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EDITORIAL
Vážení čtenáři,
tři měsíce uplynuly jako voda a nám je
opět ctí přivítat se s vámi již u druhého
čísla zpravodaje Větrný mlýn pro rok
2019. Úvodem chci za celý náš tým moc
poděkovat za zpětnou vazbu na změny
provedené v rámci zpravodaje. Vaše ná‑
zory a reakce jsme sledovali jednak na
sociálních sítích a mnoho jsme jich vy‑
slechli také osobně, přičemž nás velmi
potěšil fakt, že změny vnímáte opravdu
pozitivně a máte z nich radost. I my jsme
zpravodaj oblékali do nového kabátku
s radostí, tato činnost nás opravdu bavila
a baví a není lepší odměny pro redaktora,
než spokojený čtenář.
V rámci modernizace zpravodaje
jsme se snažili již do minulého čísla při‑

dat několik odkazů na facebookový a in‑
stagramový účet obce. Obdobně činíme
i v tomto čísle a jsme rádi, že odkazy vy‑
užíváte a sociální sítě města navštěvujete.
Dozvíte se zde mnoho zajímavých infor‑
mací o dění ve městě, o kulturních akcích
pro nadcházející dny, nebo můžete skrze
sociální sítě sdílet svůj názor s ostatními
a pro činnosti města nabídnout svoji po‑
mocnou ruku. Že tento systém opravdu
funguje máme osobně vyzkoušené: díky
publikaci příspěvku o vydání zpravodaje
Větrný mlýn na facebookovém profilu @
KlobouckaKulturni se nám ozvala jedna
z uživatelek a nabídla pomoc při korek‑
tuře dodaných textů. S pomocí sociál‑
ních sítí jsme si tedy sjednaly schůzku,
dohodly detaily a dnes je mi opravdu
velkou ctí představit vám novou posilu
našeho dobrovolnického týmu, Moniku
Koutnou coby korektorku článků. Za
Mončinu ochotu a spolupráci jsme vel‑
mi vděční, jelikož dodaných článků je
mnoho a dobrovolníků na tento objem
příspěvků tudíž málo. Pomoci si velmi
vážíme a těšíme se na vaše zhodnocení
naší další práce s novou kolegyní po na‑
šem boku.
V tomto čísle věnujeme opravdu vel‑
kou pozornost úklidu a péči o obec, je‑

likož byl duben měsícem úklidu Česka.
V návaznosti na tuto událost jsme si zjiš‑
ťovali co nejvíce informací o tom, jak si
Klobouky a Bohumilice vedou na žebříč‑
ku obcí bez odpadu mimo určená místa.
Dále můžete pokračovat v četbě o histo‑
rii našeho města, nebo si připomenout
místní známé malíře v článku o výstavě
obrazů konané v sokolovně. Ohlédneme
se za uskutečněnými kulturními akcemi
a bude nám potěšením vás pozvat také
na události nadcházející. V neposlední
řadě si můžete přečíst o tom, co je no‑
vého v Bohumilicích – pro ty jsou totiž
v příštích měsících přichystány změny,
kterých se již nyní místní obyvatelé ne‑
mohou dočkat!
Stránek je mnoho a čas utíká rychle.
Tak vám nyní jen připomenu možnost
ohodnotit zpravodaj na sociálních sítích
nebo přímo na emailové adrese zpravo‑
daje a budu se těšit na vaše reakce. Přeji
vám příjemné čtení a do nadcházejících
letních měsíců jen to nejlepší, hodně slu‑
níčka a mnoho krásných zážitků, které
zhodnotíme zase za tři měsíce!
Renata Skulínková
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Slovo starosty

V

ážení spoluobčané, první polo‑
letí roku 2019 je téměř za námi
a je tedy ten pravý čas, abyste
dostali do svých domovů druhé číslo
klobouckého zpravodaje Větrný mlýn.
Věřím, že se vám první vydání v nové
úpravě líbilo nejen po stránce grafické,
ale i obsahově. Všem, kteří se na obou
číslech nějakým způsobem podíleli,
moc děkuji.
Naším cílem je dokončit akce, je‑
jichž realizace byla schválena Zastupi‑
telstvem města v minulém volebním ob‑
dobí. První bylo pořízení 800 ks žlutých
a 800 ks modrých popelnic. Tyto byly
zdarma rozdány obyvatelům Klobouk
a Bohumilic tak, aby majitel každého
bytu nebo rodinného domu obdržel
po 1 kusu. Nyní bude již možné, aby
každá rodina mohla třídit odpad. Tím,
že se budou plasty ze žlutých a papír
z modrých popelnic dále zpracovávat,
bude více místa na skládce pro komu‑
nální odpad a současně zlepší pořádek
ve městě.
Druhou akcí bylo vybudování no‑
vého městského rozhlasu. Jedná se
o digitální bezdrátový rozhlas, který za‑
bezpečuje kvalitní a včasnou informo‑
vanost občanů. Toto zařízení se skládá
ze dvou základních částí, a to z vysílací
a přijímací. Počet přijímacích míst je
neomezený a díky tomu jsou připoje‑
ny i Bohumilice. Je vhodné pro vysílání
zpráv v krizových situacích, k varování
při požárech, povodních a zároveň slou‑
ží k běžnému vyrozumění občanů. Nyní
již v každé ulici můžeme slyšet hlášení
v dobré kvalitě. K úplné spokojenosti je
ještě nutné vybrat firmu, která provede
demontáž původního rozhlasu.
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Při rekonstrukci sokolovny byla
z obavy ze zničení odstraněna ze sálu
pamětní deska, která byla odhalena
16. prosince 1945 na památku padlým
hrdinům v době II. světové války, učite‑
lům a členům Sokola Jaroslavu Kuxovi,
Františku Pacákovi a Ludvíku Wolfovi.
Deska byla přenesena a upevněna u za‑
čátku schodiště do prvního poscho‑
dí v budově radnice. Podle vyjádření
odborníků, z obavy o její zachování, ji
nešlo demontovat. Na základě požadav‑
ků některých občanů a členů TJ Sokol
schválilo Zastupitelstvo města zhoto‑
vení repliky. Kamennou desku zhotoví
kamenická firma a druhou část, která je
z hlíny a musí se vypálit v peci podobně
jako cihly, vyrobila paní Dana Bobková.
Výsledek Její práce je k nerozeznání od
originálu. Dovoluji si touto cestou paní
Bobkové poděkovat. Musím konstato‑
vat, že jsem z výsledku její práce nadšen
a velmi si vážím toho, že se do takového
díla pustila. Radost mám také z toho, že
pamětní deska bude opět umístěna tam,
kam ji umístili naši předci.
Z důvodu odchodu ředitele Základ‑
ní školy v Kloboukách u Brna pana
Mgr. Zdeňka Kachnáče do důchodu,
bylo vypsáno výběrové řízení na obsa‑
zení této funkce. Přihlásili se tři ucha‑
zeči. Komise složená ze zástupců Mini‑
sterstva školství mládeže a tělovýchovy,
Města Klobouky u Brna a Základní školy
v Kloboukách u Brna doporučila na tuto
funkci pana PaeDr. Vlastimila Kropáče
z Velkých Pavlovic. Rada města návrh
komise po projednání schválila. Jmé‑
nem Zastupitelstva města v Kloboukách
u Brna panu řediteli blahopřeji a přeji
mu, aby škola pod jeho vedením vzkvé‑
tala a dosahovala výborných studijních
výsledků.

Současně děkuji končícímu řediteli
ZŠ panu Mgr. Zdeňku Kachnáčovi za
práci pro dobré jméno školy, za zodpo‑
vědnost, se kterou učitelské povolání
vykonával a později školu řídil. Prv‑
ní školní rok v kloboucké škole zahájil
25. srpna 1980. Převážně učil děti fyzi‑
ce a základům průmyslové výroby. Od
1. září 1993 se stal zástupcem ředitele.
Byla to pro něho dobrá zkušenost. Vy‑
užil ji při vykonávání funkce ředitele,
kterým se stal 1. srpna 2007 a bude ji vy‑
konávat až do konce letošního školního
roku. Přeji panu Zdeňku Kachnáčovi,
aby starobní důchod prožíval co nejdéle
ve zdraví, klidu, svěžesti a spokojenosti.
Určitě jste si všimli, že vjezd na par‑
koviště u zdravotního střediska je ve
velmi špatném stavu. Vozovka je hrbo‑
latá a jsou v ní nebezpečné výmoly, kte‑
ré mohou způsobit úraz chodců nebo
zničení spodní části automobilů. Na zá‑
kladě jednání máme objednanou firmu,
která přístup na parkoviště upraví tak,
aby byl lépe sjízdný, kvalitní a bezpečný.
Práce by se měly uskutečnit v době let‑
ních prázdnin.
Přibližně v červenci bude zaháje‑
na první etapa opravy vlhkého zdiva
v Domě s pečovatelskou službou. Práce
to budou velmi náročné i proto, že bu‑
dou probíhat za plného provozu.
Ve druhé polovině května bylo za‑
počato s nátěrem oplocení a brán hřbi‑
tova v Kloboukách. Pro tyto práce byla
použitá černá, matná, kovářská barva,
která by měla svojí kvalitou prodloužit
interval pro další nátěr. Rádi bychom
ještě provedli nátěry zábradlí na náměs‑
tí a v ulici Bří. Mrštíků.
Vážení čtenáři, jistě jste zaregist‑
rovali, že se v našem městě v poslední
době zvýšil počet kulturních programů.
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Není to jen díky souborům a jednotliv‑
cům profesionálním. Je to také, a z toho
mám největší radost, zásluhou našich
spoluobčanů, kteří se na uskutečně‑
ní akcí svou prací podíleli. V únoru se
v Bohumilicích konalo tradiční ostat‑
kové posezení. V březnu se konal maš‑
karní ples pro děti a hned následující
den jsme měli možnost slyšet koncert
Mužáků, který mluveným slovem do‑
plnil lidový vyprávěč. O Velikonocích
následovaly další koncerty, město pořá‑
dalo přednášku o Žítkovských bohyních
a divadelní představení Úžasná svatba.
Na duben také připravili zahrádkáři
a vinaři tradiční košt vína. Večer před
1. májem zorganizoval fotbalový oddíl,
za přítomnosti a dozoru klobouckých
hasičů, podle starých zvyků pálení ča‑
rodějnic. Se stmíváním byl zapálen
velký táborový oheň, což bylo důvo‑
dem k opékání špekáčků, které byly
pochoutkou pro přítomné děti. Táborák

se na pálení čarodějnic konal také v Bo‑
humilicích. Prvního května přeplněná
sokolovna přivítala mužské pěvecké
sbory z Čejkovic, Moravského Žižkova
a Klobouk. Vtipnou scénkou s názvem
„Když se mele, tak se mele“ zpestřila od‑
polední program pořádající Společnost
přátel Větřáku spolu s klobouckými
Mužáky, dětmi a ženami (dříve soubor
Dezorient). Také dopolední prvomájo‑
vý program byl oproti minulým rokům
změněn. Obohatilo ho vystoupení dět‑
ského souboru Pantlička z Krumvíře
s pásmem Na mlatě. I poslední květno‑
vý víkend se nesl ve znamení kultury.
V pátek se v Kloboukách konal student‑
ský majáles, Noc kostelů a v sobotu pak
divadýlko pro děti. Dovoluji si využít
této příležitosti a chci poděkovat všem,
kteří se na přípravách a konání akcí po‑
díleli. Této činnosti věnovali mnoho ze
svého volného času. Velká účast diváků
dokazuje, že nebyla jejich práce zbyteč‑

ná a potlesk, kterým byli účinkující od‑
měněni, je toho důkazem. Mám radost,
že se na přípravách těchto akcí podílelo
i Město Klobouky u Brna.
Jsem velmi spokojený, že se lidé
opět začínají na kulturních akcích schá‑
zet. Věřím, že je zajímá život ve měs‑
tě. Hovoří o tom počet přítomných na
jednáních Zastupitelstva města v Klo‑
boukách. Přejme si, aby se vzájemná
spolupráce nás všech stále zlepšovala,
aby se zlepšující mezilidské vztahy také
projevily na vzhledu prostředí, ve kte‑
rém žijeme.
Pavel Volek

INFORMACE Z RADNICE
4. Zasedání Zastupitelstva města
Klobouky u Brna dne 19. 3. 2019
Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí:
• Předběžné rozpočtové opatření na rok
2019, číslo 1/2019.
• Návrh
rozpočtového
opatření
č. 2/2019.
• Darovací smlouvu na pozemky, na
kterých bude realizována 1. etapa sta‑
vební akce „Klobouky u Brna – úpra‑
va Klobouckého potoka – SO 01. 1. 4
Úprava toku km 2,184 00 – 2,509 85“
s Povodím Moravy, s.p. Jedná se o po‑
zemky parc. č. 787/2, 810/2 a 1109/21,
dle geometrického plánu č. 1811 –
156/2018 a pověřuje starostu Města
jejím podpisem.
• Město Klobouky u Brna do 12 mě‑
síců uzavře se zhotovitelem smlou‑
vu, kterou bude ošetřeno bezúplatné
umístění stavby města na pozemcích
Povodí, nabytých do majetku PM od
Města darovací smlouvou uzavřenou

za účelem realizace stavby „Klobouky
u Brna – úprava Klobouckého poto‑
ka – SO 01. 1. 4. Úprava toku km 2,184
00– 2,509 85, bude ze strany Povodí
udělen Městu bezúplatný souhlas.
• Město Klobouky u Brna do 12 mě‑
síců uzavře se zhotovitelem smlou‑
vu, kterou bude ošetřeno bezúplatné
umístění stavby Města na pozemcích
Povodí, nabytých do majetku PM od
Města darovací smlouvou uzavře‑
nou za účelem realizace stavby „Klo‑
bouky u Brna – úprava Klobouckého
potoka – SO 01. 1. 4. Úprava toku
km 2,184 00 – 2,509 85, bude ze strany
Povodí udělen Městu bezúplatný sou‑
hlas. Zastupitelstvo města schvaluje
společný postup města a Povodí Mora‑
vy, s.p., pří přípravě stavby, při výběru
zhotovitele stavebních prací a realiza‑
ci stavby „Klobouky u Brna – úprava
Klobouckého potoka – SO 01. 1. 4.
Úprava toku km 2,184 00 – 2,509 85“.
• Dohodu o ukončení smlouvy o zřízení
služebnosti dohodou s provozovate‑

lem fotovoltaické elektrárny (FVE) na
budově ZŠ a MěVG Klobouky u Brna,
společnosti Solfarm s.r.o, Opočnice 80,
289 04 Nymburk, k 30. 6. 2019.
• Uzavřením smlouvy o zřízení služeb‑
nosti k nemovitostem mezi Městem
Klobouky u Brna – fotovoltaická elek‑
trárna (FVE) na budově ZŠ a MěVG
Klobouky u Brna a společností Sol‑
farm.B s.r.o., Podnikatelská 545, 190 11
Praha 9 – Běchovice k 1. 7. 2019.
• Prodej pozemku parc. č. 1690/78 – ost.
plocha, o výměře 153 m² v k.ú. Klo‑
bouky u Brna. Jedná se o pozemek pod
nemovitostí v areálu bývalého JZD
panu… za cenu 250,– Kč/m².
• Prodej
části
pozemku
parc.
č. 2458/64 – zastavěná plocha a nádvo‑
ří, ve vlastnictví Města Klobouky
u Brna, v k.ú. Klobouky u Brna. Min.
cena 750,– Kč/m². Po zaměření po‑
zemku bude vyhlášen záměr na prodej,
náklady spojené s geodetickým vymě‑
řením a zápisem do katastru nemovi‑
tostí uhradí kupující.

kloboukyubrna.eu
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• Prodej části pozemků v majetku Města
Klobouky u Brna parc. č. 2458/74 –
ost. plocha, zeleň o celkové výměře
882 m² a parc. č. 1473/2 – ost. plocha
o celkové výměře 430 m² v prostoru
kolem bytového domu na ul. Kašnic‑
ká 829/3, k.ú. Klobouky u Brna. Min.
cena 750,– Kč/m². Po zaměření po‑
zemku bude vyhlášen záměr na prodej,
náklady spojené s geodetickým vymě‑
řením a zápisem do katastru nemovi‑
tostí uhradí kupující.
• Uzavření Smlouvy se MEGAWASTE,
spol. s r.o., sídlo: Opletalova 1603/57,
110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ:
60721804, na dodávku svoz a likvi‑
daci komunálních odpadů ve měs‑
tě Klobouky u Brna, za cenu ve výši
1.164.244,– Kč bez DPH a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
• Poskytnutí dotace na rok 2019 pro
florbalový oddíl Aligators o.s, která
bude poskytnuta z rozpočtu města,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi městem a florbalovým klubem
Aligators na poskytnutí dotace ve výši
125 tis. Kč.
• Poskytnutí dotace pro TJ Sokol Klo‑
bouky u Brna na rok 2019, která bude
poskytnuta z rozpočtu města a uzavře‑
ní veřejnoprávní smlouvy mezi měs‑
tem a TJ Sokol Klobouky u Brna na
poskytnutí dotace ve výši 190 tis. Kč.
Vedení TJ Sokol bude upozorněno, že
každá následující žádost o dotaci musí
být doložena výroční zprávou za uply‑
nulý kalendářní rok.
• Poskytnutí daru ve výši 40 tis. Kč
a uzavření darovací smlouvy s Diako‑
nií ČCE – středisko Betlém, Císařova
394/27, 691 72 Klobouky u Brna, dar
bude poskytnut z rozpočtu města na
úhradu části nákladů spojených s po‑
skytováním služeb střediska.
• Poskytnutí daru ve výši 23 tis. Kč
a uzavření darovací smlouvy se Spo‑
lečností přátel Větřáku, dar bude po‑
skytnut z rozpočtu města na pořádání
společenské akce „Když se mele, tak se
mele“ u větrného mlýna dne 1. 5. 2019.
• Smlouvu o poskytnutí finanční pod‑
pory o poskytování sociálních služeb
č. JMK 056604/19/OSV z prostředků
Jihomoravského kraje pro rok 2019 ve
výši 28.600,– Kč.
• Vyrobení repliky pamětní desky obě‑
tem II. světové války, za cenu ve výši
cca 27 tis. Kč, která bude umístěna
v sokolovně.
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• Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Měst‑
ské střední odborné školy Klobouky
u Brna ze dne 14. 12. 2012 ve znění
Dodatku č.1 ze dne 30. 8. 2018.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
• Prodej části pozemku parc. č. 206/1
v k.ú. Bohumilice z důvodu, že žádaná
část pozemku je součástí cesty – ostat‑
ní komunikace.
• Prodej pozemku parc. č. 303 v k.ú.
Bohumilice z důvodu, že část po‑
zemku je v ÚP Města Klobouky
u Brna veden jako BR Z29 – vhodné
místo pro výstavbu izolovaných RD
nebo dvojdomů.
• Prodej pozemku parc. č. 186/1 – za‑
hrada, o výměře 43 m², ve vlastnictví
města Klobouky u Brna v k.ú. Klobou‑
ky u Brna z důvodu, že přes pozemek
vedou inženýrské sítě a je zde přístup
k plynoměru majitele sousedního RD
a hlavní uzávěr plynu.
Zastupitelstvo města ruší:
• Usnesení č. 12/19/3ZM ze dne
14. 2. 2019 o vyhlášení záměru na pro‑
dej pozemku parc. č. 2229/1 v k.ú. Klo‑
bouky u Brna.

7. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 28. 2. 2019
Rada města schvaluje a souhlasí:
• Komisi pro otevírání obálek a hod‑
nocení nabídek na veřejnou zakáz‑
ku malého rozsahu „Svoz a likvidace
kom. odpadů v Kloboukách u Brna“
ve složení: Pavel Volek, Stanislav Ivičič,
Karel Urban, Ing. et Ing. Alexandra
Strouhalová, Mgr. Petr Hrádek, ná‑
hradníci: Vlastimil Bobrovský, Milena
Strouhalová, Ing. Jana Baturná, Eva
Klementová, Mgr. Pavel Klement.
• Komisi pro otevírání obálek a hodno‑
cení nabídek na veřejnou zakázku ma‑
lého rozsahu „Opravy muzea v Klobou‑
kách u Brna“ ve složení: Pavel Volek,
Stanislav Ivičič, Mgr. Pavel Klement,
Ing. et Ing. Alexandra Strouhalová, Mgr.
Petr Hrádek, náhradníci: Vlastimil
Bobrovský,
Milena
Strouhalová,
Ing. Jana Baturná, Eva Klementová,
Yveta Jančová.
• pacht pozemků parc. č. 3013/1,
3013/2, 3013/3 a 3013/4 – orná
půda o celkové výměře 600 m² s pa‑
nem Vladimírem Ambrosem, bytem
Nádražní 1, 691 72 Klobouky u Brna za

cenu 3500,– Kč/ha/rok od 1. 3. 2019.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 9900090151_1/VB se společností
GasNet, s.r.o. zastoupená společnos‑
tí GridServices, s.r.o., Plynárenská
499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice za
účelem umístění plynárenského zaří‑
zení „NTL plynovodní přípojka pro
rodinný dům v ulici Úzké č.p. 932,
v obci Klobouky u Brna, číslo stav‑
by 9900090151“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodu, v celkové délce 22,64 m na po‑
zemcích parc. č. 668/1, 668/4, 668/5,
668/6 a 669/1 ve vlastnictví Města Klo‑
bouky u Brna v k.ú. Klobouky u Brna,
k RD na ul. Úzká na parc. č. 671 ve
vlastnictví… za jednorázovou náhradu
ve výši 2.000,– Kč.
• Dle návrhu komise životního prostře‑
dí pokácení 28 ořešáků rostoucích
na pozemcích parc. č. 409/1 a 469/1
v k.ú. Bohumilice, 2 jabloní na pozem‑
ku parc. č. 469/1 v k.ú. Bohumilice, 1
švestky a 1 jabloně na pozemku parc.
č. 409/1 v k.ú. Bohumilice vlastníkem
pozemků je Jihomoravský kraj, Žerotí‑
novo nám. 449/3, 602 00 Brno. Žádost
o kácení proschlých stromů podala
Správa a údržba silnic Jihomorav‑
ského kraje, na jejíchž pozemcích se
stromy nachází.
• Dle návrhu komise životního prostředí
pokácení 1 ořešáku a jednoho kloko‑
če zpeřeného rostoucího na pozemku
parc. č. 456/1 v k.ú. Klobouky u Brna,
vlastníkem pozemků je Město Klobou‑
ky u Brna.
• Dle návrhu komise životního pro‑
středí pokácení 1 smrku pichlavého
rostoucího na pozemku parc. č. 299/4
v k.ú. Klobouky u Brna. Jedná se
o tzv. bezpečnostní kácení, dle po‑
sudku arboristy p. Pavla Colledaniho
se jedná o přeštíhlený vysoký smrk
pichlavý, u kterého hrozí při silném
větru zlomení.
• Uspořádání Divadélka pro děti dne
19. 5. 2019 za cenu ve výši 3 tis. Kč.
• Poskytnutí finančního daru ve výši
7 tis. Kč a uzavření darovací smlouvy
s obecně prospěšnou společností Do‑
movinka Němčičky, dar bude poskyt‑
nut z rozpočtu města na dofinanco‑
vání poskytovaných sociálních služeb
v roce 2019.
• Poskytnutí finančního daru ve výši
5 tis. Kč a uzavření darovací smlouvy
se Základní uměleckou školou Klo‑
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bouky u Brna, dar bude poskytnut
z rozpočtu města na pořízení nových
hudebních nástrojů, učebních pomů‑
cek a na činnost jednotlivých vyučova‑
ných oborů v roce 2019 s podmínkou
aktivní účasti na akcích města a propa‑
gací školy prostřednictvím městských
informačních kanálů.
Poskytnutí finančního daru ve výši
10 tis. Kč a uzavření darovací smlou‑
vy se zapsaným spolkem Junák – čes‑
ký skaut, středisko Ichthys, Klobouky
u Brna, dar bude poskytnut z rozpočtu
města na vzdělávání budoucích zdra‑
votníků a obnovu sportovního vybave‑
ní atd. v roce 2019.
Poskytnutí finančního daru ve výši
3 tis. Kč a uzavření darovací smlouvy
s nadačním fondem Gaudeaumus při
Gymnáziu Cheb, Nerudova 7, na pod‑
poru 28. ročníku dějepisné středoškol‑
ské soutěže gymnázií České a Sloven‑
ské republiky.
Proplacení nákladů do výše 2 tis. Kč na
mobilní WC pro akci Otevření sklepů,
kterou pořádají Vinaři z Klobouk.
Cenovou nabídku společnosti OP
Security s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 1927/8,
Brno na instalaci kamerového systému
pro město – jedná se o úpravu a dopl‑
nění stávajícího kamerového systému
ve výši 27.343,– Kč bez DPH.
Ceník dovážených odpadních vod
a kalů na ČOV Klobouka u Brna 2019.
Rada města neschvaluje:

• Poskytnutí finančního daru ve výši
5 tis. Kč na pořádání akce Student‑
ský majáles 2019, pořadatelům bude
poskytnuta pomoc bezplatného za‑
půjčení stolů a lavic, toalet a v pří‑
padě nepříznivého počasí bezplatný
pronájem sokolovny.
• Poskytnutí finančního daru ve výši
10 tis. Kč společnosti Hig Bic s.r.o.
na sportovní akci NA KOLE DĚTEM
a schvaluje podporu akce formou po‑
skytnutí zázemí a pohoštění pro účast‑
níky pelotonu.

8. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 14. 3. 2019
Rada města schvaluje:
• Dohodu o ukončení nájemní smlou‑
vy nájemní smlouvy č. 1/2009 ze dne
1. 6. 2009 ve znění pozdějších dodatků,
ke dni 31. 3. 2019 a dohodu o ukonče‑
ní nájemní smlouvy č. 1/2010 nájem‑
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•
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•

ní smlouva bude ukončena ze dne
4. 1. 2010 ve znění pozdějších dodatků,
nájemní smlouva bude ukončena ke
dni 31. 3. 2019, součástí dohod bude
i uznání závazku města na proplacení
části nákladů na technické zhodno‑
cení pronajímaných prostor ve výši
214.659,– Kč.
Žádost pana… o ukončení nájmu
pozemků parc. č. 3021/1, 3021/2
a 3021/3 – vinice Pod Plunary – vinice
v k.ú. Klobouky u Brna o celkové vý‑
měře 682 m², které byly pronajaty na
základě Smlouvy o nájmu pozemku
č.61/04 ze dne 18. 6. 2004, a to doho‑
dou ke dni 30. 9. 2019.
Záměr na pacht pozemků parc.
č. 3021/1, 3021/2 a 3021/3 – vinice
Pod Plunary, o výměře 682 m² v k.ú.
Klobouky u Brna, a to s účinností
od 1. 10. 2018 za obvyklé pachtovné
3.500,– Kč/ha/rok.
Záměr na pronájem kancelářských
prostor v bývalé budově Základní
umělecké školy na ulici Bří Mrštíků 2
o výměře 18 m².
Připojení stavby plánovaného rodin‑
ného domu na pozemku parc. č. 227/4
a 227/6 v k.ú. Kašnice na kanalizaci
Města Klobouky u Brna. Napojení
na vodovodní řád v majetku města
Klobouky u Brna je možné pouze za
předpokladu, že dojde k prodloužení
vodovodního řádu o cca 35 m a který
bude osazen koncovým hydrantem.
Podmínkou je veškeré náklady spoje‑
né s připojením plánované stavby RD
na pozemku parc. č. 227/4 a 227/6
v k.ú. Kašnice, uhradí stavebník nebo
obec Kašnice.
Rada města jmenuje:

• Konkurzní komisi k provedení kon‑
kurzního řízení na obsazení pracov‑
ního místa ředitele/ředitelky Základní
školy v Kloboukách u Brna.

9. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 14. 4. 2019
Rada města schvaluje a souhlasí:
• Pronájem nebytových (kancelářských)
prostor v bývalé budově Základní
umělecké školy na ul. Bří Mrštíků 2,
Klobouky u Brna. Kancelářské pro‑
story budou pronajaty od 15. 4. 2019
sportovnímu klubu Aligators z.s.,
J. A. Komenského 71/9, Klobouky
u Brna pro účely podpory, organiza‑
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ce a řízení sportovní činnosti, pro‑
vozování prodejny a výdejního mís‑
ta internetového obchodu za cenu
450,– Kč/m²/rok.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 10300499550/001
pod názvem „Klobouky u B.,příp. NN,
Koubek K/440“ se společností E.ON
Distribuce, a.s. v zastoupení E.ON
Česká republika, s.r.o., za účelem
umístění distribuční soustavy – ka‑
belové vedení NN 17 m na pozemku
parc. č. 456/1 ve vlastnictví Města Klo‑
bouky u Brna v k.ú. Klobouky u Brna,
k pozemku parc. č. 440 ve vlastnictví –
manželé…, za jednorázovou náhradu
ve výši 2.000,– Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030050511/001
pod názvem „Klobouky u B., rozš.
NN, Palupová K711“ se společnos‑
tí E.ON Distribuce, a.s. v zastoupení
E.ON Česká republika, s.r.o., za úče‑
lem umístění distribuční soustavy –
zemní kabel NN 1 m na pozemku parc.
č. 620/1 ve vlastnictví Města Klobouky
u Brna v k.ú. Klobouky u Brna, k no‑
vostavbě RD na pozemku parc. č. 711
ve vlastnictví…, za jednorázovou ná‑
hradu ve výši 1.000,– Kč.
Zrušení veřejné zakázky malého rozsa‑
hu s názvem „Klobouky u Brna – návrh
sportovní haly“, a to z toho důvodu, že
se vyskytly důvody zvláštního zřetele,
pro které nelze po zadavateli požado‑
vat, aby ve výběrovém řízení pokra‑
čoval. Zároveň Rada Města Klobouky
u Brna souhlasí s postupem dle čl. 2.6
Zadávací dokumentace k výběrovému
řízení a schvaluje vyplacení odměny ve
výši 15 tis. Kč společnosti AV Ateliér,
Ing. Vít Přibyl, Růžové nám.2345/12,
680 01 Boskovice, IČ: 60585293
a Ing. Arch. Jaromíru Walterovi,
Vodova 98, 612 00 Brno, IČ: 14635496.
Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vy‑
tvoření pracovních příležitostí v rám‑
ci veřejně prospěšných prací a po‑
skytnutí příspěvku BVA–V–12/2019
s Úřadem práce České republiky,
pobočka Břeclav.

10. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 9. 5. 2019
Rada města schvaluje a souhlasí:
• Záměr na pacht pozemku parc. č.
1856/2 – orná půda o výměře 119 m².

kloboukyubrna.eu
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• Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku
č. 112/04 ze dne 17. 9. 2004 z důvodu
úmrtí nájemce k 1. 5. 2019.
• Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vy‑
tvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnu‑
tí příspěvku BVA–V–12/2019 s Úřa‑
dem práce České republiky, pobočka
Břeclav.
• Podání nabídky města Klobouky
u Brna ve výši 350 tis. Kč na koupi id.
1/2 nemovitých věcí: rodinný dům
č.p. 457, Klobouky u Brna na pozem‑

ku parc. č. 2408/3 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 608 m², dále po‑
zemky parc. č. 1251/2 o výměře 65 m²,
ostatní plocha – jiná plocha a parc. č.
2408/1 o výměře 249 m², ostatní ma‑
nipulační plocha, vše v k. ú. Klobouky
u Brna.
• Smlouvu o poskytnutí finanční podpo‑
ry o poskytování sociálních služeb č.
049730/18/OSV z prostředků Jihomo‑
ravského kraje pro rok 2019 v celkové
výši 562.300,– Kč.

Rada města jmenuje:
• Pana PaedDr. Vlastimila Kropáče ředi‑
telem příspěvkové organizace Základ‑
ní školy Klobouky u Brna s účinností
od 1. 8. 2019 a pověřuje starostu měs‑
ta podáním žádosti o zápis změny do
rejstříku škol.

Úprava Klobouckého potoka

a výstavba kanalizace v ulici Masarykova
Vážení občané, rádi bychom vás informovali o projektu úpravy Klobouckého potoka a s ním
spojené výstavby kanalizace v ulici Masarykova. Kloboucký potok je pravostranným přítokem potoka Kašnice. Jeho správcem je Povodí Moravy sídlící v Brně, majiteli pozemků město
Klobouky a soukromé osoby. Pravděpodobně je vám znám stav potoka, který je v mnoha posledních letech považován za nevyhovující. Jedním z hlavních problémů je znečištění potoka
odpadními vodami a také výrazná břehová eroze vedoucí ke škodám na přilehlých pozemcích.

Z

těchto důvodů se město v minulosti dohodlo s Povo‑
dím Moravy na realizaci zmíněného projektu, který
bude financován z programu MZe ČR 129 290 „Pod‑
pora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích“. Náklady stavby jsou celkem 59,7 mil. Kč s DPH,
přičemž z důvodu finanční náročnosti projektu, složitosti ce‑
lého procesu, dodržení zákonných lhůt, náročnosti stavebních
prací i krátké době na realizaci je celá stavba rozdělena do ně‑
kolika etap. Na realizaci projektu byla v rámci výše uvedeného
programu získána dotace 70 %, která je poskytována správci
vodního toku, tedy Povodí Moravy. Zbylých 30 % nákladů na
projekt uhradí rovným dílem Povodí Moravy a naše město.
Podmínkou realizace projektu je vlastnictví pozemků dotče‑
ných stavbou správcem toku. Z toho důvodu město provádělo
výkup pozemků od soukromých osob, které následně darovací
smlouvou poskytne Povodí Moravy. Dotčené pozemky budou
po 10 letech bezplatně vráceny městu.
Projektová dokumentace řeší úpravu toku mezi km
0,342 00 – 2,509 85, tedy celkem 2 167,85 m délky toku. Hlav‑
ním efektem úpravy potoka bude zlepšení podmínek protipo‑
vodňové ochrany, zvýšení kapacity toku i jeho splaveninového
režimu. Zlepší se stabilizace břehů a dna toku, zamezí se dnové
a břehové erozi a tím se omezí škody na přilehlých pozemcích
a budovách. Celý projekt zahrnuje i následnou péči o okolí
upraveného potoka, kterou se po navrácení dotčených pozemků
městu zvýší jeho krajinotvorná funkce i ekologický význam.
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Aktuální stav realizace projektu je takový, že město má
k dispozici prováděcí dokumentaci a vydané stavební povolení.
Proběhla příprava na realizaci první etapy, ve které by měla být
provedena část SO 01. 1. 4 – Úprava toku km 2,184 00 2,509 85
(od ulice Krátká po ulici Příční). V této části toku je navrženo
prodloužení stávajícího zatrubnění až před most v ulici Příční.
Délka zatrubněné části je 326 m. V lednu 2019 město uzavřelo
s Povodím Moravy „Smlouvu o společném postupu přípravy
a realizace stavby“. Náklady první etapy jsou 15,4 mil Kč. včet‑
ně DPH. Ještě velmi nedávno jsme předpokládali, že výstavba
bude zahájena v březnu letošního roku a ukončena v červnu
2020. Jak však bude vysvětleno dále, situace je nakonec bohu‑
žel jiná.
V minulém vydání Větrného mlýna jsme Vás informovali
o nejasné budoucnosti úpravy Klobouckého potoka a s ním
spojené výstavby kanalizace v ulici Masarykova. V době uzá‑
věrky minulého čísla jsme získali nové stanovisko Odboru
životního prostředí v Hustopečích, ze kterého vyplynula po‑
třeba dodat biologické hodnocení vlivu plánovaného projektu.
Z něj vyplynulo, že projekt ovlivní pouze ta stanoviště v území,
která nejsou vyhodnocena jako biologicky cenná a současně
ani neovlivní žádný zvláště chráněný druh živočicha vyskytu‑
jící se v okolí. Navzdory výsledkům hodnocení biologického
vlivu však osud projektu stále není jasný. Do správního řízení
vstoupila Česká společnost ornitologická s výraznými námit‑
kami proti zatrubnění jako takovému. Zastává názor, že neu‑
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těšený stav Klobouckého potoka by bylo vhodnější řešit jiným
způsobem, který bude vůči životnímu prostředí šetrnější. Jistě
se ptáte, z jaké pozice může Česká společnost ornitologická do
jednání ve věci Klobouckého potoka zasahovat: právě účast ve
správních řízeních souvisejících s ochranou přírody má tato

společnost zakotvenou ve stanovách, což jí umožňuje do řízení
vstupovat a dávat k projektům svá vyjádření. A tak i nadále pro‑
bíhají další jednání, která o osudu celého projektu rozhodnou.
Rada města

Co se děje na radnici?
Nakládání s odpady

Opravy a rekonstrukce

Komunitní centrum

Na radnici se dále zabýváme pro‑
jektem Sběrného střediska odpa‑
dů. Jistě jste také zaznamenali, že
město změnilo dodavatele na svoz
a likvidaci komunálních odpadů
a do města byly také umístěny
nové kontejnery na tříděný od‑
pad. V dubnu bylo také zahájeno
vydávání nádob na tříděný odpad
(plast a papír) do vašich domác‑
ností. Ke dni 16. 5. 2019 bylo vy‑
dáno již po 600 kusech nádob na
plast i papír. Ty budou vyváženy
vždy jednou měsíčně v termínech
stanovených vývozcem odpadu,
které najdete v tomto zpravodaji.
Věříme, že tyto kroky napomo‑
hou lepšímu nakládání s odpady
v našem městě.

Připravujeme několik oprav a re‑
konstrukcí. V nejbližší době
budou zahájeny zcela nezbytné
opravy domu s pečovatelskou
službou. Začneme od bytů, kte‑
ré jsou v nejhorším stavu. Během
začátku prázdnin budou zahájeny
stavební práce v městském muzeu
a ve stejné době začne probíhat
rekonstrukce zpevněné plochy za
zdravotním střediskem. Také pro‑
běhne vysprávka asfaltovým re‑
cyklátem silnic v ulicích Wolfova
v Kloboukách a Pastvisko v Bohu‑
milicích.

Na projekt komunitního cent‑
ra v Bohumilicích byla podána
žádost o dotaci jednak v rámci
dotačního titulu „Podpora ob‑
novy a rozvoje venkova“ Mini‑
sterstva místního rozvoje ČR
a také v rámci výzvy „Rozvoj
sociálních služeb“ Místní akč‑
ní skupiny Hustopečsko. Nyní
čekáme na výsledky hodnocení
projektů. V případě přidělení
podpory z některého z uvede‑
ných dotačních titulů město
získá na výstavbu nového ko‑
munitního centra dotaci ve výši
3.000.000 Kč.
Rada města

kloboukyubrna.eu
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Co je pro Česko Národní muzeum,
to je pro Moravu kloboucké muzeum
Tato slova jsem nedávno slyšela z úst Mgr. Nezhodové, Ph.D., ředitelky muzea v Hustopečích,
při její pracovní návštěvě klobouckého muzea. O bohatství našeho muzea jsem věděla, ale tento
výrok mně přivedl k myšlence znovu zapátrat po historii, zajímavých exponátech i článcích,
které v minulosti o muzeu vyšly.

