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Volba prezidenta České republiky
číslo 1

Eva Válková
Odbor vnitřní správy

Pokud nebude volba prezidenta 
České republiky odložena, pak se 
bude konat ve dvou dnech na území 
České republiky v pátek 11. 1. 2013 a 
v sobotu 12. 1. 2013. Případné druhé 
kolo volby prezidenta České republi-
ky se koná ve dvou dnech, na území 
České republiky v pátek 25. 1. 2013 a 
v sobotu 26. 1. 2013.

Voličem pro volbu prezidenta Čes-
ké republiky je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
volby, tj. 12. 1. 2013, dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém kole vol-
by může volit i státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
druhého kola volby, tj. 26. 1. 2013, 
dosáhl věku 18 let.

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky. Voliči, který tak neuči-
ní, nebude hlasování umožněno. Je 
tedy nezbytné, aby volič měl u sebe 
potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do voleb-
ní místnosti s voličským průkazem, 
je povinen tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi; ta jej přiloží 
k  ýpisu ze zvláštního seznamu voličů. 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze zvláštního seznamu voli-
čů ve dnech voleb v jakémkoli voleb-
ním okrsku na území České republiky, 
popřípadě zvláštním volebním okrsku 
vytvořeném při zastupitelském nebo 
konzulárním úřadě České republiky 
v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálé-
ho nebo zvláštního seznamu voličů 
obdrží volič od okrskové volební komi-
se prázdnou úřední obálku.

Hlasovací lístky jsou starostou obce 
distribuovány voličům nejpozději 3 
dny přede dnem volby, tj. do 8. led-
na 2013. V případě, že dojde k jejich 
poškození nebo ztrátě anebo volič 
zjistí, že nemá k dispozici všechny hla-

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta
Starosta města Židlochovic podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě pre-
zidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), informuje:

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 12. ledna 2013 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, Palac-
kého, 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, Sportovní, Brněn-
ská, kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, Lidická, Zámec-
ká, 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 cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. 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 volby 
dodány hlasovací lístky. Ve dnech volby může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.>> pokračování na str. 2
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Vážení spoluobčané,
je zvykem, že na konci roku při-

chází čas bilancování a zamyšle-
ní se nad tím, co se povedlo a 
co ne, jakou známku by si mohlo 
dát zastupitelstvo rada či staros-
ta a jak plnil svoje úkoly městský 
úřad Židlochovice. 

Zastupitelstvo města se sešlo ke 
svému jednání 9 x a rada města 
zasedala 22 x. Výbory zastupitel-
stva a komise se scházely pravi-
delně a připravovaly pro vedení 
města náměty nezbytné pro roz-
voj a zlepšení kvality života v Žid-
lochovicích. Městský úřad vyko-
nával činnosti správních agend v 
rámci kompetencí stanovených 
zákonem. Kolaps se zavedením 
nového registru vozidel se pří-
slušní pracovníci snažili odlehčit 
prodlouženou pracovní dobou 
a zvýšeným úsilím při manuálním 
zadávání údajů, které se měly 
vkládat automaticky. Samo-
správné odbory úřadu se nad 
rámec svých běžných činností 
úspěšně potýkaly s rozsáhlou 
agendou související s podáním, 
průběhem a vyúčtováním všech 
dotací od EU, státu nebo JM kra-
je. Odbory MěÚ se trpělivě vypo-
řádaly s množstvím kontrol, které 
se ze všech možných úrovní na 
náš úřad sjížděly. Podstatné je, 
že nebyly shledány nedostatky v 
práci úřadu a i za toto si zaměst-
nanci městského úřadu v čele 
s tajemníkem Mgr. Miroslavem 
Cvrkem zaslouží poděkování.

V roce 2012 získalo město Žid-
lochovice z dotačních zdrojů 
téměř 11 mil. Kč. Za přispění 
dotací byl zbudován nový sběr-
ný dvůr odpadů (dotace 9 378 
000 Kč), sjezd z cyklostezky z 
lávky směrem na Žabčice (300 
000 Kč), opravena čelní fasáda 

Slovo starosty

Vlastimil Helma

radnice včetně výměny oken 
(245 000 Kč), proběhla výsad-
ba biokoridoru ve Velkém Hájku 
(154 200 Kč). Dále se podařilo z 
dotací pořídit dvoje garážová 
vrata v hasičské zbrojnici (dota-
ce 132 000 Kč), požární techniku 
na rok 2012 (100 000 Kč), opravit 
pomníky obětí světových válek 
na hřbitově a u základní školy na 
Tyršově ul. (125 500 Kč) a zbudo-
vat odpočinkové místo s hracím 
prvkem a molem k mokřadu „u 
čističky“ (104 000 Kč). Z drobněj-
ších akcí jsme pořídili výsadbu v 
zahradě Robertovy vily (dotace 
78 000 Kč), doplnili a vyměnili 
odpadkové koše ve městě (20 
000 Kč) a získali jsme i fi nance 
od Jm kraje na údržbu cyklos-
tezek (45 000 Kč). Za význam-
né investiční akce z prostřed-
ků města považuji zbudování 
chodníku na Tyršově ulici, který 
propojil tuto ulici s bezpečnou 
stezkou do Hrušovan a pořízení 
bezbariérového vstupu na „úřad 
práce“ na Komenského ulici. V 
letošním roce město významně 
zainvestovalo do údržby svých 
nájemních bytů. Mimo běžnou 

údržbu byla vyměněna okna a 
vchodové dveře na bytovém 
domě Komenského 79 a probí-
há přestavba bytů v 1. patře na 
Komenského 79. Změnou dispo-
zice patra přibude 1 byt.

Rok 2012 můžeme považovat 
za úspěšný i po fi nanční stránce. 
Podařilo se snížit zadlužení města 
o 4 mil. Kč a objem nezaplace-
ných faktur na konci roku 2012 je 
o více než 2 mil. Kč nižší než tomu 
bylo před rokem. V tomto svůj 
díl sehrála rozpočtová kázeň a 
důsledné dodržování úsporných 
opatření po celý rok. Negativ-
ním zjištěním je, že se od loňska 
zvýšil součet neuhrazených čás-
tek za poplatky, pokuty a nájmy 
bytových a nebytových prostor. 
Finanční výbor doporučuje přitvr-
dit při vymáhání těchto částek a 
bude průběžně kontrolovat stav 
těchto pohledávek města. Výbě-
rovým řízením na nákup energií 
pro rok 2013, které se uskutečni-
lo na Českomoravské komoditní 
burze Kladno, se podařilo i přes 
stále rostoucí vývoj cen, ušetřit 
za nákup energií na příští rok 35 
tis. Kč ve srovnání s rokem 2012.

Kulturní, zájmové a sportov-
ní dění v roce 2012 zajišťovaly 
v našem městě opět převážně 
společenské organizace. Dob-
ře si uvědomuji, že nejdůležitější 
hybnou silou této oblasti jsou 
obětaví lidé. Největší zásluhy 
pak mají ti, kteří aktivně do kul-
tury vstupují jako samotni aktéři 
divadelních představení, členo-
vé pěveckých souborů a tvůrci 
výstav s nejrůznější tématikou. 
A nesmíme také zapomínat na 
sportovce, kteří sami cvičí, věnu-
ji se různým sportům a mnohdy 
jsou vedoucími sportovních druž-
stev dospělých nebo mládeže. 
Všem takto aktivním činovníkům 
za jejich práci děkuji. Zaslouží si 
uznání nás všech. 

Jsem velmi rád, že Vás mohu 
pozdravit v roce 2013 a popřát 
Vám do nového roku hodně 
zdraví a mnoho úspěchů. Máme 
za sebou Vánoční svátky a osla-
vu Nového roku. Věřím, že jste je 
prožili příjemně a že si trochu té 
pohodové atmosféry odneseme 
i do všedních dnů tohoto roku.

Prezidentské volby 2013

sovací lístky, je možné požádat 
ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích líst-
ků. Volič, který hlasuje na voličský 
průkaz, může obdržet hlasova-
cí lístky na požádání ve volební 
místnosti.

V prostoru určeném pro výběr 
hlasovacího lístku volič vloží 
do úřední obálky jeden hlasova-
cí lístek kandidáta, pro něhož se 
rozhodl hlasovat. Tento hlasova-
cí lístek se nijak neupravuje.

Volič může požádat ze závaž-
ných (zejména zdravotních nebo 
rodinných) důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky.

Druhé kolo volby prezidenta 
České republiky

V případě, že žádný z kandidá-
tů nezíská počet hlasů potřebný 
ke zvolení, tj. nezíská nadpolo-
viční většinu z celkového počtu 
platných hlasů oprávněných 
voličů, kteří se voleb zúčastnili 
a odevzdali platný hlas, koná 
se druhé kolo volby prezidenta 
za 14 dnů po začátku prvního 

>> pokračování ze str. 1

kola. Do druhého kola postu-
pují dva kandidáti s nejvyšším 
počtem platných hlasů.

Prezidentem republiky je zvo-
len ten kandidát, který získal 
ve druhém kole volby nejvyšší 
počet platných hlasů oprávně-
ných voličů.

Hlasovací lístky pro druhé kolo 
volby prezidenta České repub-
liky

Volič obdrží hlasovací lístky 
kandidátů postupujících do dru-
hého kola volby ve dnech vol-
by prezidenta České republiky 
ve volební místnosti.

Z důvodu umožnění hlasova-
cího práva co největšímu počtu 

voličů stanovil MěÚ Židlochovice 
tato mimořádná opatření:

V pátek 11. 1. 2013 je možné 
vyřídit občanský průkaz bez stro-
jově čitelné zóny s dobou plat-
nosti jeden měsíc. Tento OP je 
vyhotoven na pracovišti odboru 
vnitřní správy na počkání.

Žadatel musí vyplnit žádost a 
předložit dosavadní OP nebo 
potvrzení o OP, 2x fotografi i a 
rodný list. 

Služba na pracovišti OP je 
v pátek 11. 1. 2013 v době 8 – 18 
hodin. V další hodiny voleb tj. 
v pátek 18 – 22 hodin a v sobotu 
8 – 14 hodin je možné dohod-
nout si vyhotovení OP na tel.: 604 
290 310.

Sběrný dvůr Židlochovice | foto: Lenka Betášová



Vážení spoluobčané,
je určitě dobré, když se každý 

z nás na chvíli zastaví, zavzpo-
míná, popřípadě zhodnotí, co 
mu uplynulý rok přinesl, nebo 
také odnesl… Mnoho moudrých 
autorit ve svých dílech doporu-
čovalo dělat taková ohlédnutí, 
zamyšlení za každým uplynulým 
dnem. Promítnout si, co se nám 
podařilo, co se nám naopak 
povedlo méně, koho jsme potě-
šili, koho třeba zklamali, jaká 
myšlenka nás zaujala. Je to vlast-
ně jakýsi způsob dušení hygieny, 
kterou koneckonců potřebuje-
me všichni, a současně jakási 
záruka, aby se nám dny, týd-
ny, měsíce i roky neslily v jeden 
neplastický celek. V tomto světle 
si také daleko lépe uvědomíme, 
že bilancování na konci dne či 
uplynulého roku nemusí být jen 
výčtem úspěchů v linii s heslem, 
čím více úspěchů tím lépe. Co 
se nám dnes jeví jako nezdar, 
považujme za zdravou motivaci 
k tomu, abychom budoucí pře-
kážky lépe překonali. 

