
červenec/srpen 2014 ROČNÍK XXXVIII www.zidlochovice.cz

Zvýšený dopravní provoz 
v Židlochovicích

INFORMACE Z RADNICE SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Chystáme se na gymnaestrá-
du v Helsinkách

HISTORICKÉ OKÉNKO
Ze zápisků židlochovického 
občana p. Tomáše Blažka 
z 1. světové války

ROZHOVOR
Rozhovor s ředitelem Dřevo-
monty Milanem Řežábkem

>> strana 3 >> strana 5 >> strana 8 >> strana 10

číslo 7/8

Zpráva o vývoji regulace hazardu v Židlochovicích

Vlastimil Helma

I když město Židlochovice 
schválilo vyhlášku o zákazu haza-
rdu ve městě již v závěru roku 
2011, doposud se nám – přede-
vším kvůli nečinnosti ministerstva 
financí – hazard ve městě úplně 
vymýtit nepodařilo. Začátkem 
června jsme proto zaslali na 
ministerstvo dopis s dotazem na 
vývoj řešení zákazu hracích auto-
matů na území našeho města.

Výběr z dopisu zaslaného 
ministerstvu financí a ministrovi 

Žádost o poskytnutí informací 
o řízeních a o zaujetí stanoviska k 
tzv. „kvízomatům“

Zastupitelstvo města Židlocho-
vice dne 21. 12. 2011 schválilo 
vyhlášku, kterou se zakazuje pro-
vozovat výherní hrací přístroje, 
interaktivní videoloterní termi-
nály a jiné podobné hry. Poté, 
co město Židlochovice uspělo u 
Ústavního soudu České republiky 
s komunální ústavní stížností, bylo 
Ministerstvo financí ČR povinno 
zahájit přezkumná řízení povo-
lení vydaných na území města 
Židlochovice a příslušná povolení 
zrušit..

Rádi bychom vás touto cestou 
požádali o poskytnutí informa-
cí o následujících přezkumných 
řízeních a o sdělení informací, v 
jakém stádiu se nachází vymeze-
ná správní řízení. 

V období od rozhodnutí Ústav-
ního soudu České republiky, tj. od 
18. 06. 2013, nám byla doručena 
rozhodnutí o zrušení umístění cel-
kem 20 ks koncových zařízení na 
území města Židlochovice. Od 
doručení rozhodnutí ze dne 02. 
09. 2013 nám již nepřišla žádná 
informace, že by byly činěny další 
úkony směřující k ukončení těch-
to řízení. Tento stav považujeme 
za zcela nežádoucí, zvláště když 
Ústavní soud České republiky 

autoritativně uložil Ministerstvu 
financí ČR tato řízení zahájit a 
provést a příslušná povolení zrušit. 
S ohledem na dosavadní průběh 
řízení nabývá město Židlochovi-
ce dojmu, že Ministerstvo financí 
je opět nečinné a v daných říze-
ních nepostupuje.

Dne 14. 4. 2014 byla na území 
města Židlochovice provedena 
Specializovaným finančním úřa-
dem kontrola provozoven umož-
ňujících sázkové hry a tzv. kvízo-
maty, a to na základě podnětu 
města Židlochovice. Při kontrole 
byl v provozovně Ňuňál zjištěn 
provoz 2 ks kvízomatů, v pro-
vozovně Bar Liverpool zjištěn 
provoz 2 ks kvízomatů a v pro-
vozovně Kvíz bar zjištěn provoz 
4 ks kvízomatů. Dle našich infor-
mací jsou kvízomaty provozo-
vány na území města Židlocho-
vice bez jakéhokoliv povolení. 
Žádáme vás o zaujetí stanoviska 
k tzv. „kvízomatům“, z něhož by 
vyplynulo, zda se jedná o vide-
oloterijní terminál nebo výherní 
hrací automat. Vaše stanovisko 
bude rozhodné pro další postup 
města Židlochovice ve věci 
tzv. „kvízomatů“.

Děkuji a jsem s pozdravem, 
Vlastimil Helma, starosta města 
Židlochovic

Po doruřčení dopisu na Minis-
terstvo byla městu zaslána roz-
hodnutí, která k 30. červnu 2014 
ruší provoz všech videoloterijních 
terminálů s výjimkou pěti přístrojů 
v bistru U Sedláčků, Strejcův sbor 
112. Těchto pět terminálů nebylo 
dosud vyřešeno z důvodu formál-
ních pochybení úředních osob 
na ministerstvu financí ČR (nedo-
držení zákonné lhůty). Ve smyslu 
těchto rozhodnutí byla uzavřena 
herna Liverpool.

Následně jsme obdrželi odpo-
věď z Ministerstva financí ČR, ve 
kterém nám potvrdili rušení hra-
cích přístrojů a přislíbili pomoc při 
odstraňování kvízomatů z provo-
zoven ve městě. Ty jsou pro napl-

Kvízový automat |zdroj:  webové 
stránky Ministerstva financí ČR

4. ČTVRTLETÍ 2011
NÁZEV PROVOZOVNY ADRESA POČET ZAŘÍZENÍ

Hostinec Milton Kpt. Rubena 4

Truck bar Sídl. Družba 10

Národní dům nám. Míru 25

Bistro Markétka Komenského 10

U Sedláčků Strejcův sbor 112 5

Bar Liverpool Komenského 7

Pivnice náměstí náměstí Míru 4

Nonstop Ňuňál nám. Míru 21 6

Celkem 71

15. ČERVNA 2014
NÁZEV PROVOZOVNY ADRESA POČET ZAŘÍZENÍ

Kvíz bar Sídl. Družba 4 kvízomaty

Národní dům nám. Míru 7 (do 30. 6. 2014)

U Sedláčků Strejcův sbor 112 5

Nonstop Ňuňál nám. Míru 21 1 kvízomat

Celkem 12

Výskyt automatů v Židlochovicích v roce 2011 a letos

nění základních znaků charakte-
rizující loterie a jiné podobné hry 
(vklad, náhoda a možnost výhry) 
nelegální. Město tedy v současné 
době mapuje provoz těchto pří-
strojů, pořizuje fotodokumentaci 
této nelegální činnosti, aby bylo 
na následná řízení připraveno 
a mohlo být těmito dokumenty 
nápomocno.

Je to další krok k naplnění 
městské vyhlášky. Zbývá už jen 
vypořádat se se zbylými pěti lote-
rijními terminály a nově instalova-
nými kvízomaty, a hazardu tak v 
Židlochovicích konečně odzvoní.
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Zaznamenali jsme ...
V den stého výročí sarajevské-

ho atentátu, záminky k začát-
ku 1. světové války, 28. června 
v 16 hodin pořádaly Farnost Řím-
skokatolické církve v Nosislavi 
a Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Nosislavi Cestu 
od pomníku k pomníku. U obou 
pomníkú se věřící pomodlili a při-
pomenuli si stoleté varování, že 
pro lidské šílenství a hřích muselo 
zemřít tolik nosislavských občanů. 
Přemýšleli také o tom, proč někdo 
byl ochoten obětovat život za svo-
bodu národa. Zároveň se pokusili 
na chvíli překonat, že kdysi nebylo 
v Nosislavi možné vztyčit pomník 
jediný...

Pawel Cebula 
a Ondřej Macek

6. června 2014 uspořádalo 
město Židlochovice ve spoluprá-
ci s Českým zahrádkářským sva-
zem Židlochovice a s podporou 
Vinařského fondu seminář „Vinař-
ství očima Židlochovicka a Dol-
ního Rakouska“ se zaměřením 
na cabernetové odrůdy pro růžo-
vá a červená vína. 

Seminář se uskutečnil v Masa-
rykově kulturním domě za účas-
ti 40 posluchačů. Na semináři 
vystoupili: Ing. Ivana Flajšingero-
vá, Ph.D. s přednáškou Ampe-
lografie cabernetových odrůd 
a jejich rozšíření v České republice, 
doc. Ing. Pavel Pavloušek, CSc. 
s tematikou moderní sklepní tech-
nologie pro růžová a červená 
vína a Ing. Karel Hanák z rakous-
kého Klosterneuburgu, který hovo-
řil o moderní agrotechnice pro 
cabernetové odrůdy. Po přednáš-
kách probíhala diskuze na dané 
téma, v níž přednášející odpoví-
dali na dotazy posluchačů. 

Závěrem mohli účastníci ochut-
nat 30 vzorků vína cabernetových 
odrůd. Seminář připravil a uváděl 
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Jan Šotnar 

Je velmi záslužné, že si někteří 
letošní studenti židlochovického 
gymnázia, stejně jako řada jejich  
předchůdců, vybrali maturitní 
práce z historie. Tak např. okta-
vánka Kristýna Hochmanová 
popsala Zaniklé vsi na Židlocho-
vicku. Neméně zajímavá jsou 
i další témata. Absolvent Vít Funk 
se ve své maturitní práci dosti 
podrobně věnuje historii i součas-
nému stavu československého 
národního pokladu a Valentina 
Aulisa vytvořila práci o bande-
rovcích. Všichni tři také reprezen-
tovali s těmito pracemi židlocho-
vické gymnázium v krajském kole 
Středoškolské odborné činnosti. 
Všechny uvedené maturitní prá-
ce byly zpracovány za odborné-
ho vedení Mgr. Dany Švarzberge-
rové. Zájemci se mohou s těmito 
pracemi seznámit na stránkách 
Gymnázia Židlochovice http://
test .gymnzidlo.cz/predmety.
php?ctg=12. 

Nově postavenou Jurkovičo-
vu rozhlednu podle původních 
plánů skvělého architekta a 
další zajímavá videa naleznete 
na http://www.youtube.com/
watch?v=yaLX5QtW7xA.

