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Toužím být sám s tím sladkým jménem
rosnička dřímá pod kamenem
kopců dech zní mi meruňkový
a marně plýtvám všemi slovy

Toužím být sám když víno pění
a Svratka zpívá přes kamení
s Výhonu jenom květy tiše
padají dolů na cypřiše

Když někdy večer okno září
jak obraz v starém kalendáři
zvonice když se rozezpívá
a topolům když hoří hříva
nebo když v zámku pod platany
přijde host nikým nepozvaný
a vypráví nám o té kráse
jak stával kdysi na terase
ten velký silný krásný prostý
a moudrostí svou těšil hosty

Toužím být s tebou sám mé město
uhádnout každé tvoje gesto
poslechnout jak tvá slova běží
pod starým Sborem na nábřeží!

Jaroslav Krbek

Město slaví 140 let

Publikace z historice Židlochovic| foto: Martin Dratva

Nová kniha o historii Židlochovic

V sobotu 1. června 2013 proběhne 
v rámci programu slavnosti 140 let povýšení 
Židlochovic na město křest knihy místních 
autorů z historie Židlochovic: „Ozvěny věků 
a dní, Dějiny Židlochovic v letopočtech„

Tato kniha podává přehledně obraz 
dějin a života města Židlochovice. 
Vznikla nejen pro předávání dějepisných 
znalostí, ale také pro naše poučení se 
z historie a pro posílení pocitu hrdosti 
a sounáležitosti k našemu městu. Jsem 

Vlastimil Helma
starosta města

přesvědčen, že toto dílo potěší každého 
židlochovického občana či rodáka, žijícího 
ať už v Židlochovicích nebo kdekoliv jinde. 
Jsou zde zaznamenány informace o jeho 
důležitých milnících, proměnách a vývoji. 
Bohatá historie našeho města a jeho 
vzácné památky si další zpracování dějin 
jistě zaslouží.

Děkuji autorskému kolektivu v čele 
s panem Karlem Vavříkem za přípravu 
tohoto díla. Pracovali na něm ve svém 
volném čase bez nároku na odměnu. 
Můžeme se těšit, že se od autorů a členů 
Židlochovického vlastivědného klubu 
dočkáme dalších stejně zdařilých aktivit. 

Knihu je možné zakoupit za 100 Kč 
na Informačním centru Masarykova 100.
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Zaznamenali jsme ...

Primáni a terciáni po histo-
rické prezentaci Mgr. Karla 
Vavříka
Bylo to poutavé a poučné

Židlochovice letos slaví 140. 
výročí povýšení na město a 
jednou z akcí, kterými toto 
jubileum přivítala naše škola, 
bylo v pátek 5. dubna setká-
ní žáků čtyř nejnižších ročníků 
se známým znalcem židlo-
chovické historie Mgr. Karlem 
Vavříkem. Studenti vyslech-
li jeho zajímavé vyprávění 
o dějinách města od první 
písemné zmínky až po 20. sto-
letí a zároveň zhlédli atraktivní 
prezentaci se spoustou obráz-
ků a dokumentů. V nejbližší 
hodině slohu jsem pak svým 
primánům a terciánům dal za 
úkol, aby stručně napsali, co 
se jim na této přednášce nej-
víc líbilo. Je logické, že něk-
teré odpovědi se v mnohém 
podobaly, ba téměř shodo-
valy, a proto následující řádky 
berte jako určitý reprezenta-
tivní vzorek, sestavený z pří-
spěvků, které byly stylisticky a 
myšlenkově nejvydařenější. 

Mgr. Antonín Továrek

Na prezentaci o Židlochovi-
cích mě zaujalo všechno, co 
nám pan Vavřík řekl. Vůbec 
jsem netušil, že v tomto měs-
tě je tolik úžasných památek, 
které byly navrženy i velice 
uznávanými zahraničními 
architekty. Myslel jsem, že 
o Židlochovicích znám vše. 
Mýlil jsem se. Vůbec jsem 
nepostřehl, že by věž židlocho-
vického kostela byla postave-
na jinak než ta původní, která 
byla zbourána vichřicí, což 
mě také velice překvapilo, 
nebo že zde bylo tolik vzác-
ných sochařů a významných 
šlechticů, kteří bydleli na zám-
ku. O zvonici nad základní 
školou jsem také vůbec nic 
nevěděl, až prezentace pana 
Vavříka mi otevřela oči. 

Matyáš Bosák (prima)

Nejvíce mě zaujal zámeček 
Žabčice. Bydlel tam správce 
pozemků židlochovického 
panství. Dále se mě moc líbi-
la busta Marie Kristiny (1858–
1929). Vytvořil ji Vasselot. 
Vasselot je významný sochař 
1840-1904. Ale opravdu nej-
lepší bylo povýšení Židlocho-
vic na město 3. dubna 1873. 

Kateřina Benešová (prima)

Zaujalo mě to, že se zde 
narodili čtyři Habsburkové. 
Jedním z nich byla i Marie Kris-
tina, která se stala španělskou 
královnou. Její obraz visí v žid-

Zajištění zdravotnických služeb ve městě
Vyhodnocení ankety

ní specialistů mimo Židlochovice 
respondenti uvedli nespokoje-
nost s úrovní služby a skutečnost, 
že zde nejsou tyto služby zastou-
peny. 

Na dotaz o spokojenosti s kva-
litou zdejších zdravotních služeb 
odpovědělo celkem 41 dotazo-
vaných, z toho 26 uvedlo, že jsou 
spokojeni, 15 uvedlo, že spokoje-
ni nejsou. 

V otevřených odpovědích 
byl nejčastěji velmi negativně 
hodnocen necitlivý přístup léka-
řů a sester k pacientům, dlouhé 
čekací doby, nemožnost se při-
hlásit jako nový pacient z důvo-
du naplněné kapacity lékařů 
(zejména zubní ordinace), zasta-
ralé vybavení některých ordina-
cí, nepříjemné prostředí čekáren 
a neodpovídající hygienické 
zázemí na poliklinice.  

Mezi chybějícími ordinacemi 

Vlastimil Helma
starosta města

byla nejčastěji uváděna neuro-
logie, psychiatrie a psychologic-
ká poradna, další ordinace inter-
ny a rozšíření kapacity zubních 
lékařů, chirurgie a urologie.  

Mezi náměty na zlepšení odpo-
vídající uváděli prodloužení ote-
vírací doby v lékárně na náměstí, 
také by přivítali více ordinačních 
hodin pro pracující v odpoled-
ních hodinách. Zlepšení vybave-
ní odborných ordinací bylo také 
častým uváděným námětem. 

Všem, co nám předali své 
názory a hodnocení, velmi děku-
jeme a budeme s takto získaný-
mi údaji dále pracovat. Naším 
cílem je rozšíření služeb o někte-
rá specializovaná pracoviště a 
Vaše názory jsou pro nás cen-
ným zdrojem informací o skuteč-
ných potřebách.

Nedostatek míst v mateřské škole

V posledních letech se v Žid-
lochovicích setkáváme s velice 
příjemným zjištěním. Zvyšuje se 
počet narozených dětí. Od vítá-
ní nových občánků města uply-
nou 3 roky jako voda a děti jdou 
k zápisu do mateřské školy. Naše 
mateřská škola na sídlišti je posta-
vena pro maximálně 105 dětí. 
Tento počet odpovídá obvyklé 
dřívější porodnosti v Židlochovi-
cích, která byla do roku 2008 prů-
měrně 24 dětí. V období r. 2008 
– 2012 se počty narozených dětí 
zvýšily zhruba na 45. Proto město 
zprovoznilo na podzim roku 2010 
další třídu v budově knihovny na 
Brněnské ulici. Kapacita mateř-
ské školy se navýšila o 22 dětí. 

Ani toto opatření však nebylo 
dostačující. V letech 2011 a 2012 
byl opět převis žádostí o přijetí 
do školky nad volnou kapacitou. 
Řešili jsme situaci dohodou o vol-
ných místech v okolních obcích, 
především v Hrušovanech a Žab-
čicích, kde ještě mohli naše děti 
vzít. Extrémní byl letošní zápis, kdy 
přišlo 88 žádostí o přijetí dětí do 
mateřské školy v Židlochovicích. 
Jen sedm z nich je z rodin které 
nebydlí v Židlochovicích. Podle 
informací paní ředitelky odejde 
letos do prvních tříd základní ško-
ly 32 dětí. K tomuto rekordnímu 
rozdílu mezi požadavky o umístě-
ní a možnostmi přijetí došlo i tím, 
že do nově budovaných lokalit 
pro bydlení (např. na Líchách a 
u Avionu) se stěhují především 
mladé rodiny s malými dětmi. 
Což nás jistě těší. Rada města 
zareagovala na tento stav roz-

Vlastimil Helma
hodnutím, že bude v tomto roce 
zřízena další třída v místě součas-
né městské knihovny. Pro knihov-
nu ovšem musíme najít odpo-
vídající prostory. Paní ředitelka 
do nově vzniklé třídy pro 25 dětí 
vypíše letos druhý zápis. Termín 
kolaudace nové třídy odhadu-
jeme v měsíci říjnu. Toto opatře-
ní částečně řeší současný stav. 
S nedostatečnou kapacitou 
v mateřských školách se v těch-
to letech potýká většina obcí a 
měst v republice.

Přehled počtu dětí, které se 
narodily rodinám žijícím v Židlo-
chovicích dle matriky
2000 - 15, 2001 - 28, 2002 - 16, 
2003 - 17, 2004 - 27, 2005 - 26, 
2006 - 34, 2007 - 23, 2008 - 43, 
2009 - 48, 2010 - 43, 2011 - 47, 
2012 - 37, 2013 - zatím 9

Chtěla bych tímto poděkovat 
a vyjádřit uznání panu starostovi.

Je to muž na pravém místě, 
vážím si ho za to, co dělá pro 
naše město. Ať už jsou to automa-
ty, které se snaží zrušit a dotáhne 
věc do konce a ne jen sliby.

Také přístup k lidem, nikdy neza-
pomene pozdravit a promluvit 
pár slov, a když je potřeba pora-

dit, neodmítne. To píši ze své vlast-
ní zkušenosti - nikdy jsem od něho 
neslyšela „nemám čas, nejsou 
úřední hodiny, mám jednání“, tak 
jak to bývalo zvykem.

Možná to někomu bude připa-
dat normální, ale mám zkušenosti 
z úřadů úplně jinou, kde s vámi 
jednají s jistou arogancí a ne, 
že oni jsou tu pro lidi.

Proto panu starostovi právem 
patří dík, tak to cítím já.

Naše město může být hrdé, 

Poděkování že má takového starostu.
Ještě jednou děkuji a vážím si 

Vás, pane starosto.

Děkuji za milé poděkování, 
ale je třeba zdůraznit, že bez 
kvalitního zázemí pracovníků 
radnice by byla práce mno-
hem těžší. Poděkování proto 
patří i jim, radním města i zastu-
pitelům. 

Vlastimil Helma

V minulém čísle jste obdrželi 
dotazník pro vyjádření názorů 
na zdravotnické služby v našem 
městě. Zpět jsme obdrželi 44 
vyplněných archů z celkem 1700 
rozdaných, tj. návratnost dotaz-
níků činí 2,6 %.

Z těchto 44 odpovídajících 40 
respondentů uvedlo, že využívají 
zdravotnické služby praktického 
lékaře v Židlochovicích, prak-
tického lékaře jinde navštěvuje 
6 odpovídajících. 

Mezi nejčastěji navštěvova-
nými odbornými ordinacemi 
byly uváděny ordinace zubní, 
gynekologická, kožní a oční. 
Jako nejčastější důvod využívá-

Na přání paní Marie Vachutkové zveřejňujeme
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lochovickém zámku. Podle 
mě je také zajímavé, že v Žid-
lochovicích stával významný 
cukrovar, lihovar, je tu žero-
tínská hrobka, českobratrská 
fara a město se proslavilo 
chovem bažantů a pěstová-
ním chřestu a meruněk. 

Kristýna Bilavčíková (tercie)

Nejvíce mě na páteční 
přednášce pana Vavříka 
zaujala myšlenka. Hluboká 
myšlenka o historii a člověku 
samotném. O významných 
lidech, místech a předmě-
tech. Proč zrovna tohle? Fas-
cinuje mě, jak si člověk žije 
ve své době a lidé o několik 
set let později zkoumají, jaký 
byl, co významného za svůj 
život učinil. Historie Židlocho-
vic sahá až do roku 1237 
díky jistému panu Rymu de 
Selowiz. Zajímavé, jak lidé z 
dneška zjistí důležitá fakta z 
historie, ale mě by spíše zají-
malo, jak si tehdy lidé žili? 
Jak chodili oblékaní? O čem 
přemýšleli? Jak chápali his-
torii oni? Představovali si, že 
příští generace budou pátrat 
a zajímat se o jejich dobu? 
Tohle se nedá zjistit. Možná 
z knih, možná z jejich poezie 
se jednou dozvím, na co mys-
leli, co je zajímalo. Proto pro 
mě nejsou ani moc důležitá 
data, ale lidé samotní. Ano, je 
důležité, co tu ti lidé po sobě 
zanechali. Jaký odkaz po nich 
zbyl. Ale já bych chtěla vědět, 
proč to po sobě zanechali 
a na co při tom mysleli. Celé 
tohle zamyšlení mě napadlo 
až při sledování výkladu o his-
torii Židlochovic. 

Tereza Singerová (tercie)

14. května 2013 uspořá-
dala ZO ČZS Židlochovice 
ve spolkové budově seminář 
o ochraně rostlin a vinné révy. 
Přednášel pan Ing. Pavel 
Kučerka, který účastníky 
seznámil s přípravky, které lze 
použít s preventivním i kurativ-
ním účinkem proti chorobám 
a škůdcům na porostech 
(vinná réva, ovocné stromy, 
drobné ovoce a zelenina).

Během přednášky odpo-
vídal posluchačům na jejich 
dotazy týkající se této oblasti.

Semináře se zúčastnilo 17 
posluchačů.