V

současnosti se exponáty z de‑
pozitáře i stávající expozice
balí a ukládají do přepravních
beden, kde budou uloženy po dobu re‑
konstrukce muzea a realizace projektu
Česká cesta. Jak bylo psáno v minulém
čísle, odčerpá tato akce velikou finanč‑
ní částku z rozpočtu města Klobouky
a pravděpodobně nebudou moci být
realizovány některé plánované akce
města. Přesto si myslím, že to nebudou
„vyhozené“ peníze. Kloboucké „rodin‑
né stříbro“ bude opět v novém kabátě
svědčit nám i našim potomkům o životě
našich předků.
V době jeho vzniku roku 1906 jis‑
tě nebyla finanční situace klobouckých
radních také nijak skvělá, a přesto do‑
kázali tehdejší nadšenci za podpory
obce vytvořit a svým potomkům ucho‑
vat a předat bohaté dědictví nesmírné
historické hodnoty. A jak potvrzuje
Mgr. Nezhodová – nejbohatší národo‑
pisnou sbírku na Moravě, z níž čerpají
etnografové dodnes.
Jak jsem výše uvedla, kloboucké
muzeum vzniklo roku 1906, jeho základ
tvořily exponáty z velké národopisné
výstavy v Kloboukách roku 1903, na níž
byl soustředěn velmi bohatý národo‑
pisný materiál, jako malovaný nábytek,
krojové součásti, výšivky, keramika, ob‑
razy malované na skle aj. Velká většina
národopisných exponátů nebyla vráce‑
na, jejich majitelé je darovali pro nově
vznikající muzeum. U jeho základů stáli
kulturní pracovníci, především Antonín
Kodytek, K. J. Bukovanský a další. Přes
velké problémy s umístěním exponátů
do vhodných prostor se podařilo bez‑
platně získat od tehdejšího majitele pan‑
ství J. Duffka čtyři místnosti v přízemí
zámku, kam se pořídily skříně a vitríny,
do nichž se exponáty umístily. Muzeum
v té době bylo majetkem Muzejního
spolku. Po roce 1932, kdy zámek kou‑
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pila obec, bylo muzeum přestěhováno
do 4 místností dvorního traktu bývalé
sýpky. Všechny stěhovací práce a nové
uspořádání sbírek řídil tehdejší ředitel
školy Viktor Brettschneider. Celý fond
byl převeden do vlastnictví obce až do
roku 1962, kdy bylo muzeum předáno
do správy Okresního muzea v Mikulo‑

kej Hložek ju dělál, u nás tenkrát ešče stolářa nebylo. Gdyž se Janek narodíl, no víš
jako pražskéj, skázala sem temu stolářovi
a gdyž byla kolíbka hotová, tak hajde pro
ňu do Želetic. Vyšla sem přededněm dolinama nejkratší cestú, abych skoro došla
dom. Bylo to tenkrát v kopačky, v červnu,
gdy se okopávajú brambory a turkyně

Kloboucké muzeum bylo vždy chloubou města i jeho obyvatel,
některé vzácné exponáty mohli obdivovat návštěvníci výstav
u nás v Česku i v zahraničí.
vě. Od roku 1967 přešlo opět pod správu
Městského národního výboru v Klobou‑
kách, ale již za necelých devět roků, roku
1976 bylo zařazeno jako detašované
pracoviště Regionálního muzea v Miku‑
lově. Roku 1988 bylo muzeum začleně‑
no do Moravského muzea v Brně jako
detašované pracoviště a 1. 11. 1994 udě‑
lil okresní úřad v Břeclavi Kloboukům
právo zřídit Městské muzeum. V dubnu
1995 bylo, v historii již potřetí, muzeum
převedeno pod obec Klobouky u Brna
s názvem Městské muzeum. Stávající
národopisná expozice byla instalována
roku 1977 s názvem „Život a kultura
lidu na brněnském Kloboucku“. Sbír‑
kový fond obsahuje více než 5 200 čísel
a stále narůstá.
Každý předmět má své inventární
číslo, pod nímž se ale skrývá kus histo‑
rie: brali do rukou a používali jej lidé,
kteří v Kloboukách žili před sto i více
lety, měli k němu možná i citový vztah,
vážili si jej a opatrovali, aby jej předali
svým potomkům. Ukázkou toho může
být kolébka spisovatele Jana Herbe‑
na s letopočtem 1857, která je uložena
v klobouckém muzeu. Byla zhotove‑
na v Želeticích a matka Jana Herbena
o ní vyprávěla:
„Jó pane, ta je moc stará, tú sem dala dělat hneď pro Janka. Až v Želeticích, něja-

a naši dělávali u Izidora Miklíka a taky
se vypravovali skoro ráno. Já teda sem
si namířila kolem Ševelovej lúky, kolem
Haltýřú pod kopec, co je na něm tá velká
střešňa. Tú je vidět odevšád aji z našich
polí a z druhéj strany od Ždánic ju taky
vidijú. A odtamtáď už néni daleko do Želetic. Ja, abych nezapomněla, docházeje
k Šenstrásu, tož se teprvá rozednívalo.
V Želeticích sem si kolíbku uvázala na
záda do travnice a zasej zpátky. Já sem
se moc nachodívala do Želetic, můj tatínek Matěj Šlampa se tam narodili a měli
sme tam hodně rodiny. Než sem odcházela přededněm, dala sem Janíčkovi cumel, aby vydržel než dondu dom. To nebylo jako fčíl v ty čase, pšenice se nesely,
enom něgde, a tak se cumle dávaly tak,
že do řídkej hadýrky se dal rozmočenej
rohlík nebo rožvýkanej chleba, zavázal
se hniťú a strčil se děckovi do huby. No
na ty zbohy sem s kolíbkú dorazila dom.
Pocházeja k zadním vratom, slyším, jak
kluk řve. Honem zdělám kolíbku, běžím
k němu. On už je celej modrej. Bůh ví,
jak dlúho plakal. Přemotala sem ho, dala
mu, co potřeboval. No a bylo zas dobře.“
(zveřejněno v časopisu Panorama 1955)
Dana Bobková
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Chybějící přechody a bezpečnost dětí:
senioři a maminky, pomůžete?
V Kloboukách se nachází několik míst, kde často přecházejí
chodci, ovšem nejsou zde umístěny žádné přechody.
Přecházející chodci jsou na těchto frekventovaných mís‑
tech ohroženi projíždějícími vozidly z důvodu rychlosti vozi‑
del, nedostatečnému výhledu do křižovatek i kvůli tomu, že
na podobných místech by řidiči chodce ani nečekali a mají
tedy sníženou pozornost. Takováto místa musí při svých
každodenních cestách do školy bohužel překonávat také místní
děti navštěvující základní školu. Na radnici jsme zaznamenali
již několik podnětů k řešení této situace. Nabízející se zdánli‑
vě jednoduché řešení v podobě zřízení nového přechodu však
není možné. Přechod je totiž možné zřídit pouze v místech,
kde by se na jeho obou dvou koncích nacházel chodník. Vybu‑
dovat s přechodem také nový chodník však na mnoha místech
ani nelze. Ke zvýšení bezpečnosti na těchto nepřehledných
úsecích bez přechodů však můžeme přispět i jiným způsobem,
a to prakticky hned. V jiných obcích má jejich vedení výbor‑

né zkušenosti se zapojením seniorů a maminek na rodičovské
dovolené. Tito dobrovolníci jsou proškoleni, vybaveni reflexní
vestou a červeným zastavovacím terčíkem. V nejkritičtější časy
pak hlídkují na nebezpečných místech, zastavují auta a do‑
hlížejí na bezpečné přecházení dětí. Naše město by podobný
model hlídání nebezpečných míst chtělo zavést také v Klo‑
boukách. Tedy, město zajistí proškolení dobrovolníků státní
policií a vybaví je reflexní vestou a terčíkem, s nimiž budou
mezi sedmou až osmou hodinou ranní dohlížet na bezpečnost
dětí na nejkritičtějších místech v Kloboukách. Pevně věříme,
že tento krok pomůže zvýšit bezpečnost našich nejmenších,
a proto prosíme: milé maminky, milí senioři, máte‑li zájem se
do tohoto projektu zapojit, obraťte se prosím na pana starostu
pana Pavla Volka, buď osobně, nebo na telefonu 724 807 796.
Děkujeme!
Rada města

Hledám RD v Kloboukách nebo s dobrou dojezdností do Brna. Opravy nevadí. Tel.: 605 982 553

Dětské hřiště v Bohumilicích
V minulém čísle Větrného mlýna jsme vás informovali o sna‑
ze zbudovat v Bohumilicích dětské hřiště. Město Klobouky
u Brna a spolek Přátelé Bohumilic se již dvakrát společně sna‑
žili zajistit financování skrze dotaci na „Oranžové hřiště“ od
společnosti ČEZ. Podpora však pro náš projekt nebyla schvá‑
lena. My jsme se ovšem nevzdali a za hřiště pro naše nejmenší
bojovali dál. Na jaře se nám naskytla příležitost zapojit se do
projektu nadačního fondu AVAST „Spolu se zaměstnanci“.
Ten je založen na zapojení se zaměstnanců v rolích garantů do
práce pro svou komunitu. Tím mohou garanti pro nezisko‑
vou společnost, ve které sami působí, získat grant na vybraný
projekt. V Bohumilicích máme to štěstí, že ve svých řadách
máme jednoho z pracovníků této společnosti. Ten se role
garanta ochotně zhostil a pro dětské hřiště jsme se společně
snažili grant získat. Přesně v den uzávěrky Větrného mlýna
jsme se dozvěděli, že správní rada Nadačního fondu Avast se
rozhodla projekt „Dětské hřiště pro Bohumilice“ podpořit
ve výši 50.000 Kč. To nám umožní zakoupit velkou dětskou

houpačku, pískoviště 2,5 x 2,5 metru a pružinovou houpačku.
Připomínáme, že hřiště bude vybudováno na pozemku města
v centru místní části Bohumilice (na pozemku mezi bývalým
obchodem a autobusovou zastávkou ve směru na Brno). Po‑
zemek má dobrou dostupnost a je dobře viditelný z okolních
domů, což je současně s plánovanou ochranou kamerovým
systémem důležitou prevencí proti případnému vandalismu.
Spolek Přátelé Bohumilic zajistí terénní úpravy pozemku
a oplocení hřiště včetně uzamykatelné branky, kdy z nadač‑
ního příspěvku budou pořízeny výše zmíněné herní prvky.
Ačkoliv v první etapě bude hřiště jen maličké, věříme, že děti
si jej ihned oblíbí. Následně bude hřiště v dalších etapách prů‑
běžně rozšiřováno v závislosti na případných sponzorských
darech a finančních možnostech spolku Přátelé Bohumilic
i města Klobouky u Brna.
Za spolek Přátelé Bohumilic Marie Kotasová Adámková

kloboukyubrna.eu
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Jak správně třídit odpad v našem městě?
PAPÍR

PLASTY

modrý kontejner, modrá popelnice

žlutý kontejner, žlutá popelnice

Ano
Vhodit sem můžeme například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky
s fóliovými okénky sem můžete také
vhazovat, nevadí ani papír s kancelář‑
skými sponkami. Zpracovatelé si s nimi
umí poradit. Bublinkové obálky vhazu‑
jeme pouze bez plastového vnitřku.

Ano
Do kontejnerů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kos‑
metických přípravků, kýble, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších
kusech. Krabice od džusů, vína, mléka
a mléčných výrobků, které je potřeba
před vhozením do kontejneru řádně
sešlápnout.

Ne
Do modrého kontejneru nepatří celé
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby,
ve větším počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný
papír, „měkké“ sáčky, například od kávy
a různých potravin v prášku. Neodha‑
zujte sem ani nápojové kartony obsa‑
hující zbytky nápojů a potravin. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat.

Ne
Naopak sem nepatří mastné obaly se
zbytky potravin nebo čistících příprav‑
ků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky. Neodhazujte sem
ani nápojové kartony obsahující zbytky
nápojů a potravin.

SKLO BAREVNÉ
kontejner

Ano
Do zeleného kontejneru můžeme vha‑
zovat barevné sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru
můžete také tabulové sklo z oken a ze
dveří.
Ne
Do těchto nádob nepatří keramika
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zr‑
cadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovená skla. Vratné zálohované sklo
vracejte zpět do obchodu.

SKLO ČIRÉ

BIOODPAD

TEXTIL

kontejner

kontejner

kontejner

Ano
Do kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy
sklenice od kečupů, marmelád či zavaře‑
nin a rozbité skleničky.

Ano
Zbytky ovoce a zeleniny, jádřince a pec‑
ky, zbytky pečiva a obilovin, čajové sáč‑
ky a kávové sedliny, skořápky od vajec
a ořechů, květiny a jejich odumřelé části.

Ne
Do těchto nádob nepatří keramika a
porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zr‑
cadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovená skla. Vratné zálohované sklo
vracejte zpět do obchodu.

Ne
Odpad živočišného původu do nádob
na bioodpad nepatří (maso, odřezky,
kosti apod.).

OSTATNÍ TŘÍDĚNÝ ODPAD:
Baterie 			
Drobná elektronika		
Tonery 			

sběrný box – vestibul budovy radnice
sběrný box – vestibul budovy radnice
sběrný box – vestibul budovy radnice

Úsporné žárovky
Klasické žárovky, zářivky
TV, PC, ostatní bílá technika
Nebezpečný odpad

sběrné místo ul. Nádražní, Klobouky
sběrné místo ul. Nádražní, Klobouky
sběrné místo ul. Nádražní, Klobouky
sběrné místo ul. Nádražní, Klobouky – po výzvě 2x ročně
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Ano
Do kontejneru patří použitý a nepo‑
třebný textil jako ošacení, ložní prádlo,
záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy,
párovaná obuv. Vše je nejlépe zabalené
do igelitového pytle.
Ne
Do kontejneru nepatří koberce, matrace,
molitan, znečištěné a mokré textilie.

LIKVIDACE LÉKŮ
Není možné vyhazovat nepoužité léky
(včetně použitých injekčních stříka‑
ček) do popelnice společně s běžným
odpadem. Při odložení do popelnice
s komunálním odpadem hrozí následné
prosakování nebezpečných látek do
půdy. Jediným správným způsobem je
odevzdání nepoužitých léků v lékárně.

VĚTRNÝ MLÝN 2/2019

Svoz odpadu
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
každé liché úterý:

18. 6. | 2. 7.| 16. 7.| 30. 7.| 13. 8.|
27. 8.| 10. 9.| 24. 9.| 8. 10.| 22. 10.|
5. 11.| 19. 11.| 3. 12.| 17. 12.| 31. 12.

PLASTY

vždy pondělí:
17. 6.| 15. 7.| 12. 8.| 23. 9.| 21. 10.|
18. 11.| 16. 12.

PAPÍR

vždy středa:
19. 6.| 17. 7.| 14. 8.| 25. 10.| 23. 10.|
20. 11.| 18. 12.


Rada města

Zelená, žlutá, modrá a bílá
Do modré vhodím papírový odpad, zelená je na barevné sklo, do bílého kontejneru patří sklo
průhledné a žlutá je na plasty. Učí se to už na základních školách, známe to všichni, ale dodržuje to jen málokdo – a to je špatně!

P

oslední statistiky na oficiálních
webových stránkách společnosti
EKO‑KOM ukazují, že si Klobou‑
ky a Bohumilice nestojí moc dobře na
žebříčku třídění odpadu, přestože jsou
prostory na odpadky krásně barevné
díky třídícím kontejnerům a celorepub‑
likové statistiky ukazují obecně od roku
2017 spíše na růst počtu třídících obča‑
nů. I přesto však není kapacita kontejne‑
rů využívána tak, jak by to bylo správně,
což snižuje možnost recyklace našeho
odpadu. Snad každý si občas koupí jo‑
gurt v plastovém kelímku, na oslavě si
připije šampaňským ze skleněné lahve,
nebo obdrží balík v papírové krabici.
Aby bylo možné nadále tyto obaly do‑
stávat, je třeba také dát, v tomto případě
vytřídit. Je to prospěšné, správné a ne‑
zabere to tolik času. Ukažme tedy, že
zvládneme zvýšit statistická čísla vyka‑
zující počet třídících obyvatel a že nám
především není lhostejná budoucnost
planety.
Prozatím je realita bohužel opač‑
ná – město netřídí, okolo kontejnerů
je nepořádek, Klobouky i Bohumilice
dokonce bojují s opakovaným zakládá‑
ním nelegálních skládek, kdy mají za‑
kladatelé ještě tu drzost zanechat na této
černé skládce také svoji osobní poštu se
jménem a adresou bydliště. Proto touto

cestou apelujeme na všechny uvědomělé
občany – nebuďte lhostejní k místu, ve
kterém žijete a žijí také vaše děti, vnou‑
čata, blízcí. Černá skládka je zločin, na
třídění odpadu existuje vyhláška a je
především morální povinností každého
z nás vážit si toho, co máme k dispozi‑
ci pro kvalitnější život. Začít můžeme
každý sám u sebe například tím, že si
na oficiálních stránkách EKO
‑KOMu
přečteme o aktuálních informacích
a projektech vztahujících se ke třídění.

Třeba nás to motivuje se do některého
z nich také zapojit a přidat se tak k více
než 7.000.000 aktivně třídícím obyvate‑
lům České republiky.
Renata Skulínková
Použité zdroje: www.ekokom.cz

kloboukyubrna.eu
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Ukliďme svět,
ukliďme Česko!

S

tále více obyvatel, rostoucí spotřeba a méně místa –
všechny tyto faktory motivují státy, aby nebyly lhostejné
k množství odpadu, které vyprodukují. Stejně to zafun‑
govalo i u nás a vznikly různé organizace, které se zaměřují na
poučení obyvatelstva o odpadech a celkovou osvětu v rámci to‑
hoto oboru. Ekologický styl života je dnes dětem objasňován ve
školách, dospělým pak pomocí třídících kontejnerů a existuje
již i den zaměřený na čistější prostředí. Tento den úklidu vyšel
letos na sobotu 6. dubna a oficiálně se do něj zapojilo přes 3.500
obcí po celé České republice.

vatel. Společně taktéž sesbírali ohromné množství odpadu, kdy
se podařilo naplnit přes polovinu velkého kontejneru, do které‑
ho dostali díky spolupráci pana starosty přístup. Dobrovolníci
uvádějí, že mezi nejčastější odpadky patřily všemožné plasty,
především lahve a sáčky. Dále se po přírodě povaluje čím dál
tím více obalů od brambůrek, tyčinek a jiných pochutin a lahve
od alkoholu. Mimo tento odpad se podařilo odklidit celkem 10
pneumatik nacházejících se taktéž na různých místech v příro‑
dě. I zde se dobrovolníci rozdělili na skupiny a zvládli tak ukli‑
dit okolí kaple i kostela, hřiště, ulici Dlouhou a Sklepní, okolí

Zapojily se i Klobouky a Bohumilice, kde ochotní dobro‑
volníci sesbírali desítky pytlů plných odpadu a uklidili nejen
město, ale také příjezdové cesty do něj! Všem zúčastněným
bych ráda poděkovala za účast a za to, co dělají nejen pro sebe,
ale také pro své sousedy, přátele a rodinu žijící na stejném mís‑
tě. Nyní se pojďme podívat, jak celý úklid probíhal.
V Bohumilicích se začalo ve dvě hodiny, kdy se skupinka
přibližně dvaceti dobrovolníků sešla u místního školního klu‑
bu, rozdaly se pytle na odpadky a dobrovolníci se rozdělili do
čtyř skupin a každá se vydala uklidit svou část obce. Mezi dob‑
rovolníky bylo i mnoho dětí a plnění naší občanské povinnosti
tak bylo o to veselejší. Společně jsme prošli celou vesnici i při‑
lehlé okolí a roztřídili jsme opravdu velké množství odpadu,
který se povaloval po krajnicích či v lesících vedle cest. Po úkli‑
du se všichni zúčastnění vrátili do školního klubu, kde bylo pro
všechny dobrovolníky připraveno menší pohoštění v podobě
chlebů s domácí škvarkovou pomazánkou.
V Kloboukách proběhl úklid v neděli 7. dubna a zapojilo se
do něj celkem 20 dobrovolníků, především z řad mladších oby‑

vysílače, větrného mlýna či benzinové pumpy a mnoho dalších
míst. Celý úklid si nakonec skupinky v Kloboukách zpříjem‑
nily zakončením v podobě táboráku, kde všichni s úsměvem
hodnotili úspěšnost celé akce.
Tato celorepubliková akce je velice prospěšná, jelikož má
každý příležitost projít místo svého bydliště a vidět, jak může
ve skupině pomoci k jeho zkrášlení. Úklid probíhal již v letech
minulých a bude pokračovat také v budoucnu – pokud jste se
tedy letos nemohli zapojit, budete mít šanci také v příštích le‑
tech a společně s dalšími spoluobčany se můžete přičinit napří‑
klad o krásnější místo pro naše děti. Účastí můžeme být také
prospěšní obci, jelikož v rámci tohoto dnes existuje také mno‑
ho soutěží o pěkné ceny. Letos byl například úklid zaměřen
především na eliminaci počtu pneumatik vyhozených v příro‑
dě. Výsledná čísla spolu s dalšími informace o akci Ukliďme
Česko naleznete například na oficiálních webových stránkách
www.uklidmecesko.cz.
Renata Skulínková
foto: Jan Žerávek
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Jak proměnit
skládku stavební
suti na krásný kus
přírody
Navrátit původní tvář krajině blízko Bor‑
kovan a rekultivované skládce stavební
suti opět vdechnout život – přesně to si
dali za cíl, na výzvu borkovanského sta‑
rosty, místní skauti, když se před pěti lety
rozhodli pomoci proměnit toto zdevas‑
tované místo s názvem Gagrazy na krás‑
ný kus přírody.
Až do poloviny minulého století byly
Gagrazy snad až idylickým údolím, kte‑
ré bylo obklopeno stráněmi pokrytými
vinohrady, ovocnými stromy a loukami
s pasoucími se ovcemi. Dosud zde také
pramení potok, do kterého lidé chodívali
namáčet len. Kvůli pozdějšímu přebudo‑
vání zdejších svahů na terasy, k čemuž
došlo v rámci nahrazení půdního fon‑
du, se výrazně mění ráz krajiny. Svážet
komunální odpad se sem začal již v roce
1988. V roce 1993 byla skládka uzavřena
jako nevyhovující, ale i nadále se sem ješ‑

tě téměř dvacet let vyvážela stavební suť.
V roce 2012 započala obec Borkovany
s rekultivací. Bylo potřeba udělat sondu
do vrstev skládky, vytřídit různorodý
materiál odpadu, vybudovat drenáže
současného potoka a v roce 2014 provést
závěrečné terénní úpravy na ploše o roz‑
loze 2,6 ha.
Od roku 2015 zde naše skautské stře‑
disko Ichthys pořádá pravidelné brigá‑
dy pro děti všeho věku, při kterých se
„bezová džungle s pneumatikami“ pod
jejich ručkami opět mění v romantic‑
ké místo, v němž mohou prožívat nová
dobrodružství a pozorovat sílu přírody
při její obnově. Práce tady vyjde opravdu
na každého. Skauti z Klobouk, Borkovan,
Hostěrádek i Bohumilic společně čistí
zdejší studnu zanesenou biologickým
odpadem, ale i nepotřebným harampá‑
dím, zbavují krajinu odpadků, ale také

všudypřítomných náletových dřevin,
vysazují nové ovocné stromy a pravidel‑
ně sečou louky, na kterých jen při tako‑
vém způsobu obhospodařování mohou
rozkvést květy silně ohrožené sápy hlíz‑
naté. Děti se touto činností učí přede‑
vším vzájemné spolupráci, uvědomují si
zodpovědnost k přírodě a získávají také
praktické dovednosti, ke kterým by se
jinak možná nedostaly, jako je třeba se‑
čení kosou, křovinořezem nebo používá‑
ní pily. Gagrazy se nám tak přímo mění
před očima a z bývalého smetiště se stává
půvabná krajina, která tak může sloužit
nejen jako místo pro setkávání skautů.
Stále je před námi velký kus dřiny, ale
sami můžete posoudit, že to opravdu
stojí za to.
Blanka Holásková

