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číslo 1

Vlastimil Helma
starosta města

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
tento článek jsem připravoval 

před Vánocemi a nejen z pověr-
čivosti si dovolím nejvýznamnější 
aktivity města v roce 2013 zhod-
notit až v příštím vydání zpravoda-
je. Nyní se zaměřím na to, co nás 
čeká v novém roce 2014.

Od ledna začíná platit nový 
občanský zákoník, který zásadně 
mění zažité zvyklosti. Sjednocuje 
všechny úpravy občanskopráv-
ních vztahů do jediného právního 
předpisu a nahrazuje obchodní 
zákoník či zákon o rodině. Má přes 
tři tisíce paragrafů a bude nás 
stát hodně času a úsilí, než si na 
něj zvykneme.

Rok 2014 je také nazýván 
rokem supervolebním. V České 

republice proběhnou volby do 
Evropského parlamentu, volby 
do zastupitelstev obcí a z 1/3 do 
Senátu Parlamentu České repub-
liky.

Připomeneme si desáté výročí 
vstupu České republiky a dalších 
9 zemí do Evropské unie a uply-
ne 25 let od počátku sametové 
revoluce. Milovníci sportu budou 
jistě fandit našim sportovcům na 
zimní olympiádě v ruském Soči 
a už se těší na mistrovství světa 
ve fotbale v Brazílii.

Naše město si připomene výro-
čí kulatých dvaceti let od založení 
Gymnázia v Židlochovicích.

Do nového roku připravuje-
me mnoho investičních akcí ve 
městě ke zlepšení kvality života 
nás všech. Zmíním se jen o těch 
finančně nejvýznamnějších.

S pomocí dotací z Evropské 
unie plánujeme v rámci protipo-
vodňových opatření pořídit nový 

bezdrátový rozhlas, který obsáh-
ne i nové lokality, kam ještě stá-
vající rozhlas není zaveden. Díky 
schválené dotaci až 10 mil. korun 
z Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod získá Základní 
škola v Židlochovicích nové ven-
kovní víceúčelové sportoviště.

Z městského rozpočtu ukrojí 
největší díl opravy povrchů silnic 
a chodníků. Plánujeme opravit 
povrch Husovy ulice v celé dél-
ce. Bude zrekonstruován povrch 
panelové cesty na Palackého 
ulici od křižovatky s Husovou uli-
cí směrem k Výhonu. Plánujeme 
také dodláždit chybějící žulo-
vé kostky na Komenského ulici 
před hřbitovem. Pokud se nám 
podaří dohodnout se se sprá-
vou a údržbou silnic JmK, tak by-
chom rádi zbudovali nový chod-
ník na Nádražní ulici od Avionu 
kolem rodinných domů směrem 
z města. Plánujeme také vystavět 

nové přechody a opravit chodní-
ky od města kolem Penny marke-
tu k Robertově vile. Také upravit 
vnitřní prostory vily pro knihovnu, 
jak popisuje ve svém článku pan 
místostarosta Mgr. Tomáš Šenky-
řík.

Námětů máme mnohem více, 
avšak příjmy do městské poklad-
ny jsou omezené. I tak nás čeká 
mnoho práce.  Věřím, že se měs-
tu podaří dokončit co nejvíc 
ze smělých plánů ke spokojenosti 
vás občanů.

Na závěr si dovolím vám všem 
popřát šťastné vykročení do roku 
2014. Abyste ho prožili s těmi, kte-
ré máte rádi a v jejichž blízkosti 
naberete sílu k překonání úskalí, 
která se mohou v průběhu roku 
vyskytnout. Děkuji Vám všem 
za osobní i pracovní spolupráci, 
které si velmi vážím. 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2013

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Vážení spoluobčané,
stojíme opět na prahu nového 

roku a to je také důvodem malé-
ho ohlédnutí za tím, co se v životě 
našeho města událo během dva-
nácti uplynulých měsíců.

Rok 2013 byl pro město rokem 
několika důležitých investičních 
počinů (více k tomuto tématu 
Slovo starosty), čerpání nejrůzněj-
ších dotačních titulů, stěhování 
a přesunů, každoročních men-
ších i větších oprav a rekonstrukcí. 
K investicím blíže viz. článek pana 
starosty Vlastimila Helmy. 

Minulý rok byl ovšem také 
rokem mnoha příjemných kultur-
ních, společenských a přátelských 
setkání. Mnohé z nich se uskuteč-
nily v rámci oslav 140 let od pový-

šení Židlochovic na město. V rám-
ci tohoto významného jubilea 
bylo uspořádáno téměř během 
celého roku několik akcí, do nichž 
se zapojilo chvályhodné množství 
nadšenců a dobrovolníků, kteří 
přispěli k důstojnému pojetí oslav 
samotných.

S kulturními akcemi úzce souvisí 
aktivity místních spolků a orga-
nizací. Rovněž v roce 2013 jsme 
vyčlenili v rozpočtu města finanč-
ní prostředky na jejich činnost. 
Suma 700 000 Kč byla tentokrát 
rozdělena mezi 17 spolků. Nyní 
na prahu roku 2014 můžeme říci, 
že peníze byly bezesporu jed-
notlivými organizacemi smyslupl-
ně využity a přispěly k podpoře 
chvályhodných a potřebných 
aktivit (kulturních, sportovních aj.) 
a také k přirozenému posilování 
komunity v našem městě, za což 
všem patří dík.

Jak jsem zmínil již výše, rok 2013 

byl ve znamení investic, ale také 
stěhování. Z důvodu nárůstu 
počtu dětí jsme se na jaře roz-
hodli pro rozšíření mateřské školy 
na ulici Brněnská. S tím ovšem sou-
viselo přesunutí městské knihovny 
do jiných prostor. Jako nejvhod-
nější se jevily přízemní prostory 
Robertovy vily. V současné době 
funguje provoz knihovny v ome-
zeném režimu, avšak od května 
plánujeme provoz plný, neboť 
bude dokončena druhá eta-
pa stavebních prací. V loňském 
roce jsme rozhodnutím o tom, 
kde bude knihovna umístěna, 
jasně potvrdili směr, kterým se má 
objekt Robertovy vily nadále ubí-
rat. Tím je již dnes naplňována 
představa vily jako kulturně-spo-
lečenského a živého komunitního 
centra. S takto pojatou vizí samo-
zřejmě úzce souvisí dobře vyřeše-
ná infrastruktura. V tomto smyslu 
nás nejvíce trápí (ne)bezpečnost 

přístupu do areálu Robertovy vily 
v úseku od Penny marketu. Vybu-
dování nového chodníku, zvláště 
naproti objektu Papírna Moudrý, 
bude jedním z hlavních úkolů prv-
ního čtvrtletí.   

To, že se toho v uplynulém 
roce podařilo hodně, je nespor-
né. Zde je jistě na místě poděko-
vat všem zaměstnancům, kteří 
se mnohdy musí potýkat s admi-
nistrativně náročnými úkony, jež 
plynou z toho, jak jsou evropské 
dotace postaveny. 

Na druhé straně je před námi 
spousta dalších úkolů, které je tře-
ba řešit. Mnohdy jsou to ovšem 
skutečnosti, které nemůže město 
ovlivnit tak, jak by si představo-
valo. Sem patří například nárůst 
těžké automobilové dopravy 
a následná zatíženost či pře-
tíženost křižovatky. S tím jsou nadá-
le spojeny negativní dopady, 
jako jsou emise, hluk, bezpečnost 
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Zaznamenali jsme ...
Římskokatolická farnost 

Moutnice ve spolupráci 
s Oblastní charitou Hodonín 
Vás zve na Tříkrálový koncert 
S PROJEKTEM DĚTI DĚTEM

v neděli 5. ledna 2014 
v 17 hodin ve farním chrá-
mu sv. Jiljí V Moutnicích
účinkuje komorní soubor 
Musica animae a Žesťové 
kvinteto
vstup volný
děti mohou přinést své sta-
ré hračky pro chudé děti 
v Domově pro matky s dět-
mi v Hodoníně a pro děti 
našich krajanů v Banátu 
v Rumunsku

Na internetovém portálu 
Městský úřad Židlochovice 
–Foto.mapy.cz je v sérii foto-
grafií mj. uveřejněna foto-
grafie autora pod kódem 
„ji 13 va“ s titulkem Pohled na 
Alpy z Akátové věže. Autor 
této fotografie pořídil snímek 
Liských hor (Leiser Berge) s nej-
vyšším vrcholem Buschberg 
(491m), které jsou nedaleko 
hranic s jižní Moravou. V žád-
ném případě se nejedná 
o Alpy. Jen občas a za zvláš-
tě příhodných podmínek 
jsou z Výhonu dalekohledem 
viditelné dva celoročně 
zasněžené vrcholy alpského 
předhůří, a to Schneeberg 
(2076 m) a Raxalpe (2007 m). 
V žádném případě není při 
pohledu patrné jejich souvis-
lé horské pásmo. Je třeba si 
uvědomit, že vzdušnou čarou 
je vzdálenost těchto vrcholků 
z naší rozhledny přibližně 170 
km – vždyť jen z Vídně je to asi 
60 km.  

Nádhernou prohlídku 
Pražského hradu si můžete na 
svém počítači dopřát kliknu-
tím http://www.hrad.cz/cs/
prazsky-hrad/virtualni-prohlid-
ka/index.shtml 

Milovníci výtvarného umění 
si mohou prohlédnout v dlou-
hých zimních večerech obra-
zy světových mistrů kliknutím 
http://www.mystudios.com/
artgallery/

Přehlídku humoru našich 
komiků naleznete na  http://
www.videohumor.cz/katego-
rie/

Přátelé zábavné hudby 
a pěkných melodií připomí-
najících jejich mládí si jistě 
rádi poslechnou šlágry klik-
nutím na http://mojehudba.
mysteria.cz/vitaci.html

Rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

•

•

•
•

Výsledky ankety

Vlastimil Helma
(22,74 %). 

Podnětů k nápravě se ovšem 
ve výsledcích průzkumu našlo 
mnohem více. Odpovídající by 
si mimo jiné přáli, aby se v Židlo-
chovicích konalo více koncertů 
(32,09 %), promítalo více filmů 
(31,46 %) a organizovalo více 
tanečních zábav a diskoték 
(28,66 %). 

Pozitivně lze hodnotit skuteč-
nost, že bezmála 32 % dotazova-
ných odpovědělo, že se v posled-
ních letech okolí jejich bydliště 
pozitivně změnilo. Naopak jako 
horší vyhodnotilo okolí bydliště jen 
8,36 % respondentů. Žádnou změ-
nu nezaznamenalo 38,7 % účast-
níků průzkumu. 

Spokojenost obyvatel Židlocho-
vic bezesporu ovlivňuje také čis-
tota města. V této oblasti ozna-
čili účastníci průzkumu za největší 
problém psí výkaly. Ty trápí více 
než polovinu z nich - konkrétně 
51,4 %. Dalších 27,1 % respondentů 
označilo za problém nedostateč-
ný úklid ulic. 25,86 % odpovídají-
cích si stěžovalo na nepořádek 
u kontejnerů. 

Výrazně pozitivněji hodnotili 
dotazovaní obyvatelé a náv-
štěvníci města zeleň. Za vyhovu-
jící stav označilo 52,94 % z nich. 
13,93 % respondentů je přesvěd-
čeno, že je stav zeleně třeba 

zásadně vylepšit. 
Nezapomnělo se samozřejmě 

ani na městský mobiliář. V této 
oblasti účastníkům průzkumu 
nejvíc chybějí lavičky (41,25 %), 
možnost odpočinout si u stolu 
(20,31 %) a vodní prvky (18,13 %). 
V dalších odpovědích se poměr-
ně často objevovala také zmínka 
o odpadkových koších. 

