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Editorial
Drazí čtenáři,
poslední listy už opadaly ze stromů,
každý již očekává jen novou sněhovou
nadílku a právě v tento čas vychází nové
číslo zpravodaje – konkrétně čtvrté a poslední číslo tohoto roku. Spolu s ním jsme
také o něco blíže k Vánocům. Nastává
nám tak doba ztišení, klidu a zamyšlení.
Ihned po Vánocích pak následují oslavy
Nového roku a v takovou chvíli je nejvyšší
čas zamyslet se nad vším, co nás v tomto
roce potkalo.
Pokud bych měla za naši redakci shrnout, jaké události nás v roce 2019 potkaly, začala bych naším prvním setkáním.
Na něm jsme se všichni lépe poznali a řekli si, co od naší spolupráce očekáváme

a jak to asi bude celé probíhat. Výsledkem
toho bylo první číslo zpravodaje, které
bylo veřejnosti představeno v novém kabátku a plné nových témat. Netrvalo to
dlouho a už bylo na čase pracovat na čísle druhém, kde jsme doladili nedostatky
ve vzhledu a technice. Již jsme věděli, do
čeho jdeme, takže nám práce šla přece
jen o něco lépe od ruky. Následovalo třetí
číslo, se kterým se bohužel pojily technické problémy, a proto toto číslo nevypadá
úplně stejně, jako ty dvě předchozí. Navíc
vyšlo o něco později, než bylo plánováno – za toto se velmi omlouvám jménem
svým i jménem celé redakce. I nás tento
problém velmi potrápil a doufáme, že už
se taková situace nebude opakovat. Bohužel, technika je ne vždy na naší straně.

Naštěstí je tohle všechno již minulostí
a my se dostali až sem, k vydání posledního čísla tohoto roku, které je plné novinek, zamyšlení a třeba i poučení, jak se na
adventní období sluší a patří. Dočtete se
o akcích, které se v našem městě odehrály
za poslední měsíce. Mimo toto se dozvíte
také novinky z radnice, kulturní program
pro adventní období - zkrátka a dobře,
bude rozhodně opět co číst. Nebudu vás
tedy déle zdržovat, popřeji vám už jen příjemné čtení a především příjemné prožití
nadcházejících adventních dní a klidné
Vánoce.

Autor: Renata Suchánková
- odpovědný redaktor
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Vážení spoluobčané,
před více než rokem jsem byl zvolen
do funkce starosty Klobouk. Dostal jsem
důvěru vás, obyvatel našeho města. Každý jistě posoudí, jestli byla tato volba
správná. Proto se postupně snažím na
zasedáních Zastupitelstva města Klobouky u Brna a na stránkách Větrného mlýna
informovat o tom, co se v našem městě děje. Také nyní je tomu tak. Tento rok
jsme zaměřili naši budovatelskou činnost,
převážně na opravy.
Na konci měsíce září byly zahájeny
práce na rekonstrukci muzea. Začalo se
v bývalé budově KIC bouráním podlah
a příček. Odborná firma provedla izolaci
zdiva vyvrtáním otvorů pro natlačení izolační látky. Ta vytvoří pro stoupající zemní
vlhkost nepropustnou hráz. Po tomto zásahu by měla celá budova postupně vysychat. Také se nám podařilo zjistit adresy
majitelů dotčených pozemků u budovy
České pošty, na kterých se provádí opravy
chodníků a schodiště. Víme, že původní
chodníky byly v hrozném stavu a již dlouho bylo voláno po opravě. Stavební práce byly zahájeny v polovině listopadu. Na
ulici Zahradní zhotovila zámečnická firma
nové zábradlí na mostku přes Myjavku.
Nahradilo původní, pokroucené, nefunkční a již nesplňující podmínky pro bezpečnost silničního provozu.
Také DPS se dočkal dalších oprav.
Z důvodu špatné nebo již strávené svislé izolace vlhlo obvodové zdivo. Z těchto
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míst byla odkopána zemina, provedena
nová izolace. Do jara se nechá zdivo proschnout a následně se práce dokončí.
Také další oprava se týkala vlhnutí zdiva.
Kanalizační potrubí, do kterého byla svedena dešťová voda, kleslo. Svod se vytrhl
a voda místo do kanalizace tekla ke zdi,
která samozřejmě vlhla. Na tomto kanalizačním potrubí se vlivem sednutí zeminy
změnil i spád a voda neodtékala. Muselo
dojít k odstranění závad.
Možná jste si všimli, že se postupně
demontuje původní rozhlasová aparatura. Ulice našeho města již nebudou škaredit dráty vedoucí od sloupu ke sloupu, od
reproduktoru k reproduktoru, ani kovové
sloupy. Doufám, že nové zařízení bude
sloužit svému účelu bez poruch ke spokojenosti našich občanů.
Na terase před budovou školy vybudovala odborná firma workoutové hřiště.
Je to soustava prvků, které budou sloužit
jako venkovní posilovna s vlastní váhou,
převážně dospělým. Zařízení pro děti,
které je na jiné terase před školou, bylo
demontováno a převezeno na nově budované dětské hřiště do Bohumilic. Náhradou je na této terase vybudováno hřiště
nové s více sestavami. Celé práce budou
v jarních měsících zakončeny vybudováním dopadové plochy.
V minulém čísle VM jsem psal o novém,
dalším výběrovém řízení na funkci ředitele Základní školy v Kloboukách u Brna.
Přihlásili se 4 kandidáti. Výběrová komise,
byla složena ze zástupců Krajské školní

inspekce, základní školy, Města Klobouky
u Brna a ředitele jiné školy. Prostudovala žádosti, vyslechla kandidáty i s jejich
návrhy na další výuku, činnost a provoz
školy. Na základě těchto informací navrhla kandidátku. Rada na své schůzi 5. listopadu 2019 návrh komise potvrdila a na
funkci ředitelky jmenovala paní Ing. Janu
Královou. Blahopřeji nové paní ředitelce
k vítězství ve výběrovém řízení. Přejí jí
hodně zdraví, štěstí, sil, hodné žáky a kvalitní učitelský sbor. V období po odchodu
do důchodu bývalého ředitele pana Kachnáče byla vedením školy pověřena paní
Mgr. Jana Petrášová, které děkuji za dočasné vedení školy a přeji jí pevné zdraví
a hodně pracovních i životních úspěchů.
Vážení čtenáři, neúprosně rychle se
blíží konec roku. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří pomohli k tomu, aby
se nám v Kloboukách nejen líbilo, ale také
dobře žilo. Podíleli se na budování, kultuře, sportu, na přípravě a zahájení provozu
zařízení pro děti s názvem Karlík nebo na
jiné činnosti. Přeji všem našim občanům
krásné prožití vánočních svátků. Do roku
2020 hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti. Všem vám děkuji za podporu,
kterou mně i členům ZM dáváte.

Autor: Pavel Volek
- starosta města
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Zastupitelstvo města schvaluje
souhlasí:
• Rozpočtové opatření čís. 7/2019.
• Záměr na prodej části pozemku ve
vlastnictví Města Klobouky u Brna v k.ú.
Klobouky u Brna, parc. č. 1253/2 – ost.
plocha, ost. komunikace o výměře cca 50
m2.
• Cenu 500,- Kč/m2 za prodej části pozemku ve vlastnictví Města Klobouky
u Brna v k.ú. Klobouky u Brna, parc. č.
1253/2 – ost. plocha, ost. komunikace
o výměře cca 50 m2.
• Záměr na prodej části pozemku ve
vlastnictví Města Klobouky u Brna v k.ú.
Klobouky u Brna, parc. č. 2458/5 – orná
půda o výměře cca 400 m2 k vybudování
odpočinkového koutu a dětského hřiště,
přístupného ze spodní části Motelu Podkova nejen pro ubytované. Jedná se o část
meze se stromky. Min. cena 250,- Kč/m2.
• Záměr na prodej části pozemku parc.
č. 2458/64 v k.ú. Klobouky u Brna – orná
půda o výměře cca 115 m2 k vybudování
8 parkovacích míst k nově vybudovanému
bytovému domu č. 5 na ul. Wolfova. V ÚP
Města Klobouky u Brna vedena plocha
jako plocha BD – plocha bydlení v bytových domech, min. cena 750,- Kč/m2.
• Záměr na prodej části pozemku parc.
č. 1146/1- ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 20 m2, dle geometrického plánu
č. 1843-166/2019 za cenu 250,- Kč/m2.
• Odkup části pozemku parc. č. 1249/1
– ost. plocha, zeleň o výměře cca 65 m2
v k.ú. Klobouky u Brna. V ÚP vedena plocha jako TI – plochy technické infrastruktury, inženýrské sítě za cenu min. 20,- Kč/
m2.
• 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 společnosti ROŽIVA a.s.,
Kašnice č.p. 84, 6941 72 Klobouky u Brna
za cenu 250,- Kč/m2.
• Prodej části pozemku parc. č. 2455/1
v k.ú. Klobouky u Brna ve vlastnictví Města
Klobouky u Brna, nově dle geometrického
plánu č. 1829-74/2019 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 paní …. za cenu 750,- Kč/m2.
• Prodej pozemků ve vlastnictví Města
Klobouky u Brna, parc. č. 2443/6 – zahrada o výměře 23 m2, 2444/3 – orná
půda o výměře 157 m2 a 2445/6 – jiná
plocha o výměře 171 m2 vše v k.ú. Klobouky u Brna panu …. za cenu 250,- Kč/
m2 – parc. č. 2445/6 a 20,- Kč/m2 – parc. č.
2443/6 a 2444/3.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
• Záměr na prodej části pozemku ve
vlastnictví Města Klobouky u Brna v k.ú.
Bohumilice, parc. č. 206/1 – ost. plocha
o výměře cca 100 m2.

Zastupitelstvo města pověřuje:
• Starostu Města Klobouky u Brna jednáním s Římskokatolickou farností Klobouky u Brna a Státním pozemkovým úřadem
o výkupu pozemků na rozšíření skládky
TKO v Martinicích. Jedná se o pozemky
parc. č. 2511/45 a 2516/3 ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Klobouky u Brna
a pozemky parc. č. 2516/2, 2516/13,
2511/42, 2511/43 a 2511/35 ve vlastnictví
ČR – Státní pozemkový úřad.

Zastupitelstvo
vědomí:

města

bere

na

• Informace z rady č.12, 13 a 14.
• Změny rozpočtu 2019 prováděné na
základě schváleného předběžného rozpočtového opatření č. 1/2019 za období
červen až srpen 2019 – změny č.5-6/2019.
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Rada města schvaluje souhlasí:
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 9900099080_1/VB pod názvem „STL
plynovodní přípojka pro novostavbu
rodinného domu na pozemku parc. č.
2458/50 v k.ú. Klobouky u Brna, číslo stavby 9900099080“ se společností GasNet,
s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
– Zábrdovice za účelem umístění distribuční soustavy – STL plynovodní přípojka 2,53 m na pozemku parc. č. 2444/4 ve
vlastnictví Města Klobouky u Brna v k.ú.
Klobouky u Brna, k pozemku parc. č.
2458/50 ve vlastnictví – …. za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč.
• Záměr na pronájem části pozemků
parc. č. 2737/96 – vinice o výměre 8 m2
a parc. č. 2737/123 – vinice o výměře 5
m2 v k.ú. Klobouky u Brna. Min. cena
3.500,- Kč/ha/rok.
• 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
o výměře 2,4 m2 k provozování cestovní kanceláře paní …. 500,- Kč/měs. od
1.10.2019.
• Nabídku společností IK consult s.r.o.
Živného 1254/8, 635 00 Brno, ve věci organizačního zajištění zadávacího řízení,
technické pomoci při organizaci a provedení administrativních úkonů veřejné
zakázky, pro projekt s názvem „PD Sportovní hala v Kloboukách u Brna““, a to za
dohodnutou cenu ve výši 38.720,- Kč bez
DPH.
• Nabídku společnosti FCS, s.r.o., Nádražní 822/90, Klobouky u Brna na opravu
chodníku v části ul. Masarykova – kolem
budovy pošty včetně přístupového schodiště za cenu 742.319,52 Kč včetně DPH.
• Zakoupení 3 ks prvků pro workoutové
hřiště od společnosti PlayWork s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-jih, na terase
před budovou ZŠ na ul. Vinařská za cenu
cca do 242 tis. Kč včetně DPH.
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• Zakoupení 5 ks dřevěných herních prvků a jednoho kolotoče pro dětské hřiště
na terase před budovou ZŠ na ul. Vinařská, za celkovou cenu cca 580 tis Kč včetně DPH od společnosti Hřiště cz, s.r.o.,
Příkop 838/6, Brno.
• Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků na období 2020
a 2021, s obcemi: Boleradice, Borkovany,
Brumovice, Morkůvky, Kašnice, Krumvíř,
Velké Hostěrádky. Obce budou hradit
paušální poplatek bude ve výši 10.000,Kč ročně a dále příspěvek ve výši 1000,Kč za každý přestupek, který bude oznámen Přestupkové komisi města Klobouky
u Brna.
• Bezplatný pronájem sokolovny florbalovému klubu Aligator z.s. ve dnech 2628.12.2019 za účelem pořádání kulturní
akce.
• Bezplatný pronájem sokolovny – každé
úterý v čase od 16:30-18:00 hod. pro výuku Dětského folklórního kroužku Vrbásek.
• Plán inventur na rok 2019.
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Rada města schvaluje souhlasí:
• Zřízení nové organizační složky Technické služby města Klobouky u Brna
s účinností od 1.1.2020.
• Přijetí až tří nových pracovníků, kteří budou zařazeni do organizační složky
Technické služby města Klobouky u Brna,
současně do této organizační složky budou předené pracovníci s pracovní náplní
– úklid a údržba města.
• Záměr na pacht pozemků parc. č.
2966/1 – vinice o výměře 170 m2 a parc. č.
2966/2 – vinice o výměře 22 m2 v k.ú. Klobouky u Brna od 1.10.2019 za min. cenu
3.500,- Kč/ha/rok.
• Záměr na pacht pozemků parc. č.
2933/1 – ost. plocha o výměře 37 m2 a část
parc. č. 2933/2 – ost. plocha o výměře 125
m2 v k.ú. Klobouky u Brna od 1.10.2019 za
min. cenu 3.500,- Kč/ha/rok.
• Poplatky za pronájem sokolovny
s účinností od 1.1.2020: velký sál včetně
přísálí I. a II. NP – 7 tis. Kč, velký sál včetně I. NP – 6 tis. Kč, přísálí I. NP- 3 tis. Kč,
hodinová sazba velký sál – 125,-Kč/hod,
rizikové akce 10 tis. Kč + kauce 20 tis. Kč.
Od poplatku jsou osvobozené akce pořádané městem a jeho příspěvkovými
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organizacemi. Rada města si vyhrazuje
právo rozhodnout o snížení nebo osvobození od poplatku.
• Kalkulaci ceny otopu pro nebytové
prostory v budově Městského úřadu.
Pro rok 2019 je cena za otop 1 m3 ve výši
57,- Kč.