V uplynulém roce se toho pozi-
tivního v našem městě událo 
mnoho. O tom hlavním jste se 
dočetli ve Zpravodaji během 
roku. Rád bych se zde ovšem 
dotknul spíše několika mála sku-
tečností, postřehů, které nejsou 
natolik zjevné.

Rok 2012 byl pro město rokem 
investic, úspěšným čerpáním 
nejrůznějších dotačních titulů, 
oprav a rekonstrukcí na měst-
ském majetku atd. (více k tomuto 
tématu viz úvodní článek staros-
ty). Je třeba zdůraznit, že úspěš-
né čerpání dotačních prostředků 
by se neuskutečnilo bez kvalifi -
kovaného nasazení a odborné 

Slovo místostarosty

Mgr. Tomáš Šenkyřík zdatnosti zaměstnanců města. 
Proto je na místě poděkovat a 
současně všem popřát, aby se 
nám v této oblasti dařilo i nadá-
le, abychom si dokázali zacho-
vat pevné nervy se všemi těmi 
úřednicky náročnými dotačními 
pravidly. 

Je tomu rok a několik dní, co nás 
opustil prezident Václav Havel. 
V dubnu loňského roku jsme 
u mostu vysadili na jeho počest 
lípu. Jednu z věcí, kterou jsem 
u Havla už jako student obdivo-
val, byl jeho důraz na budování 
občanské společnosti. V tomto 
byl Havel velmi prozřetelný. S jis-
tou nadsázkou by se dalo říci, 
jaká to symbolika: po vysazení 
Havlovy lípy v centru města nám 
zde „vyrostlo“ občanské sdružení 
Za zámecké Židlochovice. Názo-
ry, které jeho čelní představitelé 
zastávají, mohou být někomu 
bližší, někomu vzdálenější. To 
ovšem není podstatné. Důležité 
je, že zde vznikla kultivovaná 
názorová platforma, která může 
v souladu se zákonem, aniž by 
byla politickým hnutím, ovlivňo-
vat, ale také inspirovat rozvoj 
ve městě. V budoucnu může 
nastavovat inspirativní názorové 
zrcadlo ofi ciálním rozhodnutím 
nebo záměrům města. 

Již na konci roku 2011 vydalo 
město vyhlášku, v níž ruší hazard 
na celém území města. O všech 
podrobnostech bylo psáno ve 
Zpravodaji. Chci ale upozornit 
na něco, o čem se tolik nehovo-
řilo. Bylo pro mne velmi potěšu-
jící, že zmíněnou vyhlášku zaka-
zující hazard ve městě podpořilo 
zastupitelstvo jednohlasně. Jsou 
totiž chvíle, kdy je třeba oprav-
du pozorně pohlížet na to, jaký 
„příběh“ za sebou určité peníze 
mají. V případě hazardu jsou to 
často ztracené střechy nad hla-
vou, rozvrácené rodiny, krimi-

nalita apod. Na loňském jarním 
semináři o hazardu, který se usku-
tečnil pod záštitou ombudsma-
na, jsem hovořil se zastupitelem 
jednoho nejmenovaného měs-
ta, který patří k opozici, která se 
snaží proti hazardu v jejich městě 
bojovat. Druhou stranou mu však 
bylo (diplomaticky řečeno) jem-
ně naznačeno, aby takových 
aktivit zanechal. V tu chvíli jsem 
byl hrdý na to, co se podařilo 
zastupitelstvu našemu. To k celé 
věci totiž přistoupilo tak, že vní-
malo etický rozměr celého pro-
blému. 

To, že je v našem městě stále co 
zlepšovat, víme. Některým zámě-
rům nám brání fi nance více, 
některým méně. Co můžeme 
jistě nadále zlepšovat, a upozor-
ňoval jsem na to již několikrát, je 
informovanost občanů. Výho-
dou je, že záměr tohoto druhu 
město nijak výrazně nezatíží, pro 
občany je však výraznou pomo-
cí. Proto jsem také v loňském 
roce předložil nový statut měst-
ského Zpravodaje a personální 
koncepci Regionální kabelové 
TV. Na základě ohlasů čtenářů i 
diváků jsem potěšen, že změny 
prospěly a obě média začínají 
postupně využívat svůj potenci-
ál. V tomto dobře nastaveném 
směru budeme i nadále pokra-
čovat. 

Na Štědrý den jsme se sešli 
v hojném počtu v našem far-
ním kostele. Přišli jsme si pro Bet-
lémské světlo, které přivezli naši 
Skauti z Vídně a také zazpívat 
koledy, písně, které jsou tu již 
mnoho generací, a které neu-
padly v zapomnění. Jejich posel-
ství totiž ověřil čas, který je tím 
nejobjektivnějším sudím. Proto 
Vám v duchu jedné z koled, kte-
rá zněla kostelem, přeji do roku 
2013, štěstí, zdraví a pokoj.

Zaznamenali jsme ...
1. prosince 2012 proběhla 
v hale Městské knihovny ver-
nisáž výstavy ke 130. výročí 
založení českého ochotnic-
kého divadelního spolku. 
V bývalém hostinci na náměs-
tí u Vaňků (dnes Národní 
dům) bylo sehráno divadel-
ní představení Vlastencové 
bohumilí, které tehdy nacvičil 
šestnáctiletý kloboučnický 
učeň Rajmund Svoboda. Tři-
cet panelů se stovkami dobo-
vých fotografi í včetně por-
trétů herců, plakátů a také 
ukázky kostýmů, to vše mohli 
zhlédnout návštěvníci jedi-
nečně připravené výstavy až 
do konce prosince. Pěkný dík 
za přípravu výstavy a hodně 
aplausu na dalších divadel-
ních představeních!

Karel Vavřík

Zahradnické centrum v Žid-
lochovicích zahájilo advent 
vánoční výstavou s řadou 
doprovodných akcí

První prosincová sobota 
byla v zahradnickém centru 
věnována vánoční výsta-
vě s řadou doprovodných 
akcí, které potěšily jak děti, 
tak dospělé. Na každého 
hned u vstupních dveří dých-
la atmosféra bílých vánoc. 
Vyřezávání ovoce, tzv. car-
ving, doplnil program advent-
ně laděné výstavy, na které 
nechyběl Mikuláš se svou sku-
pinou, kteřá se věnovala pře-
devším těm nejmenším. Slad-
kou odměnu z rukou Mikuláše 
získal každý za drobnou bás-
ničku či písničku na mikrofon. 

V chladném počasí přišel 
návštěvníkům určitě vhod 
voňavý svařák, který ochutna-
li především ti, kteří procházeli 
venkovní výstavu. Šťavnatý 
špekáček, opečený nad stá-
le udržovaným ohněm, pak  
báječně chutnal především 
dětem.

Lenka Betášová, MKS

4. prosince 2012 přinesl deník 
Rovnost zprávu, že půlmetro-
vá socha Krista s ulomenou 
rukou a poškozeným nátě-
rem se vrátila do Blučiny. 
Z tamního kostela se ztratila 
před jedenácti lety a nedáv-
no byla nalezena v Rakousku. 
Zloděj nebyl dopaden. Opra-
va sochy vyjde na desítky tisíc 
korun. Zpráva dále uvádí, 
že z Rakouska bylo do naší 
republiky vráceno dalších 
čtyřiatřicet ukradených soch.

Karel Vavřík

3Slovo místostarostywww.zidlochovice.cz

Hop hej koleda 2012 | foto: Mgr. Lenka Otýpková



Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 16. 11. 2012
RM rozhodla:

přeložit celou polní cestu 
(Revolníky – Maděrán), která 
vede přes soukromé pozem-
ky, mimo jiné přes pozemek 
p. č. KN 2417/26, na pozemek 
p. č. KN 2417/16 patřící městu 
Židlochovice
pronajmout nebytové pro-
story v domě č. p. 38, ulice 
Komenského v Židlochovicích 
panu Petru Majkutovi 

RM ukládá:
jednat s obcí Vojkovice o pře-
vodu pozemků v areálu kou-
paliště ve vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových 
požádat Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majet-
kových o bezúplatný převod 
pozemků v jeho vlastnictví 
v areálu koupaliště 
jednat s Penny Marketem 
s. r. o. o podmínkách zřízení 
kamerového bodu na budo-
vě Penny 
dohodnout s investorem 
nástavby BD na ul. Masaryko-
va vybudování nových min. 
osm stání pro auta

Výběr z usnesení RM 21. 11. 2012
RM schvaluje:

uzavřít Smlouvu na nákup 
auta Š Fabia- combi s moto-
rem 1,4 s fi rmou Auto-Bayer 
Slavkov 

Výběr z usnesení ZM 21. 11. 2012
ZM rozhodlo:

obnovit kontokorentní úvěr 
od ČS a.s. ve výši 3 mil. Kč, 

s pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou od 1M Pribor + 1% 
p. a., splatnost úroků měsíční, 
se splatností kontokorentního 
úvěru 12 měsíců od podpisu 
smlouvy 

ZM schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku 
města Židlochovice č. 1/2012, 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů v Židlochovicích
odkoupení části pozemku 
p. č. PK 430/12 v k. ú. Židlo-
chovice o výměře cca 8 m2 
od xxx za kupní cenu 30 Kč/
m2. Přesná výměra pozemku 
bude stanovena geodetic-
kým zaměřením po stavbě 
Cyklostezka Brno – Vídeň – 
etapa Židlochovice 1. Jedná 
se o zahrádky u silnice do Blu-
činy; toto usnesení je platné 
do 30. 06. 2017
směnu části pozemku p. č. 
KN 1197 (část 35 m2) v k. ú. 
Židlochovice v majetku měs-
ta za část pozemku p. č. KN 
1198 (část 35 m2) ve stejné 
lokalitě v k. ú. Židlochovice 
v majetku xxx, za účelem zajiš-
tění pozemku pro vybudování 
cyklostezky. Náklady spojené 
se směnou ponese město Žid-
lochovice; směna bude bez 
doplatku; jedná se o zahrád-
ky u silnice do Blučiny 

Výběr z usnesení RM 7. 12. 2012
RM ukládá:

uzavřít Smlouvu o dílo na údrž-
bu městského rozhlasu na rok 

2013 s p. Milošem Chmelem 
RM rozhodla:

přispět organizacím působí-
cím v areálu Robertovy vily 
částkou 10 000 Kč na pořízení 
vitríny dle jejich žádosti
uzavřít smlouvu na vybudová-
ní bezpečnostního kamero-
vého  systému ve městě osa-
zením 3 ks venkovních kamer 
i pro noční vidění s fi rmou IP 
CCTV s.r.o., Bezručova 621, 
Židlochovice  – cena 161 958 
Kč vč. 20 % DPH 
na základě žádosti o pro-
nájem společností Zemos 
a.s., Velké Němčice a Vini-
ce Hustopeče s.r.o. vyhlásit 
záměr na pronájem pozemků 
města (orná půda a vinice) 
v k. ú. Nosislav 
vyhlásit záměr na pronájem 
pozemků v k. ú. Nosislav dle 
seznamu 

RM schvaluje:
paní J. Bělohlávkovou člen-
kou Komise sportu a mládeže 
Rady města Židlochovice
nákup elektřiny prostřednic-
tvím Českomoravské komo-
ditní burzy Kladno na období 
roků 2013 a 2014

RM bere na vědomí:
ukončení pracovního poměru 
Mgr. M. Cvrka k 31. 12. 2012 

RM pověřuje:
vedením MěÚ úřadu Židlo-
chovice JUDr. L. Čermákovou 
s účinností od 1. 1. 2013 

RM ukládá:
připravit výběrové řízení 
na funkci tajemník MěÚ Židlo-
chovice 

Zaznamenali jsme ...
6. prosince 2012 pořádal 
Sbor pro občanské záležitosti 
besedu s důchodci. Na mno-
ha předcházejících pravidel-
ných besedách nás dopro-
vázel muzikou pan František 
Pazdera z Rajhradu. Všech-
no krásné jednou končí a 
pan Pazdera ze zdravotních 
důvodů nám zahrál tentokrát 
naposledy. Starosta města 
Vlastimil Helma a předsed-
kyně SPOZ panu Pazderovi 
poděkovali, popřáli všechno 
nejlepší v dalším životě a pře-
dali mu pamětní medaili.
Věříme, že se nám poda-
ří najít přiměřenou náhradu 
tak, abychom i nadále mohli 
besedy pro důchodce pořá-
dat.