Dotazovaní při cestování nej-
častěji využívají osobní automo-
bil (26,63 %) a autobus (25,39 %). 
Právě s používáním aut však také 
souvisí některé problémy. Kro-
mě zhoršování kvality životního 
prostředí, na kterém se automo-
bilová doprava podle názoru 
respondentů podílí z 54,52 %, jde 
především o chybějící parkovací 
místa (52,34 %), stav komunikací 
(39,88 %) a nedodržování rychlosti 
v obci (37,69 %). 

S používáním osobních auto-
mobilů nepřímo souvisela také 
další otázka: Nedostatky ve 
veřejné dopravě – konkrétně 
v propojení Židlochovic s okolím. 
Účastníci průzkumu si nejčastěji 
stěžovali na nedostupnost želez-
nice (36,25 %), prostředí na auto-
busovém nádraží (31,25 %) a také 
nízkou četnost spojů do okolních 
obcí (13,44 %). 

Pokračování výsledků průzku-
mu v dalším čísle.

Součástí říjnového Zpravodaje 
byl dotazník k názorovému prů-
zkumu občanů. Obdrželi jsme 
zpět 323 vyplněných dotazníků, 
které budou dále využity pro plá-
nování rozvoje města na obdo-
bí 2015 – 2025. Děkujeme všem 
občanům, kteří se zapojili do anke-
ty a vyplnili dotazník. Rádi bychom 
Vás seznámili s výsledky tohoto šet-
ření a uvádíme komentář zpraco-
vaný poradenskou firmou Catania 
Group s.r.o.:

Účastníci průzkumu jsou se svým 
životem i bydlením spokojeni.

Velmi dobře, respektive spí-
še dobře hodnotí úroveň svého 
života a bydlení více než tři čtvr-
tiny účastníků říjnového průzkumu 
názorů obyvatel a návštěvníků 
Židlochovic. Toho se zúčastnilo 
celkem 323 respondentů, z nichž 
253 žije přímo v Židlochovicích 
a zbývajících 70 v okolí. 

Přestože je většina účastníků 
průzkumu se svým životem spo-
kojená, pouze necelým 9 % z nich 
ve městě nic nechybí. Ostatní by 
nejvíc ocenili příležitost ke koupá-
ní (41,74 %), volně přístupná více-
účelová hřiště (24,61 %) a propo-
jení a zabezpečení cyklostezek 

řidičů a chodců, zejména pak 
dětí. Na stránkách zpravodaje 
jste již byli prostřednictvím starosty 
informováni o snaze obcí (zejmé-
na Rajhradu, Hustopečí, Židlo-
chovic, Nosislavi aj.) tuto situaci 
řešit. Tento záměr je neustále živý 
a probíhají na toto téma jednání. 

Cílem našich snah je udržet tranzit 
na dálnici D2 a prostřednictvím 
zákazových značek, umístěných 
na sjezdech z dálnice, jej nevpus-
tit do dotčených obcí. V tomto 
roce bychom měli znát již odpo-
věď na to, zdali se nám to podaří. 
Nezbývá než být optimisty. 

Do nového roku Vám přeji hod-
ně zdraví, lásky a štěstí a také 
naději a pokoj, jež tak pěkně sym-
bolizuje betlémské světlo, které 
nám v době adventu již tradičně 
přivezli z Vídně naši skauti.

Setkání představitelů měst

Mgr. Ivana Kejřová
tajemník úřadu

Břeclaví a Brnem proti nadměrné 
nákladní dopravě na okresních 
silnicích a debata padla i na čin-
nost městských policií. Starosta 
potom pozval přítomné na pro-
hlídku nově vznikajícího obchod-

Na pozvání starosty se 12. pro-
since 2013 dostavili do Židlocho-
vic zástupci měst vykonávajících 
státní správu na stejné úrovni jako 
Židlochovice (ORP – obce s rozší-
řenou působností III. stupně). Sta-
rostové, místostarostové a tajem-
níci z Kuřimi, Tišnova, Rosic, 
Šlapanic, Pohořelic a Hustopečí 
na pracovní schůzce diskutovali 
především o nových kompeten-
cích v sociální oblasti. O tom, jak 
tyto standardy sociální péče, kte-
ré nám nařizuje stát, zatíží rozpoč-
ty těchto měst.

Starosta Židlochovic s paní 
tajemnicí informovali přítom-
né o postupu obcí a měst mezi 

ního centra „pod cukrovarským 
komínem“ a na exkurzi do pro-
stor Orlovny. Přítomní ocenili, 
že se v Židlochovicích i přes sou-
časný útlum developerských pro-
jektů v takovém rozsahu buduje.

Setkání představitelů měst | autor: Iva Šosová
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Vyhlášení soutěžě

Lovci perel
Městská knihovna Židlo-

chovice zahajuje od ledna 
2014 celoroční hru pro děti 
– Lovci perel, která mění čte-
ní v dobrodružství. Vybrané 
dětské knížky se ve hře stá-
vají perlorodkami a přináše-
jí svým čtenářům zajímavý 
zisk v podobě opravdových 
perel. Čtenář si vybere knížku 
s označením „Toto je perlo-
rodka“ a rozhodne se do toho 
testování formou hry zapojit. 
Dostane ke každé knížce hra-
cí kartu a možnost získat body 
v podobě „skutečných“ perel. 
Jednu perlu získá čtenář za 
správné vyplnění karty a další 
může získat za splnění nepo-
vinných úkolů. Každé dítě si 
tak v knihovně může sbírat 
svou šňůru perel. Bližší informa-
ce v knihovně.

Bohumila Pavková

Nejen občané Židlochovic 
si mohli povšimnout čilého sta-
vebního ruchu v areálu požární 
stanice Židlochovice, kde v sou-
časné době probíhá rekonstruk-
ce střechy jejího hlavního objektu. 
V budově požární stanice, která 
je v majetku města Židlochovi-
ce, sídlí Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, kde vyko-
nává službu 16 jeho příslušníků ve 
třech směnách v nepřetržitém 
režimu. Rekonstrukcí střechy a tím 
i spojeného podkroví, kde bylo 
a opět bude vytvořeno záze-
mí pro sloužící příslušníky HZS, se 
vyřešil její neutěšený stav, který se 
v uplynulých letech prohluboval. 
Původní střecha byla vystavěna 
v padesátých letech minulé-
ho století svépomocí tehdejšího 
místního hasičského sboru, kdy 
došlo k rozšíření budovy požár-

npor. Ing. Bronislav Kocman
Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje

ní stanice v podstatě do dnešní 
známé podoby. Kromě zatékání 
dešťové vody pod střešní kon-
strukci se hasiči museli potýkat 
s nepříjemnými klimatickými 
podmínkami v letních měsících 
ve velmi stísněném a provizorním 
prostoru.

Projekt byl realizován ve spo-
lupráci s Nadací ČEZ. Díky vstříc-
nému postoji vedení města Žid-
lochovice a Nadace ČEZ, která 
přispěla částkou 400 tisíc Kč, bylo 
možné zahájit dlouhodobě plá-
novanou rekonstrukci střechy, 
na které se podílejí svépomocí 

příslušníci Hasičského záchranné-
ho sboru a členové Sboru dobro-
volných hasičů města Židlochovi-
ce, čímž dochází ke značnému 
zlevnění celé realizace rekon-
strukce.

Rád bych proto touto cestou 
poděkoval všem zainteresova-
ným „hasičům“, vedení města 
a zaměstnancům Městského 
úřadu Židlochovice, díky kterým 
se daří zlepšit podmínky slouží-
cích hasičů, kteří jsou připraveni 
poskytnout rychlou a účinnou 
pomoc občanům v židlochovic-
kém regionu.

Rekonstrukce střechy 
požární stanice Židlochovice

autor: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Vybrané události řešené strážníky v listopadu 2013

Milan Šebek
vedoucí strážník

ženu nalezli strážníci dehydrova-
nou a zmatenou, proto přivolali 
na místo záchrannou službu, kte-
rá odvezla paní k hospitalizaci 
do nemocnice.

I přes nainstalování upozorně-
ní na zákaz podomního prodeje 
a nabízení služeb na vjezdech 
do města řešila městská policie 
několik prodejců, kteří nerespek-
tovali tržní řád platící ve městě 
Židlochovice.

V obci Blučina byli vykázáni 
zahraniční prodejci, kteří nabízeli 
občanům prodej a nainstalová-
ní rýn a svodů bez patřičného 
povolení a bez jakékoli záruky.

V měsíci listopadu odchytili 
strážníci ve městě Židlochovi-
ce a v obcích regionu celkem 
7 psů, kteří byli umístěni v kotcích 
MP a posléze vráceni majitelům.

Dále řešili strážníci 5x vozidla, 
která nepojízdná nechali na sil-
nicích jejich majitelé a která tvo-
řila překážku silničnímu provozu; 
po upozornění majitelé vozidla 
odstranili.

Strážníci také řešili poškození 
vozidel spadlou větví na parko-
višti na ulici Nádražní v Židlocho-
vicích.

Vypouštění fekálií do dešťové 
kanalizace řešila městská poli-
cie několikrát na ulici Palackého 
a znečišťování ovzduší na ulici 
Masarykova. Události na obou 
ulicích byly předány k dořešení 
na Městský úřad v Židlochovi-
cích.

Strážníci městské policie pátra-
li po zlodějích, které při vloupá-
ní do rodinného domu na ulici 
Komenského vyrušila majitelka 
domu a kteří se dali na útěk.

Městská policie přijala telefonic-
ké oznámení, že se neozývá pří-
buzným žena bydlící v Židlochovi-
cích v rodinném domku. Strážníci 
se snažili po příjezdu na místo paní 
kontaktovat, což se jim nezdařilo, 
načež se rozhodli dostat do domu 
přes zahradu, kde nakonec paní 
nalezli v pořádku.

Ve městě Židlochovice 4x 
a v obci Blučina 2x městská poli-
cie řešila podnapilé osoby, které 
si i přes nepřízeň počasí ustlaly 
přímo na veřejném prostranství. 

Další telefonické oznámení 
přijala městská policie z obce 
Blučina od příbuzných nemoc-
né ženy, kterou delší dobu nikdo 
neviděl a nikdo s ní nekomuniko-
val. Strážníkům na zvonění a kle-
pání na okna nikdo nereago-
val, po prohlídce domu strážník 
uviděl ženu bezvládně ležet na 
posteli, a protože bylo závažné 
podezření na ohrožení života, 
hlídka využila oprávnění otevřít 
byt nebo jiný uzavřený prostor, 

Ilustrační foto | zdroj: http://nasivkyra-
dek.cz/zidlochovice/zidlochovice-2

Poděkování hasičům 
za spolupráci

Rekonstrukce střechy požár-
ní stanice byla vzorovou ukáz-
kou toho, co se dá dokázat 
při vzájemné spolupráci. 

Za významné finanční pod-
pory Nadace ČEZ spojily síly 
obě složky hasičů v Židlocho-
vicích s městem. 

Ve svém volném čase čle-
nové Hasičského záchran-
ného sboru a Sboru dobro-
volných hasičů vyklidili půdní 
prostory a demontovali sta-
rou střechu. Ušetřili tak městu, 
které rekonstrukci spolufinan-
covalo, přibližně 100 000 Kč. 
Město Židlochovice provedlo 
výběrové řízení na dodavate-
le stavby, stavbu dozorovalo 
a přispělo částkou necelých 
70 tis. Kč. 

Za to, že hasiči jen nenasta-
vují dlaň a jsou ochotni přiložit 
ruku k dílu, si zaslouží náš obdiv 
a poděkování.

Vlastimil Helma
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Změna otevření 
sběrného dvora

Město Židlochovice 
oznamuje změnu otevření 
sběrného dvora na Topo-
lové ulici:

Počínaje dnem 4.1. 2014 
bude v sobotu vždy 
otevřeno od 9 hodin 
do 13 hodin.

Již potřetí jsme se rozhodli 
v průběhu prosincových třídních 
schůzek proměnit školní kuchyň-
ku v předvánoční kavárnu 
a pozvat k její návštěvě rodiče 
a učitele našich žáků. 