Skauti uklízí Česko
V letošním roce se náš skautský oddíl zapojil také do akce
Ukliďme Česko. Úklid proběhl v sobotu 6. dubna ve Velkých
Hostěrádkách a okolí. Kromě členů oddílu se zapojili i rodiče
některých z nich a společně jsme sebrali 650 kg odpadu. Od
organizátorů akce jsme dostali rukavice a pytle, nákladní auto
poskytla firma Českomoravská telekomunikační. Soustředili
jsme se především na okolí silnic a místních cest. Mnoho nále‑
zů bylo zjevně již staršího data, ale i tak nás množství a pestrost
odpadu nemile překvapilo. Že se v příkopech kolem cest válí
PET lahve a plechovky od nápojů jste si nepochybně již někdy
všimli (i když nám zůstává záhadou, proč je jejich koncentrace
v některých místech výrazně vyšší – jako by snad levotočivá za‑
táčka byla obzvláště vhodná pro odhazování odpadu z jedoucí‑
ho vozidla), ale nalézt pod mostkem hromadu elektroodpadu,
uhynulé králíky v pytli nebo pytel se stropními svítidly?
Navzdory tomu, že úklidová sobota začala mírný deští‑
kem, tak krátce po poledni se na nás zpoza mraků usmálo
i slunce a my jsme mohli úspěšnou akci zakončit zaslouže‑
nou odměnou – společným opékáním špekáčků (děkujeme
paní starostce).
Zapojení se do úklidu pro nás skauty znamená naplnění
hned dvou bodů skautského zákona. Skauti se ve svém konání

totiž neřídí jen heslem „Buď připraven“ (které si později poně‑
kud troufale převzala a upravila pionýrská organizace SSM), ale
zejména zákonem, který má deset bodů. Třetí bod říká, že skaut
je prospěšný a pomáhá jiným, šestý pak, že skaut je ochrán‑
ce přírody a cenných výtvorů lidských. Těší nás, že ovoce naší
práce nebylo vidět jen na váze při ukládání odpadu, ale rozdíl

je patrný i při každé cestě autem nebo na kole. Doufáme, že do
příštího jara již nepřibude tolik nového odpadu v našem okolí
a společnými silami se nám postupně podaří naše bezprostřed‑
ní okolí udělat čistějším.
Tomáš Vrána (Havran)
kloboukyubrna.eu
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Vítězné tažení klavírního oddělení kloboucké ZUŠ pokračuje

D

o hudebních bitev se pusti‑
li žáci ze třídy paní učitelky
Lenky Koudelkové. Přihlásili
se do soutěže v Příboru – Piano forte
per tutti aneb klavír pro všechny, uko‑
řistili pět zlatých pásem a tři stříbrná.
V 1. kategorii Hana Havlíčková přidala
ke zlatu také diplom za mimořádný in‑
terpretační výkon a diplom za interpre‑
taci skladby P. I. Čajkovského – Skřivá‑
nek. Jako jediný si z 5. kategorie přivezl
zlato Tomáš Horák spolu s diplomem za
interpretaci skladby J. S. Bacha – Malá
dvojhlasá fuga. Zlatá byla i děvčata v 7.
kategorii - Klára Horáková a Pavla No‑
váková. A poslední zlatou si zaslouži‑
la děvčata ve čtyřruční hře - Karolína
Holásková a Tereza Strouhalová, která
završila zlatou jízdu diplomem za mi‑
mořádný interpretační výkon.
Nemalý výkon podali také žáci se
stříbrným oceněním. Mezi sólovými
hráči si diplom odvezla v 5. katego‑
rii Adéla Šimandlová a ve 3. kategorii
Nicol Janglová, která v obrovské kon‑
kurenci čtrnácti dalších stříbrných
účinkujících získala nejvíce bodů.
Skončila tak těsně za zlatým pásmem.
Podobně si vedla Dorota Hrádková
v sólové hře, a ve čtyřruční hře spolu
s Tomášem Horákem obsadili také stří‑
brné pásmo. Pětičlenná porota spolu
s předsedou poroty MgA. Davidem
Marečkem, Ph.D. generálním ředite‑
lem České filharmonie, tak s naprostou
jistotou věděla, komu udělit uznání za
vynikající pedagogickou práci - naší
paní učitelce!
Vítěznému tažení však zdale‑
ka není konec. V Poličce se v dub‑
nu konala celostátní přehlídka Mládí
Bohuslava Martinů. Zlaté pásmo získal
Tomáš Horák a přidal k němu diplom
za interpretaci skladby B. Martinů. Dvě
stříbrná pásma patřila Kláře Horákové
a Pavle Novákové.
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Paní učitelka Lenka Koudelková s žáky v Příboru.
A stále ještě nekončíme s velkou jíz‑
dou. Dvořákův Lipník se koná jednou
za tři roky. Dne 10. května proběhl 7.
ročník soutěžní přehlídky ve čtyřruč‑
ní hře. Z kloboucké ZUŠ se zúčastnily
dvě dvojice. Dorota Hrádková a Tomáš
Horák tentokrát nezaváhali a na zlato
úspěšně zaútočili, stejně jako Tereza
Strouhalová a Karolína Holásková. Že
se nejednalo o náhodu, ale o výbornou
přípravu, dokázali na koncertu vítězů.
A porota opět zaslouženě ocenila peda‑
gogický přístup paní učitelky.
To nejlepší patří na konec. Eliška
Horáková se nyní věnuje komorní hře
ve spolupráci s brněnskou ZUŠ Smeta‑
nova. Je součástí hudebního kvarteta.
V tomto uskupení postoupila z kraje
do celostátního kola ZUŠ ČR komor‑
ní hry s převahou smyčcových nástro‑
jů, které se konalo 19. 5. v Jindřichově
Hradci. Tomuto tělesu bylo uděleno
zlaté pásmo. Tereza Horáková se také
věnuje komorní hře a vystoupila v triu
se dvěma příčnými flétnami v Liberci,
kde proběhlo celostátní kolo soutěže
ZUŠ ČR komorní hry s převahou de‑

chových nástrojů. Obsadili společně
stříbrné pásmo. Obě sestry byly oslove‑
ny Brněnskou filharmonií, aby si s nimi
zahrály Bachův koncert c‑moll pro dva
klavíry v Besedním domě. Na tento ne‑
všední hudební zážitek se můžeme těšit
6. června.
Proslýchá se, že ZUŠ Klobouky
u Brna je neuvěřitelný fenomén. S tím
nelze než souhlasit. Obrovský dík patří
především paní učitelce Lence Koudel‑
kové, ta své svěřence pečlivě připravu‑
je. Svým přístupem a zaujetím pro věc
dokáže nadchnout mladé hudebníky.
Důkazem je i její bývalá žačka Ane‑
ta Horáková, která se při studiu na
konzervatoři stihla zúčastnit meziná‑
rodního hudebního festivalu v italské
Filadelfii. Mezi osmi klavíristy z Itá‑
lie, Slovenska, Číny a Japonska svým
patnáctiminutovým výkonem obsadila
krásné 3. místo. A ve čtyřruční hře byla
druhá. Gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů.
Dagmar Hrádková
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Pětinásobný úspěch ve školní družině
Johanka Roubalová z 3. oddělení školní
družiny získala ocenění za nejlepší obrázek
ve výtvarné soutěži ve 2. kategorii, kterou
pořádala Duhovka - středisko volného času
Břeclav ve spolupráci se Zdravým Městem
Břeclav a s Českým zahrádkářským svazem
Břeclav. Dne 10. 5. 2019 se Johanka zúčastní
slavnostní vernisáže a předání ceny, k čemuž
moc gratulujeme.
Naši žáci si však letos mohou připsat
mnohem víc malířských úspěchů - uspě‑
li například v soutěži, do které bylo přijato
přibližně 500 obrázků z celého okresu. Ze
Základní školy Klobouky u Brna byli ohod‑
noceni čtyři výtvarníci. Ve 2. kategorii uspěla
Ema Černá z 2.A s obrázkem „Odpočinek“,
ve 3. kategorii byla ohodnocena Johana
Roubalová z 2.B s obrázkem „Každý rok po‑
zorujeme vlaštovky“, ve 4. kategorii uspěla
Helena Kozielová z 5.B s dílem „Holoubci“
a v 5. kategorii byl ohodnocen „Ptáček Králí‑
ček“ Matěje Petráše ze 7.A. Všichni obdrželi
diplom a balíček věcných cen.
Všem úspěšným gratulujeme, děkujeme
za reprezentaci školy a do dalších soutěží
přejeme hodně štěstí.
Bronislava Černá
foto: Iva Černá

Mezi obyvateli Kloubouk u Brna najdeme přes 10 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý
anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků
tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc.
Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje
spojené s léčbou – například častou dopravu do nemocnice,
doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, reha‑
bilitace a další potřebné terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6. 218 rodin, z Klobouk
u Brna pochází 4 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 10. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat
druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává po‑
třebným rodinám do posledního haléře, protože je její pro‑
voz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších fi‑
lantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na
www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde
vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nada‑
ce každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem
odesílá příspěvky více než 3.400 rodin.
Markéta Křížová
kloboukyubrna.eu
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Bohumilické ohlasy na nový systém
třídění odpadů
V měsíci dubnu 2019 vyhlásilo město Klo‑
bouky u Brna, že kdo by chtěl, může si ode‑
brat nádoby na odpad na sběrném dvoře.
Očekávalo se, že bude v Bohumilicích
velký zájem. A také byl. Poměrně hodně
domácností si odebralo na sběrném dvoře
v Kloboukách nádoby na tříděný odpad,
tj. papír a plasty. Nádoba na sklo také ne‑
chybí, jen je umístěna jako společná za bý‑
valým obchodem, na točně autobusů.
Rozhodně jde o posun, který zvýší
komfort třídění odpadů, protože odpad se
nemusí chodit ukládat daleko od bydliště,
ale nádoby jsou po ruce. Slibujeme si od
toho nejen zlepšení preciznosti třídění, ale
i větší pořádek v obci, kdy nebude po za‑
hrádkách poletovat zdánlivě bezcenný od‑
pad, který se dá díky třídění a následnému
zpracování využít jako surovina pro řadu
odvětví a šetřit tak přírodní zdroje.
Třídění odpadů je jedna z věcí, o kte‑
ré víme, že je důležitá. Proto také město
Klobouky kontejnery pořídila a nechává je
pravidelně vyvážet.
Ludmila Adámková

Dětský folklorní soubor Vrbásek
Vzhledem k udržení lidových tradic
v Kloboukách u Brna jsme se rozhodly
založit dětský folklorní soubor. Chceme
děti v Kloboukách vést k úctě k tradi‑
cím, k hrdosti na svůj region, aby se rády
účastnily hodů nebo znovu obnovily již
zaniklé zvyky v průběhu roku (ostatky,
koledování, vítání jara atd.). Současně
chceme navrátit do Klobouk dětské fol‑
klorní slavnosti.
Vedoucími souboru budou Klára Še‑
divá a Terézia Ondrová a soubor bude
doprovázet na akordeon Petra Pospíši‑
lová. Klára Šedivá má k folkloru velmi
vřelý a pevný vztah. Ráda jezdí na různé
folklorní festivaly a akce, mnohdy nejen
jako divák. Má přehled o kulturním dění
v regionu i mimo region a množství kon‑
taktů ve folklorních souborech a lido‑
vých muzikách.
Terézia Ondrová má magisterský
titul v oboru etnologie a zároveň absol‑
vovala dvouletý vzdělávací kurz pod zá‑
štitou MŠMT nazvaný „Škola folklorních
tradic“ pro vedoucí folklorních souborů.
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Od dětství navštěvovala dětský folklorní
soubor Kopaničárek, později soubor Ko‑
paničár a Ženský sbor Čečera ve Starém
Hrozenkově. Při studiu na vysoké škole
byla členkou Vysokoškolského souboru
lidových písní a tanců Poľana Brno. Zís‑
kala několikaleté zkušenosti s pořádáním
vystoupení a kulturních akcí na Meziná‑
rodním folklorním festivalu Strážnice.
Petra Pospíšilová, která nás bude do‑
provázet na akordeon, hraje od svých
pěti let, absolvovala Základní uměleckou
školu v Hustopečích a na akordeon hraje
dodnes. I ona má k folklóru velmi vře‑
lý vztah a intenzivně se zajímá o historii
a tradice Hanáckého Slovácka.
Působení dětského souboru bude
zahájeno od září či října letošního roku.
Bude určen pro děti od šesti do dvanác‑
ti let. Další rok bychom rády vytvoři‑
ly navazující skupinu, tedy pro děti do
patnácti let, aby byly připraveny na dal‑
ší souborovou činnost nebo pro místní
krojovanou chasu. Naším cílem je vést
děti k lidovým tradicím Hanáckého Slo‑

vácka, naučit je písně a hry, které běžně
využívali jejich předci a navrátit Klobou‑
kům hrdost k této krásné oblasti. S dětmi
chceme do budoucna jezdit na festivaly,
folklorní soutěže, soustředění a pozná‑
vací zájezdy. Především si však přejeme,
aby se dětem v souboru líbilo, bavily
se a následně si vybudovaly k folkloru
kladný vztah.
Název Vrbásek byl vybrán podle
osobnosti Jakuba Vrbase, který se v Klo‑
boukách u Brna v roce 1858 narodil. Vel‑
mi se zajímal o lidovou kulturu, sbíral
lidové písně, říkadla, hry, rodinné i vý‑
roční obyčeje a mnoho dalšího. Napsal
i paměti ze svého dětství, jež v tištěné
podobě vyšly v roce 1999, které zpraco‑
vali Hana Dvořáková a Emil Kordiovský.
Doufáme, že se bude soubor vám i vašim
dětem líbit a podpoříte nás tím, že svoje
děti do souboru přihlásíte. Těšíme se na
vzájemnou spolupráci. Podrobnější in‑
formace budou ještě upřesněny.
Klára Šedivá, Terézia Ondrová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Skvělý úspěch klobouckých recitátorů
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Dne 22. 5. se v prostorách boleradického divadla konal 7. ročník
dramatické a recitační soutěže O boleradický džbánek. Tématem
letošního ročníku byl Pohádkový svět.

Naše škola na tuto regionální přehlídku vyslala dva zástup‑
ce – vítěze školního kola ve své kategorii: Adélu Škrabkovou
z 6.A a Jakuba Zelinku ze 7.A. Oba jmenovaní svým věkem
spadají do IV. kategorie určené žákům 6. – 9. tříd ZŠ.
Tato soutěž je známá tím, že oceňuje zejména děti, které
se při recitaci projevují výrazně dramaticky. Proto naši repre‑
zentanti neponechali nic náhodě a pilně nacvičovali. Adéla
si vybrala humornou parodii na Polednici od Jiřího Suchého
a Kubova volba padla na úryvek ze scénáře k známé Svěráko‑
vě pohádce Lotrando a Zubejda, kde Jakub bravurně ztvárnil
postavu pana Lustiga, obchodníka s českou bižuterií. Nut‑
no dodat, že mu při tom zdárně sekundoval jeho spolužák
Kuba Věchet.
Nejdříve nás naši recitátoři svými výkony bavili v hodinách
českého jazyka. Poté si změřili síly ve školním kole recitační
soutěže, kde svým přednesem strhli porotu i početné publi‑
kum a zvítězili. Až konečně stanuli na opravdových prknech,
co znamenají svět – v boleradickém divadle. Adéla výhružně
hřímala hlasem Polednice, což doprovodila i výraznými gesty.
Kuba alias pan Lustig nás přesvědčoval o kvalitách slavné čes‑
ké „bižu“, jejíž přednosti „ti lupiči nebyli štont pochopit!“ Oba
naši umělci ze sebe vydali maximum. A zabodovali!

Odborná herecká porota ocenila výkon Adély Škrabkové
krásným 3. místem. No a Kuba Zelinka své konkurenty naprosto
„převálcoval“ a domů do Klobouk přivezl fantastické prvenství!
Po samotné soutěži si ještě naši hrdinové vychutnali příjem‑
nou atmosféru místního divadla i školy a plni dojmů vyrazili
k domovu.
Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme jim za skvělou
reprezentaci naší základní školy!
Adéla Fialová
foto: Iveta Lejsková

Maškary znovu ožily

Návštěva hvězdárny

Tradiční maškarní bál v tělocvičně ZŠ nechyběl ani tentokrát.
Dne 18. března uspořádaly vychovatelky šk. družiny pro děti
bohatý program. Nechybělo představení masek, slavnostní
průvod, spousta zajímavých her a soutěží, trocha tance a od‑
měna pro děti v podobě malých omalovánek. Maškarní bál se
opravdu vydařil a všichni odcházeli s dobrou náladou.

Celkem dvakrát v tomto školním roce vyrazili naši třeťáci na
výlet do blízkého Brna integrovanou dopravou. Vzhledem
k rozkopaným silnicím byla cesta komplikovaná, ale žáci vše
vydrželi a odměnou jim byl zážitek v podobě digitálního pla‑
netária na Kraví hoře.
Nejprve si prohlédli v promítacím sále hvězdnou oblohu se
všemi galaxiemi a souhvězdími, učili se poznávat jasné hvězdy
nebo určovat známější souhvězdí. Poté se pustili do průzkumu
naší Sluneční soustavy. Díky nejmodernější technice, ozvuče‑
ní a obrovské projekční ploše se přenesli na všechny planety,
proletěli se v jejich blízkosti, třeba i prstencem Saturnu a do‑
stali se tak na těžko dosažitelná místa vesmíru.
Ale to nebylo všechno. Na závěr je ještě čekalo několik in‑
teraktivních exponátů jako kaleidoskop, planetární siloměr,
pixelová stěna nebo spektroskop, díky nimž poznávali na
vlastní oči, sluch i hmat svět kolem nás.

Bronislava Černá

Ivana Kozmanová
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Čarodějnický rej - 30. 4.
Vychovatelky školní družiny, za vydatné pomoci starších
chlapců a dívek ze čtvrtého oddělení, uspořádaly pro všechny
děti v poslední dubnový den „Čarodějnický rej“.
Nechyběly krásné kostýmy, rekvizity, písničky, čarodějnic‑
ké soutěže, pracovní listy, hádanky, skládanky, pohybové akti‑
vity, chytání pavoučků ani skákání přes ohýnek - samozřejmě
papírový. A jaké kostýmy se nám se‑
šly - jedna čarodějnice krásnější
než druhá!
Děti se také dozvěděly
o historii, zvycích a pově‑
rách Filipojakubské noci
a úplně na závěr čekala na
všechny pohádka o malé
čarodějnici Bibi.
Bronislava Černá

Zpívání ke Dni matek
„Milé babičky, jsme žáci 3.A a k Vašemu svátku jsme si pro Vás
nachystali pásmo básniček a písniček.“
Tak jednoduše se uvedly děti na Domě s pečovatelskou
službou. A opravdu si pro babičky nachystaly zhruba půlhodi‑
nový program složený z básniček žertovných i vážných a pís‑
niček lidových, ale také trampských s doprovodem na klávesy.
S výběrem uspěly. Babičky pozorně poslouchaly, tleskaly do
rytmu a některé i zpívaly společně s dětmi. Ve tvářích všech, jak
malých, tak velkých, se zrcadlila radost i dojetí. Nadšený a pro‑
cítěný projev dětí sklidil bouřlivý potlesk a velké poděkování.
To ale nebylo všechno. Děti si ve výtvarné výchově pro ba‑
bičky vyrobily přáníčka a společně s kytičkou každou babičku
obdarovaly. Na oplátku děti dostaly sladkosti a dárečky, z kte‑
rých měly obrovskou radost, a také pozvání k další návštěvě.