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 30. 5. 2014
RM ukládá: 

uzavřít dodatek k smlouvě 
o dílo na dodávku chybějící 
kamenné dlažby na ulici Husova 
s firmou Swietelsky 

RM schvaluje: 
přijetí dotace ve výši 

62 033 Kč na základě smlouvy 
č. 024668/14/ORR o poskytnutí 
dotace z rozpočtu JMK v rámci 
programu: „Podpora udržování 
čistoty cyklistických komunikací 
a úpravy běžeckých lyžařských 
tratí v Jihomoravském kraji v 
roce 2014“ 

RM rozhodla: 
omezit rychlost v lokalitě 

„Coufalíkovo náměstí“ na 30 km 
za hodinu 

zachovat reklamní poutač 
Adosy a.s., sídlo firmy Zastávec-
ká 1030, 665 01 Rosice, a vydat 
souhlas se zvláštním užíváním 
veřejného prostranství do 30. 4. 
2015  

uzavřít nájemní smlouvu 
na pozemky na koupališti p. č. 
KN 1480/17, 1480/23, 1480/26 
v k. ú. Vojkovice u Židlochovic za 
2 Kč/ m2 

osadit vjezdy do Židlochovic 
upozorňující cedulí na měření 
radarem v obci  

z důvodu přidělení korekce 
dotace ve výši 25 % na akci Pro-
tipovodňová opatření města Žid-
lochovice 

uzavřít dohodu o ukončení 
smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2013 
s firmou ELSPET s.r.o. na realizaci 
zakázky Protipovodňová opatře-
ní města Židlochovice  

vyhlásit nové výběrové řízení 
na dodavatele veřejné zakázky 
Protipovodňová opatření města 



















Židlochovice  
uzavřít smlouvu o výpůjčce 

s Mateřskou školou Židlochovice, 
okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem sídl. Druž-
ba 673, 667 01 Židlochovice, IČO: 
710 01 531 na stavby a pozemky 
užívané MŠ 

zveřejnit záměr prodeje oplo-
cené části parcely p. č. KN 
1324/1 v k. ú Židlochovice před 
domem Palackého č. p. 751, 
667 01 Židlochovice, vyzvat 
žadatelku k zajištění zpracová-
ní oddělovacího geometrické-
ho plánu pro oddělení parcely 
a ukládá požádat finanční výbor 
o navržení kupní ceny 

zapůjčit sportovní areál, 
Nádražní 126, Židlochovice, 
Fotbalovému klubu Židlochovi-
ce; smlouvu o výpůjčce uzavřít 
na dobu určitou od 1. 7. 2014 
do 30. 6. 2015 

žádosti o posunutí termínu 
otevření malého bazénu a brouz-
daliště k 15. 6. 2014 nevyhovět 

RM schvaluje: 
přijetí rozpočtového opatření 

č. 6 rozpočtu r. 2014 
přijetí dotace z Jihomorav-

ského kraje z dotačního titulu 
Zkvalitnění služeb TIC v Jihomo-
ravském kraji v roce 2014, ve výši 
56 000 Kč 

RM nesouhlasí: 
s uhrazením doplatku za pře-

dání neúplné PD na akci „ZŠ Žid-
lochovice – Areál volného času“ 
v částce 25 000 Kč bez DPH 

RM souhlasí: 
s uhrazením doplatku za 

předání neúplné PD na akci 
„ZŠ Židlochovice – Areál volného 
času“ v částce 6 363 Kč bez DPH 

















při započítání penále dle SoD 
za pozdní dodání 
RM bere na vědomí: 

zprávu o průběhu projektu 
Zvýšení kvality veřejných služeb 
MěÚ Židlochovice 

zprávu o připravenosti koupa-
liště 

zprávy členů pracovních sku-
pin projektu ITI brněnské metro-
politní oblasti

Výběr z usnesení RM 13. 6. 2014
RM rozhodla:

provést opravu částí komuni-
kací v rozsahu dle popisu:

v ulici kpt. Rubena – část 
odstavného pruhu mezi ulicemi 
Dvořákova – Jiráskova var. II 

Coufalíkovo náměstí – doplně-
ní živičného povrchu 

Nádražní – živičný povrch 
na prašné cestě k vile

v souvislosti s výběrem doda-
vatele služeb zakázky Úklid MěÚ 
Židlochovice, budova Nádražní 
750: v souladu s doporučením 
hodnotící komise vybrat jako 
vítězného dodavatele STOP-
RO servis s. r. o.

uzavřít smlouvu o dílo na rea-
lizaci akce: „ZŘÍZENÍ PŘECHODU 
PRO CHODCE NA ULICI ZÁMEC-
KÉ V ŽIDLOCHOVICÍCH“ s firmou 
AKZ Stavby spol. s r. o. Polní 18, 
664 44 Ořechov

RM ukládá:
vyhlásit výběrové řízení na 

dodavatele e-aukce pro nákup 
energií města

RM povoluje:
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle 

článku 4, a to pořádání akce 
„Židlochovice ŽIVĚ“ ve dnech 
27. a 28. 6. 2014 s konáním 
po oba dny do 00:30 hod.























Vybrané události řešené strážníky v květnu 2014 

Milan Šebek
vedoucí strážník

Strážníci městské policie 
kontrolovali dodržování zaví-

rací doby restaurací a heren 
ve městě  Židlochovice, kte-
rá je stanovena vyhláškou 
na 02:00 hodin

vyjížděli dvakrát na oznámení 
o rušení nočního klidu  

odchytli tři psy; u jednoho psa 
nebyl zjištěn majitel, a proto byl 
převezen do útulku

řešili tři podnapilé osoby a jed-
noho muže pod vlivem návyko-









vé látky v Židlochovicích  
přistihli muže, který po vloupa-

ní do bagru usnul v jeho kabině 
probudili muže, který spal 

uprostřed křižovatky na obchva-
tu Hrušovan 

řešili okradení opilého muže 
v Žabčicích 

provedli besedu pro děti 
na ZŠ v Židlochovicích 

řešili dodržování předepsané 
rychlosti vozidel v obci Blučina, 
Vojkovice, Žabčice a Moutnice 

společně s PČR kontrolova-
li podávání alkoholu mladist-
vým v restauracích a hernách 
ve městě Židlochovice a v okol-
ních obcích 













prověřovali oznámení o týrání 
psa 

asistovali záchranné službě 
při pádu muže z půdy v Žabči-
cích 

v nočních hodinách zabezpe-
čovali kontrolu při rekonstrukci 
koupaliště v Blučině 

vykázali prodejce, kteří nabízeli 
levnou energii v Židlochovicích 

pátrali po pohřešovaném muži 
v Židlochovicích 

v letních měsících se zaměří 
na dodržování předpisů při jíz-
dě na kole, budou kontrolovat 
dodržování vyhlášky majiteli 
psů, zvýší dohled nad mládeží 
a ochranou majetku ve městě
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Pozvedněte si náladu a podí-
vejte se na malého dirigenta 
- http://www.wimp.com/musi-
calbaby/. 

Jedinečný otvírák vinných lah-
ví včetně nalévání do skleniček 
si můžete prohlédnout na http://
www.youtube.com/embed/
wSuH9u0kvhU?rel=0. Navíc 
se u tohoto vynálezu ještě zasmě-
jete. 

Nádherné letecké obrázky 
naleznete na http://www.virtual-
travel.cz/letecke-virtualni-prohlid-
ky.html.

Velké množství fotografií 
ze všech koutů Itálie si můžete 
prohlédnout kliknutím na  https://
www.youtube.com/embed/
HTZTTNWqGmI. 

Ve středu 21. května měla naše 
třída sexta besedu s Mgr. Karlem 
Vavříkem, který je bývalý učitel 
a na naší škole (lépe řečeno v její 
budově) v minulosti učil dvacet 
let. I když vyučoval biologii, jeho 
největším koníčkem se stala histo-
rie Židlochovic od raného středo-
věku až po současnost a její popu-
larizace. Všechny své poznatky 
sepsal do knížky Ozvěny věků 
a dní. Ve svém dvouhodinovém 
vyprávění se věnoval minulosti 
židlochovického zámku. Poukázal 
na to, jak jsou Židlochovice spja-
ty se středoevropskými dějinami. 
Dvě hodiny, jak se později ukáza-
lo, byly bohužel málo, takže nám 
pan Vavřík nestihl dopovědět vše, 
co měl původně v plánu. Přesto 
jsme se dozvěděli spoustu nových, 
překvapivých informací a zajíma-
vostí.

Zuzana Hledíková

Domov za Velké války se jme-
nuje výstava, která byla otevřena 
18. června a potrvá až do konce 
roku. Je přístupná v úterý v 9 – 15, 
ve středu až v pátek 9 – 17, 
v sobotu a v neděli 13 – 18 hodin. 
Výstava představí dopad váleč-
ných událostí na civilní obyvatel-
stvo v zázemí. V letech 1914–1918 
bylo z našeho území odvedeno 
1 537 000 mužů, kteří bojovali na 
všech frontách války. Přes 350 000 
padlo, zraněno bylo 713 000 a 210 
tisíc zůstalo invalidních. Jedinou 
připomínkou těchto událostí jsou 
dnes pomníčky padlým, které 
najdeme v každé zapadlé české 
nebo moravské vesnici. Již od prv-
ních let války zažilo vnitrozemí 
monarchie přísun raněných vojá-
ků, zajatců a odsunutých uprch-
líků z míst bojových střetnutí. Hos-
podářství a státní správa nebyly 
připraveny na takový počet nově 
příchozích a vzniklé potíže v záso-
bování obyvatelstva. Na uvolně-
ná místa musely nastoupit ženy 
a nedospělé děti. Slabou útěchou 
se stalo zřízení nadací a fondů 
pro vdovy a sirotky po padlých 
vojínech. Válečné hrůzy se také 
odrazily v uměleckých kruzích for-
mou podpory válečné propagan-
dy, patriotismu, ale také zesílením 
pacifismu a antimilitarismu.

 Rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

Zvýšený dopravní provoz v Židlochovicích 

Vlastimil Helma
starosta města

V jarních měsících roku 2014 
došlo k podstatnému zvýšení 
provozu na silnicích druhé třídy 
II/416  a II/425 v Židlochovicích. 
Důvodem je oprava dálnice D2 
v úseku od Blučiny po Hustopeče 
a zejména uzavření výjezdu z D2 
v Hustopečích pro směr od Brna. 
Objízdná trasa pro směr od Brna 
byla stanovena Ministerstvem 
dopravy ČR v trase z dálnice D2 
sjet už na exitu Blučina a pokračo-
vat po objízdné trase přes Blučinu, 
Židlochovice, Nosislav do Husto-
pečí. Tedy všechna vozidla smě-
řující od Brna do Hustopečí musí 

sjet z dálnice v Blučině a projet 
Židlochovicemi. Provoz zvyšuje 
i doprava materiálu na opravu 
dálnice (štěrku, asfaltobetonu 
apod.) z pískoven v okolí Hrušo-
van a obalovny u Žabčic.

Doprava se komplikuje i tím, 
že se setkaly dva termíny pláno-
vaných oprav, a to opravy dál-
nice a s ní souběžné silnice II/425 
od Nosislavi po Velké Pavlovice. 
Takže po opravované krajské sil-
nici II/425 je vedena objízdná tra-
sa dálnice D2. Cesta ze Židlocho-
vic do Hustopečí je ve špičkách 
téměř neprůjezdná.

Objízdná trasa nebyla Minister-
stvem dopravy ČR s dotčenými 
obcemi projednána, jak ukládá 
zákon o pozemních komunika-
cích, nicméně dotčená obec 

nemá možnost uzavírku a objížď-
ku zakázat. 