Jan Šotnar

Fotografi e do fotografi cké 
soutěže „Židlochovice očima 
mladých“ je možné odevzdat 
až do 15. 6. 2013

Karla Jarošová

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 19. 4. 2013
RM rozhodla:

pořadí nabídek na realizaci 
akce „Tvorba ekostabilizač-
ních prvků v lokalitě Líchy 
u Židlochovic – I. etapa“ tak-
to: 1. Petr Blecha, Kpt. Jaroše 
165/12, Ivančice – Němčice; 
2. Hortiscentrum s.r.o., Komen-
ského 220, Židlochovice; 3. 
Ing. Jiří Vrbas — KVĚT, Nádraž-
ní 155, Blažovice
podat žádost o dotaci v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí, oblast podpory 6.3 
Obnova krajinných struktur 
na akci „Tvorba ekostabili-
začních prvků v lokalitě Líchy 
u Židlochovic – II. etapa“
vyhlásit záměr na prodej 
pozemků p. č. 1107/20, 
1107/21, 1107/22, 1107/23, 
1107/24 pod garážemi u pane-
lového domu na Masarykově 
ulici v k. ú. Židlochovice
vypsat výběrové řízení 
na pořadatele Židlochovic-
kých hodů 2013 v termínu 
od 13. do 15. září 2013

RM jmenuje:
do funkce manažera preven-
ce kriminality Tomáše Kacet-
la, r. nar. 1989, trvalý pobyt 

Židlochovice, Tyršova 512 
RM povoluje:

výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle 
článku 4, a to pořádání akce 
„Dinabomfest“ dne 8.6.2013 
s konáním do 24:00 hod.

RM bere na vědomí:
informaci o problematice 
ochranného pásma zám-
ku (NPÚ) a o dohodnutém 
budoucím jednání ohledně 
„zónování“ ochranného pás-
ma na krajském úřadě

Výběr z usnesení RM 10. 5. 2013
RM rozhodla:

že nejvýhodnější nabídku na I. 
i II. část akce Oprava povr-
chu komunikace v ul. Huso-
va podala fi rma  SWIETELSKY 
stavební s.r.o., Jahodová 60, 
Brno.
o provedení úprav vstupního 
prostoru historické radnice 
včetně umístění navigačních 
tabulí ve všech budovách 
Úřadu v celkové výšce nákla-
dů do 25.000 Kč.
zapůjčit sportovní areál, 
Nádražní 126, Židlochovice,  
Fotbalovému klubu Židlo-
chovice. Smlouvu o výpůjč-
ce uzavřít na dobu určitou 

od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014.
RM ukládá:

uzavřít smlouvu o dílo dle 
nabídky na zhotovení staveb-
ní projektové dokumentace 
na zřízení kompostárny s fi r-
mou NEXT projekt, U Jánského 
dvora 3041, Břeclav.
zadat vypracování projekto-
vé dokumentace na zřízení 
jedné třídy na ul. Brněnské 
705.

RM schvaluje:
fi nanční příspěvek v maximál-
ní výši 30.000 Kč na pořádání 
Letních večerů v Židlochovi-
cích konaných v termínu 28. 
- 30. června 2013.
příspěvek 2.000 Kč pro občan-
ské sdružení Rodinná poho-
da.

RM povoluje:
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle 
článku 4, a to pořádání akce 
„Zahradní slavnost“ dne 1. 6. 
2013 s konáním do 23:00 hod.
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle 
článku 4, a to pořádání akce 
„Letní večery v Židlochovi-
cích“ ve dnech 28. a 29.6., 
28.6. s konáním do 01.00, 29.6. 
do 23.00.

28. dubna se uskutečnila již 
druhým rokem v kostele Povýšení 
svatého Kříže mše za město Žid-
lochovice. Právě v měsíci dubnu 
byly před 140. lety Židlochovi-
ce povýšeny na město. Setkání 
v těchto dnech a na duchovní 
půdě bylo tedy bezesporu vhod-
né a symbolické. Slavnostní mše 
za zastupitele města se zúčastnil 
starosta, oba místostarostové, 
radní Lenka Brázdová a zastu-
pitel Jan Šotnar. Ve svém kázá-
ní farář P. Mgr. Pawel Cebula 
připomenul slavnostní rozměr 
140. výročí povýšení na město a 
pojednal o symbolice hradeb. 
Podotkl, že naše město samozřej-
mě není v dnešní době opevně-
no hradbami, tak jak tomu bylo 
v historii u většiny měst. Zdůraz-
nil, že dnešní hradby jsou spíše 
neviditelné povahy a nosíme je 
někdy sami v sobě. Mnohdy nám 
tak brání k vzájemnému pocho-

pení, otevřené komunikaci a 
odpuštění. Ano, právě takové 
vnitřní hradby jsou často mno-
hem nebezpečnější než ty vnější, 
viditelné, hmatatelné. V duchu 
této nadčasové myšlenky si 
tedy přejme všichni navzájem, 
ať se dokážeme přes zmíněné 
překážky přenést a umíme je 
ve svých srdcích úspěšně bořit.

Závěrem svátečního setká-
ní proběhlo vysvěcení nového 
slavnostního praporu města. 
Během celé mše jej před hlav-

Rozbíjejme naše vnitřní hradby…
sdělil farář Pawel Cebula účastníkům mše za město

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

ním oltářem drželi zástupci Sboru 
dobrovolných hasičů. Nedělní 
duchovní setkání v kostele Pový-
šení svatého Kříže bylo doplně-
no vkusnými hudebními vstu-
py pěveckého sdružení Pasqil. 
Interpretace písní, které Pasqil 
pro nedělní slavnostní dopoled-
ne zvolil, byla živá a radostná. 
V rychlejších skladbách s výraz-
nější dynamickou byla podpoře-
ná vkusnou a přesnou rytmikou.

Děkuji všem, kteří se na přípra-
vě této sváteční akce podíleli.

Mše za město Židlochovice| foto: Milena Moudrá
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Zaznamenali jsme ...

Při příležitosti 140. výročí 
povýšení Židlochovic na měs-
to zpracovaly žákyně osmých 
tříd ZŠ některé materiály týka-
jící se začátku a konce 2. svě-
tové války a také zápisy, kte-
ré evidují městské kronikáře. 
Potřebné Informace čerpaly 
jednak v archivu v Rajhradě a 
také v archivu Židlochovicích 
u pana Vyhlídala.  Je potěši-
telné, že žáci jsou ve vyučo-
vání dějepisu vedeni k pozná-
vání regionální historie.

Základní škola získala 
od Lesů ČR sponzorský dar ve 
výši 50.000 Kč na spolufi nan-
cování projektu Podpora výu-
ky přírodovědných předmětů. 
Cílem projektu je zkvalitnění 
výuky přírodovědných před-
mětů, zejména přírodopisu, 
chemie a ekologie. Finanč-
ní příspěvek bude použit 
na pořízení školních pomůcek 
- mikroskopů, laboratorní-
ho skla a na tisk pracovních 
sešitů pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

Dne 7. června 2013 pořádá 
Základní škola Židlochovice 
Den robotiky ve spolupráci 
s hospodářskou komorou a 
Pedagogickou fakultou MU 
Brno. Od 14 hodin zveme 
všechny zájemce na ukáz-
ky práce našich žáků, kteří 
navštěvovali kroužek robotů. 
Na programu bude beseda a 
soutěž pro děti.

Počátkem května byl 
po mnohaletém odkládání 
ve Strejcově sboru konečně 
vyznačen ve vozovce zvý-
razněný obdélník 7 x 4,5 m 
označující vnější obrys hrobky 
rodu Žerotínů, která byla pod 
zde se nacházejícím česko-
bratrským sborem (kostelem), 
zničeným po třicetileté vál-
ce. Obrys by měl být trvale 
vyznačen žulovými kostkami. 
Někde v okolí kostelíka se 
také nacházel i hrob Jiřího 
Strejce (1536–1599). Hrobku 
objevil v roce 1956 židlocho-
vický historik František Horák 
(1892–1980). 

Benediktinské opatství Raj-
hrad a Nadace Ora et labora 
pořádají v opatském chrámu 
kláštera v Rajhradě v neděli 
9. června v 18 hod. koncert. 
Účinkují: Irena Budweiserová 
& Fade In. Vstupné dobrovol-
né – výtěžek koncertu bude 
použit na opravy kláštera.

rubriku připravil
Mgr. Karel Vavřík

Výstava ke 140. výročí povýšení Židlochovic na město

Ve středu 3. dubna 2013 se 
uskutečnila vernisáž výstavy 
ke 140. výročí povýšení Židlocho-
vic na město. Výstava je instalo-
vaná ve foyer městské knihovny 
na Brněnské ulici.

Výstava nám umožňuje 
nahlédnout do druhé poloviny 
19. století, do doby, kdy došlo 
k povýšení na město. Nejen 
samotný dokument o povýšení, 
ale další zajímavé listiny, dobo-
vé mapy, poznatky o místních 
rodácích či osobnostech s měs-
tem spjatých, pomáhají dokreslit 
obraz Židlochovic před 140 lety.

Příprava takovéto výstavy je 
dlouhodobá záležitost a vyžadu-
je nejen rozsáhlé studium dobo-
vých materiálů, pátrání v archi-
vech, hledání souvislostí, ale 
především obrovské nadšení 
pro věc. A právě tohle spojilo 
dva místní občany - Mgr. Karla 
Vavříka a profesora Petra Wend-
scheho - a bývalého tajemníka 
městského úřadu Mgr. Mirosla-
va Cvrka, kteří svému bádání 
věnovali spoustu času. Jejich úsilí 
vedlo k založení Židlochovického 
vlastivědného klubu, který však 
realizací výstavy svou činnost 
nekončí. Ba právě naopak. 

A co vše je možné na výstavě 
vidět?

Portrét starosty Karla Jirusche, 1.

za něhož došlo k povýšení; 
byl starostou a zároveň budo-
vatelem města, uznávaným 
stavitelem (jeho portrét nebyl 
dosud vystavován; byl vyzna-
menán řádem císaře Františka 
Josefa I.).
Povýšení na město nebylo 
dosud spojováno s vlivem maji-
tele cukrovaru Julia Roberta; 
ten byl v době povýšení Žid-
lochovic na město předsedou 
poroty Světové výstavy ve Víd-
ni v r. 1873; císařským dvorem 
byl uznáván jako jeden z nej-
větších průmyslníků Rakousko 
– Uherska. (V souvislosti s pový-
šením se o Světové výstavě 
doposud nevědělo, vliv Rober-
tův se jen tušil.).
V souvislosti s výstavou byl 
vypracován rodokmen rodiny 
Robertů – do té doby pro nás 
neznámý.
Byl navázán cenný kontakt 
s dřívějším působištěm Robertů 
v Himbergu u Vídně a získány 
podnětné kronikářské zápisy 
o jejich tehdejším podnikání 
v oblasti výroby barev.
Poprvé jsou vystavovány 
dokumenty o židlochovických 
rodácích – Maurice Strakosch, 
stavitelé bratři Jelínkovi, Manó 
Kogutowicz.
Poprvé je vystaven křestní list 
židlochovické rodačky Marie 
Kristiny- španělské královny.
Cenné katastrální mapy, 
z nichž za nejzajímavější lze 
považovat mapu z r. 1875, kte-
rá ukazuje situaci téměř shod-
nou s rokem 1873. Také dopo-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ing. Jana Králová
členka rady města

sud nebyla vystavena. 
Při přípravě těchto materiá-

lů na výstavu se přišlo na další 
objevné záležitosti, které se už 
nedaly do výstavy zahrnout a 
které jsou cenné pro poznání his-
torie Židlochovic. 

„Tak např. jsme získali životo-
pis židlochovického rodáka Wil-
helma Marxe, který byl v r. 1873 
jmenován policejním ředitelem 
ve Vídni v souvislosti se Světovou 
výstavou. Podařilo se nám také 
ještě rozšířit rodokmen Robertů 
a z časových důvodů jsme ješ-
tě neprozkoumali rodinné vaz-
by. Pravděpodobně strýc Julia 
Roberta byl významným vídeň-
ským fi nančníkem. (K tomu je 
třeba také prostudovat údaje z 
tehdejšího vídeňského denního 
tisku, který máme k dispozici díky 
údajům kronikáře z Himbergu.) 
Snad se nám podaří (myslím tím 
Židlochovický vlastivědný klub) 
všechny tyto skutečnosti fundo-
vaně zpracovat a postupně je 
zveřejnit.“ říká pan Karel Vavřík. 

Všichni žáci 2. stupně základní 
školy výstavu v rámci hodin děje-
pisu či občanské výchovy již nav-
štívili. Na gymnázium mezi stu-
denty zavítal pan Vavřík osobně 
a poznatky nabyté na výstavě 
doplnil poutavou přednáškou.

Výstava je přístupná do kon-
ce června 2013, tak neváhejte 
a přijďte nahlédnout do života 
občanů Židlochovic před 140 
lety.

Červen zaměřený na cyklisty a chodce

Po letošní dlouhé zimě se 
konečně probudilo jaro a s ním 
i řada neukázněných cyklistů, 
kteří pro svoji jízdu po našem 
městě používají chodníků a tím 
ohrožují chodce, kterým je chod-
ník určený. 

Chodec je účastník silničního 
provozu a musí užívat především 
chodníku nebo stezky pro chod-
ce.

 Dále je za chodce považová-
na i osoba, která tlačí nebo táh-
ne sáňky, dětský kočárek, vozík 
pro invalidy nebo ruční vozík 
o celkové šířce nepřevyšující 600 
mm, pohybuje se na lyžích nebo 

kolečkových bruslích, anebo 
pomocí ručního nebo motorové-
ho vozíku pro invalidy, vede jízdní 
kolo nebo moped, a to jen teh-
dy, neohrozí-li ostatní chodce.

Jiní účastníci provozu 
na pozemních komunikacích než 
chodci nesmějí chodníku užívat, 
pokud není v Zákoně o provozu 
na pozemních komunikacích 
stanoveno jinak.

Pro větší bezpečnost chodců 
bude městská policie v měsíci 
červnu provádět zvýšené kont-
roly zaměřené na cyklisty a jejich 
vybavení.

Z tohoto důvodu také upo-
zorňujeme rodiče dětí cyklistů, 
že dítě mladší 10 let smí na silnici, 
místní komunikaci a veřejně pří-
stupné účelové komunikaci jet 
na jízdním kole jen pod dohle-
dem osoby starší 15 let; to neplatí 

Milan Šebek
Městská policie Židlochovice

pro jízdu na chodníku, cyklistické 
stezce a v obytné a pěší zóně.

 Na jednomístném jízdním kole 
není dovoleno jezdit ve dvou; 
je-li však jízdní kolo vybaveno 
pomocným sedadlem pro pře-
pravu dítěte a pevnými opěrami 
pro nohy, smí osoba starší 15 let 
vézt osobu mladší 7 let. Osoba 
starší 18 let může vézt nejvýše 
dvě děti mladší 10 let v přívěs-
ném vozíku určeném pro přepra-
vu dětí, který splňuje technické 
podmínky stanovené zvláštním 
předpisem, nebo dítě na dět-
ském kole připojeném k jízdnímu 
kolu spojovací tyčí.

