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3. Výzva - Větrný mlýn Klobouky u Brna
GPS: 48.9916961N, 16.8581283E
Nadmořská výška: 285 m
Zpřístupnění veřejnost: 1. 6. 1985, kulturní památkou vyhlášen v roce 2000
Přístupnost: s průvodcem, vstupné děti 15,- Kč, dospělí 30,- Kč
· Otevřeno od 1. 5. do 30. 9., doba prohlídky 45 min.:
· sobota 14 – 17 hod., neděle 10 – 12 hod., 14 – 17 hod.
Od pondělí do pátku a mimo uvedenou dobu je nutno návštěvu objednat:
· e-mailem: muzeum@kloboukyubrna.cz
· kontakty na průvodce: Radek Huk 776 257 183
Dnes se se mnou můžeš vydat po stopách mletí mouky z obilí našimi předky. Zvu tě na návštěvu ojedinělé
kulturní památky, kterou je dřevěný větrný mlýn. Má kompletní vnitřní vybavení a je plně funkční. V minulosti
pracovalo v okolí Klobouk osm větrných mlýnů. Poslední z nich vyhořel v roce 1945, při osvobozování města na
konci 2. světové války. V 80. letech 20. století získala skupina nadšenců hlavní části z podobného mlýna z
Pacetluk u Kroměříže a na místě, kde stával ten poslední, vystavěla jeho repliku. Mlýn stojí na čtvercovém
půdorysu 4 x 4 m, střecha je krytá šindelem. Z návrší, s příznačným názvem Větřák, je krásný rozhled.
Nezapomeň si vzít dalekohled.
K větrnému mlýnu se dá sice dojet autem, ale se mnou se tam dostaneš krásnou pěší procházkou:
· Pěší okruh: start a cíl na náměstí v Kloboukách, délka 2,7 km, 50 min, převýšení 83 m
Z náměstí se vydáš po červené značce kolem kostela sv. Vavřince (2) a kaple sv. Barbory (3). Obě chráněné
památky jsou popsány ve výzvě Procházky historií města Klobouky u Brna. Na rozcestí, kousek za kaplí, se dáš
doleva, opustíš tak červenou značku, a po asi 400 m tě na okraji vinice upoutá starý dřevěný vinný lis (4). U něj
odbočíš doleva a pokračuješ pohodlnou chůzí až ke mlýnu (5). Nenechej si ujít krásné výhledy. Po prohlídce
mlýna sejdeš po žluté značce nejkratší cestou zpět na náměstí.
Zajímavost: v r. 1905 stál v Kloboukách už jen jeden mlýn. Byl postaven r. 1748 a posledním mlynářem byl od roku
1934 František Bitomský. Mlýn byl celodřevěný, německého typu (říkalo se sloupový nebo beraní) a jeho výška
byla 14,5 metru. Z ﬁnančních důvodů se rozhodl F. Bitomský v r. 1938 mlýn rozebrat a prodat dřevo jako stavební
materiál. Proti tomu se postavil Památkový ústav v Brně a Obecní úřad v Kloboukách. Nakonec mlýn odkoupila
Občanská záložna v Kloboukách, která ﬁnancovala jeho renovaci. Poté mlýn nadále sloužil, už jen jako historická
památka, až do svého zničení v r. 1945.

Úkol: U kterékoliv informační tabule se vyfotografuj tak, aby byla vidět, fotku pošli do soutěže.

Pěší okruh

Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!

