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V roce 2010 na jaře byla v Malé galerii našeho informačního střediska instalována výstava 
T. G. M. v Židlochovicích.
Na padesát fotografi í připomínalo pobyty T. G. M. v židlochovickém zámku. Pobyty nebyly 
zdaleka rekreační, jak také bylo na výstavce zdůrazněno, ale byla to jakási diplomatická mise, 
kdy prezident zajížděl i do vzdálenějších míst na Moravě, aby se tam setkával s představiteli 
politické správy i dalšími významnými činiteli Československé republiky.
Přinášíme popis jeho cest do Znojma a Brna, které absolvoval při svých pobytech v 
Židlochovicích.
Uvažme, že se Masaryk narodil v roce 1850, což znamená, že při druhé ofi ciální návštěvě Brna 
mu bylo 74 roků.
I pro mnohem mladšího člověka by byla cesta s natolik náročným programem hodně 
únavná.

14. září vzpomeneme 75. výročí úmrtí T. G. Masaryka -
čestného občana našeho města

20. června 1924 o 11 hod. přijel do Znojma 
automobilem ze Židlochovic přes Pohořelice 
president Dr. T. G. Masaryk. Byl vítán Čechy 
i Němci na hradě znojemském. Doprava na 
dráze byla neobyčejně silná, přijeloť do Zno-
jma z okolí na 15 000 lidí. K hostině byli pozvá-
ni jako zástupci dráhy: vrchní rada inž. Isidor 
Reich a přednosta dopravního úřadu vrchní 
inspektor Antonín Vandas.

Převzato ze sborníku Státního okresního 
archivu Znojmo 2010 – kapitola Střípky z kro-
niky železniční stanice Znojmo.

Druhou ofi ciální návštěvu Brna, věnovanou 
především novým českým vysokým školám, 
vykonal prezident Tomáš Garrigue Masaryk 
ve dnech 21. a 22. června 1924. Do Brna 
přijel autem ze svého letního sídla zámku v 
Židlochovicích. Doprovázel jej syn Jan, dce-
ra Alice a ministerský předseda Jan Malype-
tr. Na hranicích města u ústředního hřbitova 
byl Masaryk přivítán v 15.30 představiteli 
obecního zastupitelstva v čele se starostou 
Bedřichem Macků. Kolona projela ulicemi 
Vídeňskou a Silniční k nádraží, Masarykovou 
a Rašínovou k budově Zemské správy politic-
ké, kde prezidenta uvítal před nastoupenými 
legionáři a vojenskou čestnou rotou s generá-
lem Podhajským předseda zemského výboru 
Pluhař. Návštěva pokračovala prohlídkou 
Vysoké školy zemědělské v Černých Polích 
a Vysoké školy zvěrolékařské na Pražské ulici. 
Večer prezident shlédl v městském divadle 
Smetanovu operu Dvě vdovy.
Druhý den 22. června od 9.30 hodin poskytl 
prezident audience v budově ZSP, navštívil 
rektorát univerzity a geologický ústav příro-
dovědecké fakulty a prohlédl si Úřednickou 
čtvrt (dnešní Masarykova čtvrt).

V 16 hodin zhlédl na sokolském stadionu cvi-
čení dorostu v rámci tzv. vzpomínkového sle-
tu. V 17.30 se zúčastnil recepce na ZSP a po 
19. hodině odjel zpět do Židlochovic.

Třetí ofi ciální návštěva prezidenta Tomáše 
Garrigue Masaryka v Brně 9. června 1928 
byla věnována Výstavě soudobé kultury a 
položení základního kamene budovy práv-
nické fakulty MU. Prezident přijel ze Židlocho-
vic v 9 hodin před budovu Zemské správy 
politické na Lažanského náměstí, kde byl 
uvítán starostou města Karlem Tomešem a 
vykonal přehlídku nastoupené vojenské jed-
notky. Odtud odjel na nové brněnské výsta-
viště, kde po uvítání před rotundou dr. Pluha-
řem přednesl v rotundě slavnostní projev.
Po krátké prohlídce výstavy odjel na ulici 
Veveří, kde se zúčastnil slavnostního položení 
základního kamene právnické fakulty, která 
se měla stát základem velkého universitní-
ho komplexu. Po obědě na ZSP odjel po 15. 
hodině zpět do Židlochovic.
Výstavu soudobé kultury navštívil prezident 
během měsíce ještě dvakrát, a to 15. a 26. 
června.

S použitím internetové Encyklopedie dějin 
města Brna

Poslední návštěva prezidenta Masaryka 
v Brně
26. června 1930 těsně po šestnácté hodině 
přijel pan prezident ze Židlochovic na výsta-
viště, aby shlédl výstavu Anthropos, která 
byla vybudována v pavilonu Morava.
Hlášení podal zemský četnický velitel gene-
rál Putna, dále policejní ředitel dr. Kráčmar 
a starosta Tomeš. V pavilonu prezidenta 
Masaryka uvítal projevem zemský prezident 
Černý, dále člen zemského výboru Kopeček. 
Představen mu byl předseda výstavní akci-
ové společnosti dr. Pluhař a tvůrce výstavy 

Karel Vavřík

profesor dr. Absolon. Ten pak pana prezi-
denta provázel výstavou, o které už Tomáš 
Garrigue Masaryk něco věděl z jejího katalo-
gu. Při prohlídce mu byl představen dr. Skutil, 
tvůrce map o rozšíření diluviálních nalezišť a 
docent dr. Zapletal, autor geologické mapy 
Moravy.
Po prohlídce Tomáš Garrigue Masaryk au-
tem odjel přes Výstavní, Pekařskou, Husovu a 
Joštovu ulici do budovy zemského úřadu na 
Lažanského náměstí, kde se konala recep-
ce, na které prezident slíbil dr. Absolonovi 
půl milionu Kč na výzkum o původu člověka. 
Kolem 19. hodiny pak Tomáš Garrigue Masa-
ryk odjel přes Rašínovu, náměstí Svobody, 
Masarykovu, Wilsonovo náměstí a Vídeňskou 
ulici do Židlochovic.
Masarykova návštěva výstavy pravděpo-
dobně souvisela s jeho návštěvou vykopávek 
v Dolních Věstonicích 20. 7. 1928, na kterou 
ho tehdy pozval dr. Absolon.
Původně byla výstava součástí Výstavy sou-
dobé kultury v samostatném pavilonu Člověk 
a jeho rod, jejíž součástí byl mamut. Protože 
se musel  tento pavilon po skončení Výstavy 
zbourat, prosadil dr. Absolon přestěhování 
výstavy do jiného pavilonu.

Údaje čerpány z Lidových novin z 27. 6. 1930 
a Obecního věstníku z roku 1930

Masaryk na portrétu židlochovického fotografa
Josefa Menšíka v roce 1928
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byla v poslanecké sněmovně schválena 
a míří k projednání do Senátu parlamen-
tu ČR. V případě jejího schválení v senátu 
už zbývá jen podpis prezidenta Václava 
Klause.

Na konci Masarykovy ulice byla na jaře 
letošního roku zbudována oddílná kanali-
zace, tj. kanalizace splašková a dešťová. 
Majitelé nemovitostí se tak ve velké vět-
šině připojili do obou těchto kanalizací. 
Přesto jsme byli občany upozorňováni 
na zápach na konci této ulice. Při kont-
role jsme zjistili, že některý neukázněný 
občan vypouští do dešťové kanalizace 
obsah odpadní jímky. Kanalizace jsou 
však oddělené právě pro to, aby tako-
výto odpad netekl do Cézavy. Dobrovol-
ní hasiči dešťovou kanalizaci důkladně 
vyčistili a v nejbližší době bude provede-
na kamerová kontrola výpustí od jednot-
livých nemovitostí po celé její délce. Při 
opakování přestupku by tuto situaci řešil 
Odbor životního prostředí, který za podob-
né případy ukládá nemalé pokuty.

Na závěr bych rád popřál všem žákům, 
studentům i učitelům úspěšné zaháje-
ní nového školního roku. Hodně elánu a 
chuti k dalšímu vzdělávání a našim prv-
ňáčkům spoustu nových kamarádů a 
zážitků.
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Slovo starosty

Ani v době dovolených nepřeřadilo měs-
to na nižší rychlostní stupeň ve svých akti-
vitách. Využíváme toho, že je v letních 
měsících menší dopravní provoz a pustili 
jsme se do nutných oprav, které zasahují 
do komunikací. Na Komenského ulici bylo 
nutno zrekonstruovat dešťovou kanali-
zaci, která špatně odváděla povrcho-
vou vodu do kanálu na Havlíčkově ulici 
a voda se vsakovala do podloží opěrné 
zdi stojící nad touto ulicí. Hrozilo narušení 
statiky opěrné stěny. U prodejny Profi kutil 
v Komenského ulici jsme zahájili výměnu 
dosluhujícího příčného žlabu, který slouží 
k odvodu povrchové vody z komunika-
ce. Na Legionářské ulici město provedlo 
rekonstrukci přípojky splaškové kanalizace 
z radnice. Svazek Vodovody a kanalizace 
Židlochovicko řešil dvě havárie na kana-
lizaci. Na Masarykově ulici se u služebny 
Policie ČR propadla klenba historického 
kanálu. Bylo nutné celou silnici překopat 
a uložit zde nové potrubí. K omezení pro-
vozu došlo i na Smetanově ulici. Zde se 
zbortily stěny kanalizační vpusti a vpusť 
bylo nutno zrekonstruovat.