Cyklista mladší 18 let je povi-
nen za jízdy použít ochrannou 
přílbu schváleného typu podle 
zvláštního právního předpisu a 
mít ji nasazenou a řádně připev-
něnou na hlavě.
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Oblastní charita Rajhrad 
realizuje od 1. 1. 2013 do 31. 
12. 2014 v Domě léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa projekt  
„Podpora dalšího vzdělává-
ní v oblasti kvality paliativní 
péče o klienty s demencí“. 

V rámci uvedeného projek-
tu budou vytvořeny, pilotně 
ověřeny a následně evaluo-
vány tři vzdělávací programy 
určené pro pracovníky sociál-
ní péče, střední zdravotnický 
personál a vedoucí pracov-
níky zdravotnických a sociál-
ních služeb pečující o klienty 
s demencí. Záměry projektu 
vycházejí z potřeby prohlou-
bit odborné znalosti v oblas-
ti demence a zvýšit kvalitu 
paliativní péče o pacienty 
s tímto onemocněním. Projekt 
byl schválen a je realizován 
v globálním grantu Podpora 
nabídky dalšího vzdělávání 
v Jihomoravském kraji a je 
spolufi nancován z Evropské-
ho sociálního fondu a státní-
ho rozpočtu České republiky. 

O průběhu projektu Vás 
budeme postupně informo-
vat.

Mgr. Romana Kestlerová
koordinátorka projektu

K nadcházejícímu 1150. vý-
ročí příchodu věrozvěs-
tů na Moravu je otevřena 
v Paláci šlechtičen na Kob-
ližné ulici v Brně výstava Cyril 
a Metoděj – doba, život, dílo. 
Součástí výstavy jsou také 
fotografi e židlochovického 
zastupitele Petra Francána 
s názvem Z Velké Moravy do 
nepaměti a zpět. Mimo pon-
dělky je výstava otevřena až 
do konce září.

O předpovědích počasí 
jsme již mnohokrát psali. Při-
nášíme další prezentaci, kte-
rá se zdá zatím nejpřesnější. 
Klikněte na http://presnepo-
casi.cz. Z rozpohybovaného 
stavu srážek na našem území 
za poslední dvě hodiny se dá 
téměř přesně odhadnout, zda 
nás deštík zkropí, nebo ne.

Židlochovický dětský sbor 
Skřivánek pořádá v neděli 
2. června 2013 v 14:30 hodin 
v kapitulní síni benediktinské-
ho kláštera v Rajhradě BENE-
FIČNÍ KONCERT. Výtěžek kon-
certu bude věnován Domu 
léčby bolesti s hospicem sv. 
Josefa v Rajhradě. Srdečně 
zveme.

rubriku připravil
Mgr. Karel Vavřík

Léto je čas, kdy to člověka 
táhne ven, čas, kdy nechce 
sedět doma u televize, čas, kdy 
by nejraději celý den trávil pod 
širým nebem, poslouchal ptačí 
koncerty a vnímal tu neskuteč-
nou barevnost a vůni přírody.

Přes den je to jednoduché, 
vezmete kolo, kolečkové brus-
le nebo se jdete jen tak projít, 
či sednout si s přáteli na kávu, 
zastavíte se na besedu při náhod-
ném setkání... Ale co večer, když 
náměstí se vylidní, na sport už je 
šero a káva ve večerních hodi-
nách vám nedá v noci  spát?

Potom zbývá jen ta televize 
nebo posezení na letní terase 
v restauraci… Nabídnout něco 
navíc, právě pro toto pěkné 
období,  dalo v roce 2008 myš-
lenku k pořádání Letních večerů 

Židlochovice ŽIVĚ

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

v Židlochovicích. Jinak v týdnu 
minimálně využitý prostor letního 
kina se přímo nabízel k pořádání 
kulturních pořadů pod setmělou  
oblohou. Po dobu pěti let jsme 
měli možnost přivítat divadla, 
kapely různých žánrů od jazzu až 
k folkloru, viděli jsme irské tance. 
Postupně  však zájem veřejnosti 
spíše chřadl, proto si pořada-
tel nutně musel položit otázku, 
co dál… Původní dramaturgie 
Letních večerů  končí.

Inspiro o.s. a Městské kulturní 
středisko za přispění pohostinství  
Milton však přináší nový pořad 
„Židlochovice ŽIVĚ“, který pevně 
věřím, přinese i nový živý vítr mezi 
židlochovickou veřejnost a bude 
se těšit sympatické návštěvnos-
ti, neboť  jsme se snažili sestavit 
program tak, aby oslovil všechny 
věkové kategorie. 

Židlochovice ŽIVĚ proběhne 
v jednom víkendu, přesně 28. – 
30. června a neopouští areál let-
ního kina. Páteční scéna v dra-

maturgii Mgr. Davida Kopečka 
(Inspiro) bude patřit mladým 
a hudebním žánrům, které se 
mohou zdát střední  a starší gene-
raci mírně nesrozumitelné, avšak 
lákadlem pro všechny jistě bude 
připojená  otevřená akustická 
scéna, která dává příležitost 
písničkářům s vlastní autorskou 
tvorbou. Přihlásit se může každý, 
a to na: senkyrik@zidlochovice.
cz nebo tel.: 734 352 330.

V sobotu se těšíme na klasický 
divadelní večer, kdy mezi nás 
zavítá divadlo Prkno z Veverské 
Bítýšky s hrou Arnošta Goldfl ama  
Dámská šatna. Toto představe-
ní získalo na festivalu Karlínské 
jeviště v Praze ocenění za nej-
lepší inscenaci, za režii a dále 4 
herecké ceny.

Program Židlochovice ŽIVĚ 
zakončí promítání fi lmu pro děti 
k ukončení školního roku Crood-
sovi.

27. dubna se na náměstí Míru 
v Židlochovicích uskutečnil první 
Žerotínský farmářský trh. Hlavní 
koordinátorkou a organizátorkou 
byla pracovnice Městského kul-
turního střediska (dále jen MKS) 
Lenka Betášová. Přesto, že se 
trh konal poprvé, a farmáři tedy 
neměli se Židlochovicemi žád-
nou osobní zkušenost, podařilo se 
trhovců na náměstí Míru přilákat 
poměrně hodně. Byl jsem něko-
likrát dotazován a pracovnice 
MKS také, proč jsme k názvu trhů 
připojili adjektivum žerotínské. Je 
to z toho důvodu, že v době, kdy 
v Židlochovicích vládli Žerotíno-
vé, tak se zde trhy konaly. Takto 
pojatým názvem se tedy chce-
me přihlásit k tradici osvícených 
a kulturotvorných Žerotínů.

Návštěvník si o čtvrté dubno-
vé sobotě mohl vybrat ze široké 
nabídky kvalitních domácích 
produktů. Byly to například: mlé-
ko a mléčné výrobky z farmy 
rodiny  Němcovy, čerstvé ryby 
ze soukromého rybářství ze Sta-
věšic, speciality z rakytníku rodi-
ny Bazalovy, čerstvá vejce z vol-
ného chovu (ze dvora) z Bařic, 
speciální nefi ltrované pivo 
z rodinného pivovaru z Mikulova, 

Farmářské trhy v Židlochovicích

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

domácí speciality z masa a uze-
nin oceněné značkou Regionál-
ní potravina, regionální vína míst-
ních vinařství Flajšinger a Válka, 
certifi kované Býčkovo bio hnoji-
vo, pařené sýry a oštěpky rodiny 
Ďurčovy, za studena lisované 
oleje rodiny Bartošovy, domácí 
dobrůtky Drobilič, včetně ručně 
vyráběné přírodní kosmetiky. 

Tato akce má mít samozřejmě 
také charakter jakési přirozené 
osvěty. Měli bychom se zamýš-
let, jaké potraviny konzumuje-
me, zdali jsou opravdu kvalitní, 
a zda jejich „kvalita“ nespočívá 
pouze v tom, že jsou v akci a jsou 

o padesátník levnější. A je zde 
také rozměr podpory poctivých 
domácích českých farmářů a 
jejich výrobků. Letos ještě měs-
to Židlochovice prostřednictvím  
MKS uspořádá další dva farmář-
ské trhy, rozšířené o nabídku čer-
stvé zeleniny z rodinné farmy ze 
Syrovína, čerstvých sýrů  z kozí 
farmy Sedlák, výrobků zdravé 
výživy z hrašky, sušeného ovoce,  
domácí pražené kávy oceněné  
značkou „vím co piju“ a dalších 
zajímavých produktů, to vše 
v termínech: 1. června a 31. srp-
na. Již nyní jste srdečně zváni.

První farmářský trh v Židlochovicích| foto: Pavel Vrba
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Školní poradenské pracoviště 
(dále ŠPP) působí na Základní 
škole Židlochovice od roku 2005, 
kdy se vedení školy rozhodlo 
kompetentně reagovat na ros-
toucí počet žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, kte-
rý nyní dosahuje až 27 procent, 
a vyvstala nutnost zajistit odpo-
vídající péči jim a metodic-
kou podporu jejich vyučujícím 
a rodičům. 

Od jeho založení se nám 
podařilo vybudovat kvalitní 
odborné personální i materiální 
zázemí pro preventivní i inter-
venční činnost v oblasti speciál-
ně pedagogických a psycholo-
gických služeb poskytovaných 
přímo ve školním prostředí.

Nezbytným předpokladem 
naší práce je soustavné zvyšová-
ní odborných kompetencí a sle-
dování nových trendů v oboru 
poradenských služeb ve škole 

a současně podílení se na zpro-
středkovávání a sdílení nových 
poznatků při jejich zavádění 
a ověřování do školní praxe. 

V letošním školním roce jsme 
tak přijali pozvání Mgr. Mikuláška, 
ředitele Pedagogicko-psycholo-
gické poradny Brno, abychom 
na odborném semináři České 
společnosti Dyslexie na téma 
„Novinky v pedagogické dia-
gnostice, podpoře a metodách 
práce s dětmi (nejen) s SPU“ 
představili činnost našeho ŠPP 
ostatní odborné veřejnosti. 
Na základě našeho vystoupení 
jsme byli osloveni zástupci Kar-
lovy univerzity v Praze, abychom 
se aktivně zúčastnili připravova-
né konference Škola jako místo 
setkávání, kterou již tradičně 
pořádá Filozofi cká fakulta UK. 
Jednalo se o šestý ročník kon-
ference akreditované minis-
terstvem školství s mezinárodní 
účastí, která nesla podtitul „Kaž-
dý jsme jiný“. Jejím cílem bylo 
propojit výsledky akademických 
výzkumů s jejich praktickými pře-
sahy do školní reality a představit 
úspěšné projekty a aktivity oslo-

Škola jako místo setkávání 2013
Efektivita školního poradenského pracoviště na základní škole
jako předpoklad úspěšného inkluzívního vzdělávání

vených škol, školských zařízení 
a dalších institucí působících 
ve školství. 

Konference proběhla 12. dub-
na 2013 v prostorách Kated-
ry psychologie FFUK. Za naši 
instituci vystoupili s příspěvkem 
„Efektivita školního poradenské-
ho pracoviště na základní ško-
le jako předpoklad úspěšného 
inkluzívního vzdělávání“ Paed-
Dr. Stanislav Březina, zástupce 
ředitelky a výchovný poradce 
školy, a Mgr. Radka Minaříko-
vá, školní speciální pedagog 
a vedoucí ŠPP. Věnovali jsme se 
problematice založení a rozvo-
je ŠPP na běžné základní škole, 
kde jsou vzdělávánI žáci se spe-
ciálními vzdělávacími potřeba-
mi, a zmapovali jsme obsáhlou 
pracovní náplň ŠPP s důrazem 
na ověřené nadstandardní čin-
nosti našeho pracoviště a pří-
klady dobré praxe v návaznosti 
na projekty, kterým se v součas-
né době věnujeme. Příznivou 
odezvu si získalo naše depistáž-
ně intervenční pojetí práce s rizi-
kem rozvoje speciálních vzdělá-
vacích potřeb na začátku školní 

Mgr. Radka Minaříková
vedoucí školního poradenského 
pracoviště

docházky, kdy se u dětí v 1. 
ročníku snažíme včas rozpoznat 
a následně eliminovat rozvoj 
zjištěných oslabených funkcí, a 
podpořit je tak hned v úvodu 
vzdělávání. Velmi dobré ohla-
sy sklidila naše rovněž ucele-
ná koncepce práce se žáky 
s SPU na 1. a na 2. stupni, která 
respektuje měnící se potřeby 
žáků v závislosti na jejich věku 
a narůstající požadavy školy 
v návaznosti na zpracovávání 
výukových materiálů pro tyto 
žáky v rámci projektu Podpora 
žáků s SPU ve výuce, propra-
covaný systém kariérového 
poradenství nebo již tradiční 
pořádání adaptačních progra-
mů pro žáky 6. tříd s následným 
působením školního psychologa 
v třídních kolektivech.

Podkladem pro naši prezen-
taci byl odborný článek, který 
jsme v rámci výstupů konferen-
ce zpracovali a který byl uveřej-
něn v recenzovaném sborníku 
nesoucím název akce.

V České republice zemře kaž-
dý druhý člověk na cerebro- či 
kardio-vaskulární onemocnění 
(tj. mozkové a srdeční infarkty). 
Moderní medicína by ale doká-
zala mnoho úmrtí odvrátit, kdy-
by lidé věděli, jak pomoci sobě 
nebo jiným při vzniku těchto one-
mocnění. Proto řada odborníků 
ve světě i u nás navrhuje, aby již 
do škol bylo zařazeno vzdělává-
ní populace o nejzávažnějších 
nemocech, protože jde o jediný 
systematický způsob předávání 
„životně důležitých“ informací.

V roce 2009 byl v JMK pro-
veden výzkum, který potvrdil, 
že děti nemají téměř žádné zna-
losti v oblasti cerebro- a kardio-
vaskulárních onemocnění. Uká-
zalo se, že děti by volaly rychlou 

záchrannou službu v pouze 22 
% situací simulujících mozko-
vý infarkt, protože nedokázaly 
příznaky tohoto onemocnění 
rozpoznat. Děti zároveň uvedly 
školní výuku jako nejlepší způsob 
získání informací o této proble-
matice.

