
kde získal hodnost bakaláře. Již jako univerzitní profesor byl vysvěcen na kněze a kázal v kostele sv. Michaela, později v Betlémské kapli. Byl obviněn z kacířství a 6. 7. 1415 na březích
Bodamského jezera upálen.
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Významná osobnost Klobouk Dr. Th. FERDINAND CÍSAŘ (2. část)
Po dlouhých přípravách se konala
v září 1881 historicky důležitá slavnost
toleranční. Ještě nikdy v české církvi nebyl shromážděn takový výkvět světa jako
v Kloboukách: zástupcové reformovaných
církví skotských, anglických i anglického
parlamentu s obrovskými zástupy moravského lidu po celý týden sněmovali. Mezi
přítomnými byl i docent vídeňské univerzity Masaryk. Císař vykonal na této slavnosti
dílo ohromné. Měl proslovy české, německé, anglické a italské. Musil ubytovati
v tomto odlehlém místě hosty zvyklé na
pohodlí. Úspěch byl však dokonalý. Jeho
církevní dráha byla tímto okamžikem jasná, byl osobností, se kterou se musilo od
té doby v církevním životě u nás počítati.
Slavnost byla průlomem českého živlu
do světa a ještě po desítiletí se o ní mluvilo. Když jsem (F. Bednář) r. 1908 byl v rodině notáře a tehdy již strážce klíčů skotské
koruny, u Macdonalda v Edinburku, s překvapením jsem se tam setkal s klobouckým krojem! Císař byl r. 1899 jednomyslně zvolen superintendentem moravským.
Přicházel do styku i s císařským dvorem.
Byl u audience několikrát a nebožtík císař
František Josef se ho vždy ptal na tytéž
věci.
V těch letech od roku 1900, kdy se zřizovaly české měšťanské školy na Moravě
do světové války, byl superintendent Císař
muž zvláště význačný a vlivný. Býval členem v okresní školní radě v Hustopečích,
později zasedal i v zemské školní radě moravské. Odtud se znal s předními politiky
nejen moravskými, ale také českými, znal
se s mnohými spisovateli, umělci a předními průmyslníky.
Fara evangelická v Kloboukách vítala
časté návštěvníky z Anglie, Skotska, Francie a ze Švýcarska. Císař často zajížděl na
evropské evangelické kongresy, rád a často besedoval také s váženými lidmi ze samého okolí klobouckého i ze samých Klobouk. Přicházeli k němu bratři Mrštíkové,
býval tu častým hostem spisovatel dr. Jan
Herben, min. referent Odstrčil, ale zvláště
horlivě navštěvoval klobouckou evangelickou faru mladý tenkrát dr. T. G. Masaryk,
když studoval ještě ve Vídni a býval u rodičů v Čejkovicích. Oba tito vážení mužové
na společných procházkách mnoho hovořívali o věcech náboženských, politických
a národních.
Císař měl bohatou knihovnu s knihami
filosofickými, theologickými, historickými
a politickými. Vilém Mrštík říkával, že nikam není třeba choditi pro knihu a nikde
hledati, stačí požádati o ni sup. Císaře.
Stali jsme se věrnými přáteli (J. Úlehla),

nerozlučitelní, každý den nás vídali lidé,
kterak jsme se procházeli po polích, po lukách, po cestách, zvláště často po silnici
k Martinicím a ke Kašnici. Dr. Jan Herben
o Císaři řekl, že takového člověka v našem
kraji nikdy nebylo.
Časem poznal, že je nejen znamenitým kazatelem a virtuosem jazyka, nýbrž
i spisovatelem, překládal např. Smilesa,
mohl mluvit anglicky, německy a italsky.
Kdež pak bylo možno měřit ho s okolními
katolickými faráři v našem kraji, které jsem
všecky znal! Převyšoval své okolí ne o jednu, nýbrž o několik hlav. Ferdinand Císař
stál příliš vysoko nad průměrem našich
lidí a snad i vlastního sboru. Po dlouhém
uvažování rozhodl se sup. Císař opustiti
z rodinných i zdravotních důvodů své dlouholeté působiště Klobouky a po delší úva-
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ze volil za svůj další domov matičku Prahu.
Tak se stalo 20. dubna r. 1926. Jedno neměl sup. Císař činiti, když složil úřad, neměl odcházeti do Prahy. Jak veliká je Praha proti Kloboukům, tak malou mu mohla
věnovati úctu proti tomu, kterak by si toho
byl vážil kloboucký lid, kdyby byl dlouholetý jejich milovaný a slavný učitel byl zůstal
s nimi do poslední své chvíle. Když byl jeho
pohřeb (18. 6. 1932) v Kloboukách, projevovali tuto úctu nejen zástupové, kteří připutovali na hřbitov, ale s nimi také všecka
okolní krajina, ba všecka země moravská.
Zdroj: Vzpomínky faráře F. Bednáře,
ředitele J. Úlehly a spisovatele J. Herbena z knihy „Památce superintendenta dra.
Ferdinanda Císaře“. Napsali dr. F. Bednář
a dr. E. Havelka v r. 1932.
Zpracoval Ladislav Grabovský

Mlýny v Kloboukách
1. část
V průběhu tisíciletí lidé užívali k drcení zrna různé nástroje. Nejstarším užívaným nástrojem k drcení obilného zrna bylo prosté drtidlo. Práce s drtidlem byla velmi namáhavá a zdlouhavá, zejména
bylo-li zapotřebí zhotovit skutečnou mouku, nikoli šrot. Namletí kilogramu mouky trvalo 1 – 3 hodiny. Pokud ale měla být mouka opravdu jemná a musela se několikrát přesívat a znovu roztírat, mohlo to
trvat i déle.
Méně známým prostředkem sloužícím k drcení obilí je stoupa.
Se stoupou se můžeme v domácnostech setkat od časného středověku, nicméně není vyloučeno, že se stoupy používaly již v dobách
dřívějších, ale stopy po nich se nezachovaly, protože byly zhotoveny
pouze ze dřeva. Stoupy byly jakési velké hmoždíře, v nichž se zrno
roztloukalo tyčovou palicí – tloukem. Ve středověku byly hojně rozšířeny stoupy s kamenným tloučkem. Ve stoupách se zpracovávalo
především proso na jáhly.
V průběhu 11. – 14. století se u nás rozšířily vodní a větrné mlýny. K předpokladu vzniku vodních mlýnů byl kromě otočných mlecích kamenů důležitý i vynález vodního kola. První vodní mlýny se
nacházely pravděpodobně v oblasti Malé Asie, a to již v 1. stol. př.
n. l. Rozvoj vodních mlýnů nastal v Evropě ve 2. tisíciletí. O jejich
rozšíření se staraly především kláštery. V Čechách je více zpráv
o mlýnech z 12. století. Z některých vyplývá, že původ vodních mlýnů je ještě starší. V druhé polovině 18. a na počátku 19. století došlo
ve stavbě mlýnů a jejich technickém vybavení ke značnému pokroku. Ve 40. letech 19. stol. se u nás začaly používat mlecí kameny
z francouzského sladkovodního křemence, které umožňovaly obilí
drtit a řezat, zatímco měkčí pískovcové kameny obilí jenom roztíraly.
Další z řady novinek bylo nahrazení mlecích kamenů železným válcem, tedy vznik válcových mlýnů.
Ačkoli se celodřevěné vodní kolo udrželo na mnoha místech až
do druhé poloviny 20. století, modernizované mlýny a rozvíjející se
průmysl potřebovaly motory silnější a spolehlivější. V druhé polovině
18. století se začaly objevovat první kovové částice na dřevěných
kolech (hřídel a rozeta). Ještě lepší bylo využití vodní energie po zavedení vodních turbín. Parní pohon mlýnů má počátek v Anglii. První
parní mlýn tam byl postaven již v roce 1786. U nás vznikl první parní
mlýn roku 1842 v Žacléři. Symbolem parního mlýna se stal tovární
komín. Nejmladší formou pohonu mlýnů jsou motory elektrické.
Téměř až do konce 19. století byly v Kloboukách v důsledku nedostatku vody pouze mlýny větrné. Výjimkou byl mlýn na Čertovci
náležející zábrdovickému klášteru a později patřící pod obec Kašnici. O větrných mlýnech v Kloboukách bylo již psáno hodně v souvislosti s posledním „větřákem“, postaveným roku 1748 a zrekonstruovaným v roce 1976.
Svoji významnou historii v dějinách Klobouk však mají také mlýny pořízené na jiný pohon než větrný a samozřejmě i jejich majitelé.
V Kloboukách byly tyto mlýny dva: u hřbitova mlýn Bahnerův a u nádraží Štrofův mlýn.

dočasnou modlitebnu. Roku 1912 si postavili synagogu a budovu
bývalé kontribučenské sýpky koupil mlynář Theodor Bahner. Přestavěl ji na moderní mlýn na parní pohon. Po jeho smrti roku 1938 zdědil mlýn jeho jediný syn Jaroslav, který mlýn zmodernizoval a roku
1942 jej pronajal Františku Budíkovi.
Rodina Bahnerova pocházela ze Slezska, z obce Radnice, kde
se v rodině statkáře a půlláníka Františka Bannera narodil kolem
roku 1833 nemanželský chlapec Karel (matkou byla svobodná Johana Bannerová). Jejich příjmení se psalo Banner, později i Bahner.
Rodina se později přestěhovala do Heršpic u Slavkova, kde se
dospělý Karel Banner stal mlynářem. Roku 1866 se oženil s Antonií
Formánkovou, nejmladší dcerou tesaře, truhláře a majitele větrného
mlýna v Tvarožné Františka Formánka. V matrice oddaných obce
Tvarožná je Karel Banner zapsán jako mlynář v Heršpicích.

Manželé Bannerovi krátce po svatbě bydleli v Heršpicích, kde
Karel pracoval jako mlynář na větrném mlýnu. V jejich manželství
se narodily čtyři děti. Nejstarší Theodor, narozený roku 1867 – pozdější majitel mlýna v Kloboukách, Julius, narozený roku 1870, Karel,
narozený 1875, a poslední dcera Emílie, narozená roku 1878. Roku
1880 mlýn v Heršpicích prodali, koupili mlýn v Tvarožné od bratra
Antonie Františka Formánka a nastěhovali se do jejího rodného
domu v Tvarožné.
Zajímavostí je, že Karel Banner je uváděn jako majitel borkovanského větrného mlýna v roce 1881, tedy v době, kdy již nevlastnil mlýn
v Heršpicích a pravděpodobně ještě neměl koupený mlýn v Tvarožné. Borkovanský mlýn měl velmi krátkou dobu své existence.
Karel Banner zemřel roku 1912, příčinou úmrtí byla mrtvice.
V úmrtním listu je příjmení psáno jako Bahner. Jeho manželka Antonie zemřela o rok dříve na zánět plic. Oba jsou pochováni na hřbitově v Tvarožné.
Jeho syn Julius Banner (nar. roku 1870) se oženil s Františkou
Šafaříkovou z Hostěnic. Před rokem 1904 koupil Julius za nízkou
cenu větrný mlýn v Sivicích, který prohrál v kartách jeho původní
majitel. Jedna verze dokonce hovoří o tom, že mlýn vyhrál v kartách
sám Julius Banner. Roku 1904 jej zboural a na jeho místě vystavěl
zděnou budovu, do níž nainstaloval Halladayovu turbínu. U mlýna si
postavil vlastníma rukama rodinný dům, dokonce i betonovou střešní krytinu si vyrobil sám. V manželství se jim narodily tři děti: Julius,
Karel a Emílie. Syn Karel Bahner zdědil mlýn v Sivicích, synu Juliovi
rodiče koupili mlýn v Podivíně na řece Dyji, kam se Julius se svou
manželkou nastěhoval a přistěhovala se k nim i jeho sestra, aby ve
mlýně u bratra pracovala (v Podivíně se posléze také provdala za
Jana Valíčka). Po skončení 2. světové války, v květnu 1945, přespal
v jejich mlýně několik nocí generál Svoboda a po dlouhém odloučení
se právě zde sešel se svojí manželkou a dcerou.
Julius Banner starší zemřel roku 1938 v předvečer 2. světové
války, ve stejném roce jako jeho bratři Theodor a Karel.

Mlýn Bahnerův
Budova, z níž později Theodor Bahner zřídil parní mlýn, byla
postavena jako kontribučenská sýpka, kam rolníci z klobouckého
panství odváděli obilí, aby jim sloužilo jako rezerva pro případ neúrody. Kdy přesně byla postavena, není známo, ale pravděpodobně
kolem roku 1800, kdy se začaly tyto sýpky stavět za vlády Josefa II.
(od roku 1786 sloužila jako kontribučenská sýpka kaple sv. Barbory). Systém těchto sýpek byl zrušen roku 1864 a nahradily jej kontribučenské záložny. Budova bývalé sýpky byla prodána v dražbě za
2 000 zlatých a byl z ní zřízen hostinec nazvaný U koruny, v němž se
scházely významné kulturní osobnosti z Klobouk i okolí. Od Josefa
Wurma koupili budovu kloboučtí židé za 900 zlatých a zřídili si zde
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Karel Banner, narozený roku 1875. Roku 1900 se oženil s Hátou
Matyášovou z Kobeřic a v matrice oddaných byl zapsán jako mlynář
v Tvarožné. Karel Banner byl v kronice líčen jako podnikavý a inteligentní člověk, a byl to on, kdo nainstaloval na tvaroženský mlýn Halladayovu turbínu. Měl tři děti. Slávek
(všude je uváděn pouze ve zdrobnělině) se utopil v nádrži s vodou k ochlazování a Julius (Julínek) spadl z blízké skály. Pouze Božena Bannerová
(narozena 1903) se dožila dospělosti
a roku 1932 si vzala Rudolfa Müllera.
Karel Banner ml. zemřel roku 1936,
poté vedla mlýn (už zbavený Halladayovy turbíny) jeho manželka Háta
Bannerová.
Po roce 1948 přešel mlýn do majetku JZD v Tvarožné. Roku 1955
Háta Bannerová, která mlýn v majetku JZD stále řídila, zemřela a mlýn definitivně připadl JZD a byl
využíván jako zemědělské skladiště.
Nestarší syn Theodor Bahner byl jako jediný zapsán do matriky
narozených roku 1867 s příjmením Bahner. Jako mladík odešel na
vyučenou do mlýna stojícího v Mariánském údolí brněnské Líšně na
nádrži zvané Říčky. Po vyučení šel jako krajánek od mlýna ke mlýnu,
nikde se nezdržel dlouho. Jeho nejmladší sestra Emílie jej popsala
jako „krásného, vysokého, vždy pěkně oblečeného muže s vážným
vystupováním a pěknou řečí, který nebyl mnohomluvný a každé slovo vážil, což mu otvíralo cestu i do těch největších mlýnů“. Ona sama
jej měla ze svých bratrů nejraději, snad i proto, že jí zachránil život,
když se jako malá topila v mlýnské strouze.
Delší dobu pracoval jako vedoucí stárek ve mlýně v Kvasicích.
Jeho touha osamostatnit se a pořídit si vlastní mlýn se realizovala
kolem roku 1890, kdy koupil větrný mlýn v Heršpicích u Slavkova,
který kdysi patřil jeho rodičům, a usadil se tam. Zde se také roku
1893 oženil s Františkou Maláčovou, narozenou 11. 3. 1872 v Heršpicích, dcerou evangelíka Jakuba Maláče, rolníka v Heršpicích,
a Františky, roz. Břízové ze Šaratic. Ještě roku 1897 bydleli v Heršpicích č. 25, kde se jim narodily 3 děti:
1894 syn Eugen, zemřel 1895,
1895 Zdenka, provdaná za Vladimíra Bubeníčka z Vrbice, technického úředníka, zemřela tragicky roku 1943,
1897 syn Arnošt, zemřel 1898.
Tyto děti jsou zapsány v evangelické matrice Heršpic. Roku
1898 již bydleli v Černvíru č. 6. Zde se jim narodily další tři děti:
Valerie, nar. 1899, roku 1923 provdaná za Miloše Šnobla, rotmistra v Prešově, s manželem bydleli v Jihlavě, děti neměli. Valerie
zemřela roku 1982.
Hermína narozená 1900, provdaná za Eduarda Šťastného, majitele cihelny v Kloboukách, v manželství se narodila jediná dcera
Dagmar. Hermína zemřela roku 1990.

Syn Jaroslav, nar. 1902, roku 1927 se oženil s Marií Vrbasovou,
bydleli v domě č. 568, který jim postavil otec manželky Marie – po
roce 1968 zde bydlela rodina Ludvíka Charváta. V manželství se jim
narodila roku 1928 jediná dcera Zdena, provdaná za Jiřího Fadrného z Nikova. Rodina Fadrná roku 1868 emigrovala do Kanady.
Jaroslav Bahner zemřel roku 1974.
Záznamy o narození výše uvedených dětí Teodora Bahnera
nalezneme v evangelické matrice obce Prosetín. Zajímavostí je, že
v těchto matrikách je místo jména Theodor uváděn slovanský ekvivalent Bohdan.
Další dvě dcery Teodora Bahnera – Vlasta (nar. 1904, provdána
za Josefa Horníka, vrchního asistenta, s nímž bydlela v Brně a měla
syna Vlastimila, zemřela roku 1991) a Růžena (1909–1999) – se
narodily ve Slavěticích u Hrotovic. Růžena se roku 1928 provdala za
Josefa Pecla, mlynáře v Újezdě. Po svatbě bydleli manželé Peclovi
v Újezdě. V manželství se jim narodila dcera Iva (1929–1991) a syn
Vladimír. Po roce 1948, kdy jim byl mlýn v Újezdě znárodněn a oni
se museli vystěhovat, nastěhovali se do Klobouk do vily č. 212. Růžena Peclová zemřela roku 1999.
Vzhledem k velkým výdajům rodiny, které větrný mlýn v Heršpicích nestačil pokrýt, přihlásil se Theodor Bahner do konkurzu na
místo vedoucího stárka ve velkém arcibiskupském mlýnu v Kroměříži. Přes velký počet uchazečů místo získal. Bohužel zde nepracoval
dlouho, mlýn v roce 1897 vyhořel a Theodor musel znovu řešit svoji
ekonomickou situaci. Heršpický mlýn se mu podařilo prodat a koupil
mlýn v Boršicích u Buchlovic. Ani tento mlýn nebyla šťastná volba,
rodina musela mlýn zakrátko nevýhodně prodat a Theodor začal
opět pátrat po možnosti zakoupení nového mlýna. Mezitím si pronajal mlýn ve Slavěticích u Hrotovic, kde se narodily poslední dvě
dcery, Vlasta a Růžena.
Roku 1912 se v Kloboukách u Brna prodávala budova bývalé
kontribučenské sýpky, později hostince a v danou dobu dočasné židovské modlitebny. Theoder Bahner tuto budovu koupil a přestavěl
na moderní parní mlýn. Roku 1917 koupil tzv. Brandovu vilu, dům č.
212, od manželů Antonína a Magdaleny Štefanových, kterou rodina
Bahnerů a jejich potomci vlastnili až do roku 1948, kdy jim byla znárodněna, stejně jako mlýn.
Theodor Bahner zemřel roku 1938, ve stejném roce jako jeho
dva bratři mlynáři Julius a Karel. Pokračovatelem v mlynářském řemesle byl jeho syn Jaroslav, narozený roku 1902.
Rodina Bahnerova má hrobku na klobouckém hřbitově, kde je
pochována většina členů této významné kloboucké rodiny.
Zpracovala Dana Bobková
foto archiv města Klobouky u Brna, internet
Použitý materiál:
Vzpomínky Emílie Valíčkové, rozené Bannerové
Matriky obcí, v nichž se členové rodiny Bahnerů narodili
Ondřej Pazdírek: Větrné mlýny ve Tvarožné a Sivicích
Vzpomínky paní Marie Vrbasové
Vydáno se svolením pana Vladimíra Pecla
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Dopravní soutěž mladých
cyklistů 2017

Červen 2017
Stejně jako v minulém roce i letos se družstvo páťáků z naší školy pilně připravovalo na
dopravní soutěž mladých cyklistů pod vedením
Mgr. Jany Petrášové. Z několika vybraných
žáků bylo sestaveno čtyřčlenné družstvo ve
složení Alena Hájková a Karolína Trlicová z 5. A
a Tomáš Doležal s Tomášem Nováčkem z 5. B.
Základní - okrskové kolo se konalo v Hustopečích v pátek 5. května za účasti 12 družstev
v naší kategorii. Toto dopravní hřiště jsme měli
„zmáknuté“, protože sem jezdí naši čtvrťáci pravidelně 2 krát za školní rok na dopravní výuku
a s nimi letos jeli na přípravu také členové sou-

těžního družstva. Příprava se nám vyplatila, neboť jsme v okrskovém kole zvítězili a tím pádem
jsme postoupili do kola okresního, které se letos
shodou okolností konalo také v Hustopečích. To
byla pro nás jistě velká výhoda. Nemuseli jsme
se seznamovat s novým hřištěm, věděli jsme,
kde se pojede jízda zručnosti, už jsme také znali zkoušející na zdravovědu a věděli, kde budeme psát test ze znalostí dopravních předpisů,
a práce s mapou jsme se také nebáli. Nicméně nám bylo jasné, že v tomto kole se utkáme
s družstvy, která se v předchozím kole umístila
na prvních třech místech v oblastních kolech
soutěže. Konkurence byla tedy nesporně vyšší.
Jaké bylo proto naše překvapení, když se nám
podařilo i toto kolo vyhrát a postoupit jako jediní v okrese ve své kategorii do krajského kola
v Brně.
Tam jsme vyrazili v úterý 30. 5. se smíšenými pocity strachu i radosti. Už cestou autobusem jsme pilně opakovali své znalosti ze

zdravovědy, protože té jsme se báli asi nejvíc.
Teď totiž nepůjde jen o teoretické znalosti, ale
budeme vše muset umět také zvládnout prakticky a při tom budou figuranti namaskovaní tak,
jako by měli skutečný úraz. Dokonce poteče
krev. A to už nemluvíme o síle našich soupeřů – samí vítězové okresních kol! Hřiště jsme
si proto raději cvičně projeli týden před soutěží.
Před startem celé soutěže už vládlo napětí, učitelé dávali poslední pokyny, soutěžící procházeli překážky na jízdě zručnosti, dolaďovali se
poslední instrukce.
A už je tu start. Naše družstvo začíná na jízdě zručnosti. No, nějaké chybky byly, ale snad
to nebude tak zlé. Následuje obávaná zdravověda – a ejhle, dobrý! Průběžně jsme na druhém místě, ale jsou před námi ještě tři disciplíny
a soupeři nám dýchají na záda. Jdeme na testy
a práci s mapou. Trošku jsme obojí pokazili, ale
zatím se držíme na třetí příčce. Družstvo z Lužic je jen 5 trestných bodů za námi. Zbývá poslední – královská – disciplína a tou je jízda na
dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu a se šesti zastávkami na stanovištích, která
musíme projet v čase 5 minut. Snad vše vyjde.
Jsme napnutí, jak to dopadlo. A už se běžíme podívat na výsledkovou listinu. Huráááááá,
uhájili jsme si třetí místo v kraji! To je úžasné
a hlavně nečekané. Do celostátního kola sice
postupuje jenom první družstvo, ale to nám
radost nekalí. Splnili jsme heslo, které pro tuto
soutěž zavedla už minulá parta, která se také
dostala až do kraje jako my – „Hlavně nebýt poslední“. Jde se oslavovat. Jak?
Tradičně - velkou zmrzlinou ve Vaňkovce.
Už se těšíme na další ročník.
text a foto: Jana Petrášová
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Úspěšný Boleradický džbánek
Letos se již po páté konala v Boleradicích soutěžní přehlídka literárně dramatických děl nazvaná Boleradický džbánek. V příjemné atmosféře tamního divadla nás 24. 5. dopoledne přivítala a po celou dobu
provázela ředitelka Základní školy Boleradice, Milena Emmerová.
Přijelo čtyřicet dva žáků z osmi škol nedalekého okolí. Klobouky
reprezentovalo šest dětí a všechny si odnesly diplom s krásným umístěním. Ve druhé kategorii jednotlivců přednesla prózu Námořníci, piráti
a Bludný Holanďan od autorky Stanislavy Reschové Terezka Pokorná
ze 4. A a získala 2. místo. Zaručeně nejdelším textem zaujala porotu
i soutěžící. Ve třetí kategorii jednotlivců obstála Viktoriya Dudash z 9.
A. Srdečným přednesem dopisu Tatiany z Puškinova Evžena Oněgina
vybojovala 3. místo.
Milým překvapením byla skupina žáků, která svojí Pohádkou pro
malá čuňátka od Jiřího Žáčka rozesmála obecenstvo. Nejen proto si
všichni čtyři, Klárka Huková a Jonáš Voráč ze 4. B, Eliška Herzánová
a Anička Effenbergerová z 2. A, odnesli 2. místo v první kategorii skupin. Blahopřejeme jim a děkujeme pořadatelům za pěkné ceny. Díky
patří také paní učitelce Šárce Foretníkové, která dětem malovala roztomilé rekvizity.
text a foto: D. Hrádková

Cesta do Londýna, Brightonu a Cambridge 2017
Den „D“ nastal. Celkem dvacet tři dětí ze Základní školy
a Gymnázia v Kloboukách u Brna se 4. května spolu se svými
učiteli vydalo na zkušenou do Velké Británie.
Plni čekávání a možná i obav z neznámého jsme vyjeli vstříc
nevšednímu městu Londýn, ve kterém jsme viděli mnoho krásných památek jako Westminster Abbey,
Buckingham Palace, City of London, prošli se tunelem pod Temží do Greenwich,
po nádherných náměstích Piccadily Circus a Traffalgar Square. Samozřejmě
jsme nemohli zapomenout na The Tower of London, romantický Tower Bridge
a projížďku na London Eye. Letos jsme
nezůstali jen v Londýně.
Vydali jsme se i do nádherného
a slunného města Brighton, kde jsme se
prošli kolem “Tádžmahálu” Anglie, The
Royal Pavilion. Procházkou úzkými uličkami the Lines jsme se dostali na vyhlášenou oblázkovou pláž a molo Brighton
Pier, kde jsme navštívili mořské akvárium
Sea Life Centre. Cestou zpět do Londýna
jsme se nezapomněli zastavit na bílých
křídových útesech Beachy Head.
Také jsme stihli navštívit univerzitní
město Cambridge a projížďku na lodích

po řece Cam. Pro mnohé z nás to byl zážitek, který už mohla
překonat jen návštěva Harry Potter Studios. Ateliérů, kde se točily filmy o Harry Potterovi. Viděli jsme rekvizity z filmů, kulisy,
celé ulice, kostýmy, k ochutnání byl máslový ležák, k vyzkoušení
létání na koštěti a mnoho dalšího.
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Každý den jsme se vraceli příjemně unaveni a zvědaví, co mluvících rodinách, kde se děti něco naučily o životě ve Velké
nás čeká v rodinách, ve kterých jsme byli ubytováni. Ano, je Británii, ale zejména se procvičili v konverzaci v tomto krásném
to tak, když už jsme přece vážili takovou cestu, nebylo to jen jazyce.
za zábavou. Každá malá skupinka byla ubytována v anglicky
text: Mgr. Zuzana Charvátová, foto: Petr Hrádek

Výprava do Brazílie
V rámci unikátního populárně vzděláva- kům demonstrován proces fotosyntézy, kdy
Domů odjížděli všichni spokojeni a už
cího projektu Planeta Země 3000 se čtvr- cestovali uvnitř rostlinné buňky díky úchvat- se těší na další dobrodružství v Myanmaru.
ťáci vypravili za poznáním vášnivém srdci né animaci 3D. A mnoho dalšího.
Ivana Kozmanová
Jižní Ameriky - Brazílii.
Čekala je hodina promítání
v brněnském kinosále Bakala.
Společně putovali po
nelehké cestě k indiánům
po řece Xingú, brodili se
stojatými vodami Amazonky, lovili anakondu
velkou nebo byli svědky
tajemných rituálů místních domorodých kmenů.
Viděli však také, jak těžký a nebezpečný je život
v chudinských čtvrtích
velkoměst, jak může být
problematické pohybovat
se na těchto místech.
Poutavou a srozumitelnou formou byl návštěvní-

Děti ze školy čistily les
Kalendář je plný významných dnů. Den Země připadá
na 24. duben. Děti z 2. A se
dlouho chystaly na úklid našeho klobouckého lesa, aby naší
modré planetě oplatili její starostlivost.
Letošní studené jaro nás
do přírody pustilo sice až
v květnu, ale zato jsme mohli
malovat a obdivovat konvalinku vonnou, plicník lékařský,
sasanku hajní a bílý kokořík.
Nepřišli jsme ovšem zahálet!
Na prvním stanovišti si děti navlékly gumové rukavice a pustily se do práce. Přímo u ces-
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ty jsme nacházeli odhozené
kusy hadrů, koberců, rozbité
sklo a kusy rezavého železa.
Během 300 m jsme měli čtyři
plné pytle. Co se do nich nevešlo, to jsme nesli v rukách
do nejbližšího kontejneru.
Odměnou nám byl skvostný nález asi 50 cm dlouhého
slepýše. Tuto beznohou ještěrku jsme chytili, důkladně
prohlédli a pustili zpět do lesní
říše. Asi bychom mu všichni
přáli krásnější a čistější domov.
text a foto: D. Hrádková

Čtvrťáci na dopravním hřišti
V závěru nechybí ani vyhodnocení teoretického testu, jízdy zručJezdit na kole umí děti od útlého dětství, ale zvládnou bezpečnou jízdu na přeplněných silnicích?
nosti i jízdy na dopravním hřišti. Největší odměnou pro účastníky je
K tomu, aby to dokázaly, jim pomáhá kolektiv pracovníků z do- bezesporu získaný průkaz mladého cyklisty.
Text a foto: Ivana Kozmanová
pravního hřiště v Hustopečích. Děti si na nově zbudovaném dopravním hřišti natrénují bezpečnou jízdu v hustém provozu. Teoretické
poznatky získané v předešlém výkladu v učebně si tak mohou hned
ověřit v praxi.
Pod bedlivým dohledem komisaře projíždějí křižovatkami se
semafory i bez nich, dávají přednost chodcům, správně odbočují,
projíždí kruhovým objezdem nebo zastavují na stopce. A to není vše.
Aby mohly své kolo bezpečně ovládat, trénují děti také jízdu zručnosti, pro některé z nich velmi obtížnou činnost.

Kloboucká ZŠ v Radosti
Každým rokem se děti z kloboucké
základní školy mohou těšit na veselý divadelní zážitek. Minulý týden žáci z druhých a třetích tříd zavítali do brněnského divadla Radost. Herci, kteří účinkují

v tomto divadle, dělají čest jeho jménu.
Naše děti byly opravdu plné radosti.
Kulturní prostředí, sváteční oděv i atmosféra v divadle jim daly na chvilku
pocit výjimečnosti. Najednou nikdo nekři-

čel, neběhal, nehádal se ani nežaloval.
Všichni se těšili.
Měli jsme možnost zhlédnout pohádku O líné babičce. Veselá pohádka plná
pestrých kostýmů a dekorací, hudebních
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vložek a výrazného přednesu
všech čtyř postav nás rozesmála
a odnesla daleko od všech starostí.
Zasloužený potlesk pro umělce, hrající bez oddychu i několik
rolí současně, zní sálem. Mohou
si být jisti, že přijedeme zase.
Rozloučili jsme se v rozlehlé
vstupní hale s dřevěnými sochami a loutkami. Spokojení a příjemně naladění jsme se vraceli
domů.
text a foto: D. Hrádková

Divadelní den
Čtvrťáci se vypravili se svou třídní učitelkou za kulturou do
Brna. Společně si prošli historické centrum Brna. Dověděli se
spoustu zajímavostí o Mahenově nebo Janáčkově divadle, na
Moravském náměstí prostudovali model středověkého Brna, proběhli se pod sochou markraběte Jošta na koni, prohlédli si krokodýla visícího na staré radnici. A mnoho dalšího.
Potom hurá do divadla Reduta na představení Brněnské
pověsti. I ty se moc líbily. Ještě malá zastávka na občerstvení
a zpátky domů, plní zážitků a příjemně unaveni.
Ivana Kozmanová

... bylo to strašně super. Chodili jsme po Brně a paní učitelka nám ukazovala staré památky a také různá divadla. A že jich
bylo! Přestavení v divadle bylo moc pěkné. Jeli jsme i proskleným
výtahem.
Ema Pažebřuchová, 4. A
...paní učitelka nás provedla Brnem. Šli jsme okolo sochy Jošta - byla veliká jako obr, viděli jsme obří mravence na stěně a také
vycpaného krokodýla. Potom jsme šli do divadla a jeli proskleným
výtahem do prvního patra. Když výtah odjel, měli jsme strach,
že tam zůstaneme sami. Ale ostatní za námi dojeli. V divadle byl
nejlepší praštěnej čert. Bylo to super.
Tom Hrnčíř, 4. A
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Hasík v 2. A
Sympatický plyšový dráček Hasík
a jeho přátelé, skuteční hasiči, přišli do
školy, aby děti ochránili před nástrahami
ohně. Ukázali jim, jak vypadá jejich oblek,
helma a dýchací přístroj. Vypadají jako
mimozemšťani, ale nemusíme se jich bát.
Zachraňují přece naše životy.
Po dvě vyučovací hodiny si děti zkoušely, jak se zachovají v případě požáru
v domě. Nevěděly, že si mají přetáhnout
tričko přes nos a podél stěny po čtyřech
dolézt ke dveřím. Utěsnit je a zkusit kliku,

jestli nepálí, a křičet o pomoc. Nevěděli jsme, že nejčastěji hoří v kuchyni a že
Vánoce se mohou proměnit ve svátky
hrůzy, když na noc nevypneme světla na
stromečku.
Dokázali jsme si, že umíme vytočit
správné číslo záchranného systému. A dozvěděli jsme se, že je zneužití tohoto systému trestné a že by se nám takový vtípek
nemusel vyplatit. V případě skutečného
ohrožení by na naše číslo nemusel nikdo
zareagovat.

Připomněli jsme si únikový plán naší
školy. Poslechli jsme si různé druhy sirén
a na grafu zvuku jsme si ukázali, co znamenají. Dostali jsme domácí úkol. Namalovat
svůj dům a domluvit se se členy domácnosti
na únikovém plánu. Těšíme se, až jej ukážeme hasičům z kloboucké zbrojnice Adamu Zemanovi, Tomáši Hanákovi a Radku
Šišákovi. Slíbili totiž, že přijedou ke škole
a ukáží nám svoje červené hasičské vozidlo. Za poutavou výuku jim moc děkujeme.
text a foto: D. Hrádková

Den matek
Děti ze 4. A si pod vedením své třídní učitelky nacvičily pás- byla veliká, ale po úvodním slovu Terezky Pokorné z nich spadla
mo básniček a písniček. Proč? Rozhodly se, že jimi potěší babičky a už se jen recitovalo a zpívalo. A to i s hudebním doprovodem na
z nedalekého Domu s pečovatelskou službou. A podařilo se. Tréma klávesy. Závěrem každá babička dostala od dětí přáníčko v podobě květiny a naopak jako poděkování si děti odnesly sladkou
odměnu od babiček a slíbily, že je zase navštíví.
text a foto: Ivana Kozmanová

Den dětí
A je to tady! No konečně! Hurá! Takové a podobné věty se ozývaly z úst dětí ve
čtvrtek 1. června. Dlouho očekávané odpoledne plné zábavy a sportovních disciplín
se naplnilo.
Pracovníci školní družiny a školního
klubu při ZŠ Klobouky u Brna pro děti připravili celkem 18 stanovišť. Na prostranství před školou se to hemžilo dětmi jako

v mraveništi. Pěkné na celé akci bylo,
že každé stanoviště měli na starost žáci
z vyšších ročníků a pomáhali s obtížnějšími úkoly malým dětem ze školní družiny.
U stanoviště, kde si mohly děti vyzkoušet
chůdy, by to až na malé výjimky ani jinak
nešlo.
Z výčtu disciplín uvedu alespoň skládání rozstříhaných pohlednic, kroket,

střelba z praku, poznávání věcí hmatem,
již zmíněné chůdy nebo jízda zručnosti na
koloběžce. Každé dítě obdrželo průkazku,
kam se zapisovaly splněné úkoly. Za odměnu pak dostaly malý dárek a sladkost.
Počasí nám přálo, a tak doufáme, že
se ten příští Den dětí vydaří alespoň tak
dobře, jako ten letošní.
Vychovatelka Iveta Lejsková
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Nastal čas školních výletů
Řeka Svratka protéká Brnem. Tuto informaci a mnoho obrázků ji sjížděli na raftech. Počasí přálo, tak došlo na různé hry, závody
a fotek naleznete v učebnicích, knihách, na internetu. Ale žáci třídy a koupání, které zorganizovali zkušení instruktoři. Celá plavba se
6. B se rozhodli poznat tuto řeku i trochu jinak. Ve středu 31. května velmi vydařila ke spokojenosti všech dětí i dozorujících učitelů.
text a foto: Mgr. Zuzana Charvátová

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

Antický kloboucký den 2017
Krásné slunečné dopoledne, zelené terasy s probleskujícími
antickými sloupy, vůně lákavých lahůdek a hymna olympijských her
se nesla z teras kolem budovy základní školy a gymnázia v Kloboukách u Brna 29. 5. 2017.
Po loňském návratu do středověku s Karlem IV. si studenti v letošním roce připravili výlet ještě vzdálenější – nechali se v hodinách
literatury, dějepisu, hudební, tělesné a výtvarné výchovy inspirovat
odkazem antického Řecka a Říma. Pondělní dopolední program
byl opravdu pestrý: návštěva samotného Caesara, tanec, písně a
antická komedie s prvky rapu, ukázky fyzikálních a chemických pokusů v podání nejslavnějších antických vědců, absolvování tří částí
klasické školy i s vysvědčením, návštěva delfské věštírny se třemi
Pýthiemi a více než 50 ochutnávek řecké a římské gastronomie,
které připravili studenti a jejich rodiče. A potom už slavnostní fanfára, zapálení olympijského ohně a urputné klání nominovaných atletů, kteří bojovali jako lvi (posilněni tradiční spartskou polévkou) ve
třech disciplínách: v běhu těžkooděnců, v závodu vozatajů a hodu
oštěpem. Přestože jako rekvizity posloužila obyčejná kolečka a pomalované krabice, výkony a povzbuzování nadšených diváků bylo
opravdu na vysoké úrovni.
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Tři finalisté hledali a také našli artefakty antických bohů a získali jako cenu poukaz do opravdové řecké taverny na náměstí
v Kloboukách. Doufejme, že stejně jako pravým olympijským vítězům jim budou poskytnuty hodnotné dary: do finále se probojovali
Petr Plevač ze sekundy, Štěpán Urbánek z kvarty a Denis Škrhák
z kvinty. Pro zranění soutěž nedokončil Dominik Herpold z tercie,
ale i ten bojoval jako lev a zaslouží si uznání a obdiv. Na závěr

tradiční antický špekáček z rukou pedagogů a zhodnocení, že
takové výpravy do historie by se mohly opakovat častěji.
Velké poděkování všem pedagogům, studentům a rodičům,
kteří připravili krásné pohoštění a přišli v dobových kostýmech,
firmě Křižák za dodání pečiva a firmě Vestav Vyškov za pomoc
při zhotovení kulis.
Renata Pilařová
foto: Helena Effenbergerová
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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

Velký úspěch na Lize zemědělských škol
Ve středu 19. dubna
2017 se naše dvě studentky
zúčastnily celostátní soutěže v parkurovém skákání.
Jedná se o soutěž Ligy zemědělských škol, která je
již několik let pořádána na
různých kolbištích po celé
republice.
Tentokrát se soutěžilo
v Přerově. Přestože panovalo chladné, téměř snad
ještě zimní počasí, vydal se
náš tým pod vedením trenéra Karla Růžičky na závody. Naše studentky Tereza
Měřínská a Markéta Veisová soutěžily ve stupni ZM,
kde se umístily na krásném
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prvním a pátém místě.
Poté následovala mistrovská soutěž stupně Z,
kde se Tereza s koněm
Zarpa umístila na šestém a Markéta s koněm
Tenny na osmém místě.
Kromě naší školy se
soutěže zúčastnili i soutěžící ze zemědělských
škol v Kroměříži, Lanškrouně, Humpolci nebo
Přerově. Oběma závodnicím gratulujeme ke
skvělým výsledkům.
Ing. František Koráb

Soutěž v jízdě zručnosti traktorem
Dne 10. května 2017 se konalo ve
Starém Městě u Uherského Hradiště regionální kolo soutěže studentů zemědělských škol v Jízdě zručnosti traktorem
s přívěsem. Naši školu reprezentoval
student čtvrtého ročníku agropodnikání
Marek Měchura. Přestože byla soutěžní

trať velmi náročná, Marek ji zvládl velmi
dobře, přijel do cíle na skvělém pátém
místě a nechal za sebou například závodníky ze Znojma, Vyškova a Tišnova.
Za reprezentaci školy Markovi děkujeme.
Text: František Koráb

ZUŠ Klobouky u Brna
Bří. Mrštíků 2, Klobouky u Brna

Tel 519 419 143, e-mail: zus.klobouky@tiscali.cz, zusklobouky.czweb.org
ředitel školy: Jindřich Demela

Koncert cimbálové muziky ZUŠ Klobouky
„Ej, Zalužicky poľo“ zní v uších jistě všem účastníkům koncertního vystoupení Na lidovou notu ještě dnes. Uskutečnilo se v kulturním informačním centru
18. května. Neotřelá choreografie písní, změny tónin, změny rytmu, rychlé nástupy a úžasně sehraná cimbálová muzika je dlouholetou prací pana ředitele
Jindřicha Demely. Tento obor není na běžných školách obvyklý, proto můžeme
být na naši základní uměleckou školu právem hrdí.
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V současné cimbálové muzice se představila Veronika
Ledahudcová, která si rozumí nejen s cimbálem, ale i s Eliškou Valentovou v pěveckém dvojhlase. Tomáš Popelka si
s chutí zazpíval: Mám já zahrádku, i když jeho stálé místo je
v prvních houslích. Svým rokově chraplavým hlasem a velkým srdcem nás nadchla Viktorka Šurýnová. Nechyběly ani
písně z Podluží, které se vydařily v podání Evy Húškové i Evy
Ryšavé. Co by to ale bylo za lidovú notečku, aby v ní nebylo
slyšet Martina Playera?! Ten nám vlil krev do žil především
verbuňkem: U Dunaja.
Klarinet v rukou Martina Mondeka trylkoval svoje ozdobičky. Svobodová Karolína si dala záležet a soustředěně písničky doprovázela druhými houslemi. Někdy se jí na tváři objevil
i plachý úsměv, to ve chvíli, kdy si s primášem Františkem
Hrádkem padli do noty. Ten svým klidným vystupováním zahnal všechnu trému. Anna Hrádková se usmívala tak, jako
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by jí ruce srostly s houslemi a kontry vůbec nebolely. Všichni
v muzice hrají s jistotou a radostí, přesně a zodpovědně. Ví,
že jim záda kryje kontrabas s Jindrou Demelou.
Koncert se sedmnácti čísly pomohly připravit také kolegyně, Mgr. Jitka Balátová a Ludmila Nováková. Čistá hodina
nádherného souznění hudebních nástrojů s hlasy zpěváků

a náladou posluchačů. Maďarský čardáš byl už jen poslední
perličkou. Zvedl nás ze židlí. Muzikanti i zpěváci v nás zaseli
pocit, že patříme k tomuto kraji, že jsme jeho součástí, že
jsme na něj hrdí a že je nám tu moc dobře. Odcházíme, ale
nejraději bychom to celé chtěli slyšet znovu!
text: D. Hrádková, foto: Ludmila Nováková

Vystoupení tanečního oboru
ZUŠ Klobouky
Výskání, potlesk, ohlušující jásot a obrovské nadšení malých diváků vyvolalo taneční vystoupení v divadle v Boleradicích.
Již tradičně paní učitelka Jana Suchá připravuje koncem
roku své baletky na závěrečné představení a zve děti z prvního stupně základních škol, aby zhlédly tato čísla. Malí posluchači jsou nadšení, že vidí své vrstevníky a spolužačky
v různých převlecích a na prknech, která znamenají svět.
Letos jsme mohli zhlédnout například ukázku klasického
baletu Kateřiny Tošerové, která si troufla zatančit poslepu.
Povedlo se. Děti téměř nedýchaly. Když pak nastoupily roztomilé Popelky z prvního ročníku v modrých šatech, už to v sále
šustilo. Poznali své kamarády.
Dívky ze 2., 3., a 4. ročníku se v tanci nazvaném Hvězdy předvedly ve skutečných baletních kostýmech. Vypadaly
jako porcelánové panenky, stejně jako ty nejmladší, které si

zkusily být na chvilku panenkami na klíček s hudbou Jiřího
Maláska.
Skutečně poctivý výkon jsme však viděli na práci absolventek 7. ročníku 1. stupně. Jako Oheň a voda zatančily na
dramatickou hudbu sólo Zora Stankoci a Zuzana Fantová.
Dětské obecenstvo však nejvíc nadchly tanečnice převlečené za piráty. K dynamické hudbě se přidaly výkřiky z řad
publika doprovázené rytmickým potleskem. Šavle se míhaly
a boj o skutečný poklad přestával být legrací.
Ještě se ale nestalo, aby baletky roztančily divadelní sál.
V posledním čísle retro hudby jsme si nemohli pomoci. Přenesli jsme se přes swing, rock, metal, pop až k současné
moderní hudbě. Tak nadšené tváře si naše tanečnice budou
dlouho pamatovat. Přejeme jim tuto radost, protože potlesk
a nadšení diváků je jejich jedinou odměnou.
D. Hrádková

Významné osobnosti Klobouk
Historie Klobouk je neodmyslitelně
spjatá s významnými osobnostmi, které se
v Kloboukách narodily, žily zde nebo část
jejich života byla s naším městem spjata.
O mnohých již bylo hodně napsáno, máme
o nich spoustu informací, zanechaly zde
výraznou stopu. Ale také zde žily osob-

nosti méně známé, mnoho o nich nevíme,
a přesto ve své době vykonaly mnoho užitečného a přínosného. Bohužel čas zavál
jejich stopy a informace o nich jsou poměrně kusé. Přesto si myslím, že si zaslouží
naši pozornost a měli bychom pátrat po jejich životě i významu.

Jednou z takových osobností byl soudní
rada, od jehož smrti v dubnu uplynulo 100
roků. V Kloboukách strávil větší část svého života, oženil se zde, narodily se tu jeho
děti, zemřel zde a je v Kloboukách pochován.

JUDr. MORAWITZ VIKTOR
Rod Morawitzů pochází z moravské Třeště. Byla to zámožná
židovská rodina, jejíž potomci dosáhli významných postavení a tři
z nich také šlechtického titulu šlechtic Morawitz. V nejstarší matrice židovské obce Třešť je uváděn Simon Morawitz, obchodník
s vlnou, který zemřel roku 1850. V manželství s Judith (1857 –
1842) se jim v Třešti, domě č. 15, narodili čtyři synové.
Nejstarší Abraham (1785 – 1854) byl také obchodníkem
v Třešti. S manželkou Františkou Sárou Pollakovou měl devět
dětí. Jeho vnuk Karl Morawitz (1846 – 1914) se stal bankéřem
a později ředitelem Anglo-rakouské banky. Roku 1913 byl povýšen do rytířského stavu.
V pořadí třetí syn Simona Morawitze Salomon (1794 Třešť –
1865), obchodník se suknem a vlnou v Třešti, byl otcem Viktora
Morawitze. Roku 1827 se v Jihlavě oženil s Barborou Kernovou
(1805 – 1872), dcerou továrníka a velkoobchodníka v Brně Samuela Enocha Kerna, pocházejícího z jedné z nejpřednějších židovských rodin na jižní Moravě.
Kolem roku 1840 celá rodina Salomona Morawitze konvertovala ke katolictví a Salomon přijal jméno Vinzenz Stephan Morawitz. Od čtyřicátých let 19. století žil s rodinou ve Vídni, kde se
také zabýval obchodem. Rozhodl se investovat i do výroby textilu
a roku 1858 postavil u Jihlavy továrnu na výrobu sukna pro armádu. Výrobu v ní však nezahájil, neboť úřady z politických důvodů
odmítaly vystavit povolení k zahájení výroby. Proto ji prodal, stáhl
se do Vídně, kde nadále obchodoval s látkami.
Zemřel roku 1865 v Dornbachu u Vídně.

Jeho starší bratr Rudolf byl c.k. důstojníkem a roku 1896 dosáhl hodnosti plukovníka. Po více než třicetileté službě jej roku 1897
císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu s predikátem
šlechtic Morawitz a udělil mu erb totožný se znakem jeho bratra Vinzenze. Protože Rudolf nebyl nikdy ženatý, požádal o přenesení titulu
na svého synovce Jindřicha (1865 – 1953), syna bratra Jindřicha.
Ministerským certifikátem si nechal roku 1905 Jindřich udělit predikát
Morawitz, šlechtic z Cadia.
Předposlední syn Vinzenze Stephana Viktor Morawitz se narodil
28. července 1841 v Jihlavě.
Vystudoval gymnázium a následně práva ve Vídni, 1. 4. 1868 získal titul doktor práv. Jako praktikant byl u krajského soudu v Ischlu
a u zemského a obchodního soudu ve Vídni. Advokátní zkoušky dělal
také ve Vídni a zde také roku 1880 složil advokaturu. Od 3. prosince
1869 do 4. července 1873 vykonával advokátní praxi. Roku 1880 byl
jmenován auskultantem při zemském soudu v Brně. Výnosem ministerstva spravedlnosti ze 7. ledna 1881 byl jmenován adjunktem
krajského soudu v Hustopečích. 14. února 1885 byl přeložen k zemskému soudu do Brna, kde 3. března 1889 získal místo soudního adjunkta. Rozhodnutím ministerstva spravedlnosti ze dne 24. prosince
1889 byl jmenován sudím a 11. září 1897 zemským sudím v Kloboukách u Brna.
Viktor Morawitz se zapojil i do vysoké politiky. V zemských volbách roku 1884 byl zvolen na Moravský zemský sněm, kde zastupoval kurii městskou, obvod Hustopeče, Hodonín, Břeclav. Na sněmu
byl v červenci 1884 zvolen jedním ze dvou sněmovních pořadatelů.
Tuto funkci zastával později opakovaně. V listopadu 1885 byl zvolen do výboru pro hypoteční banku a v prosinci 1885 do odboru pro
výstavbu jezdeckých kasáren coby zapisovatel. V prosinci 1886 byl
zvolen do výboru pro novelu zákona o kontribučenských záložnách,
v lednu 1887 do odboru pro rybářský zákon. V listopadu 1887 ho
sněm zvolil do komunikačního výboru a opět i do výboru pro stavbu
jezdeckých kasáren. V září 1888 byl znovu zvolen za člena komunikačního odboru a kromě toho i do odboru pro osnovu rybářského
zákona, odboru pro návrh na zřízení obecních smírčích soudů, do
odboru pro předlohu ohledně zrušení zemského úřadu pro výkup
a uspořádání pozemkových břemen či vyvazovacího odboru.
17. srpna 1905 se ve Steyru
(Štýru), Horním Rakousku, oženil
ve svých 64 letech s 31-letou Alžbětou, dcerou Jana Musche z HusSe svojí manželkou Barborou Kernovou z Brna měl sedm synů:
topečí.
Jindřicha (1828 – 1898), dvorního a soudního advokáta s vlastní advokátní praxí ve Vídni, Aloise (1830 – 1910), doktora filosofie
a práv a dvorního a soudního advokáta, Karla (1833 – 1911), hlavního pokladníka Severní dráhy císaře Ferdinanda, Ludviga (1834 –
1890), c.k. majora, Rudolfa (1837 – 1903), c.k.
plukovníka, Viktora (1841 – 1917), doktora práv
a radu vrchního zemského soudu, a Vinzenze
(1844 – 1904), podnikatele ve finančnictví.
Právě tento poslední syn Vinzenz získal
nejvyšším rozhodnutím Františka Josefa I. roku
1883 predikát šlechtic Morawitz a současně i erb.
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Jeho manželka Alžběta pocházela z rodiny majitele domu škole v Moutnicích, později působil na školách v okrese Tišnov.
č. 158 v Hustopečích Jana Muže a jeho manželky Josefky, roze- Poté byl zaměstnán na brněnské hvězdárně, kde se podílel na
né Tesařové. Narodila se 19. 11. 1873 v Hustopečích.
přípravě vzdělávacího programu pro žáky škol.
Její sestra Anna Mužová narozená roku 1889, bydlící toho
Zemřel roku 1983.
času v Kloboukách v rodině své sestry Alžběty Morawitz, se roku
1922 provdala za 48-letého vdovce Václava Budíka, majitele hostince č. 78 na náměstí v Kloboukách.
Manželé Morawitz bydleli v Kloboukách na náměstí v domě
č. 77, což byla v té době budova radnice, v níž byl malý byt.
V březnu 1915 odešel JUDr. Viktor Morawitz na vlastní žádost do penze. Uváděl se jako rada zemského soudu a předseda
okresního soudu v Kloboukách. Zemřel 10. dubna 1917. Příčinou
úmrtí byla rakovina tlustého střeva.
Pochován je v Kloboukách na
hřbitově, bohužel jeho náhrobek
již nenajdeme, existuje už jen fotografie místa posledního odpočinku tohoto významného muže,
který se velkou částí svého života
zapsal do historie našeho města
Klobouky u Brna.
Rod Viktora Morawitze nezanikl, v současnosti žije v České
republice 9 nositelů jména Morawitz, žijí v Brně a Velkém Meziříčí
a všichni jsou potomky JUDr. Viktora Morawitze. Je zajímavostí,
že jméno Viktor se v rodině dědí
z otce na syna a v současnosti žije
již čtvrtý nositel jména Viktor Morawitz, narozený roku 1988.
Zpracovala Dana Bobková
Foto soukromý archiv pana V. Morawitze
Archiv města Klobouky u Brna
Materiály:
Matrika města Jihavy
Matrika města Klobouky u Brna
Matrika města Hustopeče
V manželství se jim narodili dva synové:
Jan Županič: Židovská šlechta
5. února 1906 Eduard Viktor František Morawitz, 30. června
Školní kronika školy v Moutnicích
1945 byl prohlášen za mrtvého
Informace vnuka pana Mgr. Viktora Morawitze
21. listopadu 1907 Rudolf Otto Morawitz
Děkuji panu Mgr. Viktoru Morawitzovi za vstřícnost, velké
Rudolf Morawitz vystudoval vysokou školu, dlouhá léta pracomnožství informací i cenné materiály, které mně přenechal.
val jako pedagog, svoji pedagogickou dráhu započal na obecné

Divadlo pod Betlémskými hvězdami
Po loňském úspěšném divadelním představení, které se konalo na Betlémské terase, připravuje Diakonie BETLÉM ve spolupráci
s Dvorním divadlem Hlohovec divadelní večer i na letošní léto.
Po loňském Lakomci se bude dvorní divadlo prezentovat hrou
„Manželské vraždění“ autora Ericha Emmanuela Schmitta (francouzský dramatik, literární historik, spisovatel a scénárista), pod režijním
vedením Zdeňka Černína.
Představení je charakterizováno jako detektivní psychothriller
o lásce: Gilles se vrací domů z nemocnice, manželka Líza mu pomáhá vyrovnat se s následky úrazu, zejména se ztrátou paměti. Jenže
nic není takové, jaké se jeví, a v manželství nakonec vyhrává ten, kdo
pohřbí toho druhého. Dokonale namíchaný koktejl napětí, překvapení, humoru, lásky i filozofických úvah, za kterým se vyplatí vyrazit na
pařížský Montparnasse nebo na Betlémskou terasu.
Hrají Zdeněk Černín a Hana Tomáš Briešťanská, nositelka Ceny
Thálie za rok 2016.
Jako vždy bude představení Dvorního divadla provázet příjemná

atmosféra povzbuzená dobrým vínkem a to vše ve čtvrtek 20. července od 19 hodin na Betlémské terase. Vstupné 200 Kč.
Jana Lexová

H.T.Briešťanská
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Oldřiška Lopatářová - Švástová 8.1.1938 - 11.5.2017
Letos na jaře zemřela jedna z učitelek, na kterou nikdy nezapomenu. Učila
mě ve třetí třídě. Každý den jsme začínali písničkou. Hrála na housle a u toho
energicky zpívala. Učila nás jednoduché
lidové tanečky a chodila s námi do přírody. Pro svou drobnou postavu nebyla
mezi námi mnohdy vidět. Ale hlas měla
rázný a energický.
Jak vzpomíná pan ředitel Zdeněk
Bobek, byla velmi bezprostřední. Jednou nacvičovala s žačkami z pátých tříd
spartakiádu. Když mělo začít vystoupení
na hřišti v Bořeticích, chyběla cvičenka.
Olinka neváhala, převlékla se do úboru
a celou sestavu s děvčaty odcvičila. Málokdo poznal, že jí není deset let.
Paní učitelka neměla jednoduchý život. Narodila se těsně před vypuknutím
druhé světové války v Krnově. Dostala
jméno Oldřiška, tak těžko vyslovitelné
pro nenáviděné fašisty. Během války se
několikrát stěhovali. Roku 1950 otec získal místo jako celník v Břeclavi. Nastala
velká změna. Oldřišce se tu nelíbilo. Nebyly tu její drahé lesy, dýchala jiný vzduch
a doma se začalo hospodařit. Pole, vinohrad, domácí zvířectvo, to všechno doposud neznala. Práce jí však nikdy nevadila, ani doma nezahálela. Později i svým
kolegyním napletla rukavice a ponožky.
Rodina bydlela v Zaječí a Olinka
jezdila do školy v Břeclavi, zde si udě-

lala první roční kurz při pedagogické
škole. V roce 1957 ji přivítal pan ředitel
již v Kloboukách, jako učitelku. Mnozí
z jejích prvních žáků s ní zůstali přáteli
na celý život. Stala se vedoucí Pionýra
a turistického kroužku. Pracovala jako
učitelka až do r. 1992, kdy odešla do
důchodu. Ještě tentýž rok ji ale oslovil pan ředitel v Zaječí. Chodila pěšky
nebo jezdila na kole ještě tři roky a děti
jí chodívaly naproti. Poslední třídu měla
v Rakvicích. Práce s dětmi byla jejím
potěšením, milovala je jako vlastní.
O prázdninách s nimi trávila svůj čas
na táboře.
Poprvé se vdala v r. 1960 a během
pěti let měla 3 syny. Mnozí ji pamatujeme pod příjmením Lopatářová. V druhém manželství s Pavlem Němečkem
přibyli 2 synové. Olinka však ovdověla.
Na srazu padesátníků si v Rakvicích
se svým spolužákem Josefem Švástou řekla, že chtějí být spolu. A tak to
i zůstalo. Radovali se z osmi vnoučat
a dočkali se i pravnoučat.
Když už byla v důchodovém věku,
měla pocit, že svoje prvňáčky šidí. Že
je už stará a nemůže jim dopřát tolik legrace a skotačení jako dřív. Nám
ale zůstává v paměti jako živá, veselá
a laskavá, naše paní učitelka.
Podle rodinných vzpomínek
zpracovala D. Hrádková

Věra Pejčochová (roz. Bdinková) získala Zlatého Amose 2017
Na paní učitelku Věru Bdinkovou, provdanou Pejčochovou, si jistě vzpomíná mnoho
jejich žáků i kolegů, na kloboucké škole učila
devět let. Letos získala nejvyšší ocenění Zlatého Ámose za matematiku. Tento čestný titul
získává každoročně nejoblíbenější pedagog,
kterého navrhují jeho žáci. Paní učitelku Věru
Pejčochovou navrhli její žáci ze Základní školy
Novolíšeňská Brno. Postoupila až do semifinále mezi 12 nejoblíbenějších pedagogů z celé
republiky. Ve finále, v němž bojovalo šest finalistů, se už neobjevila. Zlatého Ámose, tedy
titul nejoblíbenějšího učitele, získal Lukáš Lis
ze ZŠ Soběslav. Přesto jsme Věru Pejčochovou mohli vidět ve finále v Praze 24. března
2017 při vyhlašování cen. Získala totiž titul Zlatý Ámos za matematiku přímo z rukou ministryně školství. Každý, kdo ji zná a pamatuje si
její výuku i obětavou mimoškolní činnost, jistě
musí uznat, že titul skončil zaslouženě v těch
správných rukou. Posíláme dodatečné blahopřání i z Klobouk.
Dana Bobková
Foto: Věra Pejčochová roz. Bdinková
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Stolní tenis – ohlédnutí za uplynulou sezónou
Sezóna 2016–2017 mistrovských soutěží ve stolním tenisu je za námi. Podívejme se, jak se vedlo
klobouckým družstvům.

Divize žen

Okresní přebor mužů
žů II

V této soutěži se umístila naše děvčata na 4. místě. Po
celé období se tým ve složení Knappeová, Pilátová,
Straková a Vodáková potýkal s nemocemi hráček. To
se projevilo na výsledcích. Družstvo si proti předcházející sezóně pohoršilo o dvě místa. Nejlepší hráčkou byla
Aneta Vodáková.

Druhou nejvyšší okresní soutěž vyhrál Mikulov. Naši muži vybojovali
2. místo a postoupili do okresního přeboru I. Nejúspěšnějším hráčem byl Jiří
Šubík. Je dobře, že dostával příležitost ke hře i čtrnáctiletý Ondřej Klímek,
který svými výkony potěšil. Kloboučtí hráči nastupovali v sestavě Lukáš
Hrabec, Ondřej Klímek, Jiří Páleník, Luděk Ryšavý, Jiří Šubík. V některých
utkáních dostali ještě příležitost sourozenci Blažkovi a Dostálovi.

Krajská soutěž II mužů

Okresní přebor mužů IV

Nováček soutěže Sokol Klobouky A vůbec nepůsobil ustrašeným dojmem. V konečné tabulce se
umístil na 7. místě. Nejlepší úspěšnost z klobouckých hráčů měl Pavel Volek ml., kterého herně dobře
doplňoval teprve patnáctiletý Petr Svoboda. Jaroslav
Kratochvíl si dlouho nemohl zvyknout na plastové
míčky. Ke konci sezóny měla jeho forma vzrůstající
výkonnost.
Tuto trojici doplňovali Zdeněk Sedláček, Lukáš
Hrabec a dorostenec Jiří Šubík. Pro nastávající sezónu bude tým doplněn o Libora Zástěru z Křepic.

Nejlepší hráčkou této soutěže byla Aneta Vodáková, která svými výsledky předběhla všechny muže. Většinu utkání za toto družstvo odehráli žáci.
Vybojované 4. místo je tedy úspěchem.

Okresní přebor dorostu
V dorosteneckých soutěžích dostávala příležitost ke hře celá soupiska družstva. V okresním finále naše omladina, hrající bez Jiřího Šubíka, nestačila na
celek Sokola Kobylí. V boji o 3. místo porazila přesvědčivě vrstevníky z Rakvic
a obdržela bronzové medaile.

Žebříčkové turnaje
Dvanáct nejlepších chlapců a deset dívek, ve všech mládežnických kategoriích po odehraných bodovacích turnajích JMK,
bylo nominováno do žebříčkových turnajů. Někteří se z různých
důvodů nemohli zúčastnit, tak přišla řada i na jejich náhradníky.
První žebříčkový turnaj se hrál 29. dubna v Hodoníně. Zelené
stoly patřily nejmladším žákům a žákyním. Z našeho oddílu byl
nominován Ondřej Pilát. Začal velmi dobře. První dva zápasy vyhrál. Potom narazil na silnější soupeře a k postupu mezi nejlepších šest mu chyběla jedna výhra. Další výhra mu stačila k 9. místu. Ze svých soupeřů porazil Varmužu ze Slovanu Hodonín,
Surmana z SKST Hodonín a Chevaliera ze Sokola Brno.

Z důvodu finále extraligy žen byl žebříčkový turnaj dorostu
z Hodonína přeřazen do blízkých Dubňan. Uskutečnil se 6. května. I na této akci měl náš oddíl zastoupení. Aneta Vodáková
vyhrála skupinu. V bojích o 1. až 6. místo prohrála s Petrou
Kotáskovou z Dubňan 1:3 a s Klárou Koberovou z MSK Břeclav
1:3. Nakonec o jejím krásném 2. místě rozhodla tabulka vzájemných zápasů. Deváté místo získala Aneta Knappeová a desátá
byla Lucie Pilátová.
Petr Svoboda hrající za SKST Hodonín vybojoval 3. místo. Prohrál jen s Morávkem ze Strážnice a po velkém boji
s Brucknerem z Břeclavi.

První tři na žebříčkovém turnaji

Nejlepší čtyři starší žáci za sezónu
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Organizací turnaje staršího žactva byl pověřen náš oddíl.
I tentokrát sváděli boje s nejlepšími stolními tenisty JMK členové našeho oddílu. Škoda, že pro zranění nemohl hrát Ondřej
Klímek. V kategorii děvčat v bojích o co nejlepší umístění hrála

Aneta Knappeová – 9. místo, a Lucie Pilátová byla desátá. Petr
Svoboda vybojoval 3. místo. Prohrál se svým oddílovým spoluhráčem Davidem Lorencem 2:3 a opět se mu nedařilo proti břeclavskému Brucknerovi 1:3.

Žebříčkový turnaj staršího žactva v Kloboukách – nástup

Regionální turnaj mládeže v Kloboukách
V neděli 21. května se v tělocvičně ZŠ
sešlo 47 dětí a mládeže z osmi oddílů, aby
se střetli v kategoriích nejmladšího, mladšího, staršího žactva a dorostu. Z klobouckého oddílu se turnaje zúčastnilo 11 mladých
stolních tenistů a byla na nich vidět obrovská
chuť do hry. Za snahu byli všichni odměněni
hodnotnými cenami a nejlepší tři v každé kategorii získali ještě medaile a diplomy.
Výsledky klobouckých dětí:
Nejmladší žactvo:
1. Ondřej Pilát Klobouky

ve 22 sportech, mezi kterými bude i stolní
tenis.
Mikulov
Do bojů za zelenými stoly byl za JihoKlobouky
moravský kraj nominován Petr Svoboda,
který bude reprezentovat nejen kraj, ale
Společná kategorie starší žactvo a dorost: i naše město.
1. Jiří Šubík
Klobouky
Příprava na nové soutěžní období bude
2. Aneta Vodáková
Klobouky
zahájena 10. července kempem, který se
pod vedením hodonínských trenérů bude
I když sezóna skončila, pořádají někte- konat v Kloboukách.
ré oddíly ještě turnaje. Na konci měsíce
Volek Pavel
června se v Brně bude konat Olympiáda
foto: Pavel Volek a Lukáš Hrabec
dětí a mládeže. Sportovat se na ní bude
Mladší žactvo:
1. Daniel Borovička
2. Aneta Knappeová

Aneta Knappeová obsadila 2. místo v kategorii mladšího žactva
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Vítěz v kategorii nejmladších žáků Ondřej Pilát

Vyhlášení kategorie dorostu: 1. Jiří Šubík, 2. Aneta Vodáková
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INZERCE
Koupim jakoukoliv starou Jawu / Čz v před-renovačním stavu. Popřípadě i díly na moto-veterány.
Za nabídky děkuji. Prosím volat: 774 599 161

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál, Analog
Připojení k INTERNETU
MOBILNÍ SLUŽBY – Volání, Data
Volání přes VoIP
Zákaznická linka: 848 800 858

Společenská kronika
Blahopřejeme občanům, kteří od 1. 12. 2016
do 6. 3. 2017 oslavili životní jubileum
70 let
16. 3.

Petr Sláma, Plotní

75 let
26. 4.

Vladimíra Marvanová, Polní

80 let
4. 5.

Eva Hradečná, J.A.Komenského

85 let
11. 5.

Rostislav Kolek, Starohorská

90 let
23. 5.

Vlastimila Klementová, Dlouhá

92 let
18. 3.
3. 6.

Věra Vypilová, Sadová
Marie Přichystalová, Dlouhá

93 let
28. 4.

Jarmila Patková, Sadová

94 let
21. 3.

Josefka Sirná, Dlouhá

v
děti
Blahopřejeme rodičům a vítáme
• Sofie Strouhalová
• Lukáš Buček
• Kristýna Kotasová
• Marek Huták
Navždy nás opustili
• Monika Harciníková, roč. 1942
• Karel Matula, roč. 1924
• Libuše Bukovanská, roč. 1930
• Libuše Řeháková, roč. 1929
• Jaroslav Filipi, roč. 1960
• Květoslava Vítková, roč. 1929
• Zdenka Streitová, roč. 1948

Větrný mlýn č. 2/2017
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. Dagmar
Hrádková, pravopisná korektura Mgr. Daniela Marcollová. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit. Neprošlo jazykovou úpravou.
Vyšlo dne 21. 6. 2017, nákladem 400 výtisků, cena 20 ,- Kč. Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2017. 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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Den matek v MŠ
Den matek jsme slavili u nás ve školce 15. 5. Protože ten den byl
zároveň Světový den rodiny, vytvořily se rodinné týmy: děti, mámy
a tátové.
Postupně vyrážely do lesa, který byl plný trpaslíků. Hádejte, kde
byly paní učitelky…
Skupinky postupovaly podle legendy, kterou byla pohádka
o Sněhurce. Na stanovištích u trpaslíků plnily úkoly, za které získávaly indicie k probuzení princezny. Dávaly dohromady heslo, které
znělo, jak jinak, než MAMINKA.
Po zdárném probuzení Sněhurky děti zazpívaly maminkám písničku k svátku a předaly připravená přáníčka.
Společné opékání špekáčků, povídání a taneček ,,Hoky-koky“
ukončil pěkné lesní odpoledne.
A. Pitlachová

Foto: Eliška Axmannová