Stavba sběrného dvora, na který jsme 
získali peníze z dotací Evropské unie, se 

Vlastimil Helma
starosta města

úspěšně blíží k závěru. Jsou zde dokon-
čeny povrchy ploch, dostavěna správní 
budova, dokončeno osvětlení a oploce-
ní. Kolaudace a zahájení provozu sběrné-
ho dvora se uskuteční letos na podzim. 

Probíhá realizace projektu na opravy 
pomníků obětem světových válek fi nan-
covaných z dotace ministerstva obrany. 
Památník u školy a jeho nejbližší okolí je již 
zrenovován. Zanedlouho budou zahájeny 
práce na náhrobcích obětí na hřbitově.

Jistě jste si všimli barevných vzorků na 
fasádě radnice. Na výměnu oken a nový 
nátěr fasády jsme získali peníze z fon-
du na Obnovu kulturních památek. Tyto 
prostředky však vystačí jen na část cel-
kové opravy, pro realizaci byla vybrána 
čelní stěna radnice. Fasáda bude podle 
rozhodnutí památkářů jednobarevná, 
fasádní prvky tedy nebudou odlišeny 
jiným barevným odstínem. Výběr barev-
ného odstínu pak památkáři určili co nej-
blíže k barvě z 1. poloviny 19. století. Na 
hody se tak můžeme těšit na radnici v 
„novém“ kabátě.

V minulém čísle zpravodaje jsem psal o 
chystané novele zákona o „Rozpočto-
vém určení daní“, jejíž uzákonění by zna-
menalo výrazné zvýšení příjmů našeho 
města ze státem vybraných daní. Novela 

Město podalo stížnost k Ústavnímu soudu

Zastupitelstvo města nesouhlasí s hracími 
automaty ve městě a koncem minulého 
roku vydalo vyhlášku, zakazující provoz hra-
cích automatů na celém území města. Minis-
terstvo vnitra tak sice nová povolení vydávat 
přestalo, přesto dlouhodobá povolení zrušit 
odmítlo.  Již schválené automaty tak mohou 

Vlastimil Helma
starosta města

být (dle ministerstva) provozovány do kon-
ce roku 2014! S takovouto odpovědí se však 
město nehodlá smířit.

21. 6. 2012 jsme spolu s advokátem zastupu-
jícím město JUDr. Janem Vokálem podali na 
Ústavním soudu v Brně „Komunální ústavní 
stížnost“ Města Židlochovic proti nečinnos-
ti Ministerstva fi nancí ČR. Žádá se v ní, aby 
Ústavní soud přikázal Ministerstvu fi nancí ČR 
zahájit přezkumná řízení dle loterijního záko-

na, jejichž předmětem bude zrušení všech 
povolení o umístění výherních hracích pří-
strojů na území města Židlochovic, vydaných 
Ministerstvem fi nancí, případně je svým výro-
kem zrušil sám. Je to s největší pravděpodob-
ností poslední možnost, jak docílit dodržová-
ní místní vyhlášky, vytěsnit hrací automaty z 
našeho města a uplatnit tak ústavně zaru-
čené právo na územní samosprávu měst a 
obcí.

Výstavba sběrného dvora | foto: Jaroslav Goš

Pomník obětem II. sv. války | foto: Jaroslav Goš
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Výběrové řízení na ředitele škol

Ve druhém čtvrtletí letošního roku proběhla 
podle novely školského zákona výběrová 
řízení na ředitele tří škol v Židlochovicích. 
Rada města Židlochovice potvrdila ve funk-
ci stávající ředitelku mateřské školy paní 
Dagmar Krkavcovou.

Jihomoravský kraj vybíral ředitele na jím zři-
zované školy, tj. Základní uměleckou školu a 

Gymnázium Židlochovice. Do výběrového 
řízení na ředitele Gymnázia Židlochovice se 
v prvním kole přihlásil jen jeden uchazeč, 
který byl následně Radou Jihomoravského 
kraje do této funkce jmenován. Je jím stá-
vající ředitel RNDr. Jiří Kubeš.

Za ředitelku ZUŠ v Židlochovicích jmenoval 
JmK ve 2. kole výběrového řízení MgA. Dag-
mar Bradovou. Paní Bradová je absolvent-
kou Janáčkovy akademie v Brně a v ZUŠ 
Židlochovice vyučuje hru na klarinet a zob-
covou fl étnu. Od roku 2005 pracovala ve 

funkci zástupkyně dosavadní ředitelky paní 
Heleny Hrubé. Rád využívám této příležitosti, 
abych paní Heleně Hrubé za její dosavad-
ní práci poděkoval. Za jejího vedení škola 
prokázala svou životaschopnost a dokázala 
nabídnout zajímavé vzdělání v umělecké 
oblasti. Zájem dětí i rodičů o výuku v základ-
ní umělecké škole dokazuje, že je potřeb-
nou a vyhledávanou vzdělávací institucí na 
celém židlochovicku. Nové ředitelce ZUŠ 
MgA. Dagmar Bradové přeji hodně úspě-
chů a elánu v této nelehké funkci.

Vlastimil Helma
starosta města

Upozornění Městské policie Židlochovice

Upozorňujeme občany, kteří jezdí nakupo-
vat do obchodního domu PENNY na kole, 
aby věnovali důkladnou pozornost zabez-
pečení svých kol. Při pravidelných kontro-
lách strážníci zjišťují, že některá kola zůstá-
vají neuzamčena nebo jsou uzamčena 

nedostatečně. Poté se stávají velkým láka-
dlem pro zloděje, kterým ani velký pohyb 
osob nebrání, aby tato kola odcizili. Město 
Židlochovice vyzvalo majitele OD PENNY 
ke spolupráci na zkvalitnění zabezpečení 
odkládaných kol před obchodním domem, 
zatím nedostalo žádnou odpověď.

Dále apelujeme na to, aby občané hlásili 
všechna odcizení na Policii ČR nebo na 

Milan Šebek
vedoucí strážník městské policie

Městské policii. Chápu, že občan, který příliš 
nevěří v úspěšné vyřešení svého případu, si 
raději odpustí sepisování na policii. Nena-
hlášené přestupky však snižují informova-
nost policistů a jejich možnost problémy řešit 
a také zkreslují statistiky kriminality v našem 
městě. Pak se může mylně zdát, že je zde 
bezpečno a  nic nekalého se zde neděje.

Webové stránky města - důležitý pomocník pro bezpečí obyvatel

V tomto roce si připomínáme deset let od 
ničivých povodní, které postihly zejména 
Čechy a výrazně také naše hlavní měs-
to Prahu. Poslední povodně, které zasáhly 
naše město, byly v roce 2005 a 2006.

Město Židlochovice vnímá tuto problema-
tiku velmi vážně. To dokládá také základní 
dokument, Povodňový plán města z 30. 1. 
2010, který zpracoval Odbor investic a míst-
ního hospodářství pod vedením Ing. Zdeny 
Koutné ve spolupráci s Odborem životního 
prostředí. Mezi důležité pilíře řešení povod-
ňových situací patří bezesporu kvalitní infor-
movanost. Z tohoto důvodu jsme na titulní 
straně našich webových stránek www.
zidlochovice.cz zřídili odkaz BEZPEČNOST 
OBYVATEL. Zde najdete kromě jiného v sek-
ci Povodňová ochrana města Židlochovice 
důležité informace. Jsou jimi především zmí-
něný dokument a také informace o výšce 
toků Židlochovice - Svratka a Blučina - Lita-
va.