Karin Rejžková 

V sobotu 8. prosince 2012 
uspořádala ZO ČZS Židlocho-
vice ve spolkové budově 
Seminář o hodnocení kva-
lity jablek podle klasifi kační 
stupnice, která má sedm kri-
térií o devíti bodech. (vzhled 
plodu, vůně plodu, charakter 
slupky, konzistence dužiny, 
šťavnatost dužiny, chuť pod-
le kyselosti a sladkosti dužiny, 
chuť a celkový dojem). Sou-
části semináře bylo i prak-
tické hodnocení. Účastníci 
ochutnali a obodovali 27 
vzorků jablek různých odrůd. 
Seminář vedl pan Jan Urbá-
nek, člen ZO ČZS. 

Jan Šotnar

Již druhé Žerotínské setkání 
proběhlo 12. prosince 2012 
v Mervartově sále přerov-
ského zámku, které navazo-
valo na setkání v Dřevohos-
ticích v roce 2010. Na tato 
shromáždění jsou vždy pozvá-
ni představitelé obcí, které 
kdysi patřily významnému 
moravskému rodu Žerotí-
nů. Za město Židlochovice 
byli pozváni starosta měs-
ta Vlastimil Helma, tajemník 
Mgr. Miroslav Cvrk a kronikář 
města Karel Vavřík. Stěžejním 
bodem setkání byl křest publi-
kace Ing. Jiřího Lajtocha a Ph-
Dr. Jiřího Lapáčka Po stopách 
Žerotínů V diskuzi vystoupilo 
přes deset účastníků této 
konference. Za naše město 
přednesl příspěvek o žerotín-
ském období v Židlochovicích 
K. Vavřík. Účastníkům konfe-
rence byly předány některé 
písemné materiály týkající se 
reformace a pozdější rekato-
lizace na Židlochovicku.

Karel Vavřík
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Za mrazivého, ale slunečného 
počasí se na druhou adventní 
neděli konal na náměstí v Židlo-
chovicích Tradiční jarmark řeme-
sel. Při plánovaní termínu dala 
podnět kulturní komise města, 
aby se trh uskutečnil v neděl-
ních odpoledních hodinách. To 
bylo pro některé, proti zvyklos-
tem, odvážné rozhodnutí, neboť 
nedělního odpoledne většina 
z nás využívá spíše k odpočinku 
v domácím prostředí.

Organizátor se však nevyřče-
nou otázkou, zda vůbec bude 
nějaká návštěvnost, nenechal 
odradit a přítomnost vás všech,  

v neděli 9. prosince na náměstí 
Míru, dala jasnou odpověď. Pro-
tože cílem pořádání jarmarku je 
nejen nabídnout kvalitní zboží ke 
koupi v předvánočním čase, ale 
také, a to především, poskytnout 
prostor k setkání s přáteli, pro-
stor rodině ke strávení společné 
nedělní procházky zpestřené 
pěknou koledou a vůní vánoční-
ho punče.

V letošní nabídce obchodní-
ků se kromě klasických řemesel 
představili nově i zástupci vyti-
povaných výrobců ze Židlocho-
vicka, kteří se do budoucna 
budou ucházet o značku regi-
onální produkt. Tak jsme mohli 
mezi klasickými řemesly nakoupit 
i vánoční pečivo Karlovy pekár-
ny, mnohé z vás zaujala nabídka 
fi rmy Medmoravia, která má síd-

Regionální výrobci a pěstitelé na židlochovických 
trzích

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

lo prozatím v Brně, ale všechny 
medové produkty pocházejí od 
včelstev z okolí Rajhradic. Z vina-
řů region prezentovali vinařství 
Karel Válka z Nosislavi a Flajšin-
ger ze Židlochovic, kteří nově 
nabízejí další produkty z révy vin-
né, jako např. belgické pralinky 
s hroznovým želé.

V tomto duchu, v duchu pod-
pory regionálních výrobců 
a pěstitelů, pro vás připravujeme 
v nastávajícím roce jako novin-
ku Farmářské trhy, z nichž první 
proběhne na židlochovickém 
náměstí již 13. dubna 2013.



Židlochovický rodák Jovan 
Dezort pořádá výstavu foto-
grafi í PRAHA V ZIMĚ PŘED 50 
LETY. Je malým připomenutím 
rozsáhlé výstavy se stejným 
tématem, která se konala 
v létě na Staroměstské radnici 
v Praze. Tentokrát je výstava 
umístěna v Galerii Evy Jan-
dejskové v Praze 5 – Smíchov, 
Lidická 22, přímo u zastávky 
tramvaje Zborovská. Vernisáž 
je 3. ledna 2013 v 18 hodin. 
Pokud vám to v tomto termí-
nu nevyjde, můžete si výsta-
vu prohlédnout ještě do 25. 
ledna. Otevřeno je ve všední 
dny od 12 do 19 hodin.

Karel Vavřík

Vánočně laděný prostor žid-
lochovického kostela patřil 
v neděli 2. prosince 2012 prv-
nímu adventnímu koncertu, 
který město Židlochovice pro 
občany v tomto prostoru 
uspořádalo. Vokální skupi-
na DNA, která se představila 
řadou černošských spirituálů 
a několika českými skladba-
mi ve vánočních úpravách, 
přítomné naladila na nastá-
vající čas adventu pohodou 
a teplem vánoc. Přestože 
byl koncert v dostatečném  
předstihu anoncován na pla-
kátech, v rozhlase, infokanále 
a webu města, zúčastnilo se 
ho pouze 30 posluchačů.

Lenka Betášová, MKS 

Pokud máte doma počítač, 
pak si virtuálně prohlédněte 
Paříž. Údajně největší fotogra-
fi e na světě má 26 gigapixelů 
a je na ní vidět Paříž z ptačí 
perspektivy. Posun podle šipek 
a možnost velkého zvětšení 
na kolečku myši vám umož-
ní i detailní poznání tohoto 
evropského velkoměsta. Klik-
něte na www.paris-26-gigapi-
xels.com/index-en.html.

Karel Vavřík

Starosta Vlastimil Helma a mís-
tostarosta Mgr. Tomáš Šenky-
řík v úterý 18. prosince 2012 
uctili u Havlovi lípy na nábřeží 
u mostu v Židlochovicích 
památku prvního výročí úmrtí 
bývalého prezidenta Václa-
va Havla položením kytice 
a zapálení pietní svíce.

Lenka Betášová, MKS

Od pondělí 7. ledna 2013 
bude na RTIC Židlochovice 
a podatelně MěÚ k dispozici 
nový jízdní řád IDS.

Martina Křížová, MKS

Zaznamenali jsme...

Výrazným pomocníkem a 
nástrojem k propagaci turismu 
jsou informační centra. Na jejich 
vybavení a provoz je možno 
žádat prostřednictvím dotací u 
nejrůznějších subjektů, které pře-
rozdělují státní či evropské pení-
ze. V posledních deseti letech 
informačních kanceláří v celé 
České republice výrazně přibi-
lo. Pravděpodobně také proto 
připravila agentura Czechtou-
rism pro rok 2012 kontroly těchto 
zařízení, aby zjistila celkovou úro-
veň nabízených služeb. Czech-
tourism je státní příspěvkovou 
organizací Ministerstva pro místní 
rozvoj. Kromě propagace České 
republiky ve světě uděluje právě 
informačním centrům souhlas 
požívat mezinárodní logo (bílé i v 
zeleném poli).

Jednotlivé kontroly tzv. mystery 
shopping probíhaly v turistických 
informačních centrech po celé 

České republice a měly za cíl zjis-
tit úroveň poskytovaných služeb. 
Důraz byl kladen především na 
profesionalitu a vstřícnost pra-
covníka centra, viditelnost ozna-
čení kanceláře, otevírací dobu 
a vybavenost centra, nabídku 
poskytovaných služeb a zázemí 
pro návštěvníka. Je třeba zdů-
raznit, že o kontrole jsme nevě-
děli předem, odtud také název 
akce mystery shopping. S jakým 
výsledkem bylo naše židlocho-
vické informační centrum zkon-
trolováno, jsme se dozvěděli 
zpětně z výsledků zpracovaných 
Czechtourismem.

Jsem velmi potěšen a děku-
ji všem kolegyním z Městského 

Informační centra pod drobnohledem utajených 
kontrolorů…

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Hodnocení kvality služeb pomocí metody Mystery shopping.

kulturního střediska, že naše 
Regionální turistické informač-
ní centrum Židlochovice v této 
první ofi ciální zkoušce obstálo 
na výbornou. Nezajímavé nejsou 
také výsledky kontrol dle turistic-
kých regionů. Jižní Morava jako 
celek skončila s hodnocením 
90%, nejméně měla Praha a to 
77%.

K článku připojuji také tabulku, 
na níž najdete hodnocení naše-
ho informačního centra. Přeji 
nám všem a také turistům při-
jíždějícím do našeho města, aby 
byli nadále spokojení s posky-
tovanými službami, které naše 
centrum nabízí, a aby se k nám 
rádi vraceli.

5Informace z radnicewww.zidlochovice.cz

Kontejner určený pro bílé sklo
foto: Vlastimil Helma

Přeplněné kontejnery na ulici Joštova | foto: Jan Zbořil

Stavba nového sběrného dvo-
ra odpadů byla významným kro-
kem k efektivní likvidaci odpadů. 
Doplnili jsme tím chybějící článek 
k již slušně fungujícímu systému 
likvidace odpadů ve městě. 
To, jak bude systém fungovat, 
už záleží na zodpovědnosti nás 
všech.