Objízdná trasa byla projedná-
na a schválena vlastníkem komu-
nikace - Jihomoravským krajem, 
resp. s jejich správcem SÚS JMK.

O objížďce dálnice se město 
Židlochovice dozvědělo, až když 
bylo rozmístěno dopravní znače-
ní.

Nabízí se otázka: Jak kraj 
a stát (SÚS a ŘSD) časují opravy 
svých komunikací, aby nedo-
cházelo k dopravním kolapsům, 
když už jim nezáleží na názoru 
obcí, kudy budou objížďky vede-
ny?

V době, kdy tento příspěvek 
píšu (18. 6. 2014), se plánuje, 
že opravy dálnice budou dokon-
čeny do konce června. 

Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně 
přispělo k ochraně životního prostředí

Vlastimil Helma
starosta města

Občané Židlochovic již něko-
lik let zodpovědně třídí elektro-
odpad. V roce 2013 odevzdali 
k recyklaci 172 televizorů, 70 
monitorů a 1782,74 kg drobného 
elektra.

Nyní můžeme přesně vyčíslit, 
kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci ušetřili životní-
mu prostředí. Informace vychá-
zejí ze studií neziskové společ-
nosti ASEKOL, která pro nás 
zajišťuje sběr a recyklaci vytřídě-
ných elektrozařízení. Naše měs-
to získalo certifikát vypovídající 
nejen o přínosech třídění televi-
zorů a počítačových monitorů, 
ale také o významu sběru drob-
ných spotřebičů. 

ASEKOL posuzuje systém zpět-
ného odběru, hodnotí sběr, 
dopravu a zpracování až do 
recyklace do nového produk-
tu. Vyčísluje dopady na životní 
prostředí v hodnotách, jako jsou 
spotřeba energie, surovin, vody, 
emise do ovzduší a produkce 
odpadu.

Z certifikátu environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce zodpovědným 
tříděním elektroodpadu uspořili 
79,91 MWh elektřiny, 3781,69 litrů 
ropy, 354,64 m3 vody a 3,21 tun 
primárních surovin. Navíc jsme 

snížili emise skleníkových plynů 
o 17,77 tun CO2 ekv. a produkci 
nebezpečných odpadů o 70,12 
tun.

Když si uvědomíme, že napří-
klad osobní automobil vypro-
dukuje za rok provozu 2 tuny 
skleníkových plynů a jedna čtyř-
členná domácnost průměrně 
ročně spotřebuje 2,2 MWh elek-
trické energie, jsou to impozant-
ní čísla.

Konečná bilance vyznívá 
tedy pro Židlochovice jedno-
značně pozitivně. Zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozi-

tivní dopad na životní prostředí. 
Proto si všichni, kteří zodpověd-
ně třídí a přispívají tak k ochra-
ně životního prostředí, zaslouží 
obrovský dík.

Dalším krokem města k lepšímu 
nakládání s odpady je zprovoz-
nění kompostárny na nedávno 
zbudovaném sběrném dvoře. 
Biologický odpad od občanů a 
města je zde zpracováván na 
kompost. Rovněž připravujeme 
distribuci sad tašek na tříděný 
odpad (papír, sklo, plasty) pro 
domácnosti, což jistě přispěje 
k lepšímu třídění odpadů.

Recyklovatelné tašky |zdroj: internet
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Náš spolek myslí i na děti: poslal peníze na Dětský den

Yvonne Konečná

Finanční příspěvek a spoluú-
čast při pořádání Dne dětí – tak-
to se členové spolku Za zámecké 
Židlochovice rozhodli obdaro-
vat nejmladší obyvatele města 
k jejich svátku. Společně s pro-
dejnou zdravé výživy U Cesty pro 
ně v pátek 30. května uspořádali 
den plný her, soutěží a sladkých 
překvapení.

Nápad uspořádat Den dětí 
v Židlochovicích se zrodil v hlavě 
současné majitelky obchodu se 
zdravou výživou Ivety Janáčkové. 
Ta nedávno rozšířila členské řady 
spolku Za zámecké Židlochovice. 
Stejně jako ostatním jeho členům 
i jí leží na srdci rozvoj města, kde 
se bude žít dobře a plnohodnot-
ně všem generacím včetně těch 
nejmenších. Dětský den pro-
to není první ani poslední akcí, 
kterou Iveta Janáčková v pro-
storách svého krámku uspořá-
dala. Vedle četných přednášek 
pro dospělé zorganizovala také 
besedy o zdravé výživě pro ško-

láky nebo loni úspěšný Mikulášský 
den. 

„Dětský den jsme se rozhodli 
udělat, když jsme zjistili, že žádný 
ze spolků ve městě ani samotné 
město ke Dni dětí nic nechystá,“ 
uvedla Iveta Janáčková. Využila 
proto venkovních prostor bývalé 
městské tržnice, kterou v nedáv-
né době získala od města 
do nájmu, a se svými kolegyně-
mi z prodejny zde připravila pro 
děti zábavné odpoledne plné 
soutěží a her. Spolek Za zámecké 
Židlochovice tuto akci podpořil 
jednak finančně z vlastních zdro-
jů, které získal prostřednictvím 
příspěvků svých členů, a zároveň 
vypomáhal při organizování celé-
ho programu. V jeho průběhu si 
členové sdružení nejen povídali 
a hráli s dětmi, ale zároveň též 
oslovili jejich rodiče, aby je obe-
známili s činností a záměry spolku 
Za zámecké Židlochovice.

Akce se navzdory chladnější-
mu počasí zúčastnilo na 50 dětí 
předškolního a školního věku, 
z nichž nejmladší účastnici bylo 
teprve 14 měsíců. Program, kte-
rý pro ně organizátoři vlastními 

silami a takříkajíc doma na kole-
ně „stloukli“, byl sice neokáza-
lý a skromnější, bez pouťových 
atrakcí a jiných show, ale zato 
plný zábavy, kreativity, zdravého 
pohybu na čerstvém vzduchu 
i zdravých dobrot. Z Dětského 
dne si tak děti odnášely domů 
nejen hromadu veselých zážitků, 
ale i sladkých odměn, kterými 

je prodejna se zdravou výživou 
štědře počastovala. 

„Chodíme sem často a rádi, 
děti si tu nejraději dávají zmrz-
linu,“ řekla na adresu prodejny 
se zdravou výživou jedna z pří-
tomných maminek paní Kvasni-
cová. Točená zmrzlina ostatně 
nechyběla ani v Den dětí a byla 
sladkou tečkou za celou akcí. 

Dětský den |foto: Yvonne Konečná

Teplé a suché jaro 2014

Astronomické léto je již v plném 
proudu, ale po extrémních ved-
rech v úvodu června poslední 
vývoj počasí ročnímu období 
zcela neodpovídá. Máme tak 
možnost ohlédnout se za uplynu-
lým ročním obdobím. Březen byl 
velmi teplý, duben teplý a suchý 
a květen se snažil převládající vlá-
hový deficit (a s úspěchem) snížit. 
A nyní ještě k jednotlivým jarním 
měsícům trochu podrobněji řečí 
meteorologických dat.

Celý měsíc březen se vyzna-
čoval stejným charakterem jako 
předchozí měsíce zimy. Bylo teplo 
a sucho. Dalo by se říct, že jaro 
máme třetí měsíc v plném proudu. 
Teploty (na počátku do +15 °C) 
se postupně zvyšovaly na hod-
noty v rozmezí +15 °C až +19 °C 
(a padaly dlouhodobé rekordy). 
V předstihu dokonce rozkvetly 
mandloně (11. března) a meruňky 
(18. března). Druhá polovina měsí-
ce již byla trochu proměnlivější. 
Na začátku astronomického jara 
bylo rekordně teplo (až +21 °C), 
na poslední týden se citelně 
(přechodně) ochladilo (o 13°C) 

a trochu sprchlo. Závěr již byl opět 
teplý (až +21 °C). Z celkové cha-
rakteristiky nám pak vychází nej-
teplejší březen od roku 1990 (prů-
měrná teplota +8,85 °C, odchylka 
+3,96 °C), srážkově pak měsíc 
výrazně zaostává za průměrem 
(5,4 mm srážek představuje 15,7 % 
normálu). Minimální teplotu -1,4 °C 
jsem naměřil 8. března, na maxi-
mální hodnotu +21,4 °C vyšplhala 
teplota předposlední březnový 
den. Celkově jsem v 7 případech 
přepisoval rekordní maximální 
teploty pro příslušné dny. Celkem 
jsem zaznamenal 4 dny s mrazem, 
sněhová pokrývka ani sněžení se 
neobjevily. Na horách (hřebeno-
vé polohy) se sníh po část měsíce 
vyskytoval, ale pouze v zanedba-
telném množství (Šerák 18 cm, 
Lysá hora 10 cm).

Měsíc duben byl již teplotně 
proměnlivější, srážkově jako celek 
opět výrazně zaostával. Začátek 
měsíce byl příjemně teplý (teploty 
kolem +20 °C) a suchý. Jen před 
polovinou měsíce se ochladilo na 
hodnoty kolem +14 °C (výjimečně 
kolem +10 °C). Poslední třetina již 
byla opět teplá, trochu zapršelo 
a teploty se v závěru blížily letním 
+25 °C. Z celkové charakteristiky 
nám pak vychází průměrná teplo-
ta +12,24 °C (odchylka +1,63 °C), 

celkový úhrn srážek 11,1 mm 
představuje silně podprůměrných 
35,7 % (pršelo sice v 10 dnech, 
ale většinou jen velmi slabě). Mini-
mální teplotu -0,8 °C jsem naměřil 
18. dubna (jediný den s mrazem), 
na maximální hodnotu +24,9 °C 
vyšplhala teplota poslední dubno-
vý den (letní den jsem tedy neza-
znamenal). Sněhová pokrývka ani 
sněžení se neobjevily. Na horách 
(hřebenové polohy) se sníh po 
ochlazení před polovinou měsíce 
asi na týden objevil, ale byl to již jen 
takový poslední záchvěv celkově 
špatné letošní zimy (Šerák 10 cm, 
Lysá hora 16 cm). A tak pozitivní 
skutečností bylo, že meruňky pře-
čkaly nižší ranní teploty bez větších 
škod.