Kavárničku jsme připravovali 
se záměrem nabídnout našim 
hostům příjemné místo ke krát-
kému zastavení a odpočin-
ku v často hektické adventní 
době a hlavně s jejich přispěním 
pomoci dětem, které budou 
svoje Vánoce trávit na onkolo-
gickém oddělení Dětské nemoc-
nice v Brně. 

Žáci 2. stupně už s měsíčním 
předstihem vytvářeli pod vede-
ním paní učitelky Mgr. Lucie 
Brychtové vánoční přáníčka 
a s paní učitelkou Ing. Milenou 
Rotterovou vyráběli voňavé svíč-
ky z včelího vosku. Když se blížil 

termín kavárničky, začaly děti 
pracovat na přípravě samotné-
ho občerstvení, aby měly našim 
návštěvníkům co nabídnout. 
Před otevřením ještě dotvořit 
adventní náladu výzdobou, dát 
poslední instrukce dětské obslu-
ze a mohli jsme se těšit na první 
hosty.

V příjemné atmosféře se nám 

Pomáháme v předvánoční kavárničce

Mgr. Radka Minaříková
vedoucí školního poradenského 
pracoviště

podařilo získat 2500,- Kč na hrač-
ky, které v příštím týdnu předá-
me onkologickému oddělení 
Dětské nemocnice, kde budou 
pod stromečkem čekat, komu 
udělají radost. 

Všem návštěvníkům děkuje-
me a přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků.

Rybářský svaz 
oznamuje

Místní organizace Morav-
ského rybářského svazu 
RAJHRAD  zve své členy 
na výroční členskou schůzi 
dne 7. 3. 2014 v 18 h v restau-
raci Simálka (Tovární ulice). 

Důležitá připomenutí:
Nejpozději do 15. 1. ode-

vzdat vyplněné sumáře úlov-
ků a docházku (povolenku) 
v rybářské prodejně.

Nejpozději do 28. 2. 
zaplatit členský příspěvek 
(výjimkou je  termín 4.-11. 1., 
kdy lze pouze vrátit sumář 
a docházku).

Výdej povolenek na rok 
2014 bude zahájen 
27. 12. 2013 na prodejně.

Zájemci o vstup do MO 
MRS Rajhrad tak mohou 
učinit v pondělí až sobotu 
v prodejně mezi Rajhradem 
a Holasicemi.

VEŠKERÁ VYŘIZOVÁNÍ JSOU 
BEZ FRONT A NA POČKÁNÍ.

Přejeme všem naším čle-
nům pěkné prožití svátků 
vánočních a v novém roce 
pevné zdraví a bohaté 
rybářské úlovky.

Petrův zdar!
kontakt: morajhrad@cent-
rum.cz 

Ing. Miroslav Řeřucha

Ilustrační foto | zdroj: www.
obecbrasy.cz

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 22. listo-
padu 2013

RM rozhodla: 
uzavřít s firmou Atelier.dwg, 
Pekařská 13, 602 00 Brno  
smlouvu o dílo na vypracování 
projektové dokumentace pro 
stavební povolení a na akci 
Hasičská zbrojnice Židlochovi-
ce – půdní vestavba
vyhlásit záměr pronájmu uvol-
něných nebytových prostor 
v č. p. 367, sídliště Družba 
v Židlochovicích
přijmout dotaci z rozpočtu JMK  
na pořízení výzbroje a výstroje 
pro JSDH ve výši 50 000 Kč
RM jmenuje:
Mgr. Ivanu Kejřovou členkou 
komise Redakční rada zpra-
vodaje a Bc. Martinu Golovou 
tajemnicí komise Redakční 
rada zpravodaje
RM schvaluje:
přijetí rozpočtového opatření 
č. 17 rozpočtu r. 2013
navýšení kapacity Školní jídel-
ny – výdejny Mateřské školy 
Židlochovice, okres Brno-ven-
kov, příspěvková organizace, 
sídliště Družba 673, 667 01 Žid-
lochovice na adrese  Brněn-
ská 705, 667 01 Židlochovice, 
z 30 strávníků  na 55 stráv-
níků od 1.1.2014 a pověřu-
je Mgr. Martinu Bartákovou 
k podání žádosti o zápis změny 

•

•

•

•

•

•

kapacity v rejstříku škol a škol-
ských zařízení k 1. 1. 2014
navýšení kapacity Mateř-
ské školy Židlochovice 
ze 127 na 154 dětí a pověřu-
je Mgr. Martinu Bartákovou 
k podání žádosti o zápis změny 
kapacity v rejstříku škol a škol-
ských zařízení k 1. 1. 2014
RM ukládá:
zveřejnit záměr výpůjčky 
pozemku p. č. KN 984/2 s výpo-
vědní lhůtou šest měsíců 

Výběr z usnesení RM 26. listo-
padu 2013

RM rozhodla: 
přijmout dotaci na akci 
„CZ .1 .02/4 .1 .00/13 .18787 
Kompostárna Židlochovice“ 
od poskytovatele Minister-
stva životního prostředí, Vršo-
vická 1442/65, 100 10 Praha 
10 za podmínek uvedených 
v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace vedené pod iden-
tifikačním číslem EDS/AMVS 
115D242001859 

Výběr z usnesení RM 6. prosin-
ce 2013

RM rozhodla: 
uzavřít mandátní smlouvu 
v ceně 30.000,- Kč bez DPH 
na dotační management 
(administrace projektu 
po dobu udržitelnosti 5 let) pro-

•

•

•

•

jektu „Čistší město Židlochovi-
ce - CZ.1.02/2.1.00/13.18655“ 
s firmou BlueFort s.r.o. z Prahy 
po obdržení
RM ukládá:
uzavřít Smlouvu o dílo na údrž-
bu městského rozhlasu na rok 
2014 s p. Milošem Chmelem
Výběr z usnesení RM 12. pro-

since 2013
RM rozhodla: 
přijmout dotaci z rozpočtu 
JMK na zabezpečení akce-
schopnosti jednotky SDH obce 
na rok 2013 ve výši  31 877 Kč
RM schvaluje:
navýšení kapacity Mateřské 
školy Židlochovice, okres Brno-
venkov, příspěvkové organi-
zace ze 127 dětí na 155 dětí 
súčinností od 1.1.2014  a pově-
řuje Mgr. Martinu Bartákovou 
k podání žádosti o zápis této 
změny v rejstříku škol a škol-
ských zařízení

•

•

•

Ilustrační foto | zdroj: www.gastroplus.cz
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Židlochovičtí turisté zakončili 
první stovku výletů a otevřeli dru-
hou stovku dvěma vydařenými 
výlety. 

Za cíl toho stého  jsme si v říj-
nu zvolili malebné a romantické 
údolí řeky Rokytné, která mean-
druje mezi Moravským Krum-
lovem a Ivančicemi, kde svoji 
pouť končí ve vlnách řeky Jihla-
vy.  Naše první kroky však vedly 
k typickému znaku Moravské-
ho Krumlova – Floriánku. Odtud 
jsme sestoupili kolem Čertova 
kamene do údolí řeky Rokyt-
né a do Moravského Krumlova 
samotného. Nepomněli jsme 
navštívit místní jarmark a zkontro-
lovat stav místního zámku, který 
po odvozu Slovanské epopeje 
nadále chátrá, i když se podnika-
jí kroky pro jeho záchranu. Poté 
již naše kroky vedly do kaňo-

První stovka výletů Klubu židlochovických turistů

Ing. Petr Válek
nu řeky Rokytné, která se svými 
meandry prodírá skalními útvary 
krumlovsko-rokytenských slepen-
ců. Ač se to nezdá, museli jsme 
absolvovat několikero stoupání, 
z nichž první nás přivedlo do ves-
ničky  Rokytná, která je známá 
nejen svým zajímavým kostelí-
kem, ale i nedalekým asi šesti-
metrovým vodopádem. Odtud 
jsme již pokračovali nádhernou 
podzimní krajinou podél řeky 
do Ivančic, kde jsme svůj výlet 
zakončili. 

Novou stovku výletů jsme zahá-
jili na Vysočině v okolí malebné 
vesničky Hamry nad Sázavou. 
A nebyla to jen kouzelná příro-
da, která nás sem vylákala, ale 
i skulptury Michala Olšiaka, kte-
rých je po Vysočině a Moravě roz-
troušeno na 27. V blízkosti Hamrů 
se nacházejí hned tři, a tak volba 
padla na tuto lokalitu. Nejprve 
jsme zamířili k soše zvané Mamut 
a odtud pak k přírodní památce 
zvané Rozštípená skála, tyčící 

se nad Sázavou. Odtud naše 
kroky vedly po náspu staré želez-
niční trati kolem Hamerských 
skalek a studánky Sv. Jana zpět 
do Hamrů, abychom pokračo-
vali kouzelnou podzimní přírodou 
kolem rybníku Dívka, jehož hladi-
na se  eskla ve slunném dni jako 
obrovské zrcadlo, k další skulptu-
ře zvané Hamroň. Zde jsme využili 
vhodného prostředí ke krátkému 
odpočinku a poté pokračovali 
dále k soše zvané Kůň, umístěné 
na jižním okraji Hamrů. No a pak 
nám již nezbylo než se vydat 
do nedalekého Žďáru nad Sáza-
vou, kde na nás již čekal vlak, 
který nás dopravil z příjemného 
výletu domů. 

Závěr roku jsme jako již tradič-
ně oslavili společným výstupem 
na Výhon, který se konal  30. pro-
since 2013. Děkujeme všem příz-
nivcům za účast a přejeme ještě 
jednou hodně úspěchů v novém 
roce.

5Společenská rubrikawww.zidlochovice.cz

Okénko infokanálu

Vážení čtenáři,
Nastal nový rok 2014 a mnozí 

z nás jsou naplněni očekáváním 
lepší budoucnosti, příchozích změn 
a možná i menší časové tísně, kte-
rá se zdá být stále více neovla-
datelná vzhledem k současnému 
neuvěřitelně rychle vzrůstajícímu 
technickému pokroku…

Nastal i čas k bilancování uply-
nulého roku, a tak se pojďme spo-
lečně ohlédnout v prvním okénku 
letošního roku za změnami, které 
naše mediální informační médium 
v roce 2013 učinilo. 

Zakoupením nové kamery 
v měsíci květnu a současně i vyso-
ce kvalitních bezdrátových mik-
rofonů jsme měli možnost vylepšit 
obraz i zvuk. To se ovšem v plné 
míře neprojevilo na kvalitě vysí-
laného videa, která činila naší 
redakci velké zklamání. Nemohu 
opomenout skutečnost, že se nám 
podařilo až po mnoha nevydaře-
ných pokusech, na kterých s námi 
zcela nezištně řadu hodin spolu-
pracoval také pan Alois Kvasnič-
ka a odborníci z brněnské televize, 
zlepšit kvalitu obrazu u vysílaného 
videa. Pro vaši informaci, nyní vysí-
láme v rozlišení 1280 x 720 pixelů a s 
konečnou platností mohu zodpo-
vědně říci, že současné technic-
ké vybavení nám neumožní přejít 
na vysílání v plném HD rozlišení. 

Rubriky RZ (složení vysílání), které 
lze sledovat nepřetržitě v teletex-
tové smyčce po 24 hodin denně, 
jsou stanoveny licenční smlouvou 
uzavřenou s Radou pro televizní 
a rozhlasové vysílání, jež kontroluje 
tuto konečnou podobu vysílání. 
Mimo jiné jsou vysílány také pro 
obce Vojkovice a Hrušovany u Br-
na. V této smlouvě nyní redakce 
RZ změnu nepřipravuje. 

Na stále se opakující dotazy 
z řad diváků sděluji, že vysílání 
Regionálního magazínu s  nový-
mi Událostmi z regionu lze zhléd-
nout ve vysílání denně ve 13, 18 
a 22 hodin, později pak i na inter-
netu, na stránkách města: www.
zidlochovice.cz  v sekci Media/ 
Vysílání RZ/ Magazíny. 

