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EDITORIAL
Drazí čtenáři, ráda se s vámi opět vítám u čtení a věřím, že jste si letošní léto
užili a načerpali dostatek tolik potřebné
energie. Letní období se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci, to ale rozhodně není důvod ke smutku. Tento první
z podzimních měsíců totiž přinese jistě
mnoho dobrého – mimo jiné také v pořadí již třetí číslo tohoto zpravodaje.

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

foto: Jakub Špaček
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V něm si připomeneme, jaké zážitky nás
potkaly přes léto a jaké nás teprve potkají
v době podzimu a adventu.
Za letní měsíce rozhodně stojí za
zmínku hody a hodové zábavy – ty proběhly v Kloboukách i v Bohumilicích a
my vám přinášíme několik fotografií a
informací nejen k aktuálním akcím, ale
také k hodům obecně a tradicím, které
zde byly ještě před naší generací. Zavzpomínat můžeme také na dětský den
a sportovní aktivity, které si mladí sportovci velmi užili.
Po všech těch aktivitách to vypadá, že
léto hned tak něco nepřekoná, ale není
třeba se obávat nudy – i ke konci tohoto roku se jistě dokážeme zabavit. Krom
zahájení školního roku nás čeká jistě překrásný podzim, který se podle módních
návrhářů letos ponese v duchu růžové a
oranžové. Budeme si moci (dámy třeba
v novém růžovém svetříku) užít stylové otevření nové modlitebny a herny
v Morkůvkách a v době ztišení si pak jistě
užijeme krásný advent.
Ať už se víc těšíte na zbarvené listy
podzimu, nebo na horký čaj a svíčky během adventního období a zimy, věřím,
že pro každého z vás bude v kulturním
kalendáři alespoň jedna událost, kterou
si nenecháte ujít. Já se například nemohu dočkat podzimního vyřezávání dýní a
následně tradičního zpívání pod vánočním stromem v Bohumilicích, které si
opět velmi užiju – a zde si vás dovolím
informovat o té největší změně, kvůli
které na letošní léto nikdy nezapomenu.
Letos si totiž poprvé užiju všechny akce
jako vdaná paní, se svým skvělým manželem. Takže vám nyní přeji to nejpříjemnější čtení, poprvé jako paní Suchánková a již nyní se těším na vaše reakce.

Renata Suchánková
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Uklízelo se prostranství před sokolovnou. Byla dovezena, nazdobena a postavena „mája“. Nezapomnělo se na pódium pro muzikanty, ani na lavice a stoly
pro diváky. Muselo se počítat i se špatným počasím, proto bylo nutné připravit sokolovnu. Samotné tradiční hody se
konaly v sobotu 10. a v neděli 11. srpna.
V Bohumilicích se začne v nejbližší
době budovat dětské hřiště. Bude vybaveno různými prolézačkami a jinými
atrakcemi. Stavební a montážní práce provedou místní občané. Jsem rád
a věřím, že děti z Bohumilic budou mít

v nejbližší době možnost toto zařízení
využívat.
Vážení čtenáři. Na závěr bych rád
poděkoval všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na zvelebování
Klobouk. Začnu u obyvatel DPS za trpělivost s jakou řemeslníky ve svých domácnostech při opravě bytů tolerovali.
Při děkování myslím na ty, kteří pomáhali při stěhování muzea. Rád také děkuji mladým pracovníkům za provedení
natěračských prací ve městě, na hřišti
a na hřbitově. Děkuji florbalovému oddílu za propagaci tohoto sportu v našem

městě a za organizaci velké sportovní
akce. Děkuji vám, kteří jste pomohli
nebo stále pomáháte při opravě katolické fary. Děkuji každému, kdo přiložil
ruku k dílu nebo se k tomu právě chystá.
Všem nám jde o to, aby byly Klobouky
i Bohumilice krásné, čisté a útulné, aby
se nám zde dobře žilo.

Pavel Volek
foto: Jakub Špaček

Slovo starosty

V

ážení spoluobčané. Léto končí,
většina z nás má zaslouženou
dovolenou alespoň částečně vybranou a vrátila se opět do pracovního
procesu. Pozorní občané si jistě všimli,
že se v našem městě usilovně pracovalo
také v době dovolených.
V minulém čísle VM jsem se zmínil
o nutných opravách v DPS. Pracovníci,
kteří prováděli stavební a instalaterské
práce, zjistili, že ani v jednom ze čtyř
opravovaných bytů nebyla provedena
izolace proti vlhkosti u vaniček pod sprchou. Navíc v jednom byly otvory pro
hmoždinky, do kterých bylo připevněno
sedátko, vyvrtány do odpadního potrubí. Díky těmto závadám se vlhko zdivem
dostávalo až do bytů a pomáhalo tak ke
vzniku a šíření plísní. Tak jsem se ptal
sám sebe. Kde se ztratila hrdost na kvalitu vlastní práce? Nyní jsou již všechny
čtyři byty opraveny a přeji jejich obyvatelům, aby se jim v nich dobře bydlelo.
Po nátěru plotu na hřbitově jsme
převezli všechny tři vstupní brány do firmy EST STAGE Technology, a.s. v Újezdu u Brna. Tam byly provedeny nutné
opravy, opískování a následovalo nastříkání kvalitní černou barvou. Došlo také
na opravu hřbitovních laviček. Malířské
a natěračské práce byly rovněž provedeny na různých místech Klobouk. Ve
sportovním areálu v Hájku mladí fotbalisté zkrášlovali sportovní zařízení. Pro
změnu, zástupci florbalového oddílu
natřeli zábradlí na náměstí, v ulicích Bří.
Mrštíků a Vinařské před budovou ZŠ.
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Došlo i na mostek přes Myjavku u bývalého Jihokovu v ulici Nádražní a zábradlí u Stavebnin pana Vlčka.
V červnu začaly přípravy na rekonstrukci klobouckého muzea. Všechny
exponáty, veškerý mobiliář, byly odvezeny a jsou uskladněny v různých
prostorách patřících Městu Klobouky
u Brna. Byla to nekonečná, velmi náročná a zdlouhavá práce. Výběrové řízení
vysoutěžila firma Hrušecká stavební
spol. S.R.O. se sídlem: U zbrojnice 588,
691 56 Hrušky. Celková finanční nabídka na dodávku stavebních prací byla
14 387 935,01 Kč bez DPH.
V době prázdnin se v našem městě
prováděly opravy městských komunikací. Z větších prací jmenuji položení
nového živičného povrchu na mostě
přes Myjavku v ulici Příční. Po dlouhou
dobu byl oprávněně kritizován vjezd na
parkoviště u zdravotního střediska z ulice Úvozní. I ten je opraven. Budu moc
rád, když tato zařízení budou dobře
sloužit ke spokojenosti řidičů a občanů
našeho města.
Na místo ředitele ZŠ byl vybrán pan
PaeDr. Vlastimil Kropáč. Bohužel jmenování nepřijal. To znamená, že je škola
v současné době bez ředitele a vedením
byla pověřena zástupkyně ředitele paní
Mgr. Jana Petrášová. Rada vypsala nové
výběrové řízení, které bylo ukončeno
31. 8. 2019.
Dne 29. května odstartovala ve městě Aš cyklistická štafeta, která pod názvem „Na kole dětem“ dojela do cílo-

vého města Znojma 8. června. Jednalo
se již o 10. ročník. Cílem této akce byla
finanční, materiální nebo jiná podpora
pro onkologicky nemocné děti. Záštitu
převzali hejtmani, primátoři a starostové z míst, kterými štafeta projížděla. Garantem byl pan Josef Zimovčák, který se
aktivně zúčastnil všech deseti ročníků
a jak je u něho zvykem, projel celou trať
na starodávném vysokém kole i tento
rok. Jedním z míst vybraných organizátory pro přivítání, projevy a krátké rozhovory bylo kloboucké náměstí. Cyklisté i jejich početný doprovod obdrželi
občerstvení, které v teplém počasí přišlo
všem vhod a od našich dětí 40 knížek.
Na další cestu se k mnohačlennému pelotonu přidalo i několik našich občanů.
Kloboučtí aligátoři postavili 13. června
na náměstí tři florbalová hřiště, která
v pátek 14. využily děti ZŠ a v sobotu a neděli se na nich uskutečnil velký
florbalový turnaj určený dospělým. Pro
mnoho místních obyvatel to bylo první
setkání s tímto sportem. Zástupci většiny týmů byli s kvalitou i organizací
turnaje spokojeni. Vyjádřili přání, aby
se tato sportovní akce opět opakovala.
Rád bych nyní vyjádřil svoji touhu. Přeji
klobouckému florbalu co nejdříve tolik
příznivců, aby organizátoři museli řešit
od příštího ročníku vybudování tribun.
V sobotu 2. srpna uspořádali stárci
předhodovou zábavu, kterou navštívilo
mnoho vyznavačů hudby, tance a zábavy. Byl tak zahájen týden prací na uskutečnění tradičních klobouckých hodů.

INFORMACE Z RADNICE
5. Zasedání Zastupitelstva města
Klobouky u Brna dne 18. 6. 2019
Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí:
• celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018
- bez výhrad
• zastupitelstvo města Klobouky u Brna
projednalo podklady k účetní závěrce
za rok 2018 a konstatuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku Města Klobouky u Brna
za rok 2018
• přidělení veřejné zakázky „Opravy
muzea v Kloboukách u Brna “ a rozhoduje o výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky, a to nabídky účastníka
Hrušecká stavební, spol. s r. o., sídlo:
U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ:
25585142, celková nabídková cena:
14 387 935,01 Kč bez DPH
• uzavření Smlouvy na „Opravy muzea
v Kloboukách u Brna“, se společností
Hrušecká stavební, spol. s r. o., sídlo:
U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ:

•

•

•

•

25585142, celková nabídková cena:
14 387 935,01 Kč bez DPH na dodávku
stavebních prací a pověřuje starostu
města jejím podpisem
záměr na prodej pozemků ve vlastnictví Města Klobouky u Brna v k.ú.
Krumvíř, parc. č. 920/28, 920/31,
920,32, 920/33, 920/34 a 920/35 – orná
půda o celkové výměře 8.852 m² za
cenu min. 20 Kč/m²
záměr na částečnou směnu pozemků
ve vlastnictví obce Krumvíř v k.ú. Klobouky u Brna, parc. č. 3566/7, 3565/15,
3565/3 a 3565/14 – orná půda o celkové výměře 930 m². Cena za ornou
půdu je min. 20 Kč/m²
odkup pozemků paní… – ost.plocha,
ost. komun. o výměře 13 m², část odstavné plochy, parc. č. 2567/256 – vodní plocha, koryto vodního toku o výměře 21 m² a 2567/254 – vodní plocha,
koryto vodního toku o výměře 25 m²
vše v k.ú. Klobouky u Brna. V ÚP veden pozemek parc. č. 1661/3 jako plocha DS – plocha silniční dopravy. Min.
cena pozemků je 20 Kč/m²
záměr na prodej pozemků ve vlastnictví Města Klobouky u Brna, parc.
č. 458/8 - zastav. plocha a nádvoří o výměře 112 m², 458/15 - zastav.

plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 21 m² a 458/24 - zastav. plocha
a nádvoří, společný dvůr o výměře
41 m² v k.ú. Kašnice za min. cenu
250 Kč/m²
• záměr na prodej části pozemku parc.
č. 1146/1 – ost.plocha, ost.komunikace o výměře cca 20 m² v k.ú. Klobouky u Brna. Žádost podala spol. CYRMEX, s. r. o., se sídlem Borky 608, 664
52 Sokolnice dne 22. 3. 2019 za min.
cenu 250 Kč/m². Po vypracování geometrického plánu, který bude hradit
kupující bude vyvěšen záměr na prodej
výše uvedené části pozemku
• záměr na prodej části pozemku parc.
č. 2455/1 v k.ú. Klobouky u Brna ve
vlastnictví Města Klobouky u Brna,
nově dle geometrického plánu č. 182974/2019 parc. č. 2455/17 – zastavěná
plocha o výměře 20 m² a podle geometrického plánu č. 1819-203/2019
parc.č 2455/16 – zastavěná plocha
o výměře 7 m². V územním plánu vedeny pozemky jako plocha BR – plochy
bydlení v RD. Min. cena 750 Kč/m²
• záměr na prodej pozemků ve vlastnictví Města Klobouky u Brna a to pouze parc. č. 2443/6 – zahrada o výměře
23 m², 2444/3 – orná půda o výměře
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157 m² a 2445/6 – jiná plocha o výměře 171 m² vše v k.ú. Klobouky u Brna
za min. cenu 250 Kč/m² parc. č. 2445/6
a 20 Kč/m² – parc. č. 2443/6 a 2444/3.
Část parcely č. 2458/5 neschvaluje
k prodeji
• smlouvu č. JMK059475/19/ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje, o poskytnutí účelové investiční
finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na „Pořízení
zásahového požárního automobilu“ ve
výši 500.000 Kč
• ve shodě s ust. § 7 zák.č. 202/2012 Sb.,
o mediaci, uzavření mediační dohody
v pozici žalované za účasti mediátora
JUDr. Filipa Horáka, se sídlem Radlická 376/11, 602 00 Brno s žalobcem společností Energie Pro, s. r. o.,
IČ 24701921, se sídlem U Sluncové
666/12a, Praha 8 v právní věci vedené
u Okresního soudu v Břeclavi, č. j. 17C
146/2018, na základě které se Město
Klobouky u Brna zavazuje k uhrazení
částky ve výši 617.079,09 Kč za odebrané energie- plyn, elektřina za část
roku 2016, 2017, plus úroky z prodlení. Žádný z účastníků nemá právo na
náhradu nákladů řízení
• poskytnutí finančního daru ve výši
10 tis. Kč a uzavření darovací smlouvy s Farním sborem ČCE Klobouky
u Brna, dar bude poskytnut z rozpočtu
města na pořízení krbových kamen do
multifunkční místnosti pro setkávání
všech generací
Zastupitelstvo města neschvaluje:
• prodej pozemku ve vlastnictví Města
Klobouky u Brna, parc. č. 317 orná
půda o výměře 1921 m² v k.ú. Bohumilice z důvodu možnosti realizace ČOV
pro obec Bohumilice. Pokud bude mít
žadatel zájem, může mu být pozemek
propachtován za obvyklých podmínek
• prodej pozemků ve vlastnictví Města
Klobouky u Brna, parc. č. 302 a 303
v k.ú. Bohumilice z důvodu, že část pozemků je v ÚP Města Klobouky u Brna
vedena jako plocha BR Z29 - vhodné
místo pro výstavbu izolovaných RD
nebo dvojdomů, tyto pozemky slouží
Městu Klobouky u Brna jako rezerva
k veřejnému záměru
Zastupitelstvo města pověřuje:
• starostu města podpisem mediační
dohody a dále pověřuje právního zástupce JUDr. Marcelu Andrýskovou,
advokátku sepsáním a dojednáním
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mediační dohody s žalobcem ve věci
žaloby společnosti Energie Pro, s. r. o.,
IČ 24701921, se sídlem U Sluncové
666/12a, Praha 8 a jejímu předložení mediátorovi a Okresnímu soudu
v Břeclavi

11. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 6. 6. 2019
Rada města schvaluje a souhlasí:
• pacht pozemku parc. č. 1856/2 – orná
půda o výměře 119 m². Pozemek bude
propachtován od 1. 10. 2019 panu…
cenu 3.500 Kč/ha/rok
• záměr na pronájem nebytových prostor – stávající pizzerie TWISTER
v přízemí budovy zámku na adrese
Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1,
parc. č. 1 o výměře 152 m², min. výše
nájmu 950 Kč/m²/rok s podmínkou,
že provozovna bude sloužit k poskytování služeb v oblasti pohostinství a občerstvení a případný zájemce předloží
podnikatelský záměr. Pronájem možný od 1. 7. 2019
• záměr na pronájem nebytových prostor, bývalý novinový stánek v prostorách menší čekárny přestupního
terminálu na nám. Míru, parc. č. 387/1
v k.ú. Klobouky u Brna. Výše nájmu
1.000 Kč/měsíčně. Pronájem možný
od 1. 7. 2019
• cenovou nabídku na „Výkon činnosti Technického a Autorského dozoru
a činnost koordinátora BOZP na akci
„Opravy muzea v Kloboukách u Brna“,
společnosti ASA expert, a. s. Ostravaautorský dozor za cenu 173.500 Kč
bez DPH, technický dozor za cenu
197.600 Kč bez DPH, BOZP za cenu
148.700 Kč bez DPH
• uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku BVA‑V-12/2019 s Úřadem
práce České republiky, pobočka Břeclav
• uhrazení nákladů na vystoupení cimbálové muziky na akci „Beseda u cimbálu pro seniory“ ve výši 10 tis. Kč,
kterou v místní části Bohumilice pořádá spolek Přátelé Bohumilic
• umístění pamětní desky Ing. Josefu
Moravovi bývalému dlouhodobému
řediteli Střední zemědělské školy v Kloboukách u Brna na budově MěSOŠ

12. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 18. 6. 2019
Rada města:
• vyhlašuje konkurz na obsazení funkci
ředitele/ky Základní školy, Klobouky
u Brna, příspěvkové organizace, Vinařská 29, 691 72 Klobouky u Brna,
s předpokládaným nástupem 1. 1. 2020
• pověřuje starostu města požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o určení členů konkurzní
komise a vyzvat ředitele ZŠ Klobouky
u Brna, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků
školy do konkurzní komise a doložil
zřizovateli zápis o této volbě
• schvaluje zveřejnění inzerátu, který
tvoří přílohu č. 1 zápisu, v Učitelských
novinách, na www.kloboukyubrna.cz,
na www.jmskoly.cz a na úřední desce
města Klobouky u Brna.
• schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2019
na přijetí daru pro Městskou střední
odbornou školu Klobouky u Brna ve
výši 113.068 Kč od společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK, a. s., Brumovice.

13. Schůze Rady města
Klobouky u Brna dne 1. 7. 2019
Rada města schvaluje a souhlasí:
• vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele akce „ Rekonstrukce sportoviště - ZŠ Klobouky u Brna „ a pověřuje
starostu města jednáním s Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy, ve věci kompletního zajištění
výběrového řízení veřejné zakázky za
cenu ve výši cenu 42.000 Kč plus DPH
a zajištění realizačního managementu
projektu ve výši 30.000 Kč plus DPH
• pronájem nebytových prostor provozovny – stávající pizzerie TWISTER
v přízemí budovy zámku na adrese Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, parc.
č. 1 o výměře 152 m² v k.ú. Klobouky
u Brna panu…za cenu 12.033 Kč/měsíčně s účinností od 1. 9. 2019.
• zajistit výrobu a následnou koupi nerezových cedulek od firmy SET SERVIS
k očíslování hrobových míst a označení volných hrobových míst. Je potřeba cca 1400 ks cedulek pro hřbitov
v Kloboukách u Brna a Bohumilicích.
Jednáním pověřuje starostu Města
Klobouky u Brna.

• návrh „Smlouvy o dílo – Klobouky
u Brna – kanalizace v ulici Masarykova“, návrh smlouvy, který bude součástí zadávacích podmínek pro výběrové
řízení na dodavatele akce.
• návrh „Dohody o narovnání“, uzavřený mezi Městem Klobouky u Brna
a společníky společnosti „Sdružení
pro výstavbu kanalizace Klobouky
u Brna“. Na základě této uzavřené dohody vyplatí „Sdružení pro výstavbu
kanalizace Klobouky u Brna“ Městu
Klobouky u Brna slevu z ceny díla ve

výši 1.140.000 Kč bez DPH a současně touto dohodou dojde k vypořádání
všech dosavadních reklamací
• vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele pro akci „Výměna oken na části
budovy zámku“
• v souladu se Směrnicí č. 17, upravující
poskytování darů z rozpočtu města –
příspěvek pro stárky ve výši 10 tis. Kč
na pořádání Svatovavřineckých hodů.
• cenu tepla za období 6/2018-6/2019
v Domě s pečovatelskou službou

ve výši 638 Kč/ GJ
Rada města jmenuje:
• konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy v Kloboukách u Brna
Rada města neschvaluje:
• záměr na pronájem části pozemku
parc. č. 63/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 37 m²

Replika pamětní desky Našim hrdinům
umístěna v sokolovně
„16. prosince 1945 byla v kloboucké sokolovně uspořádána smuteční vzpomínka na všechny
krajany, kteří v době německé okupace obětovali své životy za naši svobodu. Zároveň byla odha‑
lena pamětní deska bratřím Sokolům Františku Pacákovi, Jaroslavu Kuxovi a Ludvíku Wolfovi,
kteří byli roku 1942 v Brně popraveni.“
Tak zní zápis v kloboucké obecní kronice z roku
1945. Tato deska byla umístěna do středu levé–severní
zdi v sokolovně. Součástí
pietní desky byl i půlkruhový reliéf umístěný těsně
nad desku, jehož autorem
byl sochař Martin Polák.
V souvislosti s celkovou rekonstrukcí sokolovny v roce
2014 byla deska i s reliéfem
přemístěna do chodby radnice pod schody vedoucí
do 1. patra budovy. Do dokončené a nově otevřené
sokolovny se deska zpět již
nevrátila i proto, že další
přesun by již „nepřežila“.
Protože mnoho klobou
ckých občanů je přesvědčeno, že pamětní deska
umučeným vlastencům–Sokolům patří do sokolovny, jak o tom rozhodli naši
předkové, nechal současný
pan starosta Pavel Volek

zhotovit repliku desky i reliéfu. V případě reliéfu se
nejedná o věrnou kopii, nýbrž o práci stejných rozměrů
i motivu, provedenou jiným
materiálem–keramikou, jehož technologie zpracování
neumožňuje věrně okopírovat originál. Také při instalaci v sokolovně nebylo
možné umístit desku do
stejného místa, proto byl vybrán výklenek na schodišti,
který se nabízel jako nejvhodnější prostor. Věřím, že
bude důstojným místem pro
vzpomínku na tři klobou
cké učitele, jejichž jména
jsou s budovou sokolovny
a historií Sokola spojována
a jimž, stejně jako dalším
klobouckým umučeným občanům, patří naše velká úcta
a obdiv.
Dana Bobková
foto: Jakub Špaček
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Pečovatelská služba Města Klobouky u Brna
Informace pro zájemce o pečovatelskou službu

KOMU NENÍ PS URČENA

Pečovatelská služba města Klobouky u Brna se poskytuje na území města Klobouky u Brna a v místní
části Bohumilice v domácím prostředí klientů na základě jejich individuálních potřeb.

• osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy PS města Klobouky u Brna o poskytování sociální
služby – pečovatelské služby.

POSLÁNÍ

ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O PS

• poskytovat potřebnou podporu a péči (sociální služby) rodinám s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, seniorům a osobám se zdravotním postižením bydlícím ve městě Klobouky
u Brna a místní části Bohumilice (dále jen „klienti“), kteří se v důsledku nepříznivé sociální situace,
stáří, zdravotního postižení či omezení nemohou plně postarat o svoji osobu či domácnost;
• poskytovat klientům sociální službu tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí,
aby nemuseli opustit své domácnosti a byli co nejméně závislí na cizí pomoci;
• podporovat běžný způsob života klientů – pomoci jim udržet životní styl, na který byli doposud zvyklí;
• podporovat klienty v udržování kontaktů s jejich vrstevníky a okolím;
• poskytovanou péčí přispívat k zachování důstojnosti života klientů a úcty k jejich stáří.

Dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů, § 91 odst. 3, může PS města
Klobouky u Brna odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby – pečovatelské služby, pokud:
• neposkytuje službu, o kterou zájemce o PS žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru
poskytovatelů sociálních služeb;
• nemá‑li poskytovatel dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby;
• osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, které PS vypověděla v době kratší než 6 měsíců
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

CÍL

DOBA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ

• zajistit klientům život srovnatelný se svými vrstevníky tak, aby v dobré psychické a fyzické kondici co
nejdéle setrvali ve svém přirozeném prostředí;
• pomáhat klientům při zajištění jejich základních potřeb, které si již nejsou sami schopni zajistit a se
kterými jim nemohou pomoci jejich blízcí;
• umožnit klientům zachovat si vlastní životní styl a životní úroveň;
• pomáhat klientům udržet si stávající společenské kontakty a podporovat jejich začlenění do společnosti;
• pomáhat klientům při řešení jejich aktuálních sociálních problémů.

Pečovatelskou službu poskytujeme ve vymezeném čase, a to od pondělí do pátku, včetně víkendů a svátků, vždy od 7 do 20 hodin v domácnostech klientů:
• v Domě s pečovatelskou službou, Polní 10, Klobouky u Brna;
• ve městě Klobouky u Brna;
• v místní části Klobouky u Brna - Bohumilice.

•
•
•
•
•
•
•

podpořit klienty v jejich nezávislosti na cizí pomoci;
zachovávat důstojnost klientů;
mít ke klientům úctu a respekt;
respektovat právo klientů brát na sebe riziko a přebírat odpovědnost za své jednání;
právo klientů na svobodnou volbu – svobodné rozhodnutí;
začlenění klientů do společnosti;
zachování mlčenlivosti o citlivých údajích klientů.

Pracovníci Pečovatelské služby města Klobouky u Brna poskytují službu v souladu s Etickým kodexem
PS města Klobouky u Brna.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání, cíl a zásady poskytovaných úkonů PS směřují k tomu, aby osoby, které se dostanou z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo ztrátě soběstačnosti do tíživé sociální situace,
zůstali součástí přirozeného místního společenství a mohli žít běžným způsobem ve svém známém –
domácím prostředí.

KAPACITA
• maximálně 60 klientů.

kloboukyubrna.eu

• rodiny s dítětem/dětmi (bez omezení věku), např. zdravotní postižení/omezení dítěte či dospělé osoby
• osoby se zdravotním postižením (mladí dospělí 19 – 26 let, dospělí 27 – 64 let)
• senioři (mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let)

Zřizovatelem pečovatelské služby (dále jen PS) je město Klobouky u Brna, PS je registrována na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, č. j. JMK 106119/2007 ze dne 13. 08. 2007.

ZÁSADY

6

KOMU JE PS URČENA (CÍLOVÁ SKUPINA)

Pečovatelskou službu poskytujeme na základě předem nasmlouvaných úkonů mezi poskytovatelem a klientem služby. Mimo uvedenou pracovní dobu se pečovatelská služba neposkytuje.

ÚKONY PS A JEJICH ÚHRADY:
1) ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU (120 Kč/hod.*):
jde zejména o:
• samostatný pohyb (např. pohyb ve vlastním prostoru, pohyb mimo domácnost, změna polohy, manipulace s předměty)
• pomoc a podpora při oblékání/svlékání
• péče o zdraví a bezpečí – rizika (např. zdravotní prevence /např. přivolání pomoci, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu…/; zdraví /např. provedení jednoduchého ošetření, návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu…/; zdravá výživa /např. znalost potravin, které prospívají – škodí, znalost
potravin vhodných pro dietu předepsanou lékařem…/)
• podpora rodičovských kompetencí (např. péče o děti = zajištění plnění školních povinností dětí /docházka do školy, příprava do školy…/; zajištění péče o dítě v domácím prostředí /např. zajištění odpovídající stravy, osobní hygieny, péče o malé dítě…/; udržování uspokojivého zdravotního stavu /
např. registrace či návštěva u lékaře, užívání léků, dodržování diety…/)
2) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ (120 Kč/hod.*):
jde zejména o:
• denní hygiena (např. péče o ústa, česání a mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči a uši)
• pomoc při mytí a koupeli (např. pomoc se svlečením a vstupem do vany/sprchového koutu, celkokloboukyubrna.eu
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vá koupel nebo sprcha - mytí těla a vlasů, osušení po koupeli, ošetření pokožky, pomoc s výstupem
z vany/sprchového koutu, pomoc při oblékání…)
• výkon fyziologické potřeby (např. použití WC nebo toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek)
3) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY:
jde zejména o:
•
•
•
•

příprava a příjem stravy, pomoc při přípravě stravy, podání jídla a pití… 120 Kč/hod.*
dovoz nebo donáška jídla:
pro obyvatele části města Klobouky u Brna a DPS…. 10 Kč/úkon
pro obyvatele místní části Bohumilice… 15 Kč/úkon

4) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI – PÉČE O DOMÁCNOST:
jde zejména o:
• udržování domácnosti, péče o boty, nakládání s odpady (např. běžný úklid a údržba domácnosti /
např. mytí nádobí, uložení potravin, běžné udržení pořádku v domácnosti/; pomoc při zajištění velkého/sezónního úklidu, úklid po malování, péče o lůžko, péče o obuv, třídění a odnášení odpadu)…
60 Kč/hod.*
• péče o oblečení (např. péče o prádlo a oblečení - praní prádla osobního a ložního, přepírání drobného
prádla, sušení, žehlení a uložení prádla, drobné opravy prádla…) … 50 Kč/kg
• udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů (např. udržení tepelné pohody a zajištění vody
v domácnosti, větrání, zajištění topiva, údržba topných zařízení, obsluha pračky, trouby, lednice, mikrovlnné trouby…)… 60 Kč/hod.*
• běžné nákupy a pochůzky (např. Nákup potravin, vyzvednutí receptu u lékaře a léků v lékárně, úhrada
platby na poště…)… 120 Kč/hod.*
• velký nákup (např. týdenní, ošacení apod.)… 100 Kč/úkon

Důležité informace:
• o pečovatelskou službu je nutné požádat na předepsaném tiskopise „Žádost o poskytnutí pečovatelské služby“, který je možné vyzvednout u sociální pracovnice v kanceláři sociálních věcí
na MěÚ Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, nebo jej lze vytisknout z webových stránek města
http://www.kloboukyubrna.eu/formulare
• žádost může být zájemci na jeho žádost (i telefonickou) doručena sociální pracovnicí, která ji pomůže
vyplnit a podá k vyřízení.
• PS se poskytuje za úhradu, platba za poskytnuté úkony se provádí vždy v hotovosti ke konci příslušného kalendářního měsíce oproti stvrzence vystavené na jméno klienta a s vyznačenou částkou. Platbu
od klienta přebírá pečovatelka, která obnos odevzdá do pokladny MěÚ Klobouky u Brna
• o poskytování pečovatelské služby je uzavřena písemná smlouva mezi klientem a Městem Klobouky
u Brna, pečovatelskou službou.
Poskytujeme základní sociální poradenství:
• k řešení nepříznivých sociálních situací prostřednictvím pečovatelské služby
• poskytnutí informace o možnostech výběru úkonů PS
• poskytnutí informace o základních právech a povinnostech klienta PS
• poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny – pokud se spolupodílí na péči o osobu.
Máte-li zájem o poskytování naší pečovatelské služby nebo se chcete dozvědět bližší informace o možnosti poskytování této služby, kontaktujte nás na Městském úřadě Klobouky u Brna:
• telefonicky 519 361 570 (podatelna - spojovatelka) 519 361 581 (kancelář sociálních věcí),
• osobně v kanceláři sociálních věcí (Po + St od 7 do 17 h).
Pečovatelská služba města Klobouky u Brna je spolufinancována Jihomoravským krajem.

5) ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM (120 Kč/hod.*):
jde zejména o:
• společenské kontakty (např. navazování a udržování přátelských a jiných společenských vztahů = kontakt s rodinou, s přáteli, sousedy, kolegy…)
• orientace (např. orientace v čase, v místě a v osobách, např. ve vlastní domácnosti, mimo domov, poznávání blízkých, pracovníků pečovatelské služby, lékaře…)
• komunikace (např. schopnost srozumitelně se vyjádřit – dostatečná slovní zásoba, alternativní komunikace)
• využívání běžných veřejných služeb (např. návštěva a orientace v obchodě, na poště, na městském
úřadě, restaurace, knihovny…)
• seberealizace (např. vzdělávání = navštěvování školského zařízení; pracovní uplatnění = např. uplatňování práva na pomoc úřadu práce při hledání zaměstnání,; oblíbené činnosti = např. plánování
volného času, používání internetu, sportovní aktivity, péče o zvíře…)
• uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (např. finanční a majetková
oblast = hospodaření s financemi, uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek;
základní doklady = zajištění platných dokladů,; účast na veřejném životě = účast na zasedání zastupitelstva, uplatnění práva volit; ochrana práv = znalost kontaktů na pomáhající subjekty případě zneužití, domácího násilí, pomoc ombudsmana…).
Pokud poskytování úkonů označených * včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
Výše popsané úkony se poskytují v souladu s projektem Jihomoravského kraje „Podpora plánování
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“, jehož součástí je zavádění Regionálních karet sociálních služeb do praxe poskytovatelů sociálních služeb
v Jihomoravském kraji.
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100 let

Městské knihovny v Kloboukách u Brna
Městská knihovna Klobouky u Brna v roce 2019 slaví 100. výročí svého vzniku.

Právě před sto lety byla v obci zřízena veřejná knihovna.
Městská knihovna Klobouky u Brna je profesionální veřejnou
knihovnou. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a infor
mační služby, sídlí v přízemí budovy klobouckého zámku.
Čtenáři mohou od roku 2009 využívat kompletní elektronický katalog na volně přístupných počítačích i z prostor mimo
knihovnu. Jmenný a názvový katalog umožňuje vyhledávání
libovolných údajů v knihovních fondech. Pro rozšíření rozmanitosti knihovního fondu a modernizaci svých služeb využívá knihovna v současnosti mimo jiné projekty dotované
Ministerstvem kultury. Ve fondu je nyní k dispozici 18 095
knihovních jednotek a 21 druhů periodik. Současně s klobouckým provozem je spravována i pobočka v Bohumilicích.

Čtenářům je nyní k dispozici:
• půjčování beletrie a naučné literatury pro děti a dospělé
• jmenný a názvový katalog na PC
• meziknihovní výpůjční služba – knihy, které nejsou ve fondu ob
jednáme z jiných knihoven, včetně odborných titulů (univerzitní
knihovny apod.)
• rezervace knih a časopisů
• výměnný fond – pravidelné obměňování knihovního fondu
z MěK Břeclav
• besedy pro školy i veřejnost
Dnešní podoba kloboucké knihovny je výsledkem průběžné modernizace poskytovaných služeb. K přiblížení se čtenářům přispělo také zprovoznění webových stránek knihovny v roce 2012. Mimo tradiční knihovnickou činnost pod
záštitou města se zde pořádají vzdělávací akce. Čtenáři jistě
rádi vzpomenou na celostátní akce, do kterých se v nedávné
minulosti knihovna zapojila: Den darování knih, Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden Knihoven, Den pro
dětskou knihu aj. Během nich se v blízkosti knih a jejích hlavních pohádkových postaviček vypráví, maluje, recituje, rozvíjí dětská představivost a zájem o četbu již v předškolním věku.
Ve spolupráci se studenty MěVG se v knihovně uskutečnilo
nemálo naučných vystoupení a výstav. Pro letošní říjnový Týden knihoven se návštěvníci mohou opět těšit na zajímavý
program. Je připraveno autorské čtení s mladou místní spisovatelkou Eliškou Honzírkovou, nabídka nových knih z fondu
Městské knihovny Břeclav doplněná nabídkou vyřazených
knih. Odpoledne budou patřit dospělým čtenářům, maminkám s dětmi a seniorům, kteří se zabaví soutěžemi a mohou si
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odnést upomínkovou výroční záložku zhotovenou Jakubem Špačkem.
Na nejmenší čtenáře čeká novinka
v podobě interaktivního kouzelného
čtení s Albi tužkou (Zpívánky, Staré
pověsti české aj.)
Ráda bych závěrem poděkovala
zřizovateli městské knihovny za zabezpečení jejího chodu, pedagogům
a učinkujícím studentům za zpestření programu na proběhlých akcích.
Těším se na další příjemnou spolupráci, věrné i nové čtenáře.

HISTORIE KNIHOVNY V DATECH:
1860 ve škole založena školní knihovna
1861 vznikl čtenářský a pěvecký spolek „Lev Kloboucký“,

Jana Prčíková, knihovnice
foto: Jana Prčíková, Jakub Špaček

v čele spolku stál Josef Wurm
1919 byla v obci zřízena veřejná knihovna
1933 město odkoupilo budovu zámku a knihovna byla
umístěna v jeho prostorách
1961–1992 se změnou správního uspořádání státu
fungovala pod názvem Městská lidová knihovna
1966 z rozhodnutí Okresní knihovny v Břeclavi, pod
jejímž vedením do té doby fungovala, se profe
sionalizovala a začala plnit funkci střediskové
knihovny
1992 v důsledku společenských změn se Středisková
knihovna odloučila od okresního systému a od té
doby ji začal spravovat Městský úřad v Klobou
kách u Brna.
Zdroj: Klobouky v datech, Emil Kordiovský 1998

Lípy u kloboucké kaple sv. Barbory
Uděláte‑li si vycházku ke kapli sv. Barbory, zjistíte, že ze starých mohutných lip, které tak uča‑
rovaly T.G. Masaryka, zbyly již pouze čtyři. Žádný historický pramen neuvádí stáří těchto stro‑
mů, které neodmyslitelně patřily a patří k návrší a okolí kaple. Kronikář K.J. Bukovanský ve
Vlastivědě moravské, kloboucký okres z roku 1909 určuje jejich stáří na více než 300 let.

N

ad jejich stářím se zamýšlel také
kloboucký rodák, kanovník Vojtěch Samec v článku, který vyšel
ve Větrném mlýnu v dubnu 1995, jehož
název jsem si vypůjčila na úvod tohoto
příspěvku hlavně proto, že z něj hodlám použít autorovy argumenty a úvahy.
Vojtěch Samec zde zvažuje možnost, že
lípy byly vysazeny až po postavení kaple,
tedy kolem roku 1700. K tomu jej vedl
záznam ve čtvrtém svazku kloboucké katolické matriky, v němž se uvádí, že páter
Ludolf 12. dubna 1756 zasadil stromečky
ve svahu při cestě k misijnímu kříži při
kapli sv. Barbory. Prohlédneme‑li si fotografii ze zmíněné Moravské vlastivědy
K.J.Bukovanského na str. 47, a srovnáme
sílu kmenů těchto stromů se silou kmenů lip v prostoru kolem kaple, zjistíme,
jak píše V. Samec, že lípy kolem kaple jsou mnohem silnější, a tedy starší.
Tím můžeme vyloučit, že by lípy kolem
kaple byly zasazeny ve výše uvedeném
roce 1756. Jako pravděpodobné se podle

V. Samce jeví, že mohly být vysazeny právě v období postavení kaple sv. Barbory,
tedy roku 1669, případně v letech, kdy
byla kaple rozšířena o dvě boční kaple
1676 nebo 1681, kdy také došlo ke zvětšení budovy. V tom případě by se jejich
stáří pohybovalo okolo 350 roků, tedy
méně, než uvádí Bukovanský, přesto je to
věk úctyhodný.
Škoda, že nebyly vybrány a vyhlášeny
jako památné stromy. Nemám nic proti
oskeruším, ale myslím si, že zařazení oskeruše pod Plunary jako památný strom
v Kloboukách, je trochu šlápnutím vedle,
když zde máme mimořádně významné
stromy, opravdu spojené s historií města,
tak jak zní definice památných stromů.
A s tím by souvisela i jejich ochrana před
poškozením či zničením. Jsou to poslední čtyři živí svědkové doby, z níž nemáme téměř žádné písemné prameny.
Dana Bobková
Foto: kaple, archiv D. Bobková
kloboukyubrna.eu
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Cestou do Novohradských hor se Zdeňkem Kachnáčem
Role ředitele někdy člověka změní tak, že ho ani nepoznáte. To se rozhodně nedá říct o Zdeň‑
ku Kachnáčovi, kterému ani náročná funkce ve vedoucí pozici nezkazila dobrou náladu
a chuť učit. Proto se těšíme, že se s ním budeme dál potkávat v prostorách naší školy buď v roli
kolegů, rodičů, nebo žáků a za jeho dlouholeté vedení mu děkujeme.

Nový Betlém už stojí

I

když zatím jen hrubá stavba, která ale zcela jasně vymezila
vnější kontury a dává jasně znát podobu a velikost domu,
který bude od léta 2020 trvalým domovem pro 12 dospělých osob s těžkým tělesným postižením. Kromě toho poskytne až 4 lůžka pro seniory a osoby se zdravotním postižením v
rámci tzv. odlehčovacích služeb. Jedná se o krátkodobé pobyty v délce několika týdnů, které mají umožnit pečujícím odpočinek od náročné péče o své blízké, nebo zajistit péči např.
v případě nemoci pečující osoby apod.
Vybudování nového domova Betlém, který nahradí prostory tzv. Odstrčilovy vily, je z velké části financováno z prostředků IROP prostřednictvím ITI Brno a to ve výši 42 275
000 Kč. Zbývající prostředky ve výši cca 15 mil Kč musí Diakonie BETLÉM zajistit z vlastních prostředků, které jsou u
neziskové organizace tvořeny de facto dary od firem, nada-

cí, spolků a široké veřejnosti. I v případě tohoto projektu se
BETLÉM obrací se žádostí o podporu na širokou veřejnost.
Jednou z možností je příspěvek do veřejné sbírky formou pokladničky, která je v Kloboukách umístěna v prodejně Potravin u Vašulků a kam lze vhodit jakoukoliv částku a tím nový
Betlém podpořit. Další možností podpory bude v Kloboukách aktivní účast na 19. společenském večeru s dobročinnou
aukcí, který se bude konat v sobotu 23. listopadu od 17 hodin
v kloboucké Sokolovně. V dražbě BETLÉM nabídne Výrobky
svých klientů, výborná moravská vína a umělecká díla. Možné
je také zaslat finanční částku na účet střediska BETLÉM. Více
informací o možnosti podpory lze najít na www.novybetlem.
eu. V současné době se BETLÉMU podařilo získat na darech
již přes 7 mil. korun. Vedení BETLÉMA věří, že se podaří zajistit i zbývající prostředky k pokrytí finanční spoluúčasti a že
v červnu 2020 bude nový Domov slavnostně otevřen.
Jana Lexová

HLEDÁME
PEČOVATELE
Diakonie ČCE - středisko Betlém, Klobouky u Brna
hledá do svého týmu pracovníka pro přímou péči
o osoby se zdravotním postižením.

Zdeňka Kachnáče už v mládí přitahovala příroda,
chodil do skautského
oddílu. Své zážitky a zkušenosti
chtěl
předat
dál,
proto
coby mladý
učitel fyziky
a dílen vedl
oddíl
pod
n á z v e m
M O Vá c i
(Mladí obránci
vlasti). Jeho hoši
dodnes vzpomínají na dobrodružné výpravy do Nových
hor na základnu, kde museli
sami přenocovat, uvařit, zbudovat
přístřeší. A že tyto výpravy provázela
legrace, zábava a napínavé chvíle, o tom
není pochyb.
Nadšení pro sport jej vedlo k založení baseballového týmu. Zúčastnil se se
svými žáky mnoha soutěží v okrese a zápasy vždy prožíval naplno a s humorem.
Stále je pro své žáky symbolem pohody,
vždy veselý a usměvavý.
Jako pravý MOVák Zdeněk Kachnáč
uspořádal v dubnu tohoto roku pro zaměstnance základní školy a gymnázia
poznávací zájezd. V ranních hodinách
jsme vyrazili. Nejprve zaplesalo srdce
vinařovo v jednom z rakouských sklípků
v údolí řeky Dunaje. S úžasem jsme hleděli na obrovité dřevěné sudy, které stále uchovávají víno. V moderní části dva
kilometry dlouhého sklepa se dokonce

pokusně víno nechává zrát
v kamenných a hliněných nádobách. Na
závěr nám v degustační místnosti představili
páni průvodci
tři vzorky ze
současné výroby. Čichové a chuťové
pohárky si
přišly na své.
Naši rakouští
sousedé dělají víno opravdu
s láskou. Dávají jim
jména podle rostlin
nebo podle zvířat, která jsou
v kraji typická.
Program byl ovšem nabitý a museli jsme si pospíšit. V úmorném horku
se stal pěší výstup na místní zříceninu
hradu náročným sportovním výkonem,
zato výhled byl jedinečný. Pod námi se
údolím vinula řeka Dunaj a její břehy
lemovaly vinohrady a malá městečka.
Prohlédli jsme si i jejich historická jádra
s renesančními domy a gotickými kostely. Pak už jsme uháněli do Čech, ubytovat se v Třeboni vedle rybníku Svět. Počasí nám přálo, a proto sobotní výlet do
gotického hradu Nové Hrady neskončil
prohlídkou, ale vypravili jsme se na pěší
výlet do národní přírodní rezervace Terčino údolí. Svěží příroda s romantickými
zákoutími, umělým vodopádem, malými
lázněmi s restaurací a tvrzí na konci cesty
nás vrátila v představách o staletí zpátky.

Ani prudký déšť nespláchl dobrou náladu, se kterou jsme dorazili k tvrzi Žumberk z 15. století, která se jako v pohádce
zrcadlila v hladině rybníka. Bohatá expozice malovaného jihočeského nábytku
nám připomněla náš moravský kraj.
Neděle nám pohrozila nevlídným
počasím. Vyhlídková plavba po rybníku
Svět tak v mnohém připomínala cestu Titaniku přes rozbouřený Atlantik. Nálada
na palubě i v podpalubí byla ale výborná, zvláště při pohledu na dva záchranné
kruhy a čtyřicet pasažérů. K všeobecné
úlevě kapitán po hodině zdárně přirazil
ke břehu. Prožité dobrodružství se šťastným koncem účastníky zájezdu ještě více
stmelilo.
Cestou do Pelhřimova bylo na co
vzpomínat a počasí se mezitím umoudřilo. Zastávka v poutním kostele v Křemešníku s ojedinělým tříbokým oltářem
a s obědem byla občerstvující. V pelhřimovském muzeu kuriozit a rekordů jsme
už jen žasli nad lidskou hravostí a zručností. Šaty z bílé čokolády, vyšívaná mapa
Evropy, housle a vázy ze sirek a spousta
dalších věcí největších i nejmenších. Poslední společné foto a vzhůru domů.
Díků není nikdy dost a proto za tento ojedinělý zážitek děkujeme dnes už
bývalému řediteli a také Daně Bobkové,
která si dala velkou práci, aby nás cesta
do Novohradských hor bavila, abychom
měli pohodlí, aby nás netrápil hlad a žízeň a abychom poznali něco nového
a společně strávili pěkné chvíle.
Dagmar Hrádková
foto: Petr Hrádek

Náplň práce: pomoc s hygienou, podáváním
stravy, vykonáváním běžných denních činností;
aktivizační činnosti (procházky, kultura).
Směnný provoz, možnost zkráceného úvazku.
Nástupní plat 18 -19 500 Kč. Více informací na
telefonu: 739 244 837, nebo www.betlem.org. 
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Významná data
v historii Klobouk,
končící 9evítkou

9

1589 / 430 let
Zábrdovický klášter začal s výstavbou reprezentačního sídla
v Kloboukách–budovy bývalého zámku, dnešní radnice. Stavba je spojována se jménem opata Ambrože z Telče, měla sloužit členům kláštera při jejich pobytu v Kloboukách. Původní
stavba byla nepochybně menšího rozsahu, jak tomu ukazuje
asymetrické umístění vstupu. Nynější podoba zámku je pozdně barokní z 1. poloviny 19. století, kdy kloboucké panství
drželi bratři August a Ignát, rytíři z Neuwallu, kteří jej koupili
13. září 1820 a drželi do roku 1863.

1619 / 400 let
Klobouky byly zle poškozeny vpádem císařských vojsk generála Dampierra na počátku stavovského povstání. Tehdy císařští
vojáci strašně poplenili území od Znojma až téměř k Bzenci.

1669 / 350 let
byla postavena barokní kaple sv. Barbory zábrdovickým klášterem. Má rozměry 20 x 10 m, interiér je vybaven barokním
mobiliářem z 18. století, původní štuková výzdoba a výmalba z počátku 18. století byla v polovině 19. století poškozena
a nahrazena kopií. Roku 1784 byla patentem Josefa II. kaple
zrušena a o tři roky později přeměněna na kontribuční sýpku.
V letech 1848–1851 proběhla oprava kaple i okolí za velkého
finančního přispění klobouckých i cizích obyvatel, přičemž
„všechny předcházel milostpán Samuel Augustin rytíř z Neuwallů, majitel panství klobouckého a šitbořického svou známou štědrostí“. Rytíři Neuwallové ohradili pavlač v kapli zábradlím, dali položit kamennou dlažbu v kněžišti. Prudký svah od
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kaple ke kostelu, kudy vedl úzký chodník, byl snížen až o dva
a půl metru, zemina byla rovnoměrně rozvezena na kolečkách
a upravena tak, aby bylo možné na vyrovnaném svahu vybudovat cihlové schody. O to se také postarali rytíři Neuwallové,
po obou stranách schodů nechali vysadit lípy, které dnes tvoří vzrostlou alej a schody slouží dodnes. Dne 15. srpna 1852
byla opravená kaple opětovně vysvěcena za veliké účasti lidí.
Na konci 2. světové války byla kaple poškozena dělostřeleckou
palbou a přechodem fronty. Opravy válečných škod probíhaly během 50. let, roku 1960 bylo do kaple instalováno 20 dubových lavic vyrobených místními stolaři. V roce 1965 byla
dosavadní břidlicová krytina nahrazena novou hliníkovou
střechou. Roku 1975 kaple podstoupila statické zpevnění a zajištění klenby. Současně byla opravena poškozená omítka na
stropě a domalovány poškozené partie nástěnných fresek.

na posledním místě Císař, který nemocného denně navštěvoval, potěšoval duchovně a duševně, podivoval se Masarykově
nezlomné důvěře v uzdravení a zaznamenal tu jeho filozofickou argumentaci: „To by byla špatná teologie, abych teď odešel,
když chci toho tolik vykonat!“

1929 / 90 let
Notář Odstrčil daroval pozemky na rozšíření hřbitova. Současný hřbitov byl založen roku 1812 pro vzniklý evangelický
sbor, vyměřen byl 23. 10. 1812 (na mapě z roku 1827 je již zakreslen). Katolický hřbitov v té době byl v těsné blízkosti katolického kostela, pohřbívalo se tam až do roku 1891. Ludvík

Odstrčil postoupil a daroval ze svých pozemků dvě parcely
o výměře 361 m2 a 459 m2 k rozšíření obecního hřbitova a parcelu o výměře 157 m2 k rozšíření evangelického hřbitova.
Bližší informace o historii klobouckých hřbitovů vyjde v příštím čísle VM.

1929 / 90 let
byla vytvořena tzv. Odstrčilova nadace, které věnoval svoji vilu
(dnes budova Betléma) kloboucký rodák Ludvík Odstrčil, notář ve Vídni. Smyslem nadace bylo vychovávat zde dívky, především dcery evangelických farářů, vést je k úctě k mravním
hodnotám a připravovat je na manželský a rodinný život.

1949 / 70 let
bylo dlážděno náměstí žulovými a čedičovými kostkami, rekonstrukce trvala do roku 1951. Dlažební kostky, jichž bylo
použito, měly rozměry 10 x 12 cm a byly zčásti žulové a zčásti
čedičové. Žulové kostky se dovážely z Mrákotína a čedičové ze
Slovenska. Celkový náklad v tehdejší měně činil 5 780 000 Kčs,
z čehož bylo 95 % ze státního rozpočtu a zbývajících 5 % uhradila obec. Současně byla dlážděna silnice Brněnská, Jiráskova
a Nádražní, náklady na tuto rekonstrukci činily 7 250 000 Kč.
Znárodněním obchodu se dřevem Eduarda Šťastného vznikly Severomoravské dřevařské závody, později pojmenované Dřevona.

Je dochován nejstarší doklad o existenci lidové myslivecké
společnosti v Kloboukách z 29. prosince 1949. Jedná se o prezenční listinu OMS v Hustopečích.

1959 / 60 let
začala stavba klobouckého koupaliště.

Dana Bobková

foto: archiv a kronika Města Klobouky u Brna

1709 / 310 let
v kapli sv. Barbory provedl Engelbert Hájek iluzivní nástěnnou
malbu, která byla odhalena při restaurování fresek r. 1950 malířem Otto Sritzkem ze Staré Říše.

1879 / 140 let
onemocněl tyfem T. G. Masaryk a léčil se v Kloboukách od září
do konce měsíce října. Emanuel Havelka k tomu uvádí: „Slyšeli
jsme o Masarykově nemoci v Kloboukách, byl to těžký tyfus.
Zdálo se, že skončí katastrofou. Masaryk se však pevně bránil
a skutečně snad i touto pevnou vůlí nemoc překonal. Nemoc
vypukla kolem 7. září 1879. Těšili mnozí, psali a pomáhali. Na
prvním místě ovšem mladá choť Charlotta s malou Alicí, ne

kloboukyubrna.eu
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sle naše v bázni Boží občerstviti chceme.
Přejeme vám, abyste dnešní den v radosti
strávili, dni ostatní spokojeně žili, nám pak
v radovánkách pomocné ruky neodepřeli.
Dej vám Pán Bůh zdraví!“ Pak stárek všem
přítomným zavdal víno, následně se dle
určitého řádu tančilo. Poté zavdal hospo‑
dář stárkům, hospodyně je pohostila koláči
a dala nějaký dar do šolařky. Po zvaní šel
průvod k máji, jakmile se obyvatelé shro‑
máždili, šli stárci pro stárky a po příchodu
k máji se začala tancovat zavádka, kterou
doprovázely housle, cimbál a basa.
Tato tradice se dochovala do současnosti, i když samozřejmě dnes není
možné zavítat do každého domu, ale je
krásné, když se od rána ozývá po Kloboukách muzika a juchání stárků, kteří
zvou na hody.
Mezi hodové atributy patří máje, hodové právo, obřadní oděv kroj, obřadní
tanec zavádka a především osobnosti
stárek a stárků.

Máj

Hody byly hody, hodovní neděla
aneb ohlédnutí za tradicemi hodů

N

aše městečko leží v oblasti, kterou
etnografové nazývají Hanácké
Slovácko. Zdenka Jelínková lokalizuje tento region následovně: „Oblast
hanácko‑slovácka sousedí na severu s Br‑
něnskem a Slavkovskem, na jihu s Podlu‑
žím a Hodonínskem, na severovýchodě pak
s Kyjovskem.“
Nejvýznamnější kulturní událostí tohoto regionu jsou hody, tedy slavnost, původně směřovaná na památku posvěcení
kostela. Roku 1786 nařídil císař Josef II.,
aby se hody slavily vždy třetí neděli v říjnu, po ukončení hospodářského roku–
odtud pochází název císařské hody. Přes
toto nařízení někde slavili hody dvoje, na
jaře nebo v létě a na podzim. Na přelomu
19. a 20. století si již opět začali lidé hody
vracet k původnímu termínu. V Klobou-
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kách se hody přesunuly na počátek srpna
(svátek sv. Vavřince, jemuž je katolický
kostel zasvěcen), na počátku 21. století
přičiněním starosty Jindřicha Koubka.
Tradice a tradiční hodové rituály se
předávaly z generace na generaci, mnohé
se již nedochovaly, mnohé se podstatně
změnily, ale mnohé se dochovaly a dodržují se do současnosti. Některé přibyly,
aniž by měly jakýkoliv význam či opodstatnění (narážení sklepníka na máj, pozdvihování stárky a stárka při sólu). Díky
etnografům a historikům se nám zachoval v písemné podobě popis některých
tradičních zvyků, které se prováděly o hodech v minulosti.
František Bartoš popisuje ve svém příspěvku v Zíbrtových Májích 1923 zvaní
klobouckých stárků na hody v roce 1872:

Stárci si zvolili z chasy sklepníka
a s ním obcházeli vesnici o koláče. V čele
průvodu šli stárci seřazení vedle sebe. Prv‑
ní nesl láhev vína, jejíž hrdlo bylo ozdo‑
beno rozmarýnem a mašlemi, druhý pak
dřevěnou pokladnici šolařku, která také
byla ovázaná mašlemi a byla zapečetěná.
Za stárky šli muzikanti, za nimi sklepník,
na konec chlapci s koši na koláče. V tom‑
to průvodě přišli nejdříve na faru, pak ke
starostovi a nakonec obcházeli jednotlivé
domy, v nichž se odehrával stejný ceremo‑
niál. V domě si stárci vzájemně sundali
klobouky a položili je na přichystanou la‑
vici. První stárek pak zval: „Osmělujeme se
do příbytku vašeho vstoupiti, podle starého
obyčeje přání naše vám přednésti. Bůh nám
úrody zemské požehnal, za to jsme mu díky
juž ráno v chrámě Páně vzdali, nyní my‑

Jako symbol hodů se stavěla uprostřed
prostranství, kde se odehrávají hody.
Uchovala se spousta pověstí, které se váží
k původu stavění máje nejen hodové.
Nejvíce z nich zastává názor, že se jedná
o symbol otevření jara (snad proto se stavěla 1. května děvčatům před dům). Nejstarší dochovaná zmínka o stavění máje
v naší zemi je z roku 1422, kdy snoubenec nesl zelený strom, řečený máj. Viděla
ho jeho vyvolená a řekla, že pokud jí donese podobný máj, udělá vše, co jí poručí. Mladík do několika dnů máj postavil
a na základě toho a vzájemného slibu
manželství byla uznána jejich svatba.

Město Klobouky vás zve
na představení DS Foor

Rozbité demižony
2. listopadu 2019
v sokolovně.

Hodové právo čili ferule
Výkonem práva v obci byl pověřený
rychtář, v období hodů právo odevzdával stárkům na znamení odpovědnosti za
průběh a pořádek tohoto svátku. O tom
se můžeme přesvědčit v díle Národopisná výstava českoslovanská z roku 1896:
„Rychtář zbavuje se starostí obecních
a předává je o hodech chase se vší pravomocí.“ Z tohoto faktu je tedy možné usuzovat, že stárkovské právo vychází z odznaku hodnosti a pravomoci rychtáře.

Zavádka
Doslova se jedná o tanec pod zeleným
stromem, kterým se pravděpodobně začínaly hody, někde tímto tancem hody
vrcholí. Do dnešních dnů se dochoval
především na území Hanáckého Slovácka, ale historicky je doložen s mírnými obměnami po celé jižní a západní
Moravě, včetně Brněnska. Při zavádce
byla děvčata obřadně zavedena do tance
a skládala poplatek stárkům (tím si zajišťovala bezplatný vstup ke všem muzikám
v roce). V Kloboukách má ojedinělou
variantu, kdy jej tančí pouze stárci se
stárkami.

od hodů do hodů. Moc a význam stárka
byla vyjádřena i pomocí vnějších znaků,
jimiž byly vonička na klobouku, mašle,
které i v současnosti mají stárci připnuté
na levé části kordule. Důležitým vnějším
znakem byl prapor čili fedro (o fedrech
píše obsáhlý článek Dr. Večerková v knize Klobouky, minulost, dějiny, lidé 1998).
Volbu stárka v dobách minulých popisuje Jaroslav Orel v diplomové práci „Posvícenské hody“: „Starý stárek má právo
označit si svého nástupce, pokud chce,
může ve své funkci setrvat. Volení probíhá
od nejstaršího z chlapců. Po zvolení prv‑
ního stárka se starosta ptá, koho chce za
druhé a jmenují druhého, stejně tak i tře‑
tího a čtvrtého, který bývá hodně mladý.
Stárci si pak chodí ptát stárky, které zdo‑
bily právo pentlemi a květinami. Rodiče
se rádi nechávali přemlouvat a dělali, že
o tom nic nevěděli. Pokud rodiče nesvolili
a dívka nesměla být stárkou, chlapec šel se
svou sestrou či blízkou příbuznou.“
V současné době si v Kloboukách
mládež volí většinou mezi sebou stárky
i jejich pořadí. Většinou prvními stárky
bývají mladí lidé, kteří již v uplynulém
roce „stárkovali“ a mají již nějaké zkušenosti s organizací hodů.

Osobnost stárků
Stárek byl mládenec ze svobodné chasy
a řídil všechny zábavy v roce, zastupoval
organizaci např. při jednání s představiteli města, měl rozhodujicí slovo nad
celou chasou. Stál v čele chasy při církevních průvodech, při poutích, procesích.
Měl tedy být udatný, finančně zajištěný
a být i autoritou. Svou funkci zastupoval

Zpracovala Dana Bobkvá
foto: Jakub Špaček
Použitý materiál:
bakalářská práce Dana Sůkalová: Hodové
atributy na Hanáckém Slovácku 2007
Z.Jelínková: Zavádka a skočná 1984
F. Bartoš: O májích 1923

Staňa Hutr a Vlasta Kobliha jsou zkušení vinaři. Oba jsou ve svém oboru dobří a oba
chtějí dokázat ještě víc. Nejspíš by jim prospělo, kdyby si navzájem předávali zkuše‑
nosti, jenže to má háček. Pánové jsou totiž nepřátelé na život a na smrt. Už dlouhé
roky si házejí klacky pod nohy, kdykoli je k tomu příležitost. Jeden druhému jde zkrát‑
ka po krku. A příčina? Rozbité demižony! Co se vlastně kdysi dávno přihodilo? A jak
to celé dopadne? Malá nápověda: kam čert nemůže, tam nastrčí… hádejte koho, nebo
spíš co?
Komedie o zášti, naschválech, žabomyších válkách, ale také lásce a především–o víně.

kloboukyubrna.eu
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Víno, zpěv a zábava
v Kloboukách i Bohumilicích
Letos se hody nesly tak trochu ve znamení boje proti zlému počasí, který však stárci hravě vyhráli. Ale nepředbíhejme, hezky
všechno popořadě. Hody sice probíhaly až od 9. 8. , přípravy
na ně však začaly již několik týdnů předem – a vše bylo poprvé k vidění na předhodové zábavě, která se konala o týden
dříve. Za rytmu skvělé hudby a se sklenkou v ruce tak ze všech
pořadatelů jistě opadaly i poslední zbytky nervozity a těšení
na hody začalo. Týden uplynul jako voda a najednou byl pátek, čas na přípravu máje a hned potom sobota plná příprav
na večerní zábavu. Zde se právě počasí nevyvedlo, republiku
zasáhly silné bouřky a deštivo bylo i tady u nás. I na to však
byli organizátoři připraveni a zábava pokračovala v předem
připravené sokolovně.
Ve velmi slavnostním duchu se nesla hodová neděle, během
které nechyběl tradiční průvod od domu první stárky a předávání práva na pořádání hodů. Následovala odpolední zábava,
na kterou tradičně navázala zábava večerní – všichni ochutnávali dobré víno, zpívali, tančili a bavili se až do rána. Vše
pak uzavřely odehrávky, které proběhly dva týdny po hodech
a krásně tak ukončily toto krojové období. Krom skvělé hudby
bylo vždy zajištěno také bohaté občerstvení a pestré kroje stárků i chasy, na které bylo radost pohledět. A kdo že pro nás tento
pestrý víkendový program připravil?

Stárkovské páry:
1. pár: Michal Sajben a Kateřina Tošerová
2. pár: Ivo Kotrla a Klára Charvátová
3. pár: Michal Horňák a Barbora Filipi
Sklepnický pár: Petr Šeda a Alena Urbanová
Zatímco v Kloboukách se slavilo několik dní v kuse, v Bohumilicích jsme to letos pojali o něco klidněji a rozhodli se
uspořádat večerní hodovou zábavu. Smutným faktem totiž je,
že možných organizátorů spíše ubývá – mladý kolektiv není tak
velký a my starší máme moc práce se svatbami, dětmi a stavbou
domů. Doufáme však, že se nám hody podaří v příštích letech
zase obnovit.
Alespoň termín zůstal zachován na poslední víkend v srpnu, čímž jsme zároveň pěkně zakončili prázdniny tak, jak se
sluší a patří. Zábava začala v osm hodin večer, navázala tak na
slavnostní bohoslužbu v místní kapli. V pracovních krojích ve
většině případů přímo vyrobených šikovnými švadlenkami
z Bohumilic přišly především ženaté páry a byly tak skutečnou
okrasou večera. Chybět nesmělo ani bohaté občerstvení, široký
výběr nápojů a tombola plná hodnotných cen. Počasí vyšlo na
jedničku, i po setmění se teplota držela na příjemných 19 stupních, a tak se krojovaní při nástupu a zavádce pěkně zapotili. To
je však rozhodně neodradilo a tanci, zpěvu a zábavě se věnovali
až do rána. Pobavit se přijeli také krojovaní z okolních vesnic
a všichni společně vytvářeli opravdu krásnou atmosféru.
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Společnost PRAMOS přijme do provozu pekárny

Nabízíme:
• zajímavou práci v moderním provozu se zaučením
• příspěvek na rekreaci až 6.000 Kč
• příspěvek na penzijní připojištění
• výhodné tarify mobilníh operátora pro celou rodinu
• elektřinu a plyn za velkoobchodní ceny
Přijďte se podívat na naše pracoviště.
Kontakt: Mgr. Josef Dvořák
personální manažer, 775 591 335
personalni@pramos.cz
ww.pramos.cz/o-ﬁrme/kariera/

EK

MZDA: 22.000 - 26.000 Kč
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola v Kloboukách letos slaví 80 let

Oslavy proběhnou v pátek 27. září 2019 v 17 hodin v mateřské škole
na náměstí. V programu vystoupí kromě dětí z mateřské školy i klo‑
boučtí Mužáci, prostor dostanou i absolventi mateřské školy a zástupci
města. V sobotu 28. 9. dopoledne bude mateřská škola otevřena pro návštěvníky, kteří kromě
prohlídky budou moci zhlédnout i fotografie a videa z historie i současných akcí školy. U příle‑
žitosti výročí bude vydán poměrně obsažný Almanach.
První zařízení typu mateřské školy v Kloboukách u Brna vzniklo v květnu 1939.
V kronice mateřské školy řídící obecné
školy Josef Huták píše:
„O zřízení a povolení mateřské školy
v Kloboukách podala žádost místní škol‑
ní rada dne 4. května 1939. Zároveň bylo
ohlášeno, že mateřská škola bude přičle‑
něna pod správu obecné školy. Ačkoliv
vhodné místnosti nebylo, žádost rovněž
nebyla vyřízena, byla ustanovena pro
zdejší školu učitelka Marie Pešková. Mno‑
ho učitelek mateřských škol 15. 3. 1939
z pohraničí a již před tím po Mnichovu
do vnitřního území Moravy a naše úřady
snažily se tyto učitelky zaměstnati. Byly
proto povolovány mateřské školy, i když
pro ně nebylo vhodných místností.
Marie Pešková nastoupila v Klobou‑
kách dne 6. května 1939. Hned byl prove‑
den zápis, dostavilo se kolem 50 dětí a za‑
čalo vyučování. Dětem bylo vyhrazeno
místo před sokolovnou. Byla tam přiveze‑
na hromada písku, dětem byly obstarány
lopatky a bábovky. V případě nepohody
odcházely děti do prostorného osvětového
sálu, kde bývalo hodně nevlídně. Po sva‑
čině posedaly si děti na zem, později byly
jim dodány 4 větší lavice. Třídní kniha na
zbytek tohoto školného roku nebyla zavá‑
děna, učitelka nalinkovala si sešit a do něj
potřebné záznamy zapisovala. Sešit se ve
frontě ztratil.
Po prázdninách byla umístěna ma‑
teřská škola v místnosti evangelické ne‑
dělní školy. Byly pořízeny stoly a židličky
a skromný zaměstnávací materiál. Opa‑
trovnické práce vykonávala v tomto roce
paní Libuše Šedivá. Třídní kniha z tohoto
školního roku 1939–1940 zůstala zacho‑

vána. Podle ní bylo na počátku školního
roku zapsáno 57 dětí, školní rok skon‑
čil 28. června. Celý tento školní rok bylo
v mateřské škole vyučováno, aniž by bylo
přišlo úřední povolení mateřské školy.
Úřední povolení mateřské školy došlo dne
2. 10. 1940 pod číslem 2481. Dne 18. říj‑
na 1940 byl správě školy doručen obecním
úřadem výměr, podle něhož ministerstvo
školství ruší všechny školy, které byly nově
zřízeny po 15. září 1940. Poněvadž ma‑
teřská škola v Kloboukách byla povole‑
na teprve výnosem z 2. října 1940, byla

dosud žijících absolventů první mateřské školy. Podle výpovědi paní Anděly Bojanovské, která zapůjčila nejstarší
fotografii, byl provoz v mateřské škole
v roce 1939–1940 pouze dopoledne. Děti
si ráno přinesly vlastní svačinu, kterou
uložily do připravených košíků v polici
ve třídě a tu jim učitelka rozdala ke společnému posezení u svačiny.
Po osvobození byla činnost mateřské školy obnovena 12. listopadu 1945.
Učitelkou byla ustanovena Zdenka Sedláčková, opatrovnicí Jindřiška Vyšková,

uzavřena a děti poslány domů. Hračky
byly darovány dětskému domovu, ná‑
bytek byl uskladněn v místnosti osvěto‑
vého domu, později v bývalé kolárně. Ve
frontě většinou shořel nebo byl rozkraden
ruskými vojáky“.
Nedochovaly se žádné písemné dokumenty, kromě výše zmíněného zápisu Josefa Hutáka. Jediným důkazem je
fotografie dětí s učitelkou Marií Peškovou, kterou se podařilo získat a svědectví

MŠ byla umístěna do 1. patra zámku,
do míst, kde je v současnosti poslední - zadní místnost muzea a vcházelo se
tam dveřmi z chodby zámku. Mateřskou
školu v tomto školním roce 1945 - 1946
navštěvovalo 44 dětí, které tvořily jedno oddělení. Dětem byla poskytována
dopolední svačina, kterou zabezpečoval
Odbor ochrany matek a Divize Čs. červeného kříže. V poledne děti odcházely
domů. Postupně byly dokupovány hrač-
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ky a pomůcky pro práci dětí, na jejich
nákup byly použity finance uvolněné
ministerstvem školství a peníze, které
byly vybrány na besídkách a kulturním
vystoupení dětí.
Na začátku roku 1948 byla mateřské
škola rozšířena o další - druhé oddělení,
do něhož jako učitelka nastoupila Lada
Hrubešová, provdaná Budíková.
V září 1950 byla mateřská škola přemístěna do přízemí zámku, do prostor
bývalé spořitelny a části dnešní knihovny. Celodenní provoz v mateřské škole
byl zahájen v lednu 1953, dětem byly
vařeny obědy. První kuchařkou v mateřské škole byla Pavla Hradilová a od června 1953 Karolína Moniuková. Celodenní
režim využívala asi polovina dětí. Koncem června 1953 musela mateřská škola
uvolnit jednu místnost pro knihovnu,
zůstala tedy dětem k dispozici pouze jedna místnost - bývalá spořitelna, což bylo
na počet dětí naprosto nevyhovující.
Bylo nutno situaci řešit a v září 1953 byla
přestěhována do tzv. Odstrčilovy vily.
Stravování zajišťovala kuchyně mateřské
školy i pro žáky a učitele obecné školy,
kteří sem docházeli na stravu. K osamostatnění kuchyně pouze pro potřeby
mateřské školy došlo v roce 1960. Roku
1959 byla zahájena pravidelná lékařská
kontrola dětí v mateřské škole a byly vedeny záznamy o zdravotním stavu dětí.
Od roku 1960 byl provoz v mateřské
škole rozšířen i na prázdninové měsíce,
kdy při čerpání dovolených zastupovali

i učitelé ze základní devítileté školy.
Velkou změnou v životě mateřské
školy bylo stěhování do větších prostor
tzv. Lechnerova domu na náměstí, kde
do té doby byl dětský domov. V září 1972
došlo k výměně, dětský domov přešel do
Odstrčilovy vily, která byla pro rodinný
typ domova vhodnější.
Od roku 1975 byla mateřská škola
rozšířena o další - třetí oddělení a tedy
i o dvě učitelská místa. V budově byla vybavena školní kuchyně pro děti z mateřské školy, kuchařka a pomocná kuchařka
připravovaly dětem dopolední a odpolední svačiny a oběd. Velkou výhodou byla
velká zahrada s dvorem, která přináležela
k budově mateřské školy. Byly sem pořízeny prolézačky, pískoviště, houpačky
s kolotočem a další zahradní vybavení
pro děti.
Roku 1993 získala mateřská škola
v Kloboukách právní subjektivitu jako
první na okrese Břeclav. V roce 2009
požádala židovská obec o navrácení
poloviny Lechnerova domu, proto bylo
Město Klobouky nuceno řešit stávající
problém s umístěním dětí do jiných prostor. Ty se našly ve střední odborné škole
na klobouckém náměstí. Celé přízemí se
opravilo a přizpůsobilo potřebám malých dětí. Nastěhovala se sem dvě oddělení, jedno oddělení zůstalo ve školním roce 2009–2010 ještě ve stávajících
prostorách Lechnerova domu. Stravovat
se děti začaly v jídelně střední odborné
školy, kde pro ně kuchařky připravovaly

dopolední i odpolední svačiny a oběd,
na něž děti docházely do školní jídelny
v čase, kdy tam ještě neobědvali studenti. Strava pro třetí oddělení byla dětem
dovážena z jídelny střední odborné školy. Nová mateřská škola získala i vlastní
vchod z ulice Jiráskové. Na dvoře střední
odborné školy bylo vybudováno malé,
oplocené hřiště pro děti z mateřské školy,
ale nebylo dostačující pro tak velký počet dětí. Časem – s přibývajícím počtem
přihlášených dětí do mateřské školy, bylo
nutno opět řešit problém s rozšířením
prostor pro děti. Roku 2013 se otevřelo
4. oddělení mateřské školy v budově základní školy. Také zde bylo možno zřídit
vlastní vchod do upravených prostor přízemí západního křídla. Také toto oddělení dochází na stravu do jídelny základní
školy, kde pro děti kuchařky připravují
svačinky a obědy. Největší počet zapsaných dětí v historii mateřské školy byl
ve školním roce 2015–2016, kdy Krajský
úřad v Brně udělil výjimku a povolil kloboucké mateřské škole přijmout 103 dětí.
V současné době navštěvuje mateřskou školu v Kloboukách 96 dětí, které
jsou rozděleny do čtyř tříd, označených
barvami – žlutá, červená, modrá a bílá,
která je v budově základní školy.

Den dětí
Vychovatelé školních družin ZŠ Klobouky u Brna si připravili
soutěživé odpoledne plné her a dovedností. Počasí, které vypadalo v předešlých dnech velmi smutně a zataženě, nás velmi
překvapilo a všem dětem bylo naděleno krásné a slunné odpoledne. Využili jsme prostory před školou i travnaté terasy. Děti
si vyzkoušely zajímavé disciplíny jako např. krmení Mimoně,
chytání míčků, prolézání dlouhým pytlem, kroket, zvládnout
projít žebřík a udržet na lžičkách míčky, skládání puzzlí, lovení
pavouků, vlastní zdobení opic a jiné. Po zvládnutí všech aktivit si děti přišly pro sladkou odměnu a malou drobnost. Chci
poděkovat žákům z druhého stupně ZŠ, kteří pomáhali na stanovištích a menším dětem s plněním úkolů. Veselé oči a rozzářený úsměv byl pro nás velkou odměnou.
Vychovatelka Iveta Lejsková

Přírodovědný den
Hurá! Vyrážíme do přírody! Děti ze 3.A se domluvily se svou
třídní učitelkou, že den dětí oslaví venku v přírodě a zakončí
ho opékáním špekáčku. Sice trochu se zpožděním, protože počasí tomu zrovna moc nepřálo, zato však s větším očekáváním
a nadšením.
Zúčastnila se celá třída. Na začátku proběhlo ještě nezbytné
poučení o bezpečnosti a pak už hurá na trasu. Rozdělené skupinky cestou plnily úkoly zaměřené jak jinak než na přírodu
a pobyt v ní. V cíli cesty čekalo na děti vyhodnocení splněných
úkolů a malé odměny, ale hlavně krásné ohniště, kde si každý
mohl opéct špekáček. Žáci si však museli sami nachystat dřevo
na oheň a pruty na opékání. A potom už jen příjemné klábosení u připraveného jídla.

Zpracovala Dana Bobková

Ivana Kozmanová

Příměstský tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Divadelní představení
Kdopak je nejznámější pohádkový kocour? No přece ten
v botách! A právě na takového se děti ze 3. A ke konci školního
roku vypravily podívat do divadla Reduta v Brně.
Ale nebyla to jen tak nějaká pohádka! Operní pohádka
Kocour v botách byla určená přímo dětským divákům. Vždy
šarmantní kocour místo aby chytal myši, vyrazil na dobrodružnou cestu do Francie a spolu s ním vyrazily i děti. Hodinu ob-
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divovaly nejen dospělé zpěváky, ale i dětský sbor, který vytvořil
jedinečnou spojnici mezi jevištěm a dětským publikem.
Obrovský potlesk na konci představení byl známkou toho,
že se divadlo líbilo a vstup do operního světa dětí se podařil.
Ivana Kozmanová

Druhý prázdninový týden patřil dětem, které se letos přihlásily
na příměstský letní tábor. Zájem byl obrovský, spokojenost také.
Celý týden totiž kluci i holky soutěžili, hráli hry, sportovali,
ale také poznávali okolí Klobouk. Nechybělo ani výtvarné tvoření a vyrábění, či savování barevných triček, které si pak na
památku z tábora odnášeli domů. Největší úspěch měl výlet do
nedaleké hodonínské zoologické zahrady. Společná prohlídka
zvířat a dovádění na dětském hřišti zabralo výletníkům takřka
celý den.
Také počasí vyšlo. Příjemné teploty dovolily dětem jak zmrzlinu, tak i pohyb v přírodě, stavění domečků pro lesní zvířátka
nebo hledání ztraceného pokladu. Jen poslední den se z nebe
snesly na zem dešťové kapky. Ale i to zpestřilo pobyt táborníkům, protože víte, jak je super v pláštěnkách běhat mezi kapkami deště?

No a závěr? Ten patřil medailím za celotýdenní soutěžení,
odměnám, pamětním listům a loučení. Ale také slibům, že příští rok se zase společně sejdeme.
Ivana Kozmanová
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Novinářský šotek řádil v naší redakci
Redakce zpravodaje Větrný mlýn se omlouvá čtenářům i autorkám následujících článků za chybné zveřejnění v minulém
čísle. Níže publikujeme články paní Bronislavy Černé i Ivy Černé o úspěchu ve školní družině v původním znění.

Další úspěch ve školní družině Čtyřnásobný úspěch
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.

Přijato bylo přibližně 500 obrázků z celého okresu. Ze Základní školy Klobouky u Brna byli ohodnoceni 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 pozorujeme vlaštovky“, ve 4. kategorii
uspěla Helena Kozielová z 5.B s dílem „Holoubci“a v 5. kategorii byl ohodnocen „Ptáček Králíček“ Matěje Petráše ze 7.A.
Všichni obdrželi diplom a balíček věcných cen. Všem úspěšným tvůrcům gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy
a do dalších soutěží přejeme hodně štěstí.

Letos proběhl již 28. ročník na téma: „Ochraňujeme ptáky našich zahrad, parků, polí“. Dne 10. 5. 2019 se zúčastní slavnostní vernisáže a předání ceny. Naší malé vítězce
moc blahopřejeme.
Bronislava Černá
Této soutěže se zúčastnili také další žáci základní školy, do
projektu se zapojily celé třídní kolektivy. Malí umělci získali
krásná umístění v obrovské konkurenci, jak o tom informuje
článek následující. →

Další úspěch ve školní družině, tentokrát literární
Ve třetím oddělení školní družiny si letos můžeme připsat
další úspěch, tentokrát literární. Tomáš Clifford Mitchels získal v okresní soutěži: „Požární ochrana očima dětí a mládeže“
se svou básní 1.místo ve své kategorii třetích ročníků. Dne
25. června 2019 se tedy zúčastnil slavnostního vyhlášení, které probíhalo od 17 hodin v kulturním sále obce Horní Bojanovice. Mladému spisovateli moc blahopřejeme.

vychovatelka školní družiny Černá Bronislava
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STOLNÍ TENIS

dnešní době se již nedá říct,
že sport je záležitostí sezónní.
Opak mohou potvrdit kloboučtí stolní tenisté. Po ukončení sezóny se
muži přihlásili do soutěže o Český pohár.
V první, krajské části soutěže, skončili ve
skupině na druhém místě a byli vyzvání, aby se zúčastnili bojů ve druhém, již
celostátním stupni. Nabídka byla přijata a muži byli zařazeni do skupiny
D. Po losování bude mít kloboucké
mužstvo (Kraj. soutěž I) za soupeře El NiňoPraha D (3. liga) a TTC
Mohelnice (Divize). O místě konání
rozhodla STK. V naší skupině o pořadatelství požádal jedině náš oddíl.
Díky tomu jsme byli pověřeni organizací turnaje, který se bude hrát
v sobotu 21. 9. 2019. Zahájení bude
v 9.30 hodin utkáním, ve kterém
se střetnou Klobouky a Mohelnice.
V 11 hodin nastoupí největší favorit turnaje El Niňo Praha s Mohelnicí.
Ve 13 hodin se opět představí hráči domácího mužstva s pražským El Niněm.
Tato akce bude pro stolní tenisty našeho
města a příznivce stolního tenisu obrovským svátkem. Mužstva takových kvalit
ještě v Kloboukách v mistrovské soutěži
nehrála.Tento turnaj ukáže zúčastněným
oddílům jejich formu těsně před zahájením mistrovských soutěží.
Do nové sezóny posílil kádr A mužstva Petr Kalivoda z Lanžhotu. Díky
tomu byla zahájena jednání s oddílem
stolního tenisu v Komořanech o výměně
soutěží. Vše se podařilo a naši muži budou poprvé v historii hrát krajskou soutěž I. třídy. Nyní bude záležet na samotných hráčích, aby důstojně příští ročník
odehráli a úspěšně reprezentovali nejen
oddíl, ale i město.
Skupina našich mladých stolních tenistů byla pozvána na zahraniční turnaj.
Blízko hranic se ve slovenské obci Sekule
dne 23. května zúčastnili Karolína Bobková, Ondřej Huták a jeho sestra Pavla
bojů o co nejlepší umístění. Soutěžící byli
rozděleni do dvou skupin. Mezi chlapci

Hodová zábava
v Bohumilicích

foto: Luděk Adámek

dominoval Ondřej Huták. Porazil všechny své soupeře a turnaj s převahou vyhrál. Pavla Hutáková vybojovala v kategorii dívek krásné druhé místo. Je nutné
dodat, že patřila spolu s další klobouckou hráčkou Karolínou Bobkovou, ze
všech děvčat k nejmladším. Škoda, že los
svedl obě naše hráčky proti sobě. V jejich
vzájemném utkání zvítězila Pavla.

Mezinárodní turnaj Velká cena Prahy byl velmi kvalitně obsazen. O co nejlepší umístění dne 27. května bojovalo
534 mladých stolních tenistů ze čtrnácti zemí. Byl mezi nimi také kloboucký
Petr Svoboda. Po nevydařeném začátku
se rozehrál k výbornému výkonu a nakonec vyhrál soutěž útěchy, ve které porazil i několik soupeřů, kteří jsou podle
bodovacího žebříčku ČR umístěni před
ním. Tři oddíly stolního tenisu regionu Břeclav pravidelně pořádají turnaje
mládeže. Jsou to MSK Břeclav, Sokol
Klobouky a Orel Šitbořice. V Břeclavi
dne 8. 6. 2019 se k vzájemnému měření
sil sešlo 28 hráčů ze sedmi oddílů. Hrálo
se ve třech věkových kategoriích. Palmu
vítězství a poháry za první místa si domů
přivezli tři hráči Sokola Klobouky. Znamená to, že zvítězili ve všech kategoriích. S velkou převahou náš oddíl ovládl
soutěž nejmladšího žactva. Ve finále této
kategorie zvítězila v krásném utkání Pavla Hutáková 3:2 nad Danielem Hanákem
z Morkůvek, který trénuje v Kloboukách
a třetí místo vybojovala Karolína Bobková. V mladším žactvu byl finálovým sou-

peřem Ondřeje Piláta brumovický Ondřej Šišma, který vítěznému tažení našeho
hráče nedokázal zabránit. V kategorii dorostu Ondřej Huták překvapivě, ale přesvědčivě, porazil hráče domácího oddílu
Garčicovou, Maňka i Klenovce a radoval
se z celkového vítězství.Turnaj měl velmi
solidní sportovní úroveň. Je však nutné
nadále poctivě trénovat, abychom mohli
kvalitu našich dětí prokázat i v krajské, případně republikové úrovni.
Stalo se již tradicí, že začátkem
prázdnin pořádá kloboucký oddíl
stolního tenisu tréninkový kemp. Ve
dnech 8. až 12. července bylo v tělocvičně ZŠ slyšet ťukání pingpongových míčků, které bylo přerušováno
pokyny trenérů. Jarek Mikeska –
hlavní trenér klobouckých kempů
v minulých letech – byl ve stejném
termínu trenérem české dívčí mládežnické reprezentace na Mistrovství Evropy v Ostravě. Z tohoto důvodu
se na novou sezónu připravovalo jedenáct dětí pod vedením extraligové hráčky Veroniky Kmeťové a pěti sparingpartnerů z SKST Hodonín. Snažily se naučit,
zdokonalit a proniknout do dalších tajů
abecedy stolního tenisu. Pravidla účastníkům přednesl a vysvětlil předseda
RSST Břeclav pan Ing. Pavel Halas. Po
celý týden byl kladen důraz na fyzickou
kondici a také na rehabilitaci. Mladí stolní tenisté si ověřili svoji fyzickou kondici
a pohybovou vyzrálost na testech, které
byly pro ně připraveny.
V průběhu soustředění bylo poznat,
že se herní kvalita u dětí zlepšila. Některé
z nich se ještě přihlásily do letních kempů
v Hodoníně. Již brzy začíná nová sezóna
a kloboučtí stolní tenisté chtějí být na ni
co nejlépe připraveni. Jsou přihlášeni do
šesti soutěžních družstev a budou se zúčastňovat i turnajů jednotlivců. Mistrovská utkání se budou hrát od posledního
víkendu v září.
Volek Pavel st.

kloboukyubrna.eu
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Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Klobouky u Brna
zve všechny příznivce na turnaj 2. kola Českého poháru za účasti mužstev

SF SKK El NiňoPraha D
TTC Mohelnice
TJ Sokol Klobouky u Brna

Na náměstí se odehrál florbalový turnaj pod širým nebem

V

polovině června se na náměstí odehrál florbalový turnaj Aligators Open Air Cup Klobouky, který pořádal
klub FbC Aligators ve spolupráci s městem Klobouky
u Brna. Akce odstartovala již v pátek. V dopoledních hodinách
si na hřiště přišli zahrát žáci Základní školy Klobouky u Brna
a odpoledne bylo místo přístupné pro veřejnost. Kapacita víkendového turnaje byla naplněna. Zúčastnilo se 8 ženských a
16 mužských týmů. Turnaj se hrál na 3 venkovních hřištích. Po
sobotním parném dnu se v neděli přes místo konání přehnala
velmi silná bouře, která narušila průběh turnaje. Nakonec se
za víkend odehrálo všech plánovaných 95 zápasů. Vítězové si
odvezli Pohár starosty města Klobouky u Brna a další věcné
ceny. V turnaji se představilo několik současných extraligových
hráčů i bývalí reprezentanti. Celý víkend panovala výborná atmosféra. Hráči si turnaj užili.

Kategorie ŽENY
Přihlášených 8 týmů bylo rozděleno do 2 skupin. Ve finále se
utkaly Lassie‘s snout a Bulldogs Orange. V obou týmech nastupovaly extraligové hráčky, které všem přihlížejícím divákům
předvedly nádherný zápas o zlato. I když nejlepší střelkyně turnaje z Bulldogs Orange dělala, co mohla, vítezství patřilo týmu
Lassie‘s snout.

Tělocvična ZŠ Klobouky u Brna, Sobota 21. 9. 2019
09.30 Sokol Klobouky – TTC Mohelnice
11.00 El Niňo Praha D – TTC Mohelnice
13.00 El Niňo Praha D – Sokol Klobouky

100 let od narození pana učitele Antonína Pasche

Kategorie MUŽI
Přihlášených 16 týmů bylo losem rozděleno do 4 skupin. Následovaly další fáze turnaje, až vykrystalizovali soupeři na zápas o zlaté medaile. Ve finálovém zápase se potkaly týmy FRC
Mikulov a IBK Drömlag z Hodonína, který po výborném výkonu brankáře Vojtěcha Otta vyhrál.

Florbalový klub Aligators děkuje městu Klobouky u Brna za
umožnění pořádání turnaje na náměstí i za spolupráci během
celé Aligators Open Air Cup Klobouky 2019.
Milan Veselý
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3.liga
Divize
Krajská soutěž 1

V letošním roce by se dožil 100 roků kloboucký učitel Antonín Pasch. Narodil
se 7. 2. 1919 v Tulešicích u Znojma. Po
ukončení základní školy pokračoval ve
studiu na pedagogické škole ve Znojmě,
kterou dokončil roku 1939. Po skončení
vojenské služby roku 1941 nastoupil na
své první působiště v měšťanské škole
v Kloboukách u Brna. Bylo to ve velmi
složité a těžké době protektorátu Čechy
a Morava, kdy se vyučovalo v poloden-

ním režimu – čtyři dny v týdnu dopoledne a dva dny jen odpoledne.
Po skončení války se Antonín Pasch
oženil roku 1945 se Zdenou Krejčí z Klobouk a s manželkou odešel do Křetína
u Svitav, kde se jim narodily 2 děti Antonín a Hana. Již roku 1952 se rodina vrátila zpět do Klobouk, tady se jim narodilo třetí dítě – dcera Zdena. Po návratu
do Klobouk Antonín Pasch nastoupil na
malotřídku do Morkůvek a roku 1958 se
vrátil zpět do kloboucké školy, kde krátce učil na 1. stupni, a dálkově si doplnil
vzdělání, aby mohl kvalifikovaně vyučovat na vyšším stupni základní školy.
Vyučoval především předměty pracovní
vyučování, hudební výchovu, výtvarnou
výchovu a němčinu. Do důchodu odešel
roku 1979.
Od mládí se Antonín Pasch věnoval
sportu, byl členem Sokola. V době okupace, kdy byla činnost Sokola zastavena,
prapor a sokolské peníze se měly odevzdat na gestapo, byl jedním z těch, kteří
ukrývali a zachránili prapor i jmění této
sportovní organizace.
Jeho láska k přírodě ho přivedla ke
dvěma velkým, celoživotním koníčkům,

kterým se věnoval i v důchodovém věku.
Byl aktivním včelařem a zahrádkářem,
kde pracoval ve výboru svazu zahrádkářů a jako důchodce vypomáhal v moštárně, kterou zahrádkáři v Kloboukách
vybudovali.
Další velkou zálibou Antonína Pasche byla hudba. Jeho žáci si jej jistě vybaví s houslemi, které si nosil do hodin
hudební výchovy. Krásně zpíval, před
válkou i v kostelním sboru a ve volných
chvílích rád hrál na housle i doma, na
což zase rády vzpomínají jeho děti.
Zemřel roku 1996, pochovaný je na
klobouckém hřbitově. V kloboucké škole
působil 25 let, patřil k významným učitelům, jejichž zásluhou patřila kloboucká škola vždy k těm nejlepším na okrese
Břeclav. Jistě si zaslouží naši vzpomínku
i poděkování za vše, co pro své žáky udělal a čemu je naučil.

Dana Bobková
foto: Antonín Pasch - soukromý
archiv Hany Páleníkové, zveřejněno se
souhlasem majitelky

kloboukyubrna.eu
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Ricardo Divila, Tomáš Enge a další. Se
všemi jsem se osobně potkal a absolvoval dlouhé rozhovory. Jen u Vaška Poláka mi životní pouť interpretoval jeho
syn Vašek jr. a musím říct, že jde o velmi
silný příběh, jako z Hollywoodu. Protože měl po válce prosperující dílnu, šli po
něm komunisti, takže za dramatických
okolností utekl za hranice a dostal se do
USA, kde si jako mechanik udělal velmi
dobré jméno u Porsche, vybudoval milionové jmění, měl tým v závodech sportovních vozů a jezdili pro něj i šampioni
F1. Když v roce 1997 umřel, jeho rodina
přišla o veškerý majetek, který neprávem
shrábl Polákův právník. Nebo závodní
inženýr Ricardo Divila, který stavěl formule pro Emersona Fittipaldiho. Sice je
Divila Brazilec, ale jeho otec pocházel ze
Vsetína a když se po válce přestěhovali
do Brazílie, u rodinného krbu se mluvilo
česky. Řekl bych, že kniha má samé zajímavé perličky, obzvlášť, když je vyprávěna dotyčnými osobnostmi.

Legendy naší silnice

Kniha je vaše prvotina,
nechystáte už druhou?

Možná někteří z vás řeší podobné dilema, jako já. Vánoce jsou ještě daleko a moje knihovna
pomalu, ale jistě přichází o zásoby čehokoli, co jsem ještě nečetla. Pokud i vám doma zbývají
ke čtení jenom návody od spotřebičů, nyní zpozorněte! Je na čase naše knižní zásoby doplnit
a my vám zde přinášíme jeden tip přímo od klobouckého rodáka Aleše Sirného, který pro vás
zodpověděl několik otázek, jejichž odpovědi by vás mohly jistě zajímat.
Motosport je velice zajímavé téma, které však nemusí
znát úplně každý. Proto mne i čtenáře jistě zajímá, jak jste
přišel k této zálibě v motosportu? Má tento Váš koníček
nějakou spojitost právě s naším městem?
Určitě, právě v Kloboukách na gymnáziu to celé vypuklo.
Spolužák mě naočkoval motorsportem a já vstával a usínal
s myšlenkami na formuli 1. Dodnes si moc dobře pamatuji, jak
jsem si během vyučovací hodiny na počítačích stáhl z tenkrát
ultra rychlého internetu čtyři velké obrázky mistra světa F1
z roku 1997 a na disketě je přinesl domů. A ještě jsem v kloboucké knihovně každý měsíc vracel a znovu si půjčoval tu jedinou encyklopedii o F1, kterou tam tehdy měli. Doma jsem si
ji přepisoval do dvou velkých sešitů.

Naše čtenáře jistě potěší, že i Klobouky mohou být vhodným místem k hledání inspirace pro uměleckou tvorbu.
Je případně možné se s Vámi někde setkat a popovídat si
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nejen o knize, ale také například o náročnosti její tvorby či
vydávání knihy jako procesu?
Většinou se pohybuji na ose závodních okruhů v Chorvatsku, Maďarsku, Rakousku, Slovensku a pak na domácích tratích
v Mostě a samozřejmě v Brně, odkud vzdáleně slyším motory
až na naši zahradu. Zpravidla ani nechybím na akcích veteránů, takže například na Brno Revival na výstavišti nebo závodu
do vrchu Brno‑Soběšice. A vždycky mám při sobě nebo v autě
jeden dva výtisky knihy, kdyby zkrátka náhodou…

Aleši, jak byste knihu ve stručnosti popsal? Na co se v ní
mohou čtenáři těšit?
Těšit se mohou na sedmnáct autentických příběhů o českých osobnostech, které se prosadily v mezinárodním motorsportu. Jsou to například Břetislav Enge, Vlastimil Tomášek,
Miroslav Adámek, Václav Lím, František Vojtíšek, Vašek Polák,

Když jsem knihu dokončoval, zapřísáhl jsem se, že už žádnou další dělat
nebudu. Jenže pak ji nakladatelství odeslalo do tiskárny a já najednou nevěděl,
co mám po večerech dělat. Takže ano, už
dávám dohromady druhou. Téma zatím
prozrazovat nebudu, ale při práci na ní
jsem například zjistil, že ve třicátých letech na Masarykově okruhu, kdy tam závodila esa světového formátu jako Chiron, Nuvolari, Caracciola atd., tak proti
nim stál se zetkou brněnské Zbrojovky
i jistý Václav Trumpeš z Krumvíře. Akorát Trumpešovi v Krumvíři už nebydlí,
takže víc informací o něm už asi neseženu.

Tak to je krása! Člověka mnohdy ani
nenapadne, že má takové osobnosti
přímo v sousedství. O to víc nás pak
překvapí, když je někde potkáme!
Aleši, já moc děkuji za rozhovor
a jistě mluvím i za čtenáře a fanoušky motosportu, když popřeji hodně
štěstí při další tvorbě–a kdo ví, třeba
se příště sejdeme nad další knihou.
Renata Suchánková
kloboukyubrna.eu
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Zamyšlení…

Tetička a stařeček Pilátovi

… malebné údolí, kopce Nedánov a Zumperk jsou okolím města, v pohledu od Brna nesmí
v zorném poli chybět kloboucký „větřák “, katolický a evangelický kostel, na návrší kaple sv. Bar‑
bory a na náměstí zámek. Od jara do podzimu je všechno bohatě obklopeno zelení parků, místa
klidu a odpočinku.

T

oto jsou slova, které jsem si vypůjčil ze stránek města
Klobouky. Je to ale město, kde jsem vyrůstal, kde jsem
prožil své mládí, kde jsme společně spolu s kamarády
objevovali vše nové, první lásky i zklamání? Je to město, na
které jsem byl vždy hrdý pro svou rozmanitost, bohatý život
a nepřeberné množství vzpomínek a zážitků. Co jsme se nachodili do těch krásných míst „ke kapli“ i k „větřáku“, který
tam už nebyl, jen tak posedět, pohrát a zazpívat ty naše slovácké písně. Zpívali jsme všude, kde se dalo, hledali jsme sami
sebe, milovali jsme všechno, co bylo kolem nás, byli jsme hrdi
na to naše městečko i jeho okolí. Vyrůstali jsme společně ve
své generaci, tvořili dějiny i historii městečka, radovali se ze
všeho, co nás bavilo, čím jsme žili, kde jsme pracovali a tam
jsme po sobě postupně zanechávali ty pěkné vzpomínky, dnes
už i historky.
Je tomu ale i dnes? Když se v klidu posadím na náměstí,
není mi moc dobře u srdíčka. Kde je to množství obchůdků?
Drogerie „U Mastě“, mlékárna u p. Kotové, potraviny u Roznosů, maso – uzeniny u Rumla, oděvy u Kafků, zelenina a v budově zámku cukrárna p. Ocáskové, hračky a papír p. Dobrovolná,
u čekárny novinový stánek a dále potom železářství u Matějíčka, koberce a látky p. Streitová, obuv p. Pilátová a v neposlední řadě to byly šicí potřeby a galanterie „U Mařenek“. A co
služeb pro občany: holičství Dušek‑Galda, sklenářství Šmitka,
kominík Petráš a další řemesla v komunálních službách. Toto
všechno bylo v Kloboukách, kde se sjížděli lidé z celého širokého okolí nakupovat, kde náměstí žilo, bylo plné lidí, kde se
besedovalo, posedávalo a jen tak klábosilo. Bylo to místo veškerého dění, místo, které by mohlo hodně vyprávět.
A nyní? Jdete odpoledne po náměstí, kde nikoho nepotkáte, jen tam někde maminku, která si přišla pro své dítě do
školky, možná někoho do obchodu k p. Bálkovi, jednotlivce
na autobusové zastávce a dál nic. Jsou tam obchůdky, ale již
méně a mnohdy už odpoledne nepotřebné. Lidé se už na náměstí neschází, nemají potřebu a neklábosí. Možná je to i tím,
že se nechtějí dívat na ty budovy, které jsou prázdné, chátrající
a nefungující. Jen na náměstí je to hotel U Lva, bývalý dětský
domov, později mateřská škola, obchodní dům Jednota (dnes
Karola), masna U Rumla, zbořeniště p. Štefana, dnes už pomalu i dům U Kafků a i nevzhledný zámek s radnicí.
Nelze ale všechno jen zatracovat, jsou tam i lepší možnosti než v minulosti, nová autobusová zastávka a s tím nově
upravené náměstí, větší obchody pro potraviny, železářské
a hospodářské potřeby, drogerie, květiny, zdravá výživa apod.
Chloubou dnes může být nově opravená a rozšířená sokolovna
pro kulturní vyžití a zábavu, právě nově budované muzeum,
kloboucký větřák, hasičská budova apod.

24

kloboukyubrna.eu

Je to ale dostačující pro tak velké a krásné městečko? Víme,
každé nové zastupitelstvo spolu se starostou chtěli udělat pro
naše městečko všechno to nejlepší, ale stačí to? Nezapomnělo se, že zde žijí lidé, kteří po práci hledají uvolnění, zábavu
a odpočinek? Co zde chybí je koncepce rozvoje, plánování
a vytyčení prvotní důležitosti. Chybí zde sdružování občanů
v různých spolcích a organizacích, v kroužcích, klubech a besedách. Tam se vše rodí, tam se diskutuje a tam utváří kolektiv, tam se žije. Kde jsou ty organizace – myslivci, chovatelé,
zahrádkáři, včelaři, hasiči, červený kříž, ženy, tělovýchovná
jednota, osvětová beseda, divadelní, folklorní, hudební a pěvecké kroužky, organizace dětí a mládeže a jiné spolky? Jsou,
ale není o mnohých slyšet, nedovedou se prosadit nebo nemají
podporu veřejnosti.
Když se podíváme do jiných obcí a městeček, vidíme zde
nepřeberné množství různých akcí, akcí, které umožňují setkávání občanů, besedování a klábosení. Chce to jen chtít,
fantazii, odhodlání a nebát se riskovat. I u nás by se tyto akce
mohly pořádat: otevřené vinné sklepy, sportovní a tělovýchovné akce, divadelní sešlosti, folklorní, hudební a taneční vystoupení, různé přehlídky, koncerty, besedy, výstavy i festivaly
a další netradiční akce.
Co tomu ale chybí? Nemělo by se aspoň současné zastupitelstvo zamyslet a znovu zřídit uvolněného pracovníka pro
kulturu, který by toto vše zabezpečoval, koordinoval a řídil,
podporoval dobrovolné spolky, staral se o sokolovnu, knihovnu, muzeum a veškeré kulturní dění v Kloboukách? Myslím
si, že vynaložené prostředky na uvolněného pracovníka kultury v takovém městečku nejsou vyhozené peníze, ale že znovu
přivedou naše občany do různých seskupení, ať už pěveckých,
divadelních, folklorních, tanečních, hudebních, výtvarných
a jiných sdružení.
Ano, máme zde nové silnice, již zmiňované nové náměstí, nové obchody, zdravotní středisko, sokolovnu, hasičskou
zbrojnici, ale stále jsou to jen stavby a chybí jim život, který
do něj ale musíme vytvořit my sami, svou chutí a nadšením.
A máme zde hodně lidí, kteří mají zde co říci, kteří jsou zapáleni pro kulturu a sport, kteří by rádi pomohli. Vidíme to
jak u starších, tak dnes už i u mladých, jen jim dát možnosti,
podpořit je postrčit je dále. A o to zde jde, vždyť naše městečko
Klobouky si to zasluhuje a může být hrdé na své již nežijící
občany, ale i dnešní starší i mladou generaci.
A věřte, že to umíme, jen se nebát a jít do toho.

Jaromír Spak

K

loboucké muzeum se v současné době připravuje na
velkou rekonstrukci, jak již bylo uvedeno v minulém
čísle VM. V historii muzea je to potřetí, kdy jsou exponáty baleny, ukládány do krabic a odváženy na dočasné
úložiště. Poprvé to bylo v roce 1921, kdy se exponáty stěhovaly z domu pana Husáka v Panské ulici (dnes Masarykova)
do přízemí zámku, kde majitel Josef Duffek pronajal muzeu 4
místnosti. Podruhé to bylo roku 1933, kdy se expozice stěhovala do 1. patra dvorního traktu zámku - bývalé sýpky. Roku
1977 byla expozice přestavěna a instalována s názvem „Život a kultura lidu na brněnském Kloboucku“
a v této podobě přečkala až do
letošního roku.
Ve staré expozici klobouckého muzea z roku 1933 upoutávaly
pozornost návštěvníků figuríny
tetičky a stařečka Pilátových. Josef
Huták, řídící učitel v Kloboukách
a dlouholetý pracovník muzea, popisuje tuto část expozice takto:
…Vešli jsme do tzv. selské jiz‑
by a byli jsme překvapeni „živými
lidmi“. A snad jsme byli ještě více
překvapeni, neboť tito lidé nebyli
zaskleni jako ti předešlí (pozn. kro‑
jová skupina ve vitríně). U stolu se‑
děla tetička Pilátka, lidová malířka,
v ruce držela baňku, kterou malo‑
vala. Naproti ní za stolem na lavce
seděl její muž a četl knihu. Stalo se
častokrát, že ten, kdo vstoupil popr‑
vé do světničky, zdravil a až když se
nikdo ani nepohnul, podivil se, že to
nejsou živí lidé. I tyto figuríny zho‑
tovil malíř Martin Polák. Dnes žád‑
ná z těchto figurín v muzeu není…
Figuríny opravdu už v muzeu
nejsou, ale sádrové hlavy tetičky
Pilátky a jejího manžela Martina
Piláta existují – byly uloženy v depozitáři, při vyklízení prostor byly pečlivě zabaleny a uloženy do krabic, aby snad jednou
zase potěšily oko návštěvníka.
Kdo ve skutečnosti byli tito manželé Pilátovi? Dnes jediným zdrojem informací jsou jen matriky, které ale mohou poměrně hodně napovědět o jejich životě.
Tetička Pilátka se jmenovala Františka, narodila se roku
1833 do rodiny Františka a Veroniky Zezulových v Krumvíři.
Její maminka Veronika pocházela z Klobouk, z rodiny hospodského Josefa Geduldiga, která bydlela na náměstí v panské
hospodě č. 78 (později Budíkova hospoda). V 18 letech se Veronika Geduldigová provdala za stejně starého Jana Valiana,
půlláníka z Krumvíře č. 30 a odstěhovala se za svým manželem do Krumvíře. V jejich krátkém manželství se narodily 3
děti, když manžel Jan roku 1820 zemřel na tuberkulózu. Ješ-

tě v témže roce se mladá vdova znovu provdala za Františka
Zezulu z Krumvíře, v tomto druhém manželství se narodilo
dalších 5 dětí, z nichž Františka byla posledním dítětem. Stejně
jako v mnoha rodinách v té době, ani Veronice Zezulové se
nepodařilo vychovat všechny děti do dospělosti – 4 děti zemřely v mladém věku, syn Jan z prvního manželství se roku
1831 oženil a roku 1832 zemřel ve věku 21 let na tuberkulózu.
Františka Zezulová odešla do Klobouk za prací, kterou našla
v soudní budově č. 101, kde pracovala jako služebná. V Kloboukách se pravděpodobně seznámila se svým budoucím manželem
Martinem Pilátem a roku 1854 se
za něj ve svých 20 letech provdala.
Martin Pilát pocházel z Klobouk, narodil se roku 1825 čtvrtláníkovi Jakubu Pilátovi a jeho manželce Evě, rozené Hakové. Manželé
byli oddáni roku 1824, Martin byl
prvorozený syn, který zůstal bydlet v rodném domě č. 112 v dnešní
ulici Dlouhé, v domě, která v současnosti patří panu Mezuláníkovi.
Narozdíl od mnoha rodin Pilátů, kteří v té době v Kloboukách
žili a byli evangelíci, Martin Pilát
a jeho předkové byli katolíci. Martin Pilát zastával v katolické církvi
úřad hospodáře, v matrice zemřelých je u něj poznámka „čestný
kostelní hospodář“.
Po svatbě s Františkou Zezulovou z Krumvíře roku 1854 bydleli
manželé Pilátovi v Kloboukách
v jeho rodném domě č. 112, děti
neměli. Patřili zřejmě k bohatší
společenské vrstvě v Kloboukách,
často jsou uváděni v matrice jako
kmotři narozených dětí. Františka
Pilátová byla zručnou malířkou
květinových motivů, kterými zdobila především hliněné nádoby. V muzeu je uložen cenný vzorník jejích vzorů i mnoho
malovaných čepáků. Zemřela roku 1918, její manžel Martin
Pilát zemřel roku 1906. Zřejmě patřili ve své době, na konci 19.
století, k významným nositelům lidové kultury, oba jsou zvěčněni na dobové pohlednici, Františka, jako malířka čepáků na
samostatné fotografii. Františka Pilátová byla v letech 1906–
1908 jednou ze zakládajících členů výboru muzejního spolku.
Toto jsou informace, které se daly vyčíst v klobouckých
matrikách. Pokud by někdo ze čtenářů VM měl bližší informace o jejich životě, případně další fotografie, ráda je zpracuji
a přidám k článku.
Zpracovala Dana Bobková
Foto: Tetička a stařeček Pilátovi - archiv muzea
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POVÝŠENÍ KLOBOUK NA MĚSTO
II. část

Výřez z indikační skicy Klobouk.
1827.MZA v Brně, D 9 - Stabilní katastr Indikační skici (1824-1931), inv. č. 1008.
Reprofoto E. Kordiovský.

Letecký pohled na střed Klobouk. 2005. Foto L. Rygl.

P

odíváme‑li se na dnešní půdorys Klobouk, je z rozložení ulic a domů patrno, že osou celého intravilánu
je potok Myjavka, která je dnes od Ohavy až po ulici
Krátkou zkanalizována. Ve své době však byla pro staré obyvatelstvo vsi Klobouk zdrojem vody. Jako v každé vsi i zde
byla v její dolní části náves, kterou můžeme tušit tam, kde se
střetává ulice Dlouhá s ulicí Starohorskou.
Již v průběhu druhé poloviny 13. století však dochází
v Kloboukách, ve zdejším centru majetku zábrdovických
premonstrátů, k velké změně. Vzhledem k poloze vesnice
na půli cesty mezi uherskou hranicí u Hodonína, ležícího
na řece Moravě, která odděluje Uherské království od zemí
Koruny české, a městem Brnem, jevila se potřeba přerušit
cestu v její polovině. Cesta, zvaná jako Česká cesta (Via Bohemiae), v důsledku vnitřní kolonizace a odlesňování vnitrozemí byla stále více využívána, protože druhá cesta vedoucí
z Uher přes Lanžhot, Břeclav a Hustopeče na Brno a dále do
Čech bývala často zaplavována, a tudíž nesjízdná jak pro obchodníky, tak i pro tudy hnaný uherský dobytek na západ.
Proto zábrdovští konventuálové rozhodli o vysazení nových
usedlostí směrem východním od stávající vsi. Tak vznikala
dnešní ulice Jiráskova a Masarykova, mezi jejímiž humny
tekla Myjavka, a kam byli usazování noví obyvatelé vsi, mezi
nimiž mohli být i přestěhovaní ze zaniklých osad v okolí.
Na začátku tohoto nového osídlení mezi starou vsí v „Ohavě“ a oběma novými ulicemi vzniklo rozsáhlé tržní místo.
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Reprodukce listiny krále Václava, jíž povyšuje Klobouky na
městečko s tržním právem a vydává ustanovení o tamním soudě.
1298. MZA v Brně E 59 – Premonstráti Zábrdovice, inv. č. 6.
Reprofoto MZA v Brně.

Dnešní plocha náměstí o výměře přibližně 1 ha bývala původně totiž ještě větší. Volný prostor sahal až po dnešní ulici
Brněnskou a blok dnes tvořený střední odbornou školou byl
do náměstí – tržiště – vestavěn až v dobách mladších. V této
velké ploše by mělo náměstí výměru 2,2 ha. S největší pravděpodobností nám tato rozloha naznačuje, že majitel sledoval perspektivní vývoj vsi v osídlení městského typu. Nová
lokace i vymezení nového rozsáhlého tržního prostoru tedy
naznačuje uvažovaný budoucí rozvoj Klobouk v město ležící
na důležité zemské cestě.
O podobě a vývoji půdorysu městečka nám mohou podat
informace stará mapová vyobrazení. Poprvé jsou Klobouky
zaznamenány až na mapě Jana Amose Komenského z roku
1623. Není zde ale zakreslen jejich půdorys. Ten uvidíme až
na tzv. prvním vojenském mapování Moravy pořízeném za
Marie Terezie v letech 1764–1768. Na této mapě je městečko
(v mapě označeno jako „Klowuky“) tvořeno vpodstatě ulicemi, které jsou v dnešním půdorysu Dlouhá a Starohorská,
dále pak Masarykova, Jiráskova a Příční. Jsou zde již také zakresleny jednou řadou domů pod jižním svahem Chaloupky
(dnes Břízová ulice?) a několik domů Příhonu.
Snaha premonstrátů o zlepšení postavení Klobouk vyvrcholila v roce 1298, kdy je král Václav II. na prosbu zábrdovického kláštera povýšil na tržní ves. Listinu důkladně
popsal M. Švábenský v knize Město Klobouky, kterou městský úřad vydal v roce 1998. Privilegium o povýšení Klobouk
na trhovou ves je první dochovanou listinou tohoto druhu
v Moravském markrabství, což samo o sobě svědčí o významu změny statutu obce ze vsi na ves trhovou – villa forensis.
Od pojmu trhová ves není v písemných pramenech uváděných už daleko k termínu městečko, později městys a brzy
oba názvy splynou.

Střed Klobouk s vyznačením návsi a tržního prostoru:
1 – dnešní náměstí,
2 – dnes zastavěná část původního tržního prostoru,
3 – stará obecní náves v „Ohavě“.

Zábrdovští konventuálové se ale dostali díky svým
stavebním investicím v samotném klášteře do hospodářských potíží a další vývoj a přeměnu Klobouk v město již
nedokázali dokončit.
PhDr. Emil Kordiovský
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ROZHOVOR S PANÍ FARÁŘKOU

N

a internetu se jistě dočtete, jak tráví prázdninové volno slavní herci, zpěváci, či většina politiků. Součástí
zpráv je pak často reportáž o tom, jak tráví prázdniny
české děti. Věděly jste však, jak dny volna využívá místní paní
farářka Zuštinová? To vše a mnohem více se dočtete v rozhovoru níže, při kterém s námi paní farářka velmi ochotně spolupracovala, za což velmi děkujeme!

Pořádá církev nějaký letní program pro děti během prázdnin? Pokud ano, podílíte se na tomto programu?
Naše církev pořádá každý rok ještě festivaly a další tábory, některé i ve spolupráci s YMCOU. Vážím si všech dobrovolníků,
kteří na ně jezdí pomáhat. Například v Bělči nad Orlicí v Táboře Jana Amose Komenského je vždy během léta více běhů,
jeden z nich je pro rodiny s postiženými dětmi, aby si také užily táborového prostředí a rodiče si mohli trochu odpočinout.
Tento projekt se mi moc líbí.

Tak jako každý rok, léto opět uteče jako voda a velmi
rychle přijde adventní období. Máte toto období ráda?
A máte již představu o svých plánech pro letošní Vánoce?
Adventní období mám ráda. Začíná jím církevní rok a je to
takový „těhotný“ čas. Něco k nám pomalu přichází a my to vyhlížíme, je tu už zárodek, ale ještě není úplně vidět a my máme
zpomalit, ztišit se, jít do sebe, vnímat, co je pro nás důležité
a nosné. Tenhle čas je opravdu zvláštní. My ho dnes prožíváme dost hekticky, ale jsem ráda za chvíle, ve kterých se daří

Nyní mi dovolte jednu soukromou otázku, která však
jistě napadá i mnoho dalších čtenářů – jak vnímáte svoji
pozici první farářky po dlouhém období farářů v rámci
místního evangelického kostela? Pojí se s tím spíše
nervozita, nebo to vnímáte hlavně pozitivně?
Jsem tu farářkou již pět let, tak to napětí trochu opadá. Ze začátku jsem byla zvědavá, jak mě lidé přijmou, jsem ale trochu
dobrodružná povaha, tak mě to i lákalo. Pocit, že vstupuji do
ne zcela probádaných vod. Myslím, že my ženy nabízíme trochu jiný styl farářování. Je to dané přirozeně rozdíly mezi muži
a ženami, každý má to své. Ideální by asi bylo, kdyby na sboru
byl farář a farářka, kdyby si rozuměli, mohli by se pěkně doplňovat. Jinak střídání mužů a žen v této roli mi přijde obohacující a zdravé.

Na úvod zůstaneme u toho léta – jak jste letošní prázdninové měsíce užila? A co všechno jste během nich zažila?
Mé léto bylo zatím takové polopracovní. Dovolená mi vlastně
právě začala. Mám za sebou dva tábory. Jeden pro rodiny s dětmi, kam nás jezdí asi 56 od kojenců po dospělé. Trávíme spolu
týden v chatičkách na okraji lesa. Všude kolem stromy, louky.
Je tu kromě duchovního programu prostor pro vydovádění se,
sporty, hry, procházky. Tento pobyt mám moc ráda, protože
mi to připomíná společnost, jaká byla kdysi. Představuji si
kmen, smečku lidí, kteří se večer sešli u ohně a vyprávěli si. To
je naše rodinná dovolená, tedy našeho evangelického sboru.
A společenství je tu ekumenické, jezdí s námi i katolíci a jsme
za to rádi. Druhý tábor je pro dívky od 12 do 17 let a to je
taková dámská jízda. Jsme na staré evangelické faře v Hradišti u Nasavrk a kromě vždy konkrétního programu (tento rok
to byly vztahy) chodíme na procházky, vyrábíme třeba mýdlo,
náušnice, náramky. To si také užívám, protože mě baví povídat
si s mladými lidmi a vyrábět s nimi nejrůznější rukodělky.

nám v kostele zahraje soubor Cimballica). O vánocích pak na
Štědrý den zveme na vánoční hru a další již tradiční koncert
chystáme na Boží hod vánoční.

Slyšela jsem na Vás již mnoho chvály a musím říci, že
jste mezi lidmi velice oblíbená. Lidé mají rádi Vaši milou
povahu a chválí také Váš výklad v kostele. Vy jste si
zvykla dobře na život na kloboucké faře mezi místními
občany?
(Díky, ale není té chvály moc?)
Mám pocit, že jsme v Kloboukách s manželem našli přátele,
stále se sice občas objeví něco, co je pro nás nové, ale jinak
máme pocit, že jsme už docela zapadli. Manžel se realizuje ve
volném čase na zahradě a v dílně, učí také každý čtvrtek jógu.
V Kloboukách se nám líbí a zdejší kraj a lidi máme rádi.
zpomalení a ztišení. Advent je ale ještě daleko. Než přijde tenhle nový začátek, je tu konec církevního roku a toto období
má svá vlastní témata. Vždy na podzim je to radostná slavnost Díkůčinění. Při něm děkujeme Pánu Bohu za vše, co nám
ten který rok dal. Od úrody po setkání a nové zkušenosti. Je
to takový barevný svátek. Ke Stolu Páně lidé nosí ukázku své
úrody a u toho množství zeleniny, ovoce, květin, pečiva atd. si
uvědomujeme, že máme za co být vděční. Po této bohoslužbě
spolu jídáme výbornou dýňovou polévku a všechny na ni zveme. O týden později si připomínáme své kořeny a reformátory,
tedy lidi, kteří nějak přispěli k založení našich evangelických
církví. Snažíme si při tom uvědomit, co je třeba reformovat
dnes, abychom neusnuli na vavřínech, byli ochotni se také měnit a růst. Další neděli se pak potkáváme u vzpomínky na naše
zemřelé. Zapalujeme při tom svíčky, to nám názorně ukazuje
světlo, které se dotýká i našich smutků a temnot a může ho
prosvítit. Je to připomínka světla, ze kterého jsme na tento svět
přišli a do kterého se zase vrátíme. Věříme totiž, řečeno trochu tajemně, že jsme z Boha a do Boha se vrátíme po smrti.
A tak ani připomínka vlastní konečnosti nemusí být tak smutná. Poslední neděle církevního roku se pak jmenuje Krista
Krále a my si připomínáme to Slovo, kterým Bůh stvořil svět
a v adventu čekáme na jeho příchod. Tím jsme zase na začátku
a připomínáme si těhotnou Marii a její čekání, dítě, které se
narodí a vylaďujeme se na příchod Vánoc. K tomu vyladění
pomáhá například adventní koncert (8. prosince od 18 hodin

vicích zase třeba při biblické hodině, filmové kavárničce nebo
zkouškách zpěvu. Jinak jsem k zastižení na telefonu a po domluvě prakticky kdykoliv a kdekoliv. Na faře máme úřední hodiny od úterý do pátku od 9-12 hodin. Pokud nejsem pracovně
jinde, tou dobou bývám k zastižení v kanceláři. Ráda ale také
navštěvuji lidi doma v jejich prostředí, někdo se uvolní spíš zde
než na faře. Nikomu se ale nevnucuji a tak chodím tam, kam
mě lidé pozvou. Duchovní rozhovory a duchovní doprovázení
nebo rozhovor na nejrůznější životní témata mám ráda. Je to
pro mě důležité potkávat lidi také mezi čtyřma očima, kdy mohou sdílet své radosti i trápení.

Na závěr se ještě zeptám na Vaše plány do budoucna –
plánujete nějaké změny či inovace, se kterými byste se
nám mohla svěřit?
Chystáme poměrně větší opravu varhanního systému, který
je sice opravený nedávno, ale přesto nespolehlivý. Na kostele
práce nikdy nekončí a tak máme před sebou opravu severní
vnější fasády. Jinak pořád chystáme něco nového: výlety na
nová místa, přednášky na nová témata. V září budeme otevírat nově opravenou modlitebnu v Morkůvkách. Tam chceme
nabídnout nový bezbariérový prostor pro setkávání třeba při
filmové kavárničce, koncertu nebo setkání maminek s dětmi.
Modlitebnu jsme totiž s Diakonií Betlém přetvořili v takovou
odpočinkovou místnost, kde budou mít své zázemí přes den
klienti diakonie a po večerech a víkendech my k bohoslužbám
a veřejnost třeba k přednáškám apod. Slavnostně otevřeme
modlitebnu 29. září slavnostní bohoslužbou v 9:45. Po ní budou připraveny hry pro děti a od 14 hodin divadlo pro děti na
zahradě diakonie a tak vás všechny srdečně zveme.

Pokud by se s Vámi lidé chtěli setkat, najdou Vás nejčastěji v kostele, nebo je možné Vás najít i jinde?
Samozřejmě mě lidé najdou v kostele při bohoslužbách
nebo modlitbách Taizé. Na faře v Kloboukách nebo Brumo-

Renata Suchánková
foto: Josef Špaček a Jakub Špaček

Hody 2019 - paní farářka žehná stárkům
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zmírnil nedostatek základních životních potřeb během válečných let, snažil se tajně zboží nakupovat a prodávat.
Odhalilo ho však gestapo. Zatkli jej
v Brně, poté byl odvezen do koncentračního tábora, kde zemřel v roce 1942
násilnou smrtí. Na jeho památku nechala postavit jeho sestra kříž, za dědinou
u silnice jako vzpomínku.
Další kříž, ten na hřišti, byl postaven v roce 1943 bohumělskými katolíky.
Údajně jej částečně s katolíky financo-

Hřiště už se rýsuje!
V minulém čísle jsme vás informovali o plánech na budování
dětského hřiště, tentokrát opravdu se vším všudy – různé druhy atrakcí pro děti, oplocení, spolehlivé zabezpečení v podobě
kamerového systému. No a naše plány se pomalu ale jistě stávají skutečností!
Na začátku léta se sešli tatínci, včetně těch budoucích a dohodli se na plánu práce. Vedení města poskytlo materiál, místní občané pracovní sílu a kombinací obou těchto složek se naše
obec zase přiblížila vytyčenému cíli. Postupně tak začaly práce
na betonování a oplocení, které je dnes téměř hotové. Nyní už
čekáme jen na dodání objednaných průlezek pro děti a jejich
zabudování, následně se doladí pouze detaily v podobě kamerového zabezpečení a instalace laveček také pro doprovod těch
nejmenších návštěvníků. Na otevření už se všichni moc těšíme
a věříme, že se bude nová hrací plocha dětem líbit a budou se
k ní chovat s dostatečnou úctou, jak je to jejich rodiče vždy
učí. Společně tak dokážeme nejen vybudovat, ale také udržet
krásné prostředí ke společnému životu.
Při realizaci tohoto projektu moc pomohli v první řadě
místní občané, kterým za přiložení pomocné ruky moc děkujeme. Je krásné vidět, jak se obec společně podílí na přípravě
lepší budoucnosti pro ty nejmenší. Za finanční podporu děkujeme samozřejmě také městu Klobouky u Brna a společnosti
Avast, která na tento projekt poskytla štědrou dotaci.
Renata Suchánková

Historie Bohumilic

foto: Jakub Špaček

Bohumilické kříže
Kříže v krajině jsou drobné sakrální
památky, které do ní odnepaměti patří. Jsou součástí naší krajiny a často si
jejich přítomnost ani neuvědomujeme,
protože je vnímáme tak automaticky,
že je bereme jako něco zcela samozřejmého v našem okolí. Pokud se nad
nimi zamyslíme, začne nám vrtat hlavou: Kdo a proč je postavil? K jakému
účelu sloužily?
Historie stavby křížů se objevuje někdy kolem příchodu Konstantina a Metoděje. Nejprve to byly zřejmě kříže dřevěné, teprve později kolem třináctého
století jsou to kříže kamenné. Nebyly to
však kříže, které známe dnes. Tenkrát
byly menší a mohutnější. Dnes známe
kříže vyšší a štíhlejší. Poté přišla éra
železných a následně litinových křížů.
Nicméně i ty kamenné přetrvávají dodnes. Nejvýstižněji význam křížů v krajině popisuje autor:
„Kříže, Boží muky a kapličky vnímá‑
me jako neodmyslitelnou součást volné
krajiny zejména proto, že jsou pro nás
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val správce statku v Bohumilicích. Pan
Dobiáš nastoupil na statek jako správce
po panu Aloisi Fleischerovi, který byl
žid a tím pádem byl na počátku války
odsunut do Terezína, kde v roce 1945
zemřel. Nový pan správce Dobiáš měl
dva syny, Eduarda a Vladimíra, kteří byli v kněžském stavu. Jeden z nich
v roce 1943 dokonce kříž vysvětil a zachovala se i dobová fotografie. Jak čas
letí, můžeme posoudit na fotografii, kdy
v době vysvěcení byly vysázeny kolem

symbolem trvání… Drobné sakrální pa‑
mátky jsou zakotveny ve struktuře kraji‑
ny dvojím způsobem. Buď byly postaveny
na místech odedávna významných a sta‑
ly se symbolem jejich paměti, nebo nově
zdůraznily význam místa, na němž byly
postaveny a staly se upomínkou událostí,
jež neměly upadnout v zapomnění. Tak
či onak – nebo oběma způsoby zároveň –
se staly tlumočníky paměti krajiny.“
(Klvač, Musil, 2003:17)
V Bohumilicích je pět křížů. Nejznámější je před kaplí sv. Alžběty, druhý
je u hřiště obklopený čtyřmi vzrostlými
lípami, třetí kříž je na „Pastvisku“ za
potokem, čtvrtý je za dědinou a pátý
je „Nade mlýny“ pod mezí. Všech pět
křížů má svou historii, svůj důvod, proč
stojí na tom konkrétním místě, a hlavně
svůj příběh. Mně se podařilo vypátrat
příběh dvou křížů.
Kříž „za dědinou“ – byl postaven
v roce 1942. V Bohumilicích žil Josef
Majer, který se narodil roku 1909. Své
mládí prožíval ve válečných letech. Aby

Myslím si, že každý člověk by měl znát původ a historii své
rodné obce a měl by vědět, kam patří. Právě proto bych Vám
ráda přiblížila historii Bohumilic. Ještě před tím, než se do historie Bohumilic zcela ponoříte, považuji za nutné vás upozornit, že dostupné historické informace o naší obci jsou mnohdy
zmatené a neucelené a v různých publikacích se liší. Proto se
při psaní tohoto článku snažím vycházet z údajů uváděných
opakovaně různými autory nezávisle na sobě.
Původ obce Bohumilice je ryze slovanský. Vesnice byla založena osadníky v dnešní trati „Nad zahrádky“ a první dochovaná zmínka o ní pochází z darovací listiny Lva z Klobouk z
roku 1210, který Bohumilice pod názvem Bohumilicí daroval
klášteru v Zábrdovicích. V listině z roku 1298 je osada zmíněna jako neobydlená, podle jiných zdrojů je však roku 1440
uváděna v majetku Karla z Lulče a jako pustá je poprvé zmíněna až roku 1481 za držení Licka z Lulče, což potvrzuje mnoho
různých pramenů. Ještě ve 14. a 15. století býval v obci rybník,
který však posléze zaniká. Podle Bukovanského je osada znovu
pustá od roku 1575.
O problémech s osídlením Bohumilic v dřívějších dobách
svědčí mimo jiné i listina, ve které kněz Jeroným, opat a konvent kláštera Zábrdovského žaluje pana Vaňka Racka z Mrdic
a Uhřic „že nám toho nedrží, co náš list svědčí, služby nám
nečiní a vsi Bohumilic nám neosadil...“
Za třicetileté války byly Bohumělice zpustošeny a vypáleny nepřítelem, což vedlo k opětovnému vystěhování se všech
obyvatel a k definitivnímu konci staré osady. V místech, kde
stávaly staré Bohumělice lze při zemědělských pracích i dnes
najít pozůstatky po někdejším životě lidí - staré podkovy, střepy nádob a podobné pozůstatky. O někdejší existenci staré
osady na protilehlém břehu potoka svědčí i novodobý nález
středověkého lochu.
Další, již známější a faktograficky jasnější etapa historie
obce se začíná psát roku 1667. Tohoto roku byla založena dnešní osada, do které Zábrdovický klášter usadil několik nových
obyvatel. Příjmení těchto prvních osadníků zněla Nykodým,
Formanský, Šurman, Charvát, Šedivý, Martin a Prikl, přičemž
do dnešní doby se v Bohumilicích dochovalo příjmení Šedivý.
Nová osada byla zproštěna daní a roboty.

kříže čtyři malé lípy, které jsou nyní již
obrovskými stromy.
Kříže jsou objekty, o kterých by se
mělo vědět, a měli bychom je považovat
za součást našeho domova. K místům,
kde stojí, se často vážou vzpomínky
a tradované příběhy, které v nás ukotvují vztah k domovské krajině.
Ludmila Adámková
Fotka kříže – autor neznámý

Po třicetileté válce vznikl v Bohumilicích dvůr, kterému
byly přiděleny polnosti zaniklé osady a kde občané Bohumilic
pracovali za několik krejcarů. Lidé se živili rolnictvím a chovem dobytka, pracovali pro vrchnost, odváděli daně, odevzdávali část úlovku z honů a také byli povinni odvádět desátek
klobouckému faráři.
Nejvíce obyvatel měly Bohumilice v 19. - 20. století v době
rozvoje velkostatku „Bohumilického dvora“. Tehdy do obce
za prací přicházelo mnoho nádeníků z okolních vesnic i sezónních pracovníků ze Slovenska. Pro představu uvádím, že
roku 1820 zde žilo 299 obyvatel z 68 rodin, roku 1880 pak 385
obyvatel v 90 domech a roku 1900 dokonce 417 obyvatel v 85
domech, přičemž dalších 8 domů bylo neobydlených. K obci
patřily i 3 samoty - dům mlynáře a 2 cihelny.
Bohumilice patřily již zmiňovanému Zábrdovskému klášteru až do roku 1784, kdy byl zrušen. Poté obec přešla společně
s Klobouckým panstvím do vlastnictví náboženského fondu,
později do nájmu dvorního rady z Dornfeldu. Roku 1820 Bohumilice koupili bratři Neuwallové. Roku 1881 v Bohumilicích začal působit obchodník Fleischer z Klobouk a pronajal
si místní dvůr. Ten roku 1896 koupili bratři Fleischerové. Dne
1.1. 1986 se Bohumilice staly místní částí Klobouk u Brna, pod
které oficiálně spadají dodnes.
Bohumilice přetrpěly drancování, řádění moru i cholery,
povodně, požáry a mnoho dalších úkladů své doby. Vesnicí od
jejích prvopočátků prošlo velké množství obyvatel. Lidé přicházeli, zase odcházeli a osada několikrát zůstala zcela opuštěná. Vždy se však našli další lidé, kteří hledali nový domov
a našli jej právě v Bohumilicích. K těmto lidem cítím velkou
vděčnost. Za to, že vytrvali, nenechali se zlomit nemocemi
ani přírodními pohromami a vždy se vrátili. Nebýt těchto lidí,
Bohumilice neexistují. Jen ve starých kronikách bychom našli
zmínku o Bohumělicích, které potkal stejně smutný osud jako
Částkovice, Skřipov, Kamenec, Kloboučky a mnoho dalších
osad. Bohumilice tu však ještě pořád jsou a okolnímu světu
to dokážou připomenout. Ve srovnání s minulými dobami
dosahují sotva polovičního počtu obyvatel a mnoho domů je
prázdných, nicméně i tak tvoří milovaný domov mnoha lidem, kteří zde stále žijí a milované útočiště všem, kteří se sem
rádi vracejí.
Marie Kotasová Adámková

kloboukyubrna.eu

31

VĚTRNÝ MLÝN 2/2019

VĚTRNÝ MLÝN 2/2019

Město Klobouky u Brna vás srdečně zve na

TRADIČNÍ
SVATOVÁCLAVSKÝ
JARMARK,

DOBRÝ ANDĚL

který se bude konat

818 dětí a 741 rodičů ze 422 rodin na Brněnsku podpořili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba
i nadále. Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha
na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se ob‑
jevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají
překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků
zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházko‑
vá, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – pod‑
porují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče
věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit
s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Brněnsku stovky dětí.
Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo
dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dět‑
mi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je
v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.

Kontakt nadace Dobrý anděl:

Markéta Křížová
PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089
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Každý dárce, který by chtěl rodiny
podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny,
které pomohl. „Stačí si na stránkách
nadace Dobrý anděl vytvořit registraci
a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje
podpora Dobrých andělů v takto těžké
situaci pomoc nejen finanční, ale také
psychickou – mají pocit, že na to nejsou
sami, jsou klidnější a mohou se tak více
věnovat tomu, co je důležité.“

v sobotu 28. září 2019 od 9:00 na náměstí.
Doprovodný program pro vás připravila MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
která ve svých prostorách otevře VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY.
Taneční skupina DEZORIENT pod záštitou města Klobouky u Brna
pořádá ve velké čekárně VÝSTAVU BAREVNÉ NITKY
a pod pergolou u MěSOŠ od 11:00 netradiční MÓDNÍ PŘEHLÍDKU KROJE NA MOLU.
Současně bude v dopoledních hodinách otevřena MATEŘSKÁ ŠKOLA,
a to k příležitosti 80 LET SVÉHO VÝROČÍ.
Pro děti bude připraven SKÁKACÍ HRAD.
Věříme, že si Svatováclavský jarmark i s jeho bohatým programem užijete
a těšíme se na vás!

PODZIMNÍ JARMARK S NOVOU AKCÍ
Program letošního Svatováclavského jarmarku se bude odehrávat na klobouckém náměstí.
Na jednu z akcí si Vás dovoluje pozvat i taneční skupina DEZORIENT, která pro Vás připravuje netradiční módní
přehlídku KROJE NA MOLU. Přehlídka se bude konat pod
pergolou u Střední odborné školy v 11 hodin. Oslovily jsme
občany se zapůjčením starých krojových součástí a jen s jejich pomocí budeme moci přehlídku uskutečnit. K jednotlivým exponátům se dozvíte i jejich příběh. Z jakého čísla popisného pocházejí, kdo v nich chodíval, prostě vše, co jejich
majitelé vědí. Bude to však netradiční módní přehlídka, a tak
doufáme, že nebudou diváci zklamáni, že neuvidí úplně kompletní staré kroje.
V průběhu přehlídky budou divákům předvedeny i staré
fěrtochy a ten nejkrásnější se stane vítězem. Dar jeho majiteli bude předán od Města Klobouky u Brna, které tuto akci

zaštiťuje. Jako doprovodnou výstavu této naší akce jsme zvolili výstavu výšivek, Barevné nitky Marie Ludínové, Štěpánky
Adamové a Františky Hanzlíčkové“. V případě, že bude chtít
zapůjčit na přehlídku i Vaše staré kroje, sváteční i pracovní,
prosím volejte na tel. 603 442 089 (J. Janoušková), rádi je veřejnosti předvedeme. Nebudou přece ležet ve starých skříních,
potěšte jejich starou krásou i nás. Ty malé vady na kráse, které roky nošení a ukládání na nich způsobily, jsou tou pravou
hodnotou, kterou dokážeme ocenit. Předávaly se z generace
na generaci. A jsou našimi národními poklady.
Za zapůjčení děkujeme a těšíme se na Vaši účast.
Vstupné dobrovolné.

Za taneční skupinu DEZORIENT Jarmila Janoušková

kloboukyubrna.eu
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Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Ř 12,12

Farní sbor ČCE v Kloboukách u Brna
a Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
vás srdečně zvou na

Noc kostelů
V pátek 24. května 2019 pořádalo katolické společenství v Kloboukách u Brna
další ročník Noci kostelů.
Letošní ročník byl specifický hned
z několika důvodů – první zajímavostí je,
že se konal jubilejní již 10. ročník akce
Noci kostelů v České republice. Druhou
skutečností je přítomnost nového katolického kněze o. Petra Šikuly, pod jehož
vedením jsme akci připravovali a třetím
specifikem, které stojí za připomenutí, je
každoroční střídání v pořádání této akce
s evangelickou farností. Takto bratrsko
‑sesterské střídání v zajišťování této akce
není v jiných místech ČR nikterak obvyklé.
Programově byla Noc kostelů velmi
pestrá. Podnázvy akce můžeme uvést
zvolání – „Dejte se do zpěvu“ či „Zažij
kostel jinak“. Oba výroky jsou centrální
linií, kterou jsme mohli prožívat po celý
páteční večer. Z nich pak obsahově vy-

růstaly programové jednotlivosti v podobě komentované bohoslužby, následoval
zpěv písní s hudebními nástroji, jejichž
zastoupení by se mohlo rovnat malému
filharmonickému sboru, divadelní hra
ze života sv. Vavřince, zpěv Mužáků, komentovaná prohlídka kostela či filmová
vzpomínka na o. Ladislava Simajchla.
A abychom jen neseděli strnule v kostele, tak v rámci programu byla pasáž, kde
jsme mohli rozpohybovat naše těla. Ta
přivedla účastníky po schodech do kaple
sv. Barbory, na prohlídku kostelní věže.
Mladší generaci pak seznámila se životem světců formou hry. Komu se nechtělo po schodech do kaple sv. Barbory či
běhat s dětmi za světci, tak si mohl s přáteli popovídat u připraveného pohoštění.
Věřím, že každý, kdo byl akce účasten, tak si v sobě odnesl nějakou milou
vzpomínku. Osobně jsem zažil po několika měsících svědectví od známých, kte-

ří bydlí na Vysočině, kdy během hovoru
bezprostředně zmínili zážitky z Noci
kostelů v Kloboukách.
Zároveň je dobré zmínit, že se na akci
podílelo velké množství lidí. Vymyslet
program, vše zorganizovat a nacvičit stálo velké množství sil a času. I když byly
zkoušky náročné, tak mezi účinkujícími
panovalo rozpoložení plné naděje, energie udělat něco pro druhé. Proto patří
velké díky všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci. Díky za trpělivost
partnerům či partnerkám účinkujících,
kteří doma hlídali děti a někdy z důvodu
zkoušky měli pozdější oběd. A především díky všem, kteří měli a mají odvahu
vyjít a vejít do kostela a strávit tam nějaký čas.
Jan Kříž
foto: Jakub Špaček

Otevření zrekonstruované
modlitebny – herny
v Morkůvkách
Neděle 29. září 2019 v Morkůvkách
Program:
9:45 Bohoslužba – kázat bude bratr farář Ondřej Titěra
(2. náměstek synodního seniora).
Z Klobouk je zajištěn odvoz pro ty, kdo se do Morkůvek nemohou dostat sami

11:00 Slavnostní otevření modlitebny
Prohlídka modlitebny, Narnie, školy
12:00 Oběd
13:00 Posezení při kávě
34
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14:00 Dětské divadlo Dambořice – Všude číhají
Jeskyňky
kloboukyubrna.eu
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Společenská kronika

Kulturní kalendář

Blahopřejeme občanům,
kteří od 20.5.2019 do 22.8.2019
oslavili životní jubileum

Blahopřejeme rodičům a vítáme děti:

ZÁŘÍ

Martin Havlík
Tereza Krupicová
Teodor Forró
Jan Vybíral
Ema Němečková
Zoe Hutáková

28 | Svatováclavský jarmark

70 let
Marie Slámová, Plotní
75 let
Ludmila Šebestová, Sadová
Eduard Sýkora, Vinařská
Věra Vrtaníková, Masarykova
90 let
Anastasie Chloupková, Příhon

LISTOPAD
02 | Rozbité demižony - sokolovna
08 | Lampionový průvod
23 | 19. společenský večer
s dobročinnou aukcí - sokolovna

Navždy nás opustili:

30 | Mikulášská diskotéka - sokolovna

Dana Hejlová
Antonín Hrabec
Eva Vaňková
Petr Uhýrek

PROSINEC
01 | Adventní trh
01 | Rozsvěcování vánočního stromu

91 let
Marie Horňáková, Starohorská

08 | Koncert Cimballica - evang. kostel
15 | Setkání pod vánočním stromem

92 let
Anna Bdinková, Břízová

v Bohumilicích

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.

Vážení čtenáři, nabízíme Vám možnost do zpravodaje Větrný mlýn
podávat inzerci. Pro další informace
(včetně možnosti barevné inzerce
formátu A4) či objednávky inzerce
prosím kontaktujte redakci na adrese 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. 3/2019
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 Suchánková. 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 15. 9. 2019 nákladem 950 výtisků.
Uzávěrka č. 4/2019: 22. 11. 2019
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foto: Jakub Špaček

Podávání inzerátů ve zpravodaji Větrný mlýn

@KlobouckaKulturni
@klokulko

Zrekonstruovaný nájezd ke zdravotnímu středisku

Zrekonstruované koupelny v DPS

Nově natřený plot na hřbitově

Natřená zábradlí v centru města

foto: Jakub Špaček

Zrekonstruovaný povrch mostu na ulici Příční

@KloboukyUBrna

@KloboukyUBrna

