
LISTOPAD 2012 ROČNÍK XXXVI www.zidlochovice.cz

Přivaděč vody z Víru je dobu-
dován

TÉMA MĚSÍCE INFORAMCE Z RADNICE
Volby 2012

Robertova vila, méně aut ...

ROZHOVOR MĚSÍCE
Zdeněk Juris
O radostech i strastech 
židlochovického fotbalu.

SPORT
Výsledkové tabulky - 
basketbal a fotbal

>> strana 1 >> strana 2, 5 >> strana 13 >> strana 14

Přivaděč vody z Víru je dobudován

Nejenom Jižní Moravu trápí 
pozvolné a trvalé snižování pod-
zemní vody. Jedná se o velmi 
závažný problém. Podle někte-
rých prognóz by během několi-
ka let mohly naše studny zcela 
vyschnout. Obrovské problémy 
s dodávkou vody jsou již dnes 
na Břeclavsku. Některé obce, 
ve kterých je vybudován obecní 
vodovod, mají již dnes omezený 
odběr vody.

Město Židlochovice, stejně 
jako ostatní okolní obce, které 
jsou členy Svazku vodovody a 
kanalizace Židlochovicko, jsou 
napojeny na prameniště pitné 
vody ve Vojkovicích. Tato voda 
je čerpána z několika studní v 
tomto prameništi do dvou vodo-
jemů na Výhonu, chemicky 
upravována a dále je samospá-
dem rozváděna do obcí. Tyto 
studny jsou pravidelně monito-
rovány. Zjišťuje se jak kvalita, tak 
také množství vody. Za poslední 
čtyři roky je pokles vody v těchto 
vrtech alarmující.

Vrt 1 - pokles o 70 cm
Vrt 2 - pokles o 90 cm
Vrt 3 - pokles o 50 cm
Vrt 4 - pokles o 40 cm

Pokud by tento pokles pokra-
čoval, bude v horizontu několika 
let vážně ohrožena dodávka pit-
né vody do našich domácností.

Svazku Vodovody a kanali-
zace Židlochovicko se podařilo 
přesvědčit vedení Svazku obcí 
Vírský oblastní vodovod k pro nás 
zásadní investici, kterou je vybu-
dování vodovodního přivaděče 
z Rajhradu do Židlochovic. Finan-
ce na stavbu v celkové hodnotě 
133 mil. Kč jsou z vlastních zdrojů 
sdružení Vírský oblastní vodovod. 
Stavba byla zahájena koncem 
roku 2010 a výstavba přívodního 

číslo 11

Vlastimil Helma
starosta města

řadu byla ukončena v měsíci září 
letošního roku.

Tento nedávno dokončený 
úsek 4. etapy VOV přivádí kva-
litní pitnou vodou z Vysočiny 
do členských obcí dobrovol-
ného svazku obcí Vodovody a 
kanalizace Židlochovicko. Ved-
le Židlochovic jsou to Žabčice, 
Přísnotice, Unkovice, Hrušovany, 
Vojkovice, Blučina a Opatovi-
ce. Bylo položeno celkem 11 km 
vodovodního potrubí DN 400. V 
Židlochovicích se toto potrubí na 
přelomu roku 2012 a 2013 pře-
pojí na stávající přívod vody do 
vodojemu Židlochovice. Prame-
niště u Vojkovic bude zakonzer-
vováno.

Valná hromada svazku VaK 
Židlochovicko ještě o ceně vody 
na příští rok nerozhodla. Vzhle-
dem k napojení na Vírský oblast-
ní vodovod však můžeme před-
pokládat, že v roce 2013 dojde 
k výraznějšímu navýšení ceny 
vodného.

Vodárenská akciová společ-
nost provozuje tyto vodárenské 
svazky: Blansko, Ivančice, Šlapa-
nicko, Tišnovsko, Židlochovicko, 
Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár. 
Cena vodného a stočného je 
tvořena v jednotlivých svazcích, 
a v každém z těchto svazků je 
rozdílná. Působí zde mnoho růz-
ných vlivů. Různý zdroj vody, 
provoz, délka a stáří potrubí atd. 
Vzhledem k tomu, že je naše 
cena v celé oblasti druhá nejlev-
nější, neměla by převýšit ceny v 
jiných svazcích.

Vodárenská akciová společ-
nost je pouze provozovatelem. 
Vlastníkem infrastruktury jsou 
vždy jednotlivé svazky, které od 
Vodárenské akciové společnosti 
dostávají nájemné. To slouží pře-
devším k investicím a opravám 
majetku. Provozovatel vybírá od 
odběratelů vypočítané vodné 

a stočné, ze kterého hradí kro-
mě nájemného také provozní 
náklady, opravy a údržbu svého 
zařízení, likvidaci odpadu, platy 
zaměstnanců, DPH atd. 

Ceny vody za 1 m3 vč. DPH v 
jednotlivých svazcích v r. 2012:

Blansko 40,70
Ivančice 39,00
Šlapanicko 37,73
Tišnovsko 37,28
Židlochovicko 37,67
Jihlava 45,35
Třebíč 45,84
Znojmo 40,60
Žďár 45,00

Voda z podzemního prame-
niště v Březové nad Svitavou a 
povrchová voda z vodárenské 
nádrže Vír jsou míchány v úprav-
ně vody Švařec. Tato kvalitní 
pitná voda je hlavním zdrojem 
pro Brněnskou vodárenskou sou-
stavu, pro další lokality v Jiho-
moravském kraji a pro některé 
obce v kraji Vysočina. Výstavba 
Vírského oblastního vodovodu 
byla zahájena již v roce 1988 a 
jeho podstatná část, tj. přivaděč 
pitné vody z úpravny vody ve 
Švařci až do nedalekých Těšan, 
byla kompletně dokončena v 
roce 2010.

ilustrační foto

A jakou cenu za vodu v 
příštím roce zaplatíme?

Vírský oblastní vodovod



Jak jsme volili do zastupitelstva kraje

Další informace o nakládání s odpady 
v Židlochovicích naleznete v přiloženém 
informačním letáku. V případě dotazů 
kontaktujte pracovníky Městského úřa-
du Židlochovice:

Ing. Zdeňka Koutná
547 426 044
koutna@zidlochovice.cz 
Ing. Barbora Svobodová
547 428 765
svobodovab@zidlochovice.cz

Nový sběrný dvůr

Od 1. 11. 2012 se sběrný dvůr přesou-
vá do nově vybudovaného areálu na 
ulici Topolová (za fotbalovým hřištěm). 
Odpad je přebírán pouze od občanů 
města Židlochovice a to zdarma.

Ing. Milan Komenda
vedoucí Odboru životního prostředí

Zaznamenali jsme ...

okrsek voliči 
v seznamu

vydané 
obálky

volební účast 
v %

odevzdané 
obálky platné hlasy %platných 

hlasů

Komenského ul. 1 482 621 41,90 621 605 97,42

Brněnská ul. 1 278 576 45,07 576 555 96,35

celkem 2 760 1 197 43,37 1 197 1 160 96,91

Počet hlasů odevzdaných pro politické strany v obou židlochovických okrscích

1. místo TOP - 09 270 hlasů 23,27 %

2. místo ČSSD 268 hlasů 23,10 %

3. místo KSČM 210 hlasů 18,10 %

4. místo ODS 165 hlasů 14,22 %

5. místo KDU-ČSL 78 hlasů 6,72 %

Ostatní strany měly zisk hlasů nižší než 5%

Přehled zisků mandátů v Jihomoravském kraji

Kandidátní 
listina č. název počet mandátů v %

60 Česká strana sociálně demokratická 23 35,38 %

43 Komunistická strana Čech a Moravy 16 24,62 %

84 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 14 21,54 %

70 Občanská demokratická strana 7 10,77 %

48 TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj 5 7,69 %

celkem 65 100,00 %

Otevírací doba sběrného dvora
středa 10:00 - 11:30 12:30 - 17:00

čtvrtek 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00

pátek 08:00 - 11:30 12:30 - 18:00

sobota 08:00 - 12:00

Sběrný dvůr Židlochovice | foto: J. Goš | mapa: L. Betášová

Židlochovický vlastivědný 
klub byl neformálně založen 
v dubnu letošního roku jako 
vyústění letitého přání a snad 
i úsilí třech protagonistů myš-
lenky, jejichž zájmem je historie 
města Židlochovice. Pomysl-
nou roznětkou ke konečnému 
rozhodnutí Prof. MUDr. Petera 
Wendsche, Mgr. Karla Vavří-
ka a Mgr. Miroslava Cvrka 
ofi ciálně založit občanské 
sdružení byl podnět pana sta-
rosty Vlastimila Helmy a blížící 
se výročí našeho města. Byly 
sepsány stanovy klubu a kon-
cem května zaslány na Minis-
terstvo vnitra České republiky 
k registraci, kde vše během 
měsíce proběhlo administra-
tivou a bylo zaregistrováno. 
V úterý 28. srpna proběhla i 
první členská schůze, která 
schválila složení rady klubu a 
jeho vnitřní záležitosti. Předse-
dou klubu se stal Prof. MUDr. 
Peter Wendsche. K cílům klu-
bu patří zejména vlastní vlas-
tivědná bádání jeho členů, 
spolupráce s občany města, 
rodáky a sběrateli, s archivy a 
muzei, zpracování a publiko-
vání badatelských výsledků. 
K publikování práce členů 
chceme využít jak vydává-
ní ročenky či samostatných 
publikací, tak i organizování 
tematických výstav, předná-
šek a seminářů. V současné 
době připravujeme náplň 
obsahu internetové stránky, 
zajímavé články do zpravo-
daje města a publikaci o his-
torii města k nadcházejícímu 
140. výročí povýšení Židlocho-
vic na město.

Miroslav Cvrk

Autorkou loga židlochovic-
kého vlastivědného klubu je 
grafi čka Jitka Nečasová.

Chcete se podívat na ulici, 
ve které bydlíte? Můžete se 
po ní dokonce virtuálně pro-
jít. Podívat se na náměstí či 
do obchodů. Nebo se podí-
vat i kamkoliv jinam. Stačí 
si kliknout na showmystreet.
com, uvést jméno města a 
ulici a už se můžete jen divit, 
co dokáže moderní technika.  
Budete překvapeni jedineč-
nými satelitními fotografi emi.

Karel Vavřík
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přístup k přípravě a konání voleb. 
Všechny zápisy byly vypracovány 
bezchybně a včas a bez závad 
předány ke zpracování.

I účast voličů v Židlochovicích 
byla o 6,5 % nad celorepubliko-
vým průměrem. Jen nevím, co 
zbylá „mlčící“ téměř 57% většina 
obyvatel našeho města vlast-

Vlastimil Helma

Děkuji všem členům volebních 
komisí s předsedkyněmi M. Kaluží-
kovou a Ing. D. Kratochvílovu a 
zapisovatelkami Ing. B. Janebo-
vou a I. Paláškovou za jejich sku-
tečně svědomitý a odpovědný 

ně chce, jaké má přání, tužby, 
potřeby, zájmy. Je jim lhostejné 
směřování vedení našeho kraje, 
či udržení gymnázia v Židlocho-
vicích? Ale co bychom chtěli, 
vždyť ve Vlasaticích se zúčastnilo 
posledních voleb jen 24,3% opráv-
něných voličů.

Převzato ze serveru Českého statistického úřadu a z webových stránek města | zpracoval Karel Vavřík



Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno - Vídeň na území ČR

Dobrovolný svazek obcí Cyklis-
tická stezka Brno-Vídeň sdružuje 
obce podél české části cyklistic-
ké trasy z Brna do Vídně. Již od 
svého založení v roce 1996 sou-
středěně pracuje na rozvoji této 
mezinárodní cyklistické trasy. V 
letošním roce byl úspěšně ukon-
čen projekt „Dostavba bezpeč-
ných úseků na cyklotrase Brno 
– Vídeň na území ČR – I. etapa, 
projekt 1, 2 a 3“. Předmětem pro-

Vlastimil Helma
předseda svazku obcí Cyklistická 
stezka Brno - Vídeň

jektu bylo vybudování 13-ti bez-
pečných úseků, nahrazujících ve 
vytipovaných zvláště exponova-
ných úsecích stávající cyklotrasu. 
Stavba probíhala na katastrech 9 
obcí a to v celkové délce 12 751 
m, což představuje 1/6 celé dél-
ky této cyklotrasy na území ČR. 

Realizace byla po zvážení 
majetkoprávní připravenosti úse-
ků rozdělena do tří dílčích pro-
jektů:

Do projektu 1 bylo zařazeno 
11 úseků na 7 katastrech, což 
představuje 9 014 m bezpečné 
cyklostezky: Chrlice (k.ú. Chrlice, 
délka úseku 196 m), 2. Rebešovi-
ce 2 (k.ú. Rebešovice, délka úse-

ku 908 m), 3. Rajhradice 1 (k.ú. 
Rajhradice, délka úseku 543 m), 
4. Rajhradice 2 (k.ú. Rajhradice, 
délka úseku 1 258 m), 5. Rajhradi-
ce 3 (k.ú. Rajhradice, délka úseku 
249 m), 6. Blučina 1 (k.ú. Blučina, 
délka úseku 971 m), 

7. Židlochovice 2 (k.ú. Židlo-
chovice, délka úseku 53 m), 8. 
Přísnotice 1 (k.ú. Přísnotice, délka 
úseku 1 358 m), 9. Pasohlávky 1 
(k.ú. Mušov, délka úseku 1 450 
m). 10. Pasohlávky 2 (k.ú. Paso-
hlávky, délka úseku 614 m), 11. 
Pasohlávky 4 (k.ú. Pasohlávky, 
délka úseku 1 414 m).