Malá malířka si odnesla
diplom Mendelovy univerzity
Protože v družině všichni milujeme malování, rádi jsme se za‑
pojili do výtvarné soutěže s názvem Hartík - návrh podoby pa‑
trona Tematických zahrad v Lednici, kterou vyhlásila zahrad‑
nická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. V této soutěži se
velkému úspěchu těšila Zuzanka Kňůrová ze třetího oddělení
školní družiny, která se i přes náročnou konkurenci umísti‑
la na krásném prvním místě ve druhé kategorii. Je pozvána
28. března 2019 na slavnostní vernisáž, kde za svůj krásný vý‑
tvor převezme cenu. Zuzance moc blahopřejeme.
Bronislava Černá

Etické dílny
Dlouhé roky se žáci na 1. stupni účastní certifikovaných pro‑
gramů Etické dílny od organizace Hope4kids, z.s. Letos bylo
pro třeťáky zařazeno téma „Jak se stalo, že jsem tady?“.
Zábavnou a zároveň citlivou formou byli třeťáci seznámeni
se zázrakem početí. Zkušená lektorka Eliška Krmelová s dětmi
komunikovala o vzniku života či o narození dítěte a pomohla
jim zorientovat se v této problematice úměrně jejich věku bez
zbytečných a nevhodných informací, které často získávají od
svých kamarádů či médií, bohužel většinou zkreslených nebo
nevhodně podaných.

Žáci byli nejprve trochu opatrní, ale brzy se aktivně za‑
pojili do všech aktivit, při nichž velmi pěkně spolupracovali
s lektorkou. Zahráli si hru s cílem zjistit rozdíly mezi každým
z nás, díky příběhu o Zdeňkovi a Zdence se zase dozvěděli
o rozdílech mezi mužem a ženou, o početí nebo o tom, jak
vyrůstá dítě. Společně si také vysvětlili důležitost láskyplného
vztahu rodičů.
V závěru dvouhodinového programu dostaly děti ještě
prostor k vyjádření svých pocitů, nezodpovězených otázek
a zároveň zhodnocení celého programu.
Ivana Kozmanová
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JARO JE TADY!
Hustopeče Dukelské náměstí 30 • Hustopeče Bratislavská 7 • Břeclav Národních hrdinnů

NÁŘADÍ PRO VAŠI ZAHRADU

Prodáváme výrobky těchto značek

ROČNÍK
AGROTEC
PETRONAS
RALLY

... mezi vinohrady

© foto: F. Dušek

14. – 15. června 2019

START 14. června 2019 v 18:09 hod
Husova ulice | Hustopeče
www.agrotecrally.cz
Mistrovství FIA zóny střední Evropy | AUTOKLUB Mistrovství ČR v rally | Mistrovství
SR v rally | Mistrovství SR v rally historických automobilů | Mistrovství ČR juniorů
Dámský pohár ČR | Peugeot Trophy 2019 | XTG ADAM Cup 2019

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

START 14. června 2019 v 18:09 hod | Husova ulice, Hustopeče

LETNÍCH 120
S námi k moři nemusíte,
zasurfujete si doma i u bazénu

dívejte se na seriály i na zahradě přes

l

INTERNET

l

až

120 „MEGA“ za 400,-

120 TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ

l

letní dárek pro každého nového zákazníka

l

Více informací na zákaznické lince: 848 800 858, e-mailu: info@ktcz.eu
nebo na obchodních místech
Nabídka platí pro nové zákazníky, kteří uzavřou Smlouvu na využívání televizních nebo datových služeb v období od 1. 7. 2019 do 31. 8 2019
s minimální dobou užívání 24 měsíců.

LETNÍ AKCE JE PŘIPRAVENA I PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY. PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE.
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10

www.ktcz.eu
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Projekt PolyGram
Žáci osmých ročníků se zapojili do projektu PolyGram, který
pořádala Integrovaná střední škola Hodonín, jehož cílem byla
hlavně podpora polytechnického vzdělávání a poskytování
metodické pomoci pedagogům ZŠ.
Naši žáci se zúčastnili projektových aktivit „Cesta k řeme‑
slu“ určené dívkám i chlapcům. Většinou chlapci si ve skvěle
vybavených odborných dílničkách zaměřených na kovo, dřevo
a elektro vyzkoušeli výrobu drobných předmětů jako věšák na
klíče či krmítko pro ptáky, manipulaci se stroji a nástroji, které
na základní škole nenajdou. Pod odborným dohledem mistrů
z učiliště si ukázali a vyzkoušeli 3D kreslení a programování
na počítači, naučili se instalovat a zapojovat elektrické obvody.
Zjistili, jak je zábavné, když se toto doplní o světelné či zvuko‑
vé efekty. A to se líbilo.
Pro dívky, ale i chlapce zase byly nachystané dílničky
z oboru kadeřník a sociální činnost, o které byl obrovský zá‑
jem. A jak by ne, vždyť každá žena i muž chce mít pěkný účes.
A tak se převážně dívky prokousávaly přes teorii o stanovení
diagnózy vlasů a pokožky, volbu odborných technologických
postupů stříhání vlasů, až po kýžené účesy. V oboru sociální
činnost se učily jak pomáhat rodinám, dětem i seniorům, jak
pečovat o zdravotně znevýhodněné osoby.

Snad jim tento projekt pomůže správně se rozhodnout, ja‑
kou cestou se budou ubírat jejich kroky po ukončení základní
školy. Držme jim palce.
Ivana Kozmanová

Jaro na statku
Žáci prvních tříd se v hodinách prvouky seznamovali s hospo‑
dářskými zvířaty a jejich mláďaty. Jak se ukázalo, některé děti
měly s pojmenováním mláďátek a jejich správným přiřazením
k rodičům velký problém. Proto jsme se rozhodli zařadit do
výuky projektový den, jehož součástí byla i návštěva místní ze‑
mědělské farmy. Děti nejdříve ve škole plnily zábavné úkoly,
při kterých se dozvěděly zajímavosti o domácích zvířatech. Po
svačině jsme se vypravili prozkoumat vše na vlastní oči. Nad‑
šení dětí ze spousty jehňat, kůzlat, telat a dalších zvířat se nedá
popsat. Nám nyní nezbývá než věřit, že většina dětí už má ve
zvířecích rodinkách jasno. Rádi bychom také poděkovali panu
Věchetovi za umožnění prohlídky a paní Bláhové za čas, který
nám věnovala.
Martina Pučálková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jaro je tady
Je to zvláštní, ale počasí vůbec nerespektuje údaje v kalen‑
dáři. Den co den přivoláváme sluníčko, ale úspěšnost je mini‑
mální, a proto všechny jarní svátky prožíváme mezi kapkami
deště. Možná je to tím, že v letošním školním roce putujeme
s pramínkem a kapkou vody po světě.
Museli jsme oželet pouť ke starému koupališti na vrbové
proutky, a tak jsme letošní Velikonoce oslavili jen malováním
vajíček, vyséváním obilí a veselými říkankami.
Při výpravě na prvomájovou májku, kterou každoročně
přináší chlapci děvčatům, jsme zmokli. Děvčátka větvičky
nazdobila, ale z pestrobarevných fáborků zůstaly po dešti jen
bílé papírky, takže radost byla krátká, ale i tak to stálo za to.
Na svátek maminek jsme se připravovali pečlivě. V pláš‑
těnkách jsme přebíhali do sokolovny, tančili, zpívali a říkali
básničky, o čem jiném, než o vodě. Malé holčičky praly, „Čer‑
vený šáteček“ u potoka a malí hastrmánci na podiu roztáčeli
mlýnská kola. Velké kluky - námořníky volaly dálky, „Vzhůru
na palubu“ a, „Živá voda“ v tanečním ztvárnění velkých děvčat
vyloudila nejednu slzičku v očích maminek, obzvlášť potom,
když se k nim přidaly všechny děti a zpívaly maminkám,
že právě ony jsou jejich voda živá.

Ještě nás čeká oslava svátku dětí - putování po světě
s „Králíky z klobouku“ v podání divadla Špílberg, výlet na
lodičkách a na závěr školního roku nás navštíví hvězdárna se
svou „Kosmickou šou“.
Příští školní rok budeme raději putovat se sluníčkem. Snad
počasí bude zase hrát s námi a nejlepší by bylo, kdyby to začalo
už o prázdninách.

Alena Pitlachová
foto: Eliška Axmannová
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GYMNÁZIUM
Bezpečně v kyberprostoru
V pátek 17. 5. 2019 se studenti ze třídy V.G, kteří uspěli v sou‑
těži „Bezpečně v kyberprostoru“, zúčastnili slavnostního
předávání cen v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje
v Brně. Soutěž byla vyhlášena ve spolupráci s Krajským ře‑
ditelstvím policie Jihomoravského kraje. Do poslední chvíle
neznali studenti umístění, a tak pro ně bylo nesmírnou ra‑
dostí dozvědět se, že získali 1.místo. Studenti: Matěj Vala, Ši‑
mon Marek a Cyril Hrodek společně se třídou III.G natočili
video na téma kyberšikana, které se jim opravdu podařilo.
Chtějí tak upozornit ostatní na rizika, která číhají ve virtuál‑
ním světě a zamyslet se nad nebezpečím, které se v současné
době u lidí využívající internet a sociální sítě neustále zvyšuje.
Všem moc blahopřejeme, děkujeme za vynikající práci a re‑
prezentaci naší školy v rámci Jihomoravského kraje. Tímto
však naši studenti nekončí! V rámci dotačního programu Ji‑
homoravského kraje, preventivní programy do škol, tito stu‑
denti pokračují v projektu: Zamysli se!!! A můžeme se těšit na
další preventivní videa a akce vytvářené našimi studenty na
téma: drogy, alkohol, netolismus a šikana. Držme jim pěsti.
Video můžete zhlédnout na stránkách gymnázia.

Hasík opět v akci,
tentokrát v I.G
Ve dnech 23. 4. 2019 a 30. 4. 2019 naši třídu I.G a najmladší
studenty navštívil dráček Hasík. A nepřišel sám - po oba dny
ho doprovázeli členové Hasičského záchranného sboru v Klo‑
boukách: Adam Zeman, Tomáš Adámek a Radek Šišák. Přišli
studentům představit svoji práci a hlavně si s nimi popovídat
o chování v různých nebezpečných situacích. Nejednalo se
o žádnou suchou přednášku, ale o hodinu plnou akce.
Dětem se návštěva velmi líbila a dozvěděly se i spoustu
zajímavých a důležitých informací. Vyzkoušely si i různé po‑
stupy při krizových situacích - ohlášení nebezpečné situace,
jak se zachovat při podezření na požár, při vzplanutí vlastní
osoby a další.
Děkujeme ochotným a velice příjemným pánům hasičům
za návštěvu a moc se těšíme na další setkání s ukázkou hasič‑
ských aut a techniky.
Helena Effenbergerová

Helena Effenbergerová

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Na MěSOŠ se opět konala
státní zkouška

náročnou zkoušku připravovali v rámci seminářů po vyučování
i ve svém volném čase. Úspěšným žákům blahopřejeme!

Někteří žáci čtvrtých ročníků oborů obchodní akademie a in‑
formatika v ekonomice skládali státní zkoušku z psaní na klá‑
vesnici základní úrovně a zvýšené rychlosti. Zkouška základní
úrovně se skládala z opisu jednoho předloženého textu a z nor‑
malizovaného vypracování dvou různých písemností, obchod‑
ního dopisu a tabulky dle zadaných dispozic. Uchazeč musel
úspěšně vykonat obě části zkoušky. Podmínkou pro zkoušku
ze zvýšené rychlosti bylo úspěšné vykonání zkoušky základní
úrovně. Těmito zkouškami prokázali studenti schopnost účin‑
ně používat klávesnici v běžné administrativní a korespon‑
denční praxi. Ověřovala se tak jejich dovednost psát rychlostí
minimálně 200 čistých úhozů za minutu (u zvýšené rychlosti
300 čistých úhozů na minutu) alespoň s přesností 99,5 procent.
Dále museli prokázat schopnost upravit základní druhy písem‑
ností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způ‑
sobem. Na řádný průběh zkoušky dohlížel zkušební komisař
jmenovaný Národním ústavem pro vzdělávání. Žáci se na tuto

Studenti MěSOŠ na Národní
výstavě hospodářských zvířat
v Brně

4

Stanislava Musilová

Ve dnech 12. – 15. 5. 2019 se uskutečnila na brněnském vý‑
stavišti největší přehlídka živočišné produkce v České republice
ANIMAL TECH. Vystavovatelé z celé republiky zde předvedli
více jak 800 kusů zvířat – skotu, ovcí, koz, prasat a koní.
Této velké akce se aktivně účastnili také naši studenti II. roč‑
níku oboru Agropodnikání. Podíleli se na veškeré péči o ustájená
zvířata masného skotu, ošetřovali je a krmili. Tato nová zkuše‑
nost pro ně byla vzhledem k studijnímu zaměření jistě přínosná.
František Koráb
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Co je vaše, to si dobře ohlídejte!

Č

ím dál tím častěji cestujeme,
trávíme většinu dne v práci, ve
volném čase si raději zajdeme
na dobrou večeři či do kina a mnoh‑
dy si ani neuvědomíme, jak dokonale
nechráněný dům plný cenností nechá‑
váme jen tak osamoceně stát uprostřed
ulice. Smutné statistiky přitom ukazují,
že takovýto dům je čím dál tím větším
lákadlem pro podomní zloděje. Od
roku 2014 totiž většina chatových zlo‑
dějů přešla na domy, jelikož zabezpeče‑
ní je mnohdy naprosto totožné, z domu
však mohou odcizit majetek v mnoho‑
násobně vyšší hodnotě. Zima je nejob‑
líbenějším obdobím zlodějů - je brzy
tma, lidé se rádi scházejí v restauracích
či čajovnách, v době svátků navštěvují
rodiny a nejsou tolik doma. Nebezpečí
však hrozí v každém ročním období, je‑
likož lupiči si poslední dobou troufnou
opravdu na cokoli. Aktuální hrozbou
pro náš kraj je skupina, která na začát‑
ku roku vykradla hned čtyři domy ve
Velkých Němčicích a jejíž činnost vy‑
šetřují jihomoravští policisté již delší
dobu. Krádeže však v posledních mě‑
sících zasáhly mnohem více okolních
vesnic a měst – najdeme mnoho infor‑
mací o vykradených domech v Blučině,
Sivicích, Opatovicích či Rajhradě. Útok
na váš dům může číhat všude a je třeba
vědět, jak se správně bránit.
Organizované skupiny a gangy se
zaměřují především na šperky, hoto‑
vost, elektroniku a všechny cennosti,
které nejsou uschovány na bezpečném
místě. A nečelíme pouze tuzemským lu‑
pičům, naše republika je navíc velkým
lákadlem také pro polské zloděje, mož‑
nost krádeže se tak několikanásobně
zvyšuje. Nejčastěji k vloupání dochází
mezi půlnocí a druhou hodinou ranní,
kdy se zloděj snaží dostat do domu ok‑
nem, garáží, zadním vchodem. Vyhýbá
se hlavnímu vchodu a dveřím, které jsou
nekryté. Časté jsou však v poslední době
také vloupání během dne, kdy zloděj za‑
zvoní, pokud mu někdo otevře, vymyslí
si, že například něco nabízí, dělá nějaký
průzkum a podobně. Pokud nikdo neo‑
tevírá, je to znamení, že je dům prázdný
a jde rovnou zkusit štěstí. Policie tedy

doporučuje dodržovat v tomto ohledu
základní pravidlo – dům by měl vždy
působit dojmem, že v něm zrovna ně‑
kdo je. V dnešní době nám k takovému
efektu může dopomoci hned několik
bezpečnostních zařízení, jako napří‑
klad senzory pohybu, které rozsvítí
světlo, pokud se někdo pohybuje okolo
domu, kvalitní dveře s bezpečnostním
zámkem, zámky na okna. Doporučova‑
né jsou také zatažené závěsy, venkovní
rolety, upravené okolí domu, blikající
světla u oken. Mezi pokročilejší zabez‑
pečovací systémy pak patří instalace
bezpečnostních kamer (levnější vari‑
antou jsou makety, které vypadají veli‑
ce věrohodně a mají všechny potřebné
vizuální prvky), sirén, elektronického
zabezpečovacího systému napojeného
na policii či váš telefon. Málokdo napří‑
klad ví, že napojením na pult centrální
ochrany je možné snížit cenu pojištění
domu, jelikož stát dnes odměňuje kaž‑
dou snahu o snížení kriminality.
Samostatnou kapitolou je pak sdí‑
lení informací na sociálních sítích. Fo‑
tografie celé rodiny na Instagramu či
status na Facebooku o právě probíhající
dovolené v zahraničí možná vzbudí zá‑
vist v mnoha sledujících, některé z nich
to však může motivovat k návštěvě va‑
šeho domu, který teď s velkou pravdě‑
podobností nikdo nehlídá. A pokud
několik předešlých fotek vyobrazuje
vzhled vašeho domu, všechny cennosti
a možné vchody, motivace je o to vět‑
ší. V případě odjezdu se domluvte se
sousedy, aby hlídali váš dům, zašli zalít
květiny, nakrmit zvířata, nebo jenom
tak na nějaký čas rozsvítit – jednoduše
vzbudit dojem, že se žádná dovolená ne‑
koná. Šperky a cennosti si nafoťte - ne
kvůli chlubení na sociálních sítích, ale
jako důkaz při případné krádeži, kdy
policie ocení informace o ukradených
cennostech, účtenky i fotografie. Vhod‑
né je také vytáhnout cennosti pouze při
konkrétní příležitosti, jinak mít vše ulo‑
ženo na bezpečném místě, zabezpečit je.
Pokud se zloděj do domu dostane, ale
nebude z něj mít co odnést, škoda tak
vznikne „jen“ na zabezpečení domu.

Nejhorším možným scénářem je si‑
tuace, kdy i přes všechna bezpečnostní
opatření zjistíte, že jste byli vykradeni.
Policie však doporučuje zachovat klid
a hlavně nic neuklízet, na nic nesahat.
Nacházíte se totiž bohužel na místě
činu a jakýmkoli zásahem byste mohli
odstranit stopy vedoucí k dopadení pa‑
chatele. Pohotově zavolejte policii, která
vše zdokumentuje a ještě za čerstva za‑
čne vše vyšetřovat – je tak vyšší šance,
že lupiče brzy vystopují. Rozhodně však
nechoďte do domu, pachatel by zde stá‑
le mohl být a loupež by se tam mohla
změnit na napadení překvapeného
majitele domu.
Je smutné, že děláme vše pro to, aby‑
chom se měli dobře a koupili si, co se
nám líbí a nakonec to musíme ještě tak‑
to bránit. Opatření však musíme přizpů‑
sobit aktuálním poměrům a ty si nyní
vyžadují obezřetnost. Pokud kolem na‑
šeho domu jezdí pomalu vůz, po vesnici
se pohybují podezřelé osoby, nebo na‑
jednou několik dní po sobě stojí na ulici
podezřelé auto, které jste tu dříve nevi‑
děli, raději informujte policii a nechte je
celou situaci prověřit – nemusí o nic jít,
nebo to naopak může zachránit vás či
sousedy před vykradením. Nepodceňte
zabezpečení domu, jelikož průměrná
škoda způsobená krádeží se pohybuje
okolo 44. 000 korun, což je mnohem
více, než kolik utratíte za bezpečnost‑
ní prvky. Dnes se navíc můžete přidat
do sousedských hlídek, které v obcích
hojně vznikají, nebo sdílet informace
o nebezpečí na sociálních sítích. Nejen
jednotlivci, ale i vesnice mají své profily,
kde mimo jiné informují o podezřelých
osobách či možném nebezpečí. Můžete
být také v opačné roli, kdy vy něco zve‑
řejníte, sepíšete varování o podezřelých
osobách a zabráníte tak šíření možné‑
ho nebezpečí. Jediný příspěvek může
během chvíle sdílet až několik tisíc lidí
a pachatelům se tak nadobro zavře hned
několik dveří.
Renata Skulínková
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STOLNÍ TENIS:

Vánoční nadílka již od 16. prosince

V neděli 16. prosince přijeli do Klobouk
mladí stolní tenisté břeclavského regionu.
Domácí oddíl byl pověřen pořádáním okres‑
ních přeborů nejmladšího a staršího žac‑
tva. Opět se reprezentantům naší TJ dařilo.
Vybojovali 9 medailí.
V sobotu 22. prosince uspořádala TJ Sokol
Brumovice memoriál Antonína Kunického. Prvním vítězem
se stal kloboucký Petr Svoboda, který vyhrál i odpolední tur‑
naj v Hodoníně. Ještě ve stejný den zvítězil Jaroslav Kratochvíl
v kvalitně obsazeném turnaji v Rebešovicích.
Středa 26. 12. tradičně patřila stolním tenistům. V tělo‑
cvičně ZŠ se konal vánoční turnaj, který je pro pozvané oddí‑
ly i jednotlivce. Byl kvalitně obsazen, a tak to favorité neměli
vůbec lehké. Stejně k žádnému překvapení nakonec nedošlo.
V závěrečném finále proti sobě nastoupili dva bývalí hráči klo‑
bouckého oddílu. Díky lepšímu servisu a tvrdému silně roto‑
vanému forhendovému topspinu zvítězil Petr Svoboda a obhá‑
jil tak prvenství z minulého roku. Bylo to jeho třetí turnajové
vítězství během jednoho týdne. Druhý skončil Miloš Berger
(Kunovice) a třetí místo vybojoval Pavel Volek ml.

dorostenců. Probojoval se tím na Mistrovství republiky, které
bylo 30. března v Havířově. Tam po počáteční porážce vyhrál
dalších pět zápasů a díky tomu obdržel pohár za druhé místo
v soutěži útěchy. Jedno vítězství mu chybělo k zisku medaile ve
čtyřhře. Se svým spoluhráčem Filipem Hromkem z Hodonína
skončili na 5. až 8. místě.

