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Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konají volby do krajských zastupitelstev

Volby do krajských zastupitelstev

Jihomoravané volí v krajských volbách v 
jednokolovém hlasování na čtyři roky Zastu-
pitelstvo Jihomoravského kraje, které má 65 
členů.

Krajské volby 2012 se uskuteční pátek 
a sobotu 12. a 13. října 2012. Rozhodnou 
o tom, kdo bude spravovat náš kraj. Svůj 
volební hlas nepodceňujte. V krajských vol-
bách 2012 máte možnost vyjádřit svou spo-
kojenost či nespokojenost s vedením naše-
ho krajského úřadu a spolurozhodnout o 
tom, kdo v krajském zastupitelstvu usedne. 
Z něho pak vzejde jedenáctičlenná rada 
a hejtman kraje. Přidávám ještě několik 
důležitých informací, aby váš hlas zbyteč-
ně nepropadl.

Hlasovací lístky pro krajské volby 2012 
obdržíte nejpozději tři dny před zahájením 
voleb. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, 
získá je přímo ve volební místnosti. Tam také 
obdrží obálku, do kterých za plentou vloží 
svůj hlasovací lístek. 

Kdo může volit: Právo volit v krajských vol-
bách 2012 má každý státní občan České 
republiky, který alespoň v druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let. Zároveň musí 
být přihlášen k trvalému pobytu v obci, kte-
rá náleží do územního obvodu kraje.

Pro krajské volby 2012 platí pravidlo, že 
si volič může vybrat pouze jeden hlasova-
cí lístek strany, hnutí nebo koalice, které 
chce dát svůj hlas a podpořit ji v krajských 
volbách. Na zvolené kandidátce můžete, 
ale také nemusíte, zaškrtnout nejvýše čtyři 
jména osob, které preferujete, tzn. že jim 
dáváte přednost před ostatními kandidáty 
strany. Podmínkou k tomu, aby se dostali na 
přední místa je, aby získali nově alespoň 5 % 
preferenčních hlasů ze všech platných.

Zaškrtnete-li více kandidátů, váš hlas je 
sice platný pro zvolenou stranu, hnutí nebo 
koalici, ale vaše přednostní hlasy nikoliv. 
Neplatný je váš hlas v případě, že jste do 
úřední obálky vložili více hlasovacích lístků. 
Předem si proto rozmyslete, kterou politic-
kou stranu, hnutí nebo koalici chcete pod-
pořit, popřípadě kteří maximálně čtyři kan-
didáti strany jsou vám sympatičtí.

číslo 10

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomo-
ravského kraje
Starosta města Židlochovic podle ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční:
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Základní školy Židlochovice na ulici 
Komenského 182, Židlochovice, pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Masarykova, 
Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Meruňková, Malinovského, 
Legionářská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č.p. 666 – 668, č.p. 690 
- 703, Coufalíkovo nám., Žerotínovo nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky, Pastviska,

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Městské knihovny na ulici Brněnská 
705, Židlochovice, pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Nádražní, Svratecká, Spor-
tovní, Brněnská, kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, 
Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, 
sídl. Družba č.p. 651 – 665.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním  pasem České repub-
liky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno.

4. Všem voličům budou na adresu jejich trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

Vlastimil Helma
starosta města



2 Slovo starosty MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Základní škola v Židlochovicích.
Sdružení Židlochovice dále při-

pravilo pro děti „Prázdniny s kera-
mikou“, kde za vedení paní Jin-
dřišky Mrázkové trávily děti týden 
od 8 do 14 hodin kursem kera-
miky. Vzpomínkou jim zůstanou 
vlastnoručně vyrobené výrobky, 
kterými můžou potěšit sebe nebo 
své blízké.

Obrovské uznání a dík si zaslouží 
všichni, kteří se vyžití našich dětí 
na úkor vlastního volna nezištně 
podíleli, jejichž odměnou byly 
často jen úsměvy spokojených 
chlapců a děvčat, a hřejivý pocit 
že se děti o prázdninách nemu-
sely nudit.

Také chci poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem 
zasloužili o letošní zdařilý průběh 
židlochovických hodů, krojované 
chase a především prvnímu páru 
stárků, Petře Figlovské a Antonínu 
Houdkovi. Dík patří i pořadatelům 
TJ Sokol Židlochovice a zaměst-
nancům města, kteří připravili 
technické zázemí. Obdivuji, jak 
stárci toto několikadenní zatížení 
zvládli, a věřím, že jim občané 
nebudou mít za zlé, že v osmi 

Slovo starosty
V říjnovém čísle židlochovic-

kého zpravodaje si dovolím s 
dostatečným odstupem opět 
zhodnotit dění v Židlochovicích o 
letních prázdninách. V minulém 
čísle jsem psal o tom, co se u nás 
postavilo či opravilo, dnes bych 
se rád zmínil o činnostech našich 
organizací během prázdnin hlav-
ně těch zaměřených na děti a 
mládež. A že jich bylo…

Táborová skupina Rendy při 
SDH Židlochovice letos opět uspo-
řádala čtrnáctidenní tábor pro 
děti v lesích u Dolních Heřmanic. 
Ústředním zábavným motivem 
tábora byla hra „Avatar“. Každo-
roční naplněnost tohoto tábora 
svědčí o jeho velké oblibě.

Skautské středisko Hrozen v Žid-
lochovicích uspořádalo pro své 
členy 2 tábory v Újezdu u Rosic. 
Prvních 14 dní zde strávily skautky 
a skauty ve věku od 11 do 15 let. 
Další turnus byl určen pro světluš-
ky a vlčata od 6 do 11 let.

Oddíl badmintonu Židlocho-
vice zorganizoval pro své žáky 

tréninkový kemp. Se svými kama-
rády, badmintonisty z Podivína, 
strávili týden sportováním na 4 
kurtech v židlochovické sokolov-
ně a na školním hřišti. 26 dětí spa-
lo v prostorách bývalé knihovny 
v 1. patře sokolovny a celý den 
trávily především sportovními 
aktivitami.

Orel jednota Židlochovice 
uspořádal pro své judisty každo-
roční letní soustředění ve Větřním 
u Českého Krumlova. Náplň sou-
středění byla zaměřena na zlep-
šení technické vyspělosti, zvýšení 
fyzické kondice a upevnění přá-
telských vztahů v kolektivu.

Již šestým rokem pořádá Skaut-
ské středisko Hrozen ve spoluprá-
ci se Sdružením Židlochovice o.s. 
pro děti příměstský tábor. Celý 
týden provázela tábor v areálu 
základní školy hra na trosečníky, 
na programu byl i velký táborák 
či návštěva koupaliště.

Dva týdny nato se děti na tom-
to místě, ale v jiném táboře zase 
ocitly ve starém Řecku, v době 
Trojské války a prožívaly Odysse-
ova dobrodružství. Tento týden-
ní příměstský tábor pořádala 

párech nestihli projít při sobotním 
zvaní celé Židlochovice.
Komunální odpady

V letošním roce platí občané za 
svoz pevného domovního odpa-
du 500,-Kč na osobu a rok. Nove-
lou zákona o místních poplatcích 
č. 174/2012 Sb. došlo k výrazným 
změnám zákonné úpravy poplat-
ku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. Mimo jiné se 
rozšiřuje okruh poplatníků o cizin-
ce a o vlastníky rodinných domů, 
kde nemá nikdo hlášený trvalý 
pobyt. Nejvýznamnější je zvýše-
ní poplatku na max. možných 
1 000,- Kč na osobu a rok.

Finanční výbor a Rada města 
Židlochovice návrh projednala a 
doporučuje zastupitelstvu schvá-
lení nové vyhlášky se zvýšením 
platbu na 650,- Kč na osobu a 
rok. Celkové náklady za likvidaci 
odpadů, které zaplatí město, byly 
v loňském roce 3 229 000,- Kč. Na 
jednoho poplatníka vychází tedy 
1 020,- Kč. Rozdíl – přibližně 370 
Kč na občana bude dále hrazen 
z městského rozpočtu.

Region Židlochovicko - nástroj pro rozvoj našeho města i okolních obcí

Město Židlochovice spolu-
pracuje s obcemi nejčastěji na 
základě členství v dobrovolných 
svazcích obcí. Region Židlocho-
vicko, ve kterém jsem byl zvolen 
předsedou, sdružuje 21 obcí ze 
správního obvodu města Židlo-
chovice. Zástupci členských obcí 
se pravidelně setkávají a řeší spo-
lečné otázky a problémy týkající 
se jak vlastní správy území, tak i 
jeho rozvoje.

Dobrovolný sazek obcí „Region 
Židlochovicko“ se snaží podporo-
vat rozvoj území v několika rovi-
nách. V oblasti cestovního ruchu 
se svazek obcí fi nančně podílí na 
činnosti Regionálního informační-

Vlastimil Helma
předseda svazku obcí

ho centra, které propaguje obce 
a turistické produkty regionu 
nejen na webových stránkách, 
ale také společně vydáváme 
propagační materiály a publika-
ce. V současné době též připra-
vujeme regionální značení výrob-
ků a služeb. Každý region má svůj 
charakter. Židlochovicko, které je 
tradičně spjato především s pěs-
továním meruněk a vinné révy, 
nabízí ale mnohem více. Znač-
kou „Regionální produkt“ budou 
označeny kvalitní a jedinečné 
výrobky místního původu, kte-
ré reprezentují naše okolí. Jejich 
propagací chceme nejen přispět 
k rozvoji drobného podnikání, 
ale také příznivě ovlivnit vnímání 
regionu, jeho charakteru, jedi-
nečností spjatých s původností a 
kvalitou.

V posledních letech se nejen 
v Židlochovicích snažíme, jak co 
nejlevněji nakoupit energie. Uka-
zuje se, že pro obce jsou výhod-
né společné soutěže. Nabízíme 
obcím našeho regionu společný 
postup při nákupu, zjednodušení 
procesu výběru dodavatele a 
zvýšení transparentnosti. Připra-
vujeme pro naše členy nabídku 
na nákup elektřiny a plynu pro-
střednictvím komoditní burzy, 
na které by dodavatelské fi rmy 
veřejně soutěžily o společný 
objem energií.

Zkušenosti z partnerství ve svaz-
ku Region Židlochovicko bychom 
rádi přenesli i do spolupráce s 
podnikatelským a neziskovým 
sektorem. Společně s obcemi 
regionu okolo města Pohořelice 
připravujeme založení tzv. místní 

akční skupiny. Místní akční skupi-
na je zastřešujícím subjektem pro 
tato partnerství v konkrétním úze-
mí, a společně defi nuje strategie 
místního rozvoje. Místní akční sku-
pina bude mít též za úkol získávat 
fi nance pomocí dotací na pro-
vádění projektů spolupráce, a to 
zejména z Programu rozvoje ven-
kova, osa IV Leader. Hlavním pří-
nosem však nejsou pouze získané 
dotační prostředky, ale za stejně 
významné považujeme vytváření 
sítí místních partnerství, které jsou 
v našem území dosud nezažité a 
velmi chybí. Věříme, že se nám 
v regionu podaří vytvořit důvě-
ru a spolupráci jako předpoklad 
pro mnoho nových konkrétních 
záměrů a projektů.

Nejstarší občanka Židlochovic

7. září 2012 oslavila krásné 95. 
narozeniny paní Věra Svobodo-
vá, nejstarší občanka Židlocho-
vic. 

K rodině a všem přátelům se s 
gratulací připojil i starosta města 
pan Vlastimil Helma, který ji přišel 
poblahopřát spolu se členkou 
Sboru pro občanské záležitosti 
paní Libuší Kvasničkovou.

Popovídali si s ní o jejím životě, 
učitelských místech od podkar-
patské Rusi až po Židlochovice.  
Poslechli si zážitky z jejího dětství 
a vzpomínky, jak se naše město 
za jejího života měnilo. 

Ocenili vynikající kondici paní 
Svobodové, její příkladnou životní 
vitalitu a moudrost.

Hodně zdraví a štěstí přeje také 
Redakční rada zpravodaje.

Sbor pro občanské záležitosti

foto: Milena Moudrá



byla zvolena levnější varianta 
a to vypsání výběrového říze-
ní na referenta kultury, pouze 
na půl úvazku. Také v Městské 
knihovně došlo k úspoře. Tři pra-
covní úvazky jsme zredukovali 
na úvazky dva a zároveň jsme 
neupustili od toho, aby byl naru-
šen komfort služeb pro čtenáře. 
Například o letních prázdninách 
byly zajištěny otevírací hodiny 
knihovny bez omezení, tedy 
jako během školního roku. 

Závěrem se sluší poděkovat 
Mgr. Martině Bartákové, která 
vedla Odbor kultury a školství v 
letech 2007-2012, a která stojí za 
mnoha nápady a velmi úspěšně 
uspořádanými kulturními a spo-
lečenskými akcemi.

Městské kulturní středisko

Na začátku letošních prázdnin 
proběhla na Městském úřadě 
organizační změna. Vzhledem 
k ukončení zaměstnaneckého 
poměru vedoucí Odboru škol-
ství, kultury a cestovního ruchu 
Mgr. Bartákové se tento odbor 
přetransformoval do nové orga-
nizační složky. Ta byla zastupi-
telstvem města schválena pod 
názvem Městské kulturní středis-
ko (MKS). 

Oddělení školství bylo přesu-
nuto pod kancelář tajemníka 
a je nyní zajišťováno formou 
dohody o pracovní činnosti, což 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

je pro město fi nančně a admi-
nistrativně výhodnější. 

Pod MKS byla následně začle-
něna tato oddělení: Regionální 
turistické informační centrum, 
oddělení Městské knihovny a 
oddělní referenta kultury. Jedná 
se tedy o oblasti, které jsou obo-
rově příbuzné a jejich začlenění 
pod jeden útvar je zcela logic-
ké. 
Ŕízením MKS pověřilo město 

místostarostu Tomáše Šenkyří-
ka, který organizační složku 
povede z logiky svých kompe-
tencí místostarosty. Tím město 
ušetří fi nanční prostředky, kte-
ré by jinak muselo vynaložit na 
plat standardního vedoucího 
pracovníka. Z tohoto důvodu 

Na webu města (www.zid-
lochovice.cz) či webu regionu 
soudružnosti (www.jihovychod.
cz) najdete k anketě i projektu 
samotnému více informací. Hla-
sovat můžete prostřednictvím 
webu na výše uvedené adrese 
do 31. října 2012.

Projekt mého srdce – rozhledna opět poutá pozor-
nost naší země

Naší rozhledně se od doby její-
ho slavnostního otevření dostalo 
několika významných ocenění. 
A to jak v kruzích odborných, tak 
v anketách určených širší veřej-
nosti. Za zmínku stojí například 
vítězství v anketě O nejkrásnější 
rozhlednu v Jihomoravském kra-
ji, kterou uspořádal server iDNES.
cz v roce 2011.

Od 3. září byla vyhlášena 
týmem Regionální rady regionu 
soudružnosti Jihovýchod anketa 
Projekt mého srdce. Smyslem 
projektu je upozornit na kvalitně 
realizované a přínosné investiční 
záměry, které svou potřebností 
či sympatiemi vzbudily zájem šir-
ší veřejnosti.

Dobrou zprávou pro naše 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
senkyrik@zidlochovice.cz

město je, že do seznamu takto 
úspěšných záměrů byla organi-
zátory zařazena také naše roz-
hledna. Smyslem takto koncipo-
vaných anket není vítězství, ale 
zejména publicita, neboť díky 
ní dokážeme oslovit další okruh 
turistů.

do svého rozpočtu. Dále budou 
získány fi nanční prostředky na 
dokrytí kulturních akcí, jakými 
jsou například Slavnosti burčáku 
nebo Zámecká slavnost. Přes-
tože se jedná „pouze“ o položky 
tisícové je to dobrá zpráva, 
neboť i takové peníze pokud 
se sečtou například během 
čtyřletého období, vytvoří solid-
ní sumu, která rozhodně není 
zanedbatelná.

Koruna ke koruně aneb krátké zamyšlení nad 
využitím malých dotačních projektů…

Město Židlochovice je poměr-
ně aktivní v získávání fi nanč-
ních prostředků z nejrůznějších 
dotačních titulů. A to ať se jedná 
o větší investiční akce, tak také 
projekty menších fi nančních 
objemů. Cíl je jasný a jednodu-
chý. Pokud je možné do měst-

Mgr. Tomáš Šenkyřík
senkyrik@zidlochovice.cz

ského rozpočtu získat jakoukoli 
částku navíc, je dobré to udě-
lat a nabízenou možnost využít. 
Také z tohoto důvodu jsem při-
pravil několik žádostí, především 
z dotací, které přerozděluje Jiho-
moravský kraj. Všechny podané 
žádosti byly úspěšně přijaty. Díky 
nim město například zaplatí pra-
covníky, kteří zajišťovali otevření 
našeho infocentra o víkendech, 
aniž by výrazněji muselo sáhnout 

29. 8. 2012 prezident repub-
liky Václav Klaus podepsal 
zákon, kterým se mění zákon 
o rozpočtovém určení daní 
(dále RUD). Podstatou nové-
ho RUD je spravedlivější fi nan-
cování obcí a měst, které 
byly doposud rozpočtově 
diskriminovány na úrok čtyř 
největších měst (Praha, Brno, 
Ostrava, Plzeň). Pro Židlocho-
vice znamená nový zákon 
navýšení rozpočtu zhruba 
o osm miliónů korun ročně. 
Nové RUD nabude účinnosti 
od 1. 1. 2013.

Mgr. Tomáš Šenkyřík

Ještě do 5. 10. máte možnost 
zhlédnout zajímavou výstavu 
obrazů našeho spoluobčana 
Vítězslava Rubera v kapli ve 
Fakultní nemocnici u sv. Anny 
v Brně. Vstup zdarma. 

Karel Vavřík

Z dopisu panu starostovi. 
„Rodiče mě požádali, aby-
ch Vám za ně poděkovala 
za milé přání k narozeninám, 
které je velmi potěšilo. Rádi 
vzpomínají na setkání s Vámi 
a Vašimi kolegy v loňském 
roce. Jsem ráda, že mohu 
potvrdit, že se jim daří dob-
ře. Zajímají se o společenské 
dění, čtou, se zájmem vše sle-
dují. Denně chodí několikrát 
na procházky v malém parku, 
který je obklopuje. Pravidel-
ně dodávám Židlochovický 
zpravodaj z internetu. Posílají 
Vám hodně pozdravů a přejí 
vše dobré.“

Srdečně zdraví JUDr.  Mile-
na Fischerová – Juráková

V pátek 7. 9 2012 se v týden-
ním předstihu konala zajíma-
vá přednáška k 75. výročí 
úmrtí prvního československé-
ho prezidenta T. G. Masaryka. 
Prezentaci s historickými foto-
grafi emi TGM z Židlochovic 
připravil Karel Vavřík, který 
fotografi e doplnil zajímavým 
komentářem. Akci uspořádal 
Sokol Židlochovice v sokolov-
ně, v prostorách pronajatých 
místnímu gymnáziu. Orga-
nizátoři tímto děkují hlavně 
panu Vavříkovi a i vedení 
gymnázia za možnost využití 
promítací techniky.