Události v regionu budeme 
letos doplňovat záznamy z růz-
ných kulturních vystoupení roku 
2013, o které bychom vás neradi 
připravili. 

Velké osobní poděkování 
za spolupráci patří Redakční radě 
infokanálu, která v roce 2013 
pracovala ve složení V. Helma, 
JUDr. L. Čermáková – od září Mgr. 
I. Kejřová, Mgr. Šenkyřík, E. Vyhlí-
dal, a rovněž těm, kteří se v uply-
nulém roce jakkoliv podíleli na pří-
pravě vysílání a bezproblémovém 
chodu smyčky, a také všem, kteří 
nezištně pomáhali s technickým 
zázemím a jakýmkoliv způsobem 
přispívali do samotného obsahu 
vysílané smyčky. 

Závěrem mi dovolte popřát 
do nového roku jen to dobré, spl-
nění novoročních i osobních přání 
a pohodu při sledování vysílání RZ.

Lenka Betášová, redaktorka RZ

Jihomoravský kraj připravil 
individuální projekt z operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost s názvem Pod-
pora přírodovědného a tech-
nického vzdělávání na středních 
školách v Jihomoravském kraji. 
Výzva je zaměřena na investiční 
a metodickou podporu přírodo-
vědného a technického vzdělá-
vání na středních a základních 
školách v kraji. Cílovou skupinou 
projektu jsou žáci, pracovníci 
a vedoucí pracovníci škol a škol-
ských zařízení.

 Každá střední škola, která 
se do projektu zapojuje, má 
povinnost vzít si za partnery 
čtyři základní školy – dvě z Brna 
a dvě mimobrněnské. Spoluprá-
ce je výhodná pro obě strany, 
žáci základní školy mají možnost 
vzdělávat se v laboratořích a díl-
nách středních škol a střední 
školy touto spoluprací přibližují 
žákům technické obory a řemes-
la a mají možnost podnítit v nich 
zájem o studium právě na jejich 
škole.

Naše škola byla oslovena pěti 
subjekty, ale z časových a orga-
nizačních důvodů jsme přislíbili 
spolupráci a partnerství třem 
středním školám v Brně. Volili jsme 

ty školy, kam od nás odchází nej-
více žáků k přípravě na budoucí 
povolání. Jsou to:

Střední škola polytechnická, 
Brno, Jílová 36g

Žáci 6. ročníku v rámci 
předmětu Člověk a svět prá-
ce budou několikrát do roka 
dojíždět do dílen této střední 
školy a seznámí se především 
se stavebními řemesly. Garan-
tem za naši školu je Mgr. Marek 
Kujal.

Střední škola strojírenská a elek-
trotechnická, Brno, Trnkova 113

Aktivit zajišťovaných touto ško-
lou se budou zúčastňovat vybra-
ní žáci 9. ročníku, kteří projevují 
zájem o technické obory. Střední 
škola pro ně připravila tyto oblas-
ti vzdělávání: fyzika hrou, výroba 
na CNC strojích a elektrotechni-
ka v praxi. Garantem je Mgr. Ale-
na Filipčuková.

Základní škola Židlochovice 
jako partner středních škol z Brna

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

Střední průmyslová škola che-
mická, Brno, Vranovská 65

SPŠ chemická organizuje 
workshopy pro vyučující, teore-
tickou přípravu a práci v labo-
ratořích pro žáky. Žáci 7. ročníku 
mají připraven program v oblasti 
přírodopisu a biologie a pro žáky 
8. ročníku jsou nachystané zají-
mavé úlohy a pokusy z fyziky. 
Kontakt zajišťují Mgr. Petr Dvorník 
a Mgr. Alena Filipčuková.

Projektové aktivity mezi ško-
lami budou probíhat od října 
2013 do června 2015. Věříme, 
že se nám podaří netradičními 
metodami práce zatraktivnit 
výuku technických a přírodověd-
ných předmětů a zvýšit zájem 
žáků o tyto obory. A že i po skon-
čení projektu bude spolupráce 
se středními školami pokračovat. 
Všem občanům Židlochovic přeji 
radostný a úspěšný rok 2014.

Logo SPŠ chemické | zdroj: www.mla-
dychemikcr.cz

Logo SŠ strojírenské a elektrotechnic-
ké | zdroj:www.seznamskol.eu
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Lenka Tesařová
tajemnice SPOZ

8. října oslavil 85 let pan Karel 
Šnajnar. Poblahopřát a s malým 
dárkem ho přišla navštívit členka 
Sboru pro občanské záležitosti 
paní Libuše Kvasničková.

31. října oslavila 94 let paní 
Františka Říhošková. Pan staros-
ta ji navštívil spolu s paní Evou 
Bílkovou. Paní Říhošková se stále 

zajímá o dění v Židlochovicích. 
Proto ráda čte městský zpravo-
daj, ve kterém čerpá nejvíce 
informací.

16. prosince 2013 navštívil 
pan starosta spolu s paní Evou 
Bílkovou pana Josefa Hauslera, 
aby mu popřáli k jeho 80. nar-
ozeninám. Popovídali si o jeho 
aktivitách v zahrádkářském sva-
zu a ochutnali dobré víno, kte-
ré si pan Hausler z vlastní úrody 
vyrábí.

Jubilanti Židlochovic

 Hřebenovka Chřibů
Chřiby jsou turistickou oblastí 

rozkládající se mezi městy Kyjov 
na jihu a Otrokovice na severu. 
Pohoří je sice rozlohou nevelké, 
ale přitažlivé a opředené boha-
tou minulostí. 

Chceme-li absolvovat celou 
trasu v délce 14,5 km, pak ji 
můžeme nastoupit u nádraží 
Českých drah v Bohuslavicích na 
Hodonínsku. Vede přes hřebeny 
Chřibů a končí u lávky pro pěší 
přes řeku Moravu u Otrokovic, 
na okraji lesa s názvem Tresný. 

Doporučujeme vám začít tra-
su vedoucí od motorestu Samo-
ta do Kostelan. Podél běžecké 
trasy jsou nejen velké informační 
tabule s mapami a fotografiemi 

významných míst v Chřibech, 
ale také menší nástěnky upozor-
ňující na zajímavosti míst, který-
mi projíždíte. Nazujme tedy lyže 
a vydejme se stoupající uprave-
nou stopou od motorestu smě-
rem k rozcestí Vlčák. Vlčák je 
druhým nejvyšším bodem této 
trasy. Pokud jste po stoupání 
vyprahlí a potřebujete doplnit 
tekutiny, odbočte po červené 
značce k nedaleké studánce. 

Od Vlčáku vás čeká kratší sjezd 
a následné poslední významné 
stoupání na nejvyšší vrchol Chři-
bů – Brdo. Zde se nachází krásná 
kamenná rozhledna, v zimních 
měsících bohužel zavřená. Roz-
hledna byla postavena v r. 2004 
a údajně je to první kamenná 
rozhledna, která byla postavena 
na našem území po sedmdesáti 
letech. Brdo je nejvyšším vrcho-
lem Chřibů (587 m. n. m.) Při dob-

Tip na výlet – tentokrát pro běžkaře

Mgr. Karel Vavřík rém počasí jsou z tohoto místa 
nádherné rozhledy. Jistě se neza-
pomenete zastavit na občerst-
vení v lesním penzionu Bunč, kte-
rý také nabízí turistické ubytování 
s dobrou restaurací. 

Pak už vás čeká jen šest a půl 
kilometru klesání až do Kostelan. 
Ty nabízejí nejen ranč pro milov-
níky koní, ale také širokou nabíd-
ku ubytování i stravování. 

Podrobnější informace včet-
ně podrobné mapy naleznete 
v publikaci Morava a Slezsko 
– výlety na běžkách, která je 
zdarma k dispozici v našem infor-
mačním centru. Z této instruktáž-
ní příručky je také převzat náš 
článek.

Možná, že tento běžkařský 
výlet vás natolik zaujme, že se 
do Chřib vrátíte na výlet i v létě.

 Další informace také na www.
vychodni-morava.cz.

Ing. Karel Král

Letošní badmintonová sezóna 
se blíží do své poloviny, a tak se 
ohlédněme za úspěchy našich 
hráčů v listopadu a prosinci.

V prvním víkendu prosince se v 
severočeském Mostu odehrál tur-
naj žáků do 15 let. Veronice Srnco-
vé se dařilo ve dvouhře a čtyřhře. 
Umístila se v obou disciplínách 
na třetím místě a rozšířila tak 
medailovou sbírku židlochovických 
badmintonistů z turnajů Grand Prix 
A. Následující víkend se rovněž 
prosadila i v kategorii do 17 let. 
Společně se spoluhráčkou Bertou 
Ausbergerovou vystoupila na stří-
brný stupínek ve čtyřhře dívek.

V kategorii dospělých ode-
hrál na konci listopadu Ondra 
Král úspěšně turnaj v Praz-Vinoři. 
V úvodu turnaje sice prohrál svůj 
první zápas ve smíšené čtyřhře, 
ale pak už všechna svá sobotní 
utkání vyhrál a postoupil do neděl-
ních bojů. Ve dvouhře v semifi-
nále prohrál, ale i tak je 3. místo 
skvělou vizitkou. Ve čtyřhře (se 
spoluhráčem Ivo Stoklasou z Pra-
hy) dokázali v nervy drásajících 
koncovkách 3. setů udolat vice-
mistry i mistry ČR a po právu stanuli 
na stupni nejvyšším. Pro Ondru to 
znamenalo první vítězství na turnaji 
této kategorie a posun na 10. mís-
to v žebříčku. Těmito výsledky si 
již v předstihu zajistil přímý postup 
na únorové mistrovství republiky 
ve všech kategoriích.

Na závěr popřejme všem žid-
lochovickým hráčům zasloužený 
odpočinek a v druhé polovi-
ně sezóny hodně medailových 
umístění.

Umístění našich hráčů v prů-
běžném žebříčku ČR na přelomu 
roku:
Barbora Otáhalová do 13 let 
- 4. místo ve dvouhře dívek, 
11. místo ve čtyřhře a 8. místo 
ve smíšené čtyřhře
Veronika Srncová do 15 let 
- 4. místo ve dvouhře, 4. místo 
ve čtyřhře a 6. místě ve smíšené 
čtyřhře
Ondřej Král, dospělí - 6. místo 
ve dvouhře, 10. místo ve čtyřhře 
a 5. místo ve smíšené čtyřhře

Úspěchy našich badmintonistů na konci roku 2013

Titulní strana publikace Výlety na 
běžkách | foto: Mgr. Karel Vavřík

Manželé Hauslerovi | autor: Vlastimil Helma

Ilustrační foto | zdroj: www.
sweetclipart.com
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Počasí na podzim 2013

Ing. Karel Král

Předvánoční stresové obdo-
bí je za námi, v klidu si můžeme 
užívat volných svátečních dnů 
a zavzpomínat na předchozí 
roční období. To se jevilo vcel-
ku příjemné a teplé, bez větších 
výkyvů a dramatických projevů. 
A jak už bývá zvykem, podívejme 
se na podzim řečí meteorologic-
kých charakteristik a jejich srov-
nání s dlouhodobými průměrný-
mi hodnotami.

Ačkoliv se to může zdát něko-
mu divné a bude považovat 
měsíc září za nepříliš povedený, 
z hlediska základních klimatických 
charakteristik (průměrná teplota 
a srážky) vychází září v mezích 
normálu. V první dekádě převlá-
dalo teplé slunečné počasí (tep-
loty se pozvolna blížily k tropické 
30), po zbytek měsíce pak bylo 
spíše chladno (teploty většinou 
do +20 °C) a v období kolem 
poloviny měsíce i deštivo. Výsled-
ná průměrná teplota +14,11 °C 

se ještě vešla do kategorie prů-
měrná (odchylka -0,92 °C), spad-
lých 56,3 mm srážek představuje 
normálních 107,6 %. Celkem jsem 
zaznamenal 4 letní dny a 11 dní 
se srážkami (maximální denní 
úhrn 16,5mm 16. září). Maximál-
ní teplotu +29,4 °C jsem naměřil 
8. září (současně rekordní teplota 
pro tento den), na nejnižší hod-
notu +1,2 °C klesla teplota 28. září 
(současně nejnižší teplota v září 
od roku 1990). Bouřka se v měsíci 
nevyskytla.