Stále se setkávám s případy, 
že v kontejneru na separovaný 
odpad se objeví všechno jiné, 
jen ne to co je na nálepce kon-
tejneru. Často můžeme vidět pře-
tékající kontejnery na domovní 
odpad a po důkladnější prohlíd-
ce zjistíte, že je v nich množství 
PET lahví, papíru, skla i když kon-
tejnery na separovaný odpad se 
nacházejí jen pár desítek metrů 
odtud. 

Nebuďme líní a snažme se třídit 
odpad. Prospějeme tím nejen 
přírodě, ale i pořádku našeho 
města.

Odpady a 
třídění

Vlastimil Helma
starosta města



Před více jak deseti lety jste 
přišel do Židlochovic. Nastoupil 
jste u nás po výběrovém řízení 
na místo tajemníka městského 
úřadu, když před tím jste půso-
bil jako místostarosta v západo-
českém Stříbře. Osud Vás zavál 
do Brna a posléze do Židlocho-
vic. Vzpomínám si, že po něko-
lika měsících od nástupu do 
funkce jsem s Vámi měl rozhovor 
pro Židlochovický zpravodaj. 
V tomto rozhovoru jste tehdy 
zdůraznil, že důležitým činitelem 
v demokracii je soudržnost lidí a 
jejich zájem o věc veřejnou. A to 
ne pro peníze, ale jen tak pro 
radost a bytostně lidskou spoko-
jenost. Přiznávám se, že jsem se 
tehdy skrytě pousmál a řekl si: 
uvidíme…

Velmi brzy jsem byl mile pře-

kvapen. Založil jste Klub turistů 
a shromáždil kolem sebe něko-
lik desítek lidí. To o čem jsem 
dříve jen v duchu snil a na co 
jsem sám netroufnul, se naráz 
stalo skutkem. Začali jsme výstu-
pem na Výhon a na téměř sto 
výletech prošli nejen Moravu a 
dostali se i na Slovensko a do 
Čech. Jen tak namátkou si vzpo-
mínám na krásný výlet do Slavo-
nic či Telče, Jeseníků či Buchlo-
va, Tišnovska nebo na slovenské 
Bradlo. Ale také do malebné 
rakouské krajiny při Dunaji zvané 
Wachau, nebo výlet na Raxalpe. 
Mnozí účastníci výletů ani netu-
šili, že bravurní znalost lokality 
jste si připravil s předstihem a že 
jste místa napřed se svoji ženou 
projel a prošel. A co víc – dal 
jste dohromady židlochovické 
občany, kteří se sice od vidění 
znali, ale kteří by se možná nato-
lik nikdy nesblížili nebýt turistic-
kých aktivit. 

Poděkování magistru Miroslavu Cvrkovi

Karel Vavřík Obdivoval jsem na Vás dobrou 
náladu, kterou jste kolem sebe 
s jemným humorem šířil a doká-
zal tak přenést na výletníky nejen 
zájem o samotné cestování, ale 
také vnést do celého dne tolik 
potřebnou pohodu. Ta v nás 
mnohdy doznívala i v dalších 
dnech.

Vaší zásluhou byla na Výhoně 
postavena Akátová rozhledna, 
Vaší zásluhou byly zrenovovány 
a zpřístupněny pro veřejné akce 
sklepy pod radnicí. A co víc – žid-
lochovická historie se Vám stala 
další zálibou, kterou jste bada-
telskou činností v archivech 
dokázal posunout tam, kde jsme 
o některých událostech měli jen 
matnou a mnohdy méně přes-
nou představu. 

Vzpomínám si, že až do roku 
2007 byla i profesionálními histo-
riky označována první písemná 
zpráva o Židlochovicích z roku 
1349. Vyslovil jsem domněnku, 

že to asi bylo dřív. Ale Vy jste 
v archivech našel listinu dokazu-
jící první písemnou zprávu o Žid-
lochovicích z roku 1237. Podob-
ně to bylo i s naší kostelní věží. 
Pochyboval jsem o současném 
tvaru věže, který by architekt Hil-
debrandtova formátu navrhl. Vy 
jste však našel rytinu z roku 1839, 
která mou domněnku potvrzova-
la. A podobných příkladů by se 
našlo ještě víc. Z těch posledních 
výzkumů bych jen uvedl rodo-
kmen Robertů a třeba i upřesňu-
jící výpisy z matrik týkající se žid-
lochovické rodačky a španělské 
královny Marie Kristýny.  

Vracíte se z rodinných důvodů 
do svého rodiště. Přeji Vám jen to 
nejlepší. Aby Vám zdraví i nadá-
le dovolilo rozdávat optimismus 
a předávat energii těm, kteří ji 
potřebují.

Mirku, uctivé a upřímné díky!

Pokaždé, když přijdu na vánoč-
ní koncert Skřivánku, uvědo-
mím si dvě věci. První, že zača-
ly Vánoce a jsem o rok starší 
a druhá myšlenka mě zanese 
do vzpomínek na dětství, kdy 
mi bylo krásně! Znáte to, žádné 
starosti, žádný stres, jen dětské 
povinnosti přijít včas na zkoušku, 
být připravena, mít s sebou noty 
a hlavně – zase uvidím všechny 
své kamarády! Skřivánek pro mě 
znamená symbol dětství, štěstí 
a radosti, kterou rozdává díky 
nádhernému dětskému zpěvu, 
který v této uspěchané době 
slýcháme jen zřídka. Když jsem 
byla malá, bylo pro mě zpívání 
koled a vůbec všech písní, kte-
ré znám (a věřte mi, není jich 
málo) samozřejmostí. Jenže teď 
v dospělosti mi tohle všechno 

občas chybí….Samozřejmě, že 
mě mrzelo, že nemohu být na 
jiných akcích s jinými kamarády 
a že chodit pravidelně na zkouš-
ky, a před koncertem i v sobotu, 
není jednoduché. Hlavně je to i 
fyzicky náročné. Na druhou stra-
nu se mi to všechno vrátilo zpát-
ky v podobě radosti, kterou jsem 
cítila na podiu před obecen-
stvem. Pamatuji si na svoji nejmi-
lejší babičku, jak byla na mě pyš-
ná, že zpívám ve sboru a všem 
ostatním mě hrdě představila: 
„tohle je moje vnučka, heč…“ 

Teď, když jsem v cizině a hlídám 
děti stejného věku (když jsem 
začala zpívat, byly mi tři roky 
a sotva jsem se dokázala o sebe 
postarat), vidím ten obrovský 
rozdíl. Děti v cizině jsou vycho-
vávány volnějším způsobem a 
rodina se řídí podle jejich přání 
a potřeb. Bylo těžké si na ten-
to způsob zpočátku zvyknout a 
podřídit. Dopoledne sedí u tele-
vize a jen zírají a po obědě se 
mezi hromadou hraček nudí. 
Slovní zásoba je velmi chudá. 
Zlatý náš J. A. Komenský… Také 
vidím, jaké jsem měla obrovské 
štěstí, když se moji milí rodičové 
rozhodli, že začnu chodit do Skři-
vánku. A věřte mi, jestli jednou 
moje děti projeví zájem o hudbu, 
udělám to samé. Plakala jsem, 
když jsem v loňském roce viděla 
nejmenší děti zpívat na vánoč-
ním koncertě! Sotva to chodilo, 
ale ten nádherný dětský zpěv 
písní, které si ještě teď pamatu-

Skřivánek mýma očima

Hana Kirchová
t. času oper v Irsku

ji, mne dojaly k slzám. Mnohé 
z těchto dětí jsou děti dospělých 
skřivánků. Vyrůstá-li člověk v pro-
středí hudby, je šťastnější, má 
mnoho nádherných vzpomínek, 
něco umí, podívá se do svě-
ta! Teď, když jsem tady, můžu o 
tom všem vyprávět a ostatní jen 
tiše poslouchají. Navíc, některá 
přátelství z dětství trvají dodnes 
a pokaždé naše debata sklouz-
ne do vzpomínek na Skřivánek. 

Když jsem slavila první Vánoce 
v cizině a pak doma, naskočila 
mi z toho husí kůže. Mohla jsem 
zpívat koledy v různých jazycích 
jen tak, protože je znám ze sbo-
ru a mohla jsem je naučit tyhle 
malé děti. Radost v dětských 
očích mi znovu připomněla Skři-
vánka. Když jsem mohla na dva 
týdny přijet domů a oslavit s rodi-
nou ty naše české Vánoce, věřte 
mi, užívala jsem si jich jako nikdy 
předtím. Celý den jsem si zpíva-
la české koledy, užívala jsem si 
naše jídlo, naše zvyky, tradice. 
Těším se, že se i letos potkám se  
svými přáteli v kostele na skřiván-
čím vánočním koncertě. 

Našla jsem nádherné dva citá-
ty na závěr:

„Povinnost nemusí být nud-
ná. Láska ji může učinit krásnou 
a naplnit ji životem.“

Autor neznámý

„Tvrdě pracuj, často si hraj a 
miluj svůj život.“

Stuart a Linda Mac Farlaneovi
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Inspiro děkuje všem náv-
štěvníkům námi uspořáda-
ných akcí za projevený zájem 
o tyto aktivity. Velmi si ceníme 
stále vzrůstající návštěvnosti 
a velkého rozšíření věkového 
spektra lidí, kteří rádi vyplňu-
jí svůj volný čas právě tímto 
způsobem.

Shrňme zde aktivity Inspiro 
o.s. v uplynulém roce. Uspo-
řádali jsme dohromady 15 
různorodých akcí: 

Cestopisné povídání 
s čajovnou (Vietnam, Nový 
Zéland, Island, Indie, ost-
rov Man, Švédsko, Zambie, 
Madagaskar)
Výtvarné dílny – Pet Art, 
Výroba adventních věnců 
Filmové večery – Inspi-
ro kino: fi lmové festivaly 
– Expediční kamera, Filmo-
vý festival zimních sportů, 
Jeden svět 
Vernisáž a výstava foto-
grafi í v Malé galerii RTIC (L. 
Mrkvica) 

Touto cestou chceme 
poděkovat městu Židlocho-
vice za poskytnutí prostor 
a panu Chocholáčovi a fi r-
mě Hortis za poskytnutí pří-
rodního materiálu k výrobě 
adventních věnců. 

Upřímně Vám přejeme 
pohodový nadcházející rok 
a budeme se těšit na shleda-
nou na některé z Inspiro akcí.

1.

2.

3.

4.

Inspiro v roce 2012

David Kopeček
Sdružení INSPIRO



Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
GROTHAUS – Králova přízeň
PROCTOR – Šepot nebes
LAUREEN – Taranga, můj 
osud
COULTER – Záblesk
CARTLAND – Vévoda v pasti

Romány českých autorů
KÖRNEROVÁ – Setkání 
v Opeře
CHYTKOVÁ – Stopy v duši
PITTNEROVÁ – Nepřízeň osu-
du

Historické romány
POSPÍCHAL – Temnota rodu

Detektivní romány
WELSCH – Žába na prameni
PHILLIPS – Tajemství tří
JIROUNEK – Večeře s paní 
Vítovou

Dobrodružné romány
THOR – Elitní žoldáci
HOHLBEIN – Noc templářů

Válečné romány
KESSLER – Pochod na Varša-
vu
GERLACH – Zrazená armáda

Životopisy
JUNEK – Třinácté komnaty
ROHÁL – Iva Janžurová a její 
životní role
KOŠŤÁLOVÁ – Naďa Konva-
linková

KNIHY PRO DĚTI
Pohádky
DOSKOČILOVÁ – 2 veselé 
pohádky
ŠMÍD – Pohádky pro dobro-
druhy

Pohádkové příběhy
KLIMENTOVÁ – Ema jde do 
školy
FELDMAN – Moji kamarádi 
Tygr a Pú
KRATOCHVÍL – Jejda a 
Helemes

Komiksy
FUČÍKOVÁ – Antonín Dvořák

Dívčí romány
NACHTMANOVÁ – Tanec v 
květinovém dešti

Naučná literatura
KOCMANOVÁ – Hraní s pří-
rodou
MOTYČKOVÁ – Pískomilové 
a jejich chov
ARREDONDO – Dinosauři a 
fascinující pravěký svět

Eva Procházková
knihovnice

Ani se tomu nechce věřit, 
ale infokanál v Židlochovicích má 
za sebou už patnáct let vysílání. 
Vznikl v polovině roku 1997 (loň-
ské relativně kulaté výročí prošlo 
bez povšimnutí). První redakční 
radu tvořili kromě šéfa Ing. Hájka 
paní Vašíčková, Válková, JUDr. 
Čermáková a já, technicky vše 
zabezpečoval pan Helma (teh-
dy ještě člověk politikou zcela 
nedotčený). V začátcích mohlo 
infokanál sledovat pouhých 349 
abonentů kabelové televize, 
protože jich ve městě víc neby-
lo.

Jak šel čas, původní čistě židlo-
chovická vysílací smyčka trvající 
13 minut se prodloužila na hodi-
nu, její dosah se rozšířil o Vojkovi-
ce a Hrušovany a statické vysílání 
textových a obrazových stránek 
bylo obohaceno o klasické tele-
vizní dokumenty a reportáže, 
vysílané třikrát denně v pevné 
časy. V realizačním týmu se 
vystřídala celá řada nejrůznějších 
lidí. Někdo byl členem rady jen 
formálně, jiný se snažil přinášet 
konkrétní náměty či příspěvky a 
vysílání nějak obohatit. Problém 
byl v tom, že těch ochotných a 
pracovitých mnoho nebylo. A 
když se někdo našel a byl za čle-
na redakční rady schválen, tak 
na to mnohdy neměl. Ukázalo 

se, že bezbřehá loajalita k aktu-
álnímu vedení města ani posta-
va manekýny ještě nemusí být  
zárukou kvalitní reportáže. Žijeme 
sice v době, kdy téměř každý má 
doma počítač, digitální kameru 
nebo fotoaparát, ale stisknutím 
spouště přístroje ještě nevznikne 
kvalitní fotka nebo fi lm. A tak se 
mnohdy promítaly dokumenty 
natočené tak, že kameraman 
na začátku spustil kameru a 
dokud kazeta neskončila, tak 
kamera jela, ač se před ní nic 
zajímavého nedělo. Obdobným 
zlozvykem bylo natáčení kame-
rou na stativu, který stál po celou 
dobu akce na stejném místě, 
takže pořad byl tvořen jediným 
záběrem. Někdo zase používal 
kameru jako konvičku při zalévá-
ní, neboť s ní neustále pohybo-
val zleva doprava a zase zpátky 
a ani na chvíli ji nezastavil. Další 
zase do omrzení používal transfo-
kátor. K neřešitelným problémům 
docházelo při natáčení koncer-
tů, kde nešlo jen o obraz, ale 
i o zvuk. Divákům pak byly čas-
to předkládány útržky různých 
skladeb a písní, což hudebně 
založeným divákům trhalo uši.

Prostě a dobře, donedávna 
se na fi lmové reportáže praktic-
ky nedalo dívat (výjimkou byly 
některé práce Ing. Hájka, který 
kameru ovládal, neboť měl pra-
xi z dřívějšího natáčení na úzký 
fi lm). Až v poslední době jsem 
mohl s překvapením konstato-

Infokanálové blýskání na lepší časy?

Jiří Smutný vat, že se po dlouhých letech 
objevil člověk, který má nejen cit 
pro kameru a povědomí o tom, 
že základním kamenem  fi lmo-
vé řeči je statický záběr, ale má 
i smysl pro vyváženou kompozici 
celého díla a dokáže divákovi 
poskytnout informaci i zážitek. 
Když jsem například viděl repor-
táž ze Dne otevřených dveří 
v nízkoprahovém zařízení Vata, 
měl jsem pocit, že se nedívám 
na židlochovický infokanál, ale 
na „normální“ televizi. Stejně 
dobrý dojem jsem měl i třeba 
z dokumentu o svatomartinském 
svěcení vín v kostele. Autorka 
nejenže zaznamenala samot-
nou akci v kostele, ale stihla i 
vyzpovídat faráře, šéfa zahrád-
kářů i mnohé různě význam-
né účastníky ochutnávání vín, 
které následovalo venku před 
kostelem. A přitom i nezasvěce-
ný divák se dověděl, kdo mluví, 
protože se na přiměřenou dobu 
objevil titulek se jménem a funkcí 
dotyčné osoby.   

Nezbývá než doufat, že u této 
práce paní Betášová (neboť prá-
vě o ní je řeč) vydrží a nepřesta-
ne. Netvrdím, že na její práci není 
co vylepšovat, ale ve srovnání 
s dosavadními infokanálovými 
„spouštěči kamer“ má její práce 
nesrovnatelně vyšší úroveň.

Pokusím se doplnit článek 
pana Jiřího Smutného o patnác-
ti letech provozu regionálního 
vysílání kabelové televize. Dovo-
luji si to proto, že jsem se účastnil 
po celých patnáct let redakč-
ních rad Informačního televizního 
vysílání, tedy několikanásobně 
déle než pisatel. Rád bych roz-
šířil tento článek psaný typickým 
stylem autora o to, co se domní-
vám, že v něm chybí, či považuji 
za důležité zdůraznit. 

Ke zprovoznění „infokanálu“ se 
sdružovaly fi nanční prostředky 
Hrušovan u Brna, Vojkovic a Žid-
lochovic. Podstatné však bylo, 
aby vyšlo pořízení zařízení a pro-
voz tohoto informačního média 
co nejlevněji a fi nančně neza-
těžovalo rozpočty obcí. Kvalita 

a možnosti vysílání byly podříze-
ny tomuto kritériu a zlepšují se 
s vývojem techniky a progra-
mového vybavení. To co jsme si 
nemohli dovolit v minulosti, dnes 
stojí zlomek původní ceny. Stejně 
tak se postupovalo při výběru 
obsluhy. Profesionální štáb jsme 
si nemohli dovolit. O to víc mě 
těší, že se nám podařilo kolektiv 
spolupracovníků omladit, počá-
teční nedokonalosti v profesio-
nalitě nahradil elán a bylo to, jak 
je vidět ku prospěchu věci. Před 
šesti lety, kdy jsem byl zvolen 
místostarostou města, převzala 
technické a grafi cké zpracování 
slečna Eva Březinová. Vnesla do 
grafi ky obrazovek nové prvky a 
dynamiku i elán typický pro mlá-
dí. Redaktorky Lenka Betášová a 
Milena Moudrá, které se v této 
funkci dvakrát vystřídaly, se veli-
ce rychle zapracovaly ke spo-
kojenosti všech diváků. Ve střihu 
videa se daří paní Lence Betášo-

Několik poznámek k článku pana Smutného

Vlastimil Helma
starosta města

vé vyrábět velice zdařilé sestřihy, 
které vystihují podstatné momen-
ty natáčených aktivit. 

Ještě si dovolím několik čísel. 
Začínali jsme vysílat v rozliše-
ní obrazovky 640 x 512 bodů, 
následně se zvýšila kvalita vysílání 
na 720 x 576 bodů. Nyní můžete 
přijímat naše vysílání v rozlišení 
1280 x 720 bodů. Zanedlouho se 
nám podaří zprovoznit vysílání 
v plném rozlišení HD což je 1920 
x 1080 bodů, které uspokojí i ty 
nejnáročnější diváky. Zazname-
nal jsem dotaz z Hustopečí, že by 
rádi také vysílali v HD. Odpověď 
technika Self Servisu zněla „Ještě 
chvíli počkejte, možnosti právě 
řešíme v Židlochovicích. Až to 
odladíme, může se takto vysílat 
ze všech námi spravovaných 
obcí“.

Původní záměr se daří dodržet 
dodnes. Levné vysílání slušné 
úrovně.

7Společenská rubrikawww.zidlochovice.cz



pokračování z minulého čísla

O svých nosislavských oveč-
kách na olomoucké biskupství 
Vendský napsal:
1. ...bludaři v mé farnosti na 

mé četné zákazy nedbají a 
nato ještě nepřestávají v sle-
pé nerozvážnosti pojídat 
masitá jídla ve dnech zaká-
zaných.

2. ...jakkoli se sluší navštěvo-
vati horlivě chrám, nechtějí 
ještě tvrdošíjněji, než kdyby 
byli svrchovaně zaměstnáni 
nebo vázáni nějakou právní 
příčinou; dále že ve dnech 
svátečních jednak ze své 
vůle pracují, jednak z naří-
zení zámeckých úředníků, 
kteří jsou s výjimkou jediné-
ho hejtmana bludaři, vyko-
návají robotu...

5. ...někteří ponejvíce v době, 
kdy by se mělo jíti do koste-
la, konají ve svých příbytcích 
soukromé schůzky, zpívají 
a káží si nebo čtou bludař-
ská říkání.

6. ...leckdy tajně poskytují 
pohostinství příchozím kaza-
telům, jak už se v některých 
případech tato hlíza prova-
lila.

7. ...minulého roku se někteří 
tajně v noci vydali do Uher 

ke kazatelům a kdo ví, zda 
v budoucnu nebudou tuto 
cestu zvrácenosti opako-
vat.

8. ...na tomto panství žijí bluda-
ři rodu šlechtického, nejvíce 
ženy...

10. ...bludaři zde katolickým 
lidem velmi často nadávají 
zrádců a podobně, nepři-
jímají je rádi a ve stycích 
s nimi se nesnášejí.

11. ...bludaři tu mají velmi mno-
ho knih, ze kterých se jako 
z troudu rozdmychává jejich 
blud a zatvrzelost, a že by se 
jim měly bez odkladu ode-
jmout...

Z uvedeného a dalších zpráv 
je zřejmé, že se protestanti 
z Nosislavi i okolí již během tři-
cetileté války naučili chodit 
na evangelické bohoslužby 
do Uher, zejména do Reci (okres 
Senec), a že postupně přenesli 
prožívání své víry do domác-
ností, ale také do polních tratí a 
vinic. V trati, která dodnes nese 
příznačné jméno Kacířky, si snad 
dokonce pro vysluhování Veče-
ře Páně pod obojí způsobou 
upravili veliký kámen, který pak 
jeden ze správců židlochovic-
kého panství nechal pro jistotu 
odstřelit. (Název Kacířky mohli 
také vymyslet obyvatelé Židlo-
chovic naznačující tak, že tímto 
směrem bydlí již jen kacíři.) 

Při svatojakubských hodech 
roku 1779 měl v nosislavském 
kostele kázání diecézní misionář 

Vlastivědný klub
Evangelíci v Nosislavi a v Židlochovicích

Jan Jestřabský a velmi ostře se 
v něm opřel do místních kacířů, 
o jejichž existenci nikdo nepo-
chyboval. V obci to však vzbu-
dilo obrovský rozruch a situaci 
musel řešit probošt mikulovské 
kapituly a pozdější královéhra-
decký biskup Jan Leopold Hay, 
který Jestřabskému další podob-
ná kázání výslovně zakázal. 

Na Hayovu radu zaujala 
vrchnost postoj praktikova-
ný v té době již dva roky na 
Valašsku, tedy evangelické 
kacíře v Nosislavi neprovokovat 
a zasáhnout až v případě, kdy 
by svou víru chtěli proklamovat 
příliš veřejně.

Na začátku roku 1780 byl 
ovšem v Nosislavi zatčen Martin 
Pojeta z Dambořic, který přišel 
zjistit, jak se zdejší situace vyví-
jí, a zároveň zpravit souvěrce 
o tom, jak proti evangelíkům 

postupují vrchnosti ve Ždáni-
cích, Bohumilicích, Damboři-
cích, Kloboukách a Morkův-
kách. Posel si po únavné cestě 
ovšem popletl nosislavské Hla-
váčky a místo evangelíkovi 
předal vzkaz římskému katolí-
kovi. Po následném vyšetřová-
ní obdržela v únoru vrchnost 
vcelku velmi přesný seznam 
nosislavských evangelíků, jejich 
vůdců i s popisem nejhorších 
rouhačských výroků. Evangelíci 
se stavěli proti mariánské úctě, 
poutím do Mariazell, papeže 
označovali za Antikrista, doufali 
v brzkou pomoc pruského krále 
apod. Namísto přísného trestu 
byli však zadržení evangelíci 
propuštěni pouze s výstrahou 
a zákazem číst kacířské knihy.

pokračování v dalším čísle

Ondřej Macek
evangelický farář
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1783
13. ledna 1783 přichází do Žid-
lochovic a kupuje dům číslo 98 
(v Legionářské ulici vedle radni-
ce) vysokohraběcí milost hrabě 
Jan Canal, kterého doprovází 
početné služebnictvo. Z tohoto 
domu v následujících měsících 
vybudoval vpravdě panské 
stavení: vystavěl v něm pro-
storné stáje, ve kterých cho-
val množství ušlechtilých koní. 
Ohromným nákladem zřídil vel-
kou zahradu osázenou vzácný-
mi stromy a cizokrajnými květi-
nami včetně velkého skleníku 
– zimní zahrady s pomerančov-
níky. Pro své služebníky a zřízen-

ce koupil tento aristokrat dům 
číslo 106, jehož zahradu dal stej-
ně upravit. 

1843
Tohoto roku nastoupil na židlo-
chovickou farnost jako kaplan 
dolnokounický rodák P. Jan 
Ev. Bílý a působil zde do r. 1851. 
V době působení v Židlocho-
vicích zde organizoval první 
protialkoholní hnutí, přispíval 
do časopisů a novin a patřil 
mezi přední moravské budite-
le. Ze Židlochovic také odejel 
v památném roce 1848 do Pra-
hy, kde se zúčastnil významné-
ho prvního Slovanského sjezdu. 

1893
18. ledna 1893 se konala za 
řízení JUDr. Jana Čermáka usta-

Trojka v dějinách Židlochovic - 1. část

Mgr. Karel Vavřík vující valná hromada Ústřední 
matice školské v Židlochovicích,  
která pak usilovala o zřízení čes-
ké mateřské školky (dříve zvané 
opatrovna). Ta byla 15. září 1894 
výnosem Zemské školní rady 
skutečně povolena a mateřská 
škola, jedna z prvních v brněn-
ském okolí, dne 11. října 1894 
v Blučinské ulici v domě čís. 139 
slavnostně otevřena.

1943
I vzdor nacistické perzekuci hrá-
lo se v tomto válečném roce 
několik divadelních předsta-
vení, která byla četně navští-
vena. Zde jsou některé z nich: 
Od mlýna k mlýnu, Pytlák Mirko, 
U naší kapličky, Staré hříchy, 
Bouře na statku, Jedenácté při-
kázání, Karlova třída 15, Cassa-

nova, Úsměvy a kordy, Jakož 
i my odpouštíme, Na sluneční 
pasece, Klobouk dolů. Většinu 
těchto divadelních představení 
hráli ochotníci v režii Stanislava 
Remundy, Jiřího Měřínského 
a dalších. Některá divadelní 
představení sehráli divadelníci 
z Hrušovan nebo společnosti 
z Brna.

1993
Po předchozích jednáních, 
z nichž některá probíhala i v Žid-
lochovicích, vznikla 1. ledna 
samostatná Česká republika. 
V zámeckém parku byla odha-
lena pamětní deska ke vzniku 
samostatného českého státu.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

ilustrační foto



Pane doktore, Vy jste znám 
veřejnosti jako velký ctitel naše-
ho města. Nyní již třetím rokem 
žijete v Praze. Přetrvává i tam 
Váš vztah k jižní Moravě a Židlo-
chovicím?

Se Židlochovicemi jsem od ran-
ného mládí spjat jako s domo-
vem, který ovlivňoval můj životní 
růst a jehož prostředím jsem se 
učil poznávat krásu jihomoravské 
krajiny. I nyní, když po nešťast-
ných úrazech jsme s manželkou 
v Praze na klinice, kde mám 
k dispozici vše pro svou práci, 
mám možnost prostřednictvím 
Zpravodaje a telefonátů sledo-
vat, jak město žije.

Když se vysloví jméno našeho 
slunečného města, jak Židlocho-
vicím říkáte, co se Vám vybaví 
jako první?

Název Slunečné město nám 
dal básník Petr Bezruč. Užíval ho 
ve své korespondenci. A pokud 
jde o to první vybavení, tedy sou-
hrn všeho. Od zámeckého parku 
a Výhonu až po řadu známých 
občanů, z nichž značná část již 
není mezi námi, a kteří ve více 
než devadesáti letech mého 
života ovlivňovali osud města.

Pravděpodobně si též uvědo-
mujete, že letos uplyne 140 let 
od povýšení našeho domova na 
město. Víte něco bližšího, jak to 
tenkrát bylo?

Jako zájemce o historii tehdy 
právě píšící přiléhající kapitolu 
v Devateru vyprávění, jsem se 
snažil v archivech objevit dekret, 
kterým Jeho Veličenstvo císař 
pán toto povýšení provedl.

Předpokládal jsem, že to bude 
slavnostní listina (podle mého 
názoru dokonce pergameno-

vá) a hledal jsem ji ve fondu 
Židlochovice ve státním archi-
vu v Rajhradě. Bezvýsledně. Byl 
tam jenom přípis c. k. hejtman-
ství Hustopeče, kterým bylo toto 
povýšení Židlochovicím sděleno, 
a výzva radnice občanům, aby 
večer slavnostně ozářili svícemi 
v oknech. Nezjistil jsem, co mě 
nejvíc zajímalo, zda k povýšení 
došlo zásluhou arcivévody Fridri-
cha nebo snad továrníka Rober-
ta.

Vaše rozsáhlá pracovní činnost 
Vás značně vytížila, přesto však 
jste se živě zajímal o historii. Kdy 
Vás začala historie poutat nato-
lik, že jste začal publikovat kro-
mě právní literatury také knihy 
s místní historickou tematikou?

Shodou okolností to právě byla 
moje činnost právníka, která mě 
přinutila se blíže a detailněji zabý-
vat mnohými historickoprávními 
kausami. V roce 1960 jsem přijal 
místo vedoucího právníka Státní-
ho rybářství pro podniky v oblasti 
Moravy a Slovenska. Od Telče až 
po Michalovce. Stovky a stov-
ky rybníků a v řadě z nich kupa 
vodohospodářských problémů, 
jejichž řešení často spočívalo 
v seznámení se a prostudování 
historických pramenů. Začalo 
mně to velmi zajímat a součas-
ně jsem si uvědomil, že pravý 

... tentokrát s JUDr. Miloslavem Jurákem
aneb Studie o Židlochovicích na základě dotazů Tomáše Šenkyříka

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

zájem o historii nelze omezovat 
jen pročítáním oblíbeného Aloi-
se Jiráska, ale snažit se dostat 
až na kořen vzniklé problemati-
ky. Tak pozvolna intenzivnil i můj 
zájem o poznání dějin Židlocho-
vic.

Zaměření Vašich prací je 
od ostatní židlochovické historic-
ké literatury poněkud odchylné. 
Můžete vysvětlit proč?

Zaměření místních zájemců 
píšících o naší historii je převáž-
ně kronikářsky zaměřeno na 
nevšední denní události, vět-
šinou v souvislosti s přírodními 
nebo společenskými katastrofa-
mi-ohně, povodně, nadměrné 
mrazy, válečné události, morové 
epidemie. Méně jsou již rozvádě-
ny významnější události kulturní 
- škola, zmínky o horenském prá-
vu nebo i historie staré radnice 
apod. Významnou výjimkou jsou 
odborné brožury spoluautorů 
Františka Horáka (fundovaného 
místního historika a řemenáře) a 
Otakara Beneše (ředitele školy).

Já ve svých pracích vycházím 
z názoru, že historii města vytvá-
řeli po staletí svou prací a svými 
zájmy jeho obyvatelé. Proto jsem 
se snažil jejich jména a záliby 
vyjmout z polozapomenutí a při-
blížit dnešku. Ať se jedná o dění 
nedávné, když v brožuře Historie 

židlochovického jeviště popisuji 
starosti a radosti a společen-
ský dopad činnosti divadelních 
ochotníků v 19. a 20. století, nebo 
v Devateru vyprávění o lidech 
ze slunečného města se snažím 
zachytit osudy občanů a přízniv-
ců, jejichž působení překročilo 
městské teritorium. Věřte, nebylo 
to jednoduché, jak jsem si zprvu 
představoval. Na Devateru jsem 
pracoval přes tři roky.

Co všeobecně soudíte o litera-
tuře, čerpající z historie našeho 
města?