Proto se Fakultní nemocnice 
u sv. Anny v Brně v čele s největ-
šími odborníky na cerebro- a kar-
dio-vaskulární onemocnění a s 
podporou pedagogických spe-
cialistů rozhodla realizovat pilot-
ní edukační projekt, jehož cílem 
je zvýšit znalosti dětí o příznacích 
nejzávažnějších onemocnění 
moderní společnosti a způsobu 
pomoci. Smyslem tohoto pro-
jektu není zvýšit znalosti o pre-
venci onemocnění (např. ome-
zení kouření atd.), ale předat 
zcela jednoduché informace, 
které vedou k záchraně života 
při vzniku těchto onemocnění. 
Například v případě mozko-
vého infarktu je potřeba roze-

Základní škola Židlochovice zapojena do projektu HOBIT
HOdina BIologie pro živoT

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

znat příznaky (což lidé neumí) 
a transportovat pacienta ihned 
do nemocnice, protože každou 
minutu odumírají 2 miliony moz-
kových buněk a léčba je účinná 
pouze v prvních 4 hodinách.

Základní škola Židlochovice se 
stala partnerem Fakultní nemoc-
nice u sv. Anny a v následujících 
dvou letech se bude podílet 
na realizaci projektu v hodinách 
přírodopisu v 8. třídách. Náplní 
hodin bude poutavý multimedi-
ální instruktážní program, jehož 
cílem bude vysvětlit žákům 
podstatu mozkových a srdeč-
ních infarktů, příznaky těchto 
onemocnění a správnou reakci 
na tyto příznaky. Pro záchranu 
života ale stačí si zapamatovat 
pouze minimum informací a tyto 
znalosti budou testovány před a 
po instruktáži pomocí simulační-
ho programu. 

Pedagogové budou sezná-
meni se způsobem realizace 
a s problematikou daných one-

mocnění na přibližně půldenním 
workshopu, kde bude prostor 
pro diskusi i nad tématy, kte-
rá jsou pro pedagogy aktuální. 

Výsledky projektu budou pre-
zentovány jak široké veřejnos-
ti, tak zástupcům JMK, MŠMT 
a odborným společnostem. 
Kromě osobního prospěchu 
pro žáky a pedagogy bude pro-
jekt významný také z hlediska 
propagace školy. Školy, které se 
zúčastní této pilotní fáze, budou 
mít možnost se aktivně podílet 
na způsobu implementace této 
problematiky do škol na celoná-
rodní úrovni.

Projekt je kompletně admi-
nistrován realizačním týmem 
Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně a garantem projektu je 
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., 
ředitel výzkumného neurověd-
ního programu v Mezinárod-
ním centru klinického výzkumu 
I. neurologické kliniky Fakultní 
nemocnice u sv. Anny v Brně.



Žáci přijatí na střední školy 
s uměleckým zaměřením
V první polovině ledna proběh-
ly přijímací talentové zkoušky 
zájemců o studium na středních 
uměleckých školách. Žáci z naší 
Základní umělecké školy Židlo-
chovice úspěšně složili zkoušky a 
byli přijati.

Hudební obor:
JIŘÍ LANG ze třídy pana učitele 
Vladana Ronnera – Konzervatoř 
v Brně – obor Varhany

LUCIE VOJTOVÁ ze třídy paní 
učitelky Blanky Bartlové a pana 
učitele Jiřího Brady – Konzervatoř 
v Brně – obor Herectví

Výtvarný obor:
Všichni přijatí žáci jsou ze třídy 
paní učitelky Hany Faltýnkové.

KRISTÝNA KABELKOVÁ Střední 
průmyslová škola slévárenská 
Brno obor Rytec 2. ročník

MARIE MĚŘÍNSKÁ Střední škola 
uměleckomanažerská Brno 

PETRA NOVÁKOVÁ Střední umě-
leckoprůmyslová škola textilní 
Brno, obor Design oděvu

Základní umělecká škola informuje

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka školy

TOMÁŠ ŠAFFER Střední škola umě-
ní a designu Brno, obor Ilustrace

LEONA ZAVADILOVÁ Střed-
ní uměleckoprůmyslová škola 
Hodonín, obor Grafi cký design

Všem žákům gratulujeme a pře-
jeme, aby se jim na nové škole 
dařilo!

Velký úspěch tanečního oboru!
Žáci tanečního oboru ZUŠ Židlo-
chovice z pobočky v Rajhradě 
se zúčastnili krajské postupové 
přehlídky dětských skupin scénic-
kého tance v Prostějově se dvě-
ma soutěžními choreografi emi  
„Vulcanus Plantis“ a „Bakterio-

logie“. Odborná porota ocenila 
rozpracování tématu, pohybové 
zpracování rytmu a choreogra-
fi ckou nápaditost.  Žáci seskupe-
ní „Bakteriologie“ byli odbornou 
porotou nominováni a následně 
vybráni na 30. celostátní přehlíd-
ku dětských skupin scénického 
tance do Kutné Hory. Na úspě-
chu se podíleli  žáci společně 
s paní učitelkou Pavlou Hranič-
kovou. Hudbu upravil pan učitel 
Vladan Ronner. Přehlídka pro-
běhne 24. - 26. 5. 2013 v Kutné 
Hoře.
Gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí!

Na všech základních školách 
v celé České republice probíhá 
ve dnech 13. 5 – 7. 6. 2013 dru-
há celoplošná generální zkouš-
ka ověřování výsledků žáků na 
úrovni 5. a 9. ročníků základních 
škol. 

Testování žáků je jednou 
ze čtyř klíčových aktivit strate-
gického rozvojového projektu 
NIQES (Národní systém inspekč-
ního hodnocení vzdělávací 
soustavy v České republice). 
Realizátorem projektu je Česká 

školní inspekce, poskytovatelem 
podpory je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR pro-
střednictvím Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost.

Hlavním cílem projektu je 
vytvořit nový, moderní a fl exibil-
ní systém národního inspekční-
ho hodnocení škol a školských 
zařízení, včetně tvorby nových 
metod, postupů a nástrojů pro 
hodnocení české vzdělávací 
soustavy. Cílem celoplošného 
testování je periodické zjišťování 
vědomostí a dovedností žáků a 
z toho plynoucí ověřování efek-
tivity pedagogických procesů a 
kvality počátečního vzdělávání.

Letošní generální zkouška má 

Celoplošné testování na základních školách

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

za úkol ověřit skladbu a nasta-
vení školního kurikula školních 
vzdělávacích programů a jeho 
soulad s požadavky rámco-
vých vzdělávacích programů 
pro základní vzdělávání. Ověřují 
se také technické možnosti elek-
tronického testování na úlohách 
nového typu. Testuje se mate-
matika, český a cizí jazyk. Ověřu-
je se minimální úroveň požado-
vaných znalostí. Letos jsou oproti 
loňskému roku připraveny také 
testy pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

Současně s rozbíhajícím se tes-
továním se opět zvýšila aktivita 
Iniciativy rodičů „stoptestová-
ní“. Je třeba si však uvědomit, 
že celoplošné testování ověřuje 

minimální úroveň požadova-
ných znalostí. A je přece zájmem 
každého rodiče, aby se jeho 
dítěti kvalitního vzdělání dostalo. 
Něco jiného jsou přijímací zkouš-
ky např. na gymnázia, kde má 
žák prokázat náležitou úroveň 
znalostí, a to co nejvyšší, aby byl 
na výběrovou školu přijat.

Stejně jako se žáci účastní dal-
ších aktivit, které jsou standardní 
součástí vzdělávání (písemky 
a zkoušení ve škole, účast na 
jednotlivých předmětech, účast 
na různých besedách a výchov-
ně-vzdělávacích programech, 
na projektových dnech apod.), 
účastní se žáci i druhé celoploš-
né generální zkoušky.
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16. května 2013 prováděli žáci židlochovic-
kého gymnázia průzkum frekvence dopravy 
na křižovatce u mostu.

Výsledky z porovnáním z minulých let přináší-
me v přiložené tabulce.

Průzkum frekvence dopravy
2000 2002 2004 2006 2008 2013

06:00 - 07:00 513 669 694 774 799 1043

07:00 - 08:00 706 678 803 887 710 982

08:00 - 09:00 586 747 703 698 818 1071

09:00 - 10:00 649 704 713 844 827 1012

10:00 - 11:00 693 717 845 970 777 1007

11:00 - 12:00 642 698 795 901 753 815

12:00 - 13:00 630 667 703 791 737 878

13:00 - 14:00 600 683 804 969 823 975

14:00 - 15:00 632 830 876 992 1015 1261

15:00 - 16:00 716 817 917 1000 1023 1268

16:00 - 17:00 765 962 916 913 1117 1167

17:00 - 18:00 544 683 748 889 865 956

celkem 7676 8855 9517 10628 10264 12435



V neděli 5. května se kostel 
Povýšení sv. Kříže v Židlochovi-
cích rozezněl Skřivánčími hlasy 
ve společném Jarním koncer-
tu s dětským a mládežnickým  
pěveckým sborem Jizerka.

Přehlídku pěveckého umění 
zahájila paní Zdeňka Vrbová, 
za město hosty přivítal místosta-
rosta pan Mgr. Tomáš Šenkyřík. 
Program byl velmi pestrý, vystou-
pení jednotlivých těles srdečné 
a spontální, což bylo publikem 
odměněno potleskem. Na pří-
pravě koncertu se podíleli sbor-

mistři Zdeňka Vrbová a Pavel 
Koňárek, Alena Brádlová a 
Nadia Ladkany.

Během třídenního pobytu 
byl pro Jizerku připraven nabitý 
program. V pondělí dopoled-
ne se konal koncert pro děti 
ze základní školy a gymnázia, 
odpoledne si členové sboru  
prohlédli židlochovický zámek 
s poutavým komentářem pana 
Zdeňka Vrážela, kterému poté 
zazpívali v zámecké kapli.

Následující den po cestě 
na mezinárodní sborovou soutěž 
do Banské Bytrice čekala spo-
kojenou Jizerku ještě návštěva 
Lednice.

Skřivánci oplatí Jizerce návště-
vu v příštím roce v dubnu, kdy 

Jizerka po pěti letech opět u nás

Zdeňka Vrbová
ŽDS Skřivánek

se zúčastní sborového festivalu 
„Semilský džbánek“. Přátelství se 
tak bude nadále rozvíjet.

Vedení sboru Skřivánek děkuje 
všem rodičům, kteří se jakýmko-
liv způsobem zasloužili o zdár-
ný průběh koncertu a zejména 

o zajištění pobytu dětí Jizerky 
v rodinách. 

Poděkování patří také panu 
faráři za umožnění pořádání 
koncertu v prostorách kostela 
v Židlochovicích.

V neděli 5. května se v kostele 
Povýšení svatého Kříže uskutečnil 
jarní koncert s názvem Víkendové 
zpívání. Pod tímto titulem se skrý-
valy dva pěvecké sbory, domácí 
Skřivánek a dětský a mládežnic-
ký sbor Jizerka ze Semil.

Podle mého názoru je důležité, 
že se náš farní kostel stává pra-
videlným místem jarního pěvec-
kého setkávání. A je to vlastně 
logické, neboť sborový zpěv 
má svůj vznik, své tradice, zako-
řeněné a pevně spjaté právě 

s duchovní půdou.
Hosté ze Semil zahájili druhou 

půli koncertu. Nejprve zazněl 
Staročeský chorál, který tak 
předznamenal následující dra-
maturgii. Následovaly dvě stej-
nojmenné skladby Ave Maria, 
poté hymnus Clare Vir od Jaco-
ba Galla (tento skladatel pozd-
ní renesance působil na sklonku 
svého života v Čechách a na 
Moravě) Svou interpretační jisto-
tu, muzikalitu a přirozený cit pro 
dynamiku Jizerka odhalila v plné 
své kráse také ve skladbách 
Zahučaly chladné vjetry a V hor-
ném konci svítá.

Domácí Skřivánek se publi-
ku představil v sestavě všech tří 

Jarní zpívání v kostele

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

sborů. Nejprve vystoupila Mate-
řinka, která zahájila svůj vstup 
skladbou Návrat, kterou napsal 
Pavel Jurkovič na text Františka 
Halase. Přípravný sbor přednesl 
s hravou radostí sérii lidových pís-
niček a říkadel v úpravách Jaro-
slava Dostalíka a Milana Uher-
ka. První půli uzavřel koncertní 
sbor, který představil skladby 
autorů v rozsahu několika stale-
tí. Výstup zahájil kompozicí Ave 
Maria od renesančního sklada-
tele Jacoba Arcadelta a poté 
se přes francouzského autora 
Gabriela Faurého přehoupl do 
20. století, k Paulu McCartneymu 
a Michaelu Jacksonovi.

Poděkování za krásné jarní 

odpolední setkání patří všem, 
kteří se na akci organizačně a 
také dramaturgicky podíleli. Můj 
osobní obdiv patří také sbor-
mistryni Zdeňce Vrbové, která 
dojemným a přirozeně muzikál-
ním vystoupením obou sborů, 
Mateřinky a Přípravného sboru, 
jasně ukázala, že je osobnos-
tí, která v sobě spojuje všechny 
důležité přednosti. Jsou jimi cit 
pro hudbu, schopnost k ní děti 
vést, přirozeně rozvíjet jejich 
talent a probouzet v nich lásku 
k hudbě a sborovému zpívání.  
Mějme tedy radost, že díky Zden-
ce Vrbové roste další generace 
nových a nadějných zpěváků.

Po zahájení výstavy „140 let 
od povýšení Židlochovic na měs-
to“ pokračovaly oslavy výročí 
7. dubna 2013 slavnostním kon-
certem Pěveckého sdružení 
moravských učitelů na židlocho-
vickém zámku. Hlavní společen-
ský sál se proměnil v koncertní 
prostor, který se v nedělní odpo-
ledne zaplnil do posledního 
místa. Hosty byli převážně židlo-
chovičtí občané, mezi kterými 
čestná místa zaujali ti nejstarší, 

zástupci vedení města a zaměst-
nanci židlochovických úřadů a 
škol.

Slavnostní koncert zahájil 
starosta Židlochovic Vlastimil 
Helma. Pod vedením sbormis-
tra a uměleckého vedoucího 
Lubomíra Mátla (*1941) zazpí-
valo těleso díla Viléma Petržel-
ky, Josefa Blatného, Jana Kun-
ce, Jaroslava Kvapila a Leoše 
Janáčka i lidové písně v úpravě 
Oldřicha Halmy, Jana Šoupala, 
Ferdinanda Vacha, Bohumíra 
Pokorného a Pavla Křížkovského. 
Tóny lidových písní oživily zprvu 
zadumanou a trochu melancho-
lickou atmosféru v sále. V tom 

Koncert PSMU ke 140. výročí povýšení Židlochovic na město

Mgr. Hana Stravová
Gymnázium Židlochovice

sále, v němž v roce 1930 zazpí-
valo PSMU poprvé prezidentu 
T. G. Masarykovi. T. G. Masaryk 
byl prvním ze tří prezidentů, kteří 
se stali vedle některých hudeb-
ních skladatelů, vědců, básní-
ků a výtvarníků čestnými členy 
Pěveckého sdružení moravských 
učitelů. 