Letošní květen byl rozdělen 
na dvě odlišné části. Většinou pře-
vládalo chladnější počasí, v polo-
vině měsíce umocněné poměrně 
výraznými (a potřebnými) srážka-
mi, poslední třetina pak už navo-
dila nefalšovanou atmosféru blíží-
cího se léta. Závěr byl ve znamení 
ochlazení a srážek. V úvodu jsem 
zaznamenal 2 letní dny, pak se 
teploty pohybovaly kolem +20 °C, 
uprostřed období nedosahova-
ly ani +15 °C (a navíc bylo dosti 
větrno), v poslední třetině teploty 
atakovaly tropických +30 °C, po 

Ing. Karel Král
ochlazení v závěru stěží dosa-
hovaly +20 °C (někdy byly i pod 
+15 °C). Průměrná měsíční teplota 
vyšla +14,71 °C (ještě „normální“ 
odchylka -0,74 °C), napršených 
75,2 mm srážek představuje mírně 
nadprůměrných 148,6 % (po dlou-
hé době nadprůměrné srážky, 
naposledy v září 2013). Na maxi-
mální hodnotu +29,8 °C vyšplha-
la teplota 23. května. Minimální 
teplotu +1,3 °C jsem naměřil dne 
5. května. Celkem jsem zazname-
nal 10 letních dnů. Srážky padaly 
celkem v 15 dnech a přispěly tak 
k výrazným růstovým projevům 
přírody. Třešně dozrály 8. květ-
na, jahody pak překvapivě ještě 
o den dřív. Vzhledem k chlad-
nějšímu průběhu se v nejvyšších 
polohách moravských hor objevi-
la slabá sněhová pokrývka (Šerák 
2 dny, Lysá hora 2 dny).

Z podrobné  charakteristiky jed-
notlivých měsíců jaro, zejména 
z hlediska zahrádkářského, příliš 
vydařené nebylo, naproti tomu 
výletům do přírody většinou přá-
lo, i když občas bylo dosti větr-
no. Snad se počasí letošního léta 
(zejména po rekordních vedrech 
z úvodu měsíce června) dostane 
do správných kolejí a bude přát 
prázdninovým toulkám a rodin-
ným dovoleným.
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Základní škola Židlochovice 
již dva roky úspěšně realizuje 
vlastní projekt „Zlepšení podmí-
nek pro výuku přírodovědných 
předmětů na ZŠ Židlochovice“. 
V rámci projektu se škole poda-
řilo získat finanční prostředky na 
kompletní modernizaci učeb-
ny chemie, vybudování cvičné 
školní zahrádky na prvním stupni 
a zřízení přírodovědného koutku, 
ve kterém se žáci učí pečovat 
o akvarijní a terarijní živočichy. 
Tyto nově zřízené výukové pro-
story nám umožnily zařadit do 
výuky praktické a pro žáky zají-
mavé prvky. V devátém roční-
ku se žáci například zúčastnili 
projektů, ve kterých v laboratoři 
zjišťují kvalitu vody z povrchových 
zdrojů v okolí Židlochovic, dále si 
vyzkoušeli, jaká aditiva, barviva 

a dochucovadla obsahují potra-
viny, které běžně konzumují, 
a zajímavou formou se dozvědě-
li, jaká jsou jejich zdravotní rizika. 
Těchto projektů bude do výuky 
přírodopisu a chemie zařazeno 
celkem deset. Z peněz získaných 
v rámci tohoto projektu se nám 
také podařilo financovat 18 pří-
rodovědných exkurzí, při nichž 
žáci 4. a 5. ročníku navštívili pří-
rodně významné lokality na jižní 
Moravě. V neposlední řadě se 
podařilo rozšířit naše e-learnin-
gové výukové prostředí Mafýk 
o kurzy chemie, přírodopisu 
a matematiky pro první stupeň. 
Mafýka za čtyři roky jeho fun-
gování využilo již přes dva tisíce 
našich žáků, kteří prostřednic-
tvím něj vyplnili více než 70 000 
cvičných testů. Celková částka, 
kterou škola v rámci tohoto pro-
jektu postupně čerpá z Evrop-
ských fondů a státního rozpočtu, 
činí 2 547 090 Kč.

Rozvoj přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice

Mgr. Jakub Janča
manažer projektu

Žáci 1. stupně v koutku živé přírody| foto: Mgr. Jakub Janča

Žáci 9. ročníku při projektu „Éčka“ v potravinách| foto: Mgr. Jakub Janča

Žáci 8. ročníku při projektu Oběhová soustava| foto: Mgr. Jakub Janča

Chystáme se na gymnaestrádu v Helsinkách

Ing. Jakub Kratochvíl
TJ Sokol Židlochovice

V současné době Česká 
obec sokolská, v rámci výpra-
vy České republiky, připravuje 
svoji účast na 15. světové gym-
naestrádě (WG) 2015, která se 
bude konat 12. – 18. července 
2015 v Helsinkách. 

Česká obec sokolská se 
od roku 1991 světových gym-
naestrád, které se konají každé 

čtyři roky, zúčastňuje pravidel-
ně. Jsou to vlastně nesoutěžní 
„olympiády sportu pro všech-
ny“, kde každá výprava cvičen-
ců z různých zemí předvádí svo-
je vystoupení na pódiích nebo 
na stadionech. V Helsinkách se 
chceme prezentovat společ-
nou hromadnou koedukovanou 
skladbou ČOS pro ženy a muže 
a sálovou skladbou.

Ve výběrovém řízení byla 
jako hromadná skladba vybrá-
na zhruba osmiminutová sklad-
ba autorek Heleny Peerové 

a Anny Jurčíčkové s pracovním 
názvem „Společně v pohybu“ 
na hudbu skupiny Queen  pro 
všechny věkové kategorie, 
muže a ženy. 

Jako sálová skladba byla 
vybrána koedukovaná skladba 
„Zimní sen“ autorů Jiřího Prac-
ného, Hany Bučkové, Tomáše 
Kratochvíla a Dagmar Krato-
chvílové.

Podrobnosti o přípravě ČOS 
na gymnaestrádu v Helsin-
kách a o podmínkách účas-
ti naleznou zájemci v dopise 

rozeslaném náčelnictvem ČOS 
na župy již v září. Je možné si 
ho stáhnout na stránkách ČOS.
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Co píší studenti gymnázia 
ve svém časopise INTELEKT

Lenka Králíková
Jaroslav Hejna

Deset „nej“ z Londýna a Ang-
lie 

V době od 19. do 25. dub-
na 2014 se uskutečnil zájezd 
do Velké Británie. Zúčastnilo se 
ho 18 žáků z kvinty až septimy. 
Společně s námi cestovali také 
studenti z gymnázia v Jevíč-
ku. Od školy jsme vyrazili v 8:35 
do Jevíčka. Poté jsme po dálnici 
pokračovali do Německa a dále 
do francouzského přístavu Cala-
is. Zde jsme zdárně prošli celní 
kontrolou a již na nás čekal tra-
jekt do Doveru. 

Druhý den jsme strávili v Lon-
dýně. Zde jsme viděli Westmin-
ster Abbey, Houses of Parliament 
a Big Ben. Dále jsme procházkou 
pokračovali přes Downing Street 
k Buckinghamskému paláci. 
U National Gallery na Trafalgar-
ském náměstí jsme měli rozchod. 
Další pak následoval v Transport 
Museum, kde jsme měli také mož-

nost vidět Covent Garden. Naše 
poslední zastávka byla London 
Eye. Počasí nám ovšem nepřálo, 
a tak jsme z vyhlídky neměli nic. 
Následoval přejezd na meeting-
point, kde jsme čekali na rodiny, 
u kterých jsme měli být ubytova-
ní. 

Následující den nás čekal 
celodenní výlet do Canterbury 
a Leeds Castle. Jako první jsme 
navštívili středověké poutní měs-
to Canterbury, kde jsme si pro-
hlédli katedrálu. Zájemci mohli 
zhlédnout Canterbury Tales, 
většina ale šla raději nakupovat. 
Odpoledne jsme odjeli do Leeds 
Castle – údajně nejkrásnějšího 
zámku na světě. Následoval 
návrat do rodin. 

Čtvrtý den byla nejprve naším 
cílem nejstarší prehistorická 
památka – Stonehenge. Poté 
jsme přejeli do přilehlého měs-
ta Salisbury, kde jsme ve zdejší 
katedrále s nejvyšší věží viděli 
Magnu Chartu. 

Pátý den jsme strávili v univer-
zitním městě Oxfordu. Prošli jsme 
si univerzitní areál nejrozsáhlejší 

koleje Christ Church College, 
kde jsme mimo jiné viděli jídelnu 
studentů – místo filmování Harry-
ho Pottera. Dále jsme pokračo-
vali prohlídkou významnějších 
kolejí. Odpoledne jsme jeli do 
Windsoru, kde jsme se zastavili 
u víkendové rezidence královny 
Alžběty II. Windsor Castle. Pro-
cházkou jsme pokračovali k nej-
starší soukromé chlapecké škole 
v Etonu. Poté jsme se naposledy 
vrátili do rodin. 

Poslední den jsme strávili opět 
v Londýně. Zde jsme se prošli 
kolem Royal Albert Hall do Hyde 
Parku a pokračovali jsme 
na Oxford Street. Odtud jsme 
se metrem přesunuli k Toweru, 
který jsme také navštívili. Indivi-
duálně jsme si mohli prohlédnout 
korunovační klenoty a dále pak 
celý Tower. Následovala plavba 
lodí po Temži pod Tower Bridge 
do Greenwiche. Zde jsme „zkon-
trolovali“ nultý poledník a ve 
večerních hodinách odjeli stej-
nou trasou zpět do České repub-
liky. I když byl zájezd vyčerpáva-
jící, byl velmi krásný. 