Je jí až překvapivě dost. 
Od Edrovy kroniky (Chronik der 
Orte Seelowitz und Pohrlitz) přes 
stručný nástin dějin města Anto-
nína Coufalíka a národopisné 
studie Miloslavy Chocholkové 
ve Sborníku Hustopečsko (vydán 
v roce 1928) až po zmíněné již 
nedávné autory Horáka a Bene-
še, následně pak současného 
ing. Smutného, jehož drobněj-
ší publikace nás upozorňují na 
některé součásti města, až po 
oblíbenou knížečku starých 
fotografi í, které obětavě sesbí-
ral Mgr. Karel Vavřík. V této sou-
vislosti chci také připomenout 
přednáškovou činnost Eduarda 
Vyhlídala, která byla významnou 
součástí osvětové činnosti. Také 
Vás ještě trochu „napnu tajem-
nou místní autorskou záhadou“. 
Před lety mně předal MUDr. Jaro-
slav Krbek k posouzení obsáhlejší 
strojopis, jemuž chybělo třicet 
úvodních stránek (asi obsaho-
valy nezbytné vysvětlující údaje), 
abych si to přečetl a posoudil. 
Byly to chronologicky seřazené 
zmínky a stručné vysvětlivky udá-

Výběr z díla JUDr. Miloslava Juráka | foto: Martina Křížová

9Rozhovor měsícewww.zidlochovice.cz

JUDr. Miloslav Jurák (1921) je autorem několika právnických a historic-
kých publikací. Mezi jeho velké koníčky patří historie, hudba, literatura 
a divadlo. V poválečných letech spolupracoval s Československým 
rozhlasem v Brně, kde připravil několik rozhlasových pásem. Z publikač-
ní činnosti vztahující se přímo k našemu městu můžeme zmínit zejména 
práce: Sto let židlochovického jeviště, TGM v Židlochovicích, Vyňato 
ze zápisníku a Devatero vyprávění. V roce 2007 získal za významný a 
dlouhodobý přínos ocenění města Židlochovic.

>>
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lostí minulých staletí. Autor neu-
veden. Pozoruhodné! Bohužel 
Dr. Krbek krátce nato zemřel a 
tajemný autor zůstal nezjištěn. 
Domnívám se ovšem bez jakých-
koli důkazů, že jím pravděpodob-
ně mohl být někdejší ředitel školy 
Vladík nebo inspektor Flodr. To je 
ovšem pouze moje domněnka.*

K tomuto bodu odpovědi 
bych rád dodal, že je neodpusti-
telné, když v Židlochovicích nee-
xistuje souhrnná sbírka lokálně 
historických publikací, obsahují-
cích mnohé detaily, které jinde 
nenajdete. Zájemcům o stu-
dium dějin města není možno 
poskytnout potřebné prameny. 
Chlubíme se, že máme poměr-
ně dobře zpracovánu městskou 
historii, ale z příslušných publikací 
nemůžeme poskytnout ani jednu, 
pokud vůbec víme, že obdobná 
kniha existovala.

Co by podle Vás mělo být pro 
představitele města hlavními 
vizemi v souvislosti s rozvojem a 
směřováním našeho města?

Židlochovice mají dvě základní 
specifi ka: ztíženou možnost větší-
ho stavebného rozvoje a stále 
výraznější blízkost Brna. Výsostné 
postavení mezi obcemi v okolí 
mu již v 16. století dal zámek a 
v 19. a 20. století i cukrovar. Tyto 
tradice dnes už neexistují a dnešní 
doba klade na město zcela nové 
požadavky. Vrchnost a Roberti 
chtěli mít z Gross Seelowitz okras-
né malé městečko. Proto kromě 
nádherného parku také řada 
vzrostlých listnatých alejí (např. 
hlavní ulice na Žižkově-Rubeno-
va- byla v mých dětských letech 
procházkovou stinnou alejovou 
cestou okolo rybníčku obklope-
ného mohutnými stromy, jejichž 
poslední zbytky starší generace 
ještě pamatuje) a za nádražím 

projížděla lokálka zbytkem lesí-
ka Klučiny. Bylo to příjemné a 
židlochovičtí představitelé se tím 
chlubívali. To vše už je nenávrat-
ně pryč. Zůstalo pouze několikrát 
přeměněný charakter obce jako 
správního centra. Zdejší obcho-
dy však už nemají dřívější téměř 
výlučná postavení prodeje 
do okolí a je také místním dost 
obtížné najít přiměřené zaměst-
nání. Brno je stále významnější 
a bližší. Nejen spojením četnými 
autobusy, ale i jeho postupným 
rozrůstáním jižním směrem. Vždyť 
se začíná pošilhávat i po Židlo-
chovicích a jenom problémy se 
stavebními místy (a jejich draho-
ta, jak mi řekl jeden ze zájemců 
až v Praze) snad zatím brání vět-
šímu náporu. Ono je to časově 
stejné jet autobusem na sídliště 
nebo do Židlochovic. A přitom 
je daleko výhodnější bydlet na 
snadno dosažitelném venkově 

než v mraveništi sídliště.
Může nám někdo odpovědně 

říct, jaká bude situace za pade-
sát až sto let? Co dnes s širší per-
spektivou podnikat? Opravdu 
nevím a navíc neznám součas-
né interní problémy. Omlouvám 
se, ale na tuto otázku ode mne 
odpověď nečekejte.

K těmto stručným historicky 
laděným odpovědím ještě aktu-
ální srdečné přání: Do jubilejního 
roku 2013 a všech následných 
let, nechť slunečné město stále 
provází šťastný genius loci - klid, 
úspěšný rozvoj a spokojenost 
občanů. 

Děkuji za rozhovor.

* Dnes má tento soubor Mgr. Vav-
řík a publikuje z něj ve Zpravodaji 
výňatky pod názvem z kroniky 
Ozvěny věků a dní.

V tuto chvíli je všechen před-
vánoční shon již za námi, konec 
světa také bohudík nenastal 
a my máme ještě v živé pamě-
ti atmosféru konce roku 2012. 
V době, kdy vznikal tento člá-
nek, zbývalo do Vánoc něko-
lik posledních dnů, ale počasí 
bylo stále na vážkách, zda se 
více přikloní k zimní idylce nebo 
bude pokračovat v mlhavých 
a nevlídných projevech. Ať už 
ale byly sváteční dny jakékoli, 
pojďme se na chvíli podívat na 
předchozí roční období (bylo spí-
še teplejší a sušší), a jak už bývá 
zvykem, tak to bude opět v řeči 
meteorologických charakteristik 
a jejich srovnání s dlouhodobými 
průměrnými hodnotami.

První podzimní měsíc pokra-
čoval v charakteru počasí před-
chozího letního období. První 
dekáda měsíce byla pokračo-
váním horkého prázdninového 
počasí. Toto letní počasí bylo 
ukončeno výraznou srážkovou 
epizodou (19mm) a razantním 
ochlazením (o 18°C). Pak jsme 
se již většinou potýkali s pro-
měnlivým, ale spíše slunečným 
počasím a střídavě s chladnější-
mi i teplejšími dny (zejména ranní 
teploty již začaly výrazně klesat 
pod +10°C). Ke konci měsíce 
jsme pak opět zaznamenali tep-
lé a slunečné letní dny babího 
léta. Měsíc jako celek byl tedy 
opět teplejší a sušší než je dlou-
hodobý průměr. Výsledná prů-
měrná teplota +16,57°C byla 
slabě nad dlouhodobým průmě-
rem (odchylka +1,54°C), celkově 

Proměnlivý podzim 2012

Ing. Karel Král suchý průběh měsíce se projevil i 
na výsledných srážkách (28,6mm 
srážek představuje mírně pod-
průměrných 54,7% normálu). 
Zaznamenal jsem 10 letních dnů 
a 2 tropické dny. Maximální tep-
lotu +31,6°C jsem naměřil 11. září, 
na nejnižší hodnotu +3,8°C klesla 
teplota 21. září. Rekordní teploty 
jsem přepisoval ve 3 případech. 
Bouřka se v měsíci nevyskytla.

Nejteplejší bylo září v roce 1999 
s průměrnou teplotou +18,1°C 
(odchylka +3,07°C) a celkem 
s 11 ledními dny a 27 dny s tep-
lotou vyšší jak 20°C. Nejstudenější 
září bylo v roce 1996 s průměr-
nou teplotou +11,6°C (odchylka 
-3,43°C) a žádným letním dnem 
(maximální teplota +24,6°C) 
a jen 4 dny s teplotou nad 20°C.

Druhý podzimní měsíc se stal 
jakýmsi předělem mezi skon-
čeným létem a blížící se zimou. 
Teplé slunečné dny z měsíce září 
se vyskytovaly i v úvodu měsíce 
října. Poté již nastoupilo proměn-
livé počasí (z velké části inverzní 
se slunečným a teplým počasím 
na horách) s teplotami většinou 
kolem stále příjemných +15°C 
(občas se blížily i k +20°C). Závěr 
pak už razantním způsobem 
ohlásil blížící se zimu. Jako celek 
vyšel říjen teplotně normální (prů-
měrná teplota +9,90°C, odchylka 
+0,15°C), srážkově slabě nadnor-
mální (44,5mm srážek předsta-
vuje 122,3% normálu). V celkové 
charakteristice se vyskytl 1 lední 
den a 2 mrazové dny. Bouřka 
se objevila v 1 dnu. Nejvyšší tep-
lotu +27,2°C jsem zaznamenal 
6. října, nejnižší -1,8°C pak 30. 
října. Největší „zvláštností“ toho-
to měsíce je výskyt sněhové 
pokrývky (1cm) na státní svátek. 

Jedná se o vůbec první sně-
hovou pokrývku v říjnu od roku 
1990. Možná k tomu přispěl i brz-
ký přílet havranů, letos to bylo již 
15. října, tzn. o týden dřív než je 
obvyklé. V souvislosti s výrazným 
ochlazením v závěru měsíce se 
objevila sněhová pokrývka nejen 
na našich horách, ale i ve vyš-
ších polohách (Šerák 13cm, Lysá 
hora 16cm, Svratouch 12cm).

Nejteplejším říjnem za posled-
ních 20 let byl ten v roce 2000 
s průměrnou teplotou +13,0°C 
(odchylka +3,25°C) a celkem 
18 dny s teplotou vyšší jak 15°C. 
Nejchladnějším pak byl říjen 
2003 s průměrnou teplotou 
+7,2°C (odchylka -2,55°C) se 4 
dny s teplotou nad 15°C, s 5 dny 
s ranním mrazem a minimální 
teplotou -4,6°C.

Závěrečný podzimní měsíc 
se prezentoval sice příjemně 
vyrovnaným, ale typicky dušič-
kovým počasím. S výjimkou 2 až 
3 dnů převládala zatažená oblo-
ha, často doplněná mlhami či 
sníženými dohlednostmi. Srážky 
se objevily pouze v 5 dnech a 
nebyly nijak výrazné. Teploty se 
pohybovaly většinou v rozmezí 
+5°C až +10°C. V 8 dnech vystou-
pily nad +10°C. Poslední den pak 
už naznačil blížící se zimní obdo-
bí. Celková průměrná teplota 
+6,57°C byla slabě nadnormální 
(odchylka +1,76°C), napršených 
17,9mm srážek představuje mírně 
podprůměrných 52,8% normálu. 
Za celý měsíc jsem zaznamenal 
pouze jedinou zápornou teplotu 
a z tohoto důvodu se neobjevilo 
ani sněžení ani sněhová pokrýv-
ka. Maximální teplotu +14,9°C 
jsem naměřil 28. listopadu 
(rekordní teplota pro tento den), 

na nejnižší hodnotu -1,1°C klesla 
teplota 15. listopadu. Převažující 
inverzní počasí mělo za následek 
časté slunečné dny a jen nevý-
znamnou sněhovou pokrývku 
na našich horách (pozůstatek 
studeného závěru října v úvodu 
tohoto měsíce). 