PSMU letos slaví 110. výro-
čí svého založení významným 
pedagogem a sbormistrem Fer-
dinandem Vachem (1860–1939). 
I pro členy sdružení měl tedy 
koncert slavnostní ráz a návrat 
sboru do Židlochovic připomněl 
více než století jeho úspěšné-
ho působení na pódiích doma 

i v zahraničí. Těleso prezentovalo 
naši hudbu, zejména tvorbu Leo-
še Janáčka a Bohuslava Marti-
nů, v posledních letech v Itálii, 
Kanadě, USA, na Maltě, v Polsku, 
Švédsku a Dánsku.

Za mimořádný zážitek podě-
kovali sdružení starosta města a 
iniciátor akce, dlouholetý člen 
PSMU a strážce židlochovického 
kulturního a historického pově-
domí pan Mgr. Karel Vavřík.

Každý koncert vážné hudby je 
v Židlochovicích velkou událostí. 
Tento byl výjimečný svým pro-
gramem, prostředím i příležitostí, 
ke které byl uspořádán.

Díky za krásné odpoledne!
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Dětský sbor Skřivánek| foto: Pavel Vrba



V pátek 12. dubna 2013 byla 
zahájena rekonstrukce horní 
části věže farního kostela v Židlo-
chovicích. Koncová část věže o 
hmotnosti asi 9, 5 tuny a výšce asi 
12 metrů až po křížek byla pomo-
cí autojeřábu snesena vedle kos-
tela. Oprava by měla trvat asi 2 
až 3 měsíce. O havarijním stavu 
nosných trámů se můžete pře-
svědčit na jedné z přiložených 
fotografi í.

Opis listiny z věže kostela v Židlo-
chovicích. Listina číslo 1.

Ve jménu nejsvětější Trojice, 
Boha Otce i Syna i Ducha sv. 
Amen.

Listina tato byla napsána 4. 
srpna r. 1908 a dne 5. srpna 1908 
do věže dána. Tohoto roku pro-
vedena byla důkladná oprava 
zevní chrámu Páně, opravena 
byla vazba, věž, omítka. Náklad 
vedl a hradil konkurenční výbor. 
Farářem byl: Vilém Hula, kap-
lanem Eduard Gryc, kooperá-
torské místo nebylo obsazeno, 
zámeckým kaplanem Alois 
Vojanec, pak ještě zde žil čtvrtý 
kněz farář ze Syrovína na pensi 
Jeroným Křížek. Kostelní hospo-
dáři: Jan Suchánek a Jan Valen-
tini. Kostelníci: Jindřich Vokůrka 
a Bohumil Švestka. Regenschori: 
Tomáš Bosák. Starosta Josef Jis-
tl. K farnosti patří: Židlochovice, 
Hunkovice, Hrušovany a Vojkovi-
ce, celkem 5000 duší. Školy far-
nosti jsou: V Židlochovicích 4tříd-
ní německá s 5 třídami, a 2třídní, 
česká s 3 třídami, v Hunkovicích 
2třídní, v Hrušovanech 3třídní se 
4 třídami a ve Vojkovicích 2tříd-

ní. Opravu chrámu Páně pro-
vedl pan stavební rada Jirusch. 
Pod jehož dozorem pracovali: 
tesařský mistr Vlček, klempíři Jan 
Schmuk a Kugler, zednický mistr 
Procházka.

V Židlochovicích 4. srpna 1908. 
P. Vil. Hula, farář

Listina č. 2.
Kostel znovu důkladně z venku 

opraven v roce 1927. Práce zed-
nické konala fi rma Šrámek, sto-
lařské Resl, tesařské Vlček, klem-
pířské Pacas, natěračské Blažek, 
pokrývačské Šotnar. Pozlaco-
vač p. Valentíni. Upravena také 
dlážka před kostelem. Náklad 
kolem 70 tisíc Kč. (i s novými něk-
terými okny) nesla konkurence. 
Předseda, náměstek starosty a 
měšťan p. Vilém Jeřábek si zís-
kal velikých zásluh. Zároveň také 

Rekonstrukce kostelní věže

Martin Otýpka

nákladem kolem 20 tisíc oprave-
na farní budova, fi rmy tytéž až 
na práce zednické, které konala 
fi rma Procházka.

Kněží v přítomné době zde 
jsou: děkan a farář Vil. Hula, kate-
cheta P. Jan Hladký, zámecký 
kaplan P. Jan Burk a pensista P. 
Jer. Křížek. Varhaník od ½ 1927 
nový, pan Hynek Prát. Kostelní 
hospodáři titíž jako v roce 1908.

 Školy ve farnosti jsou: V Žid-
lochovicích měšťanská škola 
chlapecká a dívčí /po třech 
třídách/, obecná šestitřídní, 
obecná německá jednotřídka, v 
Hrušovanech obecní pětitřídka, 
v Unkovicích obecná dvojtříd-
ka, ve Vojkovicích jednotřídka 
německá a česká.

Převratem 28. 10. 1918 pozbyl 
dosavadní majitel panství, které 
převzal stát, a tak se dostal kos-
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tel i fara Židlochovická pod státní 
patronát. Zvony byly v roce 1917 
rekvírovány. Po válce Pozdviho-
vánek na kostele koupili manželé 
Studených z Hrušovan č. 73, 
a konkurence koupila nové dva 
zvony na zvonici. Urban a Umírá-
ček zůstali.

V Židlochovicích 22/8. 1927. 
Vil. Hula, děkan.

Pro zajímavost ještě přiklá-
dáme, co nám zachoval farní 
archiv k roku 1908 (zápis je pone-
chán v původním znění).

Srdcem tohoto roku byla dvě 
jubilea, a sice 60-ti leté vladařské 
jubileum jeho jasnosti císaře a 
krále Františka Josefa I. 2. prosin-
ce 1908 a 50-ti leté kněžské jubi-
leum papeže Pia X. 18. září 1908. 
Město Židlochovice císařské výro-
čí oslavilo velkolepým pochodo-
vým průvodem dne 1. září a 2. 
září službami Božími. Papežské 
jubileum se oslavilo poutěmi. 
Začátkem roku se konečně defi -
nitivně ukončil spor vlekoucí se 
od roku 1902 o takzvané Kostel-
ní náměstí. Cesta ze silnice ku 
kostelu podél německé školy, 
kterou si obec chtěla přivlastniti, 
zůstala majetkem kostela. Dne 
1. září 1908 slavil 25leté jubileum 
své služby varhanické p. regen-
schori Tomáš Bosák. Na podzim 
tohoto roku byl konfl ikt mezi Bos-
nou a Hercegovinou, Bulharsko 
se prohlásilo samostatným car-
stvím, všichni doufají, že válka 
mezi Srbskem a Černou horou 
bude zažehnána. Rok 1908 byl 
spíše špatný než dobrý, bylo vel-
ké sucho, následkem toho bylo 
málo slámy, sena i obilí. Zato pro 
víno byl tento rok velmi dobrý.

Rekonstrukce kostelní věže| foto: Milena Moudrá

Rekonstrukce kostelní věže| foto: Alois Kvasnička



Židlochovický kostel Povýšení svatého Kříže…, kritický stav věže

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D.

Naše město oplývá mnohými 
historickými událostmi, řekl bych 
i záviděníhodnými skvosty, i místy, 
kde by se klasik zajisté pozastavil 
a metaforicky řekl, či si povzde-
chl, že zde dodnes dýchají 
útržky důležitých dřívějších udá-
lostí, které nás ovlivňují třeba až 
do dnešních dnů. Postupně se 
však rozmělňují a jejich známost 
bohužel zůstává jen u nepatrné 
hrstky zasvěcených.

Poněkud lépe jsou na tom, 
resp. byla místa, která neustále 
dosvědčovala onu již zmíně-
nou historičnost či inspirativnost. 
Zmiňme proto naše některé 
dominanty, jako zámek, Rober-
tovu vilu, radnici, Národní dům 
(je opravdu národní?), zvonici, 
kostel…

Dnes však i tato historická mís-
ta jako by už neznamenala nic 
– pouze to, že jsou tady. A pak 
možná snad nám připadají až 
na obtíž; stala se pro nás mrtvými 
(nic neříkajícími) symboly. Na tom 
se pak samozřejmě odráží náš 
vztah, možná až „nevztah“ k nim. 
Mnohá zmíněná dominanta má 
společný jmenovatel – poniče-
ná, zašlá… někdy dokonce ani 
ne židlochovická.

Podotkněme však, že každá 
židlochovická dominanta pře-
vyšuje určitou skupinu lidí, spolek 
či farnost. Každá z nich vytváří 
určitou tvář i rys našeho měs-
ta, o kterou by se mělo náležitě 
pečovat, a nikomu by nemělo 
být jedno, jakým způsobem se 
s ní bude nakládat. 

Je zde i další skutečnost, kte-
rou je třeba vzít v potaz – naše 
město s velkou pravděpodob-
ností již nebude průmyslové, 
přestože tu máme zánovní místo 

předurčené k tomuto účelu. Zby-
la nám tu vcelku bohatá historie, 
pravda, trochu pozapomenutá, 
a díky ní zmíněné četné domi-
nanty, ale je třeba se o ně starat, 
aby v našem městě bylo vůbec, 
čeho bychom ukazovali, pyšnili 
se tím. Ke zvýšení nejen návštěv-
nosti, ale zájmu o město by snad 
dopomohla i obnova železné 
dráhy, jak se dříve říkalo. 

Na druhou stranu pak, aby 
o naše památky byl zájem mezi 
poutníky či turisty, je nutné splnit 
dvě podmínky. Tou první je solid-
ní stav památky, druhou pak 
nemít je zprzněné (znehodno-
cené). Přece jenom se doposud 
vyžaduje jistý řád, např. archi-
tektonický – výletník se nepřijde 
podívat na kýč, ale na perlu, jak 
slovo baroko bývá překládáno. 

Jak vyplývá z titulku, jde nám 
v tuto chvíli především o neutě-
šený stav židlochovického koste-
la, přesněji pak o jeho věž. Dnes 
se nám naskytla jedinečná mož-
nost upravit ji do stejného a hlav-
ně původního stavebního stylu, 
jako je samotný kostel – tedy na 
barokní kostel patří barokní věž, 
ne současná varianta – barokní 
kostel a gotická, popř. pseudo-
gotická věž. Touto proměnou 
ale také zvýšit jeho atraktivitu 
i hodnotu. Podotýkám ještě, že 
v žádném případě nemůžeme 
mluvit o provedení nějaké for-
my barokní gotiky, tj. kostel např. 
na Zelené hoře ve Žďáru nad 
Sázavou. 

Mnozí mohou říci, že jde 
o detail; jde ale o velmi pod-
statný, ukažme si to na příměru 
z jiného oboru, např. z automo-
bilového odvětví. Jestliže si poří-
díme podvozek a motor značky 
Mercedes, bylo by poněkud 
nevkusné nasadit karoserii z tra-
banta, byť s nespornou výho-
dou – nerezaví. I přesto je však 
vůz degradovaný a troufáme si 

říci, že neprodejný. A tak se to 
má i s naším kostelem – krásná 
barokní stavba, avšak se špat-
nou kastlí. 

Vždy platilo a platí dodnes, 
že kostel v daném místě je pří-
značný pro bohatost oblasti. Tu 
je pak třeba spatřovat ve dvou 
oblastech – v té materiální (jeho 
velikost, bohatost, jeho udržová-
ní) i duchovní (přesah, transce-
dence). Platí zde jistá úměra, 
jestliže uvadá krása kostelů a 
historických památek obecně, 
uvadá i velikost místního kraje, 
hodnot, a nejen těch nábožen-
ských. 

Dnes se však téměř neví, jakým 
způsobem bylo řešeno fi nan-
cování např. sakrálních budov. 
O památky se starali šlechti-
ci, majitelé továren i běžní lidé 
– doklad je pak možné dohledat 
snad v každé solidně vedené 
kronice. 

Negativní roli a zproblematizo-
vání přinesl Zákon o hospodář-
ském zabezpečení církví a ná-
boženských společností státem 
z roku 1949. Důležitý je zde mj. 
paragraf 11, v obou citacích, 
uvádíme jeho přesné znění: 1) 
Veškerý soukromý a veřejný pat-
ronát nad kostely, obročími a jiný-
mi církevními ústavy přechází na 
stát. 2) Veškeré závazky přispívat 
na účely církví a náboženských 
společností, jejich složek […], kos-
telů, […] zanikají […] 

Jakým způsobem se stát sta-
rá, resp. staral, je možné vidět 
dodnes. 

Odvrácenou stranou mince 
uvedeného zákona bylo (je), že 
jsme si odvykli starat se o domi-
nanty kolem nás, nositele his-
torie, souvislostí, našich tradic, 
transcendentna…, vždyť on se 
přece někdo postará. 

Jako zářný příklad pro nastí-
něné uvádíme dodnes některé 
zdevastované části nejstaršího 

kláštera na Moravě – v Rajhra-
dě. Naštěstí tento obraz v sou-
časné době neplatí na všech 
místech naší země, a proto se z 
darů jednotlivců, lidí z kostelních 
sbírek i např. po celé vesnici či 
městečku pomalu daří získávat 
prostředky k rozsáhlým opravám 
i stavbám nejen sakrálních sta-
veb, př. http://www.darkovice.
cz/ (kostel sv. Hedviky, vznikl 
pouze z darů občanů Darkovic; 
již několik se o stavbu kostela 
snaží v Brně-Lesné apod.) 

Shrnutí: máme zde v tuto chví-
li jedinečnou příležitost zvýšit 
atraktivitu židlochovického kos-
tela, tím i zájem o Židlochovice 
zvenčí. Další možnost změny by 
mohla připadat v úvahu zase až 
cca za 150 let, tj. při další takové 
opravě. Nechť nám tedy není 
jedno, co se děje kolem nás. 

Pokusy o získání fi nančních 
prostředků doposud probíha-
jí na různých úrovních a jsou 
do nich aktivně zainteresováni 
mnozí lidé. 

Nechtěli bychom někoho 
opomenout zmínit, ale pro aktu-
álnost je nutné uvést činnosti, 
které se dějí ve prospěch opra-
vy. P. Pawel Cebula, židlocho-
vický farář, podal ing. Hanzlíko-
vé na památkový odbor žádost 
o novou verzi věže, ing. Vitula 
vede intenzivní jednání s ministry-
ní kultury o možnosti získat peníze 
z havarijního fondu apod.

Z textu uvedeného výše vyplý-
vá, že jsou místa, kde lidem záleží 
na dominantách, důležitých 
stavbách v bydlišti a jsou ochotni 
v jejich prospěch věnovat určitý 
fi nanční obnos, třeba i z jejich 
mála. Věřím, že židlochovičtí 
patří mezi ty, kterým záleží na 
rozvoji jejich města a že by urči-
tě podpořili případnou sbírku 
ve prospěch opravy věže židlo-
chovického kostela. 

10 Společenská rubrika ŽIDLOCHOVICE 140 LET MĚSTEM

Dopis odeslaný Biskupské konzistoři v Brně

Mgr. Karel Vavřík

Mail odeslaný 19. dubna 2013 
Biskupské konzistoři v Brně (sta-
vebni.brno@biskupstvi.cz)

V těchto dnech byla sundána 
k opravě věž z kostela Povýšení 
sv. Kříže v Židlochovicích. Kos-
tel je jedinečnou stavbou, kte-
rou navrhoval architekt Johann 
Lucas Hildebrandt. Na Mora-

vě tato stavba nemá obdobu. 
V roce 1856 byla věž poničena 
vichřicí a provizorně a necitlivě 
byla původní báň nahrazena 
jehlanem. Víme, jak by měla báň 
vypadat - máme celkovou rytinu 
kostela. Původní plány nemáme, 
i když jsme je hledali ve vídeň-
ském státním archivu.

Je škoda, že věž má být obno-
vena opět do nepůvodní podo-
by. V podstatě to znamená, že se 
opět bude čekat další staletí na 
to, až někdo docení původní Hil-

debrandtův projekt. 
Podotýkám, že v r. 2008 jsem 

vydal o kostele Povýšení sv. 
Kříže v Židlochovicích publikaci 
se záměrem, aby při eventuální 
opravě kostela došlo k zaměně-
ní pozdějších stavebních úprav 
v duchu Hildenbrandtova pro-
jektu.

Nesouhlasím s polovičatým 
řešením, několik roků byl dosta-
tek času na založení nadace 
na opravu věže. Jistě by na opra-
vu přispěla i široká veřejnost. 

V Židlochovickém vlastivěd-
ném klubu by určitě podpora 
původního Hildebrandtova pro-
jektu našla pochopení. Opravu 
věže není možno chápat pouze 
jako církevní záležitost. 

Zastavte prosím necitlivou 
opravu věže a dejte průchod 
původnímu řešení. 

Berte v úvahu, že Hildebrandt 
byl stavitelem vrcholného baro-
ka a v tomto slohu byl také 
postaven židlochovický kostel.
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Bowlingová liga

Ing. Jana Bělohlávková
Orel jednota Židlochovice

Na jaře 2013 se v klubu Za 
Komínem uskutečnilo několik 
bowlingových klání. Probíhala 
židlochovická bowlingová liga, 
která tentokrát byla z důvodu 
vyššího počtu družstev, a to deví-
ti, rozdělena na 1. a 2. ligu.  Hrací 
dny byly plné napětí, vyrovna-

ných zápasů, úspěšných striků 
a do posledního dne krásných 
výkonů. V 1. lize pak zvítězilo 
družstvo Tučňáci Královopolská 
A. V 2. lize to bylo velice těsné 
a poslední hrací den rozhodl 
o vítězství dvacetikuželkový roz-
díl. Na prvním stupínku tak stanuli 
Tučňáci Královopolská B před 
Medvědy. Jako každý ročník, 
i tentokrát byli vyhlášeni nejlepší 
borci jednotlivých dnů, celého 
turnaje a nezapomnělo se i na 
něžné pohlaví. Nejvyšší nához 

1. ligy získal Zdeněk Žižlavský – 
212 bodů a Alena Slaninová 161 
bodů, v druhé lize pak Ondrej 
Surán – 227 a jeho partnerka 
Marcela Kozlová – 193 bodů.

Současně s ligou probíhaly 
i jednodenní turnaje jednotlivců 
dospělých i dětí, turnaj dítě+rodič 
a prvomájový turnaj smíšených 
dvojic. V průběhu těchto turnajů 
tak vyzkoušelo bowlingové drá-
hy celkem 28 dětí a 51 dospě-
lých. V turnaji dítě+rodič bylo 
vidět obrovské povzbuzování a 

genetické styly. Ve smíšených 
párech pak spolupráce a vzá-
jemná souhra.

Malí vítězové byli zaslouženě 
odměněni sladkostmi, dospěláci 
pak poukázkami na hodiny bow-
lingu, do restaurace Za Komí-
nem, do sportovních obchodů, 
pivními „kuželkami“, šampaň-
ským a dalšími věcnými cenami.  
Těší nás hojná účast a věříme, 
že se tento sport v Židlochovicích 
stane další zábavnou aktivitou 
pro místní obyvatele.

V sobotu 13. dubna se židlo-
chovičtí Orli a kynologové roz-
hodli opět zapojit do celosvě-
tové kampaně Clean up the 
World! Nápad pomáhat a pečo-
vat pravidelně o kousek světa, 
ve kterém žijeme, vznikl v roce 
1993 v Austrálii. Od té doby se 

každoročně připojuje k úklidu 
přes 40 miliónů lidí z více než 30 
zemí celého světa. Celý projekt 
se realizuje pod záštitou UNEP 
– Program OSN pro životní pro-
středí. V České republice probí-
há kampaň každým rokem už od 
prvního ročníku v roce 1993.

V našem městě, které akci  
maximálně podpořilo, vyrazili 
účastníci podle připravených 
plánů na nejvíce exponované a 
vytipované trasy. Letošní ročník 

Ukliďme svět!

Svatava Vitulová
Orel jednota Židlochovice

měl díky silné podpoře zástupců 
Sokola a Orla  slušnou  účast. Vel-
kou pochvalu zaslouží nejmenší 
Sokoli pod vedením Oldy Kahou-
na, kteří stihli svůj nácvik a ještě 
odvedli kus práce úklidem okolí 
sokolovny.

Jsem velice ráda, že se akce 
díky dobrovolníkům v Židlo-
chovicích uskutečnila, a věřím, 
že i takto netradičně jsme spo-
lečně přispěli ke 140. výročí měs-
ta.  Těším se na příští ročník.

Vážení přátelé a přátelé diva-
dla.

Poslední dubnový týden uvedl 
náš ochotnický soubor při Sokolu 
Židlochovice divadelní hru z pera 
Jaroslava Dietla - Nepokojné 
hody svaté Kateřiny, jejíž režie se 
ujal Lubomír Spáčil.

Název samotné hry se promí-
tl i do fi nálních příprav uvedení 
na místním jevišti. Mnozí nepo-
kojně, jiní v modlitbě ke svaté 
Kateřince trávili poslední zkoušky 
a generálku. Nervozita z mimo-
řádně náročného představení 
se bohužel odrazila na premiéře, 
která byla protknuta lehkou nejis-
totou. Opakem premiéry se však 
stala dvě následující uvedení, 
kde již „nepokoj“ nedostal žád-
nou příležitost. Na jedničku ode-
hrané představení sklidilo mimo-
řádný ohlas. Herecký gejzír Tondy 
Houdka v roli předsedy Řápka 
ovládl jeviště. Nebyl to však jen 

Nepokojné hody svaté Kateřiny

Martin Janíček
TJ Sokol Židlochovice

on, kdo stál za konečným úspě-
chem celé hry. Přes větší role 
holiče Spálenky v podání Mila-
na Sklenského nebo družstevní-
ka Františka v podání Tomáše 
Němce, přes ženské role Zdeny 
Vítkové jako ženy předsedy MNV 
či krmičky vepřů Marcely Teine-
rové byla celá hra naplněna 
nespočtem komických postav a 
karikatur na dobu 50. let minulé-
ho století. Nelze opomenout ani 
komparsisty, kteří svým pohybem 
na jevišti a občasnými zásahy 
do děje udržovali atmosféru ves-
nické tancovačky.

Uznale musím říci, že tato hra 
patří v jistém ohledu k tomu nej-
náročnějšímu, co náš ochotnický 
soubor ve své novodobé historii 
nastudoval. Vzájemná interakce 
devatenácti postav v mnohém 
prověřila kvality nejen jednotliv-
ců, ale především souboru jako 
celku. 

Samostatnou kapitolou, kterou 
je třeba zmínit, je hudební dopro-
vod. Toho se s velkým nasaze-
ním a chutí zhostili žáci ZUŠ pod 
vedením kapelníka Davida 

Křížka. Živá hudba dodala před-
stavení nezapomenutelné kouzlo 
a nádech vesnické tancovačky, 
což bylo i původním záměrem. 
Za hudební doprovod patří celé 
kapele velké díky.

Před sobotním představením 
se s aktivní činností v souboru, 
vzhledem ke zdravotním dispo-

zicím, rozloučil Milan Košar, kte-
rému potleskem poděkoval celý 
sál. Za celý soubor je třeba říci 
„Milane děkujeme!“

Na závěr mi dovolte, abych 
poděkoval více než 350 divá-
kům, kteří navštívili naše pře-
stavení, a zástupu těch, kteří se 
na něm podíleli.

Nepokojné hody svaté Katřeřiny | foto: Milena Moudrá



V rámci doprovodného pro-
gramu soutěže Olympijského 
šplhu v modřické Olympii 8. 5. 
2013, kterou uspořádala sokolská 
organizace, vystoupili i nejmenší 
cvičenci ze Sokola Židlochovice. 
Předvedli se se skladbičkou Kuřa-
ta, kterou připravují pro veřejné 
vystoupení na Sletu pod Řípem, 
kam se slétnou sokolové z celé 
republiky poslední květnový 
víkend.

Naši nejmenší sokolíci zacvičili v Olympii

Oldřich Kahoun
TJ Sokol Židlochovice

foto dětí
oldřich kahoun

Basketbalisté ukončili sezónu 2012/2013

Ing. Jakub Kratochvíl
TJ Sokol Židlochovice

Basketbalisté Sokola Židlochovi-
ce ukončili sezónu v městském 
přeboru II. třídy na 5. místě z 11 
konkurenčních mužstev. 
Od samého začátku si mužstvo 
vedlo, na rozdíl od minulých 
sezón, poměrně dobře a celou 
sezónu se pohybovalo v prv-
ní polovině tabulky. Velmi brzo 
však bylo jasné, že první 4 mís-
ta budou nedostižná. Jak už 
bylo výše zmíněno, mužstvo se 
umístilo na pátém místě s bilan-
cí 1285 b. vstřelených a 1276 b. 
obdržených. Bilance výher a 
proher však byla záporná, a to 9 
výher ku 11 prohrám.
Nejlepšími střelci mužstva se stali: 
Jakub Kratochvíl 218 b., Adam 
Nytra 210 b. a Milan Blahof-
ský 159 b. Zásluhu na pěkném 

výsledku však mají všichni hráči, 
trenéři i zázemí našeho mužstva. 
Ti dohromady vytvořili výbornou 
týmovou atmosféru a ta pak 
vedla nejen k dobrým výsled-
kům, ale také stmelovala per-

fektní partu, která v mužstvu už 
delší dobu nebyla.  Vše vyvrcho-
lilo v sobotu 11. května sportovně 
– kulturním ukončením sezóny. 
V příští sezóně bude mužstvo 
opět zapojeno do soutěže MP 

II. Bude však nutno zapracovat 
na některých herních aktivitách, 
kde jsou stále ještě rezervy, a 
pokusit se tak vybojovat lepší než 
5. místo v tabulce.

družstvo U V P skóre B

1 VSK Mendelu A 20 19 1 1423:1016 39

2 SK Brno - Žabovřesky C 20 18 2 1402:891 38

3 VSK Technika Brno S 20 16 4 1527:1234 36

4 Sokol Střelice 20 15 5 1310:1116 35

5 TJ Sokol Židlochovice 20 9 11 1285:1276 29

6 Sokol Šlapanice D 20 9 11 1256:1299 29

7 SKB Brno Černovice C 20 8 12 1212:1332 28

8 Sokol Juliánov B 20 6 14 1274:1444 26

9 VFU Brno B 20 4 16 1159:1429 24

10 VSK Technika Brno K 20 3 17 995:1416 23

11 Slezi Basket B 20 3 17 921:1311 23

KONEČNÁ TABULKA

Nechte se INSPIROvat

Mgr. David Kopeček
Inspiro, o. s.

V červnovém příspěvku se 
zaměříme na léto a k tomu 
neodmyslitelně patří doba dovo-
lených, spojená s cestováním. 
Zkusíme Vám zde navrhnout 
několik tipů k pořízení levných 
letenek do celého světa. Stačí, 
abyste si zvolili tu pravou destina-
ci, a můžete vyrazit vstříc novým 
zážitkům.

Na níže uvedených odkazech 
naleznete letenky do celého 
světa v různých akčních nabíd-
kách rozličných leteckých spo-
lečností:
http://www.akcniletenky.com/
http://www.akcniletenky.cz/

vyhledávače:
http://matrix.itasoftware.com/
http://www.skyscanner.cz/

Ať už budete své volno trávit 
jakkoli a kdekoli, Inspiro Vám 
přeje pohodové léto a těšíme se 
na viděnou v podzimní sezoně.

foto letiště
david kopeček

Ilustrační foto | foto: David Kopeček

Vystoupení nejmenších cvičenců v modřické Olympii se skladbou Kuřata| foto: Oldřich Kahoun
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V souvislosti s letošní přípra-
vou výstavy 140. výročí povýšení 
Židlochovic na město vyvstaly 
některé souvislosti, které jsme 
do té doby nevěděli nebo jsme 
je vnímali jen okrajově. A tak 
podrobnějším studiem pramenů 
zejména na internetu jsme došli 
k poznatkům, které jistě budou 
zajímat i naše čtenáře.

Augustin Kratochvíl ve Vlasti-
vědě moravské, vydané v roce 
1910, která patří k základním 
studijním pramenům regionální 
historie, uvádí na straně 80 ve 
dvou větách, že k židlochovic-
kým rodákům patří Vilém Marx 
z Marxbergu.

Hned v úvodu Wikipedie nalez-
neme stručnou informaci, že se 
narodil 21. prosince 1815 v Židlo-
chovicích. Zemřel 22. srpna 1897 
v Mödlingu u Vídně, kde je také 
pochován.

Vilém Marx navštěvoval 
v letech 1827 – 1832 gymnázium 
v Brně. V letech 1834 – 1838 stu-
doval práva na univerzitě ve Víd-
ni. Po ukončení studia pracoval 
jako praktikant klášterního práva 
ve vídeňském Skotském klášteře. 
Později stážoval jako koncipient 
na vídeňském policejním ředitel-
ství (Polizeioberdirektion).