Říjen byl v porovnání s před-
chozím měsícem teplý a suchý 
(zejména jeho druhá polovina). 
Téměř celá první dekáda byla 
ve znamení slunečného poča-
sí s teplotami většinou kolem 
+15 °C, následovalo období deš-
tivější, ale stále příjemně teplé, 
poslední třetina (včetně sváteč-
ního víkendu) byla převážně slu-
nečná (babí léto) s rekordními 
teplotami až +21 °C (občas bylo 
předpovídané teplé počasí nar-
ušeno nízkou inverzní oblačností 
a pak se teploty nedostaly nad 
+15 °C). Jako celek vyšel říjen 
teplotně slabě nadnormální (prů-

měrná teplota +10,83 °C zname-
ná odchylku +1,08 °C), srážkově 
byl slabě podnormální (32,2mm 
srážek představuje 88,5% normá-
lu). Nevyskytl se ani letní den, ani 
den s mrazem. Nejvyšší teplotu 
+21,2 °C jsem zaznamenal 22. říj-
na, nejnižší +1,1 °C pak 3. října. Pří-
let poslů zimy (havranů) se letos 
odehrál téměř na čas (20. října). 
V souvislosti s převážně teplým 
počasím se ani na našich horách 
neobjevil žádný sníh.

Poslední podzimní měsíc 
se choval vcelku příjemně. Pře-
vládalo nepříliš deštivé poča-
sí se dvěma vlnami oteplení 
a výrazným „zimním“ ochlaze-
ním v závěru měsíce. V první 
dekádě vystupovaly teploty 
nad +10 °C s oteplením téměř 
k +20 °C, později teploty spadly 
většinou pod +10 °C, v závěru 
měsíce pak s ochlazením klesaly 
ranní teploty až k -5 °C. Častější 
srážky se vyskytly v první třetině 
měsíce. Výsledná průměrná tep-
lota dosáhla +5,86 °C (odchylka 
+1,05 °C), 21,7 mm srážek (pouze 
ve formě deště) znamená mírně 
podprůměrných 62,2 % normálu. 

Na maximální teplotu +19,4 °C 
vyšplhala teplota 8. listopadu, 
dne 28. listopadu jsem naměřil 
minimální teplotu měsíce -5,3 °C. 
Za celý měsíc se neobjevilo ani 
sněžení ani sněhová pokrýv-
ka. Zápornou minimální teplo-
tu jsem registroval v 6 dnech. 
Na horách se sněhová pokrývka 
ve významnějším množství obje-
vila až v posledním týdnu měsíce 
(Šerák 17 cm, Lysá hora 40 cm), 
předtím byla spíše sporadická.

Kalendářní zimu máme tedy 
v plném proudu, ale zatím se pří-
liš nepředvedla. Mrazů ani sněhu 
jsme si neužili, Vánoce opět bílé 
nebyly, tak alespoň jedna zají-
mavost. V noci z 5. na 6. prosin-
ce se přes Židlochovice přehna-
la bouřka, doprovázená silným 
větrem. Byla to první prosincová 
bouřka od roku 1990 a celkově 
čtvrtá. bouřka za zimní období. 
A pokud nás prozatímní průběh 
zimy příliš neoslnil, snad si to vyna-
hradíme příjemnými chvílemi se 
svými nejbližšími. Všem čtenářům 
Židlochovického zpravodaje pak 
přeji klidný a úspěšný rok 2014.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Židlochovice na školní rok 2014/15

Mgr. Radka Minaříková 
vedoucí školního poradenského 
pracoviště

Úterní odpoledne 4. února 2014 
bude Základní škola Židlochovi-
ce věnovat zápisu do 1. ročníku. 
Pro děti letos připravujeme zápis 
s pohádkou O perníkové cha-
loupce.

Protože se dětem i rodičům 
snažíme připravit zápis v příjemné 
a klidné atmosféře, opět nabídne-
me do Mateřské školy Židlochovi-
ce časový rozpis, v němž se rodi-
če mohou zapsat k termínu, který 
jim nejvíce vyhovuje. Samozřejmě 
jsme otevřeni i mimožidlochovic-
kým dětem. Jejich rodičům však 
doporučujeme telefonicky svoji 
účast předem ohlásit na ředitel-
ství školy, abychom měli možnost 
si pro všechny zajistit potřebný 
prostor a mohli se všem věnovat 
tak, jak bude třeba.

Podobu celého zápisu každo-
ročně motivujeme dětem blíz-
kými náměty a snažíme se, aby 
u nás prožily příjemné seznámení 
se školním prostředím.  Plněním 
úkolů, které pro děti máme při-
praveny, je doprovází pomocníci 
– žáci z vyšších ročníků 1. stupně.

Využíváme možnosti plně 
při zápise využít služeb našeho 
školního poradenského pracoviš-

tě. Snažíme se proto, aby si náš 
zápis vedle zprostředkování dět-
ských zážitků zachoval i jistou 
odbornou vypovídající hodnotu 
a my jsme mohli dát rodičům 
dětí náležitou zpětnou vazbu 
o dosažené úrovni školní zralosti 
jejich dětí. Případně je upozornit, 
na co se před nástupem do školy 
soustředit, na čem začít praco-
vat, co rozvíjet.

A co školní zralost obná-
ší? Je to stupeň vývoje, kdy je 
dítě přiměřeně fyzicky, psy-
chicky i sociálně disponováno 
pro požadovaný výkon ve škole 
a kdy samo zažívá pocit uspo-
kojení ze zvládání úkolů klade-
ných školou. Někdy jsou rodiče 
překvapeni, že jejich dítě už zná 
řadu písmen, a přesto se setkají 
s názorem, že se pro školu ještě 
nezdá být připraveno. K tomuto 
výkladu proto přidáváme orien-
tační desatero pro rodiče před-
školáků. Na co se tedy zaměřit?

1. Pohybová vyspělost, 
která  ahrnuje např. správné 
držení těla, umět běhat, skákat, 
být přiměřeně obratné, zvlá-
dat pohybovou aktivitu více 
než 10 minut a další.

2. Samostatnost v sebeobsluze, 
zahrnující schopnost samostatně 
se převléknout i přezout včetně 
zapínání knoflíků, zavazování 
tkaniček a zvládání podobných 
nástrah. Dále tato oblast doved-

ností zahrnuje samostatné sto-
lování, rozpoznání svých věcí, 
dovednost udržovat v nich pořá-
dek a v neposlední řadě zvládat 
osobní hygienu.

3. Přiměřené řečové doved-
nosti, jako například výslovnost 
všech hlásek, dovednost srozumi-
telně vyjádřit své potřeby, přání, 
otázky, pojmenovat věci, s nimiž 
se setkává…

4. Přiměřeně vyspělá schopnost 
grafomotoriky a jemné motoriky. 
Znamená to, že by dítě mělo 
zručně zacházet s běžnými před-
měty přiměřenými svému věku 
– hračky, stavebnice, plastelína, 
nůžky, korálky; mělo by správně 
držet tužku – třemi prsty s uvolně-
ným zápěstím, napodobit jedno-
duché tvary, vybarvit obrázek. 
Mělo by pro práci stabilně upřed-
nostňovat pravou či levou ruku.

5. Dítě by mělo zvládat rozlišit 
podobné zrakové a sluchové 
vjemy, jako barvy, tvary, zvuky…

6. Předškolák by již měl zvlá-
dat jednoduché myšlenkové 
a početní operace. Měl by uká-
zat počet předmětů do pěti 
až do deseti, porovnat počet 
prvků, rozpoznat odlišné tvary, 
třídit předměty podle určeného 
kritéria – velikost, barva, tvar.

7. Předškolák by měl mít dosta-
tečnou pozornost a paměť. Vší-
mejte si, zda vydrží i u činnosti, 
kterou nepreferuje 10 až 15 minut, 

zda si dokáže zapamatovat jed-
noduchou básničku, pracovat 
podle pokynů nebo samostatně.

8. Přiměřená citová a sociální 
vyspělost, což zahrnuje zejména 
schopnost být půl dne bez rodi-
čů, chovat se kontrolovaně bez 
výrazných výkyvů, ovládat svoje 
reakce při neúspěchu, odložit 
svoje přání na pozdější dobu, 
uplatňovat základní společenská 
pravidla.

9. Dítě by mělo vnímat přiměře-
né kulturní podněty – se zájmem 
poslouchat pohádky, prohlížet 
si knížky, zpívat, kreslit…

10. Předškolák by měl být scho-
pen orientovat se ve svém blíz-
kém prostředí. Vědět např. jak 
se jmenují jeho rodiče, jaké má 
příjmení, kde bydlí, kolik mu je 
let...

A jak se mohou připravit rodi-
če? Všímejte si svých dětí v kon-
textu popsaných oblastí. Konzul-
tujte svoje postřehy s učitelkami 
v mateřské škole, které mají zku-
šenosti i srovnání s vrstevníky 
dětí. Využijte možnosti účastnit 
se v mateřské škole programu 
edukativně stimulačních skupin, 
nabízených pod názvem „Ško-
láček“. Pokud v nějaké oblas-
ti váháte, připravte si na zápis 
dotazy, na které byste rádi znali 
náš názor, případně doporučení.
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Nové knihy ...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
MEACHAM – Dlouhé stíny, MILES 
– Pomsta, SPARKS – To nejlepší z nás

Erotické romány
JAMES – 50 dní odstínů svobody, 
JACKSON - 80 dní barvy smyslnosti, 
80 dní barvy dychtivosti

Detektivní romány
NESBÖ – Levhart,  LINK – Zapomenu-
té dítě, BÖRJLIND – Skočný příliv 

Dobrodružné romány
LIPARULO -13. kmen

Historické romány
VONDRUŠKA – Přemyslovská epo-
pej IV., PÖTZSCH – Katova dcera 
a čaroděj

Fantasy romány
ANDRES – Hrútvang, CAMPBELL 
– Ztracená flotila 2.-6. díl., WEEKS 
– Černý arcimág

Romány českých autorů
VÁŇOVÁ – Ať myši nepláčou, KUBÁ-
TOVÁ – Obětovaná, KELEOVÁ-
VASILKOVÁ – Druhá

Romány světových autorů
MAWER – Pád, MOSSE – Citadela, 
MURAKAMI – 1Q84 - 3. díl
Pravdivé příběhy
AHMED – V zemi neviditelných žen

Literatura faktu
PARNELL – Četa psanců, GRIESER 
– Česká babička, JOUROVÁ – Ces-
ta z panoptika

Životopisy
BÍLEK – Obsluhoval jsem zlatou 
generaci, JUNEK – Emil Hácha, 
13. komnaty hereckých gigantů

Naučná literatura
ONDRÁČEK – Sám čtyřmi oceány, 
PECHÁČKOVÁ – Deník Dity P., KÜH-
NEMAN – Chováme ovce

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
BŘEZINOVÁ – Okno do komína, 
HARRIS – Rytíři

Humorné příběhy
NESBÖ – Doktor Proktor a velká lou-
pež, VLÁŠEK – Běž domů, Ivane

Detektivní příběhy
ALLISON – Pátračka Gilda a Posvát-
né kosti

Dívčí romány
SYMEROVÁ – Angela, HAN – Bez 
tebe není léto

Fantasy romány
MAGUIRE – Krásní mrtví 2. a 3. díl

Komiksy
FRIEDL – Bílá paní na hlídání, 
GOSCINNY: Asterix u Piktů, Šťastné 
příběhy čtyřlístku 1995-1996

Naučná literatura
Encyklopedie Larousse pro nejmen-
ší, MACKOWIAK – Obrazový atlas 
astronomie

Eva Procházková
knihovnice

Rozhovor s Milošem Doležalem, 
autorem knihy Jako bychom dnes zemřít měli …

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, PhD.

V rámci besedy na téma 
Číhošťský zázrak a P. Josef Toufar 
vystoupil v kostele Povýšení sv. Kříže 
spisovatel a publicista M. Doležal.

Mohl byste se našim čtenářům 
blíže představit – jaká je Vaše pro-
fese, čím se zabýváte?

Pracuji jako redaktor Českého 
rozhlasu – Vltava, tedy kulturní 
stanice, a připravuji pořady hlav-
ně o literatuře a novodobé české 
historii. Vedle toho také občas píši 
do novin, scénáře k dokumentár-
ním filmům, vlastní knížky a ve vol-
nu se rád účastním života našeho 
amatérského ochotnického Nezá-
vislého podšafranického divadla. 

Jste také básník – jaká je Vaše 
poezie?

Moje poezie vyrůstá z mého 
domovského kraje, a tím je Vyso-
čina, přesněji ta mezi Humpolcem 
a Ledčí, její zvláštní tajemství, živí 
i mrtví, posvátná místa, lesy, hos-
pody, kořalny, cesty, aleje ...

Jsou novodobé chmurné ději-
ny českých zemí pro současného 
člověka důležité? Čím?

Ano, protože jim nemůžeme 
uniknout, vyvázat se, žít na nich 
nezávisle. Pronásledují nás, 
a tu a tam na nás děsivě vypláz-
nou jazyk. Je třeba se z nich učit, 
umět v nich číst a poznávat, v čem 
se naši předci zmýlili, či na co dob-
rého můžeme navázat. To, že tady 
po roce 1989 nedošlo k plnohod-
notné nápravě křivd, potrestání 
viníků, vrahů a kolaborantů a že 
nedošlo k celonárodnímu pokání, 
na tom neseme vinu všichni, a tak 
se nemůžeme divit, že náš národ 
je dnes v mravním i politickém 
úpadku a nedokáže se z toho sám 
vybabrat. 

Jak jste se dostal k tematice 
Číhošťského zázraku?

Pocházím z toho kraje, moji 
prarodiče byli farníky číhošťského 
faráře Josefa Toufara a od dětství 
jsem o něm slýchával vyprávět. 
A také zvláštní tajemství, přítomné 
kolem Číhoště i otce Toufara, mě 
přitahovalo.

Jak byste charakterizoval osob-
nost faráře Toufara? 

Byl to člověk společenský, ener-
gický, který nepostrádal humor 
a nestavěl hranice mezi věřícími 
a nevěřícími. Nazval bych to vese-
lou otevřeností. Pamětníci potvrzu-
jí, že si na nic nehrál, s lidmi uměl 
jednat přímo, nepohrdal druhými 
a ani se nad ně nepovyšoval. Žil 
obyčejně, prostě, podporoval 
chudé. Pomáhal studentům s dou-
čováním i lidem na poli, organizo-
val ochotnická divadla, poutě, 
besedy, taneční zábavy, vyřizoval 
důchody, po válce inicioval vznik 
ledečského gymnázia i zahrá-
decké měšťanské školy. V Číhošti 

zase třeba zařídil ordinační hodiny 
zubaře nebo pobočku pošty. Byl 
to výtečný organizátor – dnes by-
chom řekli manažer. Měl v sobě jis-
kru – nedřepěl na faře jako nějaký 
zapšklý kakabus, ale za lidmi cho-
dil do jejich domovů. Uměl být 
ale také kritický, když to situace 
vyžadovala.

V čem by mohl být příkladem 
pro současného člověka? V čem 
by nás mohl inspirovat?

Neformálností, sociální citlivostí, 
smyslem pro humor, obětavostí. 
I angažovaností ve věcech obce 
a kraje – třeba organizováním kul-
turních akcí. Hovořil méně slovy, 
ale více skutky. 

Jak si Vy sám vysvětlujete pohy-
by kříže v Číhošti v r. 1949?

Dlouhá léta jsem byl pře-
svědčen o tom, že se jednalo 
o provokaci StB. Dnes, po pro-
studování veškerých archivních 
materiálů, srovnáním výpovědí 
estébáků, komunistických funkci-
onářů a po rozhovorech se svěd-
ky, jednoznačně tvrdím, že šlo 
o nevysvětlitelný jev. Nebylo totiž 
ani technicky možné, aby se křížek 
tak vychyloval do stran a navíc 
zůstal zkroucený v dost nepravdě-
podobné pozici. Ani estébákům 
– technické skupině – se při dvou 
rekonstrukcích nepodařil podvod-
ný mechanismus v Číhošti sestro-
jit. Pohyb, naklonění a zkroucení 
číhošťského kříže nebylo vyvoláno 
lidskou silou. Zůstane to již navždy 
zvláštním tajemstvím Vysočiny.

Mohl byste nastínit, jak probíha-
la Toufarova muka?

Doporučuji si přečíst moji kni-
hu, kde podrobně popisuji ono 
měsíční trýznění. Že to bylo děsivé 
a ohavné, netřeba zdůrazňovat. 
Josef Toufar přesto, že byl tak trá-
pen, ponižován a urážen, bez jídla 
a pití, do poslední možné chvíle 
odolával přesile a mlácení šesti sil-
ných a dobře živených estébáků. 
Tělem až do krve a smrti stvrdil to, 
co kázal a učil. To je přece maxi-
mální svědectví, které je přesvěd-
čivé. Toufar oslovuje skutky. Vůbec, 
celé jeho kněžství bylo ve znamení 
praktické pastorace, v sociální cit-
livosti a práci pro celou svěřenou 
obec. Žádné klerikální zapouzdře-
ní před hříšným světem, ale veselá 
otevřenost.

Je o Vás známo, že jste mluvil 
s některými vyšetřovateli P. Toufa-
ra. Mohl byste popsat tato setkání, 
jeho průběh, jak hodnotí události 
spojené s P. Josefem Toufarem? 
Ovlivnil později jejich život?

Prostudoval jsem jejich výpově-
di z 60. i 90. let i jejich personální 
spisy, ale osobně jsem delší dobu 
mluvil pouze s jedním z nich, veli-
telem instruktážní skupiny StB 
soudruhem Máchou. Měl pověst 
brutálního vyšetřovatele a přede-
vším on vraždil P. Toufara. Žil velmi 
zabezpečený a „pokojný“ život 

– dosáhl v 60. letech právnického 
titulu a působil na různých minis-
terstvech jako úředník. Dnes má 
luxusní důchod. Na otázku, zda-
li něčeho lituje, mi odpověděl: 
„Ano. Toho, že v životě jsem musel 
pracovat hodně v kancelářích 
a neužil si víc slunce a vzduchu.“  
Poznal jsem však, že je tím přípa-
dem, přesněji svojí temnou minu-
lostí, pronásledován jako nějakým 
zlým stínem. Nedával mu spát, 
měl doma plnou krabici výstřižků 
o tomto případu a stále se v ní 
přehraboval.  

Jak na zázrak reagovala samot-
ná církev? Jaké je stanovisko 
dnes?

Sám Josef Toufar chtěl, aby hra-
decký biskup ustanovil církevní 
komisi, která by případ důkladně 
prošetřila. K tomu ale nemohlo 
dojít, protože následný rychlý útok 
státního komunistického aparátu 
proti církvi byl tak masivní, že se 
to rovnalo decimaci církevních 
struktur – kláštery obsazeny, bisku-
pové internováni či jim bylo zne-
možněno veřejně vystupovat atp. 
A dnešní stanovisko? Josef Toufar 
je prohlášen za mučedníka církve 
a byl zahájen jeho beatifikační 
proces, tedy by mohl v dohledné 
době být prohlášen za blahosla-
veného a stát se součástí našich 
národních patronů, i když si mys-
lím, že už jím dávno je, neboť úcta 
k němu je živá a autentická.

Je možné v této problemati-
ce ještě něco dalšího a nového 
vybádat?

Ano, stále ještě nacházím nové 
a nové fotografie i dokumenty, 
ale již nemají povahu zásadních 
informací, spíš doplňků do celkové 
mozaiky. Vše, co bylo možné zjis-
tit z výpovědí pamětníků, svědků 
a o čem promlouvají archivy – to 
vše je k nalezení v mé knize Jako 
bychom dnes zemřít měli. 

Líbilo se Vám v Židlochovicích?
No jéje! Vše se prostupovalo 

– atmosféra v kostele Povýše-
ní sv. Kříže, organizační pokyny 
pana Hladkého, přátelsky otevře-
ný kněz P. Cebula, setkání s mým 
dávným spolužákem a velkým 
přítelem Josefem Dvořákem, který 
ve vašem kraji dnes žije, a v nepo-
slední řadě úžasní vinaři, manželé 
Doležalovi (nejedná se bohužel o 
přízeň), u kterých jsme společně 
koštovali víno a nějaký ten litřík 
výtečně jiskřivého jsme si od nich 
i odvezli – to vše láká k letnímu 
návratu.

Děkuji za rozhovor.

Uvedenou knihu – Jako bychom 
dnes zemřít měli – je možné ještě 
objednat na e-mailu: hladky.mar-
tin@seznam.cz.

Celý rozhovor si můžete přečíst 
na www.farnostzidlochovice.cz
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Pokus o identifikaci kamenné desky s reliéfem

Eduard Vyhlídal

V Regionálním turistickém infor-
mačním centru v Židlochovicích 
se již delší dobu nachází kamen-
ná deska, která je pozoruhodná 
tím, že o ní žádné informace ne-
jsou známy. Pokusme se několika 
hypotetickými úvahami přispět 
k její identifikaci.

Popis kamenné desky
Zmíněná deska tvaru obdélní-

ka je zhotovená z pískovce, tedy 
horniny nikoliv zdejší. Materiál byl 
zřejmě dovezen. Ale dílo mohlo 
být objednáno i mimo město, kde 
byl pískovec materiálem dostup-
ným. Rozměry kamenné desky 
jsou 61 x 38 x 12 cm. Zadní stěna 
je opracována na hrubo a nese 
stopy kamenického dláta. Boční 
stěny jsou jemnější. Nás ovšem 
zajímá především přední stěna 
– nositelka historického tajemství. 
Na ní je vytesán štít renesančního 
charakteru v reliéfu 4 cm vysokém 
o rozměrech 41 x 32 cm. Největší 
část plochy štítového pole zaují-
mají dvě zkřížené sekyry. Pro jaké 
řemeslo byly sekyry určeny, objas-
ňuje zbylá plocha štítu. Jsou na ní 
pod zkříženými sekyrami vytesány 
dva zkřížené nože, popřípadě 
nůž a ocílka na jeho broušení. Při 
takové sestavě nástrojů tak speci-
fického použití můžeme s jistotou 
říci, že majitel tohoto označení 
byl příslušníkem, ne-li představe-
ným řeznického cechu. V horní 
části štítu je vytesán letopočet 
1595. V dolní části pod štítem 
se nacházejí v obdélníkovém 
rámečku o rozměrech 11 x 32 cm 
tři písmena typu římské kapitály L, 
W, S. Písmena jsou oddělena troj-
cípými značkami. Jejich výška je 
8 cm. 

K čemu asi sloužila výše popsa-
ná deska?

Na první pohled člověka 
napadne, že deska je náhrobní 
kámen, svými rozměry vhodný 
k zazdění do kostelní či hřbi-
tovní zdi. Ale vypovídací hod-
nota výzdoby kamene se zdá 
na náhrobek příliš malá. Zdá se, 
že náhrobek to asi nebude. 
Kámen mohl plnit zcela jinou 
funkci – být domovním zname-
ním, jakýmsi vývěsním štítem dáv-
ného řezníka. Ale co ta tři záhad-
ná písmena a letopočet?