Nové knihy ...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
BROCKMOLE – Dopisy z ostrova 
Skye
LINDSEY – Vášnivý vztah
CASPARI – Laguna plameňáků

Historické romány
VONDRUŠKA – Ještě že nejsem kat
WOOD – Hůl a had
SERNO – Doktorka z Bologne

Společenské romány
MOYES – Poslední dopis od mé lásky
CONSTANTINE – Človíček Tom

Romány českých autorů
JANEČKOVÁ – Deník Gréty Kaise-
rové
KELEOVÁ-VASILKOVÁ - Lék na smu-
tek
HŮLOVÁ – Macocha
URBAN – Přišla z moře

Detektivní romány
BROWN – Drsný chlap
SUND – Vraní dívka
KEPLER – Písečný muž
MCCLURE – Ve vyšším zájmu

Pravdivé příběhy
SPENCER-WENDEL – Než řeknu sbohem
GREENE – Mámin seznam
F. CHRISTIANE - Christiane F.: Můj 
druhý život
MOORJANI – Musela jsem zemřít

Životopisy
KÁJÍNEK – Můj život bez mříží
POLEDŇÁKOVÁ – S kým mě bavil 
svět
MENZEL – Rozmarná léta

Literatura faktu
GLASER – Tanec s nepřítelem

Naučná literatura
BÁRTA – Kolaps neznamená konec
HELLER – Velká kniha šití
SMRŽOVÁ - Galapágy

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
RŮŽEK – Na venkově

Pohádky
CENDRARS – Malé černé pohádky 
pro nebojácné děti
SVĚRÁK – Tatínku, ta se ti povedla

Pohádkové příběhy
BRAUNOVÁ – Jak se Vojta ztratil
VHRSTI – O Vendulce a drakovi
KRATOCHVÍL - Hloupežníci

Humorné příběhy
PALME – Tadeáš v Bretani

Fantasy příběhy
CABOT – Nenasytná
COOPER – Poklad na stromě
CAST - Neferetino prokletí

Dívčí romány
WESTHOFF – Amélie v Paříži
HAN – Vždycky budeme mít léto
BŘEZINOVÁ – Blázniví donkichoti

Naučná literatura
BRUNI – Čí to jsou stopy?
KOŠKOVÁ – Kolik je hodin

Eva Procházková
knihovnice

Skřivánek ve Francii

Zdeňka Vrbová
sbormistryně

Židlochovický dětský sbor Skři-
vánek se opět po roce rozhodl 
reprezentovat české a moravské 
hudební dědictví na meziná-
rodním hudebním festivalu ve 
francouzském historickém městě 
Belfortu. Tento proslulý festival 
se koná každoročně začátkem 
června již po mnoho let. Letos 
do Belfortu přijelo kolem 150 sku-
pin mladých lidí z celého světa 
(Čína, Mexiko, Indie, USA, Řec-
ko, Ukrajina, Slovinsko, Turecko, 
Kolumbie, Palestina, Maroko, 

Argentina, Egypt, Kanada, ...) 
s cílem reprezentovat hudbu 
své země, a to od klasiky, etnic-
ké hudby, jazzu až po současné 
moderní trendy.

Zpívalo se, tancovalo a hrálo 
na každém kroku, lidé se usmí-
vali, podávali si ruce, nadšeně 
odměňovali účinkující potles-
kem. Za Českou republiku byl 
vybrán kromě Skřivánka ještě 
třebíčský dětský sbor SLUNKO, 
který židlochovičtí občané znají 
z našich koncertů.

Skřivánci zazpívali kromě slav-
nostní bohoslužby s místním bisku-
pem ještě na dvou koncertech 
v nádherné historické katedrále. 
Zde také byly provedeny Janáč-
kovy Královničky v kyjovských 
krojích a další náročný reperto-
ár české a moravské duchovní 
i světské tvorby. Pokaždé před 
publikem ve zcela zaplněné 
katedrále odvedl sbor perfekt-
ní výkon, za který byl odměněn 
nadšeným potleskem. Francouzi 
jsou hudbymilovný národ, velmi 
citlivě reagují a dávají najevo své 
pocity. A ty byly úžasné. Myslím, 
že ještě hodně dlouho budou 
znít v našich srdcích a vzpomín-
kách. 

Příprava na festival byla vel-
mi náročná. Sbor byl motivován 
a povzbuzován k mimořádné 
aktivitě při nácviku náročného 
repertoáru. Zkoušky probíha-
ly kromě pravidelných termínů 
také o víkendech a přístup zpě-
váčků Skřivánků byl velmi pří-
kladný, reprezentace opravdu 
na vysoké úrovni. Pod vedením 
sbormistrů Štěpána Policera 
a Zdeňky Vrbové, choreografky 
Zlaty Beňové, klavírního dopro-
vodu Jany Bezděkové, tlumoč-
nice Miroslavy Nechvílové a za 
podpory rodičů se podařilo 
výjimečné a úctyhodné dílo. 
VŠEM DĚKUJEME! 

Projekt podpořili:
MĚSTO ŽIDLOCHOVICE 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY
SDRUŽENÍ SKŘIVÁNEK – VÝBOR 
RODIČŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZI-
UM
TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO
COLOR FOTO PAVEL VRBA
DOPRAVA NEVĚDĚL 
MOUDRÁ - PŮJČOVNA KYJOV-
SKÝCH KROJŮ

•
•
•

•

•
•
•
•
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Židlochovická noc kostelů…

Hudební dílo nás může nato-
lik vábit, přitahovat, že danou 
nahrávku lze poslouchat snad tisíc-
krát, dokonce si můžeme pouštět 
i určitou část a právě tu, která nás 
něčím zaujme, vnitřně povznáší. 
Po čase však zjistíme, že je nudná, 
krátká …, hledáme dále, další její 
přesah, který by nás nadchl, oslnil. 
Jaký však?

Obdobně to je i s Nocí koste-
lů. Celá stavba (kostel) během 
samotné akce byla krásná, vyšper-
kovaná, přitažlivá, prosvětlená 
svíčkami, bylo možné prohlédnout 
si místa, která jsou veřejnosti běžně 
uzavřená. Je tu však zásadní rozdíl 
mezi zmíněnými uměleckými díly. 
Kostel, byť s uměleckými předměty, 
tu není proto, aby se nám primárně 
líbil, není zámkem, kam můžeme 
chodit na prohlídky. Je však místem 
zklidnění, místem jistého vlastního 
vnitřního slavení, hledání, místem 
transcendence, přesahu.

Noc kostelů může být, či snad 
ještě lépe – měla by být nocí plnou 
hlubokých symbolů. Díky velmi 
dobře a decentně sestavenému 
programu jím byla, přispělo k tomu 
např. střídání profánních, světských 
a duchovních částí programu.

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, PhD.
 
Už v předchozích čtyřech letech 

pořádala naše farnost Noc koste-
lů ve Vojkovicích a konečně po 
dokončení opravy kostelní věže 
v Židlochovicích nic nebránilo 
k pozvání všech také do kostela 
Povýšení sv. Kříže.

Noc kostelů probíhá záměrně 
ve večerních hodinách, je totiž 
stále  celá řada lidí, kteří v sobě 
mají ostych přijít do kostelů za den-
ního světla při mši. Právě i z tohoto 
důvodu se otevírají dveře kostela 
v netradičních časech, které pří-
chozímu poskytují jakousi intimitu.

Otevření kostelů a modlite-
ben během akce Noci kostelů je 
tedy v podstatě takovým symbo-
lem otevírání se církve člověku 
a pro ty, kteří chtějí, také pozvá-
ním k poznání se s Ježíšem , který 
za nás za všechny zemřel na kříži. 
Ale nejen tato akce je symbolem 
otevřenosti, to víra jako taková je 

stále otevřená příchodu každého 
člověka...

R.D. Mgr. Pawel Cebula, farář
 
Když jsem byl osloven, abych se 

zúčastnil letošní Noci kostelů v Židlo-
chovicích jako jeden z jejích aktérů 
(Noc žalmů – čtení při svíčkách), 
ani chvíli jsem neváhal, neboť účast 
na akci, jejímž cílem je umožnit širo-
ké veřejnosti nezávazně se přiblížit 
komunitě místních farníků a blíže se 
seznámit s křesťanstvím, snad ani 
nemůže zavdat důvod k opaku, 
zvláště když pořadatelé připravili 
tak pestrý program, obohace-
ný o hudební výstupy a výtečný 
hudební doprovod pásma žalmů, 
který jsem si užil i jako divák. Když 
se pak za celou touto akcí ohléd-
nu, mohu konstatovat, že alespoň 
z mého pohledu se jí podařilo napl-
nit svůj účel, to jest sblížit lidi. A kdo 
jiný než Bůh by měl lidi sbližovat?

Mgr. Jiří Mátl, Holasice

Do letošního roku jsem byla 
řadovým návštěvníkem tří roční-
ků Noci kostelů v Brně. Tam si lze 
během jedné takovéto noci vybrat 
k návštěvě hned několik kostelů, 
a to buď dle atraktivity programu, 
nebo dle zájmu o prohlídku kon-
krétní sakrální stavby. 

U nás v Židlochovicích jsme se při 
sestavování náplně večera snažili 
vzít v potaz oba dva klíče, abychom 
uspokojili pokud možno co nejšir-
ší spektrum zájemců o návštěvu 
kostela Povýšení sv. Kříže. Tak vzni-
kl program, který nabídl vzdělání, 
hudbu, meditaci i modlitbu. Jako 
pořadatelce mi nepřísluší zde hod-
notit kvalitu večera, ale co mohu, 
je vyjádření radosti ze spolupráce 
se všemi, kteří byli osloveni k aktiv-
ní účasti na programu či pomohli 
organizačně… A protože se počet 
těchto lidí blíží téměř ke 40, je moje 
radost čtyřicetinásobná. 

Ti, kteří přišli, aby se podíleli na pro-
gramu, ale i ti, kteří byli přítomni 
jako diváci, všichni, ať už s vírou či 
bez ní, si určitě odnesli kus nového 
poznání v dobra člověka i dobra 
v sobě samém. A dovolím si zde 
navázat na slova pana faráře, ... 
tato akce je nejen symbolem ote-

vřenosti církve k člověku, ale také 
symbolem otevřenosti člověka 
k člověku… a to je pravým smys-
lem takovýchto setkání.

Milena Moudrá

Akce Noc kostelů jsem se zúčast-
nila vůbec poprvé a byla jsem pře-
kvapena překrásnou atmosférou, 
která v kostele celý večer pano-
vala. Program byl úžasný, nejen 
netradiční cimbálový koncert 
Daniela Skály nebo skvělé varhan-
ní intermezzo paní Marty Haná-
kové, ale nejvíce mě nadchla 
Noc žalmů, kdy čtení při svíčkách 
v doprovodu cimbálu a elektrické 
kytary působilo opravdu magicky. 
Osobně jsem byla z celé Noci kos-
telů nadšená.

Soňa Sommerová, Unkovice

Rád jsem se zúčastnil Noci koste-
lů v Židlochovicích, přestože nejsem 
úplně věřící člověk. Získal jsem zde 
nové vědomosti, které jsem si pro-
pojil s dalšími i místními souvislostmi. 
Platí zde pak, že vše souvisí se vším 
– z tohoto pohledu bylo otevření 
kostela včetně doprovodného 
programu velmi přínosnou, oboha-
cující a zdařilou akcí. 

Důležitý je zde i jiný pohled, jest-
liže člověk žije v daném místě, měl 
by o něm také něco vědět, sám 
se o ně zajímat, nejen tu pouze 
přebývat. Jsem přesvědčen, že je 
důležité všem kolem připomínat 
hodnoty, které vytvořili naši před-
ci a které nás vysoce přesahují. 
Jako pro židlochovického rodáka 
je to pro mě i morální povinnost.