Ing. Oldřich Kahoun

Od září funguje v MC Robátko 
MINIŠKOLIČKA s hlídáním dětí. 
Více na www.mcrobatko.cz

Mirka Šenkyříková

Zaznamenali jsme ...
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 17. 8. 2012
RM rozhodla:

vyhlásit záměr pronájmu 
pozemků města p. č. KN  
320/9 o výměře 20 m2 a část 
p. č. KN 320/2 o výměře 585 
m2 v k. ú. Židlochovice za 2 
Kč/m2/rok (zahrádky u provo-
zovny Xavergenu) 
starostovi města, jménem 
RM, předložit odvolání, jehož 
závazné znění je součástí 
důvodové zprávy, k JMK a to 
podáním ke zdejšímu správní-
mu orgánu, nejpozději do 25. 
8. 2012, proti rozhodnutí Sta-
vebního úřadu Židlochovice, 
o umístění stavby Administra-
tivně výrobní objekt.

RM schvaluje:
Mgr. M. Bartákovou členem 
kulturní komise a M. Křížovou, 
Dis., tajemnicí komise

Výběr z usnesení RM 31. 8. 2012
RM ukládá:

zveřejnit záměr pronájmu 
pozemku č. 72/2012 (země-
dělský pozemek u silnice do 
Blučiny)

RM schvaluje:
platbu 15 000 Kč za vystoupe-
ní skupiny šermu Carpe Diem 
na Zámeckých slavnostech 
formou daru.
přijetí dotace z rozpočtu JMK 
pro město Židlochovice ve výši 
15 tis. Kč „Zámecká slavnost v 

Židlochovicích“ za podmínek 
návrhu smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu JMK
výjimku z počtu žáků na I. 
stupni ZŠ v pátém ročníku a 
na II. stupni ZŠ v devátém roč-
níku z 30 na 34 žáků na třídu 
pro školní rok 2012/2013
navýšení kapacity Mateřské 
školy Židlochovice ze 127 na 
130 dětí. 

RM povoluje:
MŠ výjimku z počtu dětí na 
školní rok 2012/2013 na praco-
višti Sídliště Družba 673 z 24 na 
26 dětí na třídu a na odlouče-
ném pracovišti Brněnská 705 z 
22 na 25 dětí na třídu.
výjimku z Obecně závazné 
vyhlášky města Židlochovice 
č. 5/2007 pro pořádání veřej-
ného vystoupení M. Kurce ve 
Vinárně u Žerotínů dne 16. 9. 
do 24 hod.

Výběr z usnesení ZM 5. 9. 2012
ZM schvaluje:

rozpočtové opatření č. 8 roz-
počtu r. 2012

ZM rozhodlo:
odkoupit, pozemek dle PK p. 
č. 430/39, zapsaný v KN na LV 
č. 839 pro obec a k. ú. Židlo-
chovice, za cenu 68 tis. Kč, 
splatnou do 20 dnů ode dne 
zápisu vlastnického práva na 
město Židlochovice (u řeky 
směrem na Blučinu za účelem 

výstavby cyklostezky); toto 
rozhodnutí je platné do 31. 
12. 2012
přijmout do majetku měs-
ta jako dar nově vybudo-
vanou komunikaci včetně 
odvodnění na pozemku p. 
č. 711/167 a na p. č. 2835/2 
v k.ú. Židlochovice a poze-
mek p. č. 711/167 o výměře 
646 m2 v k. ú. Židlochovice 
(pozemek pod komunikací v 
prodloužení ulice Janáčkova 
dle GP 14195/2011 ze dne 24. 
01. 2011, vyhotoveným Ing. Č. 
Ryšavým) od Ing. Dana Výbo-
ry, trvalým pobytem Nad Kaš-
nou 1230/19, Brno Bystrc, 635 
00; platnost tohoto rozhodnutí 
je do 31. 12. 2012
prodat pozemky pod bývalou 
sídlištní kotelnou:
- p. č. KN 2804/1 v k. ú. Židlo-
chovice  o výměře 337 m2 za 
kupní cenu 101 100 Kč; - p. č. 
KN 2804/2 v k. ú. Židlochovi-
ce o výměře 197 m2 za kup-
ní cenu 59 100 Kč; - p. č. KN 
2804/3 v k. ú. Židlochovice o 
výměře 170 m2  za kupní cenu 
51 000 Kč; platnost tohoto roz-
hodnutí je do 31. 12. 2012

ZM schvaluje:
rozpočtové opatření č. 9  
rozpočtu r. 2012 a schvaluje 
závazný ukazatel – příspěvek 
Farnímu úřadu 50 tis. Kč na 
opravu věže kostela

V rámci doprovodného pro-
gramu k nosislavskému „Vino-
braní pod hradbami“ v neděli 
9. 9. 2012 vystoupili rodiče s 
dětmi a mladšími žáky se sle-
tovou skladbou „Ať žijí ducho-
vé“. Cvičební celek složený 
rovným dílem z nadšenců ze 
Sokola Syrovice a Sokola Žid-
lochovice si zde odbyl zřejmě 
derniéru této úspěšné sklad-
by. Všem cvičencům je nutno 
poděkovat za vzornou repre-
zentaci naší jednoty.

Ing. Oldřich Kahoun

V Nosislavi chystají výstav-
bu nové budovy pro účely 
provozování sociální služby 
– chráněného bydlení, které 
bude sloužit osobám s kon-
krétním tělesným zdravot-
ním postižením (následkem 
autonehody, cevní mozkové 
příhody, roztroušené skleró-
zy, atd.) ve věku nad 40 let. 
Pro tuto cílovou skupinu nee-
xistuje v Nosislavi ani v širším 
okolí žádné vhodné zaříze-
ní podobného charakteru. 
Tato pobytová sociální služba 
bude určena pro 10 klientů. 
Kromě základní sociální služby 
v objektu budou moci klienti 
využívat i dalších návazných 
služeb podpůrného a aktivi-
začního charakteru. Za úče-
lem zajištění provozu chráně-
ného bydlení bude vytvořeno 
5,5 nových pracovních míst. 
Nově vybudovaný objekt 
bude mít podobu částečně 
podsklepeného dvoupodlaž-
ního domu s půdorysem ve 
tvaru písmene L. Zastavěná 
plocha bude činit 416,1 m2 
a užitná plocha pokryje 577,3 
m2. Provoz zařízení bude 
zajišťovat Diakonie České 
církve evangelické – středisko 
v Brně v úzké spolupráci s Far-
ním sborem ČCE v Nosislavi.

–sv–

První zářijovou neděli pro-
běhla v areálu Robertovy vily 
jako doprovodný program 
Zámeckých slavností měs-
ta Židlochovice Pohádková 
podívaná MC ROBÁTKO. Na 
programu bylo pět předsta-
vení čtyř divadelních souborů 
a přišlo ho zhlédnout 79 rodin. 
V doprovodném programu 
děti tvořily. Proběhly se na 
balanční dráze a nebo se na 
chvíli proměnily v jinou bytost 
malováním na obličej. Děku-
jeme všem ochotným dobro-
volníkům z řad MC Robátko 
při organizaci akce a slunci, 
že se nakonec umoudřilo.

Mirka Šenkyříková

Zaznamenali jsme ...

v domácnosti klientů v Židlo-
chovicích, v okolních obcích a 
v neposlední řadě obyvatelům  
Domu s pečovatelskou službou 
v Židlochovicích, který  má cel-
kem 25 bytů. Součástí domu je 
společenská místnost, kterou 
využívají mimo klientů pro svoji 
činnost sociální poradny Perse-
fona a Svaz postižených civili-
začními chorobami. 

Cílem pečovatelské služby 
je především zachování sobě-
stačnosti starších občanů a sna-
ha zkvalitnit jim seniorský věk.  
Napomáháme našim klientům, 
aby mohli zůstat co nedéle 
ve své domácnosti, aby již při 
částečné ztrátě samostatnosti, 
např. ze zdravotních důvodů, 
nemuseli žít neplnohodnotný 
život, či odcházet do domova 
pro seniory a jiných zařízení soci-
ální péče.

Pečovatelská služba
součást života židlochovických seniorů

Pečovatelská služba má v 
Židlochovicích a okolí již mno-
haletou tradici. Známá je pře-
devším starším lidem, kteří ji 
hojně využívají. Za celá deseti-
letí prošla pečovatelská služba 
mnoha organizačními změnami 
a od dubna roku 2006 se stala 
organizační složkou města Židlo-
chovice. 

Pečovatelská služba Židlocho-
vice poskytuje služby v mezích 
zákona o sociálních službách 
č 108/ 2006 Sb. Mezi hlavní čin-
nosti pečovatelské služby patří 
pomoc při zvládání úkonů péče 
o vlastní osobu a péče o osobní 
hygienu, což představují úkony 
– pomoc při oblékání, pomoc 
při podávání jídla, úkony osob-
ní hygieny, pomoc při přesunu 
na lůžko nebo vozík, pomoc 
při použití WC atd. Zajišťujeme 

Bc. Lenka Brázdová
vedoucí Pečovatelské služby

našim klientům stravu rozvážkou 
obědů, pomáháme při přípravě 
jídla a pití. K velmi často využíva-
né pomoci patří i úkony spojené 
se zajištěním chodu domácnos-
ti. Jsou to především běžný a 
velký úklid domácnosti, nákupy 
a různé pochůzky, praní a žehle-
ní prádla. Doprovázíme klienty k 
lékaři, na úřady a další instituce. 
Mimo hlavní činnosti poskytuje-
me dle potřeby i úkony fakulta-
tivní, např. dohled nad dospě-
lým občanem, jednoduché 
ošetřovatelské úkony, pedikúru 
a jiné. Podrobný seznam jed-
notlivých úkonů včetně úhrad 
můžete najít na webových 
stránkách města Židlochovice 
pod odkazem sociální služby 
– www.zidlochovice.cz. Sociální 
pracovnice pečovatelské služby 
poskytují sociální poradenství, 
pomáhají vyřizovat potřebné 
sociální dávky. 

Pečovatelská služba je služ-
bou terénní a je poskytována 
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Je to už přes tři měsíce, co jste 
byl jmenován ředitelem Lesního 
závodu v Židlochovicích. Jak se 
Vám na novém pracovišti líbí? 
Lesní závod Židlochovice je 
poměrně specifi ckou organi-
zační jednotkou Lesů České 
republiky, s.p. Je to dáno jeho 
zaměřením na velmi intenzivní, 
na vysoké úrovni provozovanou 
myslivostí, ale i přírodními pod-
mínkami, ve kterých lesnicky hos-
podaří. Jsou zde jedinečné lužní 

lesy protkané zavodňovacími 
kanály a mokřady, chlumní polo-
hy s převážně dubovými poros-
ty výmladkového původu, ale i 
intenzivně zemědělsky využívaná 
krajina s ostrůvky lesů. Pro lesníka 
je tedy určitě velmi zajímavé i 
náročné v těchto podmínkách 
pracovat. Ale na Vaši otázku 
mohu odpovědět ano, pracuji 
zde rád. Pracovní kolektiv je zde 
převážně velmi dobrý, jedná se 
o schopné, lesnictví a myslivosti 
oddané odborníky, a to je pro 
mne důležité.

Rozhovor s ředitelem Lesního závodu Židlochovice
Ing. Miroslavem Svobodou

Mgr. Karel Vavřík Jaké jsou Vaše ředitelské plá-
ny?
V první řadě je nutné důkladně 
se seznámit s podmínkami hos-
podaření a aktuální situací. Poté 
pak provést analýzu a následně 
určité korekce. Jistě budu chtít 
navázat na vynikající výsledky 
mysliveckého hospodaření. Co 
se týká lesnického, bude nutné 
provést určitá opatření. V rámci 
území Lesního závodu Židlocho-
vice se setkává a někdy i stře-
tává řada zájmů různých obo-
rů. Jedná se o ochranu přírody, 
staré ekologické zátěže, zájmy o 
další průzkumy a těžbu ropných 
produktů, intenzivně provozova-
nou myslivost, rekreační zatížení 
některých oblastí. V mnoha pří-
padech dochází k nedorozumě-
ním a střetům. Je nutné o pro-
blémech jednat a hledat cestu 
rozumných a přijatelných řešení.

2. září už po několikáté proběhly 
v Židlochovicích zámecké slav-
nosti. Byl jste s programem těch-
to slavností spokojen? 
Bohužel jsem se letošního ročníku 
namohl zúčastnit. Kolegové, kteří 
zajišťovali prohlídky zámku, však 
hodnotili jejich průběh pozitivně.

Víte o tom, že v židlochovickém 
zámku se narodila španělská 
královna Maria Kristina?
O této historické skutečnosti 
jsem se dozvěděl až při rozhovo-
ru s Vámi a panem Prof. MUDr. 
Wendschem. Historie zámku je 
velmi bohatá a zajímavá a urči-
tě se s ní budu postupně sezna-
movat.
 
Židlochovický zámek byl v době 
první republiky letním sídlem pre-
zidenta T. G. Masaryka.  Z jeho 
pobytů máme skvělé dobové 
fotografi e. Nenašel by se v zám-
ku nějaký salonek, ve kterém by 
mohly být fotografi e umístěny?
Je to zajímavý návrh. Je prav-
da, že na zámku není mnoho 
připomínek pobytů pana prezi-
denta T. G. Masaryka. Budeme o 
Vašem návrhu přemýšlet, možná 
by vhodným místem mohlo být 
Masarykovo apartmá.

Děkuji za Váš vzácný čas, který 
jste v odpovědích věnoval naše-
mu Zpravodaji.

Jako každým rokem se uskuteč-
nily na židlochovickém náměstí 
tradiční hody, tentokráte od 14. 
do 16. září 2012. Pořadatelství se 
ujal již po čtrnácté v řadě T. J. 
Sokol Židlochovice ve spolupráci 
s Městem Židlochovice.

Po přípravě náměstí se mohlo 
v pátečním odpoledni přikročit 
ke stavění máje, kterému před-
cházelo předání hodového prá-
va stárkům. Vrchním stavitelem 
máje se nově stal (zřejmě nejčas-
tější židlochovický stárek) Ruda 
Děkan. Žezlo vrchního stavěče 
převzal po panu Kalužíkovi, který 
byl ale i tentokrát nablízku, aby 
mohl při této premiéře pomoci 
cennými radami (tímto bychom 
chtěli panu Kalužíkovi poděko-
vat, že po dlouhá léta tuto čin-
nost vykonával). Večerní zábavu 
pak měla ve své režii skupina 
Team Rock.

V sobotním dopoledni stárci 
zvali místní občany na hodové 
zábavy. Kromě dobrého vína roz-
dávali i koláče sponzorsky doda-

né Karlovou pekárnou. Situaci 
měli komplikovanější, jelikož jich 
letos nebylo tolik jako v předcho-
zích létech (8 párů). Odpoledne 
(již za doprovodu dechové hud-
by Lácaranky) přišli na hodové 
zábavy pozvat i pana starostu 
Vlastimila Helmu a i tradičně nej-
významnějšího sponzora hodů 
pana Františka Švaříčka, který 
každoročně sponzorsky zajišťuje 
úklid náměstí po páteční i sobot-
ní zábavě (tímto jménem pořa-
datelů chceme panu Švaříčkovi 
poděkovat). Při večerní zábavě 
vystoupila místní oblíbená skupi-
na Vebra Band a Lácaranka.

Neděle začala hodovou mší 
svatou v kostele. Odpoledne 
stárci tradičně položili kytici k 
pomníku TGM a vydali se hodo-
vým průvodem od zámku přes 
náměstí až ke staré (ale nově 
opravené) radnici. Zde je přiví-
tal pan starosta, pan tajemník i 
městský policajt, který je přezkou-
šel z dodržování hodových arti-
kulí. Během odpolední zábavy 
stárci zatančili i Českou besedu. 
Po celé odpoledne jim k tomu 
vyhrávala Lácaranka.

Velké díky patří všem stárkům, 

Na letošní židlochovické hody jen tak nezapomeneme

Ing. Oldřich Kahoun
TJ Sokol Židlochovice

všem sponzorům, kteří přispěli na 
zapůjčení krojů a všem pořada-
telům za přípravu celé akce. 

Letošní hody však byly něčím 
zvláštní. Pomineme-li někte-
ré výtržnosti (spálení hodové-
ho transparentu na mostě či 
nevhodné až agresivní chování 
některých návštěvníků), tak ten 
letošní rok nám utkví v pamě-
ti celorepublikovým zavede-

ním částečné prohibice (zákaz 
prodeje alkoholu od 20% byl 
vyhlášen hodinu před začátkem 
páteční zábavy), které mělo 
významný vliv na ekonomický 
výsledek celé akce. 

Nicméně i díky příznivému 
počasí je nutno konstatovat, že 
celý hodový víkend se vydařil.

foto: Oldřich Kahoun
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A jaká byla ta uplynulá? Podle 
slov hlavního trenéra místní pří-
pravky, Lukáše Přichystala, vyda-
řená. Pro děti přibyla jedna nová 
soutěž, v dalších se úspěšně 
pokračovalo, zazávodili si i rodi-
če a do nového školního roku 
všichni vstupují s hlavou plnou 
nápadů.

Pojďme se nejdříve podívat, 
co se v jihomoravské pilotní škol-
ce, která má svou základnu při ZŠ 
Židlochovice, událo v minulých 
dvanácti měsících.

„Vše začalo náborovým 1. 
běžeckým závodem 15. září 
2012. Poslali jsme pozvánky do 
okolních vesnic, do naší ZŠ na 
1. stupeň a také do některých 
spřátelených oddílů. Děti sou-
těžily pouze v bězích a to od 200 
do 600 m. Celkem se závodů 
zúčastnilo 49 dětí v přípravko-
vém věku. Ti nejlepší si odvezli 
medaile a všichni něco dobrého 
na zub. Od října se pak rozjely 
tréninky přípravek, které navště-
vovalo na 30 dětí. Skupinky byly 
rozděleny na děti z 1. – 2. třídy a 
3. – 5. třídy,“ popisuje začátek 
minulé, třetí sezony přípravky, 
Lukáš Přichystal.

A židlochovičtí nelenili ani o 
adventu. „V době vánoční jsme 
uspořádali závody rodinných 
týmů. Samozřejmě s důkladným 

rozcvičením a zahřátím, hrami 
jako na tréninku tak, aby si rodi-
če vyzkoušeli něco z toho, co s 
námi děti běžně dělají. Byla to 
velmi povedená akce, a proto 
na následující školní rok plánu-
jeme v každém pololetí udělat 
jeden přípravkový trénink pouze 
pro rodiče.“

Zima utekla jako nic a v Žid-
lochovicích se začali připravo-
vat na 3. ročník Šmoula Cupu, 
který proběhl 20. dubna. Prvně 
bylo potřeba pozvat další týmy: 
„Obeslali jsme šest okolních škol 
a nakonec čtyři přijely. Jedna 
ze škol se ani neozvala a v dru-
hé paní učitelka, ač slibovala 
dětem účast, také nepřijela. 
Situace je to velmi smutná...“ Na 
ty, kdo dorazili ale čekaly ňam 
šmoulí dorty. A za jaké že klání je 
malí sportovci dostali? „Tento rok 
jsme soutěžili ve sprintu na 50 m 
př. se startem z lehu na břiše, šta-
fetovém běhu, překážkové drá-
ze, hodu kometkou. Nakonec 
jsme zařadili hru ‚Seber a škod‘, 
při které se adrenalin vyplaví na 
sto procent. Vítězem se stala ZŠ 
Hrušovany u Brna, vedená pa-
nem učitelem Šimovcem,“ popi-
suje šmoulí závodění Přichystal.

A blížil se konec školního roku. 
„Najít termín pro naši největší 
akci se zdálo být skoro nemož-
né, ale nakonec se to povedlo a 
28. června, tedy v předposlední 
školní den a za krásného tropic-

Školní atletický klub Židlochovice chystá start své čtvrté sezony

Pavla Pražáková kého počasí, se uskutečnil 3. roč-
ník atletického mítinku přípravek 
na hřišti ZŠ Židlochovice. K naší 
radosti se těchto oblíbených 
závodů zúčastnilo 79 dětí z oddí-
lu VSK Univerzita Brno, TJ Sokol 
Přísnotice, AC Moravský Krum-
lov, AC Moravská Slávie Brno, 
a také děti z okolních vesnic a 
místních Židlochovic. Aby toho 
nebylo málo, tento rok soutěžili i 
rodičové! Našlo se devět mami-
nek a devět tatínků, kteří sou-
těžili ve zvláštní kategorii a stejně 
jako děti o poháry.“ Jaké byly 
letos disciplíny? „Pro 3. ročník 
jsme zvolili: 50 m překážek, hod 
raketkou, skok do dálky a běh na 
257 m. Ti nejlepší získali poháry a 
vítěz i tričko závodu,“ přibližuje 
Přichystal lákavé ceny a dodá-
vá: „Na veškeré organizaci se 
podíleli žáci a žákyně základní 
školy Židlochovice, oddílu ŠAK 
Židlochovice-dohromady to 
bylo více jak 20 dětí. Velký dík 
patří panu Petru Kotyzovi z VSK 
Univerzita Brno, který nám velmi 
pomáhá s ozvučením závodů a 
zajištěním potisku triček. Poděko-
vání patří také panu Stanislavu 
Juránkovi za zajištění poháru. Z 
celé akce byl pořízen záznam 
do kabelové televize v regionu 
Židlochovicko.“

Židlochovické děti prostě rády 
závodí, takže se během roku 
zúčastnily i dalších klání: Brněn-
ského běžeckého poháru, na 

jaře pak Zajícové ligy v Ivanči-
cích, Zmrzlinové olympiády v 
Brně u pana Petra Punčocháře, 
atletického mítinku v Jehnicích. 
Mezi nejúspěšnější atletické 
naděje během roku patřili: Ště-
pán a Kryštof Hanek, Anna Šubo-
vá, Adéla Sigmundová, Adéla 
Kelblová, Iveta Holešinská, Mile-
na Moudrá, Matěj Krčka a Mirek 
Sopoušek.

Co se v Židlochovicích chystá 
příští rok? „Budeme pokračovat 
v pořádání závodů pro nejmen-
ší. V září proběhnou 2. běžecké 
závody přípravek, v dubnu čtvrtý 
ročník Šmoula Cupu a na konec 
školního roku opět chystáme už 
čtvrtý atletický mítink přípravek. 
Atletické přípravky budou v 
novém školním roce trénovat ve 
skupinkách 1. – 3. třída, 4. – 5. tří-
da, pokud se najde někdo, kdo 
by vedl i atletickou školku tak 
budeme jen rádi,“ uzavírá Lukáš 
Přichystal.

Z webových stránek Českého atletic-
kého svazu: http://www.atletikapro-
deti.cz. 

Za fi nanční podporu děkuje oddíl 
Sdružení při ZŠ Židlochovice, městu 
Židlochovice, obci Žabčice, fi rmě Fit-
sport a Papírnám Moudrý.

„Kdo je Josef Gajda, proč nese 
nohejbalový turnaj  jeho jméno, 
v kterém roce se s nohejbalem 
začalo a kdo byl otcem zakláda-
jící myšlenky...“  to vše se mi honi-
lo hlavou, když jsem se vypravila 
v sobotu 1.září na staré hřiště u 
zvonice  „ na Starec „, abych 
svou účastí podpořila nominova-
ný rodinný tým.  Letos celkem 10 
tříčlenných týmů sportovců ve 
věkovém rozpětí 20 - 62 let zde 
bojovalo o titul vítěze 3.ročníku 
Memoriálu Josefa Gajdy....

Organizace turnaje pod tak-
tovkou Pavla Melouna a Libora 
Kafky plynula s lehkostí, všichni 
byli spokojeni a sportovní zápal 
hráčů byl přesně takový, jaký  k  
boji o vítězství patří.  Horké hlavy 
dle potřeby zchladilo „Kafkovo“ 
pivo a k dobré pohodě nejen 
hráčů, přispívaly i výborně zauze-

né grilované cigárky. A vítězem 
se stala dobrá věc... 

A kdo je tedy ten pan Gajda? 
Pánská část obyvatel našeho 
města by zcela jistě odpovědě-
la se stoprocentní přesností, ale 
dobré věci jsou vzácné a je vhod-
né si je občas připomenout...   
Josef Gajda je otec myšlenky 
prvního nohejbalového turnaje, 
hraného v roce 1986, kdy spo-
lečně s Ivanem Domesem, Jiřím 
Šnajnarem, Honzem Puklem „ jen 
tak  od stolu u piva“ položili  vel-
mi pevný základ k dodnes trvají-
cí silné tradici. Turnaje se konaly 
každoročně, až do doby kdy 
panu Gajdovi docházely životní 
síly. V té době postupně došlo až 
na několik let k úplnému utlume-
ní FC Kafkazanu, než  Libor Kafka 
a Pavel Meloun znovu obnovili 
jeho činnost. Jako vzpomínku na 
kamaráda, velkého srdce spor-
tovce, nese Kafkazan už od roku 
2010 jméno Josefa Gajdy. 

Memorial Josefa Gajdy - nohejbalový turnaj trojic
aneb Jak se žije u Kafků

Milena Moudrá A že u Kafků se odjakživa rodi-
la spousta výtečných nápadů 
je jasná věc, a že u Kafků se na 
kamarády nezapomíná, svědčí i 

fakt, že na zdech u kulečníkové-
ho stolu visí tabulka turnaje, který 
nese název: Turnaj Petra Brab-
ce.... in memoriam 

foto: Milena Moudrá
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Okénko infokanálu
Na úvod říjnového okénka 

musím s radostí konstatovat 
jednu dobrou zprávu a to, že 
dlouhodobé potíže se špat-
nou kvalitou zvuku pod tex-
tovým zpravodajstvím  jsou 
již minulostí, za což vděčíme 
panu A. Kvasničkovi.  Naše 
snaha  je v současné chvíli 
směrována především na 
stále se opakující problémy 
s trhaným obrazem u texto-
vých zpráv i videa.

Redakce infokanálu se také 
snaží i nadále přinášet aktuál-
ní zpravodajství  ze života ve 
městě a náš tým, ve složení 
M. Moudrá a L. Betášová, 
pomalu připravuje zajímavé 
novinky do vysílání, kdy Vás 
formou krátkých fi lmových 
dokumentů  seznámíme s 
jednotlivými obcemi regionu 
Židlochovicka . Tento projekt 
je teprve v začátcích, ale 
věřím, že se nám podaří jej 
úspěšně zrealizovat.

Upozornit bych chtěla také 
na internetové  stránky měs-
ta, kde v sekci regionální 
videomagazíny naleznete 
dalších 6 nových, již odvysíla-
ných reportáží.

Vlastníte-li zajímavé foto-
grafi e z Vašeho  letního ces-
tování, o které se rádi podě-
líte s našimi diváky, nebo 
jiné příspěvky nekomerční-
ho charakteru, neváhejte a 
kontaktujte infokanal@zidlo-
chovice.cz 

Konec okénka patří výčtu 
nově připravovaných repor-
táží. Jednou z nich je při-
nejmenším zajímavá video-
reportáž s E. Vyhlídalem  z 
městského archivu, kterou by 
si neměli nechat ujít milovní-
ci historie, pod názvem Zví-
davá kamera na návštěvě 
v archivu města, která vás 
osloví právě v den vzniku 
samostatné ČSR, dále sestřih 
Židlochovických hodů 2012 
a jiné zajímavé reportáže a 
dokumenty z událostí  uspo-
řádaných nejen v našem 
městě.

Našim největším přáním je 
nejen kvalitní obraz u vysí-
laného videa, ale také spo-
kojený divák u obsahu tex-
tových zpráv Regionálního 
zpravodajství. Jsme tu pro 
VÁS, jsme otevřeni NOVÝM  
nápadům, ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ 
NÁZOR….

Děkuji za Vaši dosavadní 
přízeň a přeji Vám příjemné 
sledování našeho vysílání 
Regionálního zpravodajství

Lenka Betášová

Zřízení naučné stezky navazu-
je na vyhlášení Národní přírodní 
rezervace „Krumlovsko-rokyten-
ské slepence“ v roce 2005, její-
mž posláním je ochrana vzác-
ných rostlinných a živočišných 
společenstev, lesostepí a lesů v 
zajímavě členitém údolí mean-
drujícího toku řeky Rokytné s při-
lehlými slepencovými skálami.

Naučná stezka byla realizová-
na městem Moravský Krumlov za 
fi nanční podpory Skupiny ČEZ, 
slavnostní otevření naučné stez-
ky se uskutečnilo 16. října 2007 v 
Moravském Krumlově na „Střel-
nici“. 

Účelem naučné stezky je 
prostřednictvím informačních 
panelů přehlednou a ucelenou 
formou seznámit moravskokrum-
lovskou veřejnost a návštěvníky 
města s historickými a přírodními 
zajímavostmi v lokalitě přírodní 
rezervace.

Celková trasa naučné stezky 
měří 15km a je zde instalováno 
12 informačních panelů s mapo-
vým přehledem o průběhu stez-
ky pro snadnou orientaci. 

Tip na výlet
Naučná stezka Krumlovsko – rokytenské slepence

Tématicky zaměřené panely 
podávají zajímavé informace, 
např. o historii města a zámec-
kém parku, hradišti Rokyten a 
řece Rokytné, Mariánské studán-
ce, národní přírodní rezervaci 
a stepních a lesních společen-
stvech v ní, doplněné fotogra-
fi emi.

Naučná stezka začíná u vstu-
pu do dolního zámeckého par-
ku, vede zámeckým tunelem do 
lokality zvané „Střelnice“ a dále 
po modrém turistickém značení 
ke kapli sv. Floriána. 

Ing. Marie Brücková Odtud je stezka směrována 
ke kapli Panny Marie u Rokytné 
(Mariánská studánka) a dále 
příjemnou cestou do Rokytné. Z 
Rokytné lze pokračovat podél 
toku řeky směrem k Budkovicím 
a Krumlovským lesem až k měst-
ské lesovně nebo zpět kaštano-
vou alejí do Mor. Krumlova.

Ať už projdete celou trasu stez-
ky, nebo si vyberete jen určitý 
úsek, zcela jistě Vám procházka 
v kterémkoliv ročním období při-
nese příjemné zážitky z pobytu v 
přírodě.

Nedělní slavnost na zámku v 
Židlochovicích přilákala letos na  
tisíc příchozích návštěvníků.

Již od 10 hodin zahájil kejklíř 
Jonáš, na nádvoří před zám-
kem, svá akrobatická vystoupení 
určená nejen malým divákům. 

Stánky s řemeslnou výrobou, 
výborným burčákem z místních 

Zámecká slavnost

sklepů a pochoutkami pro mlsné 
jazýčky doplnil bohatý kulturní 
program nedělního dne.

Prohlídky zámku, který je pří-
stupný pouze v den konání slav-
nosti, probíhaly po celý den a 
těšily se obrovskému zájmu náv-
štěvníků.

Podmračené dopoledne 
poté vystřídalo odpolední hře-
jivé sluníčko a v tu chvíli právě 
zahajovala skupina historického 
šermu odpolední program, který 

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

byl naplánován na 13 hodinu, 
„Pohádkou, nepohádkou“. 

Následovalo vystoupení sou-
boru z partnerského města 
Gbelan a po nich známého 
mužáckého souboru Švarcavan 
z Nosislavi. 

Celý kulturní program se ode-
hrál, již tradičně, na slunečné 
terase židlochovického zámku, 
kde se mohli diváci podívat také 
na vystoupení lukostřelce a jeho 
malých učedníků. Po pohádce 
se většina dětí, které byly inspi-
rovány předchozím rytířským 
vystoupením, zapojila do sou-
těžení se šermířskou skupinou a 
vybojovala si tak vlastní Rytíšřský 
glejt. Nutno říci, že tato část sou-
těží byla doslova v obležení až 
do samého ukončení slavnosti.

Nedělní odpoledne doplnilo 
MC Robátko na Robertově vile, 
kde bylo pro děti připraveno 
celkem pět, dětem dobře zná-
mých, pohádek.

Samotný večer Zámecké slav-
nosti patřil již tradičnímu koncer-
tu na zámku, kdy plně vyproda-
nému koncertnímu sálu vévodila 
jazzová zpěvačka Hana Robin-
son.

Kaple sv. Floriána nad Moravským Krumlovem | ilustrační foto

Skupina Historického šermu CARPE DIEM | foto: Lenka Betášová
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Podle klimatických charakte-
ristik to tak úplně nevypadá, ale 
pocitově máme za sebou velmi 
teplé léto. Tento pocit byl navo-
zen velkým počtem extrémně 
horkých dnů, a proto se nemůže 
vůbec divit, že byl v polovině srp-
na dokonce překonán historický 
rekord maximální teploty pro Žid-
lochovice (alespoň za posledních 
22 let). Z hlediska srovnání průměr-
ných teplot a letních a tropických 
dnů se umístilo letošní léto na 4. 
místě (v počtu tropických dnů 
dokonce na 2. místě). S výjimkou 
vysokých teplot nás ale žádné 
jiné mimořádnosti nepostihly a tak 
si můžeme v klidu rozebrat jednot-
livé letní měsíce podrobněji.

Letošní červen byl ve znamení 
typického letního počasí. V první 
polovině převládal medardov-
ský charakter, který částečně 
snížil srážkový defi cit předcho-
zích měsíců, v druhé polovině se 
výrazně oteplovalo a počasí bylo 
ve znamení horkých letních dnů s 
teplotami (i rekordními) výrazně 
převyšujícími tropickou třicítku. 
Průměrná teplota +20,05°C byla 
slabě nadnormální (odchylka 
+1,37°C), srážek spadlo mírně 
nadprůměrné množství (93,6mm 
představuje 153,2% normálu). Prů-
měrný byl počet letních dnů (17), 
dvojnásobný byl počet tropických 
dnů (8). S deštivým počasím sou-
visel i nadprůměrný počet bouřek 
(8, průměr jsou 3). Na maximální 
(a zároveň rekordní od roku 1990) 
hodnotu +36,1°C vyšplhala teplo-
ta posledního červnového dne. 
Vzhledem k dlouhodobému trvá-
ní teplého počasí jsem v 5 přípa-

dech přepisoval rekordní teploty 
pro příslušné dny. Minimální tep-
lotu +5,2°C jsem zaznamenal 6. 
června. Tropickou noc (teplota 
neklesne pod +20°C) jsem neza-
znamenal. Vzhledem k teplému 
charakteru počasí dozrály meruň-
ky (ty, které nezahubil velikonoční 
mráz) již 24. června.

Nejteplejším červnem se stal 
ten v roce 2003. Byl silně teplotně 
nadprůměrný (odchylka +3,32°C 
od normálu). Srážkově pak byl 
extrémně podnormální, napršelo 
jen 16% obvyklého množství. Nej-
teplejším dnem tohoto měsíce byl 
11. červen s maximální teplotou 
+34,5°C. Dnů s teplotou nad 30°C 
pak bylo za tento měsíc celkem 
12. Nejchladnějším červnem byl 
ten v roce 1991, s průměrnou tep-
lotou +16,6°C (odchylka -2,08°C). 
O chladném rázu vypovídá sku-
tečnost, že maximální teplota 
byla „jen“ +29°C a letních dnů 
bylo pouze 6. Proto se také sklizeň 
meruněk posunula až do následu-
jícího měsíce.

Letošní červenec byl pravým 
letním měsícem a možná pro 
některé z nás až příliš. V celkovém 
součtu teplotních a srážkových 
charakteristik se blížil dlouho-
dobým hodnotám, ale značný 
počet nadprůměrně teplých dnů 
vyvolával pocit horkého měsíce. 
Měsíc začal tropickým počasím, 
které trvalo zhruba celou první 
dekádu. Dále mělo počasí spíše 
proměnlivý charakter s občasnými 
srážkami. Další oteplení nastalo až 
v samém závěru měsíce. Průměr-
ná teplota +21,55°C byla v mezích 
normálu (odchylka +0,89°C), 
srážek spadlo téměř normální 
množství (64,7mm představuje 
96,6% normálu). Vyšší byl počet 
letních a tropických dnů. Celkem 
se vyskytlo 22 letních (průměr je 
20) a 12 tropických dnů (průměr 
je 8). Maximální teplotu měsíce 

Horké léto 2012

Ing. Karel Král

+36,8°C jsem zaznamenal 6. čer-
vence a ještě v dalších 5 dnech 
přesáhla teplota hodnotu +35°C. 
Minimální teplotu +10,2°C jsem 
naměřil 13. července. Vyskytly se 
2 tropické noci s minimální teplo-
tou nad +20°C. Bouřka se objevila 
v 5 případech. Sklizeň obilí začala 
letos v mírném předstihu a to již 8. 
července. V úvodu měsíce jsem v 
7 dnech přepisoval rekordní tep-
loty.

Nejteplejším červencem se stal 
ten v roce 2006 s průměrnou tep-
lotou +23,3°C (odchylka +2,64°C) 
s 26 letními a 17 tropickými dny. 
Nejchladnější červenec byl v 
roce 2000 s průměrnou teplotou 
+17,8°C (odchylka -2,86°C), kte-
rý byl současně značně deštivý 
(179% normálu). Bylo zazname-
náno jen 9 letních a 2 tropické 
dny (s maximální teplotou 3. čer-
vence +33,3°C), ale také 21 dní s 
deštěm.

Srpen se svými projevy a cha-
rakteristikami velmi podobal před-
chozímu prázdninovému měsíci, 
jen srážek bylo asi ¼ méně. Prů-

měrná teplota +21,60°C byla slabě 
nadnormální (odchylka +1,43°C), 
srážek spadlo slabě podnormál-
ní množství (46,2mm představuje 
78,7% normálu). Během celého 
měsíce převládalo teplé a slu-
nečné počasí, které bylo občas 
a vždy jen krátkodobě vystřídáno 
příjemným ochlazením. Podobně 
jako v červenci byl vyšší počet 
letních dnů (23) a také tropických 
dnů (14=dvojnásobek průměru). 
Jednou mimořádností se srpen 
od července odlišoval. Podobně, 
jako v celé republice (hlavně v 
Čechách), tak i v Židlochovicích 
padl „historický“ teplotní rekord. 
Dne 20. srpna vyšplhala teplota 
až na hodnotu +38,6°C (byl tak o 
0,1°C překonán rekord z 13. srp-
na 2003). Nad +35°C se teplota 
dostala již jen v 1 dnu. Minimální 
teplotu +9,0°C jsem naměřil 14. 
srpna. V měsíci se objevily 3 dny 
s bouřkou, ve 2 případech jsem 
přepisoval maximální a v 1 přípa-
dě minimální teplotu. 

Nejteplejším srpnem byl ten v 
roce 1992 s průměrnou teplotou 
+23,2°C a odchylkou +3,03°C. V 
tomto roce bylo zaznamenáno 28 
letních a 13 tropických dní a 4 tro-
pické noci (s minimální teplotou 
neklesající pod 20°C). Nejchlad-
nějším srpnem byl ten v roce 2006 
s průměrnou teplotou +17,1°C 
(odchylka  -3,07°C) a 145,9mm 
srážek (248%) a maximální teplo-
tou pouze +29,8°C. 

Pro dovolené u vody bylo tedy 
letošní horké léto příznivé, ale 
pro zemědělce se příliš nepřed-
vedlo. Léto pak vydrželo ještě 
v první dekádě září (2x teplota 
přes +30°C), poté již po deštivé 
epizodě a ochlazení nastoupilo 
podzimní počasí. Na židlocho-
vické hody nám počasí zacho-
valo poměrně přívětivou tvář (a 
to i přes relativně chladnější ráz) 
a tak doufejme, že tomu bude i 
nadále. Snad se příroda postará 
alespoň o kvalitní úrodu vína, když 
už nás zaskočil zákaz prodeje tvr-
dého alkoholu. A pokud by se 
tak nestalo, snad si v rozmanitosti 
podzimního počasí najdeme i jiné 
radostné okamžiky.

ilustrační foto

ilustrační foto
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1892
Josef Štěrba byl výborným hodi-
nářem. Narodil se r. 1859 v Čelad-
né, hodinářství se vyučil ve Vídni, 
pak přesídlil do Židlochovic, kde 
si 16. října 1892 otevřel svou živ-
nost. Nejprve bydlel v Nosislavské 
ulici, později na náměstí v dneš-
ní požární zbrojnici. A zde také 
vytvořil unikátní dílo, na němž 
pracoval plných 36 roků – jemný 
hodinový stroj vážící 35 kilogramů 
a ukazující přesný čas na celém 
světě. Tyto hodiny mají normál-

ní ciferník, který ukazuje pražský 
čas. Kyvadlo je ukončeno velkým 
kotoučem, na kterém je upro-
střed ciferník, který ukazuje rok. Je 
vypracován od roku 1934 do roku 
1958. Hodiny ukazují kolikátého je, 
který je měsíc, který den v týdnu 
a po obvodu kyvadla jsou hodiny 
nařízené na čas v těchto jednot-
livých městech: Vídeň, Moskva, 
Londýn, Ženeva, Madrid, New 
York, Řím, Peking, Berlín, Paříž, 
Brusel, Jeruzalém, Cařihrad, Nea-
pol, Kairo. Stroj je poháněn čtyřmi 
pery. Dvě jsou na chod, dvě na 
bití. Kladívko stroje odbíjí čtvrtě 
na menším zvonku a po čtyřech 

Dvojka v dějinách Židlochovic - 9. část

Mgr. Karel Vavřík úderech se pootočí a na větším 
zvonku odbíjí celé hodiny. Další 
zvláštností stroje je zařízení na pře-
stupný rok. Pro normální rok má 
stroj kolečko o 365 zoubcích. Když 
má býi 29. února, rozevře se toto 
kolečko a samočinně se vsune do 
zoubků zoubek pro 29. únor. 

1962
V sobotu 20. října se konalo v kino-
sále místní sokolovny neobyčejné 
představení: po prvé zde bylo 
uskutečněno mistrovské utkání 
I. ligy v zápase řecko-římském 
a ve volném stylu mezi družstvy 
Rudé hvězdy Brno a Tělovýchov-

nou jednotou Slovan Teplice. V 
družstvu Rudé hvězdy startoval 
reprezentant ČSSR Rudolf Hrubý, 
dále juniorský přeborník Marcel 
Míček a Ondrej Korim.  V družstvu 
Teplic pak mj. i reprezentant a 
mistr sportu Vojtěch Toth. 

1952
Reprezentačního honu 24. října v 
polesí Termanec se zúčastnili čs. 
ministři Václav Nosek, Dr. Kyselý, 
Dr. Alois Neumann, Dr. Josef Ploj-
har, Jan Werich, Hynek Dewetter 
a generál Lomský.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Zámecká zahrada byla jistě 
zřízena v dobách, kdy byl zámek 
trvale obydlen šlechtou. Zahradu 
využívala k pěstování zeleniny, 
ovoce, květin, ale také saze-
nic keřů a stromů pro parkovou 
výsadbu. Sazenice cizokrajných 
stromů se dovážely.

K zahradní produkci sloužily 
také skleníky a pařeniště. U zahra-
dy byla také oranžérie – proskle-
ná stavba, obvyklá u většiny pan-
ských sídel. Práce v zahradě řídili 
zkušení zahradníci. Zahradní pra-
covní personál byl využíván také 
na práce v zámeckém parku. 

Po pádu Habsburků v roce 
1918, kdy lesní správě připadl 
mimo jiné i zámek, park a zahra-
da, byla do značné míry zacho-
vána dosavadní praxe jejich 
využívání. Samozřejmě byly brá-
ny v úvahu potřeby a možnosti 
nového uživatele. 

Kdo nahlédl do zámecké 
zahrady v roce 1937 (podle 
pamětníků) mohl zjistit, že zámec-
ká zahrada byla prosperující 
zahradnictví, tehdy největší v 
Židlochovicích. Měla k tomu veš-
keré vybavení na tehdejší úrovni 
– skleníky, pařeniště, závlahový 
systém. V zahradnictví pracoval 
stálý personál. Zahradní produkty 
už nebyly dodávány do zámec-
ké kuchyně, ale byly prodávány 
zákazníkům v drobném prodeji 
přímo v zahradě. 

Zahradníkem, který v té době 
veškeré práce řídil, byl Jiří Fišer. 
Nosil lesnický stejnokroj a namís-
to zelených lesnických výložek 
měla jeho uniforma výložky hně-
dé barvy s distinkcemi služební-
ho zařazení. Stejnokroj dodával 

zahradníkovi větší vážnosti v jeho 
postavení jak u zahradního per-
sonálu, tak navenek. Pan Fišer 
však v určitých situacích nevá-
hal stejnokroj odložit a zařadit 
se na jakékoliv pracovní místo v 
zahradě. Byl posledním uniformo-
vaným zámeckým zahradníkem 
pracujícím na vysoké profesionál-
ní úrovni.

Známé jsou také jeho pochůz-
ky parkem spolu s vedoucím lesní 
správy, při kterých byly určovány 
potřebné zahradnické zásahy v 
parku a způsob jejich provedení. 

To je epizoda jednoho zahrad-
níka zámecké zahrady vysle-
dovaná pamětníky, která dává 
možnost nahlédnout do poměrů 
zámeckého zahradnictví v několi-
ka desetiletích počínaje třicátými 
lety. 

Když zahradník Fišer odešel 
do důchodu a odstěhoval se do 
Čech, odkud pocházel, byl teh-

Vlastivědný klub
Zámecká zahrada v minulosti a dnes

dejší rozsah zahradnických prací 
postupně zmenšován a zužován, 
a to na míru potřeb vymezených 
lesní správou. Při tom byl snižo-
ván i stav pracovního personálu. 
Následovalo období, kdy zámec-
kému zahradnictví postupně 
vládly dvě ženy, vyučené zahrad-
nice, se snahou využívat tehdejší 
kapacitu zahrady k produkci 
výrobků zhodnocovaných drob-
ným prodejem.   

Když lesní závod naznal, že 
zámecké zahradnictví ztrácí 
schopnost odolávat vnější okolní 
profesní konkurenci a zahradnic-
tví už není pro něj odpovídajícím 
ekonomickým přínosem, zahrad-
nictví zrušil a pozemky pronajal 
zahrádkářům z řad zaměstnanců 
lesního závodu. 

Při tom všem povídání musíme 
však vzít v úvahu původní rozlo-
hu zámecké zahrady. Nesmíme 
zapomenout, že byla mnohem 

větší. Ve své celistvosti sahala 
západní hranicí až k silnici do 
Hrušovan. Na dvou třetinách její 
původní rozlohy byl postaven 
areál základní školy*) včetně škol-
ních hřišť. 

Také tato část zámecké zahra-
dy se před záborem obdělávala 
víceméně polním způsobem. Byl 
tu také jabloňový sad značné 
výměry. 

Součástí původní velké zahrady 
byla také ze všech stran obezdě-
ná samostatná zahrada, kterou 
až do zániku zahradnictví užívali 
vedoucí lesní správy (do padesá-
tých let lesní rada). Ti sídlili ve vile 
naproti gymnáziu. Vila byla poz-
ději zrekonstruována na čtyři byty 
pro zaměstnance lesního závodu 
a obezděná zahrada dána k dis-
pozici uživatelům bytů.

*) s vytyčováním v ZŠ se začalo v r. 1957, ško-
la byla dostavěna v r. 1960.

pokračování v dalším čísle

Zahradní domek v současnosti | foto: Michal Nicák

9Historické okénkowww.zidlochovice.cz

Z poznámek Augustina Vlašice 
zpracoval Mgr. Karel Vavřík
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Řádková inzerce:

Máte doma menší ledničku a nevíte co s ní? 
Darujte ji MC Robátko. Více info na krouzky@
mcrobatko.cz nebo na tel.: 776 719 303

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve 
vlastnictví možno s chatou. Finance mám. Tel.: 
774 248 403. 

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno 
stavební (větší i menší). Prosím nabídněte. Rychlé 
jednání. Tel.: 776 637 839. 

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším 
stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213. 

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ (větší i menší i 
ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. 
Jsem přímý kupec. Tel.: 608 730 043. Zn. Brno i 
okraj. 

Prodej cihlového bytu 2+1 v Židlochovicích v 
Masarykově ulici. Celková plocha bytu 51 m2, 
plastová okna, balkon, 2 x sklep, půda, dům po 
rekonstrukci. Cena 1 290 000 Kč, Tel.: 603 198 
055. 

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.



11Inzercewww.zidlochovice.cz
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3. 10., 16:00 | Vernisáž výstavy Romany Galbiati - BAREVNÝ SEN
místo: vestibul městské knihovny

3. 10. | POSTAVME ŠKOLU V AFRICE IX
Charitativní sbírka na podporu vzdělání v Etiopii. 
pořádá: Skauti Židlochovice

4. 10., 9:00 - 17:00 | KOLÁČ PRO HOSPIC
místo: náměstí Míru

6. 10., 7:20 | ZE SILŮVEK NA HLÍNU
místo: odjezd v 7:28 hodin z nádraží Hrušovany
pořádá: Klub turistů Židlochovice

6. 10., 9:00 | ENERGY DAY - tříhodinovka cvičení
vstupné: 250 Kč
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice, 

www.orelzidlochovice.cz

13. 10., 10:00 | VÝROBA DRÁČKŮ
Výtvarný kroužek pro rodiče a děti. Vede Slávka Mžíček.
vstupné: zdarma/členské dítě, 30 Kč/nečlenské dítě
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

14. 10., 14:00 | DRAKIÁDA
místo: sraz u radnice na náměstí
pořádá: Skauti Židlochovice

14. 10., 15:30 | HRNEČKU VAŘ! - Divadlo Neslyším
vstupné: 20 Kč/členské dítě, 40 Kč/nečlenské dítě
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

14. 10., 18:00 | INSPIRO KINO - MFF JEDEN SVĚT, ČAJOVNA
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

17. 10., 16:00 - 20:00 | Kurz DOMÁCÍ A PŘIROZENÁ LÉČBA NEMOCÍ
Kurz se koná v rámci projektu “Zdraví do rodin z Židlochovicka“
přednáší: MUDr. Judita Hofhanzlová, lékařka, homeopatka
vstupné: 250 Kč členové MC Robátko / 300 Kč ostatní 
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

21. 10. | ZAHÁJENÍ ŽIDLOCHOVICKÉ SQUASHOVÉ LIGY
Pro amatérské hráče všech výkonnostních skupin, včetně začátečníků. 
Hrajete za zvýhodněné ceny. Vyzkoušíte nové spoluhráče.
registrace: do 21. 10. 2012
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

21. 10., 15:00 | ZAHÁJENÍ 2. ŽIDLOCHOVICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY
Pro všechny nadšence bowlingu. Družstvo min o 3 hráčích. Pro 
registrované hráče zvýhodněný poplatek za pronájem dráhy!
registrace: do 10. 10. 2012
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

14. 10., 18:00 | Cestopistné povídání s čajovnou - ISLAND
Čajovna začíná již v 17:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO 

27. 10., 14:00 | ŠETRNÁ LÉČBA AKUTNÍCH NEMOCÍ U DĚTÍ 
I DOSPĚLÝCH 
Pomoc při menstruačních potížích, v těhotenství, při potížích kojení a 
novorozeneckých kolikách, úleva při bolestech hlavy.
vstupné: dobrovolné
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

Charitativní sbírka na podporu 
vzdělání v Etiopii.

Darujme dětem v Etiopii 
budoucnost. Postavme jim 
školu! Postavme školu v Africe 
je veřejná sbírka, pořádaná 
společností Člověk v tísni a 
Junákem – svazem skautů a 
skautek ČR, zaměřená na stavbu 
škol a podporu vzdělávání v 
Etiopii.

Proč právě Etiopie? Téměř 
každé druhé dítě v Etiopii nechodí 
do školy. Často prostě proto, že 
v jeho okolí žádná škola není. 
Etiopie je jednou z nejchudších 
zemí světa a míra negramotnosti 
je tady až 60 %. Budováním škol 
a vzděláváním místních učitelů 
se snažíme lidem pomoci dostat 
se ze začarovaného kruhu 
chudoby. Doposud jsme v Etiopii 
vybudovali 14 škol pro více než 
3500 dětí. To je stejně, jako všech 
obyvatel Židlochovic. Není 
skvělé, že díky lidem z České 
republiky má tolik mladých lidí 
velkou šanci dobře se uplatnit ve 
společnosti a pozvednout tak její 
celkovou úroveň?

„Naši žáci, kteří se dostanou 
na střední, se prý skoro vždycky 

Postavme školu v Africe IX

poznají, jsou ve vyučování 
aktivní a hlásí se. Často mají 
nejlepší výsledky v celém okresu. 
Zrovna teď se děti z naší střední 
internátní školy v Awasse dostaly 
na vysokou školu.“ říká Ondřej 
Nádvorník, vedoucí etiopské 
mise Člověka v tísni.

Letos se uskuteční již devátý 
ročník sbírky. Od vzniku 
spolupráce se na projektu 
podílely tisíce skautů a skautek. 
„Pro děti je sbírka možností, jak o 
pomoci nejen mluvit, ale hlavně 
konkrétními činy skutečně 
pomáhat. Sami skauti a skautky 
totiž do projektu mohou zapojit 
i své spolužáky nebo rodinu,“ 
vysvětluje koordinátorka sbírky 
Mariana Ermlová. 

Již sedmým rokem se sbírka 
uskuteční i v Židlochovicích, a to 
stejně jako v desítkách dalších 
měst České republiky v termínu 1. 
– 7. října. Za uplynulých 6 sbírek, 
pořádaných v Židlochovicích, 
se nám podařilo vybrat celkem 
75 039 Kč!

Během středy 3. října budete 
moci přispět do kasiček našich 
skautů a skautek, které jistě 
potkáte v ulicích Židlochovic.

V úterý 2. října bude sbírka 
probíhat na místním gymnáziu 
a v průběhu celého týdne na 
základní škole. Pokud byste 
nás nezastihli v ulicích nebo na 
školách a přesto byste chtěli 
přispět, po celý rok můžete posílat 
příspěvky na sbírkové konto 222 
444 555/0300. Další možností je 
zaslat textovou zprávou ve tvaru 
DMS AFRIKA na telefonní číslo 
87777. Cena DMS je 30 korun, na 
konto projektu bude připsáno 27 
Kč. Více informací o celé sbírce 
se můžete dozvědět na www.
skolavafrice.cz

Ondřej Novák
Skauti Židlochovice

ilustrativní foto