Písmena L W S
Připustíme-li, že kámen je 

domovní znamení, pak jako první 
přichází myšlenka, že v písmenech 
je zašifrováno jméno řezníka a tím 
i majitele domu, který deska zdo-
bila. Při ověřování této myšlenky 
byly jako neocenitelná pomůcka 

použity panem Fr. Horákem opsa-
né obecní účty ze 16. a 17. století 
a horenská kniha z let 1570–1686. 
Vodítkem práce s nimi bylo na-
jít v zápisech jméno a příjmení 
osoby začínající písmeny L a W. 
Po pročtení všech stránek shora 
uvedených materiálů přinesl ten-
to postup kýžený výsledek. V zápi-
se z roku 1583 v horenské knize se 
vyskytuje jméno Lorenc Wolfsec-
ker, židlochovický občan, ale nic 
více, žádné povolání ani určení 
bydliště. Ale povzbuzení k dalšímu 
pátrání to rozhodně bylo.

Vyvstala totiž otázka, zda je 
t e n t o 
zápis jmé-
na jediný 
v písem-
nostech, 
k t e r é 
m á m e 
k dis-
p o z i c i . 
A oprav-
du se 
p o d a ř i l o 
najít v tor-
zu židlo-
chovické-
ho urbáře 
z roku 1590 
opět jmé-
no Lorenc 
Wol f sec -
ker. Ale 
opět bez 
j a k ý c h -
koliv blíže 
určujících 
údajů. 

Na řadu 
přišla pro-
h l í d k a 
obecních účtů. Zde byl výsledek 
o něco lepší. V účtu z roku 1599 
zápis dávného písaře vypoví-
dá, že Lorenc Wolfsecker prodal 
obci 3 bečky vína po 22 zlatých 
k vyšenkování, při příležitosti hodů 
na svátek Povýšení svatého kříže. 

Byl tedy objevivší se L W nejen 
řezník, jak hlásal domovní štít, 
ale i provozovatel viničního hos-
podářství a obchodu s vínem, 
což v jeho době byla v Židlocho-
vicích činnost zcela samozřejmá, 
snad více než řeznictví.

I když byl Lorenc Wolfsecker 
židlochovický občan – soused, 
jak potvrzuje zápis z roku 1583, 
podle jména nebyl asi Čech. 
Jméno ukazuje na německý 
původ.

Snaha dozvědět se, z které-
ho domu v městečku kámen 
pochází, vedla logicky k dalšímu 
důležitému prameni vědomostí, 
a sice ke knize P. Jana Burka Histo-
rie židlochovských domů a jejich 
držitelů za léta 1609–1791. Tento 
materiál opět nezklamal. V textu 
Burkovy knihy se příjmení Wolfsec-
ker vyskytuje 26krát, ovšem jméno 

již není Lorenc a souvislosti výskytu 
jsou též jiné. Jméno Lorenc končí 
v zápisech rokem 1599.

Dalším jménem u příjmení 
Wolfseker je jméno Toman. Toman 
Wolfseker se v Burkově knize připo-
míná 15krát v letech 1616 až 1623. 
Ale opět ani jednou s udáním 
jakéhokoliv řemesla. Na zápisech 
však zaujme, že Toman je uvá-
děn vždy jako ručitel při koupích 
či prodeji nemovitostí židlochovic-
kých občanů nebo jako svědek 
na svatebních smlouvách. Titulo-
ván bývá jako vážený, poctivý, 
opatrný apod. soused. 

K o m u 
čest, tomu 
čest, ale ta 
s a m a 
n e s t a č i -
la k tak 
d ů l e ž i t é 
f u n k c i , 
jakou měl 
na teh-
d e j š í c h 
smlouvách 
r u č i t e l 
( rukojmí) , 
k t e r ý 
za plnění 
podmínek 
uzav řené 
s m l o u v y 
ručil svým 
majetkem. 
Byl tedy 
T o m a n 
Wolfseker 
b o h a t ý , 
pož ívaj íc í 
v městeč-
ku veřejné 
v á ž n o s t i 

a úcty. Vždyť v roce 1619 byl jed-
ním z radních městečka. Bohužel 
žádný zápis neudává, který dům 
a vinohrady, po případě jiné 
nemovitosti, vlastnil. O konci živo-
ta Tomana Wolfsekera se dovídá-
me ze zápisu z roku 1623 o prodeji 
domu po jeho vdově Oršile a ze 
zachovaného obsáhlého soupisu 
jeho pozůstalosti. 

Ale to ještě není konec 
Wolfsekerů v Židlochovicích. 
Zápis z roku 1629 uvádí, že jistý 
Partl Wolfseker odpouští Jakubu 
Konstantinovi 30 zlatých dluhu. 
V následujících 8 zápisech figuru-
je Partl, někdy psaný Bartl i Barto-
loměj, stejně jako jeho předchozí 
příbuzný jako ručitel, prodejce 
i nabyvatel nemovitostí v městeč-
ku. Provozoval-li štítem na kameni 
vyznačené řemeslo, není známo. 
Ale v letech 1635–1638 byl na zám-
ku klíčníkem. V roce 1641 proběh-
lo před samosprávou městečka 
finanční vyrovnání po zemřelém 
Partlu Wolfsekerovi, čímž jméno 
Wolfseker ze zápisů v Burkově 
knize i jiných nám dostupných 
materiálech mizí. Snad písmena 

L W vydala své tajemství.
Zbývá ještě určit význam písme-

ne S. Jedna z možností se nabízí 
tato. Burk u příjmení Wolfseker 
uvádí též příjmení Seker, což může 
být přezdívka, odlišující Lorence 
od ostatních Wolfsekerů, neboť 
příjmení Seker se v žádném zápi-
se nevyskytuje. Další vysvětlení by 
mohlo znít takto. V roce 1607 pod-
le zápisu v horenských registrech 
kupuje Pavel Wolfseker z Vojkovic 
v židlochovických vinohradech 
půl achtele vinohradu. Wolfseke-
rovi byli tedy také ve Vojkovicích. 
Je pravděpodobné, že Lorenc 
Wolfsecker přišel do Židlochovic 
právě z Vojkovic a chtěl se třeba 
z obchodních důvodů od vojko-
vických jmenovců odlišit. Proto 
připojil ke svému příjmení pří-
domek židlochovický, němec-
ky Seelowitzer a odtud ono S. 
Je třeba podotknout, že písmeno 
S bohužel není začátkem slova 
řezník v češtině ani němčině.

Je také možné, že zkoumaná 
písmena mohou být začátky slov 
nám dnes neznámého, třeba 
cechovního či rodinného hesla, 
ale také třeba obchodního slo-
ganu. Ale i bez souvislosti s kame-
nem Wolfsekerové byli skuteční 
lidé žerotínských Židlochovic.

Letopočet 1595
Co může znamenat v souvis-

losti se jménem Lorence Wolfsec-
kera letopočet 1595? Možností je 
pro naše použití několik: příchod 
Lorence do Židlochovic, ukon-
čení stavby domu, na němž byla 
deska umístěna, zahájení řeznic-
ké živnosti nebo zvolení starším 
řeznického cechu. Významů 
letopočtu je jistě daleko více, ale 
těch se již nedopátráme. Můžeme 
o nich tak jako o významu písme-
ne S jen spekulovat. 

Závěr
Náš identifikační pokus je u kon-

ce. Nezbývá než ze zjištěných sku-
tečností udělat závěr.      Kamen-
ná deska sloužila jako označení 
domu židlochovického občana 
německé národnosti, který pro-
vozoval řeznické řemeslo. Jeho 
jméno bylo Lorenc Wolfseker 
s přídomkem ze Židlochovic. 
Jeho aktivity v městečku začínají 
rokem 1595.

Deska je hmotnou památkou na 
příznivé období v historii Židlocho-
vic, kdy panství vlastnili a moud-
ře spravovali Bedřich a Jan Diviš 
ze Žerotína. Je to památka na 
každodenní život městečka, jakýsi 
protipól k památkám na zemřelé 
té doby (hrobka Žerotínů, náhrob-
ní kameny na hřbitově) a neměla 
by přijít nazmar.

Foto: Lenka Betášová

Z_01_2014.indd   9 30.12.2013   13:26:04



1564
Jan Ždánský ze Zástřizl  odka-

zuje židlochovické panství Fridri-
chovi ze Žerotínů. Pro městečko 
tak nastává další doba jeho roz-
květu. Vodní tvrz byla přestavě-
na na renesanční zámek.

1684
Na faře se začínají zapisovat 

všechna důležitá data jednotli-
vých obyvatel (narození, sňatky, 

Čtyřka v dějinách Židlochovic - 1. část

úmrtí apod.) do matričních knih. 
(Z těchto dokladů čerpal pozdě-
ji židlochovický farář P. Jan Burk 
prameny k sepsání obsáhlého 
kronikářského díla Historie židlo-
chovických domů a jejich držite-
lů za léta 1609–1791.)

1764
4. ledna 1764 potvrdil nový 

majitel židlochovického pan-
ství kníže Karel Maximilián z Dit-
richštejna všechna privilegia 
Židlochovic včetně viničních 
práv z roku 1402. V Židlochovi-
cích opravil farní i vyhořelý sta-

rý kostel (dnes zvonici); upravil 
zámecký park tak dokonale, 
že byl považován za nejkrásnější 
na Moravě. Prodal žerotínský špi-
tál (na Strejcově sboru) a vysta-
věl nový i s kaplanským bytem 
(u kostela). Do jeho doby spa-
dají reformy císaře Josefa II., kdy 
městečko ztratilo své gruntovní 
knihy a hrdelní právo. Zemřel 
v říjnu 1784.

1904
Město založilo chlapecký sirot-

činec, který vydržovalo ze svých 
prostředků.

1914
Když byl v Židlochovicích 

dostavěn v Nosislavské ulici 
Obecní dům a ten dne 4. ledna 
1914 slavnostně vysvěcen, byl 
okamžitě propůjčen české ško-
le, která potřebovala učebny.  
A zůstal školou na dlouhá dese-
tiletí.

 Z kroniky Ozvěny věků a dní
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Mgr. Karel Vavřík

Nedávno jsem zcela náhod-
ně dostal šestistránkový strojo-
pis Průvodce židlochovickým 
zámkem, zpracovaný bývalým 
zámeckým kastelánem E. Ben-
dou v roce 1975. Je to šestistrán-
ková instruktáž, vypracovaná 
pro příležitostné průvodce, na-
psaná tzv. perličkovým písmem 
na průklepovém papíru. Bendo-
va instruktáž, na rozdíl od jiných 
autorů, je poměrně dosti obsáh-
lá a není vyloučeno, že může být 
některý z průklepů podnes použí-
ván. Vzhledem k tomu, že byla 
autorem sepsána v době norma-
lizace, není v ní ani slovem zmín-
ka o Masarykových pobytech 
v zámku a zcela také chybějí 
informace o španělské královně 
Marii Kristině. Což lze autorovi, 
s ohledem na  tehdejší politickou 
situaci, jistě prominout.  

Poněkud závažnější je však 
omyl, který uvádí autor při pří-
ležitosti prohlídky obrazárny. 
V textu uvádí, že nad krbem je 
obraz, který „představuje krále 
Augusta II. zvaného Silný - byl 
také polským králem. Byl velmi 
prostopášný – měl 326 legitim-
ních dětí.″

Zajisté se podobné úda-
je každému průvodci dob-
ře vykládají a návštěvník si je 
se zbystřenou pozorností doce-

la rád vyslechne. V tomto pří-
padě jde však o nesprávný 
výklad a historický omyl, na kte-
rý mne už dříve také upozornil 
prof. MUDr. P. Wendsche.