František Doležal, Židlochovice

Program Noci kostelů jsem zhlédl 
úplně celý. Moc se mi líbilo aranž-
má, atmosféra při čtení žalmů při 
svíčkách, navazující na duchovní 
slovo pana faráře, a ohromující 
zvuk varhan ve mně zanecha-
ly hluboký prožitek. Nemůžu říct, 
že by během večera bylo nějaké 
slabší místo, všechno do sebe pěk-
ně zapadalo a poslech jemných 
tónů žesťových nástrojů, znějících 
z okna věže do setmělých Židlo-
chovic, učinil tomuto pozastavení 
se nádhernou tečku. 

Tomáš Šotnar, Židlochovice

Jsme rád, že se v letošním roce 
podařilo uspořádat Noc kostelů 
poprvé v Židlochovicích. V kontex-
tu dějin města i farnosti se jedná 
o mimořádnou událost. Příprava 
celé akce byla pro nás velkou 
radostí. Ze všech, kdo se na orga-
nizaci podíleli, bylo cítit nadšení 
a zápal pro dobrou věc. Když jsme 
sestavovali program Noci, chtě-
li jsme, aby z něj bylo cítit, že jsou 
Židlochovice hrdé na to, že mohou 
takto významnou akci uspořá-
dat poprvé také ve svém kostele. 
Osobně jsem byl nadšen, kolik lidí se 
zapojilo do společného čtení žalmů 
– pro mě osobně to bylo nádherné 
setkání s lidmi podobně naladěný-
mi. Žalmy jsou ohromnou kulturní 
a literární památkou, současně však 
modlitbou. Pevně doufám, že toto 
jejich poselství se nám podařilo pře-
nést do celé třiadvacáté květnové 
noci v Židlochovicích LP 2014.

Mgr. Tomáš Šenkyřík

Dechové nokturno a průvodce Karel Hanák | foto: Lenka Betášová Interiér kostela | foto: Milena Moudrá

Farní kapela a mluvené slovo M. Hladkého| foto: Lenka Betášová 
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Ze zápisků židlochovického občana p. Tomáše Blažka (1879 – 1963) 
z 1. světové války 

První světová válka byl glo-
bální válečný konflikt probíhající 
od 28. července 1914 do 11. listopa-
du 1918. První světová válka zasáhla 
Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve 
světových oceánech. Bezprostřed-
ní záminkou k válce se stal úspěšný 
atentát na arcivévodu a následníka 
trůnu Františka Ferdinanda d‘Este. 
Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo 
válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězo-
vou reakci vedoucí k světové válce. 
Během jednoho měsíce se Evropa 
ocitla ve válečném konfliktu.

Válka propukla mezi dvěma koa-
licemi: mocnostmi Dohody a Ústřed-
ními mocnostmi. Mocnostmi Doho-
dy při vypuknutí války byly Spojené 
království (které se do války zapojilo 
v důsledku německého vpádu do 
Belgie), Francie a carské Rusko. 
K Dohodě se připojily další státy, 
v roce 1915 Itálie a v roce 1917 USA. 
Ústředními mocnostmi byly v roce 
1914 Německo a Rakousko-Uhersko. 
K Ústředním mocnostem se také při-
dala Osmanská říše a v roce 1915 
Bulharsko. 

Boje první světové války proběh-
ly na několika frontách po Evropě. 
Na západní frontě boje probíha-
ly v zákopech (zákopová válka). 
Přes 60 milionů vojáků bylo mobilizo-
váno od roku 1914 do roku 1918.

Válka skončila vítězstvím Dohody 
a kapitulací poražených Ústředních 
mocností.

Karel Vavřík

 Na všech bojištích začínala vál-
ka. I na mne došlo. V dubnu jsem 
byl odveden a 15. srpna 1915 jsem 
rukoval do Znojma ke stálému voj-
sku k 99. pluku. Vylíčím zde v krátkos-
ti, co dobrého neb zlého jsem zažil. 
Ale dobrého bylo málo. 

V pondělí 16. srpna 1915 jsem 
hodil kufříček na ramena, rozloučil 
se s milou ženou a dítkami a spě-
chal na dráhu do Hrušovan. Jel 
jsem ve voze, kde seděl Hauser, 
Hodovský, Havlík a Veselý z Hrušo-
van. V Břeclavě nás dali do dobyt-
čích vagonů a my jeli ke Znojmu. 
Ve všech německých stanicích 
doprovázela hudba rekruty, kteří 
byli většinou ženatí. 

Ve 12 hodin jsme přijeli do Zno-
jma. Hoši spěchali do kasáren, by 
nezmeškali. Já si dal na čas, koupil 
jsem si předem jeden litr piva. Pak 
jsem šel též do kasáren. Pozname-
nali si nás křídou na zádech, kam 
který patříme. S Bohem, zlatá svobo-
do. Již mě mají, jsem si v duchu řekl.  

Pak jsme šli do barákového ležení 
za Znojmem. Kde mě přidělil k II. Ersatz 

Komp. III. Zug. Hodovský, Havlík, Tušl, 
Hauser byli též u téhož zuku. Ve Zno-
jmě se nám líbilo, předně dobrý 
menáž, slušné zacházení, volný čas 
a naděje na čtrnáctidenní dovole-
nou. 0 5 jsme vstávali, o 6 hod. jsme 
šli na cvičiště, o ½ 10 hod. byl rast 
½ hod. Babky přišly s košemi, nabí-
zely nám chléb, wuřty, čokoládu, 
ovoce atd. O 11 hod. šli jsme domů 
k menáži, která byla dobrá. Pak 
jsme mohli spáti do ½ 3 hod. O ½ 3  
šli jsme zase na cvičiště, které trva-
lo do ¾ 5 hod. Pak po večeři jsme 
mohli jíti, kam bylo libo. 

Baráky byly pěkné, kantýna 
uprostřed. Pivo stálo 24 hal., víno 
24 hal., čaj 20 hal. Tuschl Rudolf 
nic si z vojančiny nedělal, faječku 
v ústech stál před kantýnou a pilně 
vyklopoval skleničku jednu za dru-
hou. Proč si tak smuten, říkal mně, ty 
to nepředěláš, nic si z teho nedělej. 
Koukej, mě to zas těší. Jísti dostanu 
a na to pivo mně žena pošle. 

Večer jsem chodil s Hodovským 
do Přímětic na procházku. Hodov-
ský pil 1/8 vína, no zase musíme jíti, 
nemůžeme utrácet, sic bychom 
majetek brzy propili. Ale nemluvil nic 
jiného, že prodal býčka za 500 korun 
atd. Že chce do fronty, že chce vše 
prodělat sebou, ať již by snad přišel 
domů bez nohy. Pak vše by prodal 
a žil z úroků.

26. 8. byl jsem u prohlídky lékařské, 
lékař mne ihned poslal do Truplem 
spitalu. Tam nadlékař prohlídl mě 
a napsal nález (lüngenleider).

28. 8. šel jsem zase k prohlídce, 
lékař mě poslal na marodzimmer.

29. 8. byl jsem u plukovního lékaře 
u prohlídky, když mne prohlídl, řekl, 
že to nic není, a když to bude horší, 
abych šel k marodwisitě. 

31. 8. byl jsem zase poslán 
z marodzimmer ke kompanii.

Mezitím byl vybrán 200 mužů Če-
chů silný transport k odjezdu k pluku 
87 do Celje v jižním Štyrsku. Byli vybrá-
ni méně schopní. Já jsem mezi nimi 
nebyl. Ale závodčí Böhm (Čech) při 
befelu 1. 9. četl, že já a ještě dva, že 
jsme uznaní služby schopní, i zavolal 
si mě, ihned jsem musel obrichtovat. 
To prý za trest, že chci dělat maroda 
a nic mi není. Tak jsem byl v civilu.

3. 9. od 1 hod. přišel nadporučík 
z Celje do baráku, který si prohlídl, 
a řekl, bychom my se nevzdalovali, 
že zítra o 1 hod. odpoledne musí-
me být všichni zde, že odjedem. 
Já sebral z Hunkovic Smutného 
a hajdy na dráhu a o ½5 h. nás vlak 
unášel k Břeclavě, o ½10 večer jsem 
již byl doma. Druhý den o 7 hod. 
ráno jsem jel zase zpět. Přijel jsem 
o ½ 12 pol. do Znojma. Nelitoval 
sem teho, moc mi ulehčilo, neb 
jsem jel daleko a zdali přijdu zpět, 
jsme pochybovali všichni. 

4. 8. ve 3 hod. jsme sedali do vla-
ku a o ¾4 jsme vyjeli. Bylo nás ve 
voze 40 mužů, nemohli jsme se ani 
hnout. O ½12 v noci jsme dostali 
ve Floridsdorfu černou kávu a sýr. 
Pak nás posunovali na jižní nádraží 
do 3 ráno. Já jsem spal a probu-
dil jsem se až v Glognici, kde jsme 

dostali každý čokoládu a 4 ciga-
rety. Pil jsem na dráze v restauraci 
bílou kávu, stála 32 hal., ale nepla-
til jsem ji. Nemohl jsem se dotlačit. 
Pak náš vlak supěl přes Semmering. 
Cesta tato jest mi dobře známa, já 
jsem tam pracoval po 7 měsíců. 
Kurhaus am Semmering. O 10 hod. 
jsme dostali v Mürzuschlagu kávu, 
sýr a čokoládu. O 2 hod. odpoled-
ne jsme obědvali v Štýrským Hradci, 
o 10 hod. večeřeli v Marburku kávu 
a sýr. 

O ½ hod. v noci přijeli jsme do Cel-
je na naše určené místo. Jízda od 
Reichenau přes Semmering a Štýr-
skem je úchvatná. Vlak vine se mezi 
horskými velikány jak had. Naši lidé, 
ti koukali, byli mezi námi lidé, kteří ze 
svojí rodné vesnice neb z blízkého 
okolí nikde nebyli. Byla neděle, vše 
dýchalo letní horský vzduch. Podél 
dráhy teče řeka Mur.

Po příjezdu do Celje šli jsme 
do baráku za město, kde jsme spali. 
Ráno šli jsme do kasárny, kde nás roz-
třídili na čtyři skupiny, vždy 50 Čechů 
a 50 Němců do jedné skupiny. 200 
Němců jelo s námi vlakem ze Zno-
jma. Já a Smutný z Hunkovic, Rigl 
a jeden z Blučiny, jeden z Rajhradu 
a zedník z Hrušovan, jenž padl v lis-
topadě. Pak jsme šli do Pletrovče, 
asi 1 hod. vzdálené osady od Celje. 
Jest to malá a velmi rozsáhlá osada, 
kde jest poutní chrám Páně, 4třídní 
škola. Hřbitov zde nebyl, jest ½ hodi-

Jitka Bartáková
ny v městečku Žatec. V Pletrovči je 
6 hostinců, velkostatek, 3 obchody 
atd.