Nejtepleji bylo v listopadu 2000 
s průměrnou teplotou +7,5°C 
(odchylka +2,69°C), s nejvyšší 
teplotou +17,8°C dne 14. listopa-
du a jen dvěma dny se zápornou 
teplotou a žádným sněžením. 
Nejchladnějším listopadem se 
stal ten v roce 1993 s průměr-
nou teplotou +1,4°C, odchylkou 
-3,41°C, nejnižší teplotou -11,0°C 
dne 23. listopadu, 15 dny s mra-
zem (z toho bylo 9 dnů s celo-
denním mrazem) a 11 dny se 
sněhovou pokrývkou.

Kalendářní zima je tedy v 
plném proudu a snad dělá 
radost všem svým příznivcům. 
Nástup nejchladnějšího roční-
ho období byl značně opožděn 
(pomineme-li několik chladných 
dnů v závěru října), ale zato byl 
velmi výrazný. Celá první polovi-
na prosince se nesla ve znamení 
mrazivých teplot a byla dopl-
něna významnější sněhovou 
pokrývkou (maximum 8cm ve 
dnech 11. až 14. prosince). Před-
vánoční obleva pak zimní nála-
du značně pokazila. A pokud 
nás i sváteční počasí příliš nenad-
chlo, snad nám to krásné chvíle 
v kruhu svých nejbližších žádným 
zásadním způsobem nenarušilo. 
A paní Zima bude mít ještě mno-
ho příležitostí, aby nám v celé 
kráse předvedla svou vládu nad 
počasím. Nám všem pak přeji 
radostný a pohodový rok 2013
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Oddíl basketbalu T.J. Sokola 
Židlochovice se v současné době 
nachází těsně před koncem  
první poloviny sezony 2012/2013. 
V soutěži Městský přebor II. třídy 
má družstvo vyrovnanou bilanci 
4 výher a 4 proher a nachází se 
s 12 body na 6 místě v tabulce. 
Poslední dvě utkání prvních vzá-
jemných zápasů sehraje mužstvo 
13. prosince na palubovce týmu 
SKB Brno Žabovřesky a poslední 
utkání ve středu 9. ledna 2013 na 
domácí palubovce proti Sokolu 
Šlapanice.  Odvetná utkání dru-
hé poloviny sezóny zahájí oddíl 
na domácí palubovce 16. ledna 
2013.

Oddíl basketbalu děkuje všem 
svým příznivcům za podporu 
v první polovině sezóny a zve 
zejména na domácí utkání hra-
ná v sokolovně v Židlochovi-
cích. Přijďte podpořit naše muže 
ve snaze získat v letošní sezóně 
co nejlepší umístění v tabulce.

Více informací o oddílu bas-
ketbalu, výsledky, statistiky a dal-
ší informace je možno nalézt na 
nových webových stránkách 
www.basketbal-zidlochovice.
webnode.cz

Židlochovický basketbal v první polovině sezóny 2012/2013

Ing. Jakub Kratochvíl
TJ Sokol Židlochovice

zleva stojí: Košar, Hanek, Blahofský, Kalužík, Kacetl, Pelikán, Svoboda | zleva klečí: Kratochvíl, Moravec, Tesař, Kotek
foto: Ing. Josef Kratochvíl, st.

Rozpis domácích utkání v roce 2013

Datum utkání Čas utkání Soupeři

středa 9. 1. 2013 20:00 T.J.Sokol Židlochovice vs. Sokol Šlapanice D

středa 16. 1. 2013 20:00 T.J.Sokol Židlochovice vs. VSK Mendelu A

středa 30. 1. 2013 20:00 T.J.Sokol Židlochovice vs. Sokol Juliánov B

středa 27. 2. 2013 20:00 T.J.Sokol Židlochovice vs. VSK Technika Brno K

středa 13. 3. 2013 20:00 T.J.Sokol Židlochovice vs. Sokol Střelice

středa 10. 4. 2013 20:00 T.J.Sokol Židlochovice vs. SK Brno - Žabovřesky C

Judo Orel Židlochovice – oddíl 
působící v Židlochovicích od roku 
2007  má v současné době přib-
ližně 170 členů ve věku v rozmezí 
od 4 do 50 let. Filozofi e oddílu je 

Činnost oddílu JUDO OREL Židlochovice v roce 2012

Ing. Karel Vitula
Orel jednota Židlochovice

zaměřena na komplexní roz-
voj judisty po stránce duševní 
a tělesné. Velký důraz je kladen 
na mravní kodex jedince.

Tréninky probíhají v odpoled-
ních hodinách v místní Orlovně 
od úterý do pátku. Členové oddí-
lu se během roku účastní mnoha 
soutěží, které jsou určené pro 
všechny věkové kategorie. Pro 

ty nejmenší, jsou díky vzájemné 
spolupráci mezi oddíly, pořádá-
ny turnaje spřátelených oddílů, 
které jsou pro mnohé odrazovým 
můstkem a motivačním impul-
sem. Jedná se o turnaje v Lutíně, 
Tvrdonicích a Židlochovicích. 
Závody jsou vždy velmi zdaři-
lé jak po stránce návštěvnosti, 
počtů judistů a oddílů, ale i po 
stránce organizační. Pro malé 
judisty jsou přichystány medaile, 
poháry a maličkosti v podobě 
knižních publikací nebo pamls-
ků. Starší judisté se účastní vyš-
ších republikových soutěží Čes-
ký pohár Ostrava, Český pohár 
Teplice, Grand Prix Brno, Pražský 
pohár atd. Na těchto soutěžích 
lze postupně nasbírat potřeb-
né body pro umožnění startu 
na přeboru České republiky, 
což se v letošním roce povedlo 
Pavlu Svačinovi, který obsadil 3. 
místo ve své váhové kategorii 
pro rok 2012. Mladým judistům je 
také umožněn start na soutěžích 
mimo naší republiku, za zmínku 
stojí např. Grand Prix v Povážské 
Bystrici (soutěž s mezinárodní 

účastí), kterého se zúčastnilo 17 
judistů s výsledkem  2 zlatých, 1 
stříbrné a 1 bronzové medaile. 
Jelikož byla bodována i mís-
ta 4. a 5., umístil se náš oddíl, 
v tipovací soutěži družstev, na 
výborném 3. místě z celkově 
přihlášených 25 oddílů. Další 
soutěží je čtyřkolová rakouská 
liga, na kterou jezdí v průměru 
dvacet našich mladších judistů. 
Tato soutěž je výjimečná v tom, 
že judisté mohou získat ocenění 
jak v jednotlivých kolech, tak i za 
celkové hodnocení všech čtyř 
kol dohromady. Zde náš oddíl 
velice dobře zabodoval. První 
místa ze součtu všech čtyř kol 
(zlaté poháry) získal Daniel Lukš, 
Petr Vitula, Filip Karas a Robin 
Wolinger. Poslední kolo se konalo 
v neděli 18. 11. a náš oddíl získal 
celkové 7. místo ze 43 zúčastně-
ných oddílů. V neposlední řadě 
je třeba zmínit účast na Turnaji 4 
zemí ve Wimpassingu v Rakous-
ku, kde si naši členové Pavel Sva-
čina a Šahen Bdojan vybojovali 
2 stříbrné medaile.

>> pokračování v dalším čísle
Soustředění - léto 2012 - Český Krumlov
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Měsíc kultury v Židlochovicích - leden 2013

3. 1. | SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Návštěva divadla Radost.
pořádá: MŠ Židlochovice, www.mszidlochovice.cz

12. 1., 10:00 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Děkujeme všem za příspěvky a vlídné přijetí koledníků.
pořádá: ZŠ a Skauti Židlochovice, www.zszidlochovice.cz

12. 1., 20:00 | 3. PYŽAMOVÝ PLES
Hraje skupina HROŠI.
vstupné: 100 Kč, předprodej na informační centrum
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice, www.sokol-zidlochovice.cz

15. 1. | NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH ZŠ
pořádá: MŠ Židlochovice, www.mszidlochovice.cz 

19. 1., 9:30 | NOVOROČNÍ SPECIÁL S JITKOU
perfect body a dance joga
vstupné: jedna lekce - 100 Kč/osobu
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

19. 1., 19:00 | 1. SKŘIVÁNČÍ PLES
Hraje taneční skupina IMPULS. Nebudou chybět mnohá překvape-
ní, občerstvení a tombola.
vstupné: 190 Kč, předprodej na informační centrum
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sdružení rodičů ŽDS Skřivánek, www.skrivanci.com

20. 1. | CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ S ČAJOVNOU
vstupné: dobrovolné
místo: sklep pod radnicí
pořádá: INSPIRO

25. 1., 20:00 | V. HASIČSKÝ PLES
Hraje kapela DREAMS.
vstupné: v předprodeji - 100 Kč, na místě - 120 Kč

předprodej na informační centrum
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: SDH Židlochovice, www.fajci.cz, tel.: 604 290 410

30. 1., 13:00 - 17:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU
V 16:00 hodin beseda o studiu a přijímacích zkouškách.
pořádá: Gymnázium Židlochovice, www.gymnzidlo.cz

31. 1., 15:00 - 17:30 | SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU U DĚTÍ
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

MASÁŽE HANA ŠINDELÁŘOVÁ
PO - ÚT - PÁ 08:00 - 15:00 (na objednávku)

ST - ČT 11:00 - 17:00 (na objednávku)

 Sídliště Družba 367 tel.: 728 086 368

Zaznamenali jsme ...
Předvánoční bazárek aneb Pomá-
háme naší škole.
Dne 11. 12. 2012 od 15:30 do 18 
hodin uspořádalo Sdružení rodičů při 
ZŠ Židlochovice Předvánoční bazá-
rek za účelem zpestřit třídní schůzky, 
nadýchat se předvánoční atmosféry 
v pěkně vyzdobené škole, posedět 
ve vánočně laděné kavárničce a 
v neposlední řadě získat fi nanční 
prostředky na obnovu žákovských 
skříní ve třídách. Výtěžek z bazárku 
je pro nás milým překvapením. Spo-
lu s penězi z kavárničky činí celková 
částka 40 149 Kč. Děkujeme všem, 
kteří na našem bazárku nakoupili a 
tím přispěli  k jeho velkému úspěchu.
Obrovský dík patří především hlavním 
organizátorkám Daně Světničkové 
a Evě Válkové, které byly dobrými 
dušemi celé akce. Nemenší podě-
kování patří také všem ostatním, 
rodičům, dětem i pracovníkům školy, 
kteří nám s přípravou a hladkým prů-
během pomáhali a svým nasazením 
a nadšením přispěli ke zdaru našeho 
bazárku.

Ing. Jana Králová

Dne 26. 12. 2012 uspořádala ZO ČZS 
Židlochovice ve spolkové budově již 
tradiční Štěpánskou výstavu vín míst-
ních vinařů. Vystaveno bylo 89 vzor-
ků vín, které byly ohodnoceny dne 
15. 12. 2012 degustačními komisemi. 
Výstavu navštívilo více jak 70 přátel 
dobrého vína.

Jan Šotnar