Rada města jmenuje:
• Novou předsedkyni kulturní komise
dosavadní členku p. Jarmilu Janouškovu
a nového člena kulturní komise p. Elišku
Šebestovu s účinností od 2.10.2019 a bere
na vědomí rezignaci Mgr. Marie Kotasové
Adámkové na členství v kulturní komisi
k 30.9.2019.
.
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Rada města schvaluje souhlasí:
• Rada obce v souladu s ustanovením
§99 odst.2/ § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, nařízením vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízením vlády č.
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
1. bere na vědomí zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Klobouky u Brna,
příspěvkové organizace ze dne 18.10.2019
příloha č.1 zápisu,
2. jmenuje s účinností od 1.12.2019 paní
Ing. Janu Královou….. na pracovní místo ředitelky Zá-kladní školy Klobouky
u Brna, příspěvkové organizace; návrh
jmenovacího dekretu tvoří pří-lohu č. 2
zápisu,
3. stanovuje s účinností od 1.12.2019 ředitelce Základní školy Klobouky u Brna,
příspěvkové or-ganizace paní Ing. Janě

Králové plat dle platového výměru, který
tvoří přílohu č. 2 zápisu;
4. schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zaříze-ní pro Základní školu
Klobouky u Brna, jejichž činnost vykonává
Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace, která se týká zápisu údajů o novém řediteli/ředitelce příspěv-kové
organizace Ing. Janě Králové, který je současně statutárním orgánem příspěvkové
orga-nizace,
5. ukládá starostovi města Klobouky
u Brna, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Ji-homoravského kraje, odbor školství/MŠMT.
6. Kalkulaci ceny otopu pro nebytové
prostory v budově Městského úřadu.
Pro rok 2019 je cena za otop 1 m3 ve výši
57,- Kč.
• Nabídku společností ASA expert a.s.,
Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava ve věci
zpracování zadávací dokumentace a zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na:
a) „Dodávku vybavení na akci opravy
muzea v Kloboukách u Brna““, a to za
dohodnutou cenu ve výši 30.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
b) „Dodávku audiovizuální techniky na
akci opravy muzea v Kloboukách u Brna“,
a to za dohodnutou cenu ve výši 30. 000,Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
• Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Dodávku vybavení na akci opravy muzea v Kloboukách u Brna““.
• Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Dodávku audiovizuální techniky na akci opravy
muzea v Kloboukách u Brna“.
• Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dodávku vybavení na akci opravy muzea v Kloboukách u Brna“, ve složení: Pavel Volek, Stanislav Ivičič, Mgr. Pavel
Klement, Ing. et Ing. Alexandra Strouhalová, Mgr. Petr Hrádek, náhradníci: Vlastimil
Bobrovský, Milena Strouhalová, Ing. Jana
Baturná, Eva Klementová, Yveta Jančová.
• Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
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rozsahu „Dodávku audiovizuální techniky na akci opravy muzea v Kloboukách
u Brna“, ve složení: Pavel Volek, Stanislav
Ivičič, Mgr. Pavel Klement, Ing. et Ing.
Alexandra Strouhalová, Mgr. Petr Hrádek,
náhradníci: Vlastimil Bobrovský, Milena
Strouhalová, Ing. Jana Baturná, Eva Klementová, Yveta Jančová.
• Nabídku společnosti ArchSta servis,
s.r.o., Lidická 700/19, Brno na zpracování
studie sportovní haly, za nabízenou cenu

519.090,- Kčvčetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• Zhotovení projektové dokumentace
Klobouky u Brna – rekonstrukce kanalizace v ulici Herbenova“ a Klobouky u Brna
– rekonstrukce kanalizace v ulici Úvozní“
s tím, že součástí PD budou i revizní šachty domovních přípojek a starosta města
osloví další projekční kanceláře ve věci
zpracování PD.
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření stávající

budovy knihovny Bohumilice, tato nově
opravená a rozšířená budovy bude využita pro kulturní vyžití občanů místní části
Bohumilice.
• Podání žádosti Města Klobouky u Brna
o vydání živnostenského listu na volnou
živnost – Reklamní činnost, marketing,
mediální zastoupení s účinností od ledna 2020 a se zařazením této činnosti pod
hospodářskou činnost města Klobouky
u Brna.

'SWIHˏNIREVEHRMGM#
ĉ10(ć%Ŝ&Ţ1ĉ

Investice
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Město zakoupilo nové herní prvky
na hřiště pod Základní školou. Již byly
instalovány jak herní prvky pro děti, tak
workoutové sestavy pro mládež i dospělé. Původní herní sestava byla převezena
na nově budované hřiště do Bohumilic,
které bude dále doplněno herními prvky
zakoupenými spolkem Přátelé Bohumilic
a financovanými z rozpočtu spolku a dotace od nadačního fondu AVAST. Věříme,
že zasloužená nová hřiště přinesou především dětem, ale i jejich rodičům, spoustu
radosti a nové místo k setkávání a příjemnému trávení společného času!

V současné době je zpracovávána projektová dokumentace k projektu „Sportovní hala v Kloboukách u Brna“. Nadále
probíhají práce v místním muzeu v rámci
projektu Česká cesta. Vzhledem k nepřidělení dotace na výstavbu komunitního
centra v Bohumilicích je zpracovávána
také projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci a rozšíření stávající
budovy tak, aby rekonstrukce mohla být
zahájena během roku 2020. Oproti původnímu plánu má realizace projektu velké
zpoždění způsobené odloženým vyhlášením dotační výzvy a následným prodlevám v hodnocení projektů.

Vzhledem k neustálé potřebě oprav
a údržby městského majetku bylo schváleno zřízení Technických služeb města
Klobouky u Brna jakožto organizační
složky města, a to s účinností od 1. ledna 2020. Věříme, že zřízení Technických
služeb se brzy projeví na větším pořádku
v našem městě a současně na lepším stavu městského majetku.
Autor: Rada města
Foto: archiv města Klobouky Brna
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1559, 460 let
25. listopadu zábrdovický opat Cyrill
vymohl u císaře Ferdinanda I., aby udělil městečku druhý výroční trh, potvrdil
konání prvního výročního trhu a starého týdenního trhu. Svědčí to o tom, že
Klobouky byly v 16. století významnou
a lidnatou obcí při královské silnici, v níž
klášter intenzivně hospodářsky podnikal.
Podrobnější informace o trzích v Kloboukách byly uveřejněny ve VM 1/2018

1789, 230 let
Správa náboženského fondu pronajala kloboucké panství dvornímu radovi
šlechtici von Dornfeldovi za 9811 zl. a 3
kr. ročně. Roku 1784 zrušil císař Josef II.
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většinu klášterů, mezi nimi i zábrdovický, jemuž náležely Klobouky s krátkou
přestávkou více než 550 let. Z jmění zrušených a prodaných klášterů byl zřízen
náboženský fond (později náboženská
matice), který financoval mimo jiné vznik
nových farností. Také kloboucké panství
připadlo náboženskému fondu, který je
o pět let později, roku 1789, pronajal dvornímu radovi Hofrathovi von Dornfeldovi.
Ten je obhospodařoval dlouhých 31 roků.
13. září 1820 je správní rada náboženského fondu prodala rytířům von Neuwallům.

1869, 150 let
27. 12. 1869 se narodil malíř a básník
František Pečínka. Narodil se v Novém
Bydžově roku 1869. Josef Ošmera na

něj vzpomíná: „Nejdéle žil v Kloboukách
u Brna, kde patřil do umělecké bohémy,
scházející se v hostinci u Vystavělů. O šábesech bývalo u Vystavělů veselo. Častými účastníky tam bývali spisovatelé Alois
a Vilém Mrštíci z nedalekých Divák a také
František Pečínka patřil mezi ně. Jeho
sokem v lásce byl Vilém Mrštík. Oba se totiž zamilovali do Vystavělovy sličné, přísně vychovávané dcery Růženky. Ta dala
přednost mladšímu a méně výbojnému
Pečínkovi, snad proto, že měla také sklon
k umění výtvarnému. František Pečínka,
Mařákův žák, byl jemný, elegantní a měkký člověk. Jižní Morava ho upoutala svou
malebností, barvami, sluncem. Impresionista Pečínka zde našel plodné pole působnosti a barevnost plnou světel, jásotu
a tklivého smutku. Okamžiky, zachycené
na obrazech Pečínkových patří k tomu
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nejcennějšímu, co dala Morava v 90. letech a počátkem 20. století našemu krajinářství. Pečínkovi by mělo patřit čestné místo mezi moravskými výtvarnými
umělci po boku Kalvody a Úprky a vedle
českých impresionistů Slavíčka a Jiránka.
Po roce 1905 se odstěhovali Pečínkovi do
Luhačovic, kde se dále rozvíjel jeho talent.
Avšak pro finanční potíže a pro nemoc se
jeho poměry zhoršovaly. V penzionu, který Pečínkovi v lázních vedli, se scházeli
hosté z uměleckých kruhů. Ale pak vypukla válka, paní Růžena se odstěhovala s nemocným mužem i malířsky nadaným synem Vojtěchem uprostřed války do Brna.
Tam malíř 14. května 1917 zemřel ve věku
48 roků. Pohřben je brněnském ústředním hřbitově.“
(Foto: obraz Vohava)

od dětství velmi rád maloval a této zálibě
se pak věnoval celý svůj život. Po základní
škole absolvoval umělecko-průmyslovou
školu v Brně. Namaloval stovky obrazů,
ale mimo svůj kraj je téměř neznámý.
Živil se příležitostnými výtvarnými pracemi, později pracoval jako samostatný
živnostník. Po válce se malování věnoval
v rámci svobodného povolání. Oženil se
v roce 1937, v manželství se narodil syn.
Ludvík Dobeš zemřel 25. září 1979 v nedožitých 65 letech. Pro svou rodnou obec
vytvořil Dobeš nenahraditelnou sbírku
obrazů realisticky ztvárňujících rozmanitá morkůvská zákoutí. Díky malíři Ludvíku
Dobešovi můžeme porovnat, jak vypadala
obec tehdy a jaký je pohled na stejná místa v Morkůvkách dnes.
(Foto: Dobeš)

1879, 140 let

1989, 30 let

V roce 1879 přestal pracovat martinický cukrovar. Martinickému cukrovaru je
věnován obsáhlý článek v knize Klobouky
u Brna Město, dějiny, krajina a lidé na str.
96.
(Foto: Martinice)

5. července zemřela učitelka Marie Stehlíková. Narodila se 29.9.1909 do
učitelské rodiny Marie a Eduarda Smetanových v Kloboukách. Po ukončení základního vzdělání nastoupila studium na
ženském učitelském ústavu v Brně, které
ukončila roku 1928. Pedagogickou praxi
zahájila na obecné škole v Horních Bojanovicích, následovala škola v Krumvíři,
Divákách a od roku 1931 začala učit na
tehdy šestitřídní obecné škole v Kloboukách. Roku 1937 se provdala za berního
úředníka Karla Stehlíka, v manželství se
jim narodily dvě děti. Kloboucké škole
zůstala věrná až do odchodu do důchodu. Pro svůj mateřský přístup vyučovala

1979, 40 let
25. září zemřel morkůvský malíř
Ludvík Dobeš. Mnoho jeho obrazů zdobí
domácnosti klobouckých občanů, proto mu právem patří toto připomenutí
na stránkách klobouckého občasníku.
Ludvík Dobeš se narodil 17. října 1914
v Morkůvkách, pocházel ze čtyř dětí. Již

především nejmladší školáky, byla činná i v mimoškolní oblasti, zapojovala se
i do práce pro město. I v důchodu ještě
docházela pomáhat dětem do školy při
odstraňování vady v řeči. Paní učitelka Stehlíková zemřela 5. července 1989.
Získala ocenění za pedagogickou práci
i práci v muzejním kroužku, ale největší
odměnou jsou jistě krásné vzpomínky jejích žáků.
Události po 17. listopadu v Kloboukách ț3&70*,011+ƊĀ)ç+"(1,*1,Āģ0)"Ȝǽ
V prosinci bylo započato s výstavbou
domova Betlém pro těžce tělesně postižené lidi.

2009, 10 let
10. října zemřel Vlastimil Strašil. Narodil se 23. 8. 1923 v Kloboukách u Brna
jako druhý syn živnostníka – dekoračního
malíře Karla Strašila a Františky Strašilové, roz. Ráčkové. V dílně svého otce se
nejprve vyučil řemeslu (1938–1940), po 2.
světové válce (1947–1952) studoval v Brně
na Škole uměleckých řemesel u profesora Františka Sussera, kde se věnoval
především krajinomalbě. V Hustopečích
u Brna pracoval jako učitel odborného
výcviku malířů pokojů. Koncem 50. let
se s rodinou odstěhoval do Brna. Svůj
život rozdělil mezi svoji profesi a umění: pracoval pro Tylovo divadlo, kde také
vystavoval své obrazy. Malování obrazů
s tématikou především krajiny, se stalo
jeho celoživotní vášní. Od roku 1983 byl
členem skupiny Parnas, uspořádal řadu
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výstav i v zahraničí a také v Kloboukách
několikrát vystavoval. Mnoho našich občanů vlastní obrazy pana Strašila, v kanceláři starosty města visí objemný obraz
kaple sv. Barbory, podle originálu namaloval kopie Lva z Klobouk a jeho manželky Rejčky. Na katolické faře doplnil galerii
malovaných portrétů klobouckých farářů.
Téměř celý život žil v Brně – Králově Poli,
do Klobouk jezdil na svoji chalupu. Zemřel
10. října 2009. Za svoje celoživotní dílo byl
roku 2005 oceněn Klobouckým lvem.
(Foto V. Strašil)

Autor: Dana Bobková
Foto: archiv města Klobouky Brna

:^ʛGRʴT̃ʧV̛WXIOHSQY^IE
Pan Vladimír Bukovanský věnoval do klobouckého muzea velkou část písemné pozůstalosti K. J. Bukovanského, klobouckého kronikáře, významného historika,
učitele a autora Vlastivědy moravské Kloboucký okres. Jedná se většinou o rukopisné sešity obsahující psané pověsti
z Kloboucka, Ostravska a jiných oblastí
Čech a Moravy, různé zvyky, pověry a tradice, ale i drobné rady hospodářům, které
mohou být cenným materiálem pro přípravu národopisných programů i bádání
etnografů a historiků.
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Touto cestou děkujeme panu Vladimíru Bukovanskému za jeho významný
dar a současně mu také blahopřejeme
k jeho letošnímu významnému životnímu
jubileu. Pan Bukovanský je vnukem K.J.
Bukovanského, mnoho let žil v Kloboukách, kde pracoval ve vedoucích funkcích v Jihokovu a Tokozu. I po odchodu
do Hustopečí na Klobouky nezapomíná,
o čemž svědčí i jeho rozhodnutí věnovat
pozůstalost svého děda právě do svého
rodného města. Současně chceme požádat všechny občany, kteří likvidují pozůstalost po starších lidech, především

písemný a fotografický materiál, aby se
před tím, než jej uloží do kontejneru, obrátili na kvalifikovanou pracovnici muzea,
která posoudí, zda by se dal využít v našem muzeu, a obohatil tak jeho sbírkový
fond. Tady zůstane bezpečně uchovaný pro budoucí generace, stejně jako to
učinili naši moudří předkové, díky nimž
máme jedno z nejstarších a nejbohatších
muzeí na Moravě.

Autor: Dana Bobková
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Hřbitovy jsou nedílnou součástí historického a kulturního dědictví každé země. Je to místo posledního odpočinku těch, s nimiž jsme byli spojeni za jejich života a k nimž nás váží vzpomínky. České slovo hřbitov pochází z německého označení Friedhof
(dvůr klidu). Uděláme-li exkurzi do historie hřbitovů a pohřbívání, zjistíme následující:
Během dějin se umístění hřbitovů měnilo v závislosti na vnímání mrtvých a smrti samotné. Ve starověku se lidé mrtvých báli,
a proto svá pohřebiště umisťovali za města, nejčastěji podél cest.
Slovanské osídlení v našich zemích dokládá zprvu žárové pohřbívání a nádoby v tzv. pražském typu, které jsou datovány až do 8.
století. Posléze začíná převládat pohřbívání do země. Podstatnou
změnu vneslo do pohřbívání křesťanství. Až do 18. století bylo
pohřbívání pouze církevní záležitostí a církev jako jediná rozhodovala o všech záležitostech spojených s hřbitovy. Křesťanské
hřbitovy byly zakládány nejčastěji v bezprostřední návaznosti na
kostely. Z nich byli vyloučeni nevěřící, jinověrci, různí delikventi,
osoby podezřelé z čarodějnictví, sebevrazi, zabití a zavraždění,
nepokřtěné a mrtvě narozené děti, kati, rasové, cizinci i osoby
tělesně či duševně postižené, kteří nesměli být pohřbeni v posvěcené půdě. Ti všichni byli pohřbíváni pohanským způsobem,
např. v lesích, na křižovatkách, na polích a zahradách. Středověké
hřbitovy byly často místem velmi neutěšeným a jejich vzhled byl
nevábný. Obyvatelstvo ve středověku příliš nedbalo na pietu
těchto míst. Hřbitovy bývaly ohrazené, aby potulná zvěř nemohla
mrtvoly vytahovat z mělkých hrobů a nechávat ležet roztroušené

kosti, přičemž pro ohradu či zeď byla stanovena minimální výška.
Hřbitov se sestával z množství neoznačených a neuspořádaných
hrobů s viditelnými kosterními pozůstatky. Již od 16. století se začínají objevovat úvahy o škodlivosti nakažlivého ovzduší hřbitovů
a o potřebě jejich přemístění za hranice města.
Hygienické důvody vedly od roku 1784, díky reformnímu nařízení Josefa II., k rušení farních hřbitovů uvnitř měst, a k jejich
přemisťování za brány města. Nakonec se ukázalo, že plošný přesun hřbitovů mimo sídlo je nereálný, farníci nechtěli být pohřbeni
jinde než jejich předci.
Pohřbívání občanů jiného náboženského vyznání umožnil
toleranční patent z r. 1781, který dovolil na katolickém hřbitově
pohřbívat protestanty a exkomunikované. Ti si později, počátkem 19. století začali pořizovat své vlastní hřbitovy. Velký vliv na
vývoj pohřebnictví mělo nařízení z přelomu 18. a 19. století, které
umožnilo zřizování soukromých pohřebišť a hřbitovů. Správcem
se nově stávaly obce (města, vesnice) a nikoliv pouze církve.