Hned po příchodu nás ubytovali 
všechny Čechy 50 mužů u jedno-
ho hostinského jménem Šir v sušírně 
na chmel. Byl to malý sál, leželi jsme 
na zemi, šarže byli hodní. Hned ten 
den nás oblékli a s námi na cvičiště 
šli, ač jsme byli unaveni po dlouhé 
jízdě, přec nám to šlo. 

7. 9. dělali jsme noční cvičení. 
V neděli 8. 9. byli jsme v kostele. 
Zdejší lid nezpívá společně při mši 
jako u nás, jen na kůru a ten zpěv 
není vycvičen.

Po mši sv. honem jsme šli na cvičiš-
tě, a to bylo každý svátek a každou 
neděli. To mě nejvíce mrzelo, že jsme 
neměli nikdy pokoj. O 11 hod, jsme 
šli domů, pak byla menáž a v 1 hod. 
zase jsme šli až do 5 hod. odpoledne. 
Po pefelu jsme měli volnou chvilku. 
To bylo vždy stejné, ve všední den 
neb v neděli.  V neděli odpoledne 
jsme místo cvičení si hráli na slepou 
bábu atd. Já ale vždy skromně jsem 
šel na zad a lehl do příkopy a pozo-
roval staré blázny. 

Menáž byla první čas odporná, 
žádný z nás ji nechtěl jísti. Vzpomí-
nali jsme na naše Znojmo a dobrý 
menáž. Slovinci neznají vařit, do vše-
ho dávali ocet a vše bylo cítit ole-
jem, ale zvykli jsme všemu.

Pokračování v dalším čísle

Ukázka z deníku Tomáše Blažka 
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Litomyšl je nádherné město, 
které stojí za zhlédnutí. Adminis-
trativně patří k Pardubickému 
kraji, a tak se nám může zdát, 
že je od nás příliš daleko. Je však 
vzdálena pouhých 18 kilometrů 
od Svitav a to už nám naznaču-
je, že to ze Židlochovic není tak 
daleko. 

Především nás bude jistě 
zajímat historie tohoto staro-
bylého města, kdysi obehna-
ného hradbami. První písemná 
zpráva o městě pochází z roku 

981, povýšeno na město bylo 
už v roce 1259. Z iniciativy Karla 
IV. zde bylo r. 1344 zřízeno bis-
kupství. Když byla Litomyšl roku 
1421 vyvrácena husity, biskupství 
nebylo již obnoveno.

Památkami, které stojí za  hléd-
nutí, město nebývalou měrou 
oplývá. Na krásném náměstí jsou 
zachovány krásné renesanč-
ní, barokní, rokokové i empíro-
vé domy s podloubími. Určitě si 
povšimneme sochy nejvýznam-
nějšího litomyšlského rodáka 
Bedřicha Smetany. Právě letos 
uplynulo 190 roků od jeho naro-
zení. 

Renesanční zámek z let 

Tip na výlet: Litomyšl

Mgr. Karel Vavřík 1568 až 1581 s arkádami, barok-
ním divadlem, parkem a pivo-
varem je zapsán v seznamu 
světového kulturního dědictví 
UNESCO. 

Na Šantově náměstí je posta-
ven původně gotický kostel 
Povýšení sv. Kříže a na Toulov-
cově náměstí kostel Rozeslání 
sv. apoštolů.

Pro svůj půvab a množství 
pamětihodností se Litomyšl stala 
známým turistickým cílem.  
Dům U Rytířů č. p. 110 z doby kolem 
roku 1550 | zdroj: 101 našich nejkrás-
nějších měst a městeček - vydalo 

nakladatelství Beta v r. 2005. 

1864
19. července vydal majitel žid-

lochovického panství arcivévoda 
Albrecht zvláštní výnos, kterým 
věnoval obci budovu bývalého 
špitálu (za kostelem, dnes jesle, 
potom rehabilitační středisko), 
aby z této budovy byla zřízena 
škola. Až dosud se totiž vyučo-
valo v malých prostorách domu 

Čtyřka v dějinách Židlochovic - 7. část

č. 83 – dům p. Lízala. 

1914
Vypukla první světová vál-

ka, která přinesla městu a jeho 
obyvatelům nezměrné strádání. 
Ze Židlochovic bylo povoláno 
do armády 412 mužů. Ve vál-
ce padlo 74 židlochovických 
občanů, 200 jich bylo zraněno, 
asi 50 bylo zajato, přibližně 50 se 
vrátilo jako invalidé. Ze zajatců 
se 15 přihlásilo k zahraničnímu 
odboji. 

1924
Pan Jakub Rylich uvedl do pro-

vozu první mlátičku obilí na elek-
trický pohon. 

1954
V srpnu vyšel oběžník minister-

stva vnitra o razítkách obcí. Poně-
vadž národní výbory byly vlastně 
státními úřady, musela být razítka 
obcí opatřena státním znakem 
– lvíčkem. A tak židlochovická 
razítka s historickými třemi hrozny 
byla dána do archivu.

1954
22. srpna v 18 hod. se strhla 

nad městem větrná bouře s deš-
těm. Vichřice nadělala mnoho 
škod, stromy byly polámány, ovo-
ce ze stromů posráženo. Při bouři 
byly viditelné zvláštní blesky.

1964
Na základě usnesení rady KNV 

v Brně čís. 8001 se od 1. VII. 1964 
změnil dosavadní název Místní 
národní výbor v Židlochovicích 
na Městský národní výbor v Žid-
lochovicích. 

Mgr. Karel Vavřík

Nové audioknihy v naší knihovně

Audioknihy zaznamenávají 
v poslední době poměrně velký 
nárůst popularity. Naše knihovna 
tento druh fondu systematicky 
buduje od roku 2010. V součas-
né době disponujeme zhruba 
sto padesáti kusy audioknih. 
Z nejnovějších přírůstků bych rád 
upozornil na Žítkovské bohyně od 
Kateřiny Tučkové. Úspěšný román 
mladé prozaičky čtou Tereza 
Debarová a Miroslav Táborský. 
Dále jsou to například Jméno 
růže od Umberta Eca, Dobře 
utajené housle od Miroslava Hor-
níčka a Norské dřevo od Haruki-
ho Murakamiho. Posledně zmí-
něný, japonský romanopisec je 
u nás velmi dobře znám. V roce 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
2006 mu byla udělena v Pra-
ze literární Cena Franze Kafky, 
nejen za jeho úspěšný román 
Kafka na pobřeží. Z dětských 
audioknih si zaslouží pozornost 
Děti z Bullerbynu od Astrid Lin-
dgrenové, kterou výborně inter-
pretuje Libuše Šafránková. I přes 
velkou oblibu audioknih je dobré 
mít na paměti, že jsou „podříze-
ní“ svých papírových protějšků. 
Nicméně rozvíjí obrazotvornost 
a fantazii a také jsou dobrými 
společníky a pomocníky lidem 
s horším zrakem, pro nevidomé, 
na dlouhé cesty, nebo třeba pro 
maminky a tatínky při uspávání 
dětí.

→

Další v řadě

Všem zájemcům o židlocho-
vickou vlastivědu se v těch-
to dnech dostává v našem 
městském informačním centru 
do rukou kniha, která seznamuje 
čtenáře v dosud nepublikova-
ném rozsahu se všemi součas-
nými, ale i zaniklými stavbami 
majícími vztah k církvím a jejich 
aktivitám. 

Autor řady historických pub-
likací s vlastivědnou tematikou 
našeho města Ing. Jiří Smutný 
předkládá všem zájemcům 
o historii našeho města svoji 
novou knihu, kterou nazval „Žid-
lochovické kostely, modlitebny 
a kaple“. Text, vzniklý na zákla-
dě důkladného studia a ověře-

Eduard Vyhlídal
ní faktů, předkládá skutečnosti 
známé, ale také méně známé, 
ba vůbec neznámé o sakrálních 
stavbách současných i zaniklých 
v našem městě.

Poměrně rozsáhlý text je boha-
tě dokládán přiléhavě vybraný-
mi fotografiemi, které podporují 
autorova slova. Kniha je opatře-
na jmenným rejstříkem i bohatým 
seznamem použitých pramenů. 
Kniha rozšiřuje řadu vlastivěd-
ných publikací právě včas, aby 
se i vám mohla stát zajímavým 
společníkem na vaší dovolené.

Z_07_08_2014.indd   9 25.6.2014   11:18:01



10 Rozhovor MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

„V Židlochovicích podnikám 
již více než 23 let…“

Některé firmy v Židlochovicích 
působí nenápadně, za zdmi 
areálů většinou zůstávají skry-
ty úspěchy, které naše město 
činí známým i daleko za hrani-
cemi ... V rámci pravidelného 
cyklu rozhovorů pro Zpravodaj 
jsem tentokrát navštívila maji-
tele a ředitele firmy Dřevomon-
ta s. r. o. pana Milana Řežábka 
který v brzké době oslaví kulaté 
výročí vzniku firmy.

Pane Řežábku, příští rok osla-
víte kulaté výročí vzniku firmy, 
můžete prozradit čtenářům 
Zpravodaje, kolikátým rokem 
působíte na trhu v Židlochovi-
cích a jaké vlastně byly Vaše 
začátky?

V Židlochovicích podnikám 
již více než 23 let, celkově budu 
příští rok podnikat 25 let. Předtím 
jsem začínal v Blučině, a to rok 
a půl. Podmínky tam ale nebyly 
příliš dobré, a proto jsem kou-
pil pozemek a budovu (bývalý 
Dům služeb) v Židlochovicích.  
Začátky samozřejmě nebyly 
snadné, ale vypracovali jsme 
se a vytvořili portfolio odběra-
telů po celé České republice 
i v zahraničí. Vyrábíme kvalitní 
nábytek pro státní i soukromý 
sektor v odvětví sportu, kultu-
ry, bankovnictví, zdravotnictví 
a dalším. 

Dřevomonta vznikala jako 
podnik s pár zaměstnanci, jaký 
počet pracovníků zaměstnává-
te dnes?

První dva roky jsem spolupra-
coval s kolegou p. Fiedlerem, 
který se věnoval stavební čin-
nosti a já nábytku.  Postupem 
času se naše cesty rozdělily, ale 
zůstali jsme přátelé. 

Začátky byly opravdu jen 
s pár zaměstnanci, dnes je jich 
několik desítek. Ve firmě pracu-
je rovněž můj syn Aleš na pozici 
vedoucího technické přípravy 
a projekce. Vše nasvědčuje 
tomu, že bude dobrým pokra-
čovatelem firmy.

Jakých úspěchů dosažených 
v podnikání si osobně ceníte 
nejvíce?

Nejvíc si považuji toho, že js-
me využívali velmi málo úvěrů 
od bank a ekonomika firmy je 
i v dnešní době velmi zdravá. 
Naši zaměstnanci za celá léta 
vždy dostali mzdu včas a totéž 
platí o úřadech a jiných plat-

bách.

Vaše výroba má široký okruh 
zaměření, objem zakázek je 
převážně pro tuzemský, nebo 
zahraniční trh? Prozraďte čte-
nářům, které zakázky si nejvíce 
osobně ceníte?

Soustřeďujeme se na tuzemský 
trh, ale občas děláme i v zahra-
ničí, na Slovensku, v Polsku, 
Rakousku, Německu a Rusku. 
Všechny zakázky jsou pro nás 
důležité a také z tohoto pohledu 
k nim přistupujeme. Dále máme 
jedno středisko, které se zabý-
vá prodejem plošných materi-
álů značky FunderMax. Jsou to 
materiály, které od nás nakupují 
hlavně truhláři a stavební firmy. 
Zastoupení této rakouské firmy 
máme již přes 20 let.

Za sídlo své firmy jste zvolil 
Židlochovice, jste tedy spoko-
jen s polohou, kde Vaše firma 
působí?

V Židlochovicích se mi líbí, jak 
polohou, tak začleněním do pří-
rody. Mohlo by tu být víc sou-
kromých firem.

Jak se Vám jeví spolupráce 
s místními podnikateli a měs-
tem?

Vycházíme dobře s úřady 
i místními lidmi. Spolupracuje-
me s místními malými firmami 
z okolí Židlochovic. Myslím si, 
že tím rovněž napomáháme 
určité zaměstnanosti v regionu. 
Dopravu nám například zajišťu-
je firma Kugler z Blučiny.

Jak byste ohodnotil vstřícnost 
a pracovitost dnešních zaměst-
nanců a těch před dvaceti 
lety?

Jsou zde zaměstnanci, kteří 
u nás pracují již více jak 20 let, 
ale také mladí, kteří přišli do fir-
my před několika lety. Považuji 
za důležité, aby podíl starších 
a mladších zaměstnanců byl 
vyvážený. Začínali jsme výro-
bu na jednoúčelových strojích, 
dnes výroba spočívá ve využí-
vání víceúčelových CNC stro-
jů, které potřebují kvalifikova-
nou obsluhu. Z toho vyplývá, 
že přednost mají zaměstnanci 
se zájmem o vzdělávání i při 
zaměstnání. Těm jsou dveře naší 
firmy určitě otevřeny.

Na současném trhu je spous-
ta firem zabývajících se stej-
nou výrobou jako Dřevomonta. 
V čem si myslíte, že jste ve své 
výrobě jedineční?

Jednoznačně kvalitou, zkuše-
nostmi a především jsou to dob-
ré reference, které bezesporu 
na současném trhu máme.

Rozhovor s ředitelem Dřevomonty Milanem Řežábkem

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Milan Řežábek | zdroj: archiv Dřevomonty

Jaká byla Vaše největší 
zakázka? 

Největších zakázek bylo více, 
ale jmenoval bych např. Letiš-
tě Praha-Ruzyně. Dále jsme se 
podíleli na Sazka aréně v Praze, 
řetězci hotelů Clarion po celé 
ČR a např. na vybavení České-
ho rozhlasu v Brně aj.

Poměrně dlouhou dobu byly 
naším partnerem firmy jako 
Česká spořitelna, Spar-Česká 
obchodní společnost, CPI Pra-
ha a řada dalších.

Ze stavebních společnos-
tí bych vzpomenul spolupráci 
s velkými společnostmi, jako 
jsou Metrostav, Skanska, IMOS, 
OHL ŽS, PSJ a jiné.

Věnujete se charitativní čin-
nosti?

Občas podporujeme místní 
stárky, dětský sbor Skřivánek, 
vinaře a charitu.

Ve Velkých Němčicích, kde 
bydlím, firma vybudovala teni-
sový areál se třemi antukový-
mi dvorci a zázemím, jako jsou 
šatny, sprchy, WC. Od letošního 
roku budou dva kurty zastřeše-
ny, takže se budou moci využí-
vat i v zimě. 

Kolik máte volného času 
a jak ho trávíte?

Volného času mnoho 
nemám. Přiznám se, že jsem vel-
ký fanda tenisu a moc rád ho 
hraji. Druhá moje záliba je ryba-
ření. Svou dovolenou trávím 
většinou na rybách, a tak jsem 
chytal např. v Yukonu v Kana-
dě, na Aljašce, na řece Paraná 
v Argentině, také v Mongolsku, 
Norsku, Švédsku a jinde.

Co byste popřál své firmě 
do dalších let?

Firmě přeji, aby se jí nadále 
dařilo minimálně tak jako dopo-
sud, a všem spolupracovníkům 
a obchodním partnerům přeji 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
v pracovním i osobním životě.

Chystáte se oslavit kulaté 
výročí své firmy?

Pro zaměstnance a obchod-
ní partnery chystám v příštím 
roce uspořádat sportovní den 
s malým kulturním programem 
jako poděkování za dosavadní 
spolupráci.

Areál Dřevomonty | zdroj: archiv Dřevomonty
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11Inzercewww.zidlochovice.cz

Řádková inzerce:
Hledám ke koupi menší rodinný dům se zahradou minimálně 
100 m2 v Židlochovicích. Telefon: 604 767 470.

Externí asistentka
výborná pomoc pro podnikatele i soukromé osoby

Oběhne úřady, zařídí, zorganizuje
a ušetří vám čas

Informace na www.externi-asistentka.cz
info@externi-asistentka.cz nebo 603 811 531
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12 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ | Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Vydává město 
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občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 3. 7. 2014, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

1.7. - 31. 8. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z HISTORIE FOTBALU
Výstava k 90. výročí založení kopané v Židlochovicích.
pořádá: Fotbalový klub Židlochovice
místo: Malá galerie informačního centra v Židlochovicích

7. – 11. 7. | PRÁZDNINY S KERAMIKOU
Bližší informace podá paní Vašíčková na tel. 606 746 746.
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  keramická dílna

19. 7., 9:00 | COPA DE ŽIDLE 
Další ročník turnaje v malé kopané. Večer od 20:00 hodin již tradič-
ně zábava se skupinou Vebra Band. 
pořádá: Fotbalový klub města Židlochovice
místo: fotbalové hřiště Židlochovice
přihlášky: fczidlochovice@email.cz nebo na fotbalovém hřišti
vstupné: 80 Kč

11. – 15. 8. | LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Bližší informace podá paní Vašíčková na tel. 606 746 746.
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  areál u ZŠ Tyršova 611

23. 8., 14:00 | SETKÁNÍ JEDNOTY DŮCHODCŮ GBELY A SENIORŮ ZE 
ŽIDLOCHOVIC
pořádá:  Sbor pro občanské záležitosti
místo:  sál Masarykova kulturního domu

31. 8., 8:00 - 13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Tradiční suroviny farmářského trhu a grilované speciality. Kulturní 
program zajištěn.
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  náměstí Míru

PŘIPRAVUJEME:
2.9. - 5.9. | NÁBOR DO VŠECH ODDĚLENÍ SBORU
pořádá:  ŽDS Skřivánek

6.9., 8:30 | NOHEJBALOVÝ TURNAJ KAFKAZAN
Pátý ročník memoriálu Josefa Gajdy. Tradiční turnaj v nohejbale pro 
tříčlenná mužstva. Počet mužstev je omezen na 8.
pořádá: Pohostinství u Kafků
místo: starý hřbitov za zvonicí v Židlochovicích
startovné: 150 Kč
přihlášky: Pavel Meloun, tel. 739 643 691

6.9. | FARNÍ VÝLET DO ČÍHOŠTĚ
Zájezd do Číhoště, působiště P. Josefa Toufara. Připravuje Mgr. Martin 
Hladký. Jde o III.část vzdělávacího cyklu Číhošťský zázrak, P. J. Toufar, 
jeho mučení a následné pronásledování katolické církve. Další místa, 
která navštívíme: Klášter Želiv - prohlídka kostela, kláštera a obnove-
ného pivovaru, dále poutní místa Křemešník a Chlumek v Luži.
pořádá: Římskokatolická farnost Židlochovice
přihlášky: vždy po mši v kostele Povýšení sv.Kříže v sakristii

Kulturní kalednář - červenec a srpen 2014

Konečná tabulka IV. třídy, skupiny A 
mužů v kopané

PROGRAM LETNÍHO KINA:
12. 7., 21:30 | AGORA (127 min)
žánr: drama, historický, dobrodružný, romantický
hlavní role: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf   
 Barhom, ...

19. 7., 21:30 | ATLAS MRAKŮ (165 min)
žánr: drama, mysteriózní, sci-fi, psychologický
hlavní role:  Tom Hanks, Halle Berry, Jim Sturgess, Hugo Weaving,  
 Hugh Grant

26. 7., 21:30 | RIVALOVÉ (123 min)
žánr: drama, životopisný, sportovní, akční
hlavní role: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra Maria   
 Lara, ...

2. 8., 21:00 | RIDDICK (119 min)
žánr: sci-fi, akční, thriller
hlavní role:  Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Dave Bautista

9.8., 21:00 | DÁVÁM TOMU ROK (98 min)
žánr: komedie, romantický
hlavní role:  Rafe Spall, Rose Byrne, Simon Baker, Anna Faris,   
 Minnie Driver

16.8., 20:30 | MAFIANOVI (112 min)
žánr: krimi, komedie, thriller
hlavní role:  Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones 

23.8., 20:30 | PŘÍBĚH KMOTRA (99 min)
žánr: drama, krimi, životopisný
hlavní role:  Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček, Jiří   
 Dvořák

30.8., 20:00 | FILM K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU - KRÁL SOKOLŮ
žánr: pohádka, dobrodružný
hlavní role:  Braňo Holiček, Juraj Kukura, Klára Jandová, Jiří   
 Langmajer
vstupné:  pro děti 20 Kč, dospělí 80 Kč

vstupné: 80 Kč          Za špatného počasí se nepromítá.
Info: 606720539

ZÁMECKÁ SLAVNOST 2014
Tradiční Zámecká slavnost pořádaná pravidelně první 
zářijový víkend v areálu židlochovického zámku se letos z 
důvodu rekonstrukce střechy zámku neuskuteční.

Pěknou, slunnou dovolenou, spojenou se samými 
příjemnými prožitky, přejí všem čtenářům našeho 
zpravodaje pracovníci městského úřadu a redakční 
rada zpravodaje.
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