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Informace o dění ve městě 

Pošta v Židlochovicích
 Dne 14. 5. 2014 jsem se osobně 
obrátil na ředitele pobočkové 
sítě České pošty Ing. Jaroslava 
Navrátila s písemným dotazem 
na nevyhovující prostory židlo-
chovické pošty. 
 Poukázal jsem hlavně na ne-
spokojenost občanů města 
Židlochovice a okolních obcí 
s umístěním a fungováním České 
pošty v Židlochovicích, na na-
prosto nevyhovující prostory, kte-
ré jsou malé a stísněné a často 
přeplněné čekajícími zákazníky. 
Připomněl jsem nedostatečnou 
kapacitu přepážek, nemožnost 
přístupu imobilním občanům 
a problém s parkováním v blíz-
kosti pošty. Dopis apeloval na 
vedení pošty s žádostí o nalezení 
jiných vhodných prostor k pře-
místění pobočky. 
 Odpověď přišla po téměř dvou 
měsících dne 11. července 2014. 
Česká pošta oznámila, že zaháji-
la jednání o přemístění pobočky 
do prostor nově budovaného 
obchodního centra. Tento návrh 
byl podroben vnitřním schva-
lovacím mechanismům České 
pošty, avšak schvalovací proces 
nebyl z důvodu vysoké finanční 
náročnosti úspěšný. Česká poš-
ta bude proto s pronajímatelem 
vést další jednání.
 Výsledek lze jen těžko odha-
dovat a město se svými občany 
může jen čekat, zda budou další 
zprávy příznivé či nikoliv.

Memorandum uspíší re-
alizaci příměstské osob-
ní železniční dopravy 
Brno - Židlochovice
 V pátek 20. června 2014 pode-
psali na zámku v Židlochovicích 
1. náměstek ministra dopravy 
ČR, hejtman Jihomoravského 

kraje, generální ředitel SŽDC, sta-
rosta Židlochovic, starosta Husto-
pečí, starosta Boskovic a ředitel 
KORDISu JMK „Memorandum 
o rozvoji železniční dopravy na 
regionálních tratích Hrušovany 
u Brna – Židlochovice, Šakvice 
- Hustopeče a Lhota Rapotina – 
Boskovice“.
 Cílem Memoranda je uspíšit 
přípravu staveb. Jejich realizace 
zjednoduší využití železniční do-
pravy pro více než 50 000 obča-
nů našeho kraje. Tyto regionální 
tratě umožní bezpřestupové ces-
ty do krajské metropole a obcí 
s rozšířenou působností a zkrátí 
cestu až o 10 minut. Plánuje se, 
že dojde k zefektivnění provozu, 
nárůstu počtu cestujících na kori-
dorových tratích o více než 8 000 
denně. Z důvodu nedostatečné 
kapacity železničních tratí do-
chází k zahlcování silničních ko-
munikací. Nové stavby by mohly 
pomoci tento trend změnit.
 U tratě Hrušovany u Brna – Ži-
dlochovice se počítá s obno-
vou, elektrizací a vybudováním 
moderního autobusového ter-
minálu. Společnost KORDIS JMK 
v loňském roce realizovala studii 
modernizace tratě. Město Žid-
lochovice následně zpracova-
lo studii přestupního terminálu. 
Zprovoznění tratě umožní zavést 
přímé vlaky z Židlochovic do 
Brna, s jimiž bude cesta až o 10 
minut kratší než dnes.
 Na přímou otázku přítomných 
novinářů odpověděl náměstek 
ministra dopravy, že by se plány 
měly stát skutečností do šesti let.

Úspěšný boj proti tranzitