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EDITORIAL

D

razí čtenáři, právě se vám dostalo do rukou první číslo klobouckého občasníku Větný mlýn pro
rok 2019. Přestože se jedná o číslo první, od začátku roku již nějaký ten měsíc
uběhl a my máme nyní tuto jedinečnou
možnost vám ukázat, co vše se za tu dobu
odehrálo.
Pro nás byl nejdůležitější leden - tehdy jsme se v rámci redakce sešli poprvé
a setkání se neslo v duchu stanovování
novoročního předsevzetí. Tímto předsevzetím však nebylo jíst lépe, či zhubnout,
letos jsme se rozhodli zamířit ještě výš.
Naším hlavním cílem je připravovat pro
vás časopis, který bude každým číslem
o krok dál, vzhledově, i co se struktury
a samotného obsahu týče. Chceme tvořit
časopis, který vás vždy něčím překvapí,
obohatí a mnohé se z něj dozvíte.
Tou nejvýraznější změnou je nový
kabátek, který časopisu nasazujeme
a s jehož tvorbou si bravurně poradil
náš šikovný grafik, Jakub Špaček. Vzhled
obálky jde ruku v ruce se změnou struktury časopisu a nová budou také některá

aktuální témata, kterými se budeme zabývat v tomto i dalších číslech.
Další změny pak proběhly v rámci
samotné redakce – členové se obměnili a stanovili si obsah své práce tak, aby
každý mohl pracovat na tom, co ho
opravdu zajímá. Veškeré informace
o dění v klobouckých školách připravuje
osoba, která k nim má z nás všech nejblíže, paní učitelka Dagmar Hrádková.
Nejen její články, ale především komunikace se zástupci ostatních škol nám pomáhá udržet si přehled o dění na všech
pěti školách. Většinu článků o historických událostech pro vás sepisuje paní
Dana Bobková, která se studiu historie
věnuje ve svém volném čase a má neskutečný přehled. Navíc píše klobouckou
kroniku, takže informace jsou vždy velice aktuální. O aktivitách v Bohumilicích
vás informuje paní Ludmila Adámková,
která je přímo u zdroje – již několik let
vede místní knihovnu a nenechá si ujít
žádnou kulturní akci, či setkání místního
spolku Přátelé Bohumilic. Dále je zde má
pravá ruka a zástupkyně, Marie Kotasová
Adámková, která mimo jiné zprostředkovává informace za Radu města, Kulturní komisi, investice a aktivity města.
Nakonec jsem zde já, Renata Skulínková,
v roli nového odpovědného redaktora
zpravodaje. Mým hlavním úkolem je organizace činnosti redakce. Tou se však
nemyslí pouze zadání úkolů a dodržování termínů – v této roli beru za své poslání lidi nejen organizovat, ale také zajistit příjemné prostředí pro jejich tvorbu.
Věřím, že se mi podaří tento cíl naplnit
a společně budeme vytvářet časopis, kte-
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rý pro vás bude mít hodnotu a budete jej každé tři měsíce číst s nadšením
a se zájmem.
Nebylo by však možné tvořit novou verzi časopisu, pokud by zde nebyl
předchozí odpovědný redaktor, který
dlouhodobě koordinoval tvorbu verze původní. Tento odstavec bych proto
ráda věnovala panu Jaroslavu Pavlíkovi,
kterému tímto moc děkuji za roky jeho
pilně odváděné práce. Předchozí čísla
jsme mohli číst jen díky jeho snaze a vytrvalosti, která se v některých chvílích
u podobných druhů občasníků jen velmi
těžko hledá. I přes to všechno se panu
Pavlíkovi dařilo dlouhá léta koordinovat
celou redakci a pravidelně informovat
občany o dění v jejich městě a jeho okolí.
Jeho práce si velice vážím a doufám, že
tato nová vydání časopisu se mu budou
číst přinejmenším stejně dobře, jako se
četla nám ta předchozí.
Závěrečný dík pak patří městu Klobouky u Brna a jeho vedení na radnici –
byli to právě oni, kdo umožnili všechny
změny a nastavili podmínky pro další
vydávání časopisu. Právě díky nim vám
bude od tohoto čísla Větrný mlýn přímo
do vašich domovů zdarma doručován
každé tři měsíce. Spolupráce s vedením
města i se všemi členy zastupitelstva je
velice důležitá také pro získání informací
o aktuálním dění. Tím více nás všechny
těší vstřícnost, kterou nám nově zvolené
zastupitelstvo projevuje. Jako správní reprezentanti Klobouk se snaží jít příkladem a napomáhají k tomu, aby žádná
informace nebyla před občany zatajena.
Renata Skulínková
odpovědná redaktorka
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Slovo starosty

V

ážení spoluobčané, do svých
rukou dostáváte první číslo občasníku Větrný mlýn roku 2019.
Zájmem Zastupitelstva města je, aby
byli všichni naši spoluobčané pravidelně informováni dění v Kloboukách
i Bohumilicích. Proto se rozhodlo tento
zpravodaj posílat zdarma do každé domácnosti. Tím se zvýší počet vás, pravidelných čtenářů, a současně s tím i počet zájemců o zveřejnění inzerce, díky
které si můžeme dovolit vám zpravodaj
zdarma přinášet do vašich domácností.
Výsledkem by měla být spokojenost vás,
občanů. Věřím, že čas ukáže, že toto rozhodnutí bylo správné.
Rok 2018 jsme ukončili společným
slavnostním rozsvícením vánočního
stromu. Na náměstí jsme zpívali koledy. Měli jsme možnost navštívit několik
koncertů, na jejichž financování se město Klobouky podílelo. Touto cestou bych
chtěl poděkovat všem lidem, kteří se na
organizaci těchto předvánočních akcí
svou prací podíleli. Jejich snaha by však
byla zbytečná, kdyby tyto akce neměly návštěvníky. Jsem velmi rád, že vaše
účast na pořádaných akcích byla vysoká
a věřím, že si všichni přítomní odnesli
domů krásný kulturní zážitek.
V polovině ledna se teplota vzduchu
snížila pod bod mrazu, a tak mohlo být
u Základní školy vybudováno kluziště.
Několik spoluobčanů ve svém volnu,
převážně ve večerních a nočních hodinách, vyrábělo ledovou plochu a udělalo tak velkou radost mnoha dětem
i rodičům našeho města. Dokazovala to
obsazenost ledové plochy. V bruslení se
střídaly děti v době školního vyučování
v hodinách tělesné výchovy, odpoledne
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skupiny dětí doprovázených rodiči a večer kluziště patřilo dospělým. Velmi si
vážím práce těch, kteří ledovou plochu
zhotovili a následně se o ni starali. Moc
jim děkuji. Je velká škoda, že se led asi po
týdnu rozpustil.
V lednu i v únoru také padal sníh
a bylo ho více než v několika posledních letech. Největší nadílka nás čekala
v pondělí 28. ledna. Dělala problémy nejen motoristům, ale také všem, kteří museli pohyb po městě absolvovat pěšky.
Technika na vše nestačí i proto, že byla
někdy v ulicích zablokována vzpříčenými vozidly. O postupu při úklidu sněhu
rozhoduje harmonogram, který určuje
pořadí dle velikosti provozu. Na prvním
místě je nutné zajistit vozovky pro autobusy, zásobování atd. Potom se stává,
že na některá místa ve městě se technika
dostane až později. Když technika nestačila, tak se mnoho obyvatel pustilo do
odstraňování sněhu před svými domy
a pomohlo tím k bezpečnějšímu pohybu
po ulicích města. I za tuto pomoc je vám,
vážení spoluobčané, třeba moc poděkovat. Velmi si ji vážím.
Na úklidové a údržbářské práce
v Bohumilicích město od 1. ledna najalo
pracovníka. Věřím, že z této změny mají
občané Bohumilic radost. Byl bych moc
rád a přeji si, aby byla jeho práce na čistotě a pořádku v brzké době vidět.
Minulé zastupitelstvo rozhodlo
o provedení rekonstrukce muzea. Jedná se o akci v hodnotě 19.500.000 Kč,
na kterou byla schválena dotace ve výši
10.000.000 Kč. Jedná se o provedení rekonstrukce stávajících expozic s využitím moderních technologií. Na zhotovitele bude vypsáno výběrové řízení.

Také na opravu DPS musí být vypsáno výběrové řízení, což oddálí zahájení
prací. Budeme usilovat o to, aby bylo odstranění nedostatků způsobujících vlhkost zdiva dokončeno ještě v letošním
kalendářním roce.
V současné době řešíme také výstavbu Komunitního centra v Bohumilicích.
Bude to zařízení, po kterém občané
v místní části již mnoho let touží. Mělo
by sloužit jak dětem, tak i generaci středního věku a seniorům.
Vážení spoluobčané, na závěr rubriky „Slovo starosty“ považuji za nutné
vám sdělit, že od zahájení tohoto volebního období, to je od 1. listopadu 2018,
přišlo od občanů Klobouk a Bohumilic
již 92 podnětů a stížností. Velké množství jich bylo vyřízeno osobně, telefonicky nebo písemně. Omlouvám se touto
cestou těm, kteří zatím ještě žádnou
odpověď neobdrželi. Buď se jejich připomínka ještě řeší nebo jsem se k vyřízení
v návalu práce zatím nedostal. Budu se
snažit, abyste na moji odpověď nemuseli
čekat dlouho. Děkuji vám, vážení občané, za pochopení a těším se na společné
setkání s vámi na příštích zasedáních
městského zastupitelstva.
Pavel Volek
starosta města
foto: Jakub Špaček
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INFORMACE Z RADNICE
2. Zasedání Zastupitelstva města
Klobouky u Brna dne 29. 11. 2018
Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí:
• Zřízení finančního výboru ve složení: předseda Hana Dršková, členové:
Ing. Marie Jakubcová, Irena Blažková.
• Zřízení kontrolního výboru ve
složení: předseda Mgr. Petr Hrádek, členové: Mgr. Pavel Klement,
Mgr. et Mgr. Martin Doležel.
• Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva členům výborů a komisí ve výši: místostarosta
10.500 Kč, člen rady 1.100 Kč, předseda finančního a kontrolního výboru 1.100 Kč, předseda komise 900 Kč,
člen finančního a kontrolního výboru
800 Kč, člen komise rady 800 Kč, člen
zastupitelstva 500 Kč, člen přestupkové
komise 800 Kč.
• Neuvolněnému členu rady, který vykonává funkci ve výboru, komisi nebo
ve zvláštním orgánu bude v souladu se
zněním §74 odst.3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, poskytnuta odměna ve výši souhrnu odměn
za jednotlivé funkce.
• Odměny budou vypláceny s účinností
ode dne 1. 12. 2018.
• V souladu se zněním §84 písm. v) zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění rozhoduje o peněžitých
plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
ale jsou členy výborů, komisí a zvláštních orgánů obce: Ing. Marie Jakubcová,
Ing. Vojtěch Sedláček, Irena Blažková,
Jana Šabirová, kterým bude poskytováno peněžní plnění ve výši 500 Kč
měsíčně s účinností od 1. 12. 2018.
• Určeného zastupitele pana Ing. Stanislava Ivičiče, pro pořizování územně
plánovací dokumentace Města Klobouky u Brna pro období 2018-2022.
• Rozpočtové opatření čís. 5/2018.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Kalkulaci ceny vodného, cena vod-

ného bude od 1. 1. 2019 ve výši
36,52 Kč/m3 bez DPH, 42,- Kč/m3
s DPH a kalkulaci ceny vody předané pro obec Velké Hostěrádky ve výši 29,56 Kč/m3, 34,- Kč/m3
s DPH, kalkulaci ceny stočného na
rok 2019, cena stočného bude od
1. 1. 2019 ve výši 24,93 Kč/m3 bez
DPH, 28,66 Kč/m3 s DPH, tj. dle směrného čísla - 86,- Kč za osobu a měsíc,
kalkulaci místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019
ve výši 450 Kč za osobu a rok.
• Návrh rozpočtu města Klobouky
u Brna pro rok 2019 s tím, že návrh byl
vyvěšen dne 14. 11. 2018.
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Klobouky u Brna pro roky
2019 až do roku 2022 s tím, že návrh
byl vyvěšen dne 14. 11. 2018.
• Zrušení fondu rozvoje bydlení a převedení finančních prostředků z fondu na
základní běžný účet města Klobouky
u Brna.

•

•

•

•

Zastupitelstvo pověřuje a zmocňuje:
• Radu města provedením posledního
rozpočtového opatření č. 6/2018 za
prosinec 2018, s tím, že toto rozpočtové opatření bude zastupitelům předloženo ke schválení na lednovém zasedání zastupitelstva.
• Starostu města zadáním zpracování
právní analýzy v minulosti uzavřených
smluv o nakládání s odpadem.

•

3. Zasedání Zastupitelstva města
Klobouky u Brna dne 14. 2. 2019
Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí:
• Jednací řád zastupitelstva města Klobouky u Brna.
• Aktualizaci Zásad města Klobouky
u Brna pro poskytování peněžních
darů a dotací z rozpočtu města Klobouky u Brna, do kterých bude doplněny termíny pro přijímání žádostí:
termín do 15. 2. kalendářního roku
– při přijímání žádostí pro akce pořá-

•

dané v období od 1. 3. do 31. 6., termín do 30. 5. kalendářního roku – pro
přijímání žádostí pro akce pořádané
v období do 1. 7. do 31. 12.
Cenovou nabídku společnosti ASA
Expert a.s., na úpravu technického popisu a rozpočtu včetně výkazu výměr
u PD „Opravy muzea v Kloboukách
u Brna“, ve výši 39.950 Kč bez DPH.
Vyvěšení záměru na prodej pozemku
parc. č. 1690/78 – ost. plocha, o výměře 153 m² v k.ú. Klobouky u Brna.
Jedná se o pozemek pod nemovitostí
v areálu bývalého JZD za minimální
cenu 250 Kč/m².
Vyvěšení záměru na prodej pozemku
parc. č. 2229/1 – orná půda, o výměře
85 m², ve vlastnictví Města Klobouky
u Brna v k.ú. Klobouky u Brna za minimální cenu 250 Kč/m².
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330051849/002 pod názvem
„Klobouky u B., příp. kNN, Veselý
K890/16“ se společností E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení E.ON Česká
republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice za účelem
umístění distribuční soustavy – zemní
kabel NN na pozemku parc. č. 890/1
ve vlastnictví Města Klobouky u Brna
v k.ú. Klobouky u Brna, k RD na ul.
Wurmova na parc. č. 890/16 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330052305/001 pod názvem
„Bohumilice, příp. kNN, Kotas K/32“
se společností E.ON Distribuce, a.s.
v zastoupení E.ON Česká republika,
s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice za účelem umístění
distribuční soustavy – zemní kabel NN
na pozemku parc. č. 2/1 ve vlastnictví
Města Klobouky u Brna v k.ú. Bohumilice, k RD na parc. č. 2/10, za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč.
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO 014330052301/001 pod názvem
„Bohumilice, příp. kNN, Chobola
K458/2“ se společností E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení E.ON Česká
republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice za účelem
umístění distribuční soustavy – Kakloboukyubrna.eu
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bel, uzemnění, skříň NN na pozemku parc. č. 206/1 ve vlastnictví Města
Klobouky u Brna v k.ú. Bohumilice
k pozemkům pana Jaroslava Choboly,
bytem Boettingrova 2764/34, 636 00
Brno – Židenice, za jednorázovou
náhradu ve výši 2.000 Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030048913/003
pod názvem „Bohumilice, rozš. NN,
Pavlovín“ se společností E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení E.ON Česká
republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice za účelem
umístění distribuční soustavy – kabel
NN v pozemku, uzemnění na pozemku parc. č. 63/1 ve vlastnictví Města
Klobouky u Brna v k.ú. Bohumilice
k pozemkům ve vlastnictví – Pavlovín,
spol. s r.o., Hlavní 666/2, 691 06 Velké
Pavlovice, za jednorázovou náhradu
ve výši 1.200 Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030047953/002
pod názvem „Klobouky u B., příp.
NN, Rožnovská K1020/2“ se společností E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice za účelem umístění distribuční soustavy – zemní kabelová
přípojka NN na pozemku parc. č. 817
ve vlastnictví Města Klobouky u Brna
v k.ú. Klobouky u Brna k pozemku
parc. č. 1020/2, na ul. Příční, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč.
Žádost o postoupení veškerých práv
a povinností ze Smlouvy o nájmu
bytu č. 18 ze dne 8. 12. 2000, postoupení práv a povinností ze Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce č. 10 ze dne 8. 12. 2000
a Smlouvy o finanční spoluúčasti občana na výstavbě bytů ve vlastnictví
města Klobouky u Brna č. 1012 ze dne
20. 12. 1999 mezi současnými nájemci
…. a uzavření nové Dohody na budoucího nájemce…..
Uzavření Kupní smlouvy se společností HILT, s r.o., Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov na dodávku 1600 ks
popelnic o objemu 240 litrů a 5 ks
velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 m3 v rámci výběrového řízení
„Pořízení vybavení v rámci projektu
Separace odpadů ve městě Klobouky
u Brna“, za cenu ve výši 1.460.000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem.

kloboukyubrna.eu

• Připojení města Klobouky u Brna k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
• Plán práce finančního výboru na
rok 2019.

3. Schůze Rady města Klobouky
u Brna dne 11. 12. 2018
Rada města schvaluje a souhlasí:
• Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2020, 2021 Městské střední odborné
školy, Klobouky u Brna, nám. Míru 6,
příspěvkové organizace.
• Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2020, 2021 Městského víceletého gymnázia, Klobouky u Brna, Vinařská 29,
příspěvkové organizace.
• Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2020, 2021 Mateřské školy, náměstí
Míru 6, Klobouky u Brna, příspěvkové
organizace.
• Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2020, 2021 Základní školy, Vinařská 29, Klobouky u Brna, příspěv‑
kové organizace.
• Uhrazení nákladů na odbornou přípravu Mužského pěveckého sboru
MUŽÁCI v roce 2019.
• Uzavření smlouvy o poskytování
služeb: umístění nápojového automatu v budově autobusové čekárny
v Kloboukách u Brna se společností
KZ Cafe, Kamil Zborovský, Vážany
nad Litavou, za cenu ve výši 1.800 Kč
za rok. Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
dva měsíce.
• Smlouvu o výpůjčce A-01/2019 sbírkových předmětů, kterou jsou umístěny v expozici Městského muzea
Kloboukách u Brna, smlouva mezi
městem Klobouky u Brna a Regionálním muzeem v Mikulově se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2023.
• S přijetím daru Základní školou Klobouky u Brna od společnosti T1 Solution s r.o, Brno, ve výši 20 tis. Kč, tento
finanční dar bude použit na provozní
náklady školy.
• Podpisový řád, který je přílohou č. 1
ke Směrnici upravující oběh účetních
dokladů.
• Revokuje dřívější usnesení rady města

č. 14/18/41 RM a č. 15/18/41RM a dle
návrhu komise stavební a životního
prostředí schvaluje pokácení 1 smrku
rostoucího na pozemku par. č. 719/1
v k.ú. Klobouky u Brna a 3 smrků
rostoucích na pozemků parc. č. 723/1
v k.ú. Klobouky u Brna, vlastníkem
pozemků je Město Klobouky u Brna.
• Dle návrhu komise stavební a životního prostředí: pokácení 1 ks smrku
rostoucího na pozemku par.č. 1236
v k.ú. Klobouky u Brna, ve vlastnictví
pana …...
Rada města jmenuje:
• Odpovědným redaktorem občasníku
Větrný mlýn paní Bc. Renatu Skulínkovou a další členy redakční rady
– Mgr. Marie Kotasová Adámková,
Ludmila Adámková, Dana Bobková, další členové budou postupně
doplněni.

4.Schůze Rady města Klobouky
u Brna dne 27. 12. 2018
Rada města schvaluje:
• Rozpočtové opatření č. 6/2018.

5. Schůze Rady města Klobouky
u Brna dne 15. 1. 2019
Rada města schvaluje a souhlasí:
• Přidělení zakázky „Separace odpadů
ve městě Klobouky u Brna“ společnosti HILT, s r.o., Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov, za nabízenou cenu
ve výši 1.460.000 Kč bez DPH. Kupní
smlouva bude schválena v zastupitelstvu města.
• Podklady pro zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na veřejnou
zakázku – „Svoz a likvidace komunálních odpadů ve městě Klobouky
u Brna“.
• Pacht pozemků parc. č. 2948/1, 2948/2
a 2948/3 – vinice Pod Plunary, o výměře 512 m² v k.ú. Klobouky u Brna
s panem … s účinností od 1. 2. 2019
za cenu 3.500 Kč/ha/rok. Záměr
na pacht vyvěšen na úřední desce
od 26. 11. 2018 do 12. 12. 2018.
• Pacht pozemku parc. č. 1847 – orná
půda o výměře 1208 m² v k.ú. Klobouky u Brna s panem … s účinností
od 1. 2. 2019 za cenu 3.500 Kč/ha/rok.
Záměr na pacht vyvěšen na úřední
desce od 27. 11. 2018 do 13. 12. 2018.
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• Pacht pozemků parc. č. 5399/653 – ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 14
m², duplicitní vlastnictví s obcí Dambořice, LV 2426, 5473/2 – orná půda
o výměře 170 m² a 7959 – ost.plocha, neplodná půda o výměře 673 m²
vše v k.ú. Dambořice se společností
AGRO D.U., s.r.o., Archlebov 416,
696 33 s účinností od 1.2.2019 za cenu
3.500 Kč/ha/rok. Záměr na pacht vyvěšen na úřední desce od 27. 11. 2018
do 13. 12. 2018.
• Záměr na pronájem nebytových prostor – prodejna květinářství, v přízemí
budovy Zámku č.p. 169 na nám. Míru 1
v Kloboukách u Brna. Pronájem možný od 1. 1. 2019.
• Zprostředkování schůzky všech zúčastněných, tj. Města Klobouky u Brna,
ředitelů MěSOŠ, ZŠ a starostů některých okolních obcí s právní kanceláří
JUDr. Marcely Andrýskové, Hodonín.
Dále rada města z pozice zřizovatele
příspěvkových organizací města ukládá ředitelům Základní školy Klobouky
u Brna a Městské střední odborné školy Klobouky u Brna, aby se v této záležitosti řídili pokyny právníků právní
kanceláře JUDr. Marcely Andrýskové.
• Darovací smlouvu č. 2 na přijetí účelového daru do rozpočtu města ve výši
20.222,-Kč od společnosti BLANÁŘ
NÁBYTEK a.s., který je určený pro
MěSOŠ Klobouky u Brna na financování mzdy učitele vyučujícího a zabezpečujícího praxi na odloučeném pracovišti v Brumovicích.
Rada města vyhlašuje:
• Rada města Klobouky u Brna v souladu s ustanovením §102 odst.2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění,
a v souladu s ustanovením §166 odst.2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném
znění vyhlašuje konkurz na obsazení
funkci ředitele/ky Základní školy, Klobouky u Brna, příspěvkové organizace,
Vinařská 29, 691 72 Klobouky u Brna,
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019.

•

•

•

•

•

•

•

6. Schůze Rady města Klobouky
u Brna dne 5. 2. 2019
Rada města schvaluje a souhlasí:
• Inventarizační zprávu města Klobou-

•

ky u Brna za rok 2018, inventarizační
zprávu MěVG Klobouky u Brna za rok
2018, inventarizační zprávu MěSOŠ
Klobouky u Brna za rok 2018, inventarizační zprávu Základní školy Klobouky u Brna za rok 2018, inventarizační zprávu Mateřské školy Klobouky
u Brna za rok 2018.
Výroční zprávu MěVG za rok 2018
včetně zprávy o hospodaření a vyúčtování dotací, výroční zprávu ZŠ
za rok 2018 včetně zprávy o hospodaření a vyúčtování dotací, výroční zprávu MěSOŠ za rok 2018 včetně zprávy
o hospodaření a vyúčtování dotací,
výroční zprávu MŠ za rok 2018 včetně zprávy o hospodaření a vyúčtování
dotací.
Převedení hospodářského výsledku
MěVG do rezervního fondu ve výši
362,28 Kč a tvorbu investičního fondu MěVG ve výši odpisů 38.788 Kč
a tvorbu odpisů na rok 2019 ve výši
34.777 Kč a účetní závěrku MěVG
za rok 2018.
Převedení hospodářského výsledku
MěSOŠ do rezervního fondu ve výši
9.663,40 Kč a tvorbu investičního fondu MěSOŠ ve výši odpisů 59.508 Kč
a tvorbu odpisů na rok 2019 ve výši
59.508 Kč a účetní závěrku MěSOŠ
za rok 2018.
Převedení hospodářského výsledku ZŠ do rezervního fondu ve
výši 15.827,76 Kč a tvorbu investičního fondu ZŠ ve výši odpisů
149.854 Kč a tvorbu odpisů na rok
2019 ve výši 149.854 Kč a účetní závěrku ZŠ za rok 2018.
Převedení hospodářského výsledku MŠ do rezervního fondu ve
výši 47.440,79 Kč a tvorbu investičního fondu MŠ ve výši odpisů
5.136 Kč a tvorbu odpisů na rok 2019
ve výši 5136,-Kč a účetní závěrku MŠ
za rok 2018.
Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2007 ze dne 1. 2. 2007
se společností NAVONA s.r.o., Březová 789/8, 696 18 Lužice k 28. 2. 2019.
Pronájem nebytových prostor – prodejna květinářství, v přízemí budovy
Zámku č.p. 169 na nám. Míru 1 v Kloboukách u Brna. Prostory budou pronajaty od 1. 3. 2019 paní Aleně Veselé,
bytem Krumvíř 408, 691 73 Krumvíř
za 4.000 Kč/měsíčně.
Záměr na pacht pozemků parc. č.:
3013/1 – výměra 500 m² orná půda,

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

3013/2 – výměra 38 m² orná půda,
3013/3 – výměra 3 m² orná půda,
3013/4 – výměra 59 m² orná půda,
3017/1 – výměra 791 m² orná půda,
3017/2 – výměra 44 m² orná půda,
3017/3 – výměra 166 m² orná půda,
3018/1 – výměra 378 m² orná půda,
3018/2 – výměra 22 m² orná půda,
3018/3 – výměra 88 m² orná půda,
vše v k.ú. Klobouky u Brna, možnost
propachtovat pozemky od 1. 3. 2019
za
min.
pachtovné
ve
výši
3.500 Kč/ha/rok.
Vstupné na Radniční ples ve výši
100 Kč, cena losů je 50 Kč a zakoupení hlavní ceny – televize do tomboly
ve výši cca 10 tis. Kč.
Termín pro zápis dětí do Mateřské školy
Klobouky u Brna – úterý 7. května 2019.
Dar pro Farní sbor ČCE v Kloboukách u Brna o dar na Koncert Českého filharmonického mužského sboru
Brno, ve výši 15 tis. Kč.
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
s účinností od 6. 2. 2019.
Darovací smlouvu č. 3 na přijetí
účelového daru do rozpočtu města
ve výši 20.222 Kč a Darovací smlouvu
č. 4 na přijetí daru do rozpočtu města
ve výši 20.336 Kč od společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK a.s., určený pro MěSOŠ Klobouky u Brna na financování
mzdy učitele vyučujícího a zabezpečujícího praxi na odloučeném pracovišti
v Brumovicích.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb Pověřence pro ochranu
osobních údajů uzavřený s panem
Lubomírem Mikšem, kterým se prodlužuje doba poskytovaných služeb
do 31. 12. 2019.
Pravidla pro podávání inzerce ve zpravodaji Větrný mlýn.
Směrnici č. 8 o příspěvku na stravování
zaměstnanců, směrnici č. 11 upravující tvorbu a použití sociálního fondu,
směrnici č. 19 k provádění inventarizace majetku a závazků.
Cenovou nabídku na právní služby advokáta Mgr. Bc. Tomáš Nekovář.
Protokol Městské knihovny o vyřazení
160 svazků naučné a krásné literatury.
Rada města ruší:

• Směrnici č. 23 upravující statut fondu rozvoje bydlení Města Klobouky
u Brna.
kloboukyubrna.eu
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Česká cesta

v Kloboukách u Brna

Projekt České cesty a budoucnosti klobouckého národopisného muzea je v posledních měsících
jedním z nejdiskutovanějších témat v Kloboukách. Pro historiky je to skvělý projekt, pro nové
vedení města zvolené loňského roku obrovská starost a pro širokou veřejnost velká neznámá.

Č

eská cesta je projektem přeshraniční spolupráce, který
je spolufinancován Evropskou unií. Partnerskými stranami projektu jsou města Klobouky u Brna a Senica.
Hlavním motivem projektu je historie přeshraničního regionu
na pozadí historické České cesty. V jeho rámci bude v Senici
zrekonstruována poslední městská historická budova sloužící jako sokolovna a v Kloboukách pak naše stoleté městské
muzeum včetně části chátrajícího zámku. Oficiálním cílem
projektu je ve spolupráci s přeshraničním týmem odborníků
„zviditelnit méně známé kulturní dědictví, vytvořit ucelený
produkt a nové cíle kulturního
dědictví přeshraničního území“.
V první etapě projektu proběhne rekonstrukce muzejních
expozic. Součástí je též sanace a odvětrání obvodových zdí,
oprava fasády, výměna oken,
rekonstrukce místností, vytvoření vstupního vestibulu včetně
sociálního zázemí, rekonstrukce
podlah, osvětlení a zabezpečení
projektu. Následně budou nové
muzejní expozice vybaveny (nábytek apod.) a na závěr by měla
být pořízena audiovizuální technika.
Nyní se zaměřme na pozadí celého projektu. Jeho iniciátorem byl primátor města Senica. Právě on 21. 6. 2016 oslovil
vedení města Klobouky u Brna s oficiální žádostí o spolupráci
při přípravě projektu. Ta byla projednána na 14. zasedání Za-
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stupitelstva města dne 28. 7. 2016, kdy se většina zastupitelů vyjádřila kladně. Na 15. zasedání Zastupitelstva města
dne 15. 9. 2016 byli zastupitelé informováni o možnosti získat na tento projekt dotaci na 95 % celkových nákladů, které
měly být 150.000 € (tj. cca 3.900.000 Kč). Zastupitelstvo současně schválilo cenovou nabídku společnosti ASA expert na
zpracování zjednodušené projektové dokumentace za cenu
87.900 Kč bez DPH a přípravu a administrace žádosti o dotaci
za cenu 40.000 Kč bez DPH. Na 20. zasedání dne 14.6.2017
bylo schváleno uzavření smlouvy se společností ASA expert
na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby za
cenu 381.900 Kč bez DPH. Na
21. zasedání dne 3.8.2017 bylo
schváleno podání žádosti o dotaci a zabezpečení spolufinancování projektu městem ve výši
46.147,1 €. V zápisu z 32. jednání Rady města ze dne 7. 9. 2017
se objevila informace o plánu
prací a o jmenování i složení
realizačního týmu. Zápis z 41. jednání Rady města obsahoval informace o uzavření dodatku ke smlouvě se společností
ASA Expert, o úpravě studie na projekt v ceně 14.400 Kč bez
DPH, o vypracování návrhu sanačních opatření za 40.000 Kč
bez DPH a o nabídce Ing. arch. Ondřeje Bořila na zpracování
projektové dokumentace architektonického řešení muzejních
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expozic v ceně 120.000 Kč bez DPH. V zápise z 42. jednání
Rady města ze dne 28. 6. 2018 se navíc objevila informace o schválení nabídky na další změnu dokumentace v ceně
195.300 Kč. Změna se týkala rekonstrukce části budovy KIC,
která neměla být hrazena z dotace, ale z rozpočtu města, aniž
by se o této možnosti dříve vůbec diskutovalo. Na 27. zasedání
Zastupitelstva města dne 29. 8. 2018 bylo schváleno vyhlášení
výběrových řízení a zpracování zadávací dokumentace včetně
zajištění výběrového řízení v ceně 40.000 Kč bez DPH.
Projekt Česká cesta měl být financován převážně z dotace EU, která měla pokrýt 85 % původních nákladů, tedy
392.250,35 €. Toto financování mělo být na základě smlouvy
mezi Ministerstvem polnohospodarstva a městem Senica, nikoliv s městem Klobouky u Brna. Naše město vystupuje pouze
jako partner Senice. Dotace z MMR ČR ve výši 622.985,85 Kč
na základě smlouvy s naším městem měla pokrýt dalších
5 % celkových nákladů. Zbývajících 10 % nákladů odpovídajících částce 46.147,1 € mělo být financováno z rozpočtu
města. Ovšem, realita je zcela odlišná. Jen náklady na projektové dokumentace a administrativu se vyšplhaly na cca
919.500 Kč. Celkové náklady na realizaci projektu budou téměř 20 milionů Kč, přičemž z městského rozpočtu bude třeba
uhradit 8,5 milionů Kč. Oproti spoluúčasti v případě realizace
původního projektu ve výši 1,2 milionu Kč je to rozdíl velmi zásadní. Na rekonstrukci muzea jsou navíc navázány další
projekty, konkrétně „Energetické úspory Městského úřadu“
a „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v nádvoří“
v ceně cca 7.200.000 Kč. Nezanedbatelnou komplikací projektu je také nedořešený převoz a dočasné umístění všech muzejních exponátů i depozitáře do vhodných prostor. Toto je
náročné zaprvé kvůli provedení, zadruhé také finančně.

Ačkoliv město Klobouky u Brna do projektu vstoupilo jako
partner s menšími pravomocemi, ze smlouvy mezi městem
Klobouky u Brna a Senicou vyplývá, že odpovědnost za realizaci projektu mají oba dva partneři. Velmi nepříjemné je zjištění,
že v cenové nabídce společnosti ASA expert ze dne 26. 10. 2016
i v žádosti o dotaci je již zmíněna rekonstrukce KIC. O ní se
však zastupitelstvo reálně dozvědělo až z výše zmíněného zápisu z 42. jednání Rady města (28. 6. 2018). Tím pádem je naneštěstí nemožné se vrátit ke zcela původní variantě projektu.
V případě ukončení projektu by naše město postihly vysoké
sankce a také bychom způsobili značné potíže městu Senica.
Udržitelnost projektu Česká cesta je stanovena na 5 let.
Je zřejmé, že projekt Česká cesta je pro městský rozpočet
ve stávajícím rozsahu velkou zátěží. Jelikož ke zcela původnímu rozsahu projektu se nelze vrátit, musíme hledat způsoby,
jak snížit jeho finanční náročnost a projekt úspěšně dokončit.
Rada města

kloboukyubrna.eu
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Co pro nás vyplývá
V

z nového vodního zákona

ážení občané, od 1. 1. 2019 vstu‑
puje v platnost nový vodní zákon, který upravuje nakládání
s odpadními vodami včetně podmínek
jejich likvidace. Odpadními vodami jsou
vody použité ve stavbách, pokud mají po
použití změněnou jakost (složení nebo
teplotu) a jejich směsi se srážkovými
vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb
odtékající, pokud mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod.
Odvádí-li se odpadní voda a srážková
voda společně jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní. Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto
zákona rozumí jejich vypouštění do vod
povrchových nebo podzemních, či jejich
akumulace s následným odvozem na čistírnu odpadních vod.
Přímé vypouštění odpadních vod
do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod přes půdní
vrstvy do vod podzemních lze povolit
jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, a to pouze
tehdy, pokud neobsahují nebezpečné
závadné látky a vznikají převážně jako
produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech. Maximální povolené
množství odpadních vod vypouštěné
z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově
přesáhnout 15 m3/den. Zneškodňování
odpadních vod zálivkou lze kvalifikovat jako nakládání s vodami. Zalévání
zahrady odpadní vodou nebo zasakování může způsobit možné ohrožení
podzemních vod, proto je nutno mít
vždy povolení Vodoprávního úřadu
obce s rozšířenou působností, který sídlí
v Hustopečích u Brna.
Bez ohledu na to, zda obec porušuje
zákon nevybudováním kanalizace, zakazuje zákon vypouštět odpadní vody do
potoka či příkopů bez povolení. Lidé,
kteří žijí v oblastech nebo obcích bez kanalizace, mají povinnost nést své náklady při likvidaci odpadních vod, a to buď
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zbudováním bezodtokové jímky (žumpy) a zajištěním jejího pravidelného vyvážení, nebo zbudováním soukromé domovní čističky odpadních vod. Zatímco
stavba bezodtokové jímky vyžaduje pouze povolení stavebního úřadu, výstavbu
domovní čističky odpadních vod povoluje vodoprávní úřad a její provozovatel
musí disponovat i povolením o vypouštění odpadních vod. Pokud obyvatelé
obce nezákonně nakládají s odpadními
vodami (tedy např. vypouští odpadní
vody bez povolení do potoka), dopouštějí se přestupku a hrozí jim pokuta až do
výše 100.000 Kč.
Každý, kdo vypouští odpadní vody
do vod povrchových nebo podzemních,
je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat dotčeným
orgánům. Vodoprávní úřad rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků
těchto měření.
Poslední variantou likvidace odpadních vod jsou bezodtokové jímky.
Každý, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo
podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP) prokázat jejich
zneškodňování. Likvidace odpadních
vod z bezodtokových jímek však bude
možná jen na některých ČOV. Majitelé
nemovitostí musí prokázat, kolik odpadní vody z bezodtokové jímky odvezli,
a to 2 roky zpětně. Objem likvidovaných odpadních vod musí odpovídat
spotřebě vody a je nejlepší jej doložit
měřením vodoměru instalovaného i na
potrubí vodovodu ze studny nebo jímky
na dešťovou vodu použitou v domácnosti (mimo vodu pro zálivku zahrady).

Nebude-li všechna voda spotřebovaná
v nemovitosti měřena (mimo zálivku
zahrady), bude vodoprávní úřad vycházet ze směrných čísel roční potřeby vody
(viz vyhláška č. 120/2011 Sb. MZe). Pro
rodinné domy je směrné číslo 36 m3/
os/rok. Směrná čísla jsou však ve většině případů vyšší než skutečná spotřeba
vody v domácnosti. Dále je třeba dbát na
to, že odvážení odpadních vod na ČOV
musí zajišťovat oprávněné firmy. Zda má
firma oprávnění je možno ověřit na Živnostenském úřadě (Hustopeče), přičemž
zatím pravděpodobně postačí oprávnění
k autodopravě. Praxe by měla být taková,
že oprávněná firma vydá majiteli doklad
prokazující kolik odpadních vod odvezla
a která ČOV je zlikvidovala. Nepříznivá
je skutečnost, že poplatky za likvidaci
odpadních vod na ČOV jsou vyšší, než
stočné. Rovněž náklady na dopravu zvýší celkovou cenu vynaloženou k úhradě
likvidace odpadních vod.
Dodržování nového vodního zákona
bude kontrolováno. Kontroly bude provádět na základě udání u fyzických osob
vodoprávní úřad, u podnikajících fyzických nebo právnických osob ČIŽP. Pokud fyzická osoba nebude mít potřebné
doklady prokazující množství a způsob
likvidace odpadních vod z bezodtokové
jímky, hrozí jí pokuta až 20.000 Kč. Fyzická osoba se v tomto případě dopustí
přestupku tím, že nepředloží doklady
o odvozu odpadních vod.
Rada města

celý článek na www.kloboukyubrna.eu
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Budoucnost kanalizace
v Bohumilicích

V

ážení občané Bohumilic, při setkání s vedením města ve čtvrtek
8. 11. 2018 byla jedním z témat
stavba splaškové kanalizace a likvidace
odpadních vod v Bohumilicích. Je nám
dobře známo, že absence splaškové kanalizace mnohé z Vás tíží a činí Vám jisté
komplikace, zvláště při výstavbě nových
domů. Celá situace ve věci splaškové kanalizace je však mnohem složitější, než
by se mohlo zdát.
Do zákona o vodovodech a kanalizacích byla implementována směrnice
EU, podle které musí mít všechny obce
nad 2000 občanů čistírnu odpadních vod
(dále jen ČOV). Za naplňování směrnice
o čištění vod je odpovědné Ministerstvo
zemědělství (MZe). Oprávnění udělovat
pokuty má Česká inspekce životního
prostředí. U sídel do 500 obyvatel je na
individuálním posouzení, jakým způsobem budou likvidaci odpadních vod
řešit. Všechny obce však mohou žádat
o podporu na kanalizaci a ČOV z různých dotačních programů – z MZe, operačního programu Životní prostředí i od
JmK. Může se tedy zdát, že možností, jak
řešit výstavbu nové splaškové kanalizace,
existuje vícero. Zaměříme-li se však na
pravidla pro poskytování a čerpání státní
finanční podpory (např. v rámci programu MZe, který by šla uplatnit pro možnou stavbu kanalizace a ČOV v místní
části Bohumilice), zjistíme, že situace
ani zdaleka není jednoduchá. Z dotace je možno uhradit pouze náklady po
odečtení neuznatelných částí, jako jsou
např. náklady na přípravu a zabezpečení
akce, projektovou dokumentaci, náklady
na zainvestování pozemků, náklady na
kanalizační přípojky, náklady na řady
vedoucí k rekreační zástavbě a objektům
nesloužícím k trvalému bydlení, jiné neuznatelné náklady, rezervy apod. Veškeré tyto neuznatelné náklady tedy musí
hradit město z vlastního rozpočtu včetně
financování některých položek ze strany
majitelů nemovitostí, u kterých bude kanalizační přípojka zbudována. Pokud je
žadatelem o dotaci obec s více než 1000
obyvateli, je dotace stanovena ve výši 55

% nákladů stavebních a na technologické
stavby. Maximální uznatelné náklady se
současně stanoví tak, že na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí
80 tis. Kč bez DPH. Na novou kanalizaci
navíc musí být současně napojeno minimálně 50 % obyvatel.
Budeme-li se bavit konkrétně o situaci v Bohumilicích, ve studii vypracované v roce 2016 jsou navrženy dvě
varianty řešení kanalizace. První variantou je splašková kanalizace a přečerpávání odpadních vod na ČOV Klobouky
u Brna, druhou pak splašková kanalizace
a vlastní ČOV v Bohumilicích. Investiční náklady každé z variant se pohybují kolem 30 mil. Kč. V případě čerpání
odpadních vod na ČOV v Kloboukách
je zde velký problém se zřízením věcných břemen kvůli uložení kanalizace
do soukromých pozemků. V případě
získání dotace a za předpokladu, že by
se připojili všichni obyvatelé Bohumilic, město na kanalizaci získá cca 16 mil.
Kč (vypočteno jako počet obyvatel krát
80 tis Kč, 200 x 80.000 = 16 mil. Kč).
Zbývající část nákladů (cca 14 mil. Kč)
by musela být hrazena z rozpočtu města. V případě malého zájmu o připojení
je nutno počítat s vyšším financováním
z městského rozpočtu. Následně by si
každá domácnost v Bohumilicích musela na své náklady upravit domovní
kanalizaci v domě, zrušit jímku a vybudovat kanalizační přípojku, která není
uznatelným nákladem. Předpokládaná
cena jedné přípojky přitom pro většinu občanů nebude zanedbatelná. Jedna
domovní přípojka délky 15 m stojí cca
61.500 Kč. Nezanedbatelné by bylo také
navýšení stočného, jehož výši by stanovily skutečné náklady na provoz kanalizace
a ČOV dělené počtem připojených obyvatel. Z běžné praxe je přitom známo, že
čím je obec menší, tím jsou náklady na
osobu a rok vyšší. Jako konkrétní příklad
můžeme uvést Brumovice, kde je stočné 1.440 Kč/os/rok, v Kloboukách pak
1.008 Kč/os/rok.
Vzhledem ke skutečnosti, že sankce kvůli absenci splaškové kanalizace

a ČOV v Bohumilicích městu Klobouky u Brna zatím nehrozí, je vhodnost výstavby kanalizace na pečlivém
zvážení. Při dalších jednáních o kanalizaci v Bohumilicích je třeba vzít
v potaz, že vybudování splaškové kanalizace v obci či místní části s 200 obyvateli
je skutečně velmi nákladnou investicí.
Před zahájením příslušných kroků vedoucích k vybudování kanalizace je nutno ověřit skutečný zájem občanů o připojení na kanalizaci a ochotu uhradit
s tím spojené náklady pořizovací a následně i provozní.
Rada města

celý článek na www.kloboukyubrna.eu

Kalousi
v Kloboukách
Klobouky jsou známy jako zimoviště sovy kalouse ušatého (Asio otus).
I letos jsme se o tom mohli přesvědčit. Každou zimu a jaro se na různých místech Klobouk ozývá navečer a v noci typické krátké a tlumené
kalousí houkání. Přítomnost této
sovy prozradí také spousta vývržků
pod stromy, na nichž kalousi zimují.
Při bližším zkoumání mohli občané spatřit tuto krásnou sovu po celý
leden ve vysokých hustých smrcích
na náměstí. Letos jich zde zimovalo 5.
Martin Doležel
foto: Martin Doležel

kloboukyubrna.eu
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Neuniklo
naší pozornosti

Co se děje
na radnici?

Bezdrátový rozhlas
v Kloboukách

Vykácené smrky na náměstí

Sběrné středisko odpadů

Na náměstí před obchodem pana Bálky
a před kuchyní střední odborné školy
byly vykáceny dva velké smrky. Město
Klobouky nechalo 6. 12. 2018 zhotovit
odborný posudek zdravotního stavu
smrků v lokalitě náměstí (před kuchyní SOŠ 3 smrky, před supermarketem
1 smrk) a v ulici Dlouhé (1 smrk v parčíku u Vrbasového). Výsledek posudku
není povzbuzující - všechny smrky ve
sledované lokalitě jsou ve špatném stavu, nejsou perspektivní pro budoucnost,
hrozí riziko poškození majetku i zdraví kolemjdoucích, proto jsou navrženy
ke kácení.

Kromě projektu Česká cesta, kterému
je věnován samostatný článek, se na radnici aktuálně zabýváme několika dalšími významnými projekty. Mezi ně patří projekt sběrného střediska odpadů,
pro který v době přípravy této zprávy
stále probíhalo stavební řízení. Pro tento projekt, který by měl stát 8,4 mil. Kč
včetně DPH, připravujeme žádost o poskytnutí dotace. Tento projekt je vzhledem k velmi omezené kapacitě skládky
odpadu v Martinicích pro město prioritou a bude jí i v případě, kdyby město
dotaci nezískalo.

Kluziště

Dalším velmi aktuálním projektem je
úprava potoka a s ním spojená výstavba
kanalizace v ulici Masarykova. Projekt,
jehož součástí je v první etapě zatrubnění potoka od ulice Krátká po ulici Příční,
měl probíhat od března 2019. Z celkových nákladů 15,4 mil. Kč včetně DPH
mělo být 70 % hrazeno z dotace, 15 %
vlastníkem toku (Povodí Moravy) a 15 %
z rozpočtu města. Nyní však nad tímto
projektem visí velký otazník kvůli novému stanovisku Odboru životního prostředí v Hustopečích a nutnosti dodat
biologické hodnocení vlivu. V dalším
čísle Větrného mlýna Vás o tomto projektu budeme informovat detailně.

V měsíci březnu a dubnu 2019 proběhne
v našem městě instalace varovného a informačního systému, zjednodušeně řečeno bezdrátovýého rozhlasu. Jedná se o víceúčelové zařízení, které krom toho, že
bude umožňovat kvalitní vysílání hlášení,
je napojeno na varovný a informační systém a může komunikovat s hladinovými
a srážkovými profily a podávat informace o stavu a úhrnu srážek.
Řídící pracoviště, řízené počítačem,
bude umístěno v kanceláři městského
úřadu v Kloboukách, podružný vysílač
bude umístěn v Bohumilicích. Na sloupy
veřejného osvětlení v Kloboukách a Bohumilicích bude instalováno 102 kusů
venkovních digitálních obousměrných
hlásičů a 235 kusů reproduktorů.
Celkové předpokládané náklady
budou činit 4.583.601 Kč. Schválená
dotace EU MŽP Fondu soudržnosti Operačního programu Životní prostředí je 3.496.500,70 Kč. Zbývající část
je dofinancována z rozpočtu Města
Klobouky u Brna.
Jistě se tak zlepší úroveň komunikace
s veřejností. Proto prosíme o pochopení a toleranci v případě, že bude hlášení
městského rozhlasu v těchto měsících
částečně omezeno.

Letošní zima celkem přála dětem - nadělila sníh, několik dnů mrzlo a tak zásluhou několika ochotných dobrovolníků
se plocha školního hřiště proměnila na
ledovou plochu, kterou využívaly děti
v době vyučování i volna.

Paulovnie plstnatá
Zanedlouho se přihlásí jaro a jeho předzvěst můžeme sledovat přímo na klobouckém náměstí - ve farské zahradě
brzy rozkvete jemným fialovým květem
vzácná paulovnie plstnatá. Je to asi 70 let
starý, 14 m vysoký strom s téměř metrovým průměrem kmenu. V roce 2014 byla
odborně ošetřena v rámci projektu Zdravé stromy.
Dana Bobková
foto: Dana Bobková

vykácený smrk na náměstí
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Úprava potoka a výstavba kanalizace

Dana Bobková

Rada města

kluziště

paulovnie plstnatá
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ZUŠ Klobouky u Brna byla úspěšná

v Olomoucké klavírní soutěži

O

d roku 2006 se každým třetím rokem koná soutěžní přehlídka „Mozart opět v Olomouci“ pořádaná
ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. Letos proběhla ve dnech
7.-8. 11. 2018 a zúčastnilo se jí celkem 95 žáků z 25 škol.
Mezi nimi i ZUŠ Klobouky u Brna, která si s sebou přivezla
hned 7 žhavých muzikantů. Počtem soutěžících tak dosáhla
na čtvrté místo mezi ostatními školami. Této celorepublikové soutěže se zúčastnily děti např. z Pardubic, Šumperka,
Ústí nad Orlicí, Kroměříže, ale i z Brna, či z Prahy.
Že má soutěž vysoké nároky a velké renomé dokazují
i jména porotců, kteří byli vybráni z osobností klavírní hry,
pedagogové středních a vysokých uměleckých škol. Předsedou pětičlenné poroty byl MgA. Karel Košárek, pianista
a pedagog z konzervatoře v Kroměříži. Za zmínku stojí jistě
i jméno jednoho z porotců doc. Mgr. art. Ivana Gajana, pianisty a pedagoga VŠMU Bratislava a JAMU Brno.
Naše uznání a obdiv si zaslouží pedagogové z kloboucké ZUŠ, kterým se podařilo, spolu s jejich žáky, dosáhnout
vynikajících úspěchů. Jarmila Babáčková připravila do soutěže jednu žákyni a Lenka Koudelková neuvěřitelných šest
klavíristů. Naše ZUŠ díky nim v nabité konkurenci dokázala
získat čtyři diplomy ve zlatém pásmu a tři ocenění v pásmu
stříbrném. Krom nich navíc Cenu za mimořádný umělecký výkon pro Terezu Horákovou a Elišku Horákovou, Cenu
za provedení skladby W. A. Mozarta pro Terezu Horákovou
a Cenu za provedení skladby českého autora udělenou Pavle
Novákové a Haně Havlíčkové.

p. uč. Lenka Koudelková a její žáci
Ve zlatém pásmu se umístily: Hana Havlíčková, 0. kat., Tereza Horáková, III. A kat., Eliška Horáková, III. A kat., Pavla
Nováková, III. B kat.
V pásmu stříbrném byli ohodnoceni: Tomáš Horák,
II. B kat., Tereza Pokorná, II. B kat. a Klára Horáková, III. B kat.
Gratulujeme všem mladým pianistům a děkujeme
pedagogům i panu řediteli Jindřichu Demelovi za jejich
podporu, za vytváření příležitostí vyzkoušet své síly a předvést své schopnosti. Přejeme jim, aby jim nadšení a radost
ze hry vydržela.
Dagmar Hrádková
foto: Z. Horák

kloboukyubrna.eu
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SPORT:

Úspěšný konec roku
pro naše stolní tenisty

Dvě tělocvičny ZŠ Hraničářů v Mikulově byly připraveny pro mladé stolní tenisty břeclavského regionu. V neděli 9. prosince se v tomto malebném městě hrály okresní přebory
mladšího žactva a dorostu. Bojů za zelenými stoly se zúčastnili také kloboučtí sportovci.
Dokázali, že náš oddíl stále patří do okresní špičky.

V

kategorii dorostu o postup na krajské přebory a titul
přeborník regionu Břeclav bojovali Ondřej Huták, Šimon Kocman, Tadeáš Lesovský, Štěpán Špaček a Jiří
Šubík. Chlapci byli rozděleni do skupin po pěti nebo čtyřech
hráčích. První dva z každé skupiny postoupili do bojů o konečné umístění. Nejlépe se dařilo Jiřímu Šubíkovi, který v základní
skupině podlehl Čížkovi z Mikulova 2 : 3. Potom však již ve
všech zápasech zvítězil a o konečné prvenství se utkal ve finále
s Ondrou Slavíkem ze Šitbořic. Svého soupeře porazil a celou
soutěž vyhrál. Obhájil tak první místo z minulého roku. Dorostenky jsme v soutěži neměli. Ondřej Huták a Šimon Kocman byli z naší skupiny nejmladší. Díky jejich píli a tréninkovému nasazení nebudeme na úspěchy dlouho čekat.

tou zlatou. Třetí místo získala ve čtyřhře Karolína Bobková.
Její spoluhráčkou byla Lucie Tichá z Břeclavi. Toto umístění je
pro naši hráčku úspěchem v její začínající hráčské kariéře.

Dvouhra mladších žákyň, na pravé straně Pavla Hutáková 1.místo,
na levé straně Ema Bedřichová 2. místo

Jiří Šubík uprostřed
Ve čtyřhře byl Šubíkovým spoluhráčem jeho finálový sok
z dvouhry, Ondra Slavík. Oba si herně vyhovovali, a tak není
divu, že celkem přesvědčivě tuto disciplínu vyhráli. A Klobouky měly druhé zlato. Třetí místo ve čtyřhře získali Tadeáš Lesovský se Štěpánem Špačkem.
Další, již třetí zlatou medaili do Klobouk přivezla Pavla
Hutáková. Ač ještě věkem nejmladší, vyhrála kategorii mladších žákyň, tedy o stupeň vyšší. Ve hře uplatnila rychlou reakci
a vytříbenost útočných úderů. Její finálovou soupeřkou byla
překvapivě členka našeho oddílu Ema Bedřichová, která se po
celý turnaj lepšila zápas od zápasu.
Obě děvčata spolu absolvovala i soutěž čtyřhry. Bojovala
o každý míček, ve hře se doplňovala. Tuto kategorii přesvědčivě vyhrála a vezla zaslouženě domů další, pro oddíl, již čtvr-
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Souběžně s dvouhrou děvčat začala i soutěž mladších žáků.
Náš oddíl reprezentovali Ondřej Pilát a Šimon Kocman. V kategorii jednotlivců předvedl svoje umění Ondřej Pilát. Vyhrál
skupinu a následně bez porážky prošel celým turnajem až
k celkovému vítězství. V jeho hře byla vidět vyzrálost úderů
a zkušenost z odehraných zápasů v mistrovských utkáních
proti mužům. Pátá zlatá putovala do Klobouk. Z Morkůvek
jsme s sebou do Mikulova vzali ještě nejmladšího žáka Daniela
Hanáka. Ondřej Pilát si ho vybral jako spoluhráče do čtyřhry.
Udělal dobře. Daniel, ač je postavou malý, vedle svého zkušeného spoluhráče výkonnostně rostl míček od míčku a když
Ondra protihráče „ničil“ výborným blokem a tvrdým forhendem, bylo o vítězích této kategorie rozhodnuto. Šestá medaile
v barvě zlata patřila naší dvojici.
Okresní přebory v Mikulově skončily pro Kloboucký oddíl
nečekaně, ale zaslouženě úspěšně. Šest zlatých, jedna stříbrná
a dvě bronzové medaile přispěly k naplnění oddílové pokladnice a dětem dodaly chuť do další tréninkové práce. Výsledky
potvrdily, že se poctivě a pravidelně sportovat vyplatí.
Pavel Volek st.
foto: Pavel Volek st.
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Vánoční pohlazení od dětí pro obyvatele DPS
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MOTTO: Zlehýnka sněží, jen tak ze zvyku koupíme jmelí pro
štěstí, šťastni už předem za nadílku, ač vejde se jen do pěsti...

Děti ze všech čtyř oddělení školní družiny navštívily dne
17. 12. 2018 babičky na DPS. Vánoční program s dětmi nacvičila paní vychovatelka Bronislava Černá. Děti se na babičky moc těšily a pro jejich potěšení předvedly pásmo
básniček, koled, písniček a hry na flétnu, na kterou krásně zahráli Anička Effenbergerová a Adámek Sedláček. Děti
také během prosince vyráběly krásné dárečky. Vánoční
stromečky, přáníčka, andílky ze šišek, které všem přítom-

ným osobně předaly. Setkání bylo příjemné pro všechny.
Po celou dobu vládla krásná pohodová vánoční nálada. Babičky na oplátku obdarovaly všechny děti sladkostmi a drobnými
dárečky. Babičky, děkujeme za vlídné přijetí. Vaše laskavost nás
bude dlouho hřát, jsme velice rádi, že jsme mohli přispět k pohodové vánoční atmosféře v domě s pečovatelskou službou.

Lyžování v Němčičkách

vodů. Radost, napětí, ale také trochu obavy byly vidět v očích
dětí, když zhlédly slalomové branky od shora až dolů. Vše však
dopadlo dobře, na stupně vítězů se postavili ti nejrychlejší
a nejodvážnější, ale zvítězili vlastně všichni - překonali sami
sebe a nezranili se.
A příští rok? Snad se zase podaří tento úspěšný
kurz zorganizovat.
Ivana Kozmanová
foto: Ivana Kozmanová

Rok uplynul jako voda a děti ze Základní školy v Kloboukách
u Brna se opět vydaly na nejníže položenou sjezdovku ve střední Evropě. I přesto, že díky neustálým teplotním výkyvům
počasí nebyl takřka žádný přírodní sníh, brázdilo více jak 40
nadšených dětí svah pod vedením zkušených instruktorů na
umělém sněhu, a to díky obětavosti pracovníků tohoto lyžařského areálu.
A bylo opravdu zážitkem vidět, jaké pokroky děti dělají. Vždyť už úplní začátečníci, kteří své první lyžařské krůčky
udělali u dopravníkového pásu, druhý den vyjeli s instruktory
vlekem až nahoru a bezpečně sjeli kopec. Zdá se to téměř neskutečné, úžasný výkon! A ty oči rozzářené štěstím!
Zájem o tento lyžařský kurz byl opět veliký. Není se čemu
divit - vždyť vhodné podmínky pro lyžování tak blízko domova, finanční dostupnost, dobře vybavená půjčovna lyžařského
vybavení, skvělí instruktoři i zázemí tomu nahrávají. Navíc je
stále více propagovaný pohyb dětí školou povinných.
A děti to bavilo. Užívali si začátečníci i pokročilí lyžaři.
Ani se nenadáli a byl pátek, tradičně ve znamení lyžařských zá-

Bronislava Černá
foto: Bronislava Černá
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Zimní projekt
„Sněhulákov“
Vánoce na blátě a sněhu v Kloboukách
a okolí málo. A sotva něco napadne,
za dva dny se to rozpustí. Teploty šplhají
střídavě nahoru a dolů. Žádné sáňkování a bobování. Kdo chce lyžovat, musí
na hory. A co teprve stavění sněhuláků.
„Co s tím?“, řekly si hned začátkem
ledna děti ze třídy 2. A. Slovo dalo slovo a za podpory školního klubu vznikl
projekt Sněhulákov.
Druháci vyzvali všechny třídní kolektivy na základní škole k výzdobě
školy sněhuláky. Nejde to ze sněhu, využijte jiný materiál. A tak se celý měsíc

na základce kreslilo, lepilo, šilo, tavilo, řezalo, stříhalo. V různých koutech
školy se začali objevovat sněhuláci.
Do projektu se zapojila také všechna čtyři oddělení školní družiny, děti ze školního klubu, členové keramického kroužku
a také děti z mateřské školky, která sídlí
ve školní budově.
Bělalo se to ve třídách, na křižovatkách školy, v jídelně, ve vestibulu.
Sněhuláci vykukovali ze dveří, viseli
zakolíčkovaní nad hlavami dětí, seděli
na okenních parapetech.
Nestačili jsme se divit, jaký materiál lze na „vnitřního“ sněhuláka použít.
Polštáře, duchny, ponožky. Květináče,
nefunkční CD, ruličky od toaletního papíru a kobercové trubky. Karton, dřevo,
plastové kelímky, polystyren, nafukovací

Sněhová nadílka
Sníh, padá sníh! Během jednoho dne krajinu pokryla tlustá bílá sněhová peřina. Řidiči sice moc nadšení nebyli, zato děti ano. Těm zářila
očka štěstím.
Nešlo nevyužít této sněhové nadílky, proto si děti ze 3. A oblékly
bundy, rukavice a čepice a vyrazily v rámci výtvarné výchovy tvořit
z materiálu, který jim matka příroda poskytla. Někteří si vyzkoušeli,
jak si Eskymáci staví svoje iglú, jiní vytvarovali celou rodinu sněhuláků. Nechyběly jim tradiční nosíky, oči, či knoflíky na slušivém zimním
oděvu. A byla to zábava! Kdyby tak sníh vydržel déle.
Ivana Kozmanová
foto: Bronislava Černá
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balonky, keramická hlína, použité krabice.
Zkrátka vznikl super projekt. A odměna pro šikovné děti a pedagogy?
Kromě pochvalných listů a drobné sladké odměny napadl sníh. Sice se udržel
jen čtyři dny a zahnaly ho opět plusové
teploty, ale měli jsme možnost vytvořit
také sněhuláka ze sněhu. Před školou se
objevili sněhuláci od dětí z 3. A a 4. A.
Za školou zase stavěla školní družina.
Co víc jsme si mohli přát?
Třída 2. A děkuje všem, kteří se do
projektu Sněhulákov zapojili a věnovali
mu svůj čas. Jsme moc rádi, že nás bylo
tolik a bavilo nás to.
Dagmar Urbanová
foto: Dagmar Urbanová
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Ježíškova vnoučata
Na Vánoce si mají dělat lidé radost a nemají myslet jen na sebe.
A to se nám před Vánocemi podařilo v naší třídě 2. A. Rozhodli
jsme se udělat radost babičkám a dědečkům v domovech pro
seniory a dalších zařízeních, ve kterých přebývá téměř patnáct
tisíc seniorů, a ti nemají nikoho, kdo by je potěšil. Přidali jsme
se k výzvě Českého rozhlasu v Praze a do Vinohradské ulice
putovala přáníčka od každého z nás.
Ježíškova vnoučata je charitativní projekt a o Vánocích 2018
se konal již druhý ročník. Každý z nás mohl na tento projekt

přispět. Děti vlastnoručně vyrobeným nebo nakresleným přáníčkem a dospělí finanční částkou nebo přímo splněním nějakého konkrétního přání. Vybraly se tak neuvěřitelné dva miliony korun a bylo splněno na tisíce přání.
A my jsme ve třídě všichni moc rádi, že jsme se mohli
do této akce zapojit a přispět na dobrou věc.
Dagmar Urbanová
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Adventní Praha
Jako každý rok, kdy se ročník sexty vydává navštívit naši matičku Prahu, jsme i my nelenili a jeli prozkoumat naše hlavní
město. Vše začalo v pondělí 3. prosince, kdy jsme nastoupili do
vlaku a snažili se dospat alespoň trochu toho, co jsme nestihli.
Hned po vystoupení jsme obdrželi pro náš výlet velice klíčovou informaci - naši poslanci si prodloužili víkend a budou
zasedat až v úterý. V ten moment se naše výprava do „parlamentní” Prahy změnila na „adventní”. Nic nás však nerozhodilo a s úsměvem jsme vyrazili za novými zážitky.
Během celého dne jsme toho stihli opravdu mnoho. O tom
také vypovídá počet kilometrů, které jsme za ty dva dny
měli v nohách. Po sečtení bychom nebyli daleko od čísla 30.
V dopoledních hodinách jsme mohli vidět Národní divadlo,
Památník 17. listopadu, Karlův most, Kampu, Pražský hrad.
Také jsme navštívili Senát a kolem pozdního odpoledne jsme
vylezli na Petřín, odkud jsme měli krásný výhled. K večeru
jsme se dostali na Staroměstské náměstí, kde na nás čekaly vá-
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noční trhy. Celý den jsme zakončili okružní jízdou tramvají po
noční Praze.
Následujícího rána jsme pokračovali v našem poznávání.
Během dopoledne jsme se podívali na Václavské náměstí s nově
opraveným Národním muzeem, Tančící dům, Žofín, zeď Johna
Lennona a mnohá další místa. Také jsme navštívili kostel sv.
Cyrila a Metoděje, kde se za 2. sv. války ukrývali parašutisté.
Kolem odpoledne jsme se už museli ubírat zpět na nádraží,
abychom stihli náš vlak.
Za celou dobu našeho pobytu v Praze jsme stihli poznat
spoustu zajímavých budov a míst, za což bychom moc rádi
poděkovali paní učitelce Petře Pokorné, která nám je všechny
ukázala a o každém něco málo pověděla. Také velký dík patří
našemu panu učiteli Viktoru Hájkovi, kterému nikdy nechyběla dobrá nálada a úsměv na rtech.
Veronika Ledahudcová G6
foto: P. Pokorná

Čtení s primou podruhé
Po prvním úspěšném setkání studentů kvarty s primány nad pohádkou se odehrálo druhé dějství plánovaného čtyřkolového společného čtení, tentokrát s podtitulem
sci–fi literatura a fantasy. Nejdříve byly oceněny Tereza Pokorná, Klára Huková a Karolína Gabrhelová jako úspěšné autorky vlastnoručně napsaných a dokonce ilustrovaných pohádek a potom se obě třídy během společné hodiny literární výchovy, kterou naplánovali a připravili studenti kvarty, nechaly unášet fantazií. Malí čtenáři se
dozvěděli základní informace o literárních tématech a potom soutěžili v družstvech
v různých soutěžích, kde jim byli nápovědou i kvartáni oblečení ve fantasy kostýmech. Hodina plná nápadů utekla jako voda a všichni se už těší na další setkání, které
bude na téma komiks.
Renata Pilařová
foto: Renata Pilařová
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Dobré ráno v České televizi

Kloboucká pětka 2019

Ve čtvrtek 6. prosince se naše třída V.G vydala objevovat
prostory České televize v Brně. Na první pohled se mohlo
zdát, že to bude nezáživný výlet, který si nikdo nebude další
měsíc pamatovat. Ti, kdo vymýšleli program těchto exkurzí,
však chápou, co chtějí návštěvníci spatřit. Místo suché teorie nás tedy provedli po místech, kde se natáčejí nejrůznější
pořady a seriály.

Tradiční soutěžní dopoledne pro žáky okolních základních škol
se letos uskutečnilo ve středu 6. 2. 2019 ve vesmírném duchu
jako připomínka 50. výročí vstupu prvního člověka na Měsíc.
Vesmírné tématice byly podřízeny všechny soutěžní disciplíny,
5 vědomostních a 1 bonusová sportovní. Tříčlenná družstva,
povzbuzovaná fanoušky žáků ze základních škol Boleradice,
Krumvíř, Moutnice, Telnice a domácí Klobouky u Brna A a B,
si vedla velice dobře a průběžné výsledky byly velmi vyrovnané.
Vesmírné pexeso, slavné postavy historie nebo vědomostní kvíz
si mohli vyzkoušet i diváci, v rekordním čase se podařilo soutěžícím vyluštit i vesmírnou křížovku. Pan zástupce se tentokrát
skryl pod identitu Armstronga, Galileiho a Gagarina, studenti kvarty, kteří program měli na starosti, si připravili o těchto
postavách i zajímavé prezentace. Po přestávce následovalo vesmírné sportovní finále a nelítostný souboj o první místo mezi
domácími páťáky. Více správných zásahů si nakonec zapsala
třída 5. B, druhé místo obsadila 5. A a třetí příčku obsadilo
družstvo z Krumvíře.
Renata Pilařová

Barevná prodloužená
Po návštěvě maskérny a kostymérny nás průvodkyně zavedla do obří haly, kde se natáčí hlavně ranní pořad Dobré
ráno. Každý má nějaké představy, jak to při natáčení vypadá
za kamerou, ale takto si to asi nepředstavoval nikdo z nás.
Kamkoliv jsme šli, narazili jsme na nejrůznější techniku.
To, co všechny zaujalo, ale byla světla na stropě. Desítky obřích světel byly natočeny do všech různých úhlů, aby se tak
předcházelo jakémukoli problému s osvětlením. Poté jsme
se vydali do místnosti, kde se připravuje AZ kvíz. Ačkoli už
dnešní generace tento pořad příliš nesleduje, procházet se
v těchto prostorách byl zajímavý zážitek. Téměř všichni jsme
si vyzkoušeli zmáčknout tlačítka odpovědí a už jsme spěchali
do dalších částí areálu.
„Na vlastní kůži“ jsme se seznámili s technikou greenscreenu (barevným klíčováním), která se používá např.
při předpovědi počasí nebo při živých vstupech ze studia.
V prostorách, kde se natáčí Události v regionech, jsme poznali „fígle“ čtecího zařízení a za odhlučněnou skleněnou
stěnou jsme spatřili pracovníky ČT při své každodenní práci.
Nakonec jsme byli pozváni i do režie, do místa, kde se
starají o perfektní načasování kamer, o přesnost zvuku
a o celkové fungování vysílání.
Tato exkurze se nám moc líbila a rádi bychom si něco podobného zopakovali. Díky velmi příjemné průvodkyni jsme
se dozvěděli mnoho zajímavých věcí a dostali se do míst, která nejsou lidem volně přístupná. Moderní prostředí ČT bylo
pro mnohé inspirující, možná se někteří z nás jednou stanou
pracovníky České televize nebo alespoň posnídají v Dobrém
ránu jako hosté.
Tadeáš Lesovský, Zuzana Fantová
foto: Petra Pokorná
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V pátek 2. února 2019 proběhla v místní sokolovně Barevná
prodloužená. Zúčastnili se jí žáci V. a VI.G MěVG. Ples byl zahájen polonézou a proslovem tanečního mistra Martina Soukopa a jeho partnerky Marie Hutákové. Poté tanečníci předvedli
waltz, valčík a posléze další tance, které se během 12 lekcí naučili. V průběhu večera si účastníci kurzu mezi sebou volili
nejoblíbenějšího tanečníka a tanečnici. Zvoleni byli Alžběta
Kupská a Štěpán Špaček. Po převzetí věcných cen zahrála cimbálka Strunka pod vedením primášky Denisy Veselé. Během
celého večera mohli studenti vyzvat k tanci nejen své partnery,
ale i rodiče a známé.

Nádhernou podívanou nám poskytly naše dámy, které byly
oblečeny do šatů všech barev. Těšit jsme se mohli také z vystoupení tanečního souboru Salajka. O půlnoci proběhlo další vyhlášení, tentokrát o nejlepšího tanečníka a tanečnici. Učitelé zvolili
Terezu Strouhalovou a Šimona Starého. Po oficiálním ukončení
byla zahájena diskotéka. Skvělou atmosféru celého večera vylepšoval fotokoutek s vtipnými rekvizitami. Tímto bychom chtěli
poděkovat organizátorům akce i všem, kteří se jí zúčastnili.
Štěpán Špaček
foto: I. Hykšová
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Klobucký
okres

Karel Jar. Bukovanský

1. díl

S

oudní okres Klobucký nečítá ani úplných 15 000 ha
a zábírá tyto obce: Bohumělice, Borkovany, Bošovice,
Brumovice, Diváky, Hostěhrádky, Kašnice, Klobouky,
Krumvíř, Morkůvky, Poleradice, Šitbořice a Těšany.
Všechny osady soudního okresu Klobuckého obklopeny jsou malebnými pahorky a vrchy výběžků hor Hříběcích
(Ždánský les), které jsou buď lesy neb ovocným stromovím
posázeny. Bílé domky prokukující bujnou zelení jako břízy
v lese navštěvovatele velmi příjemně dojímají. S některých
vrchů, na kterých stojí větrné mlýny, jest čarovná vyhlídka
do daleké krajiny, poseté pilně obdělávanými lány, zelenými
lukami, bujnými lesy a lemované modrými horami. Nejstarší
osady v okrese jsou asi Klobouky, Poleradice a Brumovice,
nejmladší nynější Bohumělice a ves Kašnice. Všechny zdejší osady jsou původu slovanského a podržely svůj název
i v němčině, až na Krumvíř, která má jméno německé. Většina
osad má jméno po zakladateli a končí na „ice“ jako: Poleradice, Šitbořice, Bošovice, Brumovice, Bohumělice, Morkovice
(Morkůvky). Dle původu obyvatel pojmenovány jsou: Těšany
(kolonisté z Těšic) a Diváky (kolonisté z Divic). Z některých
jmen osad patrno, že byly založeny za dob pohanských.
Dne 31. prosince 1900 napočítáno obyvatel bylo v Kloboukách 2357, v ostatních obcích 11383, úhrnem tedy 13740
duší. Mužských osob je 6547, ženských 7193. Fojtové a obecní
úřadování před r. 1848 za vlády kláštera Zábrdovského ustanoveni byli každé obci fojti, později rychtáři zvaní, jež úřad
ten za roční plat vykonávali. Fojtovi odevzdáno bylo „právo“,
t. j. jistý znak, obyčejně hůl koží potažená a hřebíky pobitá,
kterou fojt udeřil na stůl, když hromadu neb poradu zahájil.
Také různí provinilci byli tímto „právem“ trestáni. Všichni
fojtové panství Klobuckého ponechávali si 1 /3 všech pokut,
jež poddaní platili. Proto byli fojtové neb rychtáři největším
zlem v obcích, jelikož občany mnohdy bez příčiny vodívali
k soudu na vlastní prospěch.
Rychtáři zůstali v obcích, i když Klobouky se dostaly do
rukou světských: až do r. 1848 byl rychtář velikým pánem
v obci. Teprve po r. 1848 voleni byli starostové. Rychtáře volila vrchnost a dala mu i pozemky k užívání. Rychtář – dříve

fojt – měl svá práva napsána na pergamenu, ztvrzena pečetí
vrchnostenskou. Soudy, veškerá řízení v obci, chytání rekrutův
atp. patřily rychtářům od vrchnosti ustanoveným. Také tělesný
trest určoval rychtář. On byl za všechno v obci zodpovědným
a celá obec musela jej poslouchati. Skládal vrchnosti přísahu,
že všechny závazky bude plnit svědomitě. Od vrchnosti dán
mu byl k výpomoci „pudmistr“, kterému bylo svěřeno vedení
panské práce. Jemu odevzdána byla cedule „robotýrka“. Pudmistra volil pan vrchní, on byl od panské práce osvobozen
a měl ku pomoci obecní výbor. Ve velkých obcích volili 12,
v menších méně pomocníků (výborů). Volba děla se v „obecní hromadě“ za přítomnosti rychtáře a všichni zvolení musili
přísahat, že předpisy svědomitě budou konat. Jednou za rok
byla také „hromada počtová“, ve které se skládaly obecní účty.
A když některý ze dvanácti volených nezachoval se dle předpisu, aneb když některý zemřel, tedy se volbou při „hromadě“
zase doplnil.
Dokud nebylo obecních strážníků, tedy musel býti jeden
ze dvanácti zvolených (výborů), kterého rychtář k tomu zvolil, strážníkem. Sloužil-li některý syn souseda u rychtáře, nebyl
vojínem, za to mu ručil rychtář, který to s pány spravil (před
r. 1848). A i když sestra některého mladíka sloužila u rychtáře,
nebyl její bratr odveden na vojnu.

Zdroj: opis z Vlastivědy moravské – Klobucký okres, napsal Karel
Jar. Bukovanský nákladem Musejního spolku v Brně 1909. Kniha
i pohlednice c. k. okresního soudu z r. 1902 je ze soukromé sbírky
Ladislava Grabovského. Pozn.: Karel Jaromír Bukovanský se narodil 24. 11. 1844 ve Ždánicích a zemřel 12. 12. 1932 v Kloboukách.
Byl učitelem, spisovatelem, archeologem, národopisným a vlastivědným pracovníkem.

Ladislav Grabovský
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Leden–březen

Významná data
v historii Klobouk,
končící 9evítkou

9

1349 / 670 let

1899 / 120 let

Z tohoto roku je dochována první písemná zmínka o kloboucké
faře a jejím faráři Dětřichovi.

10. března se narodil významný učitel, básník a kloboucký kronikář Josef Ošmera.

Dětřich z Bisy, farář v Kloboukách, se stal vyslancem zábrdovického konventu, nespokojeného s volbou nového opata
zábrdovického kláštera, k papeži Klimentu IV. do Avignonu.
Zde se pokusil argumentovat proti dosazení želivského kanovníka Hynka z Vlašimi na opatský stolec. Rozhodnutím
z 5. prosince 1849 byl Dětřich Bisa za tuto neposlušnost
potrestán, byl sesazen z hodnosti klobouckého faráře a byl
uvězněn.

Narodil se 10. března 1899
v Loukovicích v okrese Třebíč. Jeho otec František
Ošmera byl rolník v Loukovicích, matka Anastázie,
rozená Hlouchová pocházela
z Petrůvek.
Navštěvoval měšťanskou
školu v Jaroměřicích nad Rokytnou a Moravských Budějovicích, po jejím ukončení
studoval v letech 1914−1918
na učitelském ústavu ve Sv.
Jánu pod skálou u Prahy, poslední ročník studia dokončil v Brně maturitou. Po ukončení studí působil jeden rok
(1918−1919) na obecké škole v Moravských Budějovicích,
následující rok v Kojeticích u Třebíče, další školní rok
1921−1922 v Dětmarovicích – Koukolné na Karvinsku.
Od roku 1922 začal učit v Kloboukách u Brna na měšťanské škole. Zde působil do roku 1945, tedy 23 let.
Roku 1927 se oženil s Žofií Bácovou, učitelkou v Kloboukách, narozenou roku 1897 ve Zdounkách, dcerou
výběrčího potravní daně v Pohořelicích. V manželství se
jim narodily dvě dcery – roku 1928 Jitka a o pět let později 1933 Helena, později provdaná Smolíková. Po svatbě
si rodina Ošmerova koupila v Kloboukách domek č. 228
na ulici Brněnské.
Po skončení války roku 1945 se rodina přestěhovala
do Brna, kde se Josef Ošmera stal okresním a krajským
knihovnickým inspektorem a lektorem knihovnických kurzů. Tuto funkci zastával do roku 1950, kdy byla zrušena.
Vrátil se opět do školství, devět let vyučoval na osmileté
a jedenáctileté škole v Brně na Mendlově náměstí. Roku
1959 odešel do starobního důchodu a následující rok se
vrátil i s manželkou do Klobouk, kde bydleli ve svém domě
č. 228, který po dobu svého pobytu v Brně pronajímali.
Josef Ošmera zemřel 20. prosince 1977 v Brně u své
dcery Heleny, provdané Smolíkové. Jeho manželka Žofie
zemřela v roce 1980.

1729 / 290 let
10. března byl zrušen hrdelní soud v Kloboukách.
Roku 1298 povýšil král Václav II. Klobouky na městečko s hrdelním právem. Do jeho soudního obvodu patřily vesnice
klobouckého panství. K trestání osob podle míry provinění
stával v Kloboukách na náměstí pranýř a nad Starými horami
šibenice. Kde stála původní nejstarší šibenice neznáme, avšak
je známo, že roku 1520 daroval opat Zábrdovického kláštera
Jakub kus pole s loukou na postavení nové šibenice. Každý ortel smrti, vynesený obecními zástupci, byl opatu zábrdovického kláštera předložen ke schválení.
Od 17. století začal stále intenzivněji do místního hrdelního soudnictví zasahovat stát. Prvním zásadnějším zásahem
bylo zrušení vrchních soudů v královských městech, druhým
byla podstatná restrikce hrdelních soudů, provedená roku
1729, která se dotkla i Klobouk a byl zde zrušen hrdelní soud.
Kronikář Bukovanský uvádí v kloboucké kronice z roku 1921
následující informaci: „Ještě před 80ti lety ležela bývalá šibenice z tvrdého dřeva v domě č. 6 v Kloboukách, kde přebýval
rychtář a železná hruška byla v obecní kanceláři, odkud se ale
ztratila. U rychtáře Forejtníka v Ohavě byl ještě po roku 1845
zvonek, jímž se každému odsouzenci na poslední cestě k šibenici zvonilo.“

1889 / 130 let
Tohoto roku byl v Kloboukách zřízen při zdejší poště telegrafní
úřad a roku 1913 telefonické spojení.
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1909 / 110 let

1919 / 100 let

6. února klobouckou železniční stanicí projel první řádný vlak

V tomto roce byla v Kloboukách zřízena veřejné knihovna.
		
Nejstarší knihovna v Kloboukách byla školní knihovna, založená roku 1860, určená mládeži. Jejím správcem v letech
1864-1868 byl K.J. Bukovanský, knihovna čítala kolem 400
svazků. Roku 1885 byla založena farní knihovna pro lid, o niž
pečoval kaplan Jan Bílý. Kolem roku 1901 založila Jednota pro
jihozápadní Moravu v Kloboukách knihovnu se 790 svazky
a současně i hospodářský spolek založil větší knihovnu pro
hospodáře. Kloboucká obec povolila zakoupit ze svých prostředků další knihy za 1.400 Kč.
Roku 1919 byl schválen 1. knihovnický zákon a díky
němu se kloboucké knihovny sloučily v jeden celek - veřejnou
knihovnu. Knihovnu spravoval zvláštní výbor , který zvolil jako
knihovníky učitele Václava Bočka a Bedřicha Fabíka. V období
1961-1992 se změnou správního uspořádání státu, fungovala
pod názvem Městská lidová knihovna.

V roce 1906 bylo započato se stavbou 26 km dlouhé železniční tratě Čejč−Ždánice, dokončena byla v září 1908, kdy
zde byla zahájena nákladní doprava. Osobní doprava byla zahájena 6. 2. 1909. Arnošt Ondrůj zachytil atmosféru tohoto
slavnostního dne:
„Tehdy byli už na nádražích nastěhováni přednostové i s rodinami a všechno bylo připraveno k zahájení osobní přepravy. Dočkali jsme se. Jednoho zimního dne rozdrnčel se obecní
buben zvlášť hlučně a slavnostně, a jako u nás, tak podobně
i v okolních obcích se hlásilo, že v neděli 6. února 1909 bude
zahajovací jízda osobní dopravy na místní dráze Čejč−Ždánice, pak byl oznámen čas, kdy místní stanicí nebo zastávkou
projede slavnostní vlak. Třebaže to bylo v zimě, sešlo se hodně
diváků. Vlak s ověnčenou lokomotivou vyjel od Ždánic, zastavoval na nádražích a přibíral zástupce obcí, starostenských sborů a silničních výborů a v Čejči bylo slavnostní shromáždění, na
kterém byla zastoupena c.k. ministerstva železnic a potvrzena
kolaudace trati. Řečnilo se česky i německy kvůli akcionářům
z vídeňské stavební firmy. Z Čejče vlak zase rozvezl domácí
účastníky do jejich nástupních stanic.“

Knihovníky od roku 1919 byli:
Václav Boček, Bedřich Fabík, Cyril Nejtek, Otakar Strýček,
Růžena Peclová, Věra Knechtová - Fojtová, Jarmila Švachová,
Alena Králíková, Jana Prčíková.
Dana Bobková
foto: archiv Města Klobouky u Brna

MUŽÁCI Z KLOBOUK U BRNA
M
užský sbor Mužáci z Klobouk má již dlouhou
historii svého trvání a za sebou řadu vystoupení. O své činnosti vás budou informovat v obsáhlejším článku v některém z dalších čísel Větrného mlýna.
Naši čtenáři se s jejich zpěvem mohli setkat na vystoupení
u Větrného mlýna. Každoročně také zpívají stárkům na klobouckých hodech k obřadnímu tanci Zavádka. V loňském
roce spolupracovali s uměleckým vedoucím panem Josefem
Varmužou, který je připravoval na vystoupení pro rok 2018.
Sbor ve svých krojích vystupoval na mnoha akcích. Můžeme
jmenovat Winerun − zpívání sborů u Krumvířských sklepů,
Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, také zpívali v pořadu ,,Rok na vsi“ (vzpomínka na spisovatele Aloise a Viléma
Mrštíkovy), na klobouckých hodech, na akci Den za Moravu v Brně na Moravském náměstí a též na Setkání Moravanů
s písničkou, krojem a národní hrdostí. Na závěr roku jste si
Mužáky z Klobouk mohli poslechnout na vánočním zpívání
v muzeu. Od podzimu 2018 mají Mužáci z Klobouk nového uměleckého vedoucího, pana Jana Zaviačiče, a připravují
další sérii vystoupení. Na to nejbližší Vás chtějí dnes pozvat,
a to v neděli 17. března 2019 od 15:00 v sokolovně v Kloboukách u Brna. Mužáci z Klobouk se těší na Vaši návštěvu
a podporu sboru v jeho další činnosti. Přijďte si zpříjemnit
nedělní odpoledne.
Jarmila Janoušková

Srdečně vás zveme na odpolední koncert

ZPÍVÁNÍ S MUŽÁKY
A JEJICH HOSTY
pořádaný v neděli

17. března 2019
OD 15 HODIN V SOKOLOVNĚ
V KLOBOUKÁCH U BRNA
Hosté:
Lidový vypravěč, mistryně světa ve hře na heligonku,
folklorní pěvecké duo a další skvělí hosté.
Hlaví sponzor: ROŽIVA a.s. Kašnice.
Sponzorují: ROŽIVA a.s. Kašnice, Vinařství Varmuža
Kobylí, Město Klobouky u Brna, AK reklama a další.
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Den přeslavný
jest k nám přišel
Doba adventu znamenala pro naše předky období zklidnění,
rozjímaní, modliteb a čas trávený s rodinou. Pro občany města
jsme uspořádali na třetí adventní neděli (16. prosince 2018),
vánoční program v muzeu s názvem „Den přeslavný jest k nám
přišel“. Našim cílem bylo přiblížit návštěvníkům Vánoce tak,
jak je prožívali naši předkové.

C

o vše bylo možné vidět a zažít
v muzeu? Na prvním zastavení
Terézia Ondrová popsala návštěvníkům věštebné praktiky, které se
prováděly o Štědrém dnu. V tento významný den se v každé domácnosti věštila budoucnost. Dívky chtěly znát své
vyvolené, hospodáři se zajímali o úrodu
a všichni byli zvědaví, zda budou celý
příští rok zdraví či nemocní. Například
K. J. Bukovanský ve svých vzpomínkách
napsal: „Každý člen rodiny dostane při
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večeři 4 ořechy; dobré všechny znamenají
zdraví, špatné a suché nemoc.“ Naši návštěvníci si například mohli pustit svoji
lodičku a zjistit, zda bude celá rodina držet nadcházející rok při sobě. V období
adventu se také dodělávaly zameškané
polní práce: kácel se les, dělaly se otýpky z lesního „chábí a roždí“. Ženy šily
a zdobily oděv, večer chodily na dračky
peří nebo na přástky konopí. My jsme
si tyto činnosti připomněli vyšíváním
zástěry, jež předváděla Klára Šedivá

a draním peří, které připravili manželé
Pilátovi společně se Slavomírou Effenbergerovou. Milovníci lidového oděvu
se zde mohli pokochat výstavkou zimních oděvních součástí. Představen byl
svrchní oděv a oděvní doplňky mužů
i žen převážně z druhé poloviny, ale i několik kusů z první poloviny devatenáctého století. S většinou z nich se už dnes
nemůžeme setkat, bohužel zanikly. Návštěvníci se u dalšího zastavení mohli inspirovat přípravou štědrovečerního stolu. Oplýval potravinami a pokrmy, které
nesměly v tento den scházet. Večeře začínala chlebem či oplatkem s medem
a česnekem, poté následovala čočková
nebo fazolová polévka a krupičná kaše
s medem. Na stole byla i mísa s čerstvým
i sušeným ovocem, nechybělo víno, ořechy a sváteční koláče. Na sváteční pečivo
opět vzpomíná Jakub Vrbas:
„Na Štědrý den a na svátky hospodyně
pekla z pšeničné mouky sváteční koláče
a buchty. Koláče pomazávala „trnkami“
(povidlím) nebo povidlím smíchaným
s potlučeným mákem, čemuž se říkalo
„kočičí tanec“. Koláče posypávala před pečením též jen netlučeným mákem. Buchty nadívala tvarohem, tlučeným mákem
nebo také „ničím“ říkalo se jim „trocilky“.
Dle toho buchty a koláče sluly trnkáče,
makováče, tvaroháče nebo „bez ničeho“
nebo s „ničím“. Zvláštností klobouckých
hospodyní byly koláče „zelňáky“ - nadívané drobně sekaným hlávkovým zelím
dušeným na másle, opepřeným, ocukrovaným a promíseným s hrozínkami.“
Dana Bobková povídala kromě přípravy stolu rovněž o činnostech, které
se ke štědrovečerní večeři vázaly. Další
místnost patřila klobouckému nářečí.
Pan Jan Svoboda četl i vyprávěl pověsti a pohádky z Klobouk. V prostorách
tradiční výtvarné kultury byly vystaveny papírové betlémy např. od Mikoláše
Alše, Marie Fischerové-Kvěchové, Vojtěcha Kubašty a dalších. Vánoční stromek se v Kloboukách běžně vyskytoval
až po druhé světové válce. Byl ozdoben
drobnými jablíčky, oříšky a tzv. „salonky“, tedy kostkami cukru zabalenými
do barevného staniolu. Hrudky, kostky,
ale i jiné tvary cukru získávali obyvatelé
z cukrovaru v Martinicích, kde pracovali. Dále mohl být stromek vyzdoben ještě
perníčky a papírovým řetězem. Ludmila Soukopová vyprávěla, jak probíhaly
retro Vánoce. Návštěvníci v této místnosti mohli vidět prostřenou slavnostní
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tabuli, ozdobený stromeček z 50.–60.
let 20. století se skleněnými baňkami.
O dotvoření vánoční atmosféry se postarali Mužáci z Klobouk, kteří zpívali
vánoční koledy. Kulturní informační
centrum patřilo tvořivým dílnám. Děti,
ale i dospělí si mohli s paní Ludmilou
Buchtovou ozdobit perníčky nebo s Jiřinou a Jiřím Pilátovými a Slavomírou
Effenbergerovou vytvořit dekoraci na

štědrovečerní stůl. Zahřát se hosté mohli
u hrnku s kávou či čajem a zakousnout
se do kynutých buchet. S přípravou
pomohla Eliška Krmelová. Doufáme,
že se program líbil a splnil svůj záměr, tedy zpříjemnit a v klidu prožít
vánoční svátky.
Tato kulturní akce se uskutečnila
díky finanční podpoře města Klobouky
u Brna a ochotným dobrovolníkům, jež

se aktivně zapojili do programu. Děkuji
za ochotu a příjemnou spolupráci. Poděkování patří i panu Josefu Špačkovi za
fotodokumentaci. Rádi bychom na tuto
akci navázali i v následujících letech.
Uvítáme další dobrovolníky a spolky,
kteří se budou chtít podílet na přípravě
těchto programů.
Mgr. Terézia Ondrová
foto na obálce Josef Špaček

Zásah FIRST RESPONDERŮ
v Kloboukách u Brna

„Chtěl bych vám všem prostřednictvím této zprávy moc poděkovat za záchranu života naší
mamky v pátek 1.2. Nebýt vás, bylo by už asi pozdě. V neděli se probudila z umělého spánku
a každým dnem se její stav lepší. Proč se to stalo, nikdo zatím neví. Teď je ale důležité pouze to, že je pořád s námi. Odvádíte skvělou práci, vy i záchranáři. Takže ještě jednou díky,
přeji co nejvíce úspěchů a co nejméně takových zásahů. Miroslav“

P

oděkování přišlo Sboru dobrovolných hasičů v Kloboukách u Brna
a také my je chceme pochválit. Co
se vlastně stalo? Na začátku února jsme
byli přivoláni k ženě středního věku, která nečekaně zkolabovala. Svědek události
popsal operátorce situaci, ta správně vyhodnotila, že jde o zástavu oběhu a zahájila tzv. TANR, tedy radila po telefonu,
jak poskytnout první pomoc. Operační
středisko zároveň vyslalo na místo posádku s lékařem a také zajistilo výjezd již
zmíněné jednotky dobrovolných hasičů

z Klobouk u Brna. Ta přijela na místo jako první a použila automatizovaný
externí defibrilátor. Přístroj vyhodnotil
srdeční rytmus a doporučil první a pak
také druhý výboj. „Za to poděkování
jsme moc rádi, byly to emočně vypjaté okamžiky, ale to si člověk v tu chvíli
nesmí připouštět. Soustředili jsme se na
správné provádění srdeční masáže a na
práci s AED. Moc nás těší, že paní, které jsme pomohli, se zotavuje,“ říká Emil
Rašner, velitel zásahu.

Když dorazil na místo tým záchranářů vyslaný ze základny v Hustopečích,
měla pacientka již obnovený oběh, a tak
jsme péči mohli dále rozšířit. „Musím
dobrovolné hasiče pochválit, odvedli kus
dobré práce. Pacientce jsme zajistili dýchací cesty a žilní vstup. Oběhově stabilní jsme ji pak transportovali do Fakultní
nemocnice u svaté Anny,“ vysvětluje lékař Miloš Hons, který byl k případu společně se svou posádkou přivolán.
Zástava oběhu může přijít nečekaně, může postihnout kohokoliv, i velmi mladého člověka. Je důležité vědět,
co je třeba udělat a že je třeba to udělat
rychle. Automatizované externí defibrilátory mají k dispozici FIRST RESPONDEŘI, ale může se stát, že jej bude
muset použít i laik, možná přímo vy.
Nebojte se, operátorka na tísňové lince
155 vás v tom nenechá. Přístroje označené zkratkou AED jsou umístěné v boxech, například na obecních úřadech, na
čerpacích stanicích, ale také třeba ve velkých obchodních centrech. Myslete na
to, že klíčovou roli hrají první minuty…
a nebojte se pomoci.
Mgr. Michaela Bothová
Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje
kloboukyubrna.eu
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STAVÍME

NOVÝ

BETLÉM

Již před 2 roky jsme ve Větrném mlýnu informovali o připravovaném projektu
„Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna“. Tehdy jsme finišovali s podáním
žádosti o dotaci z prostředků EU. V dubnu 2018 přišla dobrá zpráva – projekt získal podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Konkrétně jsme uspěli se žádostí o finanční podporu podanou
v rámci výzvy č. 60 IROP s názvem „Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI“.

P

o schválení dotace jsme s projektanty intenzivně pracovali na projektové dokumentaci pro provedení stavby a připravovali podklady pro výběr dodavatele stavby. Ve VŘ v září 2018 byla jako generální dodavatel stavby
vybrána firma Kaláb, s.r.o., která na konci roku převzala staveniště. Od začátku roku 2019 se pozemek na ulici Brněnská
naproti Evangelickému kostelu proměnil ve skutečné staveniště, které se každým dnem proměňuje. V současné době
probíhají práce na statickém zajištění svahu nad stavbou,
zapuštění pilotů a založení stavby. Čilý ruch zde bude pokračovat i nadále, neboť nový domov má být připraven pro
své obyvatele v květnu 2020. Nepříjemným faktorem celého
projektu je fakt, že od zahájení prací na projektu v roce 2016
ceny stavební ch prací neustále rostou a rozpočtované náklady tím pádem adekvátně také. Celkové náklady projektu činí
57.894.736 Kč, dotace IROP maximálně 42.275.000 Kč a spolufinancování ze strany BETLÉMA je 15.619.736 Kč.
K 10. únoru 2019 se nám již podařilo zajistit 6.169.970 Kč
z darů od firem, jednotlivců, organizací a od Českobratrské
církve evangelické. Za podporu jsme všem dárcům vděční
a vážíme si jí, protože víme, že jejich podpora není samozřejmostí, ale v konkrétní podobě se tak projevuje láska k bližnímu. Pořád nám ale zbývá ještě dalších téměř 10 mil. korun
získat. Pokud se vám projekt líbí natolik, že byste ho rádi
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podpořili, můžete tak učinit zasláním daru na účet střediska
BETLÉM č. 1381506359/0800. Věříme, že se příští rok budeme společně radovat z hotového díla.
A jak bude nový domov vypadat? V přízemí nového domova budou garáže, vstupní hala, technické místnosti jako
kotelna, prádelna, sklady, dále kancelář vedoucího a sociální
pracovnice, šatna pro pracovníky domova a nové prostory
pro ergoterapii a masáže. Druhé a třetí nadzemní podlaží pak
budou sloužit jako dvě samostatné domácnosti, každá z nich
pro 6 stálých obyvatel a minimálně pro 1 hosta na odlehčovací službě. Každá domácnost obsahuje: v západním křídle
budovy společnou kuchyň s jídelnou a velkým obývacím pokojem, ve východním křídle 6 ložnic, koupelny, WC a malou
garsonku pro poskytování odlehčovací služby. Obě domácnosti budou vybaveny stropním transportním systémem
pro přepravu klientů například z lůžka do koupelny apod.
Všechna podlaží budou propojena výtahem a schodištěm.
Ze 3. podlaží bude v zadní části budovy výjezd přímo do přilehlého lesoparku. Koncepce nového domova Betlém vychází
z našich dlouholetých zkušeností a je v souladu s platnými
standardy Ministerstva práce a sociálních věcí pro pobytové
sociální služby.
Jana Lexová
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NOVÝ ZAČÁTEK

V

elikonoce jsou svátky radostné. Slavíme při nich
nový začátek a naději. Nový život, který zvítězil nad
smrtí. Tyto svátky souzní s tím, co se děje v přírodě.
Tělo souzní s duchem a naopak. Po dlouhé zimě (každý rok
mě znovu překvapí, jak je dlouhá a únavná) přece jen přichází více světla a my na přírodě vidíme nové rašení, nový
růst. A přece i zima má svůj smysl. Příroda se v zimě ukládá
k spánku a možná svým způsobem i my, když nás nutí různá nachlazení a nemoci zpomalit, možná se na určitou dobu
úplně zastavit. Všechno má svůj čas. Na zimu se obalujeme
teplými vrstvami, jaro je příležitostí odložit to, co není potřeba. Ať v podobě teplého oblečení či v půstu pár kil navíc,
nebo špatných návyků a zvyků.
Většinou slavíme nový začátek s Novým rokem, do kterého vstupujeme plni různých předsevzetí. Teď (v březnu, dubnu) můžeme pomalu rekapitulovat, která novoroční předsevzetí se nám daří plnit, a která ne.
Postní období před Velikonocemi tak může být časem reflexe. Kým jsem? Proč jsem tady? Kam jdu? A jaký
to má smysl?
Když se nám nedaří plnit to, co jsme si předsevzali, jsme
sami ze sebe zklamaní. Ale křesťanská víra nekončí depresí
a srovnáváním se s nějakými ideály. Naopak doceňuje právě i naše krize a pády. I ty mají smysl, podobně jako zima,
kdy se toho tolik neděje, resp. děje se více pod povrchem.
Cesta našeho života vede i našimi prohrami a údolími ne-

mocí, bezmoci, depresemi. Tato období jsou důležitá, a nejen
proto, že je překonáváme. Mají hodnotu o sobě. Líbí se mi
budhistická moudrost, která se na naše pády a prohry dívá
laskavě a s porozuměním. Radí nám, abychom se na ně dívali
jako na bahno. Ano, bahno není pěkné. Ale když se na něj
pozorně zadíváme, zjistíme, že právě z něj rostou vzácné květiny – lotosy. Lotosy si bez bahna nelze představit. Někdy už
chceme vidět výsledek, kila dole, něco nového, co jsme se naučili, krásu a zapomínáme, že to vše potřebuje spoustu práce
a času a také dobrého základu, humusu, bahna. Všechno také
není v našich silách a někdy je třeba přestat bojovat a nechat
věci plynout, svěřit se síle větší, která nás pak z našich pádů
zase pozvedá.
Ve velikonočním příběhu nám ukazuje Ježíš, že cesta
k životu vede někdy i smrtí. Ale nejdůležitější je, že smrtí vše nekončí. V Bohu je větší síla, která smrt přemáhá
a z každého nezdaru a životního bahna tvoří něco nového.
A to je zdrojem velké naděje a povzbuzení k životu.
A co je naším úkolem? Uvědomit si, že na každém
z nás záleží, abychom byli v tomto světě znamením naděje. Právě my máme čerpat znovu sílu k životu, vzdorovat všemu, co život zabíjí a podporovat to, co život rozvíjí
a slouží mu. Pak jsme i my svědky Velikonoc. Toho, že život
je silnější než smrt.
Martina Zuštinová

Březen: měsíc čtenářů 2019

P

rvní jarní měsíc je spojován mimo jiné s literaturou,
čtením, knihou. Kloboucká knihovna se opět připojuje k tradiční akci prezentující měsíc březen jako měsíc čtenářů a knih. Jde o celostátní akci podporující a propagující četbu. Březen jako měsíc čtenářů je vyhlašován od
roku 2010. Navazuje tak na projekty Březen − měsíc internetu (1998−2008) a Březen − měsíc knihy (poprvé vyhlášen v roce 1955). Organizátorem a vyhlašovatelem je Svaz
knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
Akce má za cíl posilovat společenský význam a prestiž četby,
propagovat činnost knihoven a informačních center, nabídnout moderní služby knihoven 21. století. Propojuje čtenáře,
organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke
společné mediální kampani s podtextem: Ano, čteme a je nás
stále hodně!
V knihovnách po celé republice se po celý měsíc koná
řada akcí a nejinak tomu je i v naší knihovně. V nabídce
programu jsou připraveny především nové knihy, kterými

je knižní fond každoročně obohacován. Seznam nejen novinek si mohou čtenáři i z domova zjistit v on-line katalogu
na www.knihovnakloboukyubrna.wz.cz.
V tomto měsíci je pozornost věnována již tradičnímu
„Týdnu čtení“, kdy mají noví čtenáři roční registraci zdarma. Současně je vyhlášena čtenářská amnestie – odpuštění poplatků za pozdní vrácení knih a časopisů. K dispozici
je nabídnuta burza vyřazených knih a zápůjčky nově čerpaných knih z výměnného fondu Městské knihovny Břeclav. Pro nejmenší návštěvníky je připravena spousta soutěží
a kvízů, modelování pohádkových postaviček z modelíny aj.
Při akcích navštěvují knihovnu děti a žáci z MŠ a ZŠ.
Ke konci roku 2018 měla knihovna ve fondu 18.095 svazků knih, evidovala přes 8.000 návštěv čtenářů a vypůjčilo se
okolo 26 tisíc dokumentů. Velice nás těší zájem veřejnosti
o služby knihovny a těšíme se na další setkání se stávajícími
i novými čtenáři.
Jana Prčíková

kloboukyubrna.eu
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Mezinárodní den darování knih

V

měsíci únoru 2019 proběhl v kloboucké knihovně mezinárodní den darování
knih. International Book Giving Day probíhá po celém světě s posláním darovat knihu. Akce má rozvíjet zájem veřejnosti o knihy. Poprvé se tento den
uskutečnil v roce 2012, od té doby se každoročně opakuje. Knihu je možné donést do
čekárny nebo ji věnovat na dobročinné účely − do dětských domovů, nemocničních
oddělení, nízkoprahových zařízení apod. Darování není nijak omezeno, je možné
darovat knihu novou i použitou. Naše knihovna oslavila tento svátek darováním knih
klientům domu s pečovatelskou službou v Kloboukách.
Jana Prčíková
foto: Jana Prčíková

Prozradil nám o sobě...

Pavel Volek

V našem městě žije přes 2 000 obyvatel, já však musím říct, že dobře znám jen hrstku z nich
a věřím, že nejsem jediná. Je to však velká škoda, jelikož život každého je zajímavý a rozhodně byste se o svých sousedech měli dozvědět co nejvíce. Proto pro vás plánujeme pravidelně připravovat tuto rubriku a přinášet vám informace alespoň o některých z nich.
A protože se jedná o první příspěvek tohoto typu, zvolili jsme tu nejvýznamnější osobnost
našeho města – pana starostu.

Ze života na úřadě

C

elý den tráví na schůzích, řeší hlavní záležitosti týkající se celého města, a přesto je to také „jen člověk“.
Rodina, koníčky, společenský život i práce – na to vše
a na mnohem více jsme se pana starosty Pavla Volka zeptali.
Musíme uznat, že energie, se kterou se svého nového úkolu
na radnici zhostil, je obdivuhodná.

Momentálně jste ve funkci první 4 měsíce, jak zatím
vnímáte tento svým způsobem neobvyklý druh práce?
Baví Vás tato nová role?
Upřímně, jedná se o velice složitou práci, které momentálně
věnuji veškerý svůj pracovní i volný čas. Aktuálním problémům města a stížnostem věnuji mnohem více hodin, než kolik bych měl a to je v mém životě velká změna, například proti
předchozímu zaměstnání. Na druhou stranu se dostanu k různým záležitostem a mám možnost setkat se s lidmi, se kterými
bych se za jiných okolností nejspíš nikdy nesetkal. Člověk je
chvíli dispečer, chvíli stavař, pak je elektrikář, zámečník, poté
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administrativní pracovník – rozsah této funkce je opravdu
obrovský a člověk nikdy neví, do čeho se zaplete. Rozhodně se jedná o obrovskou zkušenost, ale jsem si dobře vědom
také odpovědnosti, kterou mám vůči všem občanům.

Jsou některé věci, které pro Vás byly překvapivé, nespojil byste si je dříve s náplní práce starosty?
Mojí velkou výhodou je to, že jsem celé čtyři roky před zvolením do funkce působil v zastupitelstvu a jistou představu
o náplni práce jsem měl. I přes to mne samozřejmě mnoho
věcí překvapilo, jelikož ani ze zastupitelstva není zdaleka vidět vše. Je zde mnoho projektů a podnětů, které musím jako
starosta řešit, informací, které je třeba znát, takže je to jen
těžko srovnatelné třeba s mou předchozí prací. Tam jsem se
staral pouze o jednu věc, zde jich musím řešit v jeden moment spoustu.

Máte to štěstí působit na pozici, ze které může člověk
ovlivnit životy ostatních lidí ve Vašem městě. Je nějaký
zásadní cíl, kterého chcete dosáhnout? Něco, k čemu
chcete obyvatele inspirovat?

VĚTRNÝ MLÝN 1/2019

Chtěl jsem rozhýbat Klobouky. Kulturně, sportovně, společensky, prostě aby Klobouky a Bohumilice začaly trošku dýchat, to je cíl celého našeho týmu. Je na čase, aby se lidé zase
začali navštěvovat, setkávat na kulturních akcích, které pro ně
připravíme a celkově je život v tomto městě bavil. Samozřejmě chceme i změnu oproti minulému fungování, jelikož lidé
se občas zmíní o nespokojenosti a necítí se být plně informování o dění ve městě. O tom koneckonců, jak bohužel stále
zjišťujeme, nebylo plně informováno ani minulé zastupitelstvo. Lepší informovanosti veřejnosti pomáhá například setkávání zastupitelstva v místní sokolovně, což se dříve nedělo.
Nově jsme zavedli také doručování zpravodaje zdarma všem
našim občanům, dáváme informace na sociální sítě a občané tak mohou mít neustále přehled. Všechno jsou to kroky,
které měl náš tým v plánu již půl roku před volbami. Nová
generace jednoduše přináší nové nápady a těmi bychom
chtěli Klobouky i Bohumilice trochu povznést, a to fungování
tady pozměnit.

Jelikož jsem z Bohumilic, nějaká otázka na ně zde
rozhodně zaznít musí. Co na Bohumilicích máte rád?
S kolika obyvateli jste se již seznámil a jaké jsou vaše
pocity z této „samostatné” části?
Mohu říci, že jsem tam poznal skvělé lidi. Já mám vždy radost ze setkání s někým, kdo rád dělá něco dobrého pro svoji
obec a v Bohumilicích ta energie a snaha prostě je. Jako první
jsem tu energii viděl u Marušky Kotasové Adámkové, která
mi zároveň ukázala, jaké tam panují poměry. Od voleb jsem
Bohumilice navštívil myslím snad sedmkrát a s místními lidmi se cítím dobře. Zároveň je mým cílem přesunout setkání
zastupitelstva alespoň jednou nebo dvakrát do Bohumilic,
aby i lidé v Bohumilicích, viděli, jak to celé funguje.
A naopak, aby zastupitelé poznali poměry v Bohumilicích.

Kde se s Vámi mohou lidé setkat ohledně návrhů na
zlepšení či problémů, které je trápí? Jakým stylem je
vhodné sdělovat Vám například podněty ke zlepšení?
Nejraději mám osobní setkání, řešení záležitostí z očí do očí.
Plno občanů napíše mail, často se ani nepodepíšou a já nevím,
s kým to zrovna jednám. Stejně to občas funguje po telefonu,
proto upřednostňuji právě osobní setkání. Rád se podívám
každému občanovi do očí, takto se lépe řeší problémy a nehrozí riziko, že se špatně pochopíme nebo si něco vyložíme
jinak, než bylo míněno. Proto bych rád všem občanům poradil, aby si v případě potřeby sjednali schůzku, zašli za mnou
a můžeme vše v klidu osobně probrat a najít to nejlepší řešení.
Samozřejmě ne vždy se dá vše vyřešit ke spokojenosti všech,
ale je jistě pro všechny lepší, když si to vyjasníme osobně
a hned budeme vědět na čem jsme, než abychom si vzájemně
brali čas dlouhými e-maily a nakonec se pochopili zle. Potkat
se tedy můžeme nejlépe na úřadě, na ulici, při sportovních
událostech, těch možností je opravdu hodně. Pokud osobní
setkání není možné, můžeme si samozřejmě zavolat a alespoň takto si na rovinu říci, co máme na srdci.

Kde Vás mohou lidé potkat mimo kancelář?
Jako první zmíním kulturní akce, na které jsem v minulosti z časových důvodů moc často nechodil. Na ty chodit chci,
musím reprezentovat, v tom se polepším (smích). Samozřejmě není možné být všude, tato práce je časově velmi náročná a rád bych si při ní vyčlenil také čas na svoji rodinu
a koníčky. Na druhou stranu, občané mě vždycky mohli vidět
téměř na všech akcích sportovních, protože právě ke sportu
mám velice blízko.

Jaká je reálně Vaše pravomoc?
V podstatě minimální, jelikož nemohu sám rozhodnout téměř
nic. Jsem podřízený zastupitelstvu a veškeré větší záležitosti
je třeba projednat takto skupinově. O všech menších věcech
se pak bavíme na radě, takže sám mohu rozhodnout přibližně
o 8 % ze všech záležitostí. Samozřejmě mohu řešit naléhavé
věci svým způsobem bez ohledu na náklady – pokud se něco
rozbije, musí se to řešit obratem, přestože se jedná o položku v řádu tisíců, ale jinak je vše třeba řešit v rámci historicky daného procesu. Občané mi dají podnět, který já řeším
s radou, podle důležitosti pak také na setkání zastupitelstva.
Mnohdy ani nemám možnost o věci rozhodnout a musím
ji předat dál, úřadům do Hustopečí a podobně. Takovýto
proces může bohužel trvat i několik měsíců a není v mých
silách jej urychlit, což je v konečném důsledku nepříjemné
i pro občany, kteří často nemají možnost vidět do tohoto procesu a může to v nich budit pocit, že jejich podnětu nevěnujeme dostatek pozornosti, ale tak to určitě není. Já rád přijmu
všechny připomínky a snažím se opravdu hledat východisko,
o to jde při této práci především. Považuji se hlavně za takového koordinátora mezi zastupitelstvem a občany a jako takový musím hlavně dohlížet na to, aby mí kolegové plnili dobře
své úkoly a všechny podněty byly vyřešeny.
kloboukyubrna.eu
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Jaký jste mimo kancelář?
Co rád děláte ve svém volném čase?
Věřím, že jsem mimo svoji kancelář stále „normální“ a takový i zůstanu, že mě tato funkce nezmění. Doufám tedy, že za ty
čtyři roky budu stále takový, jaký jsem byl před zvolením – tak
jsem byl vychovaný a zatím cítím, že mě tato funkce nemění,
za což jsem rád. Možná mi přibude pár šedin, ale to k tomu
patří, jelikož má člověk málo času a plno starostí. Jinak
jsem velmi aktivní i mimo svoji kancelář. Sportu se věnuji
již od svých tří let a věřím, že se mu ještě plno let věnovat budu a chci k tomu vést také své syny, najít jejich talent
v tomto směru. Důležité podle mě je, aby se naučili prohrávat, a právě to naučil sport také mě a za to jsem velice
vděčný. Díky tomu jsem zjistil, jaký jsem bojovník a že mě
prohra posouvá, motivuje mě ve snaze příště protivníka
porazit. Proto se kromě individuálních sportů rád zapojím
také do týmové hry.

Na závěr bych rád dodal, že obdivuji každého člověka, který
něco dělá pro svoji obec. Nejsou to normální lidé, jsou to blázni, kteří dobrovolně věnují nezanedbatelný kus svého volného
času obci i lidem a nemají z toho ani korunu. Já sám to moc
dobře znám, protože jsem spoustu takových let zažil. Trénováním dětí v rámci sportovních aktivit jsem trávil i 1 300 hodin ročně a dělal jsem to zadarmo, takže dobře vím, co podobná činnost obnáší. Proto děkuji všem lidem, kteří se podílí
na rozvoji kulturního, sportovního i jiného společenského života tady u nás, v Kloboukách a Bohumilicích, a budu se vždy
snažit všechny tyto občany maximálně podporovat v tom,
co dělají.
Renata Skulínková

Jak Vaše rodina hodnotí Vaši novou práci, z hlediska
odpovědnosti a hlavně času? Změnilo to nějak i Váš
osobní život?
Bohužel na rodinu nemám skoro vůbec čas a to mne mrzí
ze všeho nejvíc, že svým synům a své manželce nemohu
věnovat tolik času, kolik bych chtěl. Momentálně to prostě
není možné, i když mne to hodně mrzí, ale pokud chce člověk tuto práci dělat poctivě, tak se to nedá dát lehce dohromady. Ze začátku jsem na úřadu trávil i 15 hodin denně, soboty i neděle. Nyní se to snažím trochu zkrátit, ten čas zde,
ale i tak chodím každý den na šestou hodinu ráno a odcházím v pět, v šest i později, jen velmi výjimečně třeba ve čtyři.
A i když zde nejsem osobně, stále jsem na telefonu, takže
je to v podstatě práce na 24 hodin denně bez ohledu na to,
zda zrovna sedím v kanceláři, nebo máme rodinnou oslavu.

JARMARK

Máte na závěr nějakou vtipnou pracovní historku,
o kterou se s námi můžete podělit?
Upřímně, napadá mě jedna jediná. Jinak je to starostování spíš vážná věc. Ale z toho veselejšího soudku, to jsem
jednou kolem 22. hodiny zase šel zamykat čekárnu na autobusové zastávce na náměstí. Tam čekala, zřejmě na autobus, starší paní, které jsem se snažil s maximální zdvořilostí vysvětlit, že už čekárnu opravdu musím zamknout.
Paní z toho radost neměla, asi se na mě zlobila. Byla opravdu rozladěná, a nakonec si na mě chtěla stěžovat panu starostovi. Tak jsem paní opatrně vysvětlil, že pan starosta
před ní zrovna stojí. Byla hodně překvapená, omlouvala se,
že to netušila a podobně. Já vlastně ani nevím, jestli ta paní
byla z Klobouk, nebo ne. Každopádně se jí ještě jednou
omlouvám, že musela jít ven. Já tu zastávku už opravdu musel zamknout. Ale aspoň mám z toho starostování úsměvný
zážitek, na který můžu vzpomínat.

Pane starosto, děkujeme za Váš čas! Je něco, co byste
na závěr chtěl vzkázat čtenářům?
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Dětské hřiště
Už více než 10 let v Bohumilicích žádné hřiště pro děti není.
Dříve zde vybudováno bylo, avšak fungovalo pouze krátkodobě. Hřiště se totiž nacházelo na nevhodné lokalitě místního
„fobalového hřiště“, kde nebylo nijak chráněné. Proto bylo bohužel velmi rychle zničeno vandaly a zbylý dřevní materiál byl
rozkraden. Dětská hřiště jsou přitom téměř v každém městě
i vesnici. Zajišťují kvalitní a zdravou zábavu a děti hřiště milují, protože se tam mohou společně se svými kamarády vyřádit
do sytosti. Určitě je vhodné a záslužné dětem dopřát zdravý
a zábavný pohyb. Navíc je nyní v Bohumilicích mnoho mami-
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nek s malými dětmi, které si nemají kde společně na zdravém
vzduchu pohrát. Z tohoto důvodu byla podána žádost o nadační příspěvek na vybudování dětského hřiště a jeho vybavení herními prvky. V případě přidělení finanční podpory je
v plánu vybudovat oplocené, uzamykatelné hřiště, které bude
střežené kamerovým systémem. Bude jmenován správce, který
se bude starat o údržbu, kontrolu herních prvků, odemykání
a uzamykání. Pro zbudování hřiště byla vybrán městský pozemek nacházející se mezi bývalým obchodem v centru obce

a silnicí u autobusové zastávky ve směru na Brno. Dle platného Územního plánu lze dětské hřiště na pozemku vybudovat,
navíc má pozemek vhodnou rozlohu i situaci v centru obce
a je tedy dobře viditelný ze všech stran. Naším cílem je, aby
se toto dětské hřiště stalo nejen místem pro hry a setkávání
bohumilických dětí, ale také odpočinkovou zónou pro jejich
rodiče a prarodiče.
Ludmila Adámková

Zimní úklid chodníků v Bohumilicích
Konečně! Dost úklidu sněhu, brzkého ranního vstávání a obavy, že soused, který si jde nakoupit, mi bude „brblat“ za stav
mého chodníku. O co jde? Obec Klobouky zajistila provádění zimní údržby chodníků, tedy úklid sněhu. Na tuto práci
město najalo pracovníka z řad bohumilických občanů, který
svůj nový úkol svědomitě plní. Pro nás všechny, kteří bydlíme v Bohumilicích, je to veliká úleva. Již se nemusíme obávat,
že po ranním úklidu před domem přijedeme pozdě do práce, protože sněhu napadlo přes noc nějak víc, než meteoro‑
logové hlásili.
Má to však jeden nedostatek: chodníky jsou v havarijním
stavu, jsou nerovné a se strojem se po něm nejezdí zrovna lehce. My, kteří jsme si chodníky vždy uklízeli sami, to dobře
známe: Hrneme, hrablo zabodlé v břiše, aby nám to šlo lépe,
a najednou – buch! Nerovnost na chodníku a hrablo je opřené

o břicho – pardon, zapíchlé v břichu - víc, než bychom chtěli.
Minulé vedení města Klobouky u Brna dlouhé roky slibovalo, že opraví i chodníky na pravé straně Bohumilic ve směru
na Klobouky. Zůstalo však jen u slibů. Občané si proto vyspravili chodníky svépomocí, jak to jen šlo, aby se po nich dalo bezpečně chodit a nehrozil na nich úraz. I tak však situace zdaleka
není ideální. Bylo by jistě záslužné, kdyby se chodníky opravily
i na druhé straně silnice. Bohumilice by vypadaly zase o kousek
lépe a jejich údržba by byla o něco snadnější. V každém případě
je znát, že nové vedení města má o Bohumilice i bohumilické
občany stejný zájem, jako o občany kloboucké. Proto věříme,
že jakmile to finanční situace městu dovolí, konečně dojde i na
ty naše křivolaké chodníky.
Ludmila Adámková

Klub maminek s dětmi v Bohumilicích
V Bohumilicích je aktuálně mnoho dětí
předškolkového věku. Tyto děti potřebují kontakt se svými vrstevníky, a proto se
jejich maminky v únoru loňského roku
domluvily, že se budou jednou týdně setkávat v prostorách bývalého školního
klubu. Jak však děti zabavit? Maminky
oslovily své kamarádky, příbuzné, známé
i všechny obyvatele Bohumilic s prosbou o darování starých hraček pro děti.
Těch má doma každý s odrostlými dětmi

i vnoučaty mnoho. Maminky darované
hračky umyly, vypraly, některé vyspravily. Poté i jedna z maminek svépomocí
vyrobila domeček z kartonu, ze kterého
jsou děti nadšené, protože jím mohou
prolézat a hrát si „na bydlení“. Zapojily
se zkrátka všechny maminky. Maminky
se dohodly na setkávání 1x týdně v odpoledních hodinách, což je nejen čas pro
veselé hry dětí, ale také pro klidné chvíle
maminek, které se spolu setkají a popo-

Spolek Přátelé Bohumilic oslovil bohumilické maminky s prosbou o fotografování dětí pro
promítání vánočního fotopříběhu. Dětem se hra na andílky moc líbila!

vídají si. Za bohumilické maminky děkujeme spolku Přátelé Bohumilic, že zajistil
koberce, na kterých si děti mohou hrát
i odpočívat. Děkujeme všem, kteří nám
darovali hračky a také městu Klobouky,
které maminkám umožnilo se setkávat
v prostorách bývalého školního klubu.
Sice se jedná o ne zcela vyhovující prostory, nicméně dětem to nevadí. Navíc,
pokud bude úspěšně realizován projekt
„Komunitní centrum“ v Bohumilicích,
budou si děti moct hrát v odpovídajících
prostorách, které budou stejně jako maminkám a dětem sloužit také dalším skupinám obyvatel pro plánovaná setkání
seniorů, zpívání mládeže, rodinné oslavy
i nejrůznější přednášky a besedy včetně hodů v případě nepříznivého počasí.
Proto držme pěsti, ať se povede projekt
úspěšně zrealizovat a můžeme vybudovat reprezentativní prostory i v naší
obci. Bohumilice si je po tolika letech
určitě zaslouží.
Ludmila Adámková
foto: Ludmila Adámková
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Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,
kteří od 1.12.2018 do 15.2. 2019
oslavili životní jubileum:
70 let
17.12. Vykoukalová Libuše, Bří.Mrštíků
9.2. Bohatec Jaroslav, Plotní
15.2. Šmídková Břetislava, Nádražní
75 let
5.12. Roznosová Marie, Dlouhá
13.12. Staňková Marie, Dlouhá
80 let
21.12. Totka Štefan, Břízová
2.1. Petrla Miroslav, Nádržní
85 let
30.1. Bojanovská Anděla, Nádražní
91 let
25.1. Vrbasová Marie, Dlouhá
92 let
7.12. Navrátilová Marie, Bohumilice
15.2. Polášková Bohumila, Dlouhá
93 let
10.12. Kolářová Marie, Polní
3.1. Trávníčková Františka, Sadová

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti:
Filip Greš
Tomáš Volek
Alžběta Huková
Adam Vystoupil
Tereza Pospíšilová
David Pavlík
Navždy nás opustili:
Ryšavá Miluška, roč. 1940
Šedivá Ludmila, roč. 1932
Huták Miroslav, roč. 1933
Třeštíková Jaroslava, roč. 1943
Třeštík František, roč. 1940
Kračmar Jiří, roč. 1947
Maleňák Václav, roč. 1937
Všetulová Jarmila, roč. 1952

Výzva
čtenářům
Vážení čtenáři, chtěli bychom
Vás požádat o pomoc při doplnění sbírky fotografií z Klobouk
u Brna. Hledáme fotografie se
zimní tématikou (práce v lese,
přástky, draní peří, prostření štědrovečerního stolu, fotografie u vánočního stromu,
či radovánky venku) z období
konce 19. a začátku 20. století.
Vaše fotografie můžete přinést
do muzea nebo zaslat elektronicky
na adresu terezia.g@seznam.cz.
Děkujeme Vám!
Mgr. Terézia Ondrová

Hledám RD v Kloboukách nebo s dobrou dojezdností do Brna.

Opravy nevadí. Tel.: 605 982 553

Rádi byste prostřednictvím zpravodaje poblahopřáli příbuzným či přátelům k významnému životnímu momentu či jubileu?
Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu VetrnyMlyn@kloboukyubrna.cz. Rádi vám poskytneme bližší informace.

Podávání inzerátů ve zpravodaji Větrný mlýn

Velikost
1 strana A4
½ strany A4
¼ strany A4
⅛ strany A4

Vážení čtenáři, rádi bychom Vám nabídli možnost do zpravodaje Větrný mlýn podávat inzerci. Podávat můžete černobílé inzeráty textové i grafické. Cena za inzerát je stanovena na základě jeho rozměru dle tabulky
přiložené níže. Inzerát je možné podat jako jednorázový nebo roční. Náklad tisku jednoho čísla zpravodaje je
900 kusů. Zpravodaj je doručován do všech domácností v Kloboukách u Brna i místní části Bohumilice zdarma. Věříme tedy, že vzhledem k vyrozměr [cm]
cena jednorázově [Kč]
ročně (4 výtisky) [Kč]
sokému počtu čtenářů pro Vás bude
možnost inzerce v našem zpravodaji
30×20
3.000
9.000
velmi zajímavá. Pro další informa15×20
1.500
4.500
ce (včetně možnosti barevné inzerce
formátu A4) či objednávky inzerce
15×10
750
2.250
prosím kontaktujte redakci na adrese
10×7,5
350
1.000
VetrnyMlyn@kloboukyubrna.cz.
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20. Reprezentační ples MěVG
foto: Jakub Špaček

 58. školní ples MěSOŠ
foto: Mgr. Lukáš Vávra

@KlobouckaKulturni

@klokulko

e-mail: pavlovin@pavlovin.cz • telefon: +420 736 751 553 • www.pavlovin.cz