V obrazárně nad krbem je umís-
těn obraz polského krále Augusta 
III., což byl syn zmíněného prosto-
pášného Augusta II. Silného. (Je 
důležité připomenout, že August 
III. byl otcem arcivévody Alber-
ta, majitele zámku od roku 1819 
do roku 1822. Proto je také obraz 
umístěn na židlochovickém zám-
ku.) August III. (1696–1763) byl 
původně vychován jako protes-
tant. Když však měl být koruno-
ván v r. 1712  na polského krále, 
musel, podobně jako jeho otec, 
konvertovat ke katolictví. (Od té 
doby byli až do r. 1918 všichni 
saští panovníci katolíci.) Byl také 
velkoknížetem litevským a navíc 
ještě saským vévodou a kurfiř-
tem (jeden ze sedmi panovníků 
v německé říši, který byl opráv-
něn volit císaře), kde byl znám 
pod jménem Fridrich August II. 
Po jeho smrti skončila personální 
unie Saska s Polskem. 

Vraťme se ještě k Augusto-
vi II., zvanému Silný, který byl, 
jak zmínil E. Benda, prostopáš-
ný. August II. Silný měl opravdu 
326 nelegitimních dětí (nikoliv 
legitimních, jak uvádí Benda). 
Dokonce internetová encyklo-
pedie Wikipedie uvádí nějakou 
desítku nelegitimních dětí navíc.  
Své přízvisko „Silný“ neobdržel 
vzhledem k počtu potomků, ale 
s ohledem na svou tělesnou sílu; 
aby to obhájil, nechal si zaproto-
kolovat, že 15. února 1711 pře-
lomil holýma rukama koňskou 
podkovu. Jako celá jeho rodi-
na byl evangelického vyznání, 
byl však zvolen polským králem 
a podmínkou převzetí polského 

August II., nebo August III.?

Mgr. Karel Vavřík trůnu byla konverze ke katolictví. 
1. června 1697 tedy August kon-
vertoval a v Krakově byl koruno-
ván za polského krále (August 
II. Silný, polsky August II. Mocny 
1670–1733). Jako polský král 
během své vlády zemi naprosto 
zruinoval. 

 V Sasku se August II. snažil, 
na rozdíl od Polska, vládnout 
absolutisticky, ale jeho přehna-
né finanční nároky na stavební 
činnost a pořádání dvorských 
slavností podle nedostižného 

francouzského vzoru zemi eko-
nomicky zcela vyčerpaly. K tomu 
je třeba podotknout, že August 
II. ještě jako mladý princ navštívil 
palác Ludvíka XIV. ve Versailles, 
což poznamenalo jeho život 
a ovlivnilo později jeho způsob 
vedení státu. Přeměnil Drážďa-
ny, hlavní město Saského kurfiř-
ství, v jedno z nejkrásnějších měst 
Evropy. K jeho velkým zásluhám 
náleží i založení výroby porcelá-
nu v Míšni.

August III. na obraze v židlochovickém zámku. | zdroj: Wikipedie
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PRODEJ
Prodám zahrádku 420 m2 s podsklepenou 
chatkou v zahrádkářské kolonii „Pastvis-

ka“, katastrální území Židlochovice. 
Cena dohodou.Telefon: 602 554 137

KOUPĚ
Koupím byt 2-3 + 1 nebo menší domek v Židlo-

chovicích a v okolí do 10 km. 
Stěhování. 

Tel.: 739 883 118

Není to tak dávno, kdy se při 
rekonstrukci střechy budovy staré 
fary v Modřicích nalezl domněle 
ztracený farní a děkanský archiv, 
který obsahoval písemnost 
dokonce z přelomu 13. a 14. sto-
letí, pergamenový dvojlist opisu 
vrcholného díla Historia Scholas-
tika Petra Comestora z konce 
12. století. 

V roce 2009 se podařilo něco 
podobného na faře v Židlocho-
vicích. Význam nálezu svazků 
starých nečitelných archů a knih 
odhadli v jarních měsících  staveb-
ní dělníci, kteří neváhali a osobně 
se vzorkem dokumentů navštívili 
Státní okresní archiv Brno-venkov 
v Rajhradě. Nalezené dokumen-
ty byly se svolením pana faráře 
podvakrát s půl ročním odstu-
pem převezeny v několika bed-
nách do Rajhradu. V Moravském 
zemském archivu v Brně byly ste-
rilizovány v autoklávu, speciálním 
zařízení na zničení všech plísní 
a mikroorganizmů. Po návratu do 
Rajhradu se materiály mechanic-
ky očistily ve vzduchové digestoři 
a pak putovaly k odbornému 
archiváři, který měl úkol provést 
prvotní průzkum a sestavit proza-
tímní soupis.

Objevený archivní materiál 

o míře téměř 5 běžných met-
rů značně obohatí nejen dějiny 
města Židlochovic, ale také jeho 
širokého okolí. Doplněk do fondu 
Farní úřad Židlochovice z let 1701-
1960 tvoří 65 knih evidenčních 
(například soupisy duší farnosti), 
13 jednacích protokolů, 1 reper-
tář, 17 kartonů spisů, 53 účetních 
knih, 2 kartony účetního akto-
vého materiálu a čtyři kartony 
ostatních materiálů, jakými jsou 
například rukopisy kázání a mezi 
farními písemnostmi nečekaně 
kvalitní sbírka map. 

Z farních materiálů týkajících 
se Židlochovic, Vojkovic, Unkovic 
a Žabčic byly vytříděny písem-
nosti židlochovického děkanství 
z období let 1801–1943, do jehož 
správního obvodu náležely napří-
klad v roce 1916  farnosti Poho-
řelice, Vranovice, Přibice, Ivaň, 
Židlochovice, Přísnotice, Měnín, 
Blučina, Nikolčice, Křepice, 
Nosislav, Újezd, Vážany a Šarati-
ce. Archivní fond Děkanský úřad 
Židlochovice byl v rajhradském 
okresním archivu nově zřízen prá-
vě díky tomuto nálezu. Obsahuje 
4 úřední knihy včetně děkanské 
matriky, 14 jednacích protokolů 
a 10 kartonů spisů.

V židlochovických materiálech 
se nenalezl text slavného středo-
věkého exegeta jako v Modři-
cích. Velké překvapení ovšem 
způsobila již zmíněná sbírka origi-

Objev sbírky map z 18. a 19. století na židlochovické faře

Mgr. Ivo Durec
nálních tisků map z 18. a 19. sto-
letí. Sada 29 složených, poměrně 
zachovalých map byla prozatím-
ně rozdělena na tři části. Mapy 
vydané Janem Baptistou Homa-
nnem a jeho dědici v Norimberku 
přibližně v letech 1720 až  1793 
(14 kusů), mapy  krajů v Čechách 
vydané Antonem Elsenwange-
rem v Praze v roce 1794 (6  kusů) 
a ostatní mapy z 2. poloviny 19. 
století (9 kusů). Bohužel většina 
exemplářů je částečně mecha-
nicky poškozená, například 
z velmi cenné mapy Egypta 
(AEGYPTUS HODIERNA…) s origi-
nálním kolorováním z roku 1720 se 
dochovala pouze utržená spodní 
polovina.  Archiv v Rajhradě si dal 
do plánu všechny mapy postup-
ně restaurovat a konzervovat 
podle nejmodernějších postupů. 
V blízkém čase se uvažuje uspo-
řádat výstavu s názvem „Mapy 
Jana Baptisty Homanna z fondů 
rajhradského okresního archivu“, 
protože další Homannovy mapy 
např. moravských krajů jsou 
ve velmi obsáhlém a jedinečném 
souboru map PhDr. Karla Uhla,  
který je v archivu uložen ve sbírce 
map a plánů signatury F-9. 

Jan Baptista Homann (1664–
1724) byl významným německým 
vydavatelem a nakladatelem 
map. Za svoje zásluhy v tomto 
oboru se stal v roce 1715 členem 
Královské společnosti nauk v Berlí-

ně. Petr Veliký jej jmenoval v roce 
1723 svým agentem a Karel VI. 
dvorním geografem. Během 
svého kartografického působe-
ní vydal na 200 map a atlasů, 
hlavně kopií nizozemských a fran-
couzských originálů. Po jeho smrti 
vedl nakladatelství jeho syn Jan. 
Firma Homann a dědicové zanik-
la v roce 1848. 

Závěrem příspěvku je nutné 
položit otázku, jak je možné, 
že taková sbírka map byla sou-
částí židlochovických farních 
písemností. Ve 40. letech XX. sto-
letí byl farářem v Židlochovicích 
RNDr. Metoděj Sláma. Titul dokto-
ra přírodních věd nám navozuje 
myšlenku, že akademicky vzděla-
ný kněz měl ve starých mapách 
osobní zálibu. Hlubším studiem 
farních písemností a dochova-
né soukromé korespondence 
by mohla být tato domněnka 
v budoucnu potvrzena. Ovšem 
až po odborném archivním zpra-
cování objevu. Jedním z nepří-
mých důkazů navržené hypotézy 
jsou různé účty z doby Slámova 
židlochovického působení, které 
byly ve složených mapách nale-
zeny.   

(Poznámka: Zájemci mohou 
zhlédnout mapy v SOA Rajhrad 
v katalogu nalezených map 
z fondu E-53, Farní úřad Židlocho-
vice.) 

Výzva:
Máte-li námět na reportáž nebo informaci, která by mohla zajímat občany Židlochovic, tak nás nevá-
hejte kontaktovat na emailové adrese infokanal@zidlochovice.cz
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11.1., 10:00 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Koledování probíhá za každého počasí – sněžení, déšť, mráz, závěje.
pořádá: Skauti a ZŠ Židlochovice

11.1., 15:00 - 18:00 | ZDOBÍME ROBÁTKO
Všichni jsou srdečně zváni na výtvarné setkání, jehož cílem bude 
vyzdobit Robátko. 
přihlášky:  do 10.1. na info@mcrobatko.cz
info:  www.mcrobatko.cz. 

11.1., 20:00 | PYŽAMOVÝ PLES
Hraje skupina VEBRABAND.
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

12.1., 9:00 | SQUASHOVÝ TURNAJ
Informace a přihlášky ve fitness nebo na tel. 774 348 637
startovné: 50,- Kč/osobu
občerstvení: zajištěno, ceny pro vítěze
pořádá: Orel Židlochovice
místo: Orlovna, squash centrum

18.1., 20:00 | 2. SKŘIVÁNČÍ PLES
pořáda: ŽDS Skřivánek
místo: Masarykův kulturní dům

19.1.,15:00-17:00 | HELE LIDI
Ve výchovně vzdělávacím programu se zdravé děti formou hry a 
vzájemné spolupráce seznámí s životem nevidících lidí. Nevidící lek-
toři ukážou dětem chůzi s bílou holí, seznámí je s Braillovým písmem, 
děti projdou zvukovou cestou a vyzkouší si možnosti svého hmatu. 
Součástí programu je i modelování z hlíny pod vedením nevidícího 
lektora. Pro děti od 3-8 let. Kapacita omezena. 
vstupné:  25 Kč/členské dítě, 50 Kč ostatní. 
přihlášky: do 18. 1. na info@mcrobatko.cz
info: www.mcrobatko.cz

25.1., 20:00 | MĚSTSKÝ PLES
pořádá: Město Židlochovice
vstupné: 190 Kč
místo:  Masarykův kulturní dům

29.1.,13:00 - 17:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
V 16.00 hodin budou zájemcům podány na společné schůzce infor-

Kulturní kalednář - leden 2014
mace o studiu a přijímacím řízení.
Srdečně zveme zejména žáky 5. tříd základní školy a jejich rodiče.
pořádá: Gymnázium Židlochovice
info: 547231476, gymnzidlo@volny.cz, www.gymnzidlo.cz

PŘIPRAVUJEME:
1. 2.| HASIČSKÝ PLES
pořádá: SDH Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

7. 2., 20:00 | 15. SPOLEČENSKÝ PLES GYMNÁZIA
K tanci a poslechu hrají skupiny Fantazie, Snails a cimbálovka Vonica. 
Slavnostní zhájení plesu - polonéza. Tombola. Občerstvení zajištěno.
pořádá: Gymnázium Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

8. 2. | DĚTSKÝ KARNEVAL
místo:  Masarykův kulturní dům

inzerce
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