Play‑off dorostu: Klobouky 2. místo (zleva: Ing. t P. Halas – hlavní
rozhodčí, Jiří Šubík, Ondřej Huták, Daniel Dostál, Ondřej Pilát,
Dominik Dostál)
V dubnu skončily také mistrovské soutěže. Žádný náš tým
nesestoupil. V porovnání s předcházející sezónou nastalo vel‑
ké zlepšení u A mužstva hrajícího krajskou soutěž II, které
vybojovalo krásné třetí místo. Protože posílilo, bude hrát na
základě úspěšného jednání příští sezónu krajskou soutěž I. tří‑

Vánoční turnaj: (zleva: Pavel Volek 3. místo,
Petr Svoboda 1. místo, Miloš Berger 2. místo)
Ve Strážnici se 19. ledna za účasti několika klobouckých
stolních tenistů sváděly boje s nejmenším míčkem o titul pře‑
borník Jihomoravského kraje mladšího žactva. Na základě
umístění v krajských žebříčcích byli nominováni Ema Bedři‑
chová, Pavla Hutáková a Ondřej Pilát. Bronzovou medaili vy‑
bojovala společně s Dohnalem z Řeznovic Ema Bedřichová.
Už samotná nominace je odměnou pro naše stolní tenisty za
jejich výkony v průběhu roku.
O den později patřila lanžhotská sportovní hala děvčatům
a chlapcům dorosteneckého věku. Hrály se zde krajské přebo‑
ry. Jiří Šubík z našeho oddílu vyhrál ve skupině jeden zápas,
a to k postupu do dalších bojů nestačilo. Mnohem lépe se daři‑
lo Petru Svobodovi. Stal se přeborníkem Jihomoravského kraje
v soutěži jednotlivců, ve smíšené čtyřhře a byl druhý ve čtyřhře
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dy. Mužstva „béčka“ hrající OP I a „céčka“ hrající OP III se
umístila na 8. místě. Družstvo „D“, za které hrála jen mládež
oddílu bylo šesté. O druhém místě dorostenců rozhodlo zá‑
věrečné play‑off, které se hrálo v Kloboukách za účasti čtyř
nejlepších kolektivů po dlouhodobé soutěži. Ve finále naši
chlapci prohráli po boji s MSK Břeclav 3:5.

Regionální turnaj v Kloboukách:
Mladší žactvo: Ondřej Pilát 1. místo (druhý zprava)

V neděli 12. května uspořádal oddíl regionální turnaj
mládeže. Za účasti 49 stolních tenistů ze sedmi oddílů se nej‑
lépe dařilo klobouckým dětem. V kategorii mladšího žactva
byl nejlepší Ondřej Pilát, mezi staršími vyhrál Ondřej Huták,
v dorostencích byl první Jiří Šubík. Mezi nejmladším žactvem
byl nejlepší Daniel Hanák z Morkůvek, který jednou týdně
trénuje v Kloboukách.

Regionální turnaj v Kloboukách:
Starší žactvo: Ondřej Huták 1. místo (první zleva)
Mládež oddílu se do poloviny května zúčastňovala žeb‑
říčkových turnajů, na které jsou zvány nejlepší děti JmK.
Mladším žákyním se dařilo 18. května v Rájci Jestřebí. Ema
Bedřichová byla čtvrtá a Pavla Hutáková se umístila na pátém
místě.
Oddíl stolního tenisu připravuje ve spolupráci s SKST Ho‑
donín k MDD exhibici, na kterou zve všechny obdivovatele
nejmenšího míčku. Termín bude včas oznámen.
Pavel Volek st.

Devět měsíců po volbách
Od posledních komunálních voleb uteklo necelých de‑
vět měsíců a můžeme se těšit z úspěchů nového starosty
a Rady města, navíc je na čase trochu začít hodnotit. Čím
začít? Každá domácnost obdržela zdarma časopis Větrný
mlýn, kde jsou podány všechny informace o tom, co se ve
městě v nejbližší době plánuje.
Nové vedení města to vůbec nebude mít snadné. Býva‑
lý starosta Ing. Z. Lobpreis novému starostovi nepřipravil
solidní podmínky pro převzetí funkce. Začnu skládkou
komunálního odpadu, která je naplněna, přitom rozšíření
spolu se stavebním povolením není připraveno ani pro‑
jekčně. Dalším takovým problém, který zůstal vyřešit, byla
mramorová deska na památku vlastenců, co byli za proti‑
fašistický odboj mučeni a popraveni v Kounicových kole‑
jích. Při výstavbě sokolovny, kde byla původně umístěna,
ji bývalá radnice nově umístila pod schodiště Městského
úřadu tak nešťastně, že žádný kameník ji kvůli nebezpečí
poškození nechtěl odmontovat. Musela být vyrobena re‑
plika, aby se to nějak vyřešilo. Tak trochu nechápu, proč
bývalý starosta Lobpreis během výstavby sokolovny, která
trvala necelé dva roky, mramorovou desku umučených
vlastenců nenechal uložit do depozitáře muzea. Při slav‑
nostním otvírání sokolovny mohla být na svém místě.
K nové sokolovně chci ještě podotknout, že si občané stě‑
žují na špatnou tamní akustiku, přičemž je více než jasné,
že oprava nové (!) sokolovny tak, aby mohla sloužit jako
kulturní centrum, nebude levná.
Další taková záhadná věc, která se mě, přiznám, do‑
týká osobně: proč jsou na začátku ulice Příhon, do které
jezdí pramálo aut, retardéry? Nechci do věci primárně
vnášet osobní hledisko, ale můj nemocný syn Robert byl
před léty připoután na elektrický vozík, přes tyto retardéry
se překlopil a nefunkční vozík byl tři měsíce v opravě. Má
manželka na zastupitelstvu žádala, aby dva kusy retardéru
byly odmontovány, marně. Trvalo několik měsíců, než byl
jeden retardér odmontován. Nyní se už polovina retardé‑
rů uvolnila samovolně.
Vyjadřovat se k našemu nejstaršímu národopisnému
muzeu se mi moc nechce. Ale je umístěno v chátrajícím
křídle zámku a opravu bezpodmínečně potřebuje. Dotace
12 mil. Kč stačit nebude. Celá věc nebude jednoduchá, ale
doufám, že se to novému mladému vedení podaří vyřešit.
Jako i veškeré další dědictví, které mu bývalá radnice při‑
pravila.
Zároveň bych rád vyslovil skromné přání, aby se vybu‑
dovala splašková kanalizace spolu se zatrubněním potoka
od ulice Krátké po ulici Příční.
Čím tento svůj příspěvek zakončit? Snad upřímným
přáním. Přeji novému starostovi Pavlu Volkovi a nové
Radě města hodně rozvahy, trpělivosti a jen a jen samý
úspěch. Do dalších voleb je hodně času, a tedy i příleži‑
tosti všechny své plány zrealizovat. Mám to také za sebou.
Jen to nejlepší přeje první porevoluční starosta města
Ing. Jindřich Koubek
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Květen – září

Významná data
v historii Klobouk,
končící 9evítkou

9

1749 / 270 let

1869 / 150 let

1. září zábrdovičtí konventuálové prodávají Klobouckým půl
panské hospody na novou radnici.

25. července zemřel významný katolický kněz Jiří Vrba.

V kronice K. J. Bukovanského najdeme znění kupní smlouvy:
Listina z roku 1749 o koupi obecní radnice:
My Christopherus Georgius Matuška, svatého kanovnického řádu
Premonstrátského kláštera Zábrdovic, blíže města Brna, Abbas,
Pater Abbas Perpetuus kláštera Nové Říše, jakož i u svatého Kříže a Mostu svatého Jana v království uherském probošt, Colegii
Apostolici Croto – notarius Honoris Juratus a prelat v markrabství moravském, Cyrillus Krigiš, toho času převor a celý Convent
kláštera Zábrdovického tímto listem známo činíme: že jsme na
poníženou žádost našich poddaných městečka Horních Klobouk, a to za primátora Lorence Háka, purkmistra Pavla Bdinky
a rychtáře Frant. Háka z příčiny, že se jim Rathaus (pozn. radnice) zbořil, k budoucímu užívání a obecnímu shromáždění půl
naší panské hospody od strany Rezidence, (pozn. pozdější zámek)
jednu maštal z dolní strany, při kteréžto mlat obecní míti mohou, půl zahrady, jakž všechno již vymíněno jest, a ostatně dvůr
neb dvorce společně, obecně a sousedsky pod tím hospodským,
za Dvě sta osmdesát zlatých (šajnů, asi 180 Kč) peněz hotových
odprodali. Na potvrzení toho náš podpis a obyčejné pečeti. Jenž
se stalo v klášteře zábrdovickém dne 1. Septembris roku 1749.
L:S: Christopherus, opat
L:S: Cyrillus Krigisch, převor a celý Convent zábrdovský

1849 / 170 let
26. června – na základě císařského nařízení byl v Kloboukách
zřízen okresní soud.
Do roku 1848 připadaly obce, ležící v dnešním břeclavském
okrese, ke 12 panstvím, mezi něž patřilo i panství kloboucké.
Císařským nařízením byla dne 14. června 1849 schválena nová
soudní organizace, která od 1. června 1850 začala fungovat.
Nejnižším a základním článkem soudní soustavy se staly okres‑
ní soudy. V Kloboukách byl okresní soud zřízen 26. 6. 1849, ale
pracovat začal až v roce 1850. Byl umístěn zpočátku v pronajaté
budově č. 101, později ji obec kloboucká koupila od statkáře
Josefa Duffka za 6 000 zl. Roku 1899 byla provedena přístavba
k tomuto domu č. 101. Soud byl v Kloboukách až do roku 1949.
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Narodil se 6. srpna 1797 v Mutěnicích
u Hodonína rolnickým rodičům. Po
ukončení Národní školy v Mutěnicích
studoval v Brně a roku 1820 byl vysvě‑
cen na kněze. V letech 1827–1835 byl
profesorem na bohosloveckém ústavu
v Brně. Po smrti klobouckého faráře
a děkana Josefa Růžičky se roku 1835
stal katolickým farářem v Kloboukách
a působil zde až do své smrti v roku
1869. Předcházela ho pověst revolucionáře, který byl ve třicá‑
tých letech 19. století v úzkém spojení s politickými italskými
a polskými vězni, kteří byli vězněni na Špilberku v Brně. V Klo‑
boukách byl Jiří Vrba znám jako nesmlouvavý Slovan s velkým
zapálením pro svobodu slabých a utlačovaných. Za své zásluhy
byl Jiří Vrba jmenovám roku 1867 kanovníkem kapituly br‑
něnské, biskupským a konzistoriálním radou. Kronikář J. K.
Bukovanský jej popisuje jako kněze velmi svědomitého, u far‑
níků oblíbeného, založil několik nadací na podporu chudých
studentů. Zemřel 25. července 1869 a je pochován na hřbitově
u katolického kostela. Více informací o jeho osobnosti je mož‑
né dohledat v knize Jakuba Vrbase Pohledy do minulosti Klo‑
bouk, str. 181.

1869 / 150 let
15. června se narodil Antonín Kodytek.
Narodil se ve Slaném u Kladna mlynáři
Janu Kodytkovi a jeho ženě Marii, roz.
Kostelecké jako nejmladší ze 7 sou‑
rozenců. Po ukončení obecné a měš‑
ťanské školy vystudoval Obecné vyšší
gymnázium ve Slaném a následně Práv‑
nickou fakultu na Karlově univerzitě,
kterou ukončil roku 1896. Po ukončení
studií zastával místo soudních úřední‑
ků v Olomouci, Litovli, Kojetíně, kde se také oženil. Roku 1902
nastoupil v Kloboukách u Brna na místo soudního adjunkta
a od roku 1910 se zde stal okresním soudcem až do roku 1919,
kdy přešel do Brna a stal se zemským soudním radou poru‑
čenského soudu. Roku 1934 odešel do důchodu, žil u své dcery
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Ludmily Novotné v Brně, kde 15. 12. 1954 zemřel. Pochován je
na hřbitově ve Vranovicích. Antonín Kodytek byl dvakrát že‑
natý – po smrti své první ženy Hedviky Serbouskové si vzal její
sestru Růženu, vlastní děti neměl, ale adoptoval 3 děti svých
zemřelých bratrů, které vychoval a nechal vystudovat.
Jeho působení v Kloboukách bylo velkým přínosem pro
naše město, aktivně se zapojoval do veřejného života, měl nej‑
větší podíl na založení klobouckého muzea. V zápise z valné
hromady místního odboru Národní jednoty z roku 1905 mů‑
žeme číst: …pan adjunkt Kodýtek počal pečovat o zřízení ná‑
rodopisného muzea v Kloboukách a konal v létě řadu vychá‑
zek a přednášek v okolí, kdež zároveň zaznamenány památky
ještě zachovalé…
Ve volném čase se věnoval umělecké činnosti – maloval
krajiny, zátiší i portréty (jeho obraz olejomalba Kloboucké
hody visí v kanceláři tajemnice), věnoval se sochařské tvorbě,
byl i literárně činný. Ke Kloboukům měl vztah i po svém od‑
chodu do Brna, zajímal se o dění ve městě a zůstal v kontaktu
s několika rodinami.

1939 / 80 let
4. května byla zřízena mateřská škola pro děti do 6 let.
Žádost o zřízení mateřské školy v Kloboukách podala místní
školní rada 4. května 1939 a již 6. května t.r. nastoupila první
učitelka Marie Pešková, byl proveden zápis, k němuž se dostavi‑
lo 50 dětí. Protože nebyla k dispozici žádná místnost, byl dětem
vyhrazen prostor před sokolovnou, kam se navezla hromada
písku, lopatičky a bábovičky, později byly pořízeny čtyři lavič‑
ky. V případě nepohody využívaly děti sokolovnu. Tato situace
trvala půl roku, po prázdninách byla mateřská škola umístěna
do učebny evangelické nedělní školy, kam byly pořízeny lavice,
židličky a skromné nejnutnější pomůcky a hračky. Tyto začát‑
ky kloboucké mateřské školy probíhaly bez oficiálního povole‑
ní, které přišlo 2. 10. 1940, ale již 19. září 1940 byla z nařízení
protektorátní vlády mateřská škola v Kloboukách uzavřena po
celou dobu války.

1959 / 60 let
Byla založena hudební škola jako pobočka hustopečské lidové
školy umění.
V letech 1920–1955 učil hře na housle a klavír majitel soukro‑
mé hudební školy Eduard Odstrčil, v období let 1938–1960
soukromě vyučovala hru na klavír Stanislava Štefanová a v ob‑
dobí protektorátu vyučoval na své soukromé hudební škole Ru‑
dolf Zavadil. Roku 1859 byla založena hudební škola, pobočka
hustopečské Lidové školy umění. První ředitelem byl Josef Za‑
pletal a po něm Marie Fialová. Učebny v prvních letech byly
zřízeny v domě U Zelinků, dnešní Zevyt a v zámeckém nádvoří
v domě u Fillů. Vyučovalo se hře na housle, klavír a harmoni‑
ku, školu navštěvovalo 58 žáků (28 žáků klavír, 18 akordeon
a 12 hru na housle).

1969 / 50 let
V červnu byla odvezena Bahnerova Loď.
Pamětníci si jistě pamatují na velkou klobouckou raritu – loď,
která mnoho let stála za plotem naproti hřbitova. Postavil ji
mlynář Jaroslav Bahner letech
1945–1947 za pomoci Ing. Zdeň‑
ka Nademlýnského, který praco‑
val u pražské firmy jako stavitel
lodí a autodopravce Novotné‑
ho z Kašnice. 18 metrů dlouhý
a 5 m široký remorkér byl v červ‑
nu 1969 odvezen, nějaký čas pod
jménem Izabela brázdil vody
Dunaje a poté natrvalo zakotvil
v zátoce Vlčie hrdlo u Bratislavy.
Jeho poslední majitel, Štefan Ki‑
zůr, jachtař a námořník z Holíče,
si v ní udělat své bydlení.
V srpnu byl proveden odstřel domu č. 584 pro stavbu hotelu.
Byla dokončena instalace výbojového veřejného osvětlení.
Byla provedena demolice domu č. 3 a 4 pro stavbu budoucí pošty.

Oslava 80. výročí založení Mateřské školy v Kloboukách včetně
programu proběhne v sobotu 28. září 2019 jako součást podzimního jarmarku.

1929 / 90 let
15. září brněnský biskup Dr. Josef Kupka posvětil pod kostelem
novou sochu sv. Václava.
Sochu vytvořil sochař Martin Po‑
lák, krumvířský rodák, který je
autorem sochy rolníka u vchodu
do bývalé hospodářské školy, po‑
mníku obětem padlých v 1. svě‑
tové válce. Opravena byla roku
1961 a v devadesátých letech 20.
století bylo doplněno chybějící
kopí a zrestaurován nápis: Svatý
Václave, vévodo české země, nedej
zahynout nám ni budoucím.

1979 / 40 let
Byla dokončena stavba zdravotního střediska.
Dana Bobková

foto: archiv Města Klobouky u Brna a kronika Města Klobouky u Brna
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POVÝŠENÍ KLOBOUK NA MĚSTO
I. část

zdobené typickými velkomoravskými vlnovkami, čtyři železné
šipky, pozůstatky kování dřevěného vědérka a zvláštní lahvo‑
vitá nádoba, která v době, kdy kniha vznikala, byla na Moravě
naprosto ojedinělá. Dnes již víme, že napodobovala římské
láhve na víno a podobná spolu se džbánem byla nalezena např.
na pohřebišti nedaleko Velkých Bílovic. Kloboucká láhev tak
dokládá přinejmenším konzumaci vína na Kloboucku už v 9.
století. Jestli zde byla také pěstována vinná réva, nevíme, ale
v nedalekých Mikulčicích byla nalezena zrníčka z hroznů…
Z mladšího období, které označujeme jako mladohradišt‑
ní a datujeme jej do 10.–12. století, podle J. Skutila pocházely
kostrové hroby nalezené v trati Staré Hory, v nichž mj. byly
vedle lidských koster nalezeny také mince – denáry, datované
do druhé poloviny 11. století. Další osídlení z mladohradištní
doby podle nelokalizovaných nálezů je zde na základě nale‑
zených střepů keramiky z intravilánu města doloženo rovněž.
Osada se dostala někdy kolem přelomu 12. a 13. století
nebo dokonce již na sklonku 12. století do rukou knížecího
úředníka Lva z Klobouk, který ji s několika dalšími vesnicemi
v průběhu prvního decenia 13. století daroval nově založené‑
mu klášteru řádu premonstrátů v brněnských Zábrdovicích.
Častou tradicí je kladeno Lvovo sídlo nad Klobouky za
kapli sv. Barbory, kde se rozkládá trať Hradisko. Je to ale omyl,
protože zde nebyl žádný zdroj vody, nemluvě již o tom, že
odtud nepochází ani jediný úlomek mladohradištní kerami‑
ky, což by se zde nepochybně mělo dochovat, protože poloha
nikdy nebyla v časném středověku ani později osídlena. Po‑
kud zde Lev s přídomkem z Klobouk (ten je doložen u jeho
jména již na sklonku 12. století) nějaké sídlo měl, a údajně se
zde 14. května 1211 zastavil český král Přemysl I. Otakar, aby
Vavřinec Kohl, Obraz Lva z Klobouk. Kol r. 1830. MKl. Reprofoto
Josef Špaček. (Pod obrazem nápis: LEO COMES DE IN KLOBAUK
BURGI IN ZABRDOVICZ Dn9, PROVINCIAE BRUNENSIS CAM
‑HEINARIUS CANONIAM ZABRDOVICENSEM Ad. 1210. MUNIFI‑
CENTISSIME FUNDAVIT [Lev, hrabě z (a) na Kloboukách, pán měs‑
tečka Zábrdovice, komorník Brněnského kraje, založil nejštědřeji
roku 1210 zábrdovickou kanonii], překlad M. Švábenský).