V revolučním roce 1848 byl 

nasazen na sledování vrahů 
Theodora Baileta, který v tehdej-
ším Rakousku – Uhersku zastával 
funkci ministra války.

V roce 1852 byl Vilém Marx 
jmenován policejním ředitelem 
v Košicích, kde zůstal až do roku 
1867. V roce 1871 byl jmenován 
policejním ředitelem v Praze. 

V souvislosti se Světovou výsta-
vou ve Vídni v roce 1873, kdy 
bylo nutno značně rozšířit poli-
cejní aktivity ve Vídni, byl jmeno-
ván vídeňským policejním prezi-
dentem, když jeho předchůdce 
náhle zemřel. V roce 1875 byl 
povýšen do šlechtického stavu. 

Po požáru divadla na vídeňské 
okružní třídě (Burgtheater) v roce 
1881 se na něj snesla kritika za 
nedostatečná bezpečnostní 
opatření, a tak na funkci vídeň-
ského policejního prezidenta 
rezignoval. Odešel do důchodu 
v roce 1882.

Ve Wikipedii se ještě uvádí, 
že jeho manželka se jmenova-
la Louise a že se s ní seznámil 
na léčení v Karlových Varech. 
Z manželství vzešla jejich dcera 
Hermína (*6. listopadu 1886, † 15. 
července 1981). 

Na závěr něco, co Wikipedie 
neuvádí. Otec Viléma Marxe se 
jmenoval Karel a byl znameni-
tým židlochovickým zámeckým 
zahradníkem. Je znám jeho 
plán výsadby zámeckého parku 
z roku 1809.

Prof. MUDr. Peter Wendsche

Vilém Marx z Marxbergu

V minulých týdnech proběhl 
průzkum textilních fragmentů, jež 
byly roku 1956 spolu s nemnoha 
dalšími předměty vyjmuty z žid-
lochovické hrobky. Jde o zbytky 
oděvu, v němž bylo roku 1616 do 
rakve uloženo mumifi kované tělo 
Jana Diviše z Žerotína. Vedle zjiš-
tění množství a stavu fragmentů 
a pořízení jejich textilně-techno-
logického rozboru je tento prů-
zkum i základem pro nastávající 
rozhodování o dalším postupu 
práce s textiliemi. 

Dochovalo se asi 460 frag-
mentů tkanin. Jejich původní 
barevnost se změnila v odstíny 

hnědé barvy (změna obvyklá 
u textilních nálezů z tohoto typu 
prostředí). Zachované zbytky 
jsou výlučně z živočišných vlá-
ken, materiály rostlinného půvo-
du se rozpadly. Převládají frag-
menty z hedvábného damašku 
s drobným vzorem a fragmenty 
z nevzorovaného hedvábného 
řezaného sametu. Některé z nich 
jsou dosud spojeny s podšívkou 
z nevzorovaného hedvábného 
plátna. Zachovalo se i několik 
kovových spínadel a zbytky splé-
tané hedvábné stužky. 

Ukázalo se, že z damašku byl 
ušit krátký vypasovaný kabátec 
s úzkými rukávy, předním zapíná-
ním na kovová spínadla, v pase 
zdobený šupinovitě se překrý-
vajícími lichoběžníkovými dílky 
(šůsky), s úzkým stojatým límeč-
kem, ozdobným lemem v horní 
části průramků (nárameníky) 

Pohřební oděv Jana Diviše z Žerotína

Vendulka Otavská
akademická malířka, restaurá-
torka a konzervátorka historic-
kých textilií

a s podšívkou z hedvábného 
plátna. Ze sametu byla vyrobe-
na volná svrchní část oděvu, 
kratší pláštík, výrazně se rozšiřují-
cí směrem dolů pomocí všitých 
klínů. Rukávy pláštíku byly naho-
ře objemnější, nad zápěstím 
zúžené a dole opatřené krátkým 
rozparkem, průramky byly i zde 
zvýrazněny ozdobným lemem 
(nárameníky). Límec byl stojatý, 
vepředu užší, vzadu mírně roz-
šířený. Pláštík se spínal vpředu 
uprostřed (nejspíše jen nahoře) 
pomocí kovových spínadel.

K oděvu patřily kalhoty, podle 
dobové módy pravděpodobně 
kratší (nad kolena), více nebo 
méně nabrané. Podle popisu 
z roku 1956 byly ušity z nevzo-
rovaného řezaného sametu 
a podšity hedvábným plátnem. 
Tuto informaci dnes není možno 
jednoznačně potvrdit, k ujasnění 

by mělo dojít v následující etapě 
práce. 

Další součástí Žerotínova odě-
vu byly hladce pletené hedváb-
né punčochy, z nichž se zacho-
vala jedna. Kromě zbytků šatu se 
dochovaly i fragmenty jednoho 
střevíce.

Cenné zbytky oděvu Jana 
Diviše z Žerotína jsou dnes 
bohužel ve špatném stavu, vel-
mi křehké, některé se doslova 
rozpadají, část materiálu chy-
bí. Proto je nemůžeme sestavit 
a spojit do původního celku. 
Prozatím byly opatrně uloženy 
do vhodných obalů. Doufejme, 
že v budoucnu dojde k pořízení 
kresebné rekonstrukce původ-
ního vzhledu oděvu a vybra-
né fragmenty vzácných textilií 
budou moci být alespoň na pře-
chodnou dobu vystaveny.
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Koncem srpna roku 1649 
obchodoval ivančický žid David v 
Židlochovicích a Vojkovicích, kde 
koupil jednu telecí kůži. Po vyřízení 
obchodů se vydal ze Židlochovic 
pěšky zpět do Ivančic. Když se 
dlouho nevracel, začali ivančič-
tí židé svého druha pohřešovat. 
Poptávali se po něm na trhu a 
přitom si povšimli ženy, která se 
snažila prodat hovězí a telecí kůži. 
Poznali, že kůže patřily Davidovi, a 
zjistili, že prodávající žena je Běta 
Trnková ze Židlochovic. Obrátili se 
proto na židlochovického rychtá-
ře Martina Wolfa, který uznal, že 
důkaz kůží, které svědci poznali, 
je dostatečný, a Bětu Trnkovou 
vyslechl. Ta vypověděla, že neví, 
odkud kůže jsou, a že jí její muž 
poručil, aby kůže zanesla na trh 
do Ivančic. Proto rychtář vyslechl 
i Jana Trnku, který se dobrovol-
ně přiznal nejen ke krádeži kůží, 
ale také k vraždě žida Davida, 
a dokonce označil místo, kde jej 
zakopal. Trnka číhal na žida, pro-
cházejícího pustou vsí Ledce, a 
zde jej zavraždil. Vrah židovi pobral 
nějaké peníze a také něco plátna 
a koření, co měl u sebe, ale kromě 
zmíněných dvou kůží toho moc 
nebylo. Mrtvolu Jan Trnka ukryl v 
pustém sklepě a pobrané kůže 
odhodil do palachu u Ledců. Tam 
poslal Trnka svoji ženu Bětu, aby ty 
kůže vzala a zanesla prodat na 
trh do Ivančic. To se mu také sta-
lo osudným. Ledce i Židlochovice 
náležely k židlochovickému pan-
ství, které tehdy vlastnila hraběn-
ka Zdislava, vdova po Rudolfovi 
z Valdštejna. Ta odmítla Trnkovu 
žádost o milost. Prohlásila, že za 
život má být dán život a předala 
Trnku k potrestání rychtáři. Rych-
tář Martin Wolf zaslal 1. září 1649 
žalobu na Jana Trnku vyššímu prá-
vu brněnskému se žádostí o práv-
ní naučení. K žalobě byl připojen 
zápis výslechu Jana Trnky, ve 
kterém se Trnka v plném rozsahu 
doznává k vraždě i ke krádeži, ale 
uvádí, že svého činu lituje a žádá 
vyšší právo brněnské o milost s tím, 
že se polepší a podobného činu 
se již nedopustí. Purkmistr a rada 
města Brna rychtářův list obdrželi 
ještě týž den a ve stejný den rych-
táři odpověděli, že nemohou ve 
věci kriminálního činu Jana Trnky 
vydat naučení, dokud nebude 
Trnka podroben ostrému výslechu 
právem útrpným.

Při výslechu se má rychtář Trnky 
dotázat, zda učinil již dříve nějaký 
podobný skutek, zda měl nějaké 
pomocníky, jakou roli sehrála v 
případu jeho žena, která nesla 
ukradené kůže prodat na trh, a 
jestli věděla o tomto či jiném Trn-
kově hrůzném činu. To vše má 
provést kat pomocí tortury, aby, 
jak Brňané píší, pravda vyšla na 

denní světlo. Také má rychtář 
brněnské radě osvětlit dosavadní 
Trnkův způsob života a vše má být 
pečlivě zaznamenáno a odeslá-
no brněnské městské radě, která 
teprve pak může vydat právní 
naučení. Ostrý výslech provedl 
židlochovický rychtář hned násle-
dující den – 2. září 1649. Nejprve 
ale rychtář a úřad městečka 
Židlochovic sami podali zprávu 
o dosavadním životě a chová-
ní Jana Trnky. Vězeň pocházel 
z poctivých rodičů, kteří drželi 
grunt v Ledcích. Žil s nimi až do 
švédského vpádu v roce 1645, po 
němž na morovou ránu zemřeli 
nejen Trnkovi rodiče, ale i všichni 
ledečtí sousedé. Poté Jan Trnka, 
který patrně jediný přežil, odešel 
do Židlochovic, kde se oženil a 
s vědomím vrchnosti se zde ujal 
jednoho pustého gruntu. V něm 
zůstával až do osudné vraždy. 
Nikdo v Židlochovicích doposud 
neslyšel, že by se měl Jan Trnka 

dopustit nějakého zlého činu. 
Také Trnka se vlastní duší zapřísá-
hl, že zamordování žida byl první 
zlý skutek, kterého se dopustil, a 
dopodrobna popsal, jak k tomu 
došlo. Na myšlenku žida zavraždit 
jej přivedla jeho manželka, která 
vyšpehovala, co žid u sebe má a 
co s sebou nese. A když se vrátil 
domů, to žena jej naváděla, aby 
šel za židem, věci mu pobral a 
jeho zamordoval. Když tedy ráno 
vstal a šel za židem, Běta Trnko-
vá věděla, kam se strojí a že míní 
žida zabít. Jan Trnka tedy odešel z 
domu a v pusté vsi Ledce dohonil 
žida Davida. Zde se měli nejprve 
pohádat o nějakých sedm krej-
carů, tedy vcelku směšnou část-
ku, které Trnková židovi dlužila. 
David na ženu zle nadával a 
také Trnkovi samotnému vylál do 
šelem. Trnka se, jak při výslechu 
uvedl, rozhněval a prý nechtěně 
udeřil žida sekerou tak nešťastně, 
že na místě zemřel. Mrtvolu zako-
pal v pustém sklepě, ale jeho sku-
tek vyšel najevo skrze ty pobrané 
věci, které poslal manželku pro-

Vražda ivančického žida Davida
dat na trh do Ivančic. Dále Trnka 
vypověděl, že neměl při vraždě 
žádné pomocníky a také jeho 
žena nebyla nápomocna ničím 
jiným než tím, že žida vyšpehovala 
a Trnku k jeho vraždě ponoukala. 
Výslech rychtář a úřad městečka 
Židlochovic sepsali 2. září 1649 a 
odeslali k posouzení vyššímu prá-
vu do Brna. Brněnská kancelář list 
s výslechem přijala 3. září 1649. Ve 
výpovědi Jana Trnky je patrný roz-
por. Ačkoliv tvrdí, že žida Davida 
zabil nešťastnou náhodou v rozči-
lení, sám však předtím přiznal, že 
již ráno odešel z domu s úmyslem 
zabít. Tento úmysl mu měla vnuk-
nout manželka. Role Běty Trnkové 
v případě se nezdála být jasná ani 
brněnské městské radě, a proto 
Brňané zaslali do Židlochovic dal-
ší list, ve kterém požadovali kon-
frontace Jana Trnky s jeho ženou, 
při které jí měl svou předchozí 
výpověď zopakovat do očí. Bětu 
Trnkovou židlochovický rychtář 

již vyslechnout nestačil, protože 
mezitím i s dítětem utekla do Vel-
ké Bíteše a ukrývala se u bratra, 
který byl vojákem. Na písemnou 
žádost židlochovických konšelů 
se bítešský rychtář ihned vypravil, 
aby Bětu Trnkovou zadržel, ale 
ten den ji doma nezastihl. Vrátil 
se proto ráno a chtěl Trnkovou 
odvést do vězení, ale tomu zabrá-
nil její bratr. Choval se k rychtář-
skému právu s velkým despektem 
a argumentoval, že není bíteš-
ským poddaným, protože před-
tím měl jinou vrchnost. Zmatený 
rychtář odešel, aby se poradil 
s městskou radou a s velitelem 
bratra Trnkové, a když se vrátil i s 
posilami, bratr mu řekl, že Trnková 
odešla pryč. Tak se Bětě Trnkové 
podařilo spravedlnosti uniknout, 
protože již nejsou žádné zprávy o 
jejích dalších osudech ani o tom, 
zda se ji podařilo dopadnout 
později a někde jinde. Zprávu o 
nezdařeném pokusu zadržet Trn-
kovu ženu s tím, že ji proto nemohli 
vyslechnout, odeslali židlochovičtí 
konšelé brněnské městské radě 5. 

Jiří Široký září 1649. Následující den vynesla 
rada města Brna konečný ortel 
nad Janem Trnkou. V rozsudku se 
uvádí, že podle žaloby židlocho-
vického rychtáře Martina Wolfa, 
podle přiznání samotného věz-
ně a podle dodatečné zprávy 
o výslechu, kterou Židlochovičtí 
zaslali podle naučení brněnské 
rady, je jednoznačně prokázá-
no, že Jan Trnka na obecní cestě 
zamordoval žida Davida, pobral 
jeho věci a mrtvolu zakopal v 
jednom pustém sklepě. Proto má 
být dotčený Jan Trnka, jakožto 
zemský škůdce a zjevný mordýř, 
nejprve kolem usmrcen, pak má 
být vpleten do kola a pro hrůz-
nou výstrahu a jiným pro příklad 
vystaven. K rozsudku je připojena 
douška, která se týkala Trnkovy 
manželky. Brněnská rada nařizu-
je židlochovickým konšelům, aby 
po Bětě i nadále pátrali. Kdyby 
se podařilo Bětu zadržet, mají o 
tom učinit ihned zprávu do Brna. 
Předtím však než Trnku popraví, 
mají jej Židlochovičtí ještě jednou 
vyslechnout, zda trvá na před-
chozí výpovědi ohledně své ženy. 
To vše má být zapsáno a drženo 
v tajnosti.