&01,/&"(),,2 (ć%,%Ŝ&1,3
Nejstarší historie pohřbívání v Kloboukách je zřejmě spojena se starým hřbitovem u katolického kostela. K.J. Bukovanský
uvádí v moravské vlastivědě Kloboucký okres z roku 1909 na str.
41: „Kolem kostela jest starý hřbitov, kde se až do roku 1867 pochovávalo. Nynější hřbitov zřízen byl v r. 1866.“ Pátráme-li dnes
v dostupných historických pramenech, zjistíme, že tato informace není zcela úplná. Místem, kde naši předkové v dávné minulosti
pohřbívali své zemřelé, byl skutečně prostor kolem katolického
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kostela a zdá se, že tomu tak bylo i před rokem 1655, kdy byl na
místě starého kostela postaven nynější kostel, jak o tom svědčí
archeologické nálezy. Na webových stránkách kloboucké farnosti je uvedeno: V zápisu z archeologického průzkumu provedeného P.V. Grmelou se dozvídáme, že původní kostelík byl obklopen
hrazeným hřbitovem. Svědčí o tom jak nálezy zdiva, tak i kostelní
pozůstatky nalezené v těsné blízkosti základů kostela. Hřbitov
pravděpodobně zasahoval v některých místech za nynější ohradní zeď, a to směrem k náměstí a k ulici Příhon. Dokládají to opět
četné kosterní pozůstatky, zvláště při budování chodníku pod
hřbitovní zdí nad Příhonem. Při přestavbě kostela roku 1655 byl
tedy hřbitov rozšířen západním směrem a nově ohrazen.
Na tomto hřbitově se pohřbívalo asi do roku 1890, kdy
c.k okresní hejtman v Hustopečích zakázal pochovávat na starém hřbitově u kostela sv. Vavřince. Jen mimořádně, v ojedinělých případech, se ještě na tento hřbitov mohli pohřbít většinou významné osobnosti – K. Brand (+1892), učitel Jan Fridrich
(+1890), J.S Wurm (+1898) a to se souhlasem c.k. okresního hejtmana. Dnes je starý hřbitovní areál (včetně márnice a ohradní
zdi), jako součást barokního kostela sv. Vavřince, od 3. 5. 1958
zařazen mezi kulturní památky České republiky pod č. ÚSKP
37964/7-1304.
S vydáním tolerančního patentu roku 1781 vyvstává otázka,
kam pohřbívali své zemřelé příslušníci nově vzniklého evangelického sboru. Zpočátku pravděpodobně mohli být pohřbíváni na
katolickém hřbitově, přes nevoli katolických farníků. Koncem 18.
století a začátkem 19. století měli pravděpodobně svůj hřbitov
někde v Chaloupkách při cestě do Brumovic. Notář Ludvík Odstrčil si pamatuje z vypravování svého otce, že první evangelický
hřbitov v Kloboukách byl „kdesi při zmoly za Chaloupkami, jak se
jede do Morkůvek“ (Dopis L. Odstrčila z Frýdku 20.12. 1902, uložen v archívu ev. sboru). Pravdivost této informace potvrzuje i dopis faráře Dundy brněnskému biskupství, v němž mj. uvádí: Za
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dávných časů měli helviti svůj konfesionální hřbitov jinde a sice
na druhé straně obce u cesty směrem k Brumovicím.
V dotazníku o stavu evangelického sboru pro superintendentní úřad z 18.1. 1786 (uložen ve sborovém archivu pod č. R-III-D-2/2) uvádí farář Pavel Šlachta v odstavci č.11 Pohřby doslovně:
„u nás je soukromý hřbitov“, což potvrzuje domněnku o existenci
výše zmiňovaného evangelického hřbitova v Chaloupkách.
Dne 23. října 1812 bylo klobouckému evangelickému sboru
vrchností vyměřeno místo na pohřbívání svých zemřelých. Jednalo se o parcely č. 3544 a 3545 u sýpky v Psinku (současný hřbitov), kde původně bylo pastvisko, jak uvádí Ludvík Odstrčil ve
výše zmíněném dopise. O tom, že to byla pro evangelický sbor
velká událost svědčí informace faráře Františka Bednáře, v níž
uvádí, že se při této příležitosti „uctili“ sousedé vínem, kterého
se vypilo za 20 zlatých. Na mapě z roku 1827 je již „helvitský friedhof“ vyznačen.
Dle informace notáře Odstrčila zuřila kolem roku 1830 v Kloboukách cholera, a proto vrchnost darovala katolíkům také kus
pastviska vedle evangelického hřbitova k pohřbívání těchto zemřelých. „To je dnešní katolický hřbitov. Dokud na starém katolickém hřbitově pohřbívat dovoleno bylo, sloužil tento katolický
hřbitov více jen pro ty největší chudáky“.
V diecézním archívu v Rajhradě, kloboucké farní kronice je
uvedeno, že zde byl katolický hřbitov již před rokem 1848 a pochovávali se sem především chudí lidé. Také informace K.J. Bukovanského, že se na tomto hřbitově začalo pohřbívat roku 1866,
může mít reálný základ. Jakub Vrbas totiž ve své knize Pohledy do
minulosti Klobouk na str. 342 popisuje dobu v roce 1866, kdy byla
v Kloboukách pruská vojska a s nimi přišla do města epidemie
cholery, na niž zemřelo tehdy velké množství lidí. Uvádí: „Když se
cholera začala v obci hodně šířit, byly na ploty při vchodech do
městečka připevněny černé výstražné tabule s bílým německým
a českým nápisem, že řádí v obci cholera. Právě v době tohoto
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oznámení zemřel v Bohumilicích první obyvatel na choleru, jeho
mrtvola byla jako obyčejně přenesena do Klobouk do našeho
domu, tam vykropena a odtud pochována na katolickém hřbitově v Psinkách, na němž se už – nyní opuštěném od předešlé cholery, nepochovávalo. Bohumiličtí farníci tam byli pak pochováváni až do roku 1887, kdy si pořídili vlastní hřbitov. Zemřelí katolíci
z Klobouk byli tehdy kladeni na hřbitov u kostela“. Karel Štefan
v rodinné kronice, psané roku 1925, uvádí k epidemii a pohřbívání zemřelých v roce 1866: „Chodíval jsem po hřbitově u kostela,
jedny hroby se kopaly, jiné byly vykopané, jiný z části, jiný do pola
zasypaný. Zápach byl cítit.“
Kromě těchto bohumilických občanů byli na hřbitově v Psinku pohřbeni i katoličtí pruští vojáci do společného hrobu a do
vedlejšího evangelického hřbitova luteráni, píše Jakub Vrbas. Na
str. 261 je uvedena poznámka pod čarou „otázka klobouckých
hřbitovů je dosud nejasná. Původní, starý hřbitov byl u katolického kostela sv. Vavřince. Pochovávalo se na něm do roku 1867. Již
za cholery v r. 1831 byly morové hroby vykopány v Psinkách a od
roku 1866 byl založen v Psinkách nový hřbitov.“ (pozn. poslední
morová epidemie v Čechách byla v r. 1715, od roku 1749 se mor
u nás již neobjevil).
Koncem 19. století se na tento hřbitov začali pohřbívat všichni katoličtí zemřelí. Asi nejstarší náhrobek na katolickém hřbitově
v Psinku je náhrobek rodiny obchodníka Františka Racka, v němž
je pochována Eva Čičatková, rozená Wurmová, která zemřela
roku 1892 a syn Františka Racka, který zemřel ve stejném roce
1892. Z toho lze také správně usuzovat, že od roku 1891 se začali
katoličtí zemřelí postupně pohřbívat na současný hřbitov v Psinku. Potvrzují to i informace v diecézním archívu brněnského biskupství, kde jsou uloženy farní kroniky a dokumentace, v nichž je
věnována klobouckému hřbitovu poměrně velká složka zabývající se situací kolem roku 1900. Nachází se zde popis i mapka (viz
obr.), podle níž si můžeme udělat představu o tom, jak hřbitov
vypadal. Je zde psáno: „Zmíněný tento hřbitov „u Koruny“ neboli
ve „Psinkách“ jest pouze řadou křovin od hřbitova helvetského
oddělen a oba jsou obehnány jen nevysokou prkennou ohradou.
Severní část patří helvetům nebo lépe řečeno helveti tam pochovávají, na jižní menší části pochovávají katolíci.“
Již roku 1900 se ukázalo, že velikost obou hřbitovů, především pak menšího katolického, je nedostačující a bude nutné
je rozšířit. Písemné dokumenty z obou archívů – katolického
i evangelického naznačují, jak složité pro obě strany bylo hledání
řešení. Z listin, uložených ve výše zmíněném diecézním archívu
se uvádí, že pozemky, na nichž oba hřbitovy – katolický i evangelický leží, patří obci kloboucké, hřbitovy nejsou tedy konfesijní.
Naopak dokumenty v evangelickém archívu dokladují, že pozemky, na nichž hřbitovy leží, patří oběma církvím, jak je uvedeno
v gruntovních knihách, pro každý hřbitov byla zřízena zvláštní
knihovní vložka, do níž jsou vlastnická práva vložena. Tento spor
vyústil dokonce až k myšlence o možnosti zřídit katolický hřbitov
na zcela jiném místě. Obec situaci vyřešila tak, že přikoupila část
pozemku ke katolickému hřbitovu a roku 1906 byl rozšířený katolický hřbitov vysvěcen. Farář Josef Dunda o tom podává zprávu:
„Zdejší obec rozšířila katolický hřbitov přikoupením sousední
parcely, takže hřbitov bude o celou polovinu větší, tj. jednou tak
velký, než byl dosud. Nejuctivěji podepsaný prosí o milostivé dovolení, aby oba zmíněné předměty (pozn, kapličku na náměstí se
sv. Janem Nepomuckým a hřbitov) směl posvětiti, podotýkaje, že
i nový hřbitov jako dosavadní, zůstane co do pozemku majetkem

katastrální obce Klobouk, jakož je to též i u hřbitova evangelického hned sousedícího“.
Asi roku 1903, kdy se již pravděpodobně začalo realizovat
rozšíření hřbitova, byla vybudována cesta mezi oběma částmi –
katolickou a evangelickou a současně byla postavena i márnice.
Roku 1919 poslal kloboucký rodák, notář Ludvík Odstrčil
evangelickému sboru dopis, v němž jej informuje o svém rozhodnutí věnovat své pozemky na rozšíření hřbitova v Psinku.
K realizaci tohoto záměru došlo dne 23.5. 1929, kdy byla sepsána
darovací smlouva na pozemky, parcela č. 3542/2 ve výměře 361
m2 a parcela č. 3543/2 ve výměře 459 m2 obci kloboucké k rozšíření obecního hřbitova a z parcely č. 3542/2 ve výměře 13 m2
a z parcely č. 3543/2 ve výměře 157 m2 Českobratrskému evangelickému sboru v Kloboukách u Brna k rozšíření evangelického
hřbitova. Současně bylo rozhodnuto, že bude nutné stávající
dřevěnou, polorozpadlou ohradu kolem hřbitovů nahradit novou
zděnou zídkou. Tato zeď byla naprojektována v délce 62 m, výšce
1,5 m a šířce 30 cm, rozdělená na pole, kde ve vzdálenosti každé
4 m bude postaven zesilovací pilíř. Základy zídky budou z pálených cihel, nadzemní část bude vystavěna z vápencových bílých
cihel. Část zdi před hrobkou bude nahrazena železnou ozdobnou
mříží na zděném soklu. Zídka byla postavena v roce 1930 a do
současnosti se dochovala část na západní straně hřbitova sousedící s hrobkou. Rovněž byl stanoven hřbitovní řád, v němž jsou
zakotvena základní ustanovení k provozu hřbitova, druhy hrobů
a jejich předepsané rozměry, zásady pohřbívání, evidence a udržování hrobů, poplatky, instrukce pro hrobníka.
Původní zeď na jižní a východní straně hřbitova postupně
chátrala, až na několika místech spadla. Proto byla roku 1995 postavena zeď nová, včetně vchodových bran.
V roce 2003 darovala katolická farnost i evangelický sbor
Městu Klobouky u Brna pozemky v prostoru klobouckého hřbitova. Kloboucký hřbitov je tedy v současnosti obecní a občané na
základě smlouvy si pronajímají na deset let místa k pohřbívání
– hroby. Obec se stará o údržbu hřbitova, v letošním roce byly
brigádnicky provedeny nátěry kovových částí plotu a uskutečnila se generální oprava všech tří vstupních bran, kterou provedla
firma EST STAGE Újezd u Brna (opískování, vyvaření a nalakování). V současnosti je zadáno zhotovení dřevěných laviček, které
budou rozmístěny v areálu hřbitova.
Nejstarší hrob na současném klobouckém hřbitově je hrob
evangelické rodiny Lexovy, na němž je uvedeno úmrtí Rozálie
Lexové 13.8.1866. Druhý nejstarší je hrob evangelického duchovního Josefa Totuška, který zemřel 31.3.1877 a je pochován
pravděpodobně do hrobu faráře Jana Šimona, který zemřel roku
1840. Jsou to nejstarší hroby starého evangelického hřbitova.
O významných osobnostech pochovaných na tomto hřbitově si
čtenáři budou moci přečíst v následujícím čísle Větrného mlýna.

Autor: Dana Bobková,
Foto: diecézní archív brněnského biskupství Rajhradě
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Ǘǝǽ)&01,-!2
28. listopadu vzniklo v Kloboukách
Občanské fórum. Předcházely mu schůzky přípravného výboru, který se utvořil
hned v prvním týdnu po událostech v Praze. Schůzky se konaly v zasedací místnosti
kloboucké pošty (dnes pojišťovna). Řádné
jednání Občanského fóra se uskutečnilo
28.11.1989 na poště s účastí více než 20
osob, z nich byli vybráni mluvčí pro jednání s vedením Městského národního výboru v Kloboukách.

ǖǽ-/,0&+ "
se sešla v kulturním středisku první
veřejná demonstrace klobouckých občanů, na kterou přišlo více než 100 lidí. Zde
zazněly požadavky občanského hnutí: zabránit postihům účastníků generální stávky z 27. listopadu v Praze, návrat pamětní
desky T.G. Masaryka na budovu radnice,
praktické zrušení vedoucí úlohy KSČ.

ǚǽ-/,0&+ "
se v sokolovně uskutečnila největší demonstrace klobouckých občanů.
V úvodu byl promítnut krátký dokument
z událostí v Praze na Národní třídě, který
komentovali studenti – přímí účastníci
událostí. Přítomni byli také zástupci brněnského OF. V následující části byly řešeny problémy týkající se Klobouk, na něž
reagoval bývalý předseda MNV. Bylo řešeno také navrácení pamětní desky TGM na
původní místo na budovu radnice. Došlo
k jasnému vyjádření nedůvěry dosavadnímu vedení města. Celou akci řídil evangelický farář Jiří Gruber.

ǖǕǽ-/,0&+ "

byla na budově zámku znovu umístěna a slavnostně odhalena pamětní deska pobytu T.G. Masaryka v Kloboukách.
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Slavnost proběhla opět za velké účasti
klobouckých občanů, slovem provázel
evangelický farář Jiří Gruber. Jako host
byl pozván profesor Procházka, člen Masarykovy společnosti z Brna a vychovatel
Masarykových vnuků. Zazpíval mužský
pěvecký sbor, dětský sbor a slavnost
ukončila společně zazpívaná státní hymna. Původní deska byla na zámeckou zeď
umístěna v roce 1928 u příležitosti 10.
výročí vyhlášení samostatnosti Československé republiky. Náklady na její pořízení
z velké části uhradili majitelé klobouckého velkostatku Marie a Oskar Mittisovi. Při
této příležitosti proběhla v Kloboukách
velká oslava, při níž hrála hudba, zpíval
mužský pěvecký sbor a dětský sbor při
měšťanské škole, recitovali žáci místní
školy. Proslov pronesl tehdejší starosta
města Viktor Bretschneider a učitel Václav Boček. Na závěr byla zazpívána česká i slovenská hymna. V listopadu 1939,
v předvečer 2. světové války, bylo nutno
desku sundat a ukrýt před německými
okupanty. Na své místo, na budovu radnice, byla umístěna ihned po osvobození
– 28. října 1945, opět za velké účasti klobouckého lidu. Slavnost odhalení desky
zahájil průvod po Kloboukách. Proslov
tehdy měl řídící školy Josef Huták a připomněl v něm 27. výročí vzniku Československého státu a samostatnosti našeho
národa, osobnost prvního prezidenta T.G.
Masaryka i důsledky právě skončené války. Na závěr opět zazněla národní hymna,
zpívaná davem shromážděného lidu.
V roce 1983 byla pamětní deska T.G.
Masaryka opět sundána a uložena v depozitáři muzea, aby zde našla trvalá úložiště. Dne 10. prosince 1998 byla totiž na
zeď radnice umístěna replika této desky
s téměř shodným textem, který si dnes
můžeme denně číst, neboť tato pamětní
deska se stala součástí radniční budovy
a doufejme, že nikdy nenastane doba,
aby byla opět sundána. To se totiž stalo
vždy, když byla naše svoboda ohrožována
a potlačována.

ǖǞǽ-/,0&+ "
vedení OF vyslovilo nedůvěru stávajícím funkcionářům MěNV. Shromáždění proběhlo v sokolovně za přítomnosti
dosavadního vedení města a opět velké
části klobouckých občanů. Byly předloženy zásadní otázky týkající se řešení havarijního stavu mateřské školy, pitné vody
v Kloboukách, dokončení plynofikace,
havarijního stavu kanalizace a další. Byla
vyslovena nedůvěra předsedovi MěNV
a navrženo, aby funkci vykonával jen do
vyhlášení demokratických voleb.

ǗǕǽ-/,0&+ "
byla ve vestibulu radnice vystavena
listina, do níž měli občané možnost svým
podpisem podpořit kandidaturu Václava
Havla na prezidenta republiky.

ǗǛǽ-/,0&+ "
bylo uspořádáno první ekumenické
shromáždění klobouckých věřících.

Ǘǝǽ-/,0&+ "
se sešla rada Městského národního
výboru k jednání se zástupci Občanského
fóra, během něhož odmítl stávající předseda MNV se zástupci diskutovat. Proto
mu byl následně zaslán otevřený dopis
jako poslední pokus ke konstruktivnímu
jednání.

Autor: Dana Bobková
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Totalita je absolutní vláda jedné autoritativní politické strany. Jsou dva typy
totalitního režimu – fašistický, do něhož
patřil i nacismus, a režim komunistického
typu, který byl i u nás. Totalita u nás začala v únoru 1948 oficiálním převzetím moci
komunisty.
Komunistická vláda se charakterizovala tím, že u moci byla jen jedna strana – bez konkurence. Obyvatelům byla
vnucována jedna oficiální ideologie. Dále
se charakterizovala tím, že stát měl kontrolu nad médii a aktivitou občanů. Další
charakteristikou bylo zneužívání policie
a soudu k ovládání lidí.
Veřejná bezpečnost (VB) a státní bezpečnost (STB) byly dva druhy socialistické policie. Nebylo možné říct svůj názor
ani v hospůdce, protože i „stěny měly
uši“. Docházelo k dost nebezpečnému

a brutálnímu vyslýchání lidí, kteří projevili
svůj názor.
V obchodech byl nedostatek žádaného zboží, vytvářely se dlouhé fronty na nedostatkové zboží. Obchody nebyly samostatné, musely patřit pod nějaký národní
podnik. Zvláštním obchodem byl TUZEX.
Zde se dalo koupit zboží ze západních
zemí, ale ne za koruny, nýbrž za tzv. bony.
Cestovat bylo povoleno jen do některých socialistických států. Do západních
zemí se většina lidí nedostala. Na hranicích byly ostnaté dráty a ozbrojené pohraniční hlídky.
Jednou z významných protikomunistických osobností byl Jan Palach, který
se 16. ledna 1969 ve věku 21 let upálil na
protest proti potlačování svobody.
Dne 17. listopadu až 29. prosince
1989 probíhaly v naší republice velké

demonstrace a stávky. Bylo založeno Občanské fórum, které mělo za úkol vyjednávat o svobodě s vládou. Policie se snažila
potlačit demonstrace násilím. Došlo k politickým změnám, což vedlo k pádu komunismu v tehdejším Československu.
Jestli si někdo myslí, že po pádu nacismu a komunismu totalita skončila na
celém světě, tak se zmýlil. Totalitní režim
stále zůstává i v dnešní době například ve
státech Severní Korea, Eritrea, na Kubě
a v dalších.
A jaký je můj názor na komunistickou
vládu v Československu? Mně se vůbec nelíbila, protože lidem slíbila, že budou mít
svobodu, ale „trochu se to zvrtlo“.

Autor: Dan Koziel

.EONIXSWɸ&6)<-8IQ#
Padesát účastníků zájezdu ZŠ se v sobotu
12. října vydalo na vlastní oči a uši zjistit,
co že se to vlastně chystá.
Cestu kontinentální Evropou jsme
zvládli bez problémů, stejně jako kontrolu
imigračních úřadů ve francouzském přístavním městě Dunkerque, která probíhala ve čtyři hodiny ráno.
Konečně parkoviště u O2 arény
v Greenwichi, 1500 km od domova. Rozhodli jsme se využít služeb první městské
lanovky ve Spojeném království, absolvovat cestu přes řeku Temži do královských
doků a zpět a porozhlédnout se z výše 90
m. Zkoumali jsme okolí bedlivě po celých
20 minut jízdy a obdivovali rostoucí nové
výškové budovy i lodě odpočívající v docích pod námi. Po přesunu metrem do
centra jsme se dostali ještě výše, 135 metrů nad centrum města během svezení na
obřím „ruském“ kole London Eye. V hloubi
pod námi probíhalo několik akcí současně, charitativní půlmaraton, rebelie proti
vyhynutí a demonstrace na podporu Kurdů v Sýrii. Klidní a organizovaní účastníci
těchto akcí ten den zaplnili centrální Londýn a potkávali jsme je ještě po zbytek

dne u královských paláců, v parcích, na
náměstích i nábřeží.
Během dalších tří dnů jsme se vydali
do univerzitní Cambridge, kde jsme mimo
univerzitní centrum města navštívili i jediný stálý vojenský hřbitov a památník americké armády na britských ostrovech, kde
jsou uloženy ostatky 3812 vojáků, včetně
letců, zahynuvších nad Evropou a námořníků plavících se na severoatlantických
konvojích, kteří položili své životy během
druhé světové války.
Všichni se těšili do filmových ateliérů, ve kterých probíhalo natáčení všech
dílů velkolepé kouzelnické série o Harry
Potterovi a nikdo nebyl zklamán. Přímořské město Brighton se svým mořským
akváriem, půl kilometru dlouhým molem
vybíhajícím do moře, orientálním pavilonem a nákupní třídou na nás působilo
velmi živě a svěže. Stejně tak návštěva
pláže na Birling Gap, procházka a dech
beroucí výhledy na křídové útesy zvané
Seven Sisters, či maják Belle Tout. V parku v Greenwich u královské observatoře
jsme promokli. Cestou pěším tunelem
pod Temží už bylo sucho. Během cesty

automatickým vláčkem DLR k Tower of
London jsme měli možnost prohlédnout
si mrakodrapy finančního centra Canary
Wharf pěkně zblízka. V Bank of England
málokdo v expozici odolal možnosti potěžkat si zlatou cihlu. Závěrečný pohled
na Londýn shora, tentokrát z výšky 85
metrů, byl pěknou odměnou po vyšlapání všech 528 schodů, často ve stísněných
prostorách, na zlatou galerii věže katedrály sv. Pavla.
Před naloděním na trajekt v Doveru
byl náš autobus v přístavu odkloněn do
policejní garáže a náhodně vybraná zavazadla podrobena kontrole. Vše bylo shledáno bez závad a nic nebránilo naší cestě
zpět domů.
A Brexit ? Kromě upozornění na dálnicích, že podmínky provozu kamionové
dopravy se mohou změnit, nikde ani stopy po očekávaných změnách. Zatím je to
pořád ta stará dobrá Anglie.

Autor: Petr Hrádek
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Po roce 1989 přestává být péče drobné
objekty sakrálního charakteru vnímána
jako něco nepatřičného. Tradice udržování těchto drobných památek některých
částech naší republiky však stále přetrvávala za dob socialismu. některých oblastech však byly vazby těmito památkami
přervány jejich poselství pozapomenuto,
případně není doceněno. Přesto se však
kříže poslední době stávají tématem mnohých diskusí. Vedle památkářů, historiků
krajinných architektů se tyto stavby zajímají jedinci skupiny řad spolků, širší veřejnosti, dokonce mnohé obce. Objevují se
lidé, kteří stavby měří, popisují zakreslují
do map. Pátrají po pověstech příbězích
spojenými jednotlivými stavbami. Hledají,
kdy kříže vznikly, byly opraveny, či zanikly.
Zajímá to zejména lidi, kteří měli tímto křížem nebo Boží mukou co do činění, či se
historie drobné stavby váže jejich rodině.
Drobné sakrální objekty jsou také obětavými lidmi opravovány znovu umisťovány
do krajiny. mnoha oblastech však bohužel
chátrají stávají se terčem útoků vandalů.
Naše bohumilické kříže můžeme chápat několika rovinách. Jde paměť otisknutou myslích lidí jako mentální reprezentace místa. Ta se vytváří zejména krajině,
ke které existuje dlouhodobý kladný vztah
osoby, která zde žije nebo minulosti žila.
Působí ve vztahu ke krajině domova. Krajina tomto smyslu tedy souzní svou pamětí
promlouvá jedincům, kteří jsou ní spojeni
svými zážitky emocemi, či ve vzpomínkách. Kdysi kříže plnily funkci náboženskou, kdy se nim chodilo procesím, kladly
se nim věnce, květiny sloužily mše. Tato
náboženská funkce některých vesnicích
stále přetrvává. Původně údajně sloužily
kříže Bohumilicích náboženským účelům,
zřejmě ke slavnosti Těla Krve Páně, neboli
Božího těla.
Bohumilicích jsou ještě další tři kříže,
jejichž historii důvodu jejich stavby není
nic známo. Kříž na Pastvisku je celý kamenný je na něm nápis: „Ke cti chvále Boží
postavili manželé Václav Anna Šedivých,
L.P. 1930“. Jejichž žijící potomci se však od
svých prapředků již nedozvěděli, jakého
důvodu byl kříž postaven. Jisté je pouze
to, že na místě, kde kříž stojí, bylo jejich
pole, tudíž si kříž postavili na svém pozemku. nápis na kříži: “Člověče zde málo stůj,
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rány moje rozvažuj. Rány moje kynou,
roky tvoje hynou. Přijde smrt, soud nastane, kam se tvoje duše dostane?“ – nás nutí
zamyšlení po 89 letech.
Kříž před kaplí věnovala Františka
Šebestová L. P. 1904. Je to ten samý rok,
kdy byla kaple sv. Alžběty vysvěcena. Lze
se tedy domnívat, že kříž byl postaven
buď souběžně kaplí, nebo ihned po jejím
dokončení. Jsou to však jen dohady, protože na každé dobové fotografii kaple je
vidět kříž, který je umístěn před hlavním
vchodem. Kříž „nade Mlýny“ pod mezí je
jako jediný podestou kamene, do které je
zasazen železný vrchol kříže. Na kříži jsou
nápisy však velmi nečitelné kříž není zrovna dobrém stavu.

Tyto drobné sakrální stavby vnímáme jako dědictví, které nás spojuje našimi předky umožňují nám prožít pocit, že
jsme součástí generačního řetězce, který
nikdy nebyl přerušen. Opravami udržováním těchto křížů prokazujeme úctu předkům. Je to něco, co nás spojuje minulostí,
dědictvím našich otců.

Autor a foto: Ludmila Adámková
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Bohumilice jsou malou vesnicí s přibližně 220 obyvateli. Od 1. ledna 1986 jsou
místní částí nedalekých Klobouk u Brna.
Tolik se o Bohumilicích dočtete například
na Wikipedii. Nikterak zajímavá vesnice,
v okolí dlouhá léta známá jako vesnice
kulturně „mrtvá“. Za posledních 10 let si
však Bohumilice vybudovaly pověst zcela
jinou! Nyní jsou známé jako malá vesnička, která si drží své tradice a ve které působí spolek Přátelé Bohumilic. Právě ten
stál přesně před 10 lety, ve chvíli svého
založení, za kulturním obrozením Bohumilic. Jak k tomu došlo?
S blížícím se výročím 800 let od první
písemné zmínky o Bohumilicích se spojilo několik nadšenců, kteří začali hledat
cestu za stmelováním bohumilických občanů. Cestu za novým kulturním vyžitím,
společenským životem a zkrátka za lepší
budoucností Bohumilic. Tím nejzásadnějším impulsem bylo právě blížící se výročí,
při jehož příležitosti byla na 19.-20. června 2010 naplánovaná na poměry Bohumilic velkolepá akce: Sjezd rodáků a přátel
Bohumilic. Do příprav se zapojila velká
část vesnice včetně dětí a mládeže, Bohumilice přípravami žily. Všichni uklízeli ulice, upravovali zahrádky, připravovaly se
výstavy, vyráběly upomínkové předměty
a místní mládež chystala program zajištěný jimi i zvanými účinkujícími. Dodnes
ráda vzpomínám na dlouhá odpoledne
a večery strávené v místním školním klubu, kde se chlapci a děvčata několikrát
v týdnu učili tančit a zpívat písničky, a to
celých 6 měsíců před akcí. Kolik času jsme
všichni obětovali našim tradicím a folkloru, abychom neudělali ostudu našim

předkům až po více než 25 letech znovu
oblékneme nádherné bohumilické kroje!
Vlastní akce byla nádherná. Sjezd rodáků v roce 2010 byl to nejdojemnější,
co jsem kdy v Bohumilicích zažila. A to
již od zahájení krojovaným průvodem,
který vedlo 22 krojovaných dětí, dívek
a chlapců. Ty následovalo u místní kaple
již přes 200 hostů. Kolik jich s krojovanými
přišlo až na místní hřiště už nikdo spočítat nedokáže, víme jen, že při verbování
u místní hasičky byl konec lidského hada
až někde za kapličkou. V odpoledních hodinách se na hřišti pohybovalo kolem 500
hostů, tedy více než dvakrát tolik, kolik
mají Bohumilice obyvatel. O dalším programu psát nebudu, kdo nezažil, neuvěří. Dovolím si však ještě vzpomenout na
zcela jedinečnou atmosféru, kdy se v Bohumilicích po mnoha letech i desetiletích
potkávali staří známí, sousedi, přátelé. Se
slzami v očích vzpomínali na staré časy,
na své dětství, na život v Bohumilicích takový, jaký býval a jaký je dnes. Již na akci
padlo rozhodnutí, že příští rok místní mládež po 27 letech obnoví hodovou tradici
a že sjezd rodáků budeme opakovat po 5
letech.
Svému jsme dostáli. V Bohumilicích
se po sjezdu rodáků podařilo obnovit nejen tradici hodovou, ale i ostatky a košty.
Začalo se pořádat mnoho akcí pro děti
i seniory, které se pořádají dodnes. Sjezd
rodáků a přátel Bohumilic byl v roce 2015
opakován s podtitulem „Sousedské dny
Bohumilic“. Někteří čtenáři si možná pamatují, že na tento projekt spojený s šitím
bohumilických pracovních krojů místními
milovnicemi krojů byl finančně podpořen

grantem Poštovní spořitelny a byl veřejně
velmi pozitivně hodnocen. Autorka krojů,
Petra Pospíšilová, tehdy Adámková, bohumilický pracovní kroj dokonce prezentovala na tiskové konferenci v Brně. Tehdy
se Bohumilice dostaly do médií počínaje
rozhovory v Českém rozhlase Brno, přes
zprávy na internetu i v tisku, až po propagační materiály Poštovní spořitelny. To je
ale pořádný odraz ode dna kulturně mrtvé vesnice, co říkáte?
A co nás čeká příští rok? Nejsme tak
ambiciózní, abychom plánovali obnovit
další tradice či šili kroje, jako v minulých
letech, tedy alespoň zatím ne. Naše aktuální vize je uspořádat Sjezd rodáků a přátel Bohumilic s tradičním krojovaným
průvodem, přátelsky posedět u cimbálky,
zatančit si na naši milou Dambořanku, pokochat se tvorbou místních umělců a ocenit folklorní vystoupení skupin z okolních
obcí. Samozřejmě nebude chybět bohaté občerstvení, doprovodné výstavy
a večerní ohnivé překvapení. A kdy se to
všechno odehraje? V sobotu 20. června
2020. Bližší informace včetně programu
se dozvíte v březnovém vydání Větrného
mlýna. Již nyní vás však co nejsrdečněji
zveme! Takže, na viděnou 20. června 2020
v Bohumilicích!

Autor: Za spolek Přátelé Bohumilic
Marie Kotasová Adámková
Foto: Luděk Adámek
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Dne 26.10.2019 od 14.00 hod proběhlo ve školním klubu v Bohumilicích již tradiční každoroční setkání důchodců. Připraveno
pro ně bylo promítání starých fotek, u kterého byli všichni velmi
pozorní, aby poznali své příbuzné a známé z doby před mnoha
lety. V některých okamžicích bylo až dojemné, když se na fotkách objevily tváře, které již několik let nejsou mezi námi.
Pro rozveselení byly promítány zlidovělé citáty z filmů – lidé
měli poznávat, ze kterého filmu je ta či ona známá hláška. Tento
kvíz měl úspěch, zvláště u některých humorných hlášek, které již
v našich krajích zdomácněly.
U zákusků, chlebíčků, kávy, a hlavně v dobré společnosti
čas rychle ubíhal. Zvláště, když v odpoledních hodinách přijela
cimbálová muzika Denica ze Šardic, která našim spoluobčanům
hrála na přání a dokázala splnit jakoukoliv žádost, co se týkalo
muziky.
Toto odpoledne bylo velmi vydařené a všichni jsme byli rádi,
že můžeme takto našim spoluobčanům vrátit alespoň nějak jejich podporu při akcích, které spolek Přátelé Bohumilic pořádá.
Závěrem velmi děkujeme spolku Přátelé Bohumilic za pravidelné
pořádání této akce a městu Klobouky u Brna za podporu a pozvání cimbálové muziky.

Autor: Ludmila Adámková
Foto: Tereza Mikelová
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Základní škola
(IRWXVSQ̛
K letošnímu svátku stromů byla pro žáky 1.
stupně vyhlášena soutěž na téma „Nejhezčí výrobky z kaštanů“. Soutěže se zúčastnili žáci téměř ze všech tříd a k hodnocení
odevzdali celkem 43 výrobků.
S největším počtem výrobků zvítězila
třída 5. B, poté třídy 1. A a 3. B. V soutěži
jednotlivců byl jako nejlepší vybrán výtvor
Jirky Honzírka ze 3. B. Druhé místo získal
Matěj Svoboda ze 4. C a třetí nejhezčí výrobek, věneček z kaštanů, přinesla Eliška
Pažebřuchová ze 3. B.
Na 2. stupni na téma „Zelená!“ se soutěžilo o nejzelenější třídu. Zde jednoznačně zvítězila třída 6. A s největším počtem
zúčastněných žáků a pěknou dekorací ve

třídě. Pochvalu si jistě zasloužila třída 9. B,
která se tentokrát na soutěž skvěle připravila. Třetí místo získala třída 7. A.
Mezi jednotlivci byla nejzelenější, nejzajímavější a nejoriginálnější Anička Holečková z 9. B. Druhé místo obsadili kluci
z 8. A – Daniel Kypr a Matěj Balát. Jako třetí
v této soutěži skončili Lucie Košarišťanová
z 9. B spolu s Janem Springinsfeldem z 6. A.
Zvláštní ocenění, pochvalu a obdiv za
zapojení se do této soutěže patřilo třídě
3. A.Všichni vítězové byli odměněni diplomy a cenami!
Autor a foto: M. Hečová

Totalita QYPXMQIHMʛPRʧTV̛ZSHGIVƁ
Dne 18. října 2019 jsme se s žáky 7. A třídy vydali do Brna na výstavu a vzdělávací
projekt k 30. výročí listopadové revoluce.
Na náměstí Svobody vyrostl velký
projekční dóm, který nám umožnil díky
nejmodernějším technologiím vrátit se
v čase a na vlastní oči prožít několik minut v předlistopadovém Československu.

Zatímco projekce v dómu nám přinesla
především emocionální zážitek, informační panely rozmístěné v okolí doplnily
potřebné faktografické informace a celkový historický kontext událostí.
Cílem tohoto projektu bylo zprostředkovat žákům atmosféru tohoto období,
protože značná část mladé generace

nemá historické znalosti o komunistickém režimu, jeho totalitní podstatě a klíčových událostech přelomového roku
1989. Tento projekt byl pro žáky jistě velkým přínosem.

šelem? Tak toto jsou otázky, na které děti
už odpověď znají.
Určitě nejvíce však děti zaujaly velké šelmy, které se v chladnějším počasí
předváděly v plné kráse. Z některých šel

strach, ale zároveň vzbuzovaly obdiv.
A tak to má být.

Autor: M. Hečová

Hodonínská
ZOO
Se svou třídní učitelkou se děti ze 4. A vypravily do nedaleké zoologické zahrady
v Hodoníně. V rámci přírodovědy se zúčastnily výukového programu zaměřeného na šelmy, zvláště ty žijící u nás. Zajímavý program uzpůsobený věkové skupině
dětí byl o to poutavější, že všechna zvířata si mohly prohlédnout s průvodkyní,
která povyprávěla o původu zvířat a jejich zvláštnostech či jejich zajímavých
schopnostech, ale také je mohly pozorovat při krmení.
Vidíte jako rys? Rozeznáte šelmy po
hlase? Víte jak se zachovat při setkání
tváří v tvář? Jaké jsou příčiny ohrožení

Autor a foto: Ivana Kozmanová
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Podzimní plískanice a nevlídné počasí
přímo vybízely k návštěvě divadla. A to se
také stalo. Žáci 4. A se v divadle Reduta
pobavili na komedii Brněnské pověsti.

S čertovským průvodcem a třemi pocestnými, kteří si pro ukrácení svého čekání na lepší počasí v jednom brněnském
hostinci vyprávěli o záhadách města Brna,
se děti dozvěděly o vzniku názvu města
Brna, ale také, že podle pověsti kdysi obyvatele jeho části Líšně ohrožoval strašlivý
drak, kterého najdete viset spolu s brněnským kolem na Staré radnici. Víte, že před
dávnými lety jeden truhlář dokázal toto

kolo vyrobit a zároveň dopravit z Lednice
až do Brna za pouhý jediný den?
A protože jedním z vypravěčů byl vysloužilý čert, nebylo o zábavu, napětí a
překvapení nouzi. A tak více jak hodina v
divadle utekla jako voda a my se už těšíme
na další představení.

Autor: Ivana Kozmanová

(ʴ˶SZʛRʧWI̍OSPRʧHVY̪MRSYNIXY^EWITSVSGI
Dne 26.9.2019 připravily vychovatelky ŠD
ze ZŠ v Kloboukách tradiční akci pro rodiče a děti – oblíbené dýňování. Děti, rodiče
i prarodiče přišli v hojném počtu a společně jsme si užili krásné podzimní odpoledne. Vyřezávaly se tradiční i netradiční
tvary a dýňové výtvory potom ozdobily
prostor před školou. Pro děti připravilo 4.
oddělení dýni, do které se strefovaly míčky, mohly si vybarvit obrázky s podzimní
tematikou a nemohlo chybět ani oblíbené
malování na obličej. Hemžilo se nám to

tam motýlky, jednorožci, pandami a jinými tvory.
Po práci následovala zasloužená odměna – opékané špekáčky, medaile a
něco sladkého na zub. Děkujeme všem,
kteří se akce zúčastnili a užili si s námi a
se svými dětmi příjemné a prosluněné
odpoledne.

Autor a foto: Kateřina Herzánová

7IXOʛRʧWɸQPEHSYWTMWSZEXIPOSY
Jen o čtyři roky starší než žáci ze 4. A byla
Eliška Honzírková, když napsala svoji první knížku. Neuvěřitelné. A nejen to. Ona ji
i s pomocí rodičů vydala.
Právě o tom, co ji k tomu vedlo, kolik
času strávila s tužkou v ruce nebo jaké úsilí musela vynaložit, aby z ručně psaných
zápisků vznikla vázaná kniha, se podělila s dětmi na setkání v místní knihovně.
Nejprve Eliška povyprávěla dětem, co ji

provázelo při spisovatelské práci, přečetla jim i úryvek ze své první knížky a prozradila, že už chystá další pokračování
tajuplného příběhu.
Děti byly nadšené. Hned si také vyzkoušely, jak těžké je spisovatelské umění.
Rozdělily se do skupinek a na vylosované
téma musely napsat příběh. Svého úkolu
se ujaly se ctí, všem se příběh podařil, ale

shodly se na tom, že spisovatelé z nich zatím nebudou.
No a my musíme Elišce i paní knihovnici Janě poděkovat za pěkné dopoledne
strávené v knihovně a Elišce popřát mnoho úspěchů na její spisovatelské dráze.

svůj poklad. Samozřejmě jsme ho hned
na místě snědli.
Mezi podzimní příjemné aktivity třeťáků patřila také drakiáda. Draky různých
tvarů a z různého materiálu nebylo pro
některé školáky vůbec jednoduché dostat
do vzduchu. Většina jich pouštěla draky
poprvé. O to však větší byla radost, když
se jim to podařilo. Přestože některé dráčky už se nepodařilo přinést zpátky domů
vcelku, byla drakiáda úspěšná a všichni si
ji užili.
Za možnost uskutečnit výše jmenované akce v přírodě třída velmi děkuje paní
Haně Gottwald. Ta nám pro hry poskytla

obrovský areál za jejich domem, připravila mapu krajiny a napekla ke svačině dětem výborné koláče s tvarohem.
Pomalu, ale jistě se k nám blíží zima.
A s ní čekají samozřejmě na třeťáky další
akce. Třída se připravuje na adventní jarmark, na návštěvu divadelního představení v Brně, na Mikuláše a Vánoce ve třídě.
Ale o tom zase příště.

Autor: Ivana Kozmanová

4SH^MQZI%
Letošní krásný teplý podzim nás vybízel
hned k několika aktivitám venku. Poslední zářijové pondělí se žáci 3. A vydali hledat poklad. Rozděleni v pěti týmech školáci nejdříve plnili úkoly z českého jazyka,
matematiky a prvouky. Za správné odpovědi získali mapu, podle které hledali klíč
od skříňky s pokladem. Pět týmů, pět klíčů, pět zámků a jen jedna truhla. K jejímu
otevření byla tedy třeba snaha všech. Kupodivu pro děti nebylo překážkou vyřešit
všechny úkoly. Problém byl zorientovat se
v mapě a vyčíst z ní záchytné body, kde
hledat klíče. Po delším pátrání a pobíhání
se vše nakonec podařilo a truhla vydala

2

Autor: Dagmar Urbanová
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+]QRʛ^MYQ
4VMQEWI^REQSZEGʧTSF]X
Dne 2.9. 2019 jsme se stali studenty primy našeho gymnázia a už 4.9. jsme se jeli
seznamovat se svými novými spolužáky.
Adapťák se uskutečnil ve sportovním areálu v Němčičkách a z části byl financován
z dotačního programu Jihomoravského
kraje. Absolvovali jsme: prima výšlap na
bořetickou rozhlednu, prima vaření pro
své spolužáky, prima neckyádu na koupališti, prima jízdu na koních na ranči Black
Rose, prima seznamovací hry a teambuildingové aktivity, prima táborák s vlastní
písňovou tvorbou, tvorbu prima triček,

prima „suchý“ trénink na náš prima lyžák.
Bylo toho tolik, že se to snad ani za tři
dny nedalo stihnout. A pořád bylo veselo.
Školní rok začal úžasně, tak doufejme, že
i pokračování bude prima.
Vaši PRIMA studenti

4VSNIOX>EQ]WPMWIƈʱWTˏ̍RˏHSOSR˃IR
Jsme ve finále. TeamG, studenti VI.G, kteří
se zapojili do projektu vyhlášeného Jihomoravským krajem v rámci prevence
do škol, odvedli neuvěřitelný díl práce.
Natočili pět spotů na téma: šikana, kyberšikana, netolismus, alkohol a drogy,
které poslouží jako výukový materiál pro
metodiky prevence a studenty z celé České republiky. Cílem bylo přiblížit daná
témata tak, aby studenti o daných problémech nejen přemýšleli, ale dokázali se

s rizikovým chováním vyrovnat i v každodenním životě.
Matěj Vala, Šimon Marek a Cyril
Hrodek (TeamG) svůj projekt představili
na setkání metodiků prevence v Břeclavi,
ale i na 25. Ročníku jihomoravské krajské
konference PPRCH a všude sklidili obrovský úspěch a uznání.
Kluci, děkujeme.
Autor a foto: Helena Effenbergerová

7X̃IHRʧSHFSVRʛ̍OSPE
2E̍M̪ʛGMVITVI^IRXSZEPM1ˏ73̌REOVENWOʣWSYXˏ̪M
Žáci Dominik Gamba ze čtvrtého ročníku
a Radim Lengál ze třetího ročníku oboru
Agropodnikání reprezentovali školu na
15. ročníku krajské soutěže v orbě středních škol ve Znojmě. Tato soutěž byla letos s mezinárodní účastí, takže Dominik
a Radim porovnávali svoji kvalitu a efektivitu orby s účastníky středních škol
nejen od nás ale i ze Slovenska, Polska

a Maďarska. Před soutěží orbu tvrdě trénovali s panem učitelem Ing. Františkem
Korábem, který je na soutěž doprovázel,
metodicky je vedl a dělal psychickou podporu, protože každá soutěž sebou nese
pro všechny účastníky aspoň malou dávku nervozity. Děkujeme Dominikovi a Radimovi za odhodlanost a snahu, kterou
při soutěži projevili.

Text: Ing. Barbora Uvírová, Ing. František Koráb

Autoři: Ing. Barbora Uvírová
Ing. František Koráb
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(MZEHIPRʧT̃IHWXEZIRʧ.EGOERH.SI
Zlínské Divadelní centrum zavítalo do
Klobouk u Brna se svým představením
Jack and Joe a naši studenti byli u toho.
Za divadlem v anglickém jazyce se studenti vypravili ve středu 9. října 2019 do
Sokolovny, kde sledovali dramatický příběh záchrany života. Z Divadelního centra
jsme obdrželi pracovní materiály ve formě
různých cvičení, se kterými jsme v hodinách před představením mohli pracovat,

takže se studenti na představení předem
připravili. Byl to skvělý zážitek a určité
zpestření výuky.

Autor a foto: Mgr. Yvona Křížová
Ph.D., Bc. Blanka Danielová

̩ʛGMEKVSTSHRMOʛRʧWIWI^RʛQMPM

WɸZʴVSFSYQʛWPEEɸWʴVERE73̌ZI>RSNQˏ
V září se všechny ročníky oboru Agropodnikání vydaly na výukový program,
který se konal na SOŠ a SOU ve Znojmě.
Vybrali jsme si výrobu másla a sýra,
protože toto téma je nám velmi blízké.
Po příjezdu do Znojma jsme
byli velmi mile uvítáni na střední odborné škole a nasměrováni do odborné
učebny, kde bylo vše potřebné k výrobě mléčných výrobků připraveno. Byli
jsme poučeni o postupu přípravy sýra
nejdříve teoreticky, tzn. jak utlouct
máslo z běžné smetany ke šlehání a jak
postupovat při srážení mléka syřidlem
apod. A poté jsme se na přípravě podíleli prakticky. Součástí byla samozřejmě

:ʴWXEZEƊ4PSH]TSH^MQRʧ
^ELVEH]ƈRE1ˏ73̌
Jako každý rok jsme i letos 28. září na naší
škole připravili výstavu „Plody podzimní
zahrady“. Své výpěstky přinesli žáci, zaměstnanci školy i veřejnost jak z Klobouk
u Brna, tak z širokého okolí. Návštěvníci
mohli zhlédnout mnoho odrůd jablek,
okrasné dýně i dýně pro potravinářské využití, řepu cukrovou i krmnou, cukety, cibuli, česnek, kořenovou zeleninu, mnoho
odrůd hroznů vinné révy a dalších plodů.
Ani letos nechyběl stůl s bylinkami, které
jsme doplnili krátkým popisem jejich pozitivních vlastností a použití. V hojném
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počtu se nám sešly vzorky papriky a rajčat různých tvarů, velikostí i barev. Další
zajímavou vystavovanou rostlinou byl
citronečník trojlistý, který jsme měli na
výstavě poprvé. Stoly s ovocem a zeleninou nám doplňovaly vázy s nádhernými
jiřinami a rozchodníky.

Autoři: Ing. Barbora Uvírová
Ing. František Koráb
Foto: Ing. Libor Šedivý
Ing. Vojtěch Vebr

i ochutnávka těchto výrobků. Následně
jsme zhlédli ve škole právě probíhající mezinárodní zemědělskou výstavu a přesunuli se na pole kousek za
Znojmem, kde právě probíhala soutěž
v orbě a výstava zemědělské techniky.
Z celodenní exkurze jsme si odvezli
plno inspirace a nových zážitků.

Autoři: Ing. Barbora Uvírová
Ing. Eva Šerháková
Foto: Ing. Barbora Uvírová
Ing. František Koráb
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1SVƠZO]WIWXEP]:IWRMGʧVSOY
.MLSQSVEZWOʣLSOVENI
Soutěž Vesnice roku se koná od roku 1995 a založil ji Spolek pro
obnovu venkova. Komise hodnotí společenský život, aktivity občanů, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, koncepční dokumenty i připravované záměry. Přihlásit se mohou
obce vesnického charakteru (včetně těch, co mají statut města
a městyse), které mají maximálně 7500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument, zabývající se rozvojem obce,
programem obnovy vesnice nebo programem rozvoje svého
územního obvodu.
Letos se do této soutěže přihlásilo celkem 18 obcí z jihu Moravy. Všechny byly v krajském kole hodnoceny na základě předem schválených podmínek soutěže. Byl stanoven časový harmonogram hodnocení a následně byly 14.5. 2019 informovány
jednotlivé obce o přesném čase návštěvy hodnotitelské komise,
která se uskutečnila ve dnech 3. – 7.6. 2019. Každá obec měla
na svou prezentaci vyčleněny 2 hodiny. Výsledky krajského kola
byly zveřejněny na tiskové konferenci 7.6. 2019 ve Křtinách.
Břeclavsko zastupovala obec Morkůvky, která nakonec „vybojovala“ v krajském kole ocenění nejvyšší - Zlatou stuhu. V protokolu hodnotitelské komise je zapsáno: „Zlatá stuha je obci
Morkůvky udělena za přínos mládeže k uchování a rozšíření místních tradičních krojů a jejich věrohodnou prezentaci. Obec má
bohatý společenský život a pestrou paletu spolků. Zřídila mimo
jiné muzeum věnované generálu por. Peřinovi. Spolky se aktivně zapojují do života obce. Jednou z jejich mimořádných aktivit
je např. pořádání originálního vytrvalostního pochodu kolem
obce. Osobitá je také činnost mladých pěstitelů chilli papriček či

producentky hořčic. Obyvatelé mají mimořádný vztah k odkazu
místních umělců – malíře a básníka Dobeše. Spolupracují s Mendelovou univerzitou v oblasti rozvoje životního prostředí.“
Slavnostní předávání ceny se uskutečnilo v Morkůvkách v sobotu 27. července 2019. Zlatou stuhu za celkové vítězství v krajském kole převzala z rukou krajského hejtmana paní starostka
Morkůvek Brigita Petrášová společně s představiteli obce. Není
to ale jejich první vítězství. Již v roce 2017 získaly bílou stuhu za
činnost mládeže v obci. Věříme, že to není ani poslední vítězství. Morkůvky postoupily do celostátní soutěže Vesnice roku
2019, jako jedna ze 13 vítězných obcí v krajských soutěžích. Post
nejvyšší sice nezískaly, ale i účast v nejvyšší soutěži je úspěch
mimořádný. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že při vyhlašování
výsledků této celostátní soutěže v Luhačovicích byl morkůvský
stánek s burčákem, vínem, destiláty a dalšími našimi regionálnímu dobrotami nejobléhanějším stánkem, a krojový pár se stal
největší atrakcí v Luhačovicích.
Srdečně blahopřejeme k tak významnému ocenění i příkladné aktivitě obyvatel Morkůvek a jejich schopnosti společně se
podílet na mnoha akcích tradičních i netradičních, které je spojují. Připojujeme se k přání krajského hejtmana Bohumila Šimka:
„Přeji jejím obyvatelům, ať jim i nadále vydrží pospolitost a nadšení spojené s dnešní oslavou.“

Autor: Dana Bobková
Foto: Marek Topolář
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(PSYLSYGLʛWSZE
Sovy patří mezi živočichy, kteří pro svůj skrytý život a noční aktivitu často zcela unikají lidské pozornosti. Možná právě proto je
některé kultury spojují s moudrostí, věštbami a bohatstvím, jiné
naopak s ďáblem či smrtí. V každém případě se však jedná o dokonale přizpůsobené ptáky, jejichž schopnosti z nich dělají jedny
z nejúspěšnějších lovců vůbec.
Kalous ušatý, odborné veřejnosti známý jako Asio otus, patří
mezi naše nejhojnější sovy. Odhaduje se, že jeho početnost v České republice odpovídá 4000–8000 párům3. Jak již jeho název napovídá, pro kalouse jsou charakteristická péřovitá vztyčená ouška, která z něj společně s nenápadným zbarvením činí poměrně
přesnou zmenšeninu výra velkého (Bubo bubo). Právě kalous je
druhem, pro něž je typické shromažďování na zimních nocovištích, pro které v případě sov můžeme používat název „deniště“.
V letních měsících se kalousi zdržují v lesích, remízech či různých větrolamech, kde obsazují stará hnízda jiných druhů ptáků.
Jsou známé případy, kdy kalousi úspěšně vyhnízdili na zemi4.
Nejčastěji snáší 4–5 bílých vajec, na kterých sedí pouze samice
a to 27–28 dnů1. Od konce léta se kalousi začínají stahovat na svá
zimní shromaždiště, přičemž první ptáci se zde dle vlastního pozorování mohou objevovat již v srpnu, a to i v případě teplého
období. Například, při sčítání kalousů v Bohumilicích dne 13. září
2009, bylo na shromaždišti pozorováno již 8 kalousů, přičemž
denní teploty dosahovaly v odpoledních hodinách 25°C.
Na shromaždištích kalousi obsazují různé druhy dřevin, přičemž preferují jehličnany. Krásná ukázka postupného obsazování
dřevin dle atraktivity pro ptáka byla pozorována v zimě 2009/2010
v obci Bohumilice. Na této lokalitě, v okolí budovy bývalého školního klubu a místní hasičské zbrojnice, najdeme několik smrků
ztepilých, smrk pichlavý, borovice vejmutovky, lípy a na ně navazuje alej jírovců maďalů. První kalousi, kteří přiletěli již v srpnu,
zde obsadili nejdříve hustě olistěnou lípu. Během října se průběžně stěhovali na okolní jehličnany, stejně tak jako nově přiletěvší
ptáci. Ve druhé polovině měsíce prosince se počet sov zvýšil na
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více než 40 jedinců. Nedostatek míst pro nocování byl vyřešen
tak, že se někteří ptáci přesunuli zpět na lípy. Ve druhé polovině
měsíce ledna se počty kalousů pohybovaly kolem 60 exemplářů.
V tuto dobu již několik ptáků pravidelně nocovalo v nedalekých
řídkých šeřících ve dvoře školního klubu, kde byl spící sovy jako
na výstavce. S postupným oteplováním a souvisejícím úbytkem
kalousů ptáci nejdříve přestali nocovat v šeřících, následně v lípách a poslední ptáci, kteří ze shromaždiště odlétali až během
března, nocovali na nejhustějším z jehličnanů.
V rámci monitoringu zimujících kalousů probíhá v Bohumilicích i Kloboukách u Brna jejich sčítání při večerním rozletu,
který obvykle začíná cca 20 minut po západu slunce. Ve dnech
s vyšší oblačností rozlet začíná řádově o minuty dříve. Výhoda
sčítání kalousů při večerním rozletu oproti sčítání během dne
spočívá v tom, že večer všichni kalousi vylétají za potravou, a tak
je možné vidět i ty jedince, kteří jsou během dne ukryti v těch
nejhustších větvích a přidá-li se k tomu jejich kryptické zbarvení,
je v podstatě nemožné je spatřit. Ukázkovým příkladem bylo sčítání 1. února 2006 v Kloboukách u Brna, kdy bylo v odpoledních
hodinách na stromech při velmi důkladné kontrole sečteno cca
30 kalousů, zatímco při sčítání za rozletu byla zjištěno, že toto
shromaždiště toho času využívalo více než 100 exemplářů (vlastní data). Další shromaždiště, tentokrát v obci Bohumilice, bylo
odborné veřejnosti až do roku 2005 prakticky neznámé, ačkoliv
počty zimujících kalousů zde v jednotlivých letech dosahovaly
počtů přes 70 ptáků.
Jak bylo zmíněno výše, kalousi se začínají rozletovat přibližně 20 minut po západu slunce. Žádný z pozorovaných rozletů
nikdy netrval déle než 30 minut, nezávisle na počtu jedinců na
shromaždišti. Přitom bylo pravidelně pozorováno, že jednotliví ptáci před vylétnutím opakovaně posedávali na vybraných
větvích, kde několik minut houkali a z nichž následně vzlétali. Hlasové projevy kalousů jsou na zimních shromaždištích
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nejintenzivnější v měsících lednu a únoru. Od konce ledna je možné pozorovat úchvatné zásnubní lety, které jsou charakteristické
výrazným houkáním a tleskáním křídly pod tělem sovy.
V zimním období 2004/2005 probíhalo v Jihomoravském kraji
hromadné sčítání kalousů ušatých. Sčítání iniciovala Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické a získala tak cenná data o mnoha shromaždištích. Použitá metodika i výsledky
sčítání jsou k dispozici v článku „Kalous ušatý (Asio otus) a jeho
zimní shromaždiště na jižní Moravě“ 2, který vyšel ve zpravodaji pobočky. Mimo jiné se v článku dočtete také o shromaždištích
v Bohumilicích a Kloboukách. Právě v Kloboukách se kalousů
v dřívějších letech nacházelo mnoho, maximální počty ptáků zde
přesahovaly 100 jedinců (1. února 2006) a ještě v březnu téhož
roku zde bylo zaznamenáno 68 jedinců. Je škoda, že v posledních letech kalousi Klobouky kvůli nedostatku vhodných stromů
a také kvůli rušení opouštějí.
Sovy jsou nejen nádherná zvířata, ale také významní predátoři různých druhů hlodavců včetně významných škůdců, jako jsou
např. hraboši polní. Současně se jedná o ohrožené živočichy, kterým můžeme významně pomoci vyvěšováním hnízdních budek.

Pozitivní význam sov pro ochranu lesa si v dnešní době uvědomují i lesníci, a tak se ve vhodných lesích můžeme setkat s mnoha
budkami nejen pro kalouse, ale i pro puštíky, sýce rousné či kulíšky nejmenší. To si naše sovy skutečně zaslouží.

Autor a foto: Marie Kotasová Adámková
Citované zdroje:
1.
2.
3.
4.

HUDEC K., ŠŤASTNÝ K. (eds.). 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/II. Academia,
Praha.
ŠKORPÍKOVÁ V., ZAŇÁT J., KLEJDUS J. & BERKA P. 2005: Kalous ušatý
(Asio otus) a jeho zimní shromaždiště na jižní Moravě. Crex 25: 9-26.
ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & HUDEC K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření
ptáků v České republice. Aventium, Praha.
ZVÁŘAL K. 2006: Hnízda kalouse ušatého (Asio otus) na zemi
– výhody a rizika. Zprávy MOS 64: 163-166.
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Takto začínal Karlík psát svoje představy a prezentovat myšlenku krok po kroku maminkám z Klobouk u Brna.

Dovolte mi nyní popsat celý jeho příběh.
Úplně na začátku byl nápad, jak využít potenciál tolika maminek v Kloboukách u Brna a umožnit dětem být v kolektivu už

od okamžiku, kdy začnou vnímat krom maminky i okolní svět.
Bylo zřejmé, že je zde velké množství maminek, které se neznají
a mají děti třeba na chlup stejně staré. Že je zde spousta nových
mladých rodin, které ještě nejsou začleněné do sociálního dění,
a že spousta mladých maminek je v podstatě izolována doma
a fixována na nejbližší okolí. Když vezmete v úvahu, že během pár
let se všichni potkáme ve školce a pak ve škole… Proč to dětem
nezjednodušit a nechat je si zvyknout na kolektiv dětí již od mala?
Pak tou největší změnou pro ně bude pouze nové prostředí, ale
kamarádi budou stále stejní. Má to samozřejmě svoje limity. Jelikož je to především během zimní sezóny, je nutno apelovat na
zodpovědnost maminek a dbát, aby zde chodily jenom se zdravými dětmi.
Úplně první krok směřoval k panu starostovi s hledáním vhodného prostoru, další k zajištění zaštítění, kdy si Karlíka vzali pod
svoje křídla Aligátoři a také jsem využila vlastních zkušeností
z předešlých projektů. To vše dohromady dalo dobrý základ pro
vznik „herničky“. Začala jsem oslovovat sponzory i rodiče a měla
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v hlavě už jasnou představu a konkrétní koncept, jak by Karlík
mohl vypadat. Výsledkem bylo zřízení transparentního účtu, kam
mohli sponzoři a maminky posílat příspěvky a v poměrně krátké
době tu bylo samotné otevření. Účet jsem účelně založila transparentní, aby každý mohl nahlédnout, kam peníze putují, jelikož
jsem se rozhodla projekt udělat jako neziskový a všechny peníze
investovat do poslední koruny do zřízení, provozu a hlavně do
dětí a rodičů. Členský příspěvek, který mimochodem celý proplácí většina pojišťoven, zaplatilo k dnešnímu dni 65 rodičů a jen
díky tomu, se z celého nápadu stala realita.
Oficiální otevření proběhlo 13.11.2019 v prostorách Sokolovny. Za pomoci sponzorů byl připraven snídaňový raut. Děti dostávaly balónky s logem Karlíka a rodiče se mohli s dětmi na památku vyfotit v připraveném fotokoutku. Akce se zúčastnil také pan
starosta, který hernu otevřel slavnostním přestřihnutím pásky.
Dále bylo připraveno slosování o hodnotnou cenu, školu bezpečnostní jízdy, kterou věnoval brněnský okruh.

Co herna nabízí?
Přibližně 45 ks větších hraček a desítky drobností pro čerstvě
narozené. 100 čtverečních metrů podlahy, které má skvělé tepelné vlastnosti, je zdravotně nezávadná a částečně utlumí případné
pády dětí. Pro maminky je zde k dispozici možnost uvařit si čaj
nebo kávu.
Splníme očekávání? Maminky, nebo přesněji rodiče, krom zábavy pro děti, kterou domácí prostředí nikdy nevytvoří, najdou
také kontakt s ostatními rodiči a dětmi. Už teď dostávám pozitivní reakce, jak ze samotného otevření, tak z herny jako takové,
ať už osobně či prostřednictvím facebookových stránek. Karlík
mimo jiné zaznamenal zájem i v okolních obcích a má potenciál
být více než jakési „mateřské centrum“. Přijely dokonce maminky
z Velkých Němčic! Ráda bych celý projekt do budoucna provázala
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s dalšími událostmi, jako je vítání občánků, pořádání přednášek,
Mikuláše. Samozřejmě, všechno závisí na zájmu.
Určitě je ještě potřeba vychytat „mouchy“. Herní plocha se
musí vždy nachystat a tentýž den i uklidit, na což ještě stále nemám lidi. Hračky se musí pravidelně čistit a rozbité opravit, či vyměnit. Počítám i s tím, že v případě ještě většího zájmu, bude potřeba dokoupit podložku a rozšířit nabídku hraček. Plánuji také
ještě nakoupit další pomůcky pro rozvoj pohybu dětí.
Jedna maminka mi napsala krásnou větu: „Karlík je místo, kde
mohou vzniknout jak malá, tak i velká přátelství.“ Každá taková
odezva mi dává další indicii, že to vše dává smysl a že stojí za to
se nebát a zkusit se potkat s lidmi a vymyslet něco prospěšného
pro všechny.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste
tento projekt podpořili – sponzorům, maminkám, které mi s realizací dobrovolně pomohly a pomáhají doteď, lidem, kteří přispěli a rodičům za důvěru vkročit tak rychle do projektu doslova
v plenkách.
Chtěli byste se také přidat? Stačí se obrátit přímo na Karlíka,
prostřednictvím facebooku @karlikzklobouku a napsat si o přihlášku, o vše ostatní bude postaráno.
Komu se projekt líbí a chtěl by jej podpořit, ať už finančně či
jakkoliv jinak, prosím, napište na FB. Pro dobrovolné příspěvky
byl zřízen transparentní účet, Fio banka 2701712026/2010.