Do projektu 2 byl zařazen úsek 
Opatovice 1 na katastru obce 

Opatovice u Rajhradu, což před-
stavuje 445 m bezpečné cyklos-
tezky. 

Do projektu 3 byl zařazen úsek 
Ivaň 2 na katastru obce Ivaň, což 
představuje 3 292 m bezpečné 
cyklostezky. 

Na fi nancování projektu se 
podařilo získat dotační podporu:  
85 % způsobilých nákladů bylo 
hrazeno z  prostředků Regionál-
ního operačního programu NUTS 
II Jihovýchod a 7,5 % z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Na uhra-
zení nezpůsobilých výdajů v cel-
kové výši cca 6 mil. Kč se podílely 
členské obce.

I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3

Přehled dotačních zdrojů na fi nancování způsobilých nákladů

Dílčí projekt 1 Dílčí projekt 2 Dílčí projekt 3 Stavba celkem

Celkové uplatňované 
výdaje v Kč 22.629.869,- 2.031.592,- 3.476.635,- 28.138.096,-

Dotace celkem v Kč 21.570.831,- 1.783.459,- 3.243.919,- 26.598.245,-

Z toho ROP JV v Kč 19.922.628,- 1.646.890,- 2.995.155,- 24.564.673,-

Z toho JMK v Kč 1.648.203,- 136.605,- 248.754,- 2.033.562,-

Cena stavby vysoutěžená ve 
výběrovém řízení se snížila oproti 
rozpočtovaným nákladům téměř 
na polovinu, a proto byl při reali-
zaci stavby kladen důraz na kva-
litní práci a kontrolu technického 
dozoru stavebníka, kterou vyko-
návala VIA ALTA a.s. Třebíč. Přes 
veškerá rizika a komplikovanost 
stavby (liniová stavba rozdělená 
do několika od sebe vzdálených 
úseků) byla realizace dokonče-
na úspěšně, dotace v pořádku 
vyúčtována a bezpečné úseky 
trasy v tuto chvíli mají za sebou 
již první cyklistickou sezónu. Díky 
aktivitě svazku obcí doputovalo 
na vybavenost území od Brna po 
Pasohlávky cca 25 mil. Kč z fon-
dů Evropské unie. O tom, že byly 
tyto peníze účelně vynaloženy, 
svědčí měření provozu na stez-
ce. Statistika říká, že v srpnu 2012 
po cyklostezce přes Židlochovi-
ce projelo 11 000 cyklistů. Věřím, 
že to nejsou poslední prostřed-
ky, které se „Cyklistické stezce“ 
podaří získat.

Závěrem poděkování všem, 
kteří se na realizaci projektu 
podíleli. Investor: Cyklistická 
stezka Brno – Vídeň, dobrovolný 
svazek obcí, Židlochovice; Pro-
jektant: ADOS Brno, Ing. Adolf 
Jebavý; Technický dozor sta-
vebníka: VIA ALTA, a.s., Třebíč; 
Zhotovitel stavební části: Pražské 
silniční a vodohospodářské stav-
by, a.s., Praha; Zhotovitel tech-
nologické části: Partnerství o.p.s. 
Brno; Administrátor dotace: Úřad 
Regionální rady regionu soudrž-
nosti Jihovýchod.ilustrační foto
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Ze zasedání rady města

Výběr z usnesení RM 13. 9. 2012
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o výpůjčce s  
p. Moudrým na část parce-
ly č. 646 k. ú. Židlochovice o 
výměře cca 210 m2 (plocha 
po demolici domu v Nádraž-
ní ulici u nádraží) za účelem 
zbudování a užívání veřejné-
ho parkoviště 
uzavřít smlouvu o dílo na 
vypravování projektové 
dokumentace pro stavební 
povolení na akci Regenerace 
panelového sídliště Židlocho-
vice-IV. etapa s fi rmou ing. Jiří 
Šerek, Josefy Faimonové 14, 
Brno
uzavřít smlouvu o výpůjčce s 
fi rmou Outulný uzavřený inves-
tiční fond a.s. na část parcely 
č. 648/1 v k. ú. Židlochovice o 
výměře cca 1560 m2 (plocha 
u Penny) za účelem zbudová-
ní a užívání veřejného parko-
viště 
vzhledem k tomu, že byla 
podána pouze jedna nabíd-
ka, která nedosáhla před-
pokládané výše kupní ceny, 
neprodat bytový dům č. p. 
52, ulice Komenského v Židlo-
chovicích
upravit současný projekt spor-

tovního areálu u školy tak, 
aby bylo možné požádat o 
dotace v rozsahu: oploce-
né víceúčelové hřiště, šatny 
se sociálním zařízením, školní 
fotbalové hřiště, doplňkové 
stavby (přípojky, cesta, par-
koviště, osvětlení)
o tréninkovém hřištu za fot-
balovým stadionem na p. 
č. 558/2, 558/3, 558/4 a část 
558/5, které bude užíváno 
více organizacemi – fotbalis-
té, hasiči a kynologové 

RM schvaluje:
přijetí rozpočtového opatření 
č. 10 rozpočtu r. 2012
úhradu nákladů spojených se 
zapůjčením krojů pro stárky
nájemné z hrobového místa 
7 Kč za m2 a rok, výši úhrady 
za služby s nájmem spojené 
26 Kč za m2 pronajatého hro-
bového místa a rok  a  pau-
šální úhradu za místo na vsy-
pové loučce částkou 200 Kč, 
s platností od 1. 11. 2012
přijetí rozpočtového opatření 
č. 11 rozpočtu r. 2012
změnu Domácího řádu Domu 
s pečovatelskou službou dle 
návrhu Komise sociální a zdra-
votní RM
příspěvek ve výši 5 tis. Kč na 

provoz Charitní pečovatelské 
služby Rajhrad 
přijetí daru ve výši 10.000 Kč 
od České spořitelny, a.s. na 
podporu kulturních akcí v 
roce 2012 
nákup elektřiny a plynu na 
rok 2013 na Českomoravské 
komoditní burze Kladno
uzavřít smlouvy o centrálním 
zadávání s příspěvkovými 
organizacemi města, městy-
sem Nosislav, obcí Bratčice a 
dobrovolným svazkem obcí 
Šatavsko
za účelem výše uvedeného 
nákupu využít služby dohod-
ce FIN-servis, a.s., se sídlem 
Kladno, Dr. Vrbenského 2040, 
PSČ 272 01

RM bere na vědomí:
žádost TJ Sokol o zapůjčení 
materiálů k průřezu divadel-
ního hnutí v roce 1945-89. 
Materiály budou poskytnuty 
formou kopií

RM schvaluje:
příspěvek ve výši 20.000 Kč 
Římskokatolické farnosti Židlo-
chovice na konání Svatohu-
bertské mše ve Vojkovicích

Krádeží železných roštů a 
odtokových svodnic na stez-
kách k Výhonu přibývá

Vandalismus a bezohled-
nost už opravdu nezná mezí. 
Není tomu tak dlouho, kdy stej-
ný problém řešil Odbor investic 
a místního hospodářství. Pro 
průjezdnost trasy nad Legio-
nářskou ulicí musely být poří-
zeny nové rošty a v zápětí se 
zloděj zaradoval znovu. Oce-
lové odtokové svodnice, které 
neznámí pobertové odnesli, 
jsou nezbytné pro zamezení 
vodní eroze cest na Výhoně. 
Obě krádeže se staly ještě v 
době, kdy byla zaznamená-
na na regionálním turistickém 
informačním centru plná turis-
tická sezóna a těmito stezkami 
vedou nejfrekventovanější tra-
sy k Akátové rozhledně. Oprav-
du nikdo nikoho neviděl?

Martin Dratva

Poctiví nálezci
V pátek 19. října jsem měl 

neobvyklý telefonát. Paní 
Jana Duchoňová z Coufalí-
kova náměstí mě požádala o 
poděkování poctivým nález-
cům. K jejímu překvapení u 
nich zazvonila artistka z cirku-
su s doprovodem a přinesli jí 
peněženku, kterou našli v hle-
dišti cirkusu. Paní Duchoňová 
si ještě ani nestačila všimnout, 
že jí po návštěvě cirkusového 
vystoupení chybí. V peněžen-
ce měla všechny doklady, 
měsíční jízdenku a hotovost 
kolem 6 tis. Kč. Bydliště vyhle-
dali podle adresy v občan-
ském průkazu.

V poslední době spíše slyším, 
jak někdo ve městě něco zničil 
či ukradl. Proto velice rád zve-
řejňuji toto poděkování pra-
covníkům Cirkusu Italiano pod 
vedením paní Wertheimové.

Vlastimil Helma

Prý ani netušíme, co náš 
mobil dokáže. Tísňové volání 
112 užívané na celém svě-
tě. Nacházíš se mimo pokrytí 
mobilem? Vyťukej 112 a tvůj 
mobil si jej nalezne v lokální 
cizí síti. Číslo lze vyťukat i když 
je mobil zamčený. Máš baterii 
mobilu téměř vybitou? Vyťukej 
*3370#. Tvůj mobil se rozjede 
a bude ukazovat 50% zvýšení 
nabití. Tato rezerva se dobije 
při příštím dobití. Jak zabloku-
ješ tvůj ukradený mobil? Pat-
náctimístné sériové číslo, které 
je unikátní a patří jen tvému 
mobilu, zjistíš vyťukáním *#06#. 
V případě odcizení mobilu, 
ohlas krádež mobilnímu ope-
rátoru a dej mu své sériové čís-
lo. On mobil zablokuje tak, že 
bude nepoužitelný i při výmě-
ně SIM karty.

Karel Vavřík

Zaznamenali jsme ...

nadále zachovány. Dávky, na 
které má příjemce tohoto prů-
kazu nárok, bude čerpat pro-
střednictvím sKarty.

Pokud příjemce dávek nebu-
de chtít s sKartou nakládat a 
bude například chtít i nadále 
přijímat dávky na svůj vlastní 
účet, bude to možné. Možnosti, 
jak toho dosáhnout se mu nabízí 
dvě. Buď příkazem provedeným 
na ÚP ČR, nebo samostatně 
prostřednictvím bankomatu ČS. 
Více viz www.skontakt.cz/spor-
tal/menu/cs/main/nav02_pou-
ziti_karty

Veškeré další informace k 
novému systému výplat soci-
álních dávek je možno získat 
na Úřadu práce ČR – krajské 
pobočce v Brně, kontaktním 
pracovišti Židlochovice, a to 
na následujících tel.: 950 105 
532, 950 105 539 a 950 105 400, 
případně při osobní návštěvě  
kontaktního pracoviště úřadu 
práce na ulici Komenského 80 v 
Židlochovicích.

Zdroj: socialnireforma.mpsv.cz

Úřad práce přechází na nový systém vyplácení 
sociálních dávek

Karty sociálních systémů, tzv. 
sKarty, jsou na úřady práce v 
České republice distribuovány 
od konce června letošního roku, 
v současnosti jsou vydávány 
klientům. Každý příjemce této 
sKarty bude písemně vyrozu-
měn o tom, že je jeho karta na 
úřadu připravena. Nejprve tedy 
držitel sKarty obdrží od příslušné-
ho úřadu práce dopis s výzvou 
k vyzvednutí sKarty. Při převzetí 
sKarty dostane klient příručku s 
návodem, jak lze kartu používat, 
informaci o podmínkách použití 
sKarty a také sazebník plateb 
při nakládání s sKartou. Přičemž 
zdarma je pro příjemce sKar-
ty její vydání jedenkrát za čtyři 
roky, otevření a vedení plateb-
ního účtu, bezhotovostní platba 
kartou u obchodníka, výběr z 
bankomatu České spořitelny ke 
každé dávce nebo provedení 
jednoho bezhotovostního pře-
vodu.

Prostřednictvím karty je mož-
né čerpat dávky v kterémkoli 
bankomatu nebo přímo platit 
v obchodech, sKarta je navíc 
chráněna stejně jako kterákoli 
jiná bankovní karta, jen těžko je 
zneužitelná a v případě její ztrá-
ty ji lze zablokovat. Podobný sys-
tém zavedla a využívá již řada 
evropských zemí, například Itá-
lie, Velká Británie, Finsko a další, 
mimo EU třeba také USA.