V minulosti se setkali pracovnice našeho 
Informačního centra několikrát s telefonic-

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

kými dotazy tohoto typu: Bydlím v Židlocho-
vicích, ale jsem mimo město a v rádiu slyším, 
že Svratka stoupá… kde můžu sledovat aktu-
ální informace o stavu toku a předpoklad, 
jak se bude hladina nadále pohybovat? I 
z těchto důvodů naleznete takové informa-
ce v sekci Bezpečnost obyvatel. Například 
v sekci hlásný profi l Židlochovice – Svratka 
najdete aktuální výšku hladiny, aktuální prů-
tok a modelovanou předpověď vodního 

toku na jeden den dopředu. Všechny tyto 
údaje se týkají samozřejmě Židlochovic. Na 
této stránce můžete také získat informace 
o aktuálních stupních povodňové aktivity.
V rámci koncepčního vylepšování povod-
ňové ochrany, Zastupitelstvo města schvá-
lilo 27. června 2012 na svém 13. zasedání 
podání žádosti na projekt „Protipovodňová 
opatření města Židlochovice“ do Operační-
ho programu Životní prostředí.

zleva: Tomáš Šenkyřík, Zdeňka Koutná | foto: Lenka Betášová
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Výběr z usnesení RM 27. května 2012
RM rozhodla:

zřídit na hřbitově vsypovou loučku dle 
předloženého projektu a vyčlenit z roz-
počtu města na tuto akci částku 50.000 
Kč

RM ukládá:
předložit RM aktualizovaný řád veřejné-
ho pohřebiště a zapracovat do něj nové 
rozdělení hřbitova do zón dle důvodové 
zprávy

RM rozhodla:
vypsat poptávku na zpracovatele pro-
jektové dokumentace „Regenerace síd-
liště Židlochovice – V. etapa – Parkoviště 
a přístupové cesty ze silnice II/425“ v roz-
sahu pro stavební povolení v detailech 
prováděcí dokumentace s položkovým 
rozpočtem

RM rozhodla: 
pořadí nabídek na výměnu oken 
Komenského 79: 1.  PRAMOS a.s., Brněn-
ská 577, 691 76 Šitbořice 2.  RI OKNA a.s., 
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
uzavřít smlouvu o dílo na akci Židlocho-
vice – Oprava pomníků obětem světo-
vých válek s fi rmou AKZ Stavby, spol. s r. 
o., Polní 18, 664 64 Ořechov

RM bere na vědomí:
odpověď na Petici ve věci výstavby 
parkoviště aut a vjezdu na parkoviště v 
lokalitě Masarykova ul. – sídl. Družba

Výběr z usnesení ZM 27. června 2012
ZM schvaluje:

podání žádosti o dotaci na projekt „Pro-
tipovodňová opatření města Židlocho-
vice“ do Operačního programu Životní 
prostředí, oblast podpory 1.3.1. Zlepšení 
systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany

ZM rozhodlo:
vyhlásit záměr prodeje budovy č. p. 52 
na ulici Komenského  včetně  pozemku  
p. č. 359/1 v k. ú. Židlochovice 
prodat bytovou jednotku č.  591/4 v 
domě č. p. 591, ul. Tyršova v Židlocho-
vicích,  postaveném na pozemku p. č. 
712/1, 713/8, 714/1 zapsanou na LV č. 
1860 a LV č. 2065 v KN pro obec a k.ú. 
Židlochovice, spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu č. p. 589, 590, 
591 ve výši 7646/123489 a spoluvlastnic-
ký podíl na pozemku p. č. 712/1, 713/8, 
714/1 ve výši  7646/123489  za cenu  
950.000 Kč, přičemž kupní cena bude 
uhrazena v plné výši do dvou měsíců 
ode dne podpisu kupní smlouvy.  Toto 
rozhodnutí je platné do 30. 9. 2012 

ZM schvaluje:
návrh zřizovací listiny Městského kultur-
ního střediska Židlochovice a založení 
organizační složky města – Městské kul-
turní středisko Židlochovice ke dni 1. 7. 
2012

Výběr z usnesení RM 13. července 2012
RM rozhodla:

zveřejnit záměr na pronájem uvolně-
ných nebytových prostor v domě č. p. 
38, ulice Komenského v Židlochovicích

vyhlásit záměr pronájmu pozemku p. č. 
KN 22 o výměře 98 m2 v k. ú. Židlochovi-
ce (pod chatou nad ulicí Nad Farou)  za 
cenu 2 Kč/m2/rok

RM schvaluje:
rozšíření poradny Persefona o. s. na dva 
poradenské dny v měsíci

RM ukládá:
požádat o vydání územního rozhodnutí 
na stavbu „ Komunikační úpravy a par-
koviště na sídlišti Družba“

RM bere na vědomí:
informace o přípravách na založení 
Místní akční skupiny v území Regionu Žid-
lochovicko

RM doporučuje:
směřovat výtěžek z dražby soutěže „Na-
maluj rozhlednu“ do DDS Betánie Hrušo-
vany u Brna 

Výběr z usnesení RM 3. srpna 2012
RM ukládá: 

připravit pro žádost o dotaci v rám-
ci Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny, bezbariérové tra-
sy: - od autobusového nádraží do kul-
turního sálu Sokolovny; - AN - náměstí 
Míru – Pracovní úřad (Komenského 80)  
- event. Komenského 38, (pokud zde 
bude sociální odbor); tuto trasu doplnit 
odbočením k umístění bezbariérového, 
samočisticího WC

RM schvaluje:
pořadí nabídek na dodavatele stavby 
„Stezka Hrušovany – Židlochovice – 3. 
část“. Vítěznou nabídku podala fi rma 
SWIETELSKY stavební s. r.o., Jahodová 
60, 620 00 BRNO v celkové částce 565 
301,- Kč vč. DPH

RM rozhodla:
zveřejnit záměr půjčit  část  parcely č. 
648/1 v  k. ú. Židlochovice o výměře 
cca 1 560 m2 (plocha vedle parkoviště 
Penny u silnice v Nádražní ulici a po ulici 
Robertova) za účelem zbudování a uží-
vání veřejného parkoviště 
zrealizovat akci „Ozelenění ostrůvků v 
komunikaci II/425“ dle předloženého 
projektu následujícím způsobem: ostrů-
vek ve středu města zrealizovat v roce 
2012, ostatní dva pak v roce 2013.
vyčlenit z rozpočtu města na tuto akci 
celkem částku 40.000 Kč, z toho 15.000 
Kč v roce 2012 a 25.000 Kč v roce 2013
zveřejnit záměr půjčit  část  parcely č.646 
k.ú. Židlochovice o výměře cca 210 m2 
(plocha po demolici domu v Nádražní 
ulici u nádraží) za účelem zbudování a 
užívání veřejného parkoviště 
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Radnice 
Židlochovice č. p. 100 – rekonstrukce 
přípojky splaškové kanalizace“ s fi rmou 
AKZ Stavby, spol. s r. o., Polní 18, 664 44 
Ořechov

RM doporučuje:
ZM schválit závazný ukazatel – příspě-
vek Farnímu úřadu ve výši 50.000 Kč na 
opravu věže kostela

Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Senioři! Uvažujete o dovolené v podzim-
ních měsících?
Využijte dotační projekt Evropské unie 
a regionálních vlád zemí zapojených 
do programu Program pro seniory 55+. 
Cílem tohoto projektu je občanům EU 
starším 55 let více zpřístupnit aktivní 
dovolenou ve vybraných destinacích a 
také snížit sezónní výkyvy, které turistický 
průmysl postihují. Za stejnou dotovanou 
cenu může s vámi letět i osoba mladší, 
která cestuje jako doprovod seniora.  
Dotované ceny se již nesnižují, takže 
nemá smysl čekat na poslední chvíli. Do 
programu pro seniory 55+ se zapojuje 
stále více zemí a hotelů. Je ale důležité 
vědět, že program pro seniory 55+ jsou 
zvýhodněné cestovní balíčky, které se 
většinou vztahují k destinaci, nikoli ke 
konkrétnímu hotelu. Funguje to tak, že si 
vyberete hotel, který se vám líbí (seznam 
hotelů je uveden u každé nabídky) a ten 
bude uveden v cestovní smlouvě jako 
preferovaný. Pokud ale bude obsazen, 
budete ubytováni v jiném hotelu stejné 
kvality. V některých případech jsou hote-
ly garantovány, takže budete ubytová-
ni v tom hotelu, který si vyberete (např. 
na Madeiře). Klikněte si na internetu do 
vyhledávače heslo senioři 55+ a určitě si 
vyberete.

Jedinečný atlas rostlin naleznete na 
http://www.naturfoto.cz/.

Řadu zeměpisných zajímavosti můžete 
najít na http://www.topas.sk/oznamy/
pekne-geografi cke-prezentacie/.

Na serveru In-počasí je spuštěna nová 
internetová stránka, která zobrazuje 
aktuální počasí na Google mapách. 
Podle radarových snímků poznáte, kde 
se aktuálně vyskytuje bouřka nebo déšť. 
Na mapě se dozvíte i aktuální počasí z 
meteorologických stanic, hlášení počasí 
od uživatelů (tzv. meteozprávy) a pro-
hlédnout si můžete záběry z více než 
1 000 webových kamer. Aplikace umož-
ňuje sledovat vývoj počasí téměř v reál-
ném čase. Novou aplikaci naleznete na 
stránce: http://mapy.in-pocasi.cz/.

Zajímavé cestopisné fi lmy naleznete na 
http://www.bushmanfi lm.com/. Chvíli 
však trvá, než se fi lm načte do paměti 
počítače.

Karel Vavřík

Nová instalace
Od začátku července se stala trvalou 
součástí prohlídkové trasy výstavka o 
Památníku písemnictví na Moravě, ve 
které se v šesti zastaveních prezentuje 
jeho činnost. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout ukázky ze sbírek, pozvánky na 
akce Památníku nebo se seznámit s lite-
rární soutěží pro mládež Skrytá paměť 
Moravy, o kterou Památník pečuje.

Kristýna Cimalová
Muzeum Brněnska, p.o.

Památník písemnictví na Moravě

Zaznamenali jsme ...



23. září 1892 se narodil významný židlocho-
vický historik František Horák. Zemřel v listo-
padu 1980

1912
Poněvadž Židlochovice neměly dosud žád-
ného průmyslu (ovšem kromě cukrovaru, 
který však poněmčoval město i široké oko-
lí), sešlo se v Židlochovicích na 38 zájemců 
z místa i okolních obcí, kteří složili potřebné 
peněžní podíly a chtěli tak založit továrnu na 
surové klobouky. Ještě v témže roce koupili 
také část strojního vybavení budoucí továr-
ny. Získali také asi 8 měřic pozemku, kde 
měla být továrna postavena. Proti zřízení 
české továrny se však postavil obecní výbor 
a konšelé, cukrovar i velkostatek a koneč-

ně i sám arcivévoda Bedřich. Soudní spory 
a řízení se táhlo pak po několik roků, až v r. 
1922 byla továrna úředně povolena. Ale to 
už byly stroje zase prodány a ze stavby sešlo, 
ta se neuskutečnila. 

1932
Měšťanská škola v Židlochovicích, která byla 
zřízena v r. 1919 měla brzy po svém založení 
naprostý nedostatek učeben a kabinetů 
tak veliký, že např. v r. 1930 nemohly být 
přijímány všechny děti zejména z okolních 
obcí. Proto byla v r. 1932 zahájena příprava 
výstavby nové školy. 3. září 1932 se kona-
la na radnici schůze s architektem Liskou z 
Hradce Králové. Podával tam informace o 
projektu nových školních budov halového 
systému. Zástupci židlochovické školní rady 
jeli pak do Baťova na prohlídku tamních škol. 
Technická kancelář moravskoslezských obcí, 

Dvojka v dějinách Židlochovic - 8. část
Mgr. Karel Vavřík měst a okresů v Brně vypracovala v listopa-

du 1934 ideový plán měšťanské školy v Židlo-
chovicích. Budova podle tohoto plánu měla 
mít dvě poschodí, deset učeben, kreslírnu, 
tělocvičnu a příslušenství. Plánována byla 
v místě školy č. 182 a kaplanky s frontou ke 
kostelu. Stavební náklad včetně ústředního 
topení byl odhadnut na 1 milion korun. Plán 
vypracoval A. Schwarz. Stavba nebyla rea-
lizována. 

1952
8. září převzala místní požární jednota do své 
zbrojnice cisternový hasící vůz. Byl to další 
pokrok v hašení požárů, protože požárníci si 
vezli k ohni značnou zásobu vody s sebou a 
mohli hned přistoupit k hašení.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Také během letošních prázdnin probíhá v 
naší škole čilý pracovní ruch. Naši správní 
zaměstnanci se osvěžili krátkou dovolenou a 
teď už fi nišují tak, aby škola byla vzorně při-
pravená na nový školní rok. Protože se počet 
správních zaměstnanců snížil díky úsporným 
opatřením o dva, nemají to zbývající paní 
uklízečky a pan školník lehké.

V posledních letech si naše děti i zaměst-
nanci zvykli, že 1. září na ně ve škole čeká 
nějaké větší překvapení. Letos to bude nová 
pracovna chemie. Historické vybavení stá-
vající pracovny jsme vystěhovali, položili jsme 
novou zátěžovou podlahu a stupínek, vyma-
lovali a začínáme s instalací nového moder-
ního vybavení učebny. Potom nás čeká ještě 
hodně práce s nastěhováním všech pomů-
cek a laboratorního skla. Pokud by se někdo 
z žáků už doma nudil a chtěl paní učitelce 
Kučerové pomáhat, je v týdnu od 27. 8. ve 
škole vítán!

Investici do pracovny chemie v hodnotě 
376.000 Kč nám umožnil projekt EU, který jsme 
podali pod názvem „Zlepšení podmínek pro 
výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Židlo-
chovice“, a stali jsme se úspěšnými žadateli.

Ze stejného projektu jsme se také rozhod-
li podpořit naše úspěšné přírodovědné 
kroužky a výuku přírodovědy na národní 
škole. Po prázdninách se ve vestibulu na 
Tyršově ulici objeví soustava akvárií a terárií 
(cca 40.000 Kč) a na Komenského ulici děti 
nepoznají školní dvorek. Je opravená dlaž-
ba, upravený a osázený pozemek tak, aby 
tam mohla probíhat praktická výuka pří-
rodovědy. Z částky 101.000 Kč na tuto akci 
byl ještě pořízen domek na nářadí, nářadí a 
kompostér.

Na Tyršově ulici bojují náš pan údržbář Vavři-
nec Mrkvica a přizvaná fi rma s topnou sou-
stavou. Byly vyměněny všechny velké ventily 
pro rozvod vody do jednotlivých pater školy 
a vyměněna část prasklého zkorodovaného 

potrubí. Po této akci (cca 65.000 Kč) bude-
me snad mít klidnější topnou sezónu.

Z ostatních prázdninových akcí jmenujme 
alespoň opravu nevyhovujících šaten na 
Coufalíkově ulici, pořízení čtyř vestavě-
ných skříní do tříd pro žáky 6. ročníků (cca 
80.000 Kč), vymalování některých tříd a mno-
ho dalších menších akcí.

Prázdniny ve škole
Máme ještě další plány na zlepšení prostředí 
ve škole. Připravujeme již nezbytnou rekon-
strukci toalet, kterou ale vzhledem k velké 
vytíženosti odsouváme na podzimní termíny.

Zbývající čas do konce prázdnin uteče jako 
voda a brzy se všichni sejdeme v naší zase o 
něco hezčí škole.
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Ing. Jana Králová
ředitelka ZŠ Židlochovice

pracovna chemie| foto: Jana Králová



Téměř rok se připra-
vovala padesátka 
cvičenců židlocho-
vického Sokola na 
vyvrcholení celé 
sezóny věnované 
150. výročí založení 
Sokola – na XV. 
všesokolský slet v 
Praze. Generálka-

mi na tuto velkou akci byla vystoupení na 
veřejném cvičení ve Střelicích (20. 5. 2012), 
na župním sletu v Moravských Bránicích (3. 
6. 2012), na sletu jihomoravských žup v Brně 
(17. 6. 2012) a na veřejném cvičení v Nových 
Bránicích (24. 6. 2012). Natěšení cvičenci 
nastoupili v sobotu 30. 6. 2012 společně do 
autobusu směr Praha.

Hned následující den se konal jeden z vrcho-
lů sletového týdne, sokolský sletový průvod 
Prahou. Nekonečné davy Sokolů prochá-
zejících historickým centrem Prahy byly pro 
všechny přítomné nezapomenutelným zážit-
kem. Následující dny se nesly v duchu nácvi-
ků a byly vyplněny návštěvou některých 
pražských památek. Naši nejmladší (cvičenci 
skladby „Ať žijí duchové“) stihli navštívit Pet-
řínskou rozhlednu, zrcadlové bludiště, ZOO, 
akvárium Mořský svět, Karlův most, orloj, 
Tyršův dům i plavbu lodí po Vltavě. Něko-
lik našich cvičenců se zúčastnilo slavnostní 
mše svaté v chrámu sv. Víta celebrovanou 
arcibiskupem Dominikem Dukou či navštívili 
muzeum vojenství na Vítkově, kde je zřízena 

výstava k 150leté historii Sokola. V úterý nám 
pobyt zpestřil program Sokol GALA (vystou-
pení nejlepších sokolských sportovců a ukáz-
ka sportů provozovaných v Sokole) v hokejo-
vé hale pražské Sparty.

Vrcholem sletu byly dva sletové programy. 
V tom čtvrtečním (večerním) ovlivněném 
hustým deštěm vystoupili mj. i naši muži a 
ženy. V pátečním (6. 7. 2012) programu již 
vystoupili i naše dorostenky a rodiče s dětmi 
s mladšími žáky. Hlavní vystoupení se konala 
v nádherné Synot - Tip aréně (fotbalovém 
stadionu pražské Slavie) v Edenu a mohla je 
shlédnout i dvacítka „fanoušků“ ze Židlocho-

Židlochovičtí Sokolové na XV. všesokolském sletu v Praze

vic, pro které naše jednota zajistila speciální 
autobus. Někteří naši cvičenci vystoupili i při 
pódiových vystoupeních v Tyršově domě se 
skladbou „Křížem krážem“. Týdenní pobyt v 
Praze si všichni zúčastnění náramně užili a již 
nyní se většina těší, že se sejde nejpozději za 
šest let na XVI. sletu, tentokráte věnovanému 
100. výročí založení Československa. 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou 
reprezentaci jednoty a cvičitelům za trpěli-
vost při nácviku sletových skladeb.

Oldřich Kahoun
TJ Sokol Židlochovice

Skladba „Ať žijí duchové“ pro rodiče s dětmi 
a mladší žactvo (vedoucí nácviku Oldřich 
Kahoun): 
15 dětí – T. Durmiši, M. Heinrich, N. Heinricho-
vá, O. Kahoun, E. Kahounová, D. Košar, A. 
Krejčiříková, V. Nečas, J. Ondryhalová, M. 
Sklenská, D. Sklenský, S. Suchánek, S. Suchán-
ková, A. Svobodová, K. Svobodová 
5 rodičů - R. Heinrichová, O. Kahoun, P. Sklen-
ský, K. Suchánek, K. Suchánková 
5 doprovázejících – S. Gergelová, I. Klečko-
vá, V. Krejčiříková, L. Nečasová, J. Ondryha-
lová

Pro úplnost přinášíme seznam všech 53 členů výpravy, kteří se podíleli na jednotlivých skladbách XV. všesokolského sletu
Skladba „Chlapáci III.“ pro muže (vedoucí 
nácviku Tomáš Kratochvíl): 
13 cvičenců – P. Čukan, V. Helma, K. Král, J. 
Kratochvíl, J.Kratochvíl ml., T. Kratochvíl, P. 
Petráš, J. Pukl, R. Rejtek, M. Sklenský, B. Svo-
boda, D. Svoboda, V. Svobodová 

Skladba „Česká suita“ pro ženy (vedoucí 
nácviku Jarmila Krejčí): 
7 žen – B. Fritschová, Z. Koutná, D. Kratochví-
lová, J. Krejčí, M. Nováková, L. Sáčková, J. 
Zemanová

Skladba „Nebe nad hlavou“ po dorostenky 
a mladší ženy (vedoucí nácviku Vendula 
Kratochvílová): 
5 cvičenek – K. Fasorová, E. Kleinová, V. Kra-
tochvílová, J. Rylichová, E. Svobodová 

Skladba „Křížem krážem“ pro muže a ženy 
2 cvičenky (+dalších 5 cvičenců z jiných skla-
deb) – J. Krejčí, Z. Studeničová

Skladba „Jen pro ten dnešní den“ pro seni-
orky a seniory: 
1 cvičenec – J. Kratochvíl st.
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Z iniciativy Dobrovolného svazku obcí Mikro-
region Rajhradsko byla vybudována Nauč-
ná turistická stezka Poznáváme Rajhradsko.

Projekt vznikl díky fi nanční podpoře z Regi-
onálního operačního programu ROP NUTS II 
Jihovýchod, oblast podpory Rozvoje infra-
struktury pro cestovní ruch. Turistická trasa je 
dlouhá celkem 25,5 km a skládá se ze dvou 
dílčích okruhů. Oba okruhy mají společný 
start na parkovišti před benediktinským kláš-
terem u úvodní informační tabule s velkou 
mapou a základními údaji o mikroregionu a 
trase. Delší okruh o délce 15,7 km provede 
turistu katastry města Rajhrad a obcí Popo-
vice a Holasice. Kratší okruh je dlouhý 9,8 km 
a je směrován přes území obcí Rajhradice 
a Holasice. Trasa vede kromě zastavěné-
ho území obcí většinou po nezpevněných 
polních a lesních cestách, v menší míře i 
po zpevněných asfaltových a panelových 

Tip na výlet
komunikacích. Trasa je proto vhodná přede-
vším pro pěší turistiku a pro jízdu na horských 
a trekingových kolech.

Na trase je celkem 19 stanovišť, která jsou 
vybavena turistickým mobiliářem a informač-
ními tabulemi a dále 40 míst se směrovými 
značkami. Mobiliář by měl kromě informač-
ní funkce poskytovat výletníkům především 
odpočinek a možnost v klidu si vychutnat 
půvab místní krajiny. Tento projekt by měl 
výrazně zvýšit kvalitu infrastruktury pro turis-
tiku a cestovní ruch na území miikroregionu 
Rajhradsko a dále pak zvýšit informovanost u 
návštěvníků a obyvatel regionu.

Proti povětrnostním vlivům je mobiliář chrá-
něn svou konstrukcí z akátového dřeva a je 
opatřen vhodnými nátěry. Před vlivy van-
dalskými však žádná účinná ochrana zatím 
neexistuje, a tak si budeme všichni společně 
alespoň přát, aby nám lavičky a ostatní prv-
ky mobiliáře vydržely co možná nejdéle ve 
své původní podobě.

František Ondráček
starosta Rajhradu

Od začátku letošního roku měl pan starosta 
opět možnost navštívit s členkami Sboru pro 
občanské záležitosti židlochovické občany, 
aby jim popřál k jejich významným výročím. K 
85. narozeninám poblahopřáli paní Hermíně 
Hercové, Josefovi Nentvichovi, Emě Rubero-
vé, Anežce Říhové a Františkovi Staňkovi, k 
90. narozeninám panu Vladimíru Bradáčovi 
a pí Ludmile Hajslerové. 

Navštívili také naše spoluobčany, kteří sla-
ví zasloužených více než 90. let, paní Marii 
Schafferovou (91), Štěpánku Liškovou (92), 
Boženu Langovou (93), Albínu Steinbocko-
vou (93), Annu Šenkovou (93) a paní Marii Zit-
terbartovou (93). Ke zlaté svatbě přišli popřát 
manželům Kyršovým. Členky sboru navštívíly 

také paní Vlastimilu Hlaváčkovou (85 let) a 
paní Aloisii Lvovskou (91).

K přáním hodně zdraví a spokojenosti se rov-
něž připojuje redakce zpravodaje.

Karin Rejžková
předsedkyně SPOZ

Poděkování, úctu i obdiv si zaslouží neformál-
ní skupinka pletařek, či snad lépe dospělej-
ších dam (Pozn. paní Anežky Říhové „odro-
slejších děvčat“), které se setkávají pod 
„taktovkou“ paní M. Štyglicové především v 
zimním období a již několik let svou šikovností 
vytvářejí drobné výrobky – ponožky, rukavič-
ky, dětské soupravičky pro kojence a obva-
zy.

V květnu jsme s panem starostou V. Helmou 
navštívili závěrečné setkání pletařské sezóny 
a slíbili, že se postaráme o odvoz a předání 
výrobků Oblastní charitě v Uherském Hradišti, 
odkud putují dále k těm, co je nejvíce potře-
bují.

6. června t.r. byly pečlivě zabalené ruční 
práce převezeny a předány panu řediteli 
Oblastní charity Ing. Jiřímu Jakešovi a Ing. H. 
Stejskalové, vedoucí střediska humanitární 

Pletařky
pomoci. Oba zástupci přebírající organizace 
vyslovili poděkování za dodávku a s úctou 
vyslechli informaci o činnosti našich pletařek, 
jejich nadšení a věku. Výrobky byly tentýž 
den přiloženy k připraveným zásilkám a dis-
tribuovány na Ukrajinu a do Afriky a Indie. Na 

Mgr. Miroslav Cvrk
tajemník MěÚ

Ukrajinu se dostanou pletené dětské výrobky 
do dětských domovů a kojeneckých ústavů 
a do Afriky a Indie byly odeslány obvazy pro 
malomocné, o jejichž kvalitě padla jen ta 
nejuznávanější hodnocení.
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Okénko infokanálu
Vážení čtenáři,

prázdninový čas je již nenávratně za 
námi a pevně věřím, že jsme všichni 
načerpali obrovské množství pozitivní 
energie, abychom v tomto nelehkém 
období proplouvali bez větších obtíží.

Na úvod mohu s potěšením oznámit,  že 
po odsouhlasení RRTV bylo vysílání Židlo-
chovického infokanálu přejmenováno 
na Regionální zpravodajství. Další prázd-
ninová změna se týkala loga, které bylo 
v červenci zařazeno s textovým  upozor-
něním ve všech rubrikách.

Regionální videomagazín je nyní nově 
oddělen od textových zpráv  regionální 
znělkou, kterou budeme v průběhu času 
aktualizovat.

V prázdninovém vysílání jsem se snažila 
informovat především o práci úřadu, 
v kulturně společenském okénku jsme 
představili  několikrát naše  Sokoly, kteří 
město reprezentovali na XV. všesokol-
ském sletu v Praze a nechyběly obrazo-
vé zajímavosti z akcí a výletů po českých 
luzích a hájích.

Videomagazíny jsme v letních měsících 
nepravidelně obměňovali  reportážemi 
natočenými v červnu. Aktualizace  Zpra-
vodajství města Židlochovice probíha-
ly téměř v týdenních intervalech i přes 
upozornění na čtrnáctidenník.

Trošku mne mrzí, že diváci a potažmo i 
lékaři, kteří byli osloveni, nevyužili  mož-
nost bezplatné inzerce ve vysílání, jejíž 
nabídka již celé 2 měsíce běží v úvod-
ních zprávách a v reklamě.

Redakce infokanálu se také neustále 
snaží vylepšit kvalitu vysílání a syste-
maticky pracuje na zlepšení vysílaného 
videa a podkresleného zvuku u texto-
vých zpráv. V srpnu jsme byli nuceni řešit 
drobnou opravu zařízení, které zajišťuje 
do infokanálu relaci místního rozhlasu, 
za což se nejen divákům, kteří na tuto 
skutečnost upozornili, omlouváme.

Chtěla bych také podotknout, že mne 
těší i sebemenší  reakce, byť nespoko-
jeného diváka, neboť jsem si vědoma, 
že i touto cestou mohu vylepšit kvalitu 
vysílání.

Regionální videomagazíny vysílané na 
webových stránkách, které naleznete 
nyní v odkazech Média/Kabelová TV/
Magazíny kabelové TV se v současné 
době snažíme aktualizovat v nepravidel-
ných intervalech. Na konci této nabídky 
také naleznete nově odkaz, kde můžete 
shlédnout další videa natočená o Židlo-
chovicích.

Na závěr Vám přeji barevný zářijový čas 
a příjemné sledování pořadů Regionál-
ního zpravodajství (RZ).

Lenka Betášová, redaktorka

Nedávno jsem byl upozorněn na zajímavost. 
Za zámeckou zdí je prý několik pamětních 
kamenů, které byly osazeny na místě, kde 
jsou pohřbeni koně. Po určitém otálení jsem 
požádal ředitele Lesního závodu p. ing. Svo-
bodu o možnost zhlédnutí těchto památníků. 

Vlastivědný klub
Mgr. Karel Vavřík

Dem Witz sey dieser Denkstein geweiht.
Dem treuen Pferd das keinen Weg gescheut.
Es hielt sich wacker auf Berg und Thal.
Sein Gang war fest, die Sehne von Staub.
Im November 1874

Witzovi je zasvěcen tento pamětní kámen.
Věrnému koni, který se nebál žádné cesty.
S jistotou nás vodil horami i údolími.
I v prachu měla jeho noha pevný krok.
V listopadu 1874 

Povrch kamenů byl značně zvětralý, navíc 
zarostlý řasami a lišejníky a zanesený pra-
chem. Tvar kamene je nepravidelný a výška 
je asi 70 cm.

Po pracném očištění a mnohahodinovém 
úsilí se mi podařilo jeden z nápisů starý téměř 
140 roků přečíst a snad i pořídit jeho přibližný 
překlad. Další z kamenů čekají na rozluštění.

V úterý 25.9.2012 otevře Nízkoprahový klub 
Vata Židlochovice v rámci Týdne nízkopra-
hových klubů a Dne charity své dveře všem, 
kdo chtějí nahlédnout pod pokličku této soci-
ální služby. Během otevírací doby od 12:30 
do 20:00 hodin se budou pracovníci klubu 
věnovat nejen klientům, ale všem návštěvní-
kům i mimo cílovou skupinu 11 – 26 let. Přijďte 
si projít prostory tohoto zařízení, který provo-
zuje Oblastní charita Rajhrad, seznamte se s 
jeho vybavením, principy jeho práce, historií 
i plány do budoucna. Den otevřených dveří 
je zároveň dobrou příležitostí pro potenciální 
nové klienty, aby si klub „okoukli“.

Jako doprovodný program promítneme v 
18:30 hodin fi lm Čekárna na dospělost. Tento 
třičtvrtěhodinový poloamatérský dokument 
představuje nízkoprahové kluby očima mla-
dých lidí – jejich uživatelů. Ti jej do značné 
míry vymýšleli a natáčeli a podávají v něm 
mimo jiné svědectví o své generaci, svých 
problémech, potřebách i činnostech, ve 

Den otevřených dveří v nízkoprahu VATA
Mgr. Lukáš Gryc
vedoucí zařízení VATA

kterých se realizují. Film jistě vyvolá mnoho 
emocí a otázek, proto bude po něm samo-
zřejmě také prostor k diskusi.

Více se o fi lmu, akci Týden nízkoprahových 
klubů a dalších zajímavostech okolo níz-
koprahových center můžete dočíst na strán-
kách www.streetwork.cz . Chcete-li infor-
mace přímo o Vatě, navštivte stránky www.
rajhrad.charita.cz nebo náš facebookový 
profi l Vata Židlochovice.

Za celý tým NZDM Vata Vás zve vedoucí zaří-
zení Mgr. Lukáš Gryc

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 
Vata, Komenského 38, Židlochovice
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Jste kulturně činný člověk. Co pro vás kultu-
ra znamená? Nemyslím jen muziku…
Tak kultura je součástí vzdělání. Člověk by 
měl být v kultuře vzděláván. Dneska se ale 
od toho podle mě trochu a nenápadně 
upouští. Ve školství pracuji, tak vím, co se tam 
děje. Kdybychom neměli podporu města 
Pohořelice, kde učím na místní ZUŠ, podporu 
sponzorů a spoustu věcí nedělali s nadšením, 
tak by to bylo hodně složité.

Jak dlouho na pohořelické ZUŠ učíte?
Příští rok nastupuji do desátého roku.

Pozorujete za tu dobu třeba nějakou změnu, 
co se týče zájmu dětí o studium?
Zájem o hudební vzdělání rozhodně je. 
Máme ale určitou kapacitu, která je 10 let 
stejná. Nikdo nám ji nenavýšil a pravděpo-
dobně asi z fi nančních důvodů v dohledné 
době nenavýší…

Nyní zpět do Židlochovic. Jste židlochovický 
rodák?
Ano, jsem rodák ze Židlochovic.

Příjmení Farkaš ale nezní přímo typicky…
Židlochovické určitě není, protože tatínek 
pochází ze Slovenska od Trnavy, kde toto 
příjmení je populární tak, jako u nás Novák 
nebo Dvořák. Maminka je přímo ze Židlocho-
vic.

Farkaš je spíše příjmení slovenské nebo 
maďarské?
Je maďarské a v překladu znamená vlk. 

A pocházíte z muzikanské rodiny?
Dá se to tak říct. Děda hrál v cimbálové 
muzice. Dokonce mám fotografi e z šede-
sátého šestého roku, kdy hráli na veletrhu v 
Brně za svůj region v krojích. Tatínek pochází 
ze čtyř sourozenců, jedna sestra a tři bratři a 
všichni hráli

Jak jste se tedy dostali ze Slovenska do Žid-
lochovic?
S tatínkem se maminka seznámila, když byla 
s rodiči na Slovensku na dovolené. Potom 
se vzali a bydleli v Židlochovicích. Kratší čas 
bydleli v sokolovně, kde můj děda a babička 
dělali správce.

Takže k muzice jste se dostal přirozeně…
Ano, začal jsem chodit do hudební školy na 
housle již od čtyř let. Noty jsem uměl číst dří-
ve než psát. Takže jsem absolvoval hudební 
školu a potom z osmé třídy jsem byl vlastně 
přijat na violu na konzervatoř do Brna, kterou 
jsem vystudoval. 

Takže jste vystudovaný violista hrající na 
housle? 
No, viola mě doprovází celou dobu, protože 
po konzervatoři jsem hrál na půl úvazku v 
orchestru Studia Brno, který řídil Erik Knirsch a 
Miloš Machek.

Tak to byla výborná zkušenost…
Určitě ano. Potom jsem taky zaskakoval 
na půl úvazku v operetě. Zde jsem poznal 
základní operetní repertoár, Cikánského 
barona apod.

Pak jste šel na vojnu?
Ano, to bylo nic moc. Když zjistili, že jsem 
muzikant, udělali ze mě radiodálnopisce. Do 
té doby bylo pro mě nepochopitelné se nau-
čit morseovku, ale zvládl jsem to. Dva roky 
jsem se k muzice vůbec nedostal. Když jsem 
se vrátil z vojny, začal jsem učit na hudebce 
v Miroslavi. Pak jsem začal zkoušet s cimbá-
lovou kapelou. Když jsme dělali přehrávky, 
což bylo v minulém režimu povinné, tak si 
mě všiml Jindřich Hovorka, vedoucí BROL-
Nu (Brněnský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojů, pozn. redakce).

To bylo ve kterém roce?
Byl to konec roku 1988. Nastoupil jsem na 

Místostarosta se ptá... houslisty a učitele Ivo Farkaše

Ivo Farkaš
Vystudoval violu na konzervatoři v Brně. Byl členem Brněnského orchestru lidových nástro-
jů. V současné době je primášem cimbálové muziky Ponava. Učí obor housle na Základní 
umělecké škole v Pohořelicích. Vede několik dětských souborů, v nichž se snaží vést děti 
k lidové hudbě.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

celý úvazek, což bylo obrovské štěstí a zku-
šenost. Hráli jsme po celé Evropě a většinou 
jsme měli velký úspěch. Když jsme tak cesto-
vali po světě, vždycky jsem si vzpomněl, jak 
táta říkával: „S hudbou se dostaneš všude.“

BROLN, to byl respektovaný soubor s mnoha 
výraznými osobnostmi.
Ano, bohužel ty největší osobnosti se už dnes 
na nás dívají shora. Jinak jsem měl opravdu 
štěstí spolupracovat a být po boku Jaroslava 
Juráška (zakladatel BROLNu, pozn. redakce), 
Jarmily Šulákové, Luboše a Dušana Holých, 
Martina Hrbáče, a dalších. Dodnes koncer-
tuji například s Jožkou Černým…

Máte opravdu bohaté vzpomínky…i když 
muzikantský život je dost časově náročný…
To teda je. Jak se říká: muzikant za svůj život 
žije dva. No a to je fakt. (smích)

V současné době vystupujete s cimbálo-
vou muzikou Ponava. Odkdy se datuje její 
vznik?
Nastoupil jsem do ní před pěti lety. Ale kape-
la už hraje spolu někdy od roku 2002. V tomto 
roce vydala CD Ponava poprvé. Je zajíma-
vé, že album je součástí zlatého fondu čes-
ké hudby v Czech cultural center Houston 
v USA. V Ponavě jsem hrál zpočátku jako 
záskok, když někdo nemohl. No a pak mi 
nabídli, abych s nimi hrál nastálo. 

Jak je to podle vás s folklorní tradicí v Židlo-
chovicích?
Židlochovice je takové pomezí…ono je to 
spíš folklorně Brněnsko. Já říkám, že ta demar-
kační čára folkloru začíná někde od Husto-
pečí, Klobouků… Přesto se tady samozřejmě 
zpívalo a zpívá. Ale se zapsanými písničkami 
pocházejícími přímo ze Židlochovic jsem se 
nesetkal. Jsem rád, že jsem byl jeden ze stár-
ků, když se tady obnovovala tradice hodů. 

Děkuji za rozhovor
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Příměstský tábor - Trosečníci

Asi uprostřed příměstského tábora jsme se 
začali dohadovat, kolikátá je to letní akce 
na šňůře táborů v Židlochovicích. Není jich 
zase tolik, ale tomu, kdo byl na všech, se 
to už začíná plést. Došli jsme k číslu 6. Vítej-
te tedy na šestém příměšťáku, tentokrát s 
podtitulem Trosečníci. Na louce u školního 
hřiště se sešlo 36 ztroskotaných cestovatelů, 
kteří uvízli na několik měsíců (ve skutečnosti 
však pouze na 5 dní) na neznámém ostrově. 
Trosečníci prozkoumávali po tu dobu ostrov, 
snažili se na sebe upoutat pozornost pomocí 
signálního ohně, obstarávali si jídlo… Až nar-
azili na tlupu domorodců. Ti se ukázali jako 
nebezpeční, ale zároveň potřební. Ukrývali 
totiž vysílačku, kterou vzali z vraku lodě. Tro-
sečníkům se ale nakonec podařilo k vysílač-

ce dostat a zachránit se. A to bez ztráty na 
životech – a to se počítá. Pro zajímavost: děti 
se rozdělily do 6 skupinek a vymyslely si názvy 
Kanibalové, Černá kápě, Trosky, Lebky, Krva-
vý skvrny a Plantážníci. Každé ráno se z lou-
ky ozývaly jejich pokřiky. Např.: Plantážníci, 
dobří týpci, zachrání se jako vždycky!

Během tábora jsme měli vynikající počasí, 
byli jsme se jednou koupat a vyšli jsme si na 
odpolední vycházku na rozhlednu. Program 
jsme si zpestřili dvěma táboráky, u kterých 
se zpívalo a opékalo, co se dalo, zejména 
špekáčky a kukuřice. K pátečnímu ohni se za 
námi přišli podívat i rodiče. Také jsme napří-
klad malovali na kameny a batikovali šátky.

Po táboře, který vedli skauti, se konal s týden-
ní přestávkou další turnus pod vedením učite-
lů ze základní školy. Za zorganizování tábora 
velice děkuji mladším skautským vedoucím, 

Jiří Zapadlo
Junák Židlochovice

kteří se dobrovolně nabídli s pomocí. Dále 
děkuji Sdružení Židlochovice, které si opět 
vzalo na starost „papírovací a zařizovací“ 
agendu. Dík patří i ochotným rodičům, kteří 
přišli pomoct se stavbou stanů.

Setkání dětských pěveckých sborů dvou kontinentů

V neděli 8. července 2012 přivítali Skřivánci 
v odpoledních hodinách dětský sbor San 
Gabriel Valley z Los Angeles. Tentýž den ráno 
sbor přiletěl do Vídně a již v16 hodin byl vítán 
v židlochovickém zámku, kde následovala 
prohlídka s poutavým výkladem pana Zdeň-
ka Vrážela. Překvapením byla reakce něk-
terých dospělých účastníků při vzpomínce 
na prezidenta T. G. Masaryka a jeho letních 
pobytech na zámku. Ukázněnost, pozornost 
a zvídavost dětí byla překvapující. Prohlídka 
byla ukončena v zámecké kapli. Následoval 
odjezd do Paviru, kde již čekalo občerstvení. 

Oba sbory se sešly v kostele po 18 hodině, kde 
za pomoci výboru rodičů probíhaly přípravy 
na koncert. Potěšením byla přítomnost pana 
faráře Jana Hodovského a zájem veřejnosti. 
V úvodu promluvil starosta města  pan Vlasti-
mil Helma, přivítal hosty a oba pěvecké sbo-
ry. V první části koncertu vystoupil Skřivánek 
s duchovními a lidovými písněmi za klavírního 
doprovodu Zuzany Knytlové, pod vedením 
dirigentů Pavla Koňárka a Zdeňky Vrbové.

Manažerka čínského sboru vzpomenula 
pobyt Skřivánku v Los Angeles (2007). Projevi-
la radost ze setkání v Židlochovicích a vyslo-
vila přání, aby se příští setkání konalo v Los 
Angeles.

Zdeňka Vrbová
sbormistrině ŽDS Skřívánek

Vystoupení sboru San Gabriel Valley bylo vel-
mi působivé, zaujalo zvučností, výběrem skla-
deb, choreografi í. Závěr koncertu byl plný 
radostí, skřivánci předali hostům dárky, publi-
kum odměnilo všechny účinkující potleskem. 
Židlochovický dětský sbor Skřivánek děkuje 
všem, kteří se na úspěšném průběhu koncer-
tu podíleli. 

Koncert podpořili:
Výbor rodičů Skřivánka, Farní úřad Židlo-
chovice, Město Židlochovice, Sdružení Žid-
lochovice, Potraviny Přísnotice, Studená 
kuchyně Burešová - Rajhrad, Školní jídelna 
- M.Schönwälder, Color foto Židlochovice, 
František Doležal, Penzion Pavir
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Copa de Židle 2012

Dne 21. července 2012 proběhl na fotba-
lovém hřišti v Židlochovicích turnaj v malé 
kopané spojený s večerní zábavou. 

Turnaje s názvem Copa de Židle se zúčastnilo 
12 týmů. Týmy byly rozděleny do tří 4-člen-
ných skupin. První dva týmy a nejlepší dva ze 
třetích míst postoupily do play-off. V tom již 
byly zápasy velice vyrovnané, o čemž svědčí 
fakt, že ve třech případech rozhodovaly až 
pokutové kopy.

Zdeněk Juris
Fotbalový klub Židlochovice

Ve fi nále se utkal tým Ukaž bobra! s týmem 
Stodolní 902 10, který byl z velké části složený 
z hráčů Židlochovic. Vyrovnaný zápas roz-
hodla jedinná branka, do sítě Stodolní. V boji 
o třetí místo uspěl tým Boca před Sokolem 
Obřany.

Po ukončení turnaje se veškerá aktivita pře-
místila na asfaltové hřiště, kde kolem osmé 
hodiny večerní vystoupila skupina VEBRA 
band. V jednom setu zahrála i část kape-
ly Babylon, kterou doprovázeli hudebníci z 
VEBRA bandu. Večerní akce se, i přes rozma-
ry počasí, zúčastnilo přes 200 lidí.

Poděkování patří všem organizátorům z fot-
balového klubu, hasičskému sboru za půjče-
ní párty stanů, městu za propagaci, podporu 
a půjčení vybavení, O. Komínkovi za půjče-
ní pivních setů, P. Majkutovi za věcné ceny 
a M. Schönwalderovi za výborný guláš pro 
účastníky turnaje.

Těšíme se na další ročník a doufáme, že bude 
alespoň tak vydařený jako ten letošní.



Řádková inzerce:
Prodám zrekonstruovanou dvoupodlažní budovu s kancelářskými 
a výrobními prostorami na vlastním pozemku o výměře 650 m2 v 
Židlochovicích. Cena dohodou. Tel.: 608 245 425.
ABS GROUP s. r. o. BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA nabízí připojení 
objektů k pultu centralizované ochrany (PCO), montáž a servis 
elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) a fyzickou 
ochranu objektů. Kontakt: +420 721 626 231, abs-group@seznam.

Procvičte si angličtinu s rodilým mluvčím 
a překonejte strach mluvit.

Pro všechny stupně pokročilosti.
Skupinové lekce s hlídáním dětí.
e-mail: paulstewart@seznam.cz

Tel. AJ: 603 298 001
Tel. ČJ: 603 811 531

inzerce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIDLOCHOVICE OKRES BRNO-
VENKOV,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

bude od září 2012 pokračovat
v kurzech německého jazyka pro dospělé.

1. kurz - Konverzační pro pokročilé
2. kurz - Němčina pro mírně pokročilé

Výuka bude probíhat vždy ve středu v 17:00 a 18:30 
hodin v budově školy na Coufalíkově nám. 

Cena kurzu je 3.500,- Kč.
Přihlášky přijímá sekretariát školy:

tel.: 547425 423, e-mail: info@zszidlochovice.cz

SERVIS A ČIŠTĚNÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ
drobné elektroinstalační a svářečské práce

tel.: 736 626 113
Michal Málek, Nová 412, Rajhradice

IČ: 603 92 169

PŮJČKY
zaměstnancům, osobám na MD a 
důchodcům. OSVČ půjčujeme bez 

dokládání příjmu 30 tis.
Napište SMS zavoláme zpět

774 348 446, www.pujcky-aktiv.cz.
ÚP pro 2 věřitele.

POMOC JAKO SOUČÁST 
VAŠEHO ŽIVOTA

Podat spadlé klíče?
Otevřít dveře?

Svléknout ponožky?

Podpořte výcvik našich superhrdinů 
- asistenčních psů pro osoby se 

zdravotním postižením.

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS PESASISTENT na tel.: 87 777.

Cena jedné DMS je 30 Kč, asistenční 
psi obdrží 27 Kč.

Děkujeme. 

III. třída starší přípravka - sk. B

Domácí Hosté Termín Den
Želešice Židlochovice A 25.08. 09:00 SO
Troubsko Židlochovice B 26.08. 11:00 NE
Modřice Židlochovice B 01.09. 10:30 SO
Židlochovice A Troubsko 31.08. 17:30 PÁ
Troubsko Vojkovice 09.09. 11:00 NE
Židlochovice B Židlochovice A 08.09. 09:30 SO
Modřice Židlochovice A 15.09. 10:30 SO
Vojkovice Židlochovice B 16.09. 13:00 NE
Židlochovice B Kupařovice 22.09. 09:30 SO
Židlochovice A Vojkovice 21.09. 17:30 PÁ
Kupařovice Židlochovice A 30.09. 10:30 NE
Hrušovany Židlochovice B 29.09. 09:30 SO
Židlochovice B Želešice 06.10. 09:30 SO
Židlochovice A Hrušovany 05.10. 17:30 PÁ
Židlochovice A Želešice 12.10. 17:30 PÁ
Židlochovice B Troubsko 13.10. 09:30 SO
Židlochovice B Modřice 20.10. 09:30 SO
Troubsko Židlochovice A 21.10. 11:00 NE
Židlochovice A Židlochovice B 27.10. 09:30 SO

IV. třída muži - sk. A

Domácí Hosté Termín Den
Židlochovice Šlapanice C 05.08. 16:30 NE
Židlochovice Moutnice B 12.08. 16:30 NE
Pozořice B Židlochovice 19.08. 16:00 NE
Židlochovice Prace 25.08. 16:30 SO
Rajhradice B Židlochovice 29.08. 17:30 ST
Blučina B Židlochovice 01.09. 16:30 SO
Opatovice B Židlochovice 16.09. 16:00 NE
Židlochovice Měnín B 23.09. 16:00 NE
Ochoz B Židlochovice 29.09. 16:00 SO
Židlochovice Žatčany 06.10. 15:30 SO
Babice n/Sv. B Židlochovice 13.10. 15:00 SO
Židlochovice Blažovice B 20.10. 15:00 SO
Újezd B Židlochovice 27.10. 14:30 SO
Židlochovice Podolí B 03.11. 14:00 SO
Moutnice B Židlochovice 11.11. 14:00 NE

Rozpis fotbalových zápasů FK Židlochovice

11Kultura a sportwww.zidlochovice.cz



MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ - tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Za obsah Zpravodaje odpovídá Redakční rada, 
odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každé čtvrté pondělí v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá Martina Křížová, krizova@zidlochovice.cz. Grafi cká úprava Martina Křížová. 
Náklad l640 ks. Tisk PROFICUT.cz. Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí.

12 Kalendárium MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

30.8. – 2.9. | VÝSTAVU HROZNŮ RÉVY VINNÉ
Zahájení výstavy je 30. 8. v 18:00 hodin.
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: Vinařství Flajšinger, Moraské vinařky

2. 9., 10:00 - 19:00 | ZÁMECKÁ SLAVNOST
místo: zámek, zámecký park
pořádá: město Židlochovice

2. 9., 9:30 | VÝSTUP NA AKÁTOVOU VĚŽ VRCHOLU KOPCE VÝHON
místo: sraz účastníků u staré radnice
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

2. 9., 13:00 - 18:00 | POHÁDKOVÁ PODÍVANÁ
13:00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký
14:00 O veliké řepě
15:00 Cirkus plný loutek
16:00 Námořnická pohádka
17:00 O Červené Karkulce
vstupné: rodinné 100/150 Kč, (členové/ostatní rodiny)
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

14. - 16. 9. | TRADIČNÍ ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
místo: náměstí Míru
pořádá: město Židlochovice, TJ Sokol Židlochovice

22. 9., 9:00 | TENISOVÝ TURNAJ ŽIDLOCHOVICE - GBELY
místo: sokolovna - tenisový kurt
pořádá: Komise sportu Židlochovice

22. 9., 15:00 | FOTBALOVÝ ZÁPAS ŽIDLOCHOVICE - GROSSKRUT
místo: fotbalový stadion
pořádá: město Židlochovice, Region Židlochovicko

22. 9., 14:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU
Cimbálová muzika a mužácký sbor z Nosislavi ŠVARCAVAN.
Vinařství Flajšinger, Válka, Husák, Plaček, Rajhradské klášterní. 
místo: areál Robertovy vily
pořádá: město Židlochovice

23. 9., 18:00 | CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ S ČAJOVNOU - VIETNAM
Čajovna začíná již v 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

24. 9. - 14. 10. | ŽIDLOCHOVICKÉ MALOVÁNÍ
Výstava výtvarných děl.
místo: Malá galerie RTIC

25. 9., 12:30 - 20:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NÍZKOPRAHU VATA
Jako doprovodný program promítneme v 18:30 hodin fi lm Čekárna 
na dospělost.
místo: NZDM Vata, Komenského 38, Židlochovice
pořádá: Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata

Sbor pro občanské záležitosti zve všechny židlochovické seniory
na setkání s Jednotou důchodců Gbely. 

Sraz v neděli 2. září 2012 ve 14:00 hodin v sokolovně.
Účast na zámeckých slavnostech a volná zábava.

K poslechu i tanci hraje p. František Pazdera.
Bližší údaje na nástěnce v Komenského ul. a v samoobsluze na Žižkově.

75 roků od úmrtí TGM vzpomeneme fotografi emi
na Masarykovy pobyty v Židlochovicích.
TJ Sokol Židlochovice Vás zve na besedu,

která se koná v pátek 7. září 2012 v 18:00 hodin
v Masarykově kulturním domě (sokolovna).

Připravil Karel Vavřík.