Autor: Martina Pluháčková
Foto: Eliška Axmannová
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Že nepatří dopravní značky do hudby? Nenechme se mýlit! Šest violoncellistů z brněnské filharmonie dokázalo dětem z první třídy, že hudba má svá pravidla, podle
kterých se řídí.
Kdy se v hudbě musí přibrzdit? Když
značka ritardando poručí: „Zpomal!“ Může
nám značka přikázat: „Dej přednost v jízdě!“ ? Ano, když má kolega sólo. V hudbě
můžeme naslouchat i přikázanému směru jízdy: „Vzhůru, dolů!“ Nahlas a potichu.
Takto se snažily moderátorky v brněnském Besedním domě plnému sálu zvídavých posluchačů ukázat, jak to vypadá,
když se v hudbě pravidla nedodržují a jak
se příjemně poslouchá, když notový zápis
hráči respektují.
Hodina strávená v překrásném prostředí historické budovy děti nadchla.
Nejen že si na koncert obstaraly něco
pěkného na sebe, ale navíc se cítili jako
králové a královny v sále plném zrcadel
a zlatých štukatur. Překvapení však teprve přicházelo, žádné strnulé sezení na neforemných židlích s otlačeným pozadím.
Naopak, mohly si i zadupat do Pochodu
z opery Louskáček. Zkusily si, jak to zní,
když desítky dětských prstů klepou o opěradlo židle. Jako by se rozpršelo i v hudbě
Sergeje Rachmaninova. A z lesu rukou vybraná Adélka vesele vyběhla na pódium.
Úkol zněl: „Spočítej svému hudebníkovi
všechny pomlky, sleduj jeho smyčec ve
skladbě Ráno od Edvarda Griega.“ Zvládla
to, a hned si vyzkoušela spolu s ostatními,

jak se k Rumunským tancům Bély Bartóka
hodí rytmický potlesk. A že si s radostí můžeme i házet dopravními kužely, to
nám dokázala skladba Leoše Janáčka
Hudba ku kroužení kužely. Rozloučili jsme

se filmovým hitem z Jamese Bonda a svátečně naladěni odtančili domů.

Autor a foto: Dagmar Hrádková

kloboukyubrna.eu

21

[ØØ 4/2019

/YPXYVRʧTSH^MQZɸ/PSFSYOʛGL
Ve velké autobusové čekárně na náměstí se na svatého Václava
konala výstava starých výšivek „Barevné nitky“. Krásné vyšívané ruční výrobky naplnily stoly. Něžná krása šikovných vyšívaček
tak z naší čekárny vytvořila půvabnou galerii. A náměstí ožilo. Fotokniha z výstavy bude v Městské knihovně. Můžete si tak výstavu
znovu připomenout.
Svatováclavský jarmark měl letos čtyři doprovodné výstavy.
Jednou z nich byla Netradiční módní přehlídka „Kroje na molu“.
Konala se pod pergolou před MěSOŠ a pořádala ji taneční skupina DEZORIENT a její příznivci, pod záštitou Města Klobouky
u Brna. Zapůjčeno bylo 382 ks krojových součástí od roku 1890–
1985, a to celkem od 17 rodin. Přehlídka se setkala s velkým
úspěchem jak u klobouckých, tak i přespolních diváků. Všem
modelkám ještě jednou děkujeme za jejich profesionální předvedení modelů. Z akce byly vytvořeny dvě fotoknihy. Jedna bude
pro potřeby Městského muzea, aby bylo možno dle předloh dále
šít kroje správně po klobócku. Druhou si můžete prohlédnout
v Městské knihovně.
V místní sokolovně proběhlo setkání s občany na téma Kloboucké hody. Rozběhla se živá diskuze a bylo dohodnuto, že
hody budou dále pokračovat ve své stávající podobě. Tedy zvaní
po městě, sobotní a nedělní večerní zábava i zavádka po májí.
Nadále se budou konat také odehrávky s dětským sólem a večerní zábavou. Návrhy, které občané přednesli, se diskutují a budou
se postupně zavádět.
V sobotu večer dne 2. listopadu hráli v sokolovně ochotníci
z Hustopečí divadelní představení ROZBITÉ DEMIŽONY. Na souboj dvou znesvářených vinařů, který nakonec dobře dopadl, se
přišlo podívat 182 diváků. Velmi děkujeme za vaši účast, podporuje tím pořádání dalších kulturních akcí v Kloboukách.

V podvečer 8. listopadu se rozezněl místní rozhlas písničkami, a děti s lampionky šly uspávat broučky před nastávající zimou. Akce má každý rok více a více účastníků. Děkujeme pořadatelům i maminkám za účast.
Již XVI. Mariášový turnaj se uskutečnil v sobotu 16. listopadu
v přísálí sokolovny. Sešli se jak místní, tak i přespolní. Zúčastnilo
se 32 hráčů, nejstarším hráčům, panu Pleškovi a panu Zítkovi,
bylo více jak 87 let a hra jim šla dobře. Mariáš je náročnou karetní
o počítání a strategii, musí na něj být, jak se říká, dobrá hlava. Je
škoda, že mladým hráčům se do mariáše moc nechce. Pořadatelé tímto děkují Městu Klobouky u Brna za podporu a sponzorům
za dary pro hráče.
Autor a foto: Jarmila Janoušková
– předsedkyně Kulturní komise
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Jak jste se mohli dočíst na předchozích stranách, poslední říjnová sobota se v Bohumilicích nesla v dost kulturním duchu. Jako
první se u nás konalo odpoledne pro seniory, jehož účelem bylo
především sdružit starší generaci a připravit jí zábavný program
na odpoledne tak, aby si odnesli nové pěkné vzpomínky. U sdružování občanů jsme však zůstali i během večera, kdy na odpolední program pro seniory plynule navázalo posezení u cimbálu,
na které byli zváni všichni občané bez ohledu na věk. Společnost
se tak opět trochu pozměnila a po odpoledních hrách či prohlížení fotografií se bývalým školním klubem rozezněl zvuk cimbálu, houslí a silných hlasů zpěváků a zpěvačky cimbálové kapely
Denica ze Šardic, která se ukázala jako výborná volba. A nebyla
to pouze hudba, kterou toto uskupení dokázalo své obecenstvo
pobavit – členové cimbálky byli velice milí, komunikativní a dokázali tak například opravdu vtipně vysvětlit, jak vlastně takový název kapely vznikl a jak lehká je jeho záměna za jiná slova.
Hrály se písničky na přání, známé i neznámé a celý večer se nesl
v duchu humoru, zpěvu, tance, dobrého piva či vína a především
skvělé nálady. Podobné podzimní zpestření bylo přesně to, co
naše obec již potřebovala.
Autor: Renata Suchánková
Foto: Marie Kotasová Adámková

0EQTMSRSZʴTSGLSHZɸ&SLYQMPMGʧGL
S příchodem zimy se k nám vrátily také
zimní večery, kdy se setmí v brzkých odpoledních hodinách a náš program obvykle není moc bohatý na venkovní aktivity. Aby si však děti užily i v té tmě trochu
čerstvého vzduchu a pohybu, uspořádal
spolek Přátelé Bohumilic večerní pochod
s lampiony, které alespoň na jeden večer
přinesly do naší obce světlo i po šesté
hodině večerní. Průvod se konal v neděli
17. listopadu, vyšlo se z jednoho konce
vesnice a šlo se až téměř na konec druhý.
Po průvodu byl v místním školním klubu
připraven svařený džusík pro ty nejmenší
a svařené víno na zahřátí pro rodiče. I přes
nízkou účast místních se akce vyvedla,
děti si průvod obcí užily a všichni jsme si
odnesli krásnou podzimní vzpomínku.
Autor: Renata Suchánková
Foto: Jan Mikel
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Pořádáním Českého poháru II. stupně zahájili na domácích stolech kloboučtí muži
novou sezónu. V tělocvičně ZŠ se představila v sobotu 21. září tři družstva skupiny
„D“. Mohli jsme shlédnout třetiligový mladý tým SF SKK El Niňo Praha D, jehož áčko
je Mistrem ČR, zkušené divizní mužstvo
TTC Mohelnice a také hráče domácího
Sokola, kteří poprvé v historii oddílu nastoupili proti tak silným soupeřům. Přesto
je třeba říci, že všechna utkání byla zajímavá, pohledná a vyrovnaná. O výsledek
se bojovalo až do posledního míčku. Naše
mužstvo, hrající KP I. třídy, bylo oběma
přespolním, tabulkově výše postaveným
družstvům, velmi vyrovnaným soupeřem.
I když se klobouckým stolním tenistům
nepodařilo postoupit do dalšího kola, byl
tento turnaj výbornou prověrkou pro nastávající boje o mistrovské body. Do dalšího kola postoupil a vítězem Klobouckého
turnaje se stal tým El Niňo Praha D.
Výsledky: Klobouky – Mohelnice 4 : 6 ,
Mohelnice - El Niňo Praha D 5 : 5, El Niňo
Praha D – Klobouky 7 : 3
Ve stejný den byly zahájeny bodovací
turnaje JmK za účasti kloboucké mládeže.
Od té doby naši mladí stolní tenisté hráli
na turnajích v Brně, Strážnici, Dubňanech,
Hodoníně, Hluku, Rájci. Za umístění získávají body. Podle zisku bodů obdrží oddíl
na konci sezóny dotaci na činnost mládeže. V letošní sezóně získala z našeho
oddílu nejvíce bodů zatím Pavla Hutáková, která je v současné době umístěna na
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24. místě žebříčku ČR nejmladších žákyň.
Těchto akcí se také zúčastňují a o body
pro oddíl bojují Ema Bedřichová, Karolína
Bobková a Ondřej Huták. Dokazují to fotografie Petra Kalivody ze dne 2. listopadu, z turnaje v Rájci. Na první je na pravé
straně vítěz 6. divize Ondřej Huták, který
v letošním roce prokazuje velké zlepšení.
Na druhé fotografii, ze stejného turnaje, je finalistka soutěže útěchy Ema Bedřichová (vlevo) z Klobouk. Děti se také
zúčastňují regionálních turnajů, které se
pravidelně konají v Břeclavi, Kloboukách
a Šitbořicích. V prosinci se uskuteční okresní přebory mládeže. V sobotu 14. v Kloboukách hraje nejmladší a starší žactvo.
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Krajský přebor I.třídy

Klobouky A

8

13

10.

Krajský přebor I.třídy

Klobouky B

8

17

8.

Krajský přebor III.třídy

Klobouky C

8

32

1.

Krajský přebor IV.třídy

Klobouky D

8

24

3.

Krajský přebor dorost

Klobouky dorost

7

22

3.
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O týden později v Mikulově se o medaile
utká mladší žactvo a dorost. Obou turnajů
se zúčastní rovněž mládež klobouckého
oddílu. Protože se obě soutěže hrají až po
uzávěrce tohoto zpravodaje, budou výsledky zveřejněny v příštím vydání.
Do soutěží družstev pro sezónu 2019–
2020 přihlásil kloboucký oddíl pět týmů.
První mistrovská utkání se hrála v týdnu
od 23. do 30. září. Názvy mužstev, soutěž,
počet získaných bodů a umístění po polovině soutěže nebo po 8 kolech ukazuje
následující tabulka.
Cílem pro tuto sezónu je zlepšit kvalitu
hry u mládeže a udržet všechna družstva
v soutěžích, do kterých na začátku sezóny
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vstoupila. Kromě krajského přeboru I. třídy a okresního přeboru I. třídy dostávala možnost nastoupit, v kategorii mužů,
mládež. Družstvo Klobouky „D“ hraje OP
IV – je složeno jen z mládeže a vůbec si
nevede špatně. Ve většině utkání OP III
hráli za náš „C“ tým 3 mladí stolní tenisté
a jeden muž. Je třeba, aby tito hráči hráli
co nejvíce utkání proti dospělým. Tím se
zvedne jejich herní výkonnost tak, aby
postupně mohli dostávat příležitost ke
hře za „áčko“, které na začátku listopadu

doplnilo kádr o Františka Studýnku
z Brumovic, který hrával za Hustopeče.
Druhou polovinu sezóny zahájí náš oddíl
tradičním vánočním turnajem, který se
bude hrát na svátek svatého Štěpána od
13:30 hodin v tělocvičně ZŠ.
Oddíl stolního tenisu děkuje
všem, kteří se zajímají o výsledky družstev i jednotlivců, fandí nám a drží palce.
Děkuje rodičům dětí za spolupráci při organizování sportovních akcí a při dopravě
k mistrovským utkáním a turnajům. Všem

občanům Klobouk a čtenářům VM přejí
členové oddílu krásné prožití vánočních
svátků a v roce 2020 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

MěVG se už od roku 2011 úspěšně zapojuje do mezinárodních vzdělávacích aktivit
finančně podporovaných prostřednictvím
evropských vzdělávacích programů, které
vyhlašuje Evropská komise. V letech 2011
– 2013 jsme na projektu Meeting Point of
different Cultures spolupracovali se školami ve Španělsku, Francii, Itálii a Německu. V roce 2014 jsme byli spolu s našimi
partnery z Bulharska, Polska, Rumunska,
Turecka, Švédska a Islandu úspěšní s žádostí o projekt The Lakes in our Lives hned
v první výzvě nového vzdělávacího programu Erasmus+ vyhlášeného Evropskou unií
na období 2014–2020.
Erasmus+
podporuje spolupráci
a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu
a mládeže. Klade si za cíl zvýšit kvalitu

a přiměřenost kvalifikací a dovedností.
I to je jedním z důvodů, proč je pro naše
gymnázium účast v těchto projektech důležitá: projekty rozvíjejí kompetence a dovednosti pro 21. století, dávají možnost
komunikovat v cizím jazyce v přirozených
situacích, používat ICT nástroje bezpečně
a v bezpečném prostředí, podporují rovné
příležitosti, umožňují individuální přístup
a v neposlední řadě rozvíjejí profesionalitu
a kvalitu pedagogického týmu.
Proto jsme rádi, že můžeme oznámit,
že i nadále budeme v těchto aktivitách pokračovat. V červnu 2019 byla totiž schválena německou Národní agenturou žádost
o projekt s názvem Democracy Matters!
Lidská práva, pilíře demokracie. Na přípravě tohoto projektu naše gymnázium spolupracovalo se školami z Německa, Itálie,

Řecka, Severního Irska a Norska. Chystáme se do Řecka objevit počátky filozofie,
do Německa, abychom poznali, co znamená ohrožení svobody tisku, do Severního
Irska za náboženskými svobodami, do Itálie pochopit pojem lidská důstojnost a do
Norska naučit se chránit přírodu. Na jaře
2020 v Kloboukách přivítáme studenty ze
zmíněných zemí a společně budeme objevovat svobodu projevu a shromažďování
a bavit se o historických souvislostech, zejména s ohledem na Listopad 1989. Komunikovat budeme samozřejmě v angličtině!
Čekají nás dva roky náročné práce, ale
i přesto se těšíme a slibujeme, že vás budeme o všech aktivitách pravidelně informovat nejen na webu školy.