Držitelé průkazů TP, ZTP A ZTP/ P
U speciálních sKaret, které 

jsou určeny držitelům průkazů 
TP, ZTP a ZTP/ P, bude nutné, aby 
příjemci dodali na úřad práce 
svoji fotografi i, která bude na 
sKartě uvedena. Tito příjemci 
tedy nejprve získají od úřadu 
práce informaci, že na další pra-
videlnou návštěvu úřadu práce 
(například při dokládání povin-
ných dokumentů) mají přinést 
svoji portrétní fotografi i. Teprve 
poté, co bude jejich karta při-
pravena, obdrží dopis s výzvou 
k vyzvednutí své sKarty. Výhody, 
které dnes souvisí s držením prů-
kazů TP, ZTP a ZTP/ P, zůstávají i 
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sKarta – přechod na 
nový systém vyplácení 
sociálních dávek
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Během posledních dvou let 
výrazně vzrostl v areálu Roberto-
vy vily provoz motorových vozi-
del. Tato situace je především 
dána úspěšnými vzdělávacími 
a kulturními aktivitami, které se 
v objektu soustřeďují. V součas-
né době zde působí Základní 
umělecká škola, Pedagogicko-
psychologická poradna, dětský 
sbor Skřivánek a mateřské cent-
rum Robátko.

Na jaře tohoto roku jsem se 
sešel se všemi zainteresovanými 
organizacemi, které zde působí. 
Předmětem schůzky bylo řešení 
narůstajícího motorizovaného 
provozu v areálu. Výsledkem 
jednání byla společná dohoda o 
umístění zákazu vjezdu do areálu 
pro širší veřejnost. Parkování pro 
návštěvníky vily bude vyhrazeno 
na nezpevněné komunikaci před 
areálem. V současné době mají 
ovšem v tomto prostoru povole-
no parkovat také auta nad 3,5 
tuny. Z koncepčních důvodů 

a z důvodu bezpečnosti jsem 
připravil pro radu města mate-
riál, jehož obsahem bylo přijetí 
rozhodnutí o zákazu vjezdu aut 
nad 3,5 tuny. Tento záměr byl 
radou města dne 19. října schvá-
len. Během měsíce by měla být 
tato záležitost úspěšně vyřešena 
na úrovni dalších zainteresova-
ných orgánů. Zákaz vjezdu aut 

Robertova vila
... méně aut více bezpečnosti

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Robertova vila | foto: Lenka Betášová

Městská policie přispívá svou 
činností k ochraně a bezpečnosti 
osob a majetku. Přes všechnu její 
činnost si musíme ale uvědomit, 
že městská policie nemůže ani 
při nejlepší vůli hlídat každý dům, 
byt, chatu či zahradu.

Protože v poslední době došlo 
v okolních obcích k vloupání do 

rodinných domů a to jak v denní 
tak v noční době, chceme vám 
dát několik rad a doporučení jak 
zlodějům zbytečně nenahrávat.

buďte aktivní k přístupu bez-
pečnosti vlastní, svých blízkých 
i svého okolí
všímejte si cizích lidí, kteří se 
pohybují v okolí vašeho domu 
a domů vašich sousedů
nezveřejňujte informace na 
sociálních sítích, nechlubte se 
drahými věcmi v domácnosti
dům či byt pečlivě zamykejte, 

Bezpečnost osob a ochrana majetku

Milan Šebek
Městská policie Židlochovice

nezapomínejte ani na sklepní, 
podkrovní a střešní okna
pořiďte si kvalitní bezpečnostní 
zámek, bezpečnostní systémy
nikdy nenechávejte klíče pod 
rohožkou či v květináči
pokud budete delší dobu 
mimo domov, nezatahujte 
žaluzie a se sousedy nebo rodi-
nou domluvte, aby vám vybí-
rali poštovní schránku
dbejte na viditelný a osvětlený 
vstup do domu
nenechávejte doma cenné 
věci a vysokou hotovost
nezapomínejte, že nejvíce 
vloupání je od 12 do 20 hodin, 
kdy jste v práci a to ze zahrady 
či dvora francouzskými dveř-
mi.

Úzká spolupráce mezi občany 
a městskou policií při ochraně a 
bezpečnosti osob a majetku by 
měla být samozřejmostí, protože 
bezpečně se budeme cítit tam, 
kde se můžeme vzájemně spo-
lehnout jeden na druhého.

Zjištění protiprávního jednání 
nebo poznatky týkající se bez-
pečnosti volejte na nonstop tele-
fonní číslo Městské policie Židlo-
chovice 604 290 319.

Letošní 16. říjen se svátkem 
sv. Havla, se ohlásil už před-
cházející den. Nápadný byl 
pokles tlaku vzduchu, který 
věštil změnu počasí. A tak 
opravdu se přesně na den 
dostavil vytrvalý déšť, kterým 
se ohlásila „havelská studně“ 
(nikoliv ta Havlova z Krum-
lovského lesa). Dokonce 15. 
října ve večerních televizních 
zprávách ohlásila „rosnička“, 
že z Biskajského zálivu vyrazi-
lo tornádo a zastavilo se až v 
Marseille, kde nadělalo velké 
škody a posunovalo i stojící 
automobily. Masy vlhkého 
vzduchu se přesunuly přes 
Alpy až k nám, intenzita jejich 
průniku se zmírnila a začal fak-
tický podzim. V rakouských 
Alpách napadlo na někte-
rých místech až 50 cm sně-
hu (brzy roztál), sníh v menší 
vrstvě napadl i na Šumavě, 
ale ani tam dlouho nevy-
držel. Je zajímavé, že srážky 
se v ten den zcela vyhnuly 
Praze a Středočeské kotlině. 
Už 16. září navečer vytrvalý 
déšť ustal a oblačnost se pře-
sunula z Moravy směrem na 
sever. Astronomický podzim 
nastává koncem září, faktický 
čas středoevropských pod-
zimních plískanic přibližně o 
tři týdny později, tedy asi na 
sv. Havla. Přesto došlo k zají-
mavému jevu – po odeznění 
havelských dešťů jakoby se 
ještě vrátilo babí léto.

Karel Vavřík

Městská knihovna RAJHRAD 
uvádí výstavu koláží Petra 
Žižky. Vernisáž výstavy se koná 
ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v 
18:00 hodin. Výstava potrvá 
do konce roku. V hudebním 
pořadu účinkují Ladislav Hrd-
lička a Bohumil Menšík.

Karel Vavřík

Zajímavou turistickou atrak-
cí pro laickou i odbornou 
veřejnost připravilo Včelařské 
muzeum v Rosicích, které sídlí 
na Zbýšovské ulici. V areálu 
muzea sídlí i knihovna Čes-
kého svazu včelařů, přístup-
ná každé pondělí od 16:00 
do 18:00 hodin a včelařská 
chovatelská stanice, jejímž 
provozovatelem je ing. Josef 
Janoušek, se kterým si můžete 
předběžně dojednat návště-
vu muzea – tel. 604 939 464.

Karel Vavřík

Město pečuje o vzhled 
dopravních ostrůvků a v sou-
časné době se chystá je oze-
lenit suchomilnými trvalkami.

Martin Dratva

Zaznamenali jsme ...

nad 3,5 tuny by měl být jedním 
z rozhodnutí, která přispějí k vět-
ší bezpečnosti našich obyvatel. 
A pokud máme někde zacílit 
svou pozornost, tak je zřejmé, že 
tam, kde je velký pohyb našich 
nejmenších, dětí.

ilustrační foto



Loňský školní rok byl pro exis-
tenci židlochovického gymnázia 
značně obtížný. Gymnázium bylo 
vybráno v rámci optimalizace 
ke zrušení. Naštěstí se podařilo 
s pomocí samosprávných orgá-
nů celého regionu a rodičovské 
veřejnosti i samotných studentů 
zrušení gymnázia zvrátit. Byly to 
pro Vás jistě velké nervy. Navíc 
jste ještě musel znovu podstoupit 
předepsaný konkurs na ředitel-
ské místo. Můžete, pane řediteli, 
sdělit, jaký byl výsledek tohoto 
konkurzu?

Byl jsem jediný uchazeč, výbě-
rová komise mě doporučila a 
Rada Jihomoravského kraje 
schválila v červnu do funkce ředi-
tele na dobu 6 roků. Možná by 
to chtělo změnu, ale doufám, že 
mohu být škole jako ředitel ještě 
prospěšný. Když už jste se ale tak 
široce zeptal, nedá mi to, abych 
opětovně nepoděkoval všem, 
kteří různým způsobem přispěli k 
zachování gymnázia v Židlocho-

vicích. Na nás, zaměstnancích, 
ale i žácích nyní je, abychom 
každodenní prací dokazovali 
oprávněnost existence školy. 

Díval jsem se na webové 
stránky, četl jsem výroční zprá-
vu školy. Udivil mne průměrný 
prospěch žáků v jednotlivých 
třídách. Většinou se pohybuje 
kolem průměrné známky 1,8, jen 
výjimečně 2,2. Je to tedy pro-
spěch vynikající. Čemu přičítáte 
takové úspěchy? 

Je třeba si uvědomit, že jsou to 
průměry známek ze všech před-
mětů. Započítávají se do nich i 
známky z výchov, a ty je samo-
zřejmě vylepšují. Průměry z něk-
terých předmětů (jazyky, mate-
matika, fyzika atd.) už zdaleka 
tak nízké nejsou.

Ve sdělovacích prostředcích 
se vyskytují ještě i po prázdni-
nách různé připomínky a pro-
blémy, které vyvolaly maturitní 
zkoušky. Vyskytly se nějaké 
potíže při maturitních zkouškách 
také v Židlochovicích?

Rozhovor s ředitelem gymnázia RNDr. Jiřím Kubešem

Mgr. Karel Vavřík Státní maturity se uskutečnily v 
posledních dvou letech. Žádné 
potíže, kromě vysoké administra-
tivy, jsme nezaznamenali.

Jsem však přesvědčen, že 
zavedením státních maturit 
výrazně poklesla úroveň matu-
ritní zkoušky na gymnáziích. Stu-
denti gymnázií neměli žádnou 
motivaci zvolit si vyšší úroveň 
zkoušky, nikdo je do ní nemohl 
nutit. Výsledkem pak je, že na 
zkoušky společné části se nijak 
výrazně nemuseli připravovat. 
Za paradox považuji také sku-
tečnost, že v současnosti žáci 
středních škol nemusí maturovat 
z cizího jazyka. To nikdy v minu-
losti nebylo. 

Letošní rozhodnutí zrušit dvě 
úrovně zkoušek a ponechat 
opravování písemek na školách 
považuji za populistické, v roz-
poru s původním smyslem stát-
ních maturit. To už je snad lepší 
se vrátit k původním maturitám. 
Nezbývá nám tak nic jiného než 
aspoň v profi lové části maturit 
držet určitou náročnost maturitní 
zkoušky. 

Každopádně mě těší, že ve 
všech společných zkouškách, 
které byly opravovány centrál-
ně, uspěli v obou letech stát-
ních maturit všichni naši studenti. 
Předloni v didaktických testech 
patřili dokonce k nejlepším v 
republice. 

Častým tématem v poslední 
době je využívání evropských 
dotací, a to nejen ve školství. Jak 
je tomu u vás?  

Od letošního září je naše gym-
názium zapojeno do operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost v oblasti „Zlep-
šení podmínek pro vzdělávání 
na středních školách“.

Díky tomuto programu získá 
škola v následujících dvou letech 
850.000 Kč. Využity budou k rozší-
ření výuky volitelných předmětů, 
zakoupení další výpočetní tech-
niky a k tvorbě digitálních učeb-
ních materiálů.

Jaký je zájem o studium, kdy 
budou Dny otevřených dveří?

Zájem o studium je stabilní. 
Pravidelně se hlásí téměř dvoj-
násobný počet uchazečů z regi-
onu čítajícího asi 30 obcí. Téměř 
všichni přijatí uchazeči potvrdí 
zájem o studium dodáním zápi-
sových lístků a nemusíme organi-
zovat další kola přijímacího řízení. 
Je to dobře, protože v posled-
ních letech mají s naplněním 
problém i některá víceletá gym-
názia. Budeme pořádat dva Dny 
otevřených dveří, 28. 11. 2012 a 
30. 1. 2013. Právě tam se mohou 
zájemci o studium dozvědět vše 
potřebné. Srdečně je zveme.

Co byste chtěl zlepšit?
Zvyšovat veškerou aktivitu 

žáků, ať už jde o účast na růz-
ných akcích, v soutěžích, olym-
piádách, nebo jen o přístup 
ke studiu. Jsme malá škola, 
nemůžeme se sice zúčastňovat 
všeho, co se pořádá, ale je třeba 
neustále dokazovat kvalitu školy. 
Bez trvalého zviditelňování školy 
na veřejnosti a získávání dobré-
ho jména to nejde. Nejhorší je 
pasivita a nezájem. Tady vidím 
rezervy. Zlepšovat je však možné 
téměř vše.

Děkuji, pane řediteli, za Váš 
vzácný čas, který jste věnoval 
čtenářům našeho zpravodaje. 
Vám, učitelskému sboru i studen-
tům, přeji zmnožování úspěchů i 
v dalších letech.

Ve dnech 4. 10. – 11. 10. 2012 
uspořádala ZO ČZS Židlochovice 
společně s RTIC Židlochovice ve 
sklepních prostorách staré rad-
nice výstavu jablek, která byla 
doplněna o další zahrádkářské 
výpěstky.

Vystaveno bylo 94 odrůd jab-
lek, 17 hrušek a málo pěstované 
ovoce“ jako jeřabiny, rakytníky, 
kdoule, oškeruše, nashi a další 
výpěstky.

Zahájení výstavy se zúčastnil 
jako host pan Ing. Vojtěch Řezní-

ček, profesor Vysoké školy země-
dělské Brno, uznávaný odborník 
na jádroviny, který ke každé 
vystavené odrůdě pověděl její 
charakteristiku a způsob pěsto-
vání. Všem, kteří si přinesli plody 
jablek, u kterých neznali název 
odrůdy, ji určil.

Pro návštěvníky výstavy připra-
vila ZO ČZS menší občerstvení 
– jablečný mošt kalvádos, hroz-
nové víno a moučníky z jablek a 
hrušek, které připravily manželky 
zahrádkářů.

V pondělí 8. 10. 2012 výstavu 
navštívili studenti Mendlovy uni-
verzity v Brně s panem profeso-
rem Vojtěchem Řezníčkem.

ZO ČZS děkuje všem, kteří se 
na přípravě a instalaci výstavy 
podíleli, zvláště pak příteli Janu 
Urbánkovi.

Výstava ovoce

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

Zahájení výstavy | foto: Karel Vavřík

ředitel gymnázia RNDr. Jiří Kubeš | foto: Karel Vavřík
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Poprvé se mi poštěstilo dostat 
se do zaměstnaneckých pro-
stor Janáčkova divadla asi před 
rokem. Šla jsem na hodinu zpěvu 
k sopranistce Andree Široké (ten-
krát ještě Priechodské). 

Myslela jsem, že to tam bude 
podobně velké jako v částech, 
které jsou v den představe-
ní zpřístupněny veřejnosti. Byla 
jsem překvapená, když jsem 
vešla dovnitř a mohla jsem vidět 
pouze malou halu, v jejímž rohu 
se nacházela skleněná „pře-
pážka“, kde seděla paní vrátná. 
Ta mi podala tužku a tlustou kni-
hu návštěv. Musela jsem zapsat 
své jméno, datum a hodinu, kdy 
jsem přišla, a datum a hodinu, 
kdy hodlám odejít. 

Vedle vrátnice na stěně visela 
nástěnka přeplněná všemožný-
mi rozpisy zkoušek, oznámení o 
změnách obsazení nebo termínů 
představení a podobnými věc-
mi. To jsem ani nečetla. Stejně 

bych se nic nedozvěděla. Byly 
tam jen desítky a desítky jmen, o 
kterých jsem v životě neslyšela. 

Ještě tam byl automat na 
kávu, dvě dlouhé temné chod-
by, schodiště a několik dveří s 
nápisy jako DRAMATURG OPE-
RY, REŽISÉR – a na další už si ani 
nevzpomínám. V těch dlouhých 
chodbách bylo dveří mnohem 
víc. Na jejich cedulkách byla 
jména členů orchestru. Potom 
jsem musela po schodech naho-
ru. Šla jsem zase dlouhou chod-
bou kolem šaten sboristů, chvíle-
mi jsem míjela zvláštně prosklené 
místnosti s rekvizitami a kostýmy. 

Taky jsem prošla kolem velkých 
kovových dveří s nápisem, jehož 
znění si už nepamatuji přesně, ale 
říkal mi, že je tam jeviště a že tam 
nemám co dělat. Tak jsem krá-
čela dál, až jsem potkala úplně 
speciální dveře. Na první pohled 
tedy vypadaly úplně stejně jako 
všechny ostatní. Ony vlastně byly 
stejné. Jen na nich byla cedulka 
se jménem ANDREA PRIECHOD-
SKÁ. 

Pár minut jsem tam stála a 

Janáčkovo divadlo z druhé strany
aneb Kudy chodí hvězdy brněnské opery

Lucie Vaňáčková
studentka gymnázia

čekala, až hodiny ukážou čas, 
na který jsem byla s paní sólist-
kou domluvená. Odněkud jsem 
zaslechla zpívat nějaký ženský 
hlas. Nebyl její. Ale v tu chvíli 
mi veškeré sebevědomí kleslo 
někam do záporných hodnot. 

Když nastal ten pravý čas, 
zaklepala jsem. Otevřela mi mla-
dá tmavovlasá slečna, jen o pár 
centimetrů vyšší než já, podala 
mi ruku, představila se, vzala mě 
dovnitř a řekla mi, ať se posadím. 
Byla to malá místnost s malým 
pianinem béžové barvy v rohu 
u stěny. Na druhé straně byla tři 
zrcadla: jedno obrovské a dvě 
trošičku menší. Ze stropu visel 
zaprášený skleněný lustr. Přes 
celou stěnu, tu naproti dveřím, 
bylo okno.

Abyste si to dokázali lépe před-
stavit: když se díváte zvenku 
na Janáčkovo divadlo, vidí¬te 
spousty a spousty oken. A každé 
jedno okno patří právě k jedné 
šatně. 

Ze všeho jsem měla neuvěřitel-
ný respekt. A největší z paní Pri-
echodské. Měla jsem pocit, že 

všechno, co řeknu, bude špat-
ně. Tak jsem radši mlčela. Asi 
jsem na ni musela působit oprav-
du divně. 

Byla jsem tam hodinu, přičemž 
jsem ani jednou nezpívala. Celou 
dobu jsme dělaly dechová cvi-
čení. Ano, i takhle může vypadat 
hodina zpěvu. 

Potom jsem tam chodila pra-
videlně. Postupně jsem to tam 
poznala trochu lépe. Bylo úžas-
né potkávat tam lidi, které znám 
z jeviště. Jednou jsem potkala 
zrovna na WC samotnou Car-
men (Janu Wallingerovou)! 

V současné době už tam 
nechodím, ale v budoucnosti 
si plánuji s paní Širokou domlu-
vit ještě pár soukromých hodin, 
protože myslím, že málokterá 
učitelka zpěvu mi dokáže přib-
lížit správnou techniku tak dobře 
jako ona. 

Převzato ze studentského časopisu 
InTELEkt z června 2012. Časopis vydá-
vají studenti židlochovického gymná-
zia.

Milí dárci a příznivci hospice,
Dům léčby bolesti s hospi-

cem sv. Josefa v Rajhradě Vám 
děkuje za podporu benefi ční 
akce Koláč pro hospic, která se 
uskutečnila dne 4. října 2012 u 
příležitosti Světového dne hospi-
cové a paliativní péče. 

Zaměstnanci hospice a dob-
rovolníci prezentovali hospic 
sv. Josefa na stáncích v centru 
Brna, v Rajhradě a Židlochovi-
cích. Dobrovolným příspěvkem, 
za který byl odměnou a podě-

kováním sladký koláč, dárci při-
spěli celkovou částkou 135 169 
Kč, která bude použita na nákup 
léků pro těžce a nevyléčitelně 
nemocné pacienty hospice sv. 
Josefa. Tyto léky umožní poskyt-
nutí špičkové paliativní léčby 
bolesti a pomohou pacientům 
prožít poslední chvíle života co 
nejdůstojněji a snesitelněji. 

Pozitivní ovlivňování veřejného 
mínění v oblasti smyslu a vůbec 
i existence paliativní péče je 
pro nás možná ještě důležitější 
než samotná výše věnovaných 
fi nančních prostředků. O to více 
nás těší každoroční zájem médií, 
veřejnosti i některých význam-
ných institucí. 

Hospic sv. Josefa v Rajhradě informuje

MUDr. Ladislav Kabelka PhD.
ředitel DLBsH sv. Josefa

Velké poděkování patří pekár-
nám Delta, Penam, Globus, Kar-
lové pekárně v Židlochovicích, 
které zdarma napekly výborné 
koláče různých náplní a umož-
nily tak, abychom tuto benefi ční 
akci mohli uskutečnit. Dále nás 
podpořila Agentura Kunovsky 
s.r.o, která zdarma pronajala vel-
koprostorový stan, reklamní spo-
lečnost SNIP&CO s.r.o. zajistila 
propagaci v prostředcích MHD, 
Agentura VÁP sponzorsky natisk-
la letáky, Střední odborná škola 
zahradnická v Rajhradě poskytla 
květinovou výzdobu, která oživi-
la prezentační stánky. 

Záštitu nad benefi ční akcí pře-
vzal hejtman Jihomoravského 

kraje JUDr. Michal Hašek, pri-
mátor města Brna Bc. Roman 
Onderka a starosta městské části 
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. 

To co získáváme pořádáním 
benefi ční akce Koláč pro hos-
pic pro svoji práci a pacienty v 
naší péči, je mnohem více, než 
fi nanční částka. Především jde o 
další zpětnou vazbu, že máme 
pracovat dál, že je naše práce 
užitečná. Z tohoto přesvědčení 
vyplývá i náš závazek – neopus-
tit naše nemocné a usilovat o 
lidskost a důstojnost v jejich zbý-
vajícím životě i nadále. Přijměte 
prosím naše poděkování, že nás 
na této cestě doprovázíte.

I letos se skupina sedmnácti 
keramiky chtivých dětí zúčastni-
la pod vedením paní Mgr. Jin-
dřišky Mrázkové kurzu Prázdniny 

s keramikou.
Tato úspěšná akce, pořádaná 

Sdružením Židlochovice, patří  
už tradičně k začátku prázdnin. 
Děti se scházely ráno v 8 hodin 
a rozcházely ve 14 hodin. Během 
dne se seznamovaly s techni-
kou výroby z různých druhů hlín. 
Podařilo se nám i několik výrob-

Prázdniny s keramikou

Mgr. Jindřiška Mrázková
Sdružení Židlochovice

ků dokončit, tzn. naglazovat a 
vypálit.

Letos byla pro děti kromě prá-
ce s hlínou připravena i vycházka 
s panem Mgr. Tomášem Šenkyří-
kem. Ten je provedl židlocho-
vickým sklepením, představil jim 
sochy před kostelem a seznámil 
je s historií zvonice.

Po týdnu stráveném s kerami-
kou si děti odnesly domů  kro-
mě pěkných  zážitků  také  první 
hotová dílka. A už se opět těší na 
příští Prázdniny s keramikou.
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Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
MACLEAN – Deset polibků, 
LAURENS – Hříšný úsvit

Romány pro ženy
ROBERTS – Nebezpečné úto-
čiště
MEACHAM – Poselství růží
STEEL – Dům na Charles 
Street
HILLIGES – Skryté srdce Afriky

Romány českých autorů
LAUEROVÁ – Jumaroro
BELLOVÁ – Mrtvý muž
FRIČ - Indiánská knížka

Romány světových autorů
GLOWACKI – Good night, 
Džerzy
PICK - Daleká cesta,

Historické romány
BAUER – Ženy z rodu Přemys-
lovců

Detektivní romány a thrillery
ADLER-OLSEN – Žena v kleci
CORNWELL – Posmrtný pří-
stav
FRENCH - V lesích

Válečné romány
BROTHERTON - Shiftyho válka

Skutečné příběhy
SHAH – Kmánova dcera

Životopisy
JANOUCH – Jak jste tak moh-
li žít?
ARMBRUSTER - Tokijské květy

Literatura faktu
COSTER – Všichni jsme nosili 
hvězdu

Naučná literatura
EICHLEROVÁ – Logopedické 
pohádky
MARSHALL – Co by měl vědět 
správný milovník vín
DVOŘÁKOVÁ – Rozkládání 
státu
MORRIS - Co nesmíte vědět!

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
MILER – Krtek a televize

Dívčí romány
CABOT – Allie Finklová  - Hol-
čičí pravidla 4.

Fantasy dívčí romány
CAST – Škola noci 6.-9. díl

Fantasy komiks
MORRISON – Barman a syn

Eva Procházková
knihovnice

Starosta Vlastimil Helma a předsedkyně 
SPOZ Karin Rejžková přišli blahopřát RNDr. Blan-
ce Úlehlové k významnému životnímu jubileu 
85 let. Oba ocenili životní vitalitu paní Úlehlové 
a pro paní Rejžkovou je to první případ, kdy 
si s oslavencem domlouvala termín návštěvy 
pomocí elektronické pošty, tedy e-mailem. Za 
celou redakční radu zpravodaje přejeme paní 
Blance Úlehlové hodně zdraví a elánu do dal-
ších let.

Naši jubilanti

foto: Vlastimil Helma

V říjnu by oslavil Václav Havel 
76. narozeniny. Současně v pro-
sinci nás čeká smutné, první 
výročí jeho smrti. Nedávno se mi 
„náhodou“ (v uvozovkách proto, 
že na náhody nevěřím) dostala 
do rukou kniha Martina C. Putny 
Václav Havel – Duchovní portrét 
v rámu české kultury 20. století. 
O Havlovi byla napsána spousta 
knih, přesto se Putnovi podaři-
lo vytvořit publikaci velmi origi-
nální a výjimečnou. Zaplnil tak 
vakuum v bádání o významné 
osobnosti, v kontextech, které v 
sobě nese samotný podtitul kni-
hy. V první části Putna popisuje 
zázemí Havlovy rodiny z pohle-
du intelektuálního, profesního a 
duchovního. Začíná u Havlova 

Knižní tip
Václav Havel v rámu duchovním

Mgr. Tomáš Šenkyřík
senkyrik@zidlochovice.cz

dědečka Vácslava Havla. Již 
zde poukazuje na myšlenkové 
směry, které v dalších letech 
ovlivní jeho syny (Václava Havla) 
a poté také jeho vnuka, pozděj-
šího prezidenta, Václava Havla. 
Autor knihy nachází již v počát-
cích Havlovy výchovy, ale také 
později v jeho duchovním myš-
lení paralely s T. G. Masarykem. 
Dopisy Olze, které napsal Václav 
Havel ve vězení, označuje Putna 
již dnes jako významné dílo dějin 
českého písemnictví a samozřej-
mě připojuje argumenty, proč 
tomu tak je. Sílu osobnosti Václa-
va Havla také dokladuje na tom, 
jak v rámci Charty 77 dokázal 
sjednocovat nejrůznější myšlen-
kové proudy, které zastupovali 
jednotliví, intelektuálně výrazní 
členové. Tato, dle mého názoru 
vynikající kniha, bude k dispozici 
čtenářům v naší Městské knihov-
ně v první půli listopadu.

Martin C. Putna: Václav Havel: 
duchovní portrét v rámu české 
kultury 20. století. Knihovna 
Václava Havla, Praha, 2011, 384 s.
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První říjnový týden připravila 
Městská knihovna v Židlocho-
vicích v rámci Týdne knihoven 
několik akcí. V úterý 2. října jsme 
pro Mateřské centrum Robát-
ko hráli Pohádku o Budulínkovi. 
Zúčastnila se řada rodičů a dětí, 
kterým se představení velice líbi-
lo. 

Ve čtvrtek 4. října nás navštívi-
li žáci 6. ročníku Základní školy 
Židlochovice a primy gymnázia, 
aby se seznámili s knihovnou a 
službami, které poskytuje. Odpo-
ledne bylo věnováno školní 
družině. Dětem jsme četli pověs-
ti, které se týkají města Brna a 
Lednice. Potom děti plnily úkoly, 

které se vztahovaly k pověstem 
– kutálely kolo a doplňovaly čísli-
ce na hodinách. 

V pátek odpoledne si mohli 
všichni zájemci v knihovně vytvo-

Týden knihoven

Bohumila Pavková
knihovnice

Týden knihoven v Židlochovicích | foto: Eva Procházková

řit vlastní originální záložku do kni-
hy. Podle velkého počtu zúčast-
něných považujeme Týden 
knihoven za velmi úspěšný.



Přípravný výbor pro vznik Místní 
organizace Moravského rybář-
ského svazu Rajhrad opětov-
ně zažádal Radu Moravského 
rybářské ho svazu o doporuče-
ní ke schválení vzniku MO MRS 
Rajhrad na Svazovém výboru 
konaného dne 21. června 2012. 
Svazový výbor hlasováním naší 
organizaci schválil. Dne 20. září 
se ustanovující členské schůze 
zúčastnilo 139 zájemců o vznik 
MO Rajhrad, kteří zvolili orgá-
ny místní organizace, čímž byla 
splněna poslední podmínka její-
ho vzniku, což potvrdil Svazový 
výbor MRS defi nitivním schvále-
ním MO MRS Rajhrad.

Bylo tak úspěšně dovršeno 
více jak čtyřleté období inten-
zivní snahy o vznik samostatné 
rybářské organizace v Rajhradě, 
která by sdružovala rybáře jižně 
od Brna. Snaha založit rybářskou 
organizaci v Rajhradě sahá již do 
poválečných let, ale vždy skon-
čila bezúspěšně. Vzniku samo-
statné MO nepomohla ani nuce-
ná “rajonizace“v 70. letech, kdy 
rybáři byli nuceni vstoupit do MO 
podle svého bydliště. Nyní vznikla 

samostatná rybářská organiza-
ce s právní subjektivitou na stej-
né úrovni, jako např. brněnské 
organizace. Žádná místní skupi-
na! Rajhradsko a Židlochovicko 
si zaslouží samostatnou mimobr-
něnskou rybářskou organizaci, 
protože osobní kontakt vedení 
s rybáři a revírem je základem 
dobré organizace.

  Rajhradská MO MRS je alterna-
tivní možností pro mnohé rybáře, 
kteří mají kritické pohledy na sou-
časný stav v jejich organizacích, 
mají snahu se spoluúčastnit  na 
chodu své organizace, nechtějí 
mít pocit bezmocnosti a pocit 
pouhého rybářského zdroje 
peněz, končících neznámo kde. 
Využijí práva možnosti organizo-
vanosti v libovolné MO MRS (pře-
stupu Vám po splnění podmínek 
nesmí nikdo bránit). Chceme 
povznést hodnoty sportovního 
rybářství.

Mezi naše nesmělé cíle patří, 
po vysoké spoluúčasti na vybu-
dování rybníku u Habrovan, i 
vybudování nového rybníku v 
Rajhradě a v budoucnosti snad 
i dalších rybníků v okolí. V tom-
to směru jsme již v přípravách 
pokročili velmi daleko a vybu-
dování rajhradského rybníku je 
velmi reálné. A bude na rybá-
řích, jak si tohoto revíru budou 

Vznik nové rybářské organizace
Místní organizace Moravského rybářského svazu Rajhrad

Ing. Miroslav Řeřucha
místopředseda MO MRS Rajhrad

vážit, pečovat a starat se o 
něj. Odměnou jim budou krás-
né chvíle u nemalého rybníka 
s pěknými rybami. Hodnotícím 
kriteriem bude množství a kvalita 
vytažených a puštěných ryb, ne 
množství ryb odnesených!

Velkou péči věnujeme i mlá-
deži. Na Základní škole v Raj-
hradě organizujeme již pátým 
rokem zdarma rybářský kroužek, 
kterého se účastní děti od osmi 
let, mající zájem o vydání nové-
ho rybářského lístku, ale i žáci, 
kteří si zde rozšiřují své dovednos-
ti a vědomosti. S dětmi jezdíme 
na rybářské závody v okolí. Počí-
táme se zavedením rybářských 
kroužků i na jiných základních 
školách.

Ve výboru MO počítáme i se 
zástupci z obcí, ze kterých budou 
ve větším počtu i naši členové. 
Vedení musí být propojeno s 
rybáři, žádný centrismus.

V krátké době vybudujeme 
naše webové stránky, jako jeden 
ze zdrojů informací pro členy.

Naše organizace bude vydá-
vat povolenky již na rok 2013. 
Uvítáme hlavně nové zájemce o 
rybařinu, ale i rybáře stávající či 
navracející se k tomuto koníčku. 
Výdejním místem bude prodej-
na rybářských a hospodářských 
potřeb mezi Rajhradem a Hola-

sicemi v otevírací době, nebo 
klubovna rybářů, myslivců a cho-
vatelů v Rajhradě, Městečko 29 
u železničního mostu, kde bude i 
vývěska s bližšími informacemi a 
schránka.

Přestup u členů MO Brno 5  vyří-
díme, avšak musíte na našich 
výdejních místech nejpozději do 
15.1.2013 odevzdat úlomkový 
lístek-povolenku a sumář úlovků! 
Poté si přijdete s podobenkou a 
rybářským lístkem pro povolen-
ku na příští rok. Ostatní rybáři si 
musí Přestupní lístek u stávající 
MO vyzvednout sami. Budeme 
po domluvě vydávat povolenky 
tak, abyste mohli jít na ryby na Sil-
vestra a i na Nový rok. Na výdej-
ních místech se dovíte podrobné 
informace, popřípadě na tel. č. 
608 726 267.

Upozornění: na základě roz-
hodnutí rady MRS se brigády při 
přestupu platí až v nové, tudíž 
naší organizaci.  Při přestupu 
nesmí být vydání přestupního 
lístku podmíněno zaplacením 
brigády ve staré MO! 

Děkujeme všem, kteří nás pod-
pořili na ustanovující schůzi, a 
věříme, že i s dalšími příznivci nám 
zachováte sympatie v podobě 
vstupu do MO MRS Rajhrad.

Česká organizace Kola pro Afri-
ku, obecně prospěšná společ-
nost, byla založena v únoru 2012 
v Ostravě. Společnost si dala za 
cíl oslovit veřejnost ČR, která má 
dobrý potenciál rozdělit se o své 
bohatství a může tak například 
darováním již nepotřebného 
kola pomoci přiblížit africké děti 
ke vzdělání. Zatímco u nás je 
kolo prostředkem převážně vol-
nočasového vyžití, v Africe jde o 
naprosto zásadní dopravní pro-
středek, a to i pro cestu do ško-
ly. Vedle chůze je doprava na 
jízdním kole jediným udržitelným 
způsobem pohybu v Africe.

Již v květnu se naše škola připo-
jila k myšlence projektu a zřídila 
ve svém areálu jedno z 50 sběr-
ných míst v ČR. Do konce června 
se nám podařilo shromáždit 65 

jízdních kol. Začátkem října přijel 
ke škole kamion a proběhlo pře-
dání a odvoz kol. S nakládáním 
ochotně pomáhali žáci 9. A.

Kola jsou postupně svážena do 
centrálního skladu, odkud budou 
následně expedována do místa 
určení, tedy do Gambie v Africe. 
Tam jsou kola rozdělována pod-
le předem daných kriterií, což je 
na vzdálenost do školy a také 
prospěch žáka. Žákům jsou však 
pouze zapůjčena, nestávají se 
jejich majetkem. 

Centrální sklad je bývalý 
armádní objekt na periferii Ostra-
vy. Objekt patří sdružení Nová 
šance, které společnosti poskytlo 
budovu k uskladnění a opravám 
kol. Občanské sdružení Nová 
šance pracuje s lidmi po výko-
nu trestu a lidmi v náročných 
životních situacích, bez domova, 
dlouhodobě bez příjmu. Dává 
těmto lidem možnost bydlet a 
podílet se mimo jiné aktivity, také 
na charitativních projektech, při 

Kola pro Afriku
... ze Základní školy Židlochovice

Ing. Jana Králová
ředitelka ZŠ Židlochovice

kterých hledají nový smysl života 
a možnost postavit se znovu na 
vlastní nohy. Klienti Nové šance 
se zapojili v rámci institutu veřej-
né služby do projektu Kola pro 

Afriku.
Děkuji všem, kteří darováním 

svého nepotřebného kola pod-
pořili tento projekt.

Žáci pomáhají s nakládáním kol| foto: Mgr. Petra Poklonová
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Osmičlenné družstvo žáků 
Základní školy židlochovice 
postoupilo do republikového 
fi nále soutěže Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů, 
kterou pořádají olympijští vítězo-
vé v desetiboji Robert Změlík a 
Roman Šebrle.

Náročné boje v deseti disci-
plínách proběhly 20. – 23. září v 
Praze na Strahově. V konkurenci 
30 nejlepších družstev (608 spor-
tovců) z celé České republiky, 
Slovenska, Maďarska a Polska 
skončilo naše družstvo na krás-
ném 11. místě. Žáci naší školy i v 
tomto poprázdninovém termínu 
překonávali jeden osobní rekord 
za druhým. 

Diamantový odznak vybojo-
vala Monika Světničková, která 
se umístila ve své kategorii na 
4. místě a dokázala zvítězit mezi 
všemi dívkami v disciplíně sed-
leh, kdy zvládla za 2 minuty udě-
lat 110 sedů-lehů.

Zlatý odznak získali Kristýna Bra-
vencová a Pavel Švec. Pavel se 
mezi jednotlivci své věkové kate-
gorie umístil na osmém místě.

Stříbrný odznak vybojovali 
Lucie Bohatá, Gabriela Kolega-
rová a Marek Hušek a na bron-
zový odznak dosáhli Petr Gola a 

Matěj Kudera.
Soutěžící si odvezli i krásné 

zážitky ze setkání s Romanem 
Šebrlem, Robertem Změlíkem, 
držitelkou světového rekordu na 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
republikové fi nále

Ing. Jana Králová
ředitelka ZŠ Židlochovice

800m Jarmilou Kratochvílovou, 
gymnastkou Věrou Čáslavskou a 
českými kajakáři.

Blahopřeji mladým sportovcům 
k výborným výsledkům, kterých 

Družstvo ZŠ Židlochovice v Praze na Strahově | foto: Mgr. Lukáš Přichystal

dosáhli, děkuji za vzorný přístup k 
soutěži a výbornou reprezentaci 
školy v celorepublikovém měřít-
ku.

Již šestým rokem pořádá Skaut-
ské středisko Hrozen ve spolu-
práci s Občanským sdružením v 
Židlochovicích příměstský tábor. 
Už pošesté se postavily stany 
na pozemku vedle ZŠ a otevře-
la se brána vstříc novému dob-
rodružství pro 36 dětí, které byly 
rozděleny do 6 družin. 