K

lobouky patří ke starému historickému jádru slovan‑
ského osídlení zdejšího kraje s kořeny v období velko‑
moravském v 9. století. V první práci, kterou napsal
archeolog Josef Skutil a vydalo kloboucké muzeum v roce
1939 pod názvem Pravěké nálezy na Kloboucku, autor uvá‑
dí: „U kříže při silnici do Morkůvek, kde už dříve před válkou
byly vykopávány často hroby, jež však propadaly zkáze, objevi‑
ly se 18. IV. 1920 po sesutí břehu, vzniklého průkopem silnice
Klobouky‑Morkůvky, stavěné r. 1906, tři kostrové hroby, které
zachránil V. Bretschneider…“ Dále pak podrobně popisuje, že
ve třech hrobech, z nichž jeden patřil zřejmě významné oso‑
bě, neboť mj. obsahoval dvě železné ostruhy, se nalezly nádoby
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Nálezy z hrobů u Morkůvského kříže. Hliněná láhev a slovanská
nádoba, železné ostruhy. 9. stol. Sbírky Městského muzea Klobou‑
ky. Foto Josef Špaček.
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přivítal čtyřletou uherskou princeznu Alžbětu, dceru uher‑
ského krále Ondřeje II. a Gertrudy z Meranu, která byla ve
slavnostním průvodu odvážena jako nastávající manželka pro
landkraběte Ludvíka, muselo jeho sídlo – dvorec s hospodář‑
ským zázemím – stát někde jinde. Vzhledem k jeho zbožnosti
(a zbožnosti obou jeho manželek Žofie i Rejčky, které se po‑
dílely na založení zábrdovického kláštera) je nanejvýš pravdě‑
podobné, že dvorec stával na ostrožně, kde dnes stojí i kostel
sv. Vavřince, jenž byl původně asi kostelem označovaným jako
kostel vlastnický, který zde zůstal i po zániku dvorce a časem
získal farní funkci. A tak můžeme předpokládat, že tam, kde
dodnes stojí kostel, stál i Lvův dvorec, neboť přestěhování
kostela na jiné místo by odporovalo církevním zvyklostem,
případně by bylo spíše výjimkou. Vzhledem k tomu, že čas‑
ně feudální dvorce s vlastnickými kostely stávaly zpravidla
na okraji vsi na vyvýšeném místě, odpovídalo by naše tvrzení
tehdejším zvyklostem.

Nakročení k budoucímu městu tedy můžeme hledat již
v osídlení z doby velkomoravské, kdy zde existovalo osídlení
doložené kostrovými hroby, z nichž jeden patřil k významné
osobnosti, doložené v hrobovém nálezu párem ostruh. Kde se
rozkládala ona ves zatím nevíme. Každopádně ale mladohra‑
dištní osídlení, opět doložené pohřebištěm s denáry ve Sta‑
rých Horách, pravděpodobně leželo v té části Klobouk, která
nesla název Ohava. Stará slovanská sídla byla rozložena vždy
kolem potoků, které obyvatelům poskytovaly vodu. Je tomu
tak i v Kloboukách, kde původní slovanskou vsí protékal
potok Myjavka, i v ostatních okolních vesnicích – v Borko‑
vanech, Šitbořicích, Divákách, Boleradicích či Morkůvkách,
zatímco v osadách zakládaných až ve století třináctém v dů‑
sledku zvyklostí přinášených německými kolonisty, se stávala
osou vesnice komunikace. Tak tomu bylo v našem okolí např.
v Krumvíři nebo Brumovicích.
PhDr. Emil Kordiovský

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU MALÍŘŮ Z KLOBOUK
… Díky pořadatelům se my nepoučení dozvídáme z galerie i příležitostné výstavy, kde
v menších městech mohou nabídnout nejen nesmělé pokusy, ale i originální a vyspělá
díla umělců, od těch intenzivních až po zkušené autory. Nikde však nenajdete tolik
artefaktů věnovaných jedné lokalitě – tak jako na regionálních výstavách. O to větší
dík autorům, jejich rodinám, a hlavně poklona před mravenčí prací organizátorů – dát
veřejnosti nahlédnout do tvůrčí pokladnice „Kloboucka“ v roce stoletého výročí vzniku
samostatné Československé republiky. Děkuji za hluboký zážitek. Radim Zezula, Brno
… Děkujeme za krásný zážitek a velké překvapení. Některé obrazy by si zasloužily
umístění v Národní galerii.
… Mysleli jsme si, že Klobouky a Kloboucko je zapomenutý kraj jižní Moravy, ale výstava je obrovský počin. Odvedli jste kus poctivé a dobré práce, gratulujeme. Vojtkovi
z Břeclavi
… Vážený pane, jelikož se ve sněhu nedá nic dělat, pročítám si Sborník výstavy v Kloboukách a musím vám všem ještě jednou poděkovat za precizní práci, kterou jste zde
odvedli. Jsem rád, že vzpomínka na otce a jeho díla nejsou zapomenuta. Ruda Foret

Tímto se ještě vracíme k Výstavě obrazů malířů z Klobouk,
která se uskutečnila ve dnech 28. 9.–14. 10. 2018 v sále Sokolovny v Kloboukách.

B

yla to velmi zajímavá výstava,
dala prostor všem našim míst‑
ním umělcům ať již starším, nebo
nové mladé generaci. Podtržením celé
akce bylo krásné prostředí společenské‑
ho sálu Sokolovny, uspořádání výstavy
na panelech doplněné o životopisy jed‑
notlivých malířů. Na výstavě bylo pre‑
zentováno 20 malířů a celkem 237 obra‑
zů, které zapůjčili místní občané.
Z celkového pohledu lze jen kon‑
statovat, že tvůrci celé výstavy, a to pan
Jaromír Spak a Ivan Pitlach, nenechali
nic náhodě a připravili spolu s dalšími
občany pěknou podívanou s velice pěk‑
ným ohlasem široké veřejnosti. Kdo při‑
šel, byl překvapen, kolik je a bylo mezi
námi umělců, jež jsme potkávali a po‑
tkáváme, a ani nevíme, že jsou obdaro‑
váni takovým nadáním.
Výstavu navštívilo celkem 1.769 ob‑
čanů – nejen místních, ale i ze širokého
okolí. V knize návštěv si můžeme přečíst
dokonce postřehy lidí z Brna, Ostravy,
České Třebové, ze Znojma apod. Naši
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výstavu navštívili i známí malíři jako je
Antonín Vojtek z Břeclavi, Josef Dobeš
z Krumvíře a mnoho dalších význam‑
ných malířů našeho regionu. Překvapivá
byla i návštěva syna Rudy, malíře Rudol‑
fa Foreta, který se přijel podívat z velké
dálky, nebo synové, dcery i vnuci malíře
Vlastimila Strašila, Oldřicha Kordiov‑
skýho, Františka Ludina, Františka Duš‑
ka, Josefa Hutáka, Viktora Brettschnei‑
dera, Vladimíra Kachnáče, Vladimíra
Schwarze, Františka Šťastného, Aleše
Janšty, Ludvíka Valouška a v neposlední
řadě i Karla Ličmana.
Překvapením ale byly obrazy novo‑
dobých malířů, jež jsme zde také moh‑
li zhlédnout v celé jejich kráse. Velice
příjemné i oku pohledné obrazy ma‑
lířky Aleny Sirné nás přenesly do dob
minulých, především zpět k lásce ke
starým mistrům italské renesance. Své

kouzlo mají i obrazy malířky a foto‑
grafky Blanky Holáskové, která se za‑
měřila na krásu, klid a čistotu přírody.
Neméně krásná díla můžeme spatřit
u malířky Dagmar Klaškové. Našla in‑
spiraci na Vysočině – můžeme tak vidět
zimu i jaro v lese, kopretiny, rybník na
Vysočině, krajinu s obilím, vlčí máky
a další překrásná díla. Pozornost ale
upoutaly obrazy Dany Bobkové a Pavlí‑
ny Krmelové. Zde se snoubí historie se
současností, láska k umění a velice cit‑
livé pojetí celkové proměny života. Za
zmínku stojí i obrazy Jaromíra Spaka,
který hledá tvůrčí práci v přírodě a její
rozmanitosti. Výstava ukázala, že máme
v současné době v Kloboukách naděj‑
né malíře, kteří svými díly a především
nadšením tvoří pokračovatele v práci
starých mistrů a jsou důkazem toho, že
malířství zde má své hluboké kořeny.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
na druhé pololetí 2019

22. 6. 2019

Dětský den v historickém stylu /fotbalové hřiště

10. –11. 8. 2019 Svatovavřinecké hody s DH Sobúláci
24. 8. 2019

Odehrávky hodů

31. 8. 2019

Bohumilické hody s DH Šardičanka

28. 9. 2019

Svatováclavský jarmark

2. 11. 2019

Rozbité demižóny (DS Foor Hustopeče) /sokolovna

8. 11. 2019

Lampionový průvod

23. 11. 2019

19. společenský večer s dobročinnou aukcí /sokolovna

30. 11. 2019

Mikulášská diskotéka /sokolovna

1. 12. 2019

Adventní trh /náměstí

1. 12. 2019

Rozsvěcování vánočního stromu /náměstí

8. 12. 2019

Koncert Cimballica /evangelický kostel

15. 12. 2019

Setkání pod vánočním stromem v Bohumilicích

27. 12. 2019

Předsilvestrovská zábava /sokolovna

Změna programu vyhrazena.
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O zdárný průběh a bezpečnost celé
výstavy se postaraly naše ženy – dů‑
chodkyně pod vedením paní Ludmily
Soukupové. Dohlížely na pořádek, klid
a pohodu, příjemnou atmosféru, a za to
je jim potřeba vyslovit uznání a dík.
A co dál? To je otázka, kterou si
klademe do budoucna. Chtěli bychom
navázat další výstavou, která by nás pře‑
nesla do historie i současnosti našeho
městečka, představit široké veřejnosti
další šikovné občany, ať už v rámci fo‑
tografického umění, rukodělné práce či
ukázek užitého umění. Vždyť v Klobou‑
kách máme tolik šikovných lidí, kteří
s pokorou a jim vlastním nadáním mají
naší mladé generaci co říci.
Jaromír Spak

Žítkovské
čarování
V neděli 7. dubna 2019 jsme měli
tu čest v Kloboukách přivítat vzác‑
ného hosta, PaedDr. Jiřího Jilíka.
Tento spisovatel, publicista, scé‑
nárista, držitel ocenění Osobnost
Moravy 2016 a velký milovník
Slovácka nám přijel povídat o své
úspěšné knize Žítkovské čarová‑
ní. Fenomén lidové magie Bílých
Karpat pocházející z dávné minu‑
losti a osud žítkovských bohyní
do kloboucké sokolovny přilákal
spoustu návštěvníků. Žítkovské
bohyně byly úžasné ženy obdaře‑
né výjimečnými schopnostmi léčit,
pomáhat lidem a vidět do budouc‑
nosti. Své umění si předávaly z ge‑
nerace na generaci až do roku 2001,
kdy poslední z žítkovských bohyní
zemřela ve věku 97 let. Poutavé vy‑
právění pramenilo nejen ze studia
starých zápisků, ale především ze
setkávání autora s poslední žítkov‑
skou bohyní, Irmou Gabrhelovou.
Jménem Kulturní komise posíláme
PaedDr. Jilíkovi obrovské poděko‑
vání za velmi poutavou přednášku.
Za Kulturní komisi Marie Kotasová
Adámková
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XXXI. ročník folklórního festivalu regionu Hanácké Slovácko

KRAJ BEZE STÍNU
(15. – 16. 6. 2019)

K

dyž jsme v červnu 2017 plni do‑
jmů z jubilejně naladěného folk‑
lórního víkendu opouštěli areál
národopisného stadionu V Krumvíři, ří‑
kali jsme si: „Tak zase za dva roky!“ Rok
se s rokem sešel a už teď bychom vám rádi
alespoň ve zkratce představili, na co se
v letošním ročníku můžete těšit. Termín
konání bude již tradičně druhý červnový
víkend, tj. v sobotu 15. června a v neděli
16. června. Sobotu nám stejně jako v mi‑
nulých letech moderátorsky zpříjemní
Magdalena Múčková a nedělí nás také
již tradičně provede David Pavlíček. Celý
festival bude zaznamenáván Ton studiem
pro Český rozhlas Brno.

SOBOTA
Program festivalu odstartuje v sobotu
v 15. hodin vernisáží výstavy „Od svítání
do soumraku“ v místním muzeu. Účin‑
kovat zde bude také Šohajíček Násedlo‑
vice. Autorkou pořadu je Věra Colledani.
Asi v 17. hodin se rozezní úvodní
znělka na národopisném stadionu, začí‑
náme jako vždy na place u stánků pod
kaštanem. I tentokrát se můžete sváteč‑
ně naladit ochutnávkou vín z několika
vinařství Hanáckého Slovácka spoje‑
nou s vystoupením mužského sboru
Krumvíř, dále zde zazpívá mužský sbor

Dobrý ročník Velké Bílovice a zahraje
CM Primáš.
Od 18.30 hodin bude na jevišti probí‑
hat soutěž o nejlepšího tanečníka slovác‑
kého verbuňku, regionální kolo pro Ha‑
nácké Slovácko. Doprovází CM Šmytec.
Dále účinkuje sbor ZUŠ Klobouky a ví‑
tězové dětské verbířské soutěže našeho
regionu. Vítěz postupuje přímo do finále
soutěže na MFF Strážnice. Autorem po‑
řadu je Jan Šafařík.
Po skončení celého programu se cent‑
rum dění přesune opět k vinařským stán‑
kům, kde (pokud počasí dovolí) proběh‑
ne beseda u cimbálu s muzikou Primáš.

NEDĚLE
Nedělní program zahájí
program dětských sou‑
borů a muzik od 14. ho‑
din. Účinkují: Pantlička
Krumvíř, CM Primáš,
Salajenka a Salajenečka
Dambořice, CM Friš‑
ka, Ždáničánek Ždánice,
CM ZUŠ Klobouky, Dět‑
ské taneční studio Ondrášek
Brno. Pořad autorsky připravuje
Marie Šebestová.
Z obcí Hanáckého Slovácka se nám
letos představí Boleradice, jejichž pro‑

gram připravuje trojice autorů – Franti‑
šek Koráb, Marek Koráb a Jindra Demela.
Následuje tematický program dospělých
folklórních souborů regionu Hanácké
Slovácko s názvem „Práca nepočká“. Au‑
torkou pořadu je Zuzana Martinková.
Dále se můžete těšit na hosta z jiného
regionu, tentokrát z Horňácka. Pomysl‑
nou třešničkou na dortu ročníku 2019
pak bude závěrečný koncert cimbálové
muziky Musica Folklorica.
Po celou dobu programu je pro ná‑
vštěvníky připraveno bohaté občerstve‑
ní klasické (pro pány i více druhů piva)
i tradiční (přesňáky, beleše, pekařské
tyčinky), půjčovna dek, jarmark lido‑
vých řemesel – bižuterie s folklor‑
ními motivy, Ateliér Graffe,
FolklorKA, vařečky, koře‑
ní, Bujonka, klobouky,
trička s folklorními
motivy atd.
Přijměte tedy naše
pozvání a přijeďte do
Grumvířa! Přesvědčíte
se jistě o pravdivosti slov
Boženy Němcové: „Hudba je sladká, líbezná mluva,
každému srdci srozumitelná!“
Za programovou a organizační radu
KBS – Petra Konečná

kloboukyubrna.eu
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BATERKOMÁNIE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
SOUTĚŽÍME VE SBĚRU BATERIÍ
Přineste v období od 1. května do 31. října
do sběrné nádoby na městském úřadě použité baterie.
Zvýšíte tím šanci, že právě naše město vyhraje v soutěži.
SBĚRNÝ BOX JE UMÍSTĚN VE VESTIBULU MĚSTSKÉHO ÚŘADU.
Mezi tři nejúspěšnější města, která odevzdají nejvíce baterií, bude rozdělena prémie

až 100.000 Kč

na jimi vybrané charitativní či obecně prospěšné projekty.
Detailní pravidla soutěže najdete na baterkomanie.ecobat.cz.
Sbírají se běžné spotřebitelské baterie
(jednorázové monočlánky i dobíjecí akumulátory).

Hnízdění sov v Bohumilicích
V minulém čísle zpravodaje jste si,
milí čtenáři, mohli přečíst zprá‑
vu o zimování kalousů ušatých na
klobouckém náměstí. Kalousi ušatí
v Kloboukách i Bohumilicích zi‑
mují již mnoho let, většinou v po‑
čtech čítajících desítky zvířat. Letos
kalousi v Bohumilicích dokonce
poprvé úspěšně zahnízdili, a to
ve starém hnízdě holuba hřivnáče
na vzrostlých jírovcích pod areá‑
lem společnosti Pavlovín. Během
měsíce března bylo na hnízdě vi‑
dět inkubující samici, které samec
v noci přinášel potravu. Po vylíh‑
nutí samice mláďata dál zahřívala
a samec přinášel potravu i jim. Ta
se u kalousů běžně skládá z růz‑
ných drobných savců, nejčastěji
pak hrabošů polních. O užitečnosti
této sovy tedy nemůže být žádných
pochyb. V dubnu již byla na hnízdě
dobře viditelná tři vzrostlá mláďa‑
ta. Ta postupně hnízdo opouštěla
a pohybovala se v okolních větvích.
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Samice hlídající mláďata je vůči vetřelcům velmi nedůvěřivá.
Ačkoliv bílý prachový šat malých
soviček na zeleném pozadí doslova
svítil, jen málokdo je na vysokých
stromech zaznamenal. Mnohem
nápadnější byla mláďata večer
a v noci, kdy se po mnoho dnů ozý‑
vala hlasitými mňoukavými zvuky.
Mláďata připomínající bílé plyšové

koule mohl všímavý pozorovatel
na jírovcích spatřit ještě na začátku
května. Nyní už jsou plně vzletná
a své rodiče opustila. Nezbývá než
jim do života popřát hodně štěstí
a spoustu ulovených hrabošů!
Marie Kotasová Adámková
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Úžasná svatba

Kašpárkovo divadlo

Jaro je již tradičně obdobím svateb a to platí
samozřejmě i v našem městě. Ta dubnová, která se odehrála konkrétně v sobotu třináctého
v místní sokolovně, byla rozhodně jedna z těch
nezapomenutelných.

V období 9.–12. května 2019 jsme na klobouckém náměstí
měli divadelní kamion. Ten hostil Kašpárkovo loutkové diva‑
dlo, které pro děti hrálo každý den jiné představení. Děti se
mohly přijít podívat na několik tradičních českých pohádek,
jako jsou například pohádka O Budulínkovi a liškách, O Čer‑
vené Karkulce či O perníkové chaloupce. Pohádky byly hrány
s původními dřevěnými marionetami pocházejícími z počát‑
ku minulého století, a to včetně jejich kostýmů a omalování.
Věříme, že všichni, kdo jste na některou pohádku přišli, jste si
představení hrané i stoletými loutkami užili.

Když má být něco opravdu dokonalé, obvykle se to poka‑
zí. Taková byla pointa divadelního představení Úžasná svatba,
které bravurně ztvárnili herci z divadelního souboru AMADIS.
Tříhodinové vystoupení bylo velmi poutavé, plné vtipných pří‑
hod a skvěle ukázalo, jak se může zamotat vše okolo vás – včet‑
ně vztahů, a to přímo ve svatební den. No uznejte sami, jen
málokdo se dokáže během jedné noci opít, zamilovat, možná

Marie Kotasová Adámková

Královna barev
V sobotu 25. května 2019 kloboucká sokolovna hostila dal‑
ší divadelní soubor, kterým bylo Divadýlko z pytlíčku. Di‑
vadýlko nám představilo pohádkovou komedii Královna
barev plnou fantazie, humoru a výrazných loutek. Hlavním
hrdinou byl princ Modrásek hledající si nevěstu v několika
různobarevných královstvích. Jak už to někdy bývá, nakonec
princ zjistil, že štěstí mu celou dobu leželo doma u nohou.
Děti si divadlo velmi užily, společně s loutkami si zazpívaly
romantickou písničku a sympatickému princi moc fandily.

i podvést svoji snoubenku a nic z toho si ve svatební den nepa‑
matovat. Do toho přidejte nervózní nevěstu, její rodiče a svěd‑
ka a každému musí být jasné, že z tohoto bude dobrý příběh!