Autor: Pavel Volek starší
Foto: Petr Kalivoda
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Autoři: Erasmus+ Team MěvG
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Naše čtyřčlenná skupinka studentů, která
se skládá z Lucky Hykšové, Bety Kupské,
Eriky Ljachové a Adama Trávníčka, se pod
vedením Mgr. Marcely Pucholdtové a Mgr.
Petry Lopatářové vydala na Krétu, aby se
zúčastnila prvního mezinárodního setkání studentů a učitelů projektu Democracy
Matters! Celý pobyt i s cestou nám zabral
9 dní a trval od 19. října do 28. října 2019.
Projekt, do kterého jsme se zapojili
spolu s Řeckem (Krétou), Německem, Itálií, Norskem a Severním Irskem se zabývá
lidskými právy, svobodou a demokracií.
Je financován z programu Erasmus+, který Evropská unie vyhlásila na období 2014
– 2020. Díky tomuto projektu jsme mohli

zdokonalit naše znalosti humanitních věd,
a to především v oblasti demokracie, filozofie a lidských práv. Velkým přínosem
pro nás byla i možnost zlepšit jazykové
dovednosti.
Cesta na Krétu nebyla tak složitá jako
cesta zpět. Brzo ráno jsme nastoupili
na vlak do Prahy a odtud jsme letěli přímým letem na Krétu do hlavního města
Heraklion. Autobusem jsme se přesunuli
do Rethymna, kde je sídlo naší partnerské školy. V Rethymnu na nás čekali řečtí
studenti, kteří nám poskytli ubytování ve
svých domovech.
První den jsme se v místní knihovně seznámili se všemi studenty a učiteli

z ostatních zemí a ochutnali národní „sladkosti“. Dozvěděli jsme se také o školství
v jiných státech. Pracovali jsme na úkolech
z oblasti lidských práv v týmech, které byly
národnostně smíšené. Po vzdělávacím
programu jsme měli volno a mohli jsme jít
spolu s hostitelskými studenty objevovat
krásy Rethymna.
Druhý den jsme navštívili antické divadlo Aptera, kde jsme sehráli scény, které
vyjadřovali omezování lidských práv. Další zastávkou bylo město Chania. V tomto městě na nás čekala prohlídka domu
vlivného řeckého revolucionáře a pozdějšího prezidenta Eleftheriose Venizela.
V Chanii jsme také navštívili pracoviště
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huminitárních organizací a zdravotní kliniku poskytující služby uprchlíkům.
Třetí den jsme se sešli na univerzitě,
kde byl pro nás přichystán program o filozofii a demokracii nejen v antickém Řecku.
Na odpoledne studenti a učitelé z Řecka
pro nás připravili interaktivní prohlídku
města Rethymno, díky níž jsme poznali
mnoho nových a zajímavých míst
Den čtvrtý byl ve znamení dalšího výletu, a to na Knóssos, známou archeologickou památku z doby bronzové. Výklad
řeckého učitele nám přiblížil historii této
lokality a Mínojskou kulturu.
Poslední, pátý den byl zaměřen na
kompletaci týmových projektů, kdy jsme
využili informace a fotky, které jsme nasbírali během našeho pobytu. Aby nám práce
lépe ubíhala, byly nám nabídnuty tradiční

řecké pokrmy. Po dokončení jsme se všichni odebrali na radnici, kde nám byly předány certifikáty o účasti v projektu. Program
byl zakončen rozlučkovým večírkem, který
jsme si moc užili.
Program skončil ve čtvrtek, ale my
jsme mohli odletět až v neděli. Další volné dny mimo program jsme měli v režii již
sami, snažili jsme si naplno užít poslední
dny. V sobotu večer jsme se rozloučili s našimi řeckými kamarády a nasedli jsme na
autobus, který nás dostal na letiště do
města Chania. Letadlo nám odlétalo brzo
ráno v neděli, proto jsme noc strávili na
letišti a trochu se vyspali. Naše složitá zpáteční cesta vypadala následovně: Z města Chania jsme letěli do Atén, odtud opět
letadlem do Budapeště a nakonec autobusem 5 hodin do Brna. Všichni jsme byli

unavení, takže jsme skoro celou zpáteční
cestu prospali. Nakonec je třeba dodat jen
to, že kdo nebyl na Krétě, o hodně přišel!
Děkujeme MěVG Klobouky u Brna, že
nám umožnili zúčastnit se tohoto projektu. Dále také chceme poděkovat paní
učitelce Pucholdtové a paní učitelce Lopatářové, že to s námi vydržely. Nakonec
bychom rádi poděkovali i řeckým studentům, kteří se o nás po celou dobu pobytu
dobře starali, a doufáme, že jim pohostinnost v březnu, až budeme hostitelská škola, oplatíme.

Autoři a foto: Erasmus+ Team MěvG
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Pátek 15.11. se stal významným nejen
pro naše gymnázium, ale i pro základní
a střední odbornou školu v Kloboukách
u Brna. Na tento den byl přichystán sametový happening k výročí 30 let od konce
nadvlády komunistů v Československu.
Samotné přípravy však započaly už
mnohem dříve. Studenti každé třídy gymnázia si přichystali ve 3. patře budovy školy
nástěnky s řadou informací o průběhu revoluce u nás, ale i v okolních státech, přesných údajích jednotlivých listopadových
dnů či o samotném Václavu Havlovi. Mnoho učitelů také přizpůsobilo svoji výuku
těmto důležitým dnům naší historie. Svojí
návštěvou nás rovněž velmi potěšil pan
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Cabala, který nám přijel vyprávět osobní
zážitky z oněch listopadových dnů z okolí
Hustopečí.
Nejdůležitějším dnem se pro nás stal
ale pátek 15.11., kdy jsme se všichni včetně základní školy o velké přestávce shromáždili před budovou školy a oslavili toto
významné výročí za pomocí zvonění klíčů
a zpěvu písní. Poté jsme se přesunuli na
náměstí před střední odbornou školu, kde

nás přivítali moderátoři, kteří nám přiblížili revoluční situaci v Kloboukách u Brna.
Zazněla také revoluční píseň Modlitba
pro Martu v podání sboru ZUŠ Klobouky
u Brna pod vedením paní učitelky Ludmily
Novákové, či píseň Náměšť, kterou doprovodili učitelé gymnázia a základní školy.
Celou akci jsme ukončili národní hymnou
a opětovným zvukem klíčů.

Myslím si, že je velmi důležité si takto
významné dny naší historie připomínat,
aby se znovu neopakovaly. Celý happening se mi proto velmi líbil a doufám, že
se podobné akce školy budou v budoucnu
opakovat.
Autor: Veronika Ledahudcová, VII. G
Foto: Matěj Vala
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WEQIXSZʣVIZSPYGI,
které se uskutečnilo v neděli 17. listopadu v kloboucké sokolovně, nebylo jen
vzpomínkou na události před třiceti lety,
ale také nadějnou vizí budoucnosti současných studentů. A to i proto, že hlavní
program připravili studenti klobouckého
gymnázia. Více než měsíc natáčeli vzpomínky pamětníků na videa, aby z nich po
sestříhání vznikl ucelený blok vzpomínek
na polistopadové události v Kloboukách
z pohledu přímých účastníků. Druhý blok
programu vznikl přímo mezi spolužáky
autorů videa, kteří v anketě odpovídali
na otázky: co pro ně znamená svoboda
a zda je možné o ni přijít. Odpovědi svědčily o vyzrálosti studentů, jejich přístupu
k minulosti i současnosti. Za všechny to
nejlépe vystihují slova moderátora Petra
Hejla, jež sklidila od přítomných velký bezprostřední potlesk: ȍĉŜģ*Ǿƒ"&*66 %,*
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Celý tento program, připravený studenty, doprovázel svým zpěvem pěvecký
sbor Izmael, zazněly písně, které tehdy,

před třiceti lety zněly na všech shromážděních a na závěr sbor zazpíval čtyřhlasně
naši hymnu.
Byla to nejen důstojná oslava, ale
i propojení generací s nadějí v demokratickou budoucnost.
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1Y̪ʛGMZɸWEQIXSZʣɸVIZSPYGM
Na den před „30 lety od revoluce“ si v Restauraci u Pitrona zavzpomínali i kloboučtí mužáci s manželkami. Byli totiž z Kloboučáků asi těmi nejpřímějšími účastníky
Sametové revoluce v Praze. Ten den vyjel
do Prahy autobus se souborem pozvaným na slavnostní premiéru divadelního
představení Maryša, pro který mužský
kloboucký sbor nazpíval a nahrál ve studiu zpěvy Hanáckého Slovácka. Divadelní představení se hrálo v Realistickém
divadle. Celodenní putování v mrazivém
počasí po matičce Praze bylo zakončeno
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tímto představením a následným posezením s herci na jevišti. Po večeři všichni
odjeli poslední tramvají z Národní třídy
do divadla. A i když se celý den po Praze proháněly žluto-bílé škodovky, volhy
i skříňové avie s označením VB, nikdo neměl tušení, co se večer bude dít. Po krásném představení na besedu dobíhali další
herci a studenti a informovali ostatní, co
se děje na Národní třídě. V tu chvíli to
bylo pro ně z dědiny něco jako sci-fi. Dojedly se moravské koláče, dopilo se víno
a k ránu se odjíždělo směr Morava. V Brně

se zakoupily noviny s malým článkem,
že v Praze proběhla studentská demonstrace. To bylo ráno v sobotu. V neděli byla
již plná náměstí občanů, zpívalo se a zvonilo klíči. V divadle jeden ze sboru zapomněl i svůj nový sváteční zimní kabát. Byl
to jeho dar revoluci a kdo ví, možná ho
nosil i někdo z Občanského fóra.

Autor: Jarmila Janoušková
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První adventní neděli se odpoledne rozezněl místní rozhlas a zval občany na Adventní jiskření – adventní trhy a doprovodnou výstavu Už přijde Ježíšek, malá retro
výstava ve velké čekárně. Na výstavě byly
k prodeji i kalendáře z fotografií konaných
akcí. Trh se konal u evangelické fary i na
náměstí. Doplněn byl ve 14 hod vystoupením Žesťového orchestru a zpěvy, které
pro nás žáci připravili se svými učiteli v základní umělecké škole. A tak se náměstí
odpoledne rozeznělo melodiemi. Následovalo vystoupení dětí z mateřské a základní školy. A také zpívání koled zpěváčky
z dětského folklorního souboru Vrbásek.
A nechyběly koledy v podání mužského
sboru Mužáci. Na závěr byly rozsvíceny
naše krásné vánoční smrky. Všem vystupujícím i pořadatelům patří veliké díky.

Autor: Jarmila Janoušková
– předsedkyně Kulturní komise
Foto: Marie Kotasová Adámková
Iveta Žerávková

8̃ʧOVʛPSZʛ
WFʧVOE
Ve dnech 4. a 5. ledna 2020 proběhne v našem městě Tříkrálová sbírka. Výnos sbírky
tradičně putuje na podporu lidí v nouzi.
Jde o různé formy pomoci pro nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory,
matky s dětmi v tísni a další. Akci pořádá
Charita ČR. Většina vykoledovaných prostředků zůstane v našem regionu.

Zažij pocit pomáhat ostatním! Najdi
v sobě chuť a odvahu a připoj se k dalším
desetitisícům dobrovolníků, kteří v kostýmech tří králů na území celé ČR vybírají
příspěvek na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým
nouzí. Můžeš se připojit jako koledník
nebo můžeš malé koledníky doprovázet

(od 15 let). Na nic nečekej a ozvi se na
email spacek@zsklobouky.cz .

Autor: Tomáš Špaček

kloboukyubrna.eu
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Možná o tom u některých ani nevíte, ale Klobouky jsou plné lidí
se zajímavými koníčky. Najdete zde šikovné domácí kutily, hudebníky i zpěváky. A právě do skupiny muzikantů patří také pan
Luboš Pregrt. Od malička tíhnul k lidové muzice a jako muzikant
a bývalý kapelník Galánky u ní i zůstal. Od roku 2013 skládá vlastní tvorbu a k dnešnímu dni má více než 100 vlastních písniček.
Prvních pár písní pro něj otextoval kamarád z Borkovan a nazpívala je dcera Kateřina. Později se skupina ještě rozrostla a přibrali do týmu paní Lenku Starou, která převzala i psaní textů.
Tak začaly vznikat písničky k různým příležitostem – kamarádce
k narozeninám přímo na tělo, nebo jen tak pro radost na různá
témata. Takto vznikly třeba dvě písničky o borkovanských kraslicích, písnička o Kloboukách a větrném mlýnu, kterou nazpíval
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s paní Starou pan Jan Svoboda, jehož všichni znáte právě jako
průvodce na mlýně.
Jelikož se blíží vánoční čas, pojďme si v klidu sednout, relaxovat a vyslechnout si u toho jednu ze skladeb, třeba zrovna
tu o rodném městě! Nejen tu, ale i další skladby totiž najdete na
webových stránkách YouTube, nebo přímo na facebookovém
profilu pana Pregrta. Zde vám přikládáme text k této písni o našem městečku, tak se nebojte pochytit slova, naladit se na tu
správnou notu a prožívat svátky o něco veseleji, s písní na rtech.

Autor: Renata Suchánková
Foto: Luboš Pregrt

[ØØ 4/2019

:ʛRS˃Rʧ^EQ]̍PIRʧ
Během adventu se znovu po roce připravujeme na Vánoce. Připravujeme se, abychom po čtyřech týdnech dobře slavili. A co to
vlastně slavíme? Bible k nám hovoří řečí poetickou a plnou symbolů: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“.
Co to znamená? Něco nehmotného se stalo hmotným. Bůh,
kterého nemůžeme vidět, je najednou člověkem. Narodí se,
roste, má zcela konkrétní životní cestu a příběh. Co to pro nás
znamená, odhalujeme postupně. Prvním poselstvím Vánoc je:
Bohu na nás záleží a chce s námi komunikovat. Skrze Ježíše
nás oslovuje. Ne povýšeně, ale lidsky tak, abychom mu rozuměli.
Již staří otcové církve říkali, že to, co platí pro Ježíše, platí
svým způsobem o každém z nás. Lidství každého člověka v sobě
nese trochu svatého. Přes hranice všech náboženství a kultur.
Každý člověk v sobě nese něco, co nám musí být posvátné. To je
křesťanský humanismus, závazek obhajovat lidství a lidství každého člověka. To je také jeden z rozměrů vánoční spirituality.
O Vánocích proto nejde jen o to, aby nám bylo spolu dobře, bez
ohledu na to, co je kolem nás. Měli bychom mít oči otevřené
pro lidi, kteří něco potřebují. To je druhé poselství Vánoc.
Věčný Bůh se zjevuje v maličkém dítěti. Ten, který je bohatý
se zjevuje v tom, který je chudičký. Mějme proto na paměti, že
velikost a pravé bohatství se zjevují ve věcech malých, nepatrných a chudých. Vánoce nám to připomínají, abychom to pravé
bohatství v životě neminuli.
Vánoce jsou svátky, které se slaví v noci. Noc dává poznat
hloubku.
Jakkoliv o pravdách života, víry, přemýšlíme, některé pravdy
chápeme postupně. Jejich význam nám dochází teprve časem.
Právě v tichu noci se nám ukazují ve své hloubce a my můžeme
poodhrnout kousek jejich tajemství. Tajemství víry nás zve k dalšímu a dalšímu promýšlení. To tajemství si s sebou neseme celý
život. Proto také slavíme Vánoce každý rok, abychom každý rok
mohli objevit trošku víc.

Vánoce slavíme uprostřed těch nejdelších a nejtemnějších
nocí a slavíme příchod Boha jako světla. Světla naděje, světla,
které přináší život. Když se svět a život zdá být temný, zvěstujeme, že nastává slunovrat. Uprostřed těch nocí, které se zdají být
úplně nejtemnější, je moc zimy a noci zlomena a od této chvíle
jich bude už ubývat. Ještě to není vidět, ale už tu je to znamení.
Už se blíží světlo. Už se blíží nový život. I uprostřed nocí našeho života si můžeme říct: Vyhlédněme, neboť noci začne ubývat.
To světlo, které slavíme, uprostřed dlouhé vánoční noci, nebude
pohlceno tmou. To světlo nakonec tmu pohltí. K tomuto světlu
chceme směřovat. Zatím máme jenom malinkou jiskřičku naděje. Ale je to závdavek. Vystavme se tomuto světlu, kéž v nás oživí
naději.
Požehnané prožití adventu i Vánoc vám přeje Martina
Zuštinová

24. prosince – Štědrý den
9.30 Klobouky – vánoční divadlo a dárky pro děti

25. prosince – Boží hod vánoční
9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně

29. prosince – neděle v oktávu vánočním
9.30 Klobouky – rodinná bohoslužba

1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba
15.00 katolický kostel – káže Martina Zuštinová

Autor: Martina Zuštinová
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Blahopřejeme rodičům
a vítáme děti

Blahopřejeme občanům,
kteří od 23.08.2019 do 22.11.2019
oslavili životní jubileum:

Anna Strachoňová
Tomáš Rychlík
Karel Scheirich
Eliška Bdinková
Izabela Strouhalová
Richard Kužela

70 let
Ludmila Maradová, Starohorská
Zdeněk Bobek, Kašnická
Jindřich Pernikář, Nádražní
85 let
František Pitlach, Na řádku
99 let
Josef Novotný, Dlouhá

Navždy nás opustili
Karel Odstrčil, roč. 1929
Milan Janoštík, roč. 1941
Jaroslav Bohatec, roč. 1949

4SHʛZʛRʧMR^IVGIZI^TVEZSHENM:ˏXVRʴQPʴR
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

rozměry [mm]

cena jednorázově [Kč]

ročně (4 výtisky) [Kč]

1 strana A4

300x200

3.000

9.000

1/2 strany A4

150x200

1.500

4.500

1/4 strany A4

120x125

750

2.500

1/8 strany A4

88x85

350

1.000
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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, Dana Bobková,
Ludmila Adámková, Mgr. Dagmar Hrádková, Monika Koutná.
Sazba: Ing. Iveta Žerávková.
Tisk: Tiskárna GRAWEB s.r.o.
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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.
Vyšlo dne 15.12.2019 nákladem 950 výtisků.
Uzávěrka č. 1/2020: 22.02.2020.