Když děti první den přijdou 
na příměstský tábor, zahájí se 
celotáborová hra, tím se jím leh-
ce odhrne opona k ději, který 
následující týden budou zažívat. 
Celotáborovka, jak se slangově 
říká, má za úkol naučit děti ně-
čemu novému, posunout jejich 
maxima, umožnit jim zažít dob-
rodružství a hlavně, být jakousi 
„červenou nití“ v průběhu celé-
ho týdne. Letos jsme vypluli na 

moře jako námořníci, ale upro-
střed tichomoří jsme bohužel 
ztroskotali na pustém ostrově a 
tak se z nás stali spíše troseční-
ci nebo také ztraceni. A takový 
nesla název i naše celotáborová 
hra. Děti si při ní zkoušely rozdě-
lat signální oheň, prozkoumávali 
džungli, luštili hádanky a nane-
štěstí se také museli bránit před 
domorodým kmenem kanibalů, 
kterým se nakonec ubránili, a s 
troškou štěstí se z ostrova dostali.

Celotáborová hra ale není jedi-
ným programem, který děti na 
táboře zažily. 

Byly to například rukodělné 
práce, kdy si děti batikovaly šát-
ky pomocí sypané batiky. Musím 
říci, že se dětem šátky moc 
povedly a řada z nich je téměř 
uměleckým dílem. Poté jsme se 
také byli koupat. V bazénu ve 
Vojkovicích se všem velmi líbilo a 
vedoucí měli problém dostat děti 
z vody ven, tak aby se alespoň 

Příměstský tábor „Sdružení“ se skauty

Lenka Ježková
Skauti Židlochovice

trošku ohřály. Na letošním táboře 
jsme šli již tradičně na výlet, který 
vedl kam jinam než na Akátovou 
věž. Cestu tam i zpět vyplňova-
ly drobné hříčky a radovánky a 
všichni se dobře bavili. Dále si děti 
také během programu v duchu 
celotáborové hry „lovily“ potra-
vu různými způsoby. Pro maso se 
musely naučit házet oštěpem; 
pro banány zase musely spojit 
všechny svoje síly a centimetry 
jen, aby pro ně dosáhly; musely 
se protáhnout pavoučí sítí a nau-
čit se udržet pozornost. To vše a 
mnohem více musely děti zvlád-
nout, aby získaly svoje „první jíd-
lo“ od doby, kdy loď ztroskotala. 
Čas byl také vyplněn známými 
týmovými hrami jako je talířova-
ná, vybíjená apod.

Neodmyslitelnou součástí naše-
ho příměstského tábora jsou 
také táboráky, kdy jeden z nich 
je pouze pro děti. Je to takové 
komornější, nicméně mnohdy 

je to pro děti velkým zážitkem. 
A když nastane pátek, posled-
ní den tábora, je čas na druhý 
táborový oheň, na který jsou zvá-
ni i rodiče. Zpívá se, hrají se hry, 
ale také je tu prostor pro setkání 
a povídání si. Letos se nás sešlo 
na závěrečném ohni opravdu 
hodně. Opékalo se vše, co se 
dalo. Špekáčky, chleba, rohlíky, 
jablka, ale také kukuřice. 

Letošní, jak už jsem výše uvedla, 
6. ročník příměstského tábora se 
velmi povedl. Počasí nám přálo 
a celý týden bylo krásně, progra-
my se povedly, jídlo bylo dobré 
a děti byly akční a zapálené do 
jakékoliv činnosti, kterou jsme jim 
nabídli. Co víc si přát.

Tímto bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na úspěchu letoš-
ního tábora podíleli.
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1832
V tomto roce vrcholila v Židlo-

chovicích epidemie cholery, na 
kterou během dvou minulých let 
zemřelo v městečku celkem 46 
osob.

1952
Účastníky reprezentačního 

honu 4. a 5. listopadu byli M. 
N. Lt. Colonel, G.L. Atwood, M. 
H. Charib, M. J. Carlos Borosso,  
Mario A. Peppe, Raja Surendra 
Sinh ď Alijarpur. 

15. listopadu byl reprezentační 
hon v Knížecím lese za přítom-
nosti čs. ministrů Václava Noska 
a Dr. Aloise Neumanna, dále 

Josefa Nepomuckého a Pospí-
šila, generála Žerebina, Bielika, 
Kolomejce, plukovníka Kurbato-
va, náměstka čs. ministra bez-
pečnosti Stanislava Baudyše, 
generála Jelena, sovětského 
generála Sidiaka, plukovníka 
Zemena, sovětského generála 
Šikina.

Reprezentčního honu v revíru 
Velkodvorský remíz 20. listopa-
du se zúčastnili další velvyslanci 
– pánové Hormoz Charib – kon-
zul Iránu, J. Coilen z Holandska, 
Ernest Thalmann ze Švýcarska, 
Rauf F. de Olano z Argentiny a 
Hossein Zanjani z Iránu.

22. listopadu byl reprezentační 
hon v Rumunské bažantnici za 
účasti Václava Noska, bulhar-
ského vyslance Ganeva a JUC. 
Hynka Dewettera. 

Dvojka v dějinách Židlochovic - 10. část

Mgr. Karel Vavřík Při honech v tomto roce bylo 
skoleno 7 947 zajíců, 7 537 králíků, 
8 589 bažantích kohoutů, 3 498 
bažantích slepic, 2 373 koroptví, 
1 524 divokých kachen, 67 srnců, 
37 srnek, 23 srnčat.

1912
Tak, jak se mění vzhled města i 
jeho okolí, tak se také postupem 
času mění názvy jednotlivých 
honů a tratí v polích. Dnes už se 
nám budou jistě zdát divná ona 
označení ze začátku 20. století. 
Ještě v r. 1920 se psalo: Čerbův-
ky, Hačky, Podsedek, Štrosberk, 
Hosberk, Šumberk, Na Skali, Na 
Zahrádkách, Obora, Zóletně, 
Losigrundy, Kraví hora, Kozí hora, 
Šibeniční tálky, Krefty, Vejhon, 
Maděránky, Zajíčky, Kentlíř-
ky, Rafenzatz, Stará hora, Vlky, 

Sace, Samokytle, Gegeberk, Kli-
cenberk, Cezava, Šnekenberk. V 
roce 1749 se uvádějí ještě Hřeb-
lo, Klínky, Šupa a Šibenice. 

1922
6. listopadu bylo zahájeno vyu-
čování v nově založené Zimní 
hospodářské škole v Židlochovi-
cích. První ročník provizorně vyu-
čoval v místnostech hostince M. 
Czuppy na náměstí (dnes kan-
celáře spořitelny). Se stavbou 
nové školy u silnice do Hrušovan 
se započalo v srpnu 1923 a slav-
nostní otevření školy se konalo 
14. června 1925. V přízemné byl 
sál, který svými kresbami vyzdobil 
profesor František Fromek. 

Z kroniky Ozvěny věků a dní

dokončení z minulého čísla

Zajímavým byl zdroj vody pro 
závlahy v zámecké zahradě.  
Voda byla originálním způsobem 
čerpána z mlýnského náhonu do 
vyvýšeného zásobníku přistavě-
ného ke zdi mlýna a odtud byla 
vedena samospádným podzem-
ním potrubím do zámecké zahra-
dy. Tam byla jímána do první 
nádrže a další tři nádrže už byly 
propojeny jako spojené nádoby. 
Spuštění zařízení obstarával pěší 
posel vyslaný do mlýna. Vlastní 
zálivka pak byla prováděna kon-
vemi. Popisovaný závlahový sys-
tém zanikl současně se zrušením 
a zasypáním mlýnského náhonu 
v r. 1963.

První kašna se zachovala a 
byla zrekonstruována a je funkč-
ní, avšak s jiným zdrojem vody. 
Ostatní kašny zanikly, jsou patr-
né jen jejich zbytky. Zahrada má 
vlastní vydatnou studnu, která 
je současným zdrojem vody pro 
veškeré závlahy travních ploch v 
areálu zámku.

Souběžně se zahradnickým 
obděláváním půdy patřila k 
povinnostem zahradního perso-
nálu i příprava dřeva na vytápění 
zámku v zimních měsících. Podle 
potřeby byly v zimních měsících 
vytápěny jednotlivé pokoje a sály 
podle potřeby. V místnostech se 
topilo v kachlových kamnech 
výhradně dřívím. Pohotovostní 
zásoba byla složena v zadní části 

zahrady v místech, kam se dnes 
ukládá kompost.

Při vstupu do zahrady si každý 
návštěvník jistě povšimne zahrad-
ního domku. Byl původně objek-
tem vybaveným zařízením pro 
výrobu karbidového plynu. Ten se 
používal k osvětlení zámeckých 
místností karbidovými lampami do 
doby, než byl do zámku zaveden 
elektrický proud.  Vyrobený plyn 
byl do zámecké budovy přiváděn 
podzemní šachtou. Technologii 
výroby plynu neznáme, údajně 
základní surovinou k jeho výrobě 
bylo černé uhlí. Tento údaj potvr-
zuje skutečnost, že v zahradě v 

Vlastivědný klub
Zámecká zahrada v minulosti a dnes

blízkosti objektu jsou lože škváry 
překryté zeminou. Tvrzení o šach-
tě, kterou byl do zámku přiváděn 
potrubím plyn, je oprávněné. Děti 
mnohých zaměstnanců při svých 
„průzkumech“ prošly touto šach-
tou a pak o svém dobrodružství 
vykládaly svým rodičům. Později 
postavené garáže vstupní otvor 
šachty překryly.  

Kolik generací zahradníků v 
tomto upraveném domku sídlilo, 
není známo. Pamětníci zmiňují rok 
1937, kdy tehdejšího zahradníka 
p. Ryse vystřídal nový zahradník 
p. Fišer. Po jeho odchodu se stal 
ze zahradního domku služební 

byt, který sloužil několika zaměst-
nancům závodu. V současnosti 
je domek využíván jako skladiště 
stavebního materiálu.

Je s podivem, že celých 137 
roků se nikdo nezajímal o pamět-
ní kameny u opěrné zdi parku. 
Zůstaly na tomto místě zachová-
ny a vyhnuly se jim devastace. Je 
potěšitelné, že se jeden z nápisů 
na nich úspěšně podařil rozluštit a 
tak doložit, že se jedná o náhrobky 
koní.*)  Snad bude bádání našich 
historiků zdárně pokračovat.

Zajímavým účelovým využitím 
prošla zámecká oranžérie. Ve 
zmiňovaných třicátých letech 

Letecká fotografi e Židlochvic z třicátých let minulého století.
V její pravé části je dobře vidět dispozice zámeckého zahradnictví

Z poznámek Augustina Vlašice 
zpracoval Mgr. Karel Vavřík

>>
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Ve vašem Zpravodaji č. 7/8 mne 
zaujala zmínka o rentgenovém 
snímkování v roce 1942. Dovolte 
proto, abych se podělil se čtená-
ři Židlochovického zpravodaje o 
některé zážitky z této doby. 

 Na první pohled by se mohlo 
zdát, že si nás nacisté dva měsíce 
po atentátu na Heydricha natolik 
oblíbili, že se začali starat o naše 
zdraví. Jenže pravý opak byl prav-
dou. Bylo by zajímavé zjistit, zda 
se štítkování, jak se tehdy říkalo, 
týkalo i židlochovických Němců. 

Rozhodně se však museli dostavit 
i dlouhodobě nemocní čeští oby-
vatelé, tzv. ležáci.

Pro rentgenové snímkování bylo 
z každé obce vybráno několik 
tlumočníků. Z Nosislavi, pokud se 
dobře pamatuji, to byli František 
Skála (věk asi 24 roků), Vladimír 
Svoboda (21) a můj bratr Pravomil 
Dobrovolný (19). 

Před příchodem k rentgenu se 
procházelo místností, v jejímž čele 
sedělo za stoly několik mužů. Po 
bocích místnosti seděli naši tlu-
močníci jako zapisovatelé. Nikdo 
z těch německých úředníků nic 
neříkal. Jen si nás nepříjemně pro-
hlíželi. Připadal jsem si jako otrok 

Několik poznámek k článku o výročí rentgenového snímkování v roce 1942

Vlastimil Dobrovolný před otrokářem. Pak jen něco 
řekli našim zapisovatelům. Měl 
jsem dojem, jako by zjišťovali kdo 
je rasově způsobilý k poněmčení 
či zda půjde na otrocké práce.

Ve školním roce 1941 – 1942 
jsem chodil do čtvrtého ročníku 
měšťanské školy v Židlochovicích. 
Naším třídním učitelem vyl Jaro-
slav Kabeláč. Vyučoval nás něm-
čině, dějepisu a zeměpisu.  Jed-
nou přišel do vyučovací hodiny s 
učebnicí zeměpisu pro německé 
měšťanské školy a přečetl nám z 
této učebnice zajímavý odstavec. 
Německo, Rakousko, Protektorát 
Čechy a Morava a Generální 
gouvernement (západní Polsko) 

budou tvořit Velkoněmeckou říši, 
v níž bude pouze německé oby-
vatelstvo.  Do českých obcí na 
východní Moravě budou nastě-
hování Němci. 