Tolik vypověděly archivní doku-
menty o jedné lidské tragédii, kte-
rá se odehrála před tři sta šede-
sáti lety. Výslechy odhalily jistou 
„naivitu“ vraha, který žida zabil, 
přestože věděl, že zisk nebude 
nikterak závratný. Ani dluh sedmi 
krejcarů, které vrahova manželka 
Běta židovi dlužila, nebyl velký. 
Za sedm krejcarů bylo možno v 
té době pořídit jednu slepici. Je 
také zřejmé, že úloha Běty Trnko-
vé v případu byla větší, než Jan 
Trnka u výslechu uvedl. Přestože 
přiznal, že jej právě ona pobíze-
la, aby žida zabil, snažil se poz-
ději svést vinu na sebe. Pokoušel 
se také hájit, že žida zabil vlastně 
nešťastnou náhodou, i když on i 
jeho žena věděli, že hodlá vraždit, 
už když ráno odcházel z domu. 
Tím se vrahova žena stala spo-
luvinicí a nic na tom nemění ani 
to, že se jí přes okamžité pátrání 
podařilo spravedlnosti uniknout. 
Za povšimnutí stojí také rychlost, 
s jakou proces s Trnkou proběhl. 
Korespondence jej dokumentuje 
takřka krok po kroku: od zaslání 
žaloby židlochovického rychtáře 
brněnské městské radě do vyne-
sení konečného rozsudku uběhlo 
pouhých šest dní. Mezitím ještě 
stačili Židlochovičtí poslat své 
zástupce do Velké Bíteše, aby 
se pokusili zadržet Bětu Trnkovou. 
Čtenáři mohou porovnat rychlost 
tehdejšího soudnictví s dnešním 
stavem. V nedávném tisku se uvá-
děl případ, který se táhne již 19 let 
a stále není uzavřen.

Kocman P.: Vražda ivančického 
žida Davida Janem Trnkou ze Židlo-
chovic v Ledcích roku 1649, Sborník 
Jižní Morava 2002
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
BEVERLEY – Neurozená hra-
běnka, DEVERAUX – Za svitu 
měsíce, FRAZIER – Deník spros-
té matky

Historické romány
SCARROW – Orel v písku, 
ŠULEŘ – Zločinci a kavalíři, 
VAUGHAN-HUGHES - Kostnice

Romány českých autorů
VÁŇOVÁ – Náhoda nebo 
osud, ČERNÁ – Sedmého sed-
mý, BINAR – Jen šmouha po 
nebi

Romány světových autorů
MURAKAMI – 1Q84, VALKO – 
Arabská žena, BYRNE – Anděl-
ské poselství naděje

Detektivní romány a thrillery
ČEŠKA – Mnohomluvná smrt, 
STEVENS – Neviňátko, SWARUP 
– Šest podezřelých

Dobrodružné romány
PRESTON – Údolí tyranosaura, 
TWINING – Ženevský podvod

Fantasy romány
JONES – Magie stínů, SPRUNK 
– Syn Stínu, Vábení Stínu, 
WRIGHT – Mlhy věčnosti

Životopisy
HVÍŽĎALA – České rozhovory 
ve světě, GOODWIN – Lin-
coln, ČERNÝ – Hraje František 
Smolík

Pravdivé příběhy
MONAGHAN - Ukradená

Naučná literatura
IANNELLI – Budeš táta!, 
HAMANN – 50 nejzdravěj-
ších superpotravin, MESSNER 
– Cho Oyu

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
VÁCHOVÁ – Chaloupka na 
vršku, PETROVÁ – Vodníci v 
Čechách, Vipo cestuje po 
světě

Humorné příběhy
NESBÖ – Doktor Proktor a 
konec světa. Možná…, KIN-
NEY – Deník malého poserout-
ky 7. díl 

Fantasy romány
POOLE – Temná akademie 2. 
a 3. díl, FLINN - Netvor

Dívčí kriminální romány
KUHN – Jed Šípkové Růženky

Eva Procházková
knihovnice

1823
2. června se v Židlochovicích 
narodil Josef Šuderla, který se 
později stal prelátem a děka-
nem kapituly v Brně. Zemřel 
v roce 1909.

1873
Po roce 1848 stoupla potřeba 

nutnosti půjčování peněz na 
úvěr. Ve městech byly proto 
zakládány v letech 1870–1880 
peněžní ústavy. Spořitelna v Žid-
lochovicích byla mezi nejprvněj-
šími. Začala úřadovat 1. června 
1873. Až do konce června 1880 
vybíraly z půjčeného kapitálu 
úrok 7%, od července 1880 pak 
úrok 5%.

1963
Po zrušení činnosti místního mlý-

Trojka v dějinách Židlochovic - 6. část

Mgr. Karel Vavřík na a elektrárny bylo 24. červ-
na 1963 zahájeno zasypávání 
mlýnského náhonu od mlýna 
směrem k soutoku s řekou Svrat-
kou za mostem. Nákladní auta 
přivážela do řečiště štěrkopísek 
z vojkovické pískovny a sypala 
jej do náhonu. Stržení mostu přes 
náhon u pošty a úprava vozovky 
stála 600.000 Kčs.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Už je to pěkných pár dní, co 
jsem navštívila Osvětim, a vše, 
co se toho dne stalo nebo co 
jsem se dozvěděla, už asi popsat 
nedokážu, ale některé věci mi 
utkvěly v paměti a jsem si téměř 
jistá, že už z ní nikdy nezmizí.

Návštěva Osvětimi byla velmi 
silným zážitkem, který každého 
z nás nějakým způsobem zasá-
hl. Celý areál koncentračního 
tábora vyzařoval podivnou smut-
nou atmosféru, která neměla se 
zataženou oblohou nic společ-
ného. Tohle místo je totiž smutné 
samo o sobě, i bez šedých mra-

ků a skučícího větru, je zasažené 
nespočetnými úmrtími a popra-
vami.

Z výstavy se mi asi nejjasně-
ji vybavuje místnost, nebo spíš 
chodba, z obou stran ohraniče-
ná sklem, za kterým se nacháze-
lo obrovské množství bot – dět-
ských, dámských i pánských, 
zachovalých, nebo napůl roz-
padlých. Právě když jsem tyhle 
hromady míjela, docházelo mi, 
že se to skutečně všechno stalo, 
a co víc, právě tady. Samozřej-
mě, že i dříve jsem  o koncent-
račních táborech a o tom, co se 
v nich dělo, věděla, četla jsem i 
pár knih... Ale až zde mi vše doo-
pravdy došlo, až zde jsem si vše 
dokázala víceméně představit. 
A byla to skutečně hrozná, děsi-

Návštěva Osvětimi
vá představa.

Dalším místem, které si okamži-
tě vybavím, je podzemí jedné 
z „ubytoven“ zajatců. Místnos-
ti určené pro ty, kteří mají umřít 
vyhladověním, prázdné betono-
vé cely bez oken. Kolik marných 
proseb a modliteb jejich zdi asi 
slyšely? Bylo to divné, stát na mís-
tě, kde kdysi umíralo tolik lidí.

Nevím, jak nejlépe shrnout 
a popsat své pocity. Návštěva 
Osvětimi byla určitě zajímavou 
zkušeností, která mi přiblížila něk-
teré hrůzy druhé světové války. 
Můžu jen doufat, že se z nich 
lidstvo dostatečně poučilo a že 
už se nedá tak lehce zmanipu-
lovat.

Ivana Rubešová
Gymnázium Židlochovice
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Ráj permoníků je otevřen od 
1. května 2012 v areálu kolem 
těžní věže někdejšího dolu Kuk-
la v Oslavanech. Navazuje na 
zdejší tradici uhelného dolová-

Tip na výlet
Permonium Oslavany

Mgr. Karel Vavřík
ní. Jeho 26 atrakcí nese názvy 
pocházející z hornické hantýrky 
– třeba verštat, sálpóna, šut, troj-
fus, šutrvol, šachthala. V jednot-
livých atrakcích se odehrává 
interaktivní hra „Magic Permon“, 
řízená pomocí moderních infor-
mačních technologií. Návštěv-
níci zde naleznou největší nad-
zemní bludiště v ČR, imitující na 
povrchu systém důlních cho-
deb. Také důlní jezero, sopku, 
propojenou s dvouúrovňovým 
lanovým centrem, prales, důlní 
štoly, v nichž jsou umístěny další 
atrakce.

Rodinám s dětmi, dospívajícím 
i dospělým nabízí Ráj permoní-
ků poznání, zábavu i adrena-
linové zážitky spojené s historií 
– technologií těžby černého uhlí 
v Rosicko-oslavanském uhelném 
revíru. Výsledkem je živá a veřej-

nosti přístupná kulturní památ-
ka s interaktivní náplní, která se 
pravděpodobně stane turistic-
kým magnetem.

O zvýšení přitažlivosti se starají 
i doplňkové služby. Třeba cuk-
rárna na terase rekonstruované 
těžní věže, hornická kantýna 
se specialitami, připomínajícími 
gastronomii z přelomu 19. a 20. 
století, úschovna kol nebo turis-
tické informační místo s prode-
jem suvenýrů.

V nedaleké Nové Vsi nalezne-
te skvělé koupání v krytém bazé-
nu. Bazén se nachází uprostřed 
obce ve sportovním areálu ved-
le obecního úřadu. Ve vstupní 
části je v době provozu koupa-
liště otevřen Sport-bar s občerst-
vením. Teplota vody 28° C, vzdu-
chu 29° C.

Permonium Oslavany
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1.6. | SLAVNOST KE 140. VÝROČÍ POVÝŠENÍ NA MĚSTO
Celodenní kulturní program:
08:00 - 13:00 Farmářský trh na náměstí
11:00 Průvod městem od zámku s programem předání listiny 

povýšení před starou radnicí
Ozvěny věků a dní. Dějiny Židlochovic v letopočtech 
křest publikace z historie Židlochovic

ZAHRADNÍ SLAVNOST v areálu Robertovy vily
14:00 Malý festival vín chlazená vína místní, regionální 

a rakouská, vystoupí cimbálová muzika Ponava, 
pěvecké tělísko Pasqil

14:00 - 18:00 Radování s Robátkem malování na obličej, soutěže 
pro děti, divadlo, prodej výrobků šikovných maminek 

19:00 - 23:00 Hudební večer s pop-rockovou skupinou Snails 
a čajovnou INSPIRO

pořádá: město Židlochovice

2. 6., 15:00 | CHARITATIVNÍ KONCERT SKŘIVÁNKU
vstupné: dobrovolné - výtěžek bude věnován Hospicu
místo: kaple rajhradského kláštera
pořádá: ŽDS Skřivánek

3. 6., 9:30 | PIRÁTSKÁ VÝPRAVA ZA POKLADEM
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: MC Robátko

7. 6., 18:00 | DUEL VELKÝCH VÍN SAUVIGNON - CÉPAGES NOBLES
Vinařství očima Židlochovicka a Dolního Rakouska III. Po ukončení 
přednášek bude následovat degustace.
vstupné: 100 Kč
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: město Židlochovice, ČZS Židlochovice

8. 6., 13:00 | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
Vycházka naučnou stezkou, poznávání zvěře, střelba ze vzduchovky, 
opékání špekáčků, zvěřinový guláš a také spousta zábavy.
místo: sraz u radnice
pořádá: Sdružení Židlochovice, Myslivecké Sdružení 

13. 6., 18:00 | ZÁVĚREČNÝ KONCERT
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ZUŠ Židlochovice

15. 6., 9:00 | SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU O POHÁR STAROSTY
místo: fotbalové hřiště
pořádá: SDH Židlochovice

15. 6. | UKONČENÍ SEZONY SOKOLA ŽIDLOCHOVICE
Sportovní a kulturní akce pro všechny členy jednoty.
místo: sokolovna Židlochovice
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

17. 6., 18:00 | MALOVÁNÍ V ZAHRADĚ
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: ZUŠ Židlochovice

22. 6., 9:00 | ŽIDLOCHOVICKÝ SPORTOVNÍ DEN
Střelba na koš, střelba ze vzduchovky, střelba na plachtového bran-
káře, skok z místa, slalom na čas s míčkem na raketě.
přihlášky: do 16. 6. na dratva@gmail.com
místo: fotbalový stadion
pořádá: Komise sportu a mládeže

25. 6., 17:00 | ZÁVĚREČNÝ TÁBORÁK PŘED PRÁZDNINAMI
místo: zahrada Robertovy vili
pořádá: Orel jednota Židlochovice

28. 6., 9:30 a 13:00 | DĚTSKÝ BOWLING
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

Kalendárium - červen 2013
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Starší i novější dokumenty a fotografi e z historie města uvidíte na výstavě 
v hale městské knihovny. Výstava je přístupná v otevírací dobu knihovny.

1873 - 2013

3. dubna - 30. června 2013

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prosíme všechny, kteří si zapůjčili knihy z knihovničky MC 
Robátko, aby je do 15. 6. vrátili. Chystáme se na inventuru. 
Během prázdnin bude možné si knížky vypůjčit při 
prázdninovém provozu kroužku Zvonečková hernička (8. 7., 
22. 7., 5. 8., 19. 8.). Těšíme se na vás!
Hledáme touto cestou zodpovědného člověka pro občasnou 
společnost mladému pacientovi, který je trvale upoután na 
lůžko. Časový rozsah 1x týdně cca 3 hodiny. Podrobnější 
informace na telefonním čísle 739 557 635 včetně fi nanční 
dohody. Židlochovice.
Hledáme maminky (tatínky) pro vedení dopolední herničky 
ve šk. r. 2013/2014. Více info na tel.: 608 574 153 nebo info@
mcrobatko.cz
Prodám novostavbu bytu 2+kk s balkonem, 51 m2, OV, 
v Židlochovicích na ulici Joštova (u zámku). Bližší info na tel.: 
773 500 753.
Prodám byt 2+1 s balkonem v OV na náměstí Míru 
v Židlochovicích. Po částečné rekonstrukci – nová plastová 
okna, stupačky, plovoucí podlahy a dlažba, nová kuchyňská 
linka. Cena dohodou. Tel.: 776 355 320.
Přijmeme pracovité brigádníky – nejlépe chlapce – na sklizeň 
meruněk v měsíci červenci v Židlochovicích. Kontakt na tel.: 
724 523 328

inzerce