Za Kulturní komisi města Marie Kotasová Adámková
Představení shlédlo ten večer celkem 90 diváků z Klobouk
i okolí a všichni byli nadmíru spokojeni. O tom ostatně vypo‑
vídaly také úsměvy a vtipné poznámky návštěvníků, o které se
mezi sebou dělili celou cestu domů. I já jsem se při představení
dobře bavila, nasmála se a uvědomila si, že bychom neměli náš
život hodnotit podle vzhledu okolí, ale podle toho, s kým daný
moment prožíváme. Celkovou organizaci divadla za naši re‑
dakci moc chválím a společně také věříme, že se jedná o jednu
z mnoha kulturních příležitostí, na které se můžeme setkat se
spoluobčany, dobře se pobavit a vidět zase něco nového.

Nabízím k pronájmu dům
4+1 v Kloboukách u Brna.
V případě zájmu volejte tel.
775 084 377.

Renata Skulínková
foto: Jakub Špaček
kloboukyubrna.eu
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Když se mele, tak se mele

F

ilozofií Společnosti přátel Větřáku
je vytvářet podmínky pro setkává‑
ní lidí, pořádat kulturní akce, které
povznášejí a vždy přidat něco navíc, aby
akce získala punc jedinečnosti. Letoš‑
ní ročník nesl název „Když se mele, tak
se mele“ podle stejnojmenné povídky
Jakuba Špačka, která se stala předlohou
pro divadelní představení v režii paní
Jarmily Janouškové. Původně měla akce
proběhnout u mlýna, ale kvůli příliš vy‑
sokému riziku nepříznivého počasí byla
přesunuta do sokolovny. Akce, na níž se
podíleli i Mužáci z Klobouk, Moravské‑
ho Žižkova a Čejkovic, i přesto přilákala
více než 250 platících diváků, kteří kro‑
mě komponovaného programu mohli
ochutnat víno klobouckých vinařů, lu‑
xusní sýry z Farmy Pálava nebo nakou‑
pit medové výrobky z Hovoran. Na čepu

bylo pivo ze smíchova a k potěše žalud‑
ku se před sokolovnou ohřívala uzená
kýta, cigára a párky v rohlíku. Děti pak
mohly ochutnat trdelník nebo využít
malování na obličej, které probíhalo na
ochoze sokolovny.
A kdo si zakoupil originální skle‑
ničku, mohl hlasovat v anketě o nejlepší
víno roku 2019. V té získal nejvíce hlasů
a tím pádem i prvenství se svým tramí‑
nem červeným pan Pavel Vinter, který si
odnesl hlavní cenu – koštýř s originál‑
ním potiskem. Z řad hlasujících diváků
byl vylosován pan Vlastimil Bobrovský,
který získal cenu kulturní v podobě
dvou lístků do divadla.
Děkujeme všem, kteří se na akci po‑
díleli a opět pomohli dobré věci. Ať už
malým či velkým ochotníkům, na je‑
jichž vystoupení budeme dlouho vzpo‑

mínat, tak i Mužákům, vinařům a všem
dobrovolníkům. Poděkování patří také
městu Klobouky, které přispělo finanč‑
ním darem a bezúplatným pronájmem
sokolovny, panu Ladislavu Vašulkovi
za dodání potravin a v neposlední řadě
taky vám všem, kteří jste přišli. Věří‑
me, že jste se dobře bavili, popovídali
si s přáteli u dobrého vína a zazpívali
u cimbálu, i když tentokrát v sokolovně,
nikoli u mlýna.
A příště? Kdo ví. Rádi bychom vám
nabídli něco nového a neotřelého. Ale
k tomu bude třeba intenzivního žhavení
mozku, nejspíše u dobrého kloboucké‑
ho vína v některém z místních sklípků.
Rozhodně se ale už teď můžete těšit na
spoustu zábavy.
Za SPV Jakub Špaček

Mužáci z Klobouk u Brna
Sbor Mužáků z Klobouk vznikl v roce
1979. Náš repertoár se skládá hlavně
z písní Hanáckého Slovácka zapsaných
ve zpěvnících sběratelů pánů Bíma, Suši‑
la a Bartoše. Sbor měl ze začátku 14–16
členů. Pravidelná účast byla na Kraji beze
stínů v Krumvíři a postupem času i na
dalších akcích v našem regionu. Spolu‑
práce byla s CM Vonica, písně vybíral
a nacvičil pan Ing. Josef Doné. Samo‑
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zřejmostí je každoroční zpívání zavádky
na domácích hodech. Také jsme byli při‑
zvání k natáčení alba písní z Hanáckého
Slovácka v doprovodu CM Vonica, a to
roku 1983 v Ostravě. Několikrát jsme se
zúčastnili folklorního festivalu ve Strážni‑
ci, naposledy v loňském roce. Dále stojí za
zmínku naše účinkování v pražských di‑
vadlech, a to Realistickém v představení
Maryša (1989) a Národním při inscenací

Rok na vsi (1993), kde náš sbor doprová‑
zel písněmi z našeho regionu. Kromě vy‑
jmenovaných akcí bychom ještě zmínili
např. „Setkání se sousedy“ v Rakousku
(1992). Dnes má soubor 14 členů, jak pů‑
vodních, tak nově příchozích. Snažíme se
v činnosti sboru pokračovat a těšíme se
na další akce.
Petr Moučka a Jan Svoboda
foto: Jakub Špaček

VĚTRNÝ MLÝN 2/2019

SPOLEČNOST PŘÁTEL VĚTŘÁKU:
nejde jenom o Větřák

Společnost přátel Větřáku nepořádá jen kulturní akce, jak by si mnozí z vás mohli myslet.
Ty jsou cestou k zajištění prostředků, které chceme použít na další projekty, na nichž ve volném
čase pracujeme. „Jdi a udělej kolem sebe hezky“ – to je motto, které provází naši činnost, a žene
nás kupředu.
Starou zbořit, novou vytvořit

Po stopách větrných mlýnů

Naším dlouhodobým cílem číslo jedna
je zbudování nového kiosku u větrného
mlýna místo staré boudy a jít tím naproti
požadavkům doby na podporu turismu.
Vytvořit příjemné zázemí pro návštěvní‑
ky mlýna především v letní sezóně a do‑
přát jim vychlazený nápoj po úporném
šlapání do kopce. Tento cíl se nám poda‑
řilo prosadit u vedení města a s projek‑
tem by se mělo začít už v příštím roce.

S rekonstrukcí boudy úzce souvisí náš
další plán. Málokdo z vás asi ví, že v bou‑
dě je historický lis na víno z roku 1853.
Nejlepší roky už má za sebou, proto
tento těžký dubový lis čeká na renovaci
a umístění k jedné z klobouckých vinic.
Můžete se tedy těšit na další zkrášlení
jednoho z už tak pěkných míst tímto
historickým kouskem.

Plánem číslo tři je ambiciózní projekt
s pracovním názvem Větrná stezka.
Záměrem je vytvořit turistickou trasu
kolem Klobouk po místech, kde dříve
stávaly větrné mlýny. Jednotlivá zasta‑
vení by se neměla opírat pouze o histo‑
rická data, ale měla by vtipnou formou
znázorňovat příběhy a legendy, které se
váží k těmto místům a dát stezce punc
jedinečnosti a tím přitáhnout pozornost
potenciálních návštěvníků města. Uva‑
žujeme v této souvislosti i o řezbářském
sympoziu, které by probíhalo v centru
města a jehož výsledné výtvory by byly
umístěny na daná stanoviště. Ale na tyto
úvahy je zatím ještě brzy. Všechny tyto
plány připravujeme ve svém volném
čase, a navíc budeme v mnoha přípa‑
dech muset oslovit i majitele pozemků,
kterých by se stezka dotkla. Je tedy prav‑
děpodobné, že nám realizace zabere ješ‑
tě mnoho úsilí. Věříme však, že bude vel‑
kým přínosem pro „větřákový turismus“
v našem městě a mnohým občanům

Lis u mlýna

Výroba rozcestníků

Lis přímo u vinic

osvětlí zašlou historii větrných mlýnů
v Kloboukách.

A ještě něco navíc
Kromě výše jmenovaných projektů
se snažíme udržovat životní prostředí
i drobnými aktivitami, jakou je napří‑
klad každoroční brigádnický úklid klo‑
bouckého okolí nebo nákup či výroba
odpadkových košů na exponovaná místa
v odpočinkové zóně města. Např. ke kos‑
telu sv. Vavřince jsme nainstalovali dva
nové odpadkové koše, díky nimž už není
u kostela tolik poházených odpadků.
Všechny tyto aktivity vyžadují
spoustu času a bohužel i finančních pro‑
středků. Proto je potřeba říci, že každým
podpořením naší akce podporujete zá‑
roveň i zkrášlování našeho města a jeho
okolí. A o to nám jde. Abychom tu měli
po všech stránkách hezky a nemuseli se
za naše město stydět. Děkujeme proto za
vaši podporu.
Za SPV Jakub Špaček

Instalace odpadkových košů ke kostelu
kloboukyubrna.eu
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Nádražák – rock na kolejích

V

e dnech 17.–19. 5 2019 se are‑
ál bývalého vlakového nádraží
v Kloboukách u Brna zapsal do
historie Klobouckého regionu. Ve výji‑
mečně krásných, slunečných dnech, se
zde uskutečnil nultý ročník rockového
festivalu, který pořadatel nazval výstiž‑
ným názvem dle prostřední, ve kterém
se konal „Nádražák – rock na kolejích“.
Tento festival uspořádala společnost BV
Brumovice výtahy, s. r. o., pod záštitou
pana Jaroslava Bobka, jednatele společ‑
nosti, který byl i hlavním strůjcem my‑
šlenky tohoto festivalu. Myšlenky využít
volný prostor na nádraží a přinést do
města, ve kterém žijeme, trochu kultury
a zábavy z rockového soudku.
Rockový festival byl pojat revivalově,
tzn., že vystupující amatérské kapely hrá‑
ly především písně od profesio‑
nálních kapel.
V pátek 17. 5. festi‑
val zahájila bratislav‑
ská kapela POISON
CANDY. Hudebně
talentované slečny
z Bratislavy, které
sebou přivezly po‑
řádnou dávku sloven‑
ského šarmu, zahrály na
výbornou a návštěvníky
pro začátek velice pozitivně
rozehřály. Další hvězdou pátečního ve‑
čera byla skupina AC/DC revival z Par‑
dubic. Tito rockeři dodali vystoupení
i patřičné doprovodné efekty, jako jsou
například zvon a světelná či párová děla,
která se vážou na nejznámější písně, což
výborně podtrhlo atmosféru koncertu
a toto bylo znát i na burácejícím ohlasu
diváků. Dalo by se říci, že svou muzikou
potěšili bezmála tři generace návštěvní‑
ků. Páteční nářez rockové muziky zakon‑
čila kapela ALIENS z Velkých Pavlovic,
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která ještě v pozdních večerních hodi‑
nách fanoušky rocku pořádně roztančila.
V sobotu 18. 5. počasí festivalu
opravdu přálo. Slunce areál krásně vy‑
hřálo a návštěvníky festivalu
rozpálila hned první kape‑
la sobotního programu
SALVATORI z Olbra‑
movic. Odměnou pro
dvoudenní návštěvní‑
ky byla bohatá tom‑
bola. Po vylosování
tomboly následovalo
další velké překvapení
v podobě ohňostroje.
Nutno dodat, že se jedna‑
lo o opravdu krásný zážitek,
doplněný hudbou, která celý dojem
z ohňostroje umocňovala.
Velkou hvězdou sobotního večera
byla kapela KOŽUCH – Kabát
revival ze sousedních Mor‑
kůvek. Kapela byla vskut‑
ku fantastická, o čemž
nás přesvědčil i obrovský
dav skandujících fa‑
noušků. Songy od
Kabátů v podání
této kapely byly
opravdu podány
a zahrány, jak se
říká, s láskou. Festival
zakončila kapela BEZKO‑
FEINU z Ivančic, která roz‑
jetý dav fanoušků nenechala
vydechnout, a všichni si patřičně
užívali, tančili a kapela tak udělala
hezkou tečku na závěr celého festivalu.
Hudební produkce probíhala na
opravdu velkolepém profesionálním pó‑
diu, jehož součástí byly i světelné rampy
s efekty a samozřejmě vynikající zvuko‑
vá kulisa. Na festivalu bylo postaráno
i o chuťové buňky návštěvníků, nechybě‑

la zde výborná, osvědčená cigára z udír‑
ny, 12° točené pivečko a další bohaté ob‑
čerstvení. Pro pohodlí návštěvníků byly
k dispozici party stany s posezením
a dostatečný počet parkova‑
cích míst. Nechybělo soci‑
ální zázemí a na bezpeč‑
nost chodu festivalu
dohlížela bezpečnost‑
ní agentura.
Přípravy na festi‑
val probíhaly ze stra‑
ny pořadatele skoro
měsíc. Do příprav se
zapojilo několik nad‑
šenců z řad dobrovolníků
a zaměstnanců firmy a dle
ohlasů můžeme soudit, že rock
se po kolejích rozjel opravdu pořádně
a pobavil stovky návštěvníků. Klobouky
u Brna takovou dávku rocku zažily vůbec
poprvé, ale jak řeklo několik návštěvní‑
ků a příznivců této muziky: „přišli jsme,
viděli jsme, slyšeli jsme a za rok chceme
přijít zase“.
Závěrem je nutno podě‑
kovat za uspořádání této
akce panu Jaroslavu
Bobkovi, který celý
tento projekt vy‑
myslel a zaštítil.
Další velké díky
patří panu Mar‑
tinu
Babáčkovi,
Richardu Pučálkovi
a všem ostatním po‑
řadatelům za obrovskou
pomoc a podporu.
Při děkovaní nelze vynechat VÁS, ná‑
vštěvníky festivalu „Nádražák – rock na
kolejích“, bez Vás by to nikdy nešlo a za
rok se snad znovu potkáme…„DÍKY“
Iveta Jelínková
foto: Jakub Špaček
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Pálení čarodějnic
v Bohumilicích

3. ročník PIVNÍ SLAVNOSTI
13. 7. 2019, od 13 hod.

S blížícím se májem každoročně nastává filipojakubská noc,
o které se v mnoha obcích drží lidový zvyk pálení čarodějnic.
V Bohumilicích pálení čarodějnic slavíme jako příchod jara,
kdy každoročně pořádáme pochod kolem ukončený táborá‑
kem s opékáním špekáčků. Letos bylo počasí na přelomu dub‑
na a května poněkud nestálé, a tak byl tradiční pochod odlo‑
žen na dobu, kdy bude stabilnější počasí bez deště. Zatím se
tedy v Bohumilicích konal pouze táborák. Ten připadl na úterý
30. 4. 2019 a konal se od podvečerních
hodin v prostorách školního klubu.
Ve dvoře byl připraven oheň, kde
si děti i dospělí mohli opéct špe‑
káčky či dát nějakou jinou dob‑
růtku a k tomu pití. Pro děti,
které byly unaveny skotačením
okolo ohně, byly ve třídě míst‑
ního školního klubu nachystány
hračky, a tak si děti mohly odpo‑
činout a pohrát si. Navzdory tomu,
že většina dne byla deštivá, se počasí
v podvečer již umoudřilo, a tak se všichni
dobře bavili do pozdních večerních hodin.

Black Roses BORKOVANY

• Na čepu 10 pivních speciálů
z malých pivovarů
• Gril
• Malování na obličej
• Soutěže
• Kolo štěstí

Ludmila Adámková
foto: Marie Kotasová Adámková

Black Roses Borkovany pořádá

3. ročník GULÁŠOFEST
14. 9. 2019

8 druhů soutěžních gulášů od amatérských kuchařů.
V ceně vstupného 200,- neomezená konzumace gulášů
a sladkých dezertů.
…………………………………………….........................................................

Chceš se zúčastnit se svým kulinářským dílem?
Odměny pro všechny soutěžící:
Příspěvek 1 000,– na suroviny
Věcná odměna

AKCE BEZ VSTUPNÉHO
FB: BlackRosesBorkovany
Tel: 702 293 848

Tradiční ostatkové
posezení
Dne 2. 3. 2019 proběhlo v Bohumilicích
v prostorách školního klubu tradiční
ostatkové posezení. Na ostatkové sobot‑
ní odpoledne byli přizváni 2 harmoni‑
káři, aby zpříjemnili atmosféru zimního
dne. Všichni, kdo mají rádi zvuk tohoto
nástroje, se zpěvem nadšeně připojili
k harmonikářům, kteří osazenstvo ba‑
vili celé odpoledne. A aby to nebylo jen
o zpěvu, činily se také místní hospo‑
dyňky, které připravily ukázky postních
dobrůtek pro zpříjemnění nálady. Velké
díky patří všem, kdo se postarali a orga‑
nizačně zajišťovali tuto vydařenou akci.
Té se každoročně účastní nejen místní,
ale i přespolní, kteří si vždy pochvalují
dobrou náladu a vynikající pohoštění.
I proto mají bohumilické ostatky vždy
hojnou účast a účastní se jich nejen do‑
spělí, ale i děti.

A kdo to vlastně vyhraje, rozhodne porota z nejnáročnějších –
samotní konzumenti na Gulášofestu.
FB: BlackRosesBorkovany
Tel: 702 293 848
Email: dolezalova77@gmail.com

TĚŠÍME SE
NA VAŠI ÚČAST

Ludmila Adámková
foto: Marie Kotasová Adámková
kloboukyubrna.eu
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Společenská kronika
Blahopřejeme občanům,
kteří od 16. 02. 2019 do 20. 05. 2019
oslavili životní jubileum:
70 let
Miroslava Ambrosová, Dlouhá
75 let
Božena Hutáková, Údolní
Jarmila Balátová, Nádražní
Jarmila Jakoubková, Brněnská
80 let
Hedvika Klementová, Břízová
85 let
Miluška Pilátová, Dlouhá
90 let
Karel Odstrčil, Dlouhá
Tomáš Kurdiovský, Jiráskova
94 let
Věra Vypilová, Sadová

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti:
Dara Skaláková
Tomáš Vas
Ella Musilová
Jan Rožnovský
Katka Huková
Eliška Hájková
Filip Černín
Barbora Moučková
Adéla Moučková
Ela Ivičičová
Matyáš Štercl
Navždy nás opustili:
Všetulová Jaroslava, roč. 1952
Šebesta Josef, roč. 1929
Vavrik August, roč. 1936
Ducháč Marek, roč. 1970
Jandlová Anna, roč. 1945
Pala Jaroslav, roč. 1948

HLEDÁME
PRACANTY
Město Klobouky u Brna
hledá nové technické pracovníky. Náplní práce bude
např. sekání trávy, úklidové práce či zimní údržba.
Vhodné jako přivýdělek
pro seniory či maminky
na rodičovské dovolené
formou dohody o provedení práce. Nástup možný
ihned. Pro více informací
se prosím obraťte na pana
starostu Pavla Volka.

Divadelní soubor VÝDUS hledá do svých řad nové mužské
tváře. Zájemci se, prosím, hlaste paní Janouškové na telefonu
603 442 089 či na e‑mailu klobouky‑dobra‑cesta@seznam.cz.
Těšíme se na vás!

95 let
Jarmila Patková, Sadová

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
Vážení čtenáři, nabízíme Vám mož‑
nost do zpravodaje Větrný mlýn
podávat inzerci. Pro další informace
(včetně možnosti barevné inzerce
formátu A4) či objednávky inzerce
prosím kontaktujte redakci na adre‑
se VetrnyMlyn@kloboukyubrna.cz.

Velikost

rozměr [mm]

cena jednorázově [Kč]

ročně (4 výtisky) [Kč]

1 strana A4

300x200

3.000

9.000

½ strany A4

150x200

1.500

4.500

¼ strany A4

120x125

750

2.250

⅛ strany A4

88x85

350

1.000

Větrný mlýn č. 2/2019
Občasník klobouckého regionu. Periodický tisk územně správního celku. Vychází 4x ročně. Vydává Město Klobouky u Brna.
Registrováno MK ČR E 11 783. IČ vydavatele 00283258. Odpovědný redaktor: Bc. Renata Skulínková. Členové redakce:
Mgr. Marie Kotasová Adámková, Jakub Špaček, Dana Bobková, Ludmila Adámková, Mgr. Dagmar Hrádková, Monika Koutná. Pokyny pro
psaní příspěvků: www.kloboukyubrna.eu/aktualni‑informace/zpravodaj/. Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky včetně fotografií na adresu
VetrnyMlyn@kloboukyubrna.cz, příspěvky do Kloboučku na adresu VetrnyMlyn@seznam.cz. Sazba: Jakub Špaček. Tisk: Tiskárna Domanja.
Vyšlo dne 10. 6. 2019 nákladem 950 výtisků. Uzávěrka č. 3/2019: 23. 8. 2019.
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Ostatkové posezení v Bohumilicích
Pálení čarodějnic v Bohumilicích

foto: Marie Kotasová Adámková

@KlobouckaKulturni
@klokulko

foto: Jakub Špaček

Tradiční kloboucký jarmark 1. května

@KloboukyUBrna