To se také v našem okolí brzy 
začalo uskutečňovat. V Nosisla-
vi nacisté určili asi deset used-
lostí. Jejich obyvatelé museli do 
24 hodin usedlosti opustit. Pak 
byly tyto domy na náklad obce 
opraveny a nastěhováni do nich 
Němci z Besarábie (východní čás-
ti Moldavska). Ti pak ovšem před 
blížící se frontou uprchli.

nesloužil objekt oranžérie lesní 
správě, ale výzkumnému ústavu 
včelařskému. Ten také na tera-
se oranžérie včelařil. **) Poté 
následovala řada dalších uživa-
telů objektu. Tak např. v době 
německé okupace sloužila jako 
ubytovna Hitlerjugend. Po válce 
pak postupně posloužila kance-
lářím pracovního úřadu, pak jako 
pracoviště Výzkumného ústavu 
myslivosti (vedoucí Ing. Dr. Josef 
Nečas). Dále jako pracoviště cen-
trálního skladu podnikového ředi-
telství státních lesů Brno, a ještě 
později a vlastně do současnosti 
slouží budovy oranžérie samotné-
mu lesnímu závodu. Je zde stře-
disko dopravy, středisko služeb 
myslivosti a odbytové oddělení. 

Ostatní zahradnické stavby 
– pařeniště, skleníky, závlahové 
zařízení byly zrušeny a obětovány 
novému uspořádání zahrady. V 
tzv. horní části zahrady, kde byly 
dva skleníky, byly vybudovány líh-
ně bažantích kuřat, které byly při-
stavěny k původní stylové konírně. 
Ta nyní slouží jako komora ulove-
né zvěře. Další skleník v dolní části 
zahrady ustoupil stavbě elektro-
rozvodny E-ON. 
Část zahradního areálu v blíz-

kosti bývalé oranžérie si vyžádaly 
stavby objektů centrálního skla-
du zřízeného podnikovým ředi-
telstvím Jihomoravských státních 
lesů Brno. Po zrušení tohoto cen-
trálního skladu lesní závod převzal 
sklad jako svůj dřevěný objekt, 

který slouží dodnes a přenosná 
kovová skladiště nahradil zdě-
nou stavbou pro vlastní potřeby. 
Produktivní půdy v zahradě ubylo 
také při stavbě širších asfaltových 
cest k dosavadním i nově vybu-
dovaným objektům. 

Závěrem jedna z mála přetrvá-
vajících botanických zajímavos-
tí. Je jí nádherný exotický strom 
metasekvoje tisovcová. Mohutně 
vzrostlý jehličnan nás upoutá na 
první pohled. Původem z Číny z 
oblasti Žluté řeky, kde byla obje-
vena v hlubokých říčních úva-
lech. Může dosahovat až výšky 35 
metrů s průměrem kmene až dva 
metry.  Peříčkovité jehlice na pod-
zim opadávají v celých krátkých 
větévkách. Přestože má meta-

sekvoje v našich zeměpisných 
šířkách odlišné klimatické pod-
mínky, adaptovala se a má i u 
nás dostatečnou vitalitu. Strom je 
chráněn a ochranáři sledují jeho 
život i změny. 

Pamětníci uvádějí, že zámecký 
zahradník neměl v úmyslu tento 
cizokrajný strom vysadit na tomto 
málo atraktivním místě. Zakořenil 
na úložišti dovezených sazenic 
určených k parkové výsadbě. 
Nakonec tam zůstal natrvalo. 
Za padesát roků stačil vyrůst v 
mohutný strom, který vzbuzuje náš 
obdiv.

*) viz Židlochovický zpravodaj 9/2012 
**) viz Židlochovický zpravodaj 5/2006

První neznámý střípek do 
uvažovaného dvoudílného Masa-
rykovského miniseriálu spadá do 
doby vzplanutí rukopisných bojů, 
tzn. do 80. let 19. století. V krát-
kosti pomocí několika historických 
sond připomeňme jen nutné let-
mé souvislosti.

Na konci 10. let 19. století byly 
postupně a na různých místech 
našich zemí objeveny staré Ruko-
pisy, jejichž obsah měl dokládat 
a připomínat nejstarší, doposud 
neobjevené a nepopsané dějiny 
našeho národa. Hned od samé-
ho počátku spor o pravost či fal-
sum rozdělil především vědeckou 
veřejnost. Podotýkám, že tento 
spor nebyl nikdy rozřešen a že trvá 
až do dnešních dnů. 
Člověk s nebývalým rozhledem 

a v tehdejší Evropě uznávaný čes-
ký jazykovědec, přezdívaný např. 
jako kritik pravdy, Josef Dobrov-
ský považoval za falsa všechny 

náhodně nalezené Rukopisy až 
do konce svého života, tj. do roku 
1829, kromě jednoho. O generaci 
mladší – Josef Jungmann a jeho 
stoupenci Rukopisy s nadšením 
přijímali; hodnotili je jako pravé.

Není také divu, přísný vědecký 
a osvícenský přístup (kriticistický; 
ve smyslu „padni komu padni“) 
přestal být moderní; myšlenkově 
se proměňovala i celá Evropa a 
naše země postupně nasákly no-
vými, romantickými myšlenkami. 
Racionalitu, exaktnost a objek-
tivitu, kterou zastupoval právě 
Dobrovský, vystřídaly subjektivní 
romantické myšlenky. „Vědcům“ 
romantikům tudíž nedělalo sebe-
menší problémy Rukopisy při-
jmout. 

Až do zmíněných 80. let 19. sto-
letí spor sice trval, ale především 
na vědeckém kolbišti. Nebývalé 
dynamiky a rozměrů dosáhl v dru-
hé polovině zmíněných 80. let 19. 
století např. v politice.  Lze říci, že 
ten, kdo se ozval proti nim a kdo 
dokazoval různými metodami i 
přístupy, že jde o falsa, byl nazván 

Dva méně známé střípky z mozaiky života Tomáše G. Masaryka (I. část)

Mgr. Martin Hladký, Ph.D. „kacířem“, národním nepřítelem 
či provokatérem ze strany Vídně. 

V Brně byl takovým odvážným 
člověkem otec básníka Petra Bez-
ruče, středoškolský profesor Anto-
nín Vašek. Nemožnost pravosti po 
jazykové stránce dokázal v roce 
1879, předznamenal tím budoucí 
otevřený boj, který sám však před-
časně prohrál. Psychicky neunesl 
útoky a nejrůznější výpady ze stra-
ny „pravých“ Čechů, kteří se za 
každou cenu nechtěli vzdát myš-
lenky pravosti Rukopisů. Podíleli se 
tak totiž na Vaškově předčasném 
úmrtí (srdeční selhání).

Jistý historický paradox může 
být ten, že Antonín Vašek vyu-
čoval v Brně na prvním českém 
gymnáziu na Moravě, založeném 
v roce 1867 (dnešní Gymnázium 
na třídě Kpt. Jaroše). V tehdejším 
profesorském sboru, podtrhuji čes-
kého gymnázia, se setkal pouze s 
odmítavými postoji vůči vědec-
kému názoru, včetně jeho osoby. 
Snad každý čtenář si domyslí, jaké 
„sympatie“ měl mladý Petr Bez-
ruč k vyučujícím na zmiňovaném 

gymnáziu, kteří otevřeně vystupo-
vali proti jeho otci.

Mimo naše země proti Ruko-
pisům aktivně vystupoval profe-
sor bohemistiky t. č. na Vídeňské 
univerzitě Alois Vojtěch Šembera.  
Nechme již dále mluvit dopo-
sud neznámý dokument uložený 
v Literárním archivu Památníku 
národního písemnictví v Praze. 

„Bývalo mi divné [Karlu V. Rai-
sovi], že profesor Masaryk přišel k 
nám z Vídně, neznal naše práce a 
poměry a hned se pustil do veřej-
ného života. Ještě při článcích 
o Rukopisech byla patrna jeho 
neznalost našeho jazyka a také 
později byla čeština neobratná. 

Bylo mi divné, že tak směle se 
pustil do bojů rukopisných.[…] 
Masaryk býval ve Vídni hostem 
u Šemberů v době, kdy Šembera 
psal proti rukopisům. Bylo mi řeče-
no, že slečna Šemberová (když 
později osiřela, žila ve Vysokém 
Mýtě), říkala: ‚Můj otec zakusil za 
to největší hanu, Masaryk má za 
to slávu.‘“
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Jaká je vlastně historie fotbalu v 
Židlochovicích?
Fotbal začal v Židlochovicích 
někdy ve 30. letech 20. století. Nej-
prve byl povrch škvárový. Kabiny 
byly tam, kde je nyní hospoda. Já 
osobně si pamatuju až 80. léta. 
To se tady hrály všechny soutěže. 
Mladší a starší žáci, dorost, muži 
A, B. Mám dojem, že na konci 80. 
let se začalo uvažovat o travna-
tém povrchu. V 90. letech, kdy 
vedl místní klub pan Nechvátal, 
se zatravnila obě hřiště, jak na 
zápasy, tak na tréninky. Udělalo 
se ještě umělé osvětlení.

Jak to bylo s prostorem před sou-
časnou hospodou?
Zde se vybudovala asfaltová plo-
cha, kde se poměrně dlouho hrá-
la juniorská házená. A hrála se na 
docela vysoké úrovni.

Jakou soutěž jste během 90. let 
hráli?
V této době v Židlochovicích fot-
bal rostl. Hrál se okresní přebor, 
pak 1. B a 1. A třída. Dokonce i 
dorost hrál 1. třídu. Dařilo se také 
žákům, kteří okresní přebory vět-
šinou vyhrávali. Do kraje ale dál 
nepostupovali, protože to už 
nebylo únosné pro klub z fi nanč-
ních důvodů.

Kdo u nás patřil mezi výrazné tre-
néry?
Já si pamatuji hlavně 80. léta, 
takže v tomto období, kdo v Žid-
lochovicích působil, tak to byl 
Pavel Urbánek. Trénoval muže 
a pak dorost, který se pod jeho 
vedením dostal do 1. třídy okres-
ního přeboru. Potom muže tréno-
val taky pan Sommernitz z Brna.

Vychoval místní klub nějaké hrá-
če, kteří by se dostali třeba do 1. 
ligy?

Těch talentovaných hráčů tady 
bylo víc…Ale tu správnou pří-
ležitost dostal a využil Lukáš 
Nechvátal. Šel do Zbrojovky, kde 
hrával žákovskou a dorostenec-
kou ligu, potom se dostal do Pří-
brami, kde hrál 1. ligu.

Na konci 90. let došlo ve fotbale 
v Židlochovicích k výraznějšímu 
útlumu, čím si to vysvětlujete?
Klub se úplně rozpadl a odešel 
hlavní sponzor…Pak se začalo 
nanovo. Za novodobým startem 
stojí Václav Kilberger st., který se 
svými kluky dal dohromady kádr. 
Změnilo se taky celé vedení. 
Začátky byly docela těžké, vytra-
tilo se nadšení a to se samozřejmě 
projevilo na výsledcích…

A jaké je současné složení týmu, 
jaký je věkový průměr u mužů?
Je to přes 30 let. Máme tři čtyři klu-
ky pod třicet let. Máme ale taky 
kluky přes čtyřicet let. Teď dokon-
ce nastupují i padesátníci. Nejsou 
prostě mladí kluci a to je z dlouho-
dobého hlediska problém.

Ale i přes takový věkový průměr 
se vám v poslední době daří…s 
prvním Měnínem jste remízova-
li…Čím to je, že nejsou lidi?
Do přípravky se třeba přihlásí 
deset, patnáct dětí…je to ale 
taky o výdrži. A potom jde o cel-
kové zázemí. Například ve Voj-
kovicích má rodič jistotu, že jeho 

Tentokrát s…
 Zdeňkem Jurisem. O radostech i strastech židlochovického fotbalu.

Mgr. Tomáš Šenkyřík

dítě může z přípravky pokračovat 
v žácích, potom v juniorech atd. 
To v Židlochovicích zatím bohužel 
nemá. Pak jsou tu různé módní 
alternativní sporty, které začínají 
ty klasické vytlačovat.

Jak budujete nejmladší dětskou 
základnu, tedy žáky?
Tady řadu let žáci vůbec nefun-
govali, s obnovou se začalo u 
mužů. Teď se podařilo, že už pra-
cuje přípravka, kterou vede třetí 
rok Pavel Schönwalder ml. Je tam 
několik nadějných talentů. Dou-
fáme, že se to rozběhne a mlá-
dežnická základna se obnoví.

Jak si jako muži stojíte aktuálně v 
tabulce?
Držíme se na 6. místě. Vstup do 
sezóny se moc nepovedl, ale pak 
se začalo dařit a posledních šest 
zápasů jsme neprohráli.

Třeba s druhými Žatčanami jste 
remízovali…
Ano, tam to bylo 1:1, ale myslím, 
že jsme měli více ze hry, bylo to 
na vítězství.

Komu se teď z kádru nejvíce stře-
lecky daří?
Tak teď v poslední době útoční-
kům Tomáši Michalčíkovi a chytil 
se taky Martin Žák. Nedávno dal 
hattrick.

Co se týče zázemí klubu, co vás 

nejvíce trápí?
Chybí mi soustředění více aktivit v 
areálu stadionu. Přemýšlíme, jestli 
by se tady dal vybudovat plážový 
volejbal, který by tady taky mohl 
nalákat lidi, aby vnímali aktivity 
fotbalového klubu.

Měl jste v dětství nějaké fotbalo-
vé vzory?
Měl jsem jich hrozně moc. Chvíli 
to byli brankáři potom útočníci…
(smích) Fandil jsem hodně anglic-
kému fotbalu. Nikdy jsem se ale 
neviděl v nikom konkrétně.

Jak se vaše okouzlení fotbalem 
projevovalo?
Když jsem byl malý, tak jsme měli s 
otcem koníček, že jsme sbírali fot-
ky s podpisy slavných fotbalistů. 
Psali jsme různě po celém světě. 
Takže mám třeba podpis Diega 
Maradony…

Jak jste sháněli kontakty, adre-
sy?
Vždycky jsme psali na fotbalový 
klub. A pokud to byli vysloužilí fot-
balisti, tak jsme psali na fotbalový 
svaz. Tak se mi podařilo sehnat 
podpis Pláničky, Oldy Nejedlé-
ho…František Plánička mi potom 
dokonce napsal dopis.

To máte doma vzácnou sbírku, 
takové malé fotbalové muzeum…
(smích)
Ano, bude to takových dvě stě až 
tři sta kusů fotek.

Na jaký podzimní zápas byste 
pozval naše čtenáře?
3. listopadu hrajeme ve 14h doma 
s Podolím a je to poslední domácí 
podzimní zápas

Díky za rozhovor
a přejeme vám vítězství!

Ing. Zdeněk Juris
Současný jednatel Fotbalového klubu v Židlochovicích. Je hlav-
ním organizačním motorem současných aktiv klubu. Jednatel-
skou činnost převzal po panu Šedivém. Je také aktivním fotbalis-
tou, hraje na postu gólmana. Patří mezi ty, kteří se aktivně snaží, 
aby se židlochovickému fotbalu vrátila jeho minulá sláva, neboť 
tradice je velká a je na co navazovat.
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Vstupem do sezóny 2012/13 vstupuje oddíl bas-
ketbalu T.J. Sokola Židlochovice do nové soutěže. 
Basketbalisté si v pátek 5. října 2012 poprvé zahráli 
Městský přebor města Brna II třídy. Prvním soupeřem 
byl nalosován tým VSK Mendelu „A“. Domácí tým 
zvítězil v poměru 64 -:- 44 a  židlochovičtí tak utrpěli 
první porážku v nové soutěži.

Druhé kolo se odehrálo na domácí palubovce ve 
středu 10. října 2012 proti týmu VFU Brno „B“. Domácí 
tým nechtěl zopakovat prohru z minulého kola, ale 
začátek utkání se mu příliš nepodařil. V druhé polo-
vině se však začalo střelecky dařit a výsledkem bylo 
vítězství na domácí palubovce v poměru 63 -:- 46.

Nová soutěž – nová výzva
Basketbalová sezona 2012 – 2013 začala

Jakub Kratochvíl
TJ Sokol Židlochovice - oddíl basketbalu

družstvo U V P skóre B

1. Sokol Střelice 3 3 0 240:165 6

2. VSK Mendelu A 3 3 0 202:150 6

3. VSK Technika Brno S 3 2 1 226:185 5

4. T.J. Sokol Židlochovice 3 2 1 172:170 5

5. SKB Brno Černovice C 3 1 2 200:185 4

6. Sokol Juliánov B 3 1 2 170:179 4

7. SK Brno- Žabovřesky C 2 1 1 118:104 3

8. VSK Technika Brno K 2 1 1 110:121 3

9. Sokol Šlapanice D 2 1 1 98:122 3

10. Slezi Basket B 3 0 3 143:203 3

11. VFU Brno B 3 0 3 145:240 3

Aktuální umístění a přehled výsledků odehraných zápasů
FC Židlochovice - tým mužů

domácí hosté termín výsledek
15. kolo - 5. 8. 2012
Židlochovice Šlapanice C 5. 8. 2012, 16:30 1:4

1. kolo - 12. 8. 2012
Židlochovice Moutnice 12. 8. 2012, 16:30 3:1

2. kolo - 19. 8. 2012
Pozořice B Židlochovice 19. 9. 2012, 16:00 4:1

3. kolo - 26. 8. 2012
Židlochovice Prace 25. 8. 2012, 16:30 5:3

14. kolo - 29. 8. 2012
Rajhradice B Židlochovice 29. 8. 2012, 17:30 4:1

V úterý 16. října 2012 odehrálo mužstvo 
mužů Sokola Židlochovice třetí kolo Městského 
přeboru II na palubovce Sokola Juliánov. 

Večerní utkání začalo v opatrném duchu 
a s nízkou střeleckou úspěšností obou soupe-
řů. Židlochovičtí vedli v prvním poločase již o 
deset bodů. Tento náskok však velmi brzy na 
začátku druhé čtvrtiny ztratily. Poločasový 
výsledek 32 -:-31 naznačoval vyrovnané utká-
ní.  

Druhá polovina byla vyrovnanější, než mno-
zí očekávali a vedení se přelévalo s každým 
útokem. Závěr utkání vyšel lépe hostujícímu 
týmu ze Židlochovic a naši muži zvítězili pomě-
rem 60 -:- 65 a připsali si druhé vítězné utkání 
v sezóně. Nejlepšími střelci utkání byli: Pavel 
Moravec 18b., Jakub Kratochvíl 16b. a Petr 
Kalužík 11b. 

Třetí kolo na palubovce Juliánova

Jakub Kratochvíl

domácí hosté termín výsledek
4. kolo - 2. 9. 2012
Blučina B Židlochovice 1. 9. 2012, 16:30 0:3

6. kolo - 16. 9. 2012
Opatovice B Židlochovice 16. 9. 2012, 16:00 2:4

7. kolo - 23. 9. 2012
Židlochovice Měnín B 23. 9. 2012, 16:00 0:0

8. kolo - 30. 9. 2012
Ochoz B Židlochovice 29. 9. 2012, 16:00 0:2

9. kolo - 7. 10. 2012
Židlochovice Žatčany 6. 10. 2012, 15:30 1:1
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UHLÍ, BRIKETY, PALIVOVÉ DŘEVO
PROPAN BUTAN

VÝKUP A PRODEJ PALET

Nádražní 479, Židlochovice
(naproti areálu ADOSA)

Tel: 547 233 918, 776 667 739
Po – Pá 7:00 – 16:00, So 8:00 – 12:00

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

Řádková inzerce:
Pronajmu garáž v Židlochovicích ul. Komen-
ského, za částku 700 Kč měsíčně, v případě 
dlouhodobého pronájmu dohoda možná.
Tel.: 603 779 950.

Prodej bytu 2+1 v cihlovém domě v Židlo-
chovicích. Celková plocha 51 m2, plasto-
vá okna, balkon, 2x sklep, půda, dům po 
rekonstrukci. Cena 1.190.000 Kč, tel.: 603 
459 148.
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1. 11. - 31. 12. | ŽIDLOCHOVICKÉ MALOVÁNÍ
Výtvarná soutěž na téma „Akátová věž“.
místo: Malá galerie RTIC
pořádá: RTIC Židlochovice

listopad | BOWLINGOVÝ TURNAJ
místo: orlovna
pořádá: Komise sportu Židlochovice

4. 11. 16:30 | OBLÍKACÍ POHÁDKA
Milé děti, řekněte svým rodičům, že tento les není jenom zelený… Je 
to les, kde nelezou stonožky, ale ponožky, kde nerostou maliny, ale 
holiny a srnky perou trenky…
vstupné: rodinné - 100 Kč/členové, 150 Kč/ostatní rodiny
místo: vestibul městské knihovny
pořádá:  MC Robátko, www.mcrobatko.cz

10. 11., 17:00 | FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
Cestopisné povídání s čajovnou. Čajovna začíná již v 16:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO, www.zimnifestival.cz

11. 11., 15:00 | SVATOMARTINSKÉ SVĚCENÍ MLADÝCH VÍN
místo: Kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice

17. 11. | Z ADAMOVA CESTOU NECESTOU, LESEM NELESEM
Plánovaná trasa měří asi 7,5 pěších kilometrů v terénu.
odjezd: 7:28 hodin z nádraží Hrušovany
návrat: 15:30 hodin na nádraží Hrušovany
pořádá: Klub turistů Židlochovice, tel.: 604 290 303

17. 11., 14:00 | VLIV BIOMINERÁLŮ NA ZDRAVÍ NAŠICH NEJMENŠÍCH
přednáší: MVDr. Yvona Hofírková
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

24. 11., 20:00 | HASIČSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Rock & Pop. Hraje Na2Fáze.
vstupné: 70 Kč, prodej na místě od 19:00 hodiny
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů, www.fajci.cz

25. 11., 18:00 | NOVÝ ZÉLAND
Cestopisné povídání s čajovnou. Čajovna začíná již v 17:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

PŘIPRAVUJEME:
1. 12. | VÝSTAVA KE 130. VÝROČÍ OCHOTNICKÉHO DIVADLA 
V ŽIDLOCHOVICÍCH
Vernisáž výstavy proběhne 1. 12. v 18:00 hodin.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice, www.sokol-zidlochovice.cz

2. 12., 16:00 | ADVENTNÍ KONCERT
vstupné: dobrovolné
místo: Kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Město Židlochovice

9. 12., 13:00 - 18:00 | VÁNOČNÍ JARMARK
místo: Nám. Míru
pořádá: Město Židlochovice

22. 12. | SWINGOVÉ VÁNOCE
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ŽDS Skřivánek, www.skrivanci.com

31. 12., 20:00 | SILVESTR
Hraje a zpívá DUO CARMEN.
vstupné: 350 Kč, předprodej na informačním centru
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice, www.sokol-zidlochovice.cz

Klášter neboli Stift Klosterneu-
burg (www.stift-klosterneuburg.
at) byl založen v roce 1114 a leží 
na pravém břehu Dunaje těsně 
za hranicí města Vídně. V 18. 
století prošly původně gotické 
budovy barokními úpravami a 
vznikla i nádherná Sala terrena, 
výchozí bod všech tematických 
prohlídek kláštera. Tras je šest a 
odráží se v nich propojení církev-
ních hodnot s kulturním dědic-
tvím a vinařskou historií regionu. 
Právem se tak klosterneuburský 
klášter stal jedním z Top výletních 
cílů Dolního Rakouska.

V Klosterneuburgu lze poznat 
další z fenoménů Dolního 
Rakouska a Vídně – typickou vin-
nou restauraci Heuriger (heurig 
znamená letošní víno). Právě na 
podzim, kdy místní vinice dávají 
první mladá vína, ožívají hos-
půdky nebývalým veselím. Na 
dohled kláštera leží typický heuri-
ger Buschenschank Kerbl (www.
weinbaukerbl.at). K ochutná-
ní jsou místní speciality k jídlu, 
samozřejmě mladá vína a také 
„sturm“, tedy obdoba našeho 
burčáku. 

Milovníci historie si mohou zajet 

Tip na výlet
Tentokrát třikrát z Dolního Rakouska

do Asparnu an der Zaya (počeš-
těle Ošpern) nedaleko Mistelba-
chu (asi 25 km z Hevlína). Je zde 
umístěno Dolnorakouské Prehis-
torické muzeum (Urgeschichte 
Museum Niederösterreich (www.
urgeschichte.at). Expozice jsou 
umístěny v budově místního 
zámku a přilehlého parku. 

O výletu na Buschberg v Leiser 
Berge (Liské hory) jsme již psali 
v čísle 6/2011. Pohoří je dobře 
viditelné z naší Akátové věže.  
Nachází asi 15 km jižně od Laa 
an der Thaya.  Jde zde umístěna 
nejníže položená turistickou hor-
ská chata v Rakousku. Na sou-
sedním vršku Steinmandl je radar 
vojenský a na dalším vrchu Ober-
leis najdeme dřevěnou rozhled-
nu a významné církevní poutní 
místo. Dosud jsme naše čtenáře 
neinformovali, že po jižním úpa-
tí Leiser Berge se vine železnice, 
po níž dnes jezdí již jen šlapací 
drezíny. Na čtyřmístných drezí-
nách, na nichž dva šlapou a dva 
se vezou, ujedeme dráhu 12,5 
km. Uprostřed trasy se nachází 
občerstvovací stanice. Každá 
drezína jede vlastním tempem, 
kdykoli je možné zastavit a foto-
grafovat. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat jízdě přes přejez-
dy, kde mají přednost auta.

Karel Vavřík

Klášter Klosterneuburg | ilustrační foto

V týdnu od 1. do 5. října 2012 
se v Židlochovicích, stejně jako 
v desítkách dalších měst v ČR, 
uskutečnil další ročník sbírky 

Postavme školu v Africe na pod-
poru vzdělávání v Etiopii. Místní 
skauti chodili s kasičkami v uli-
cích, příspěvky byly vybírány na 
základní škole i gymnáziu. Cel-
kem se nám v Židlochovicích 
podařilo shromáždit 12 132 Kč.

Děkujeme

Postavme školu v Africe

Ondřej Novák
Skauti Židlochovice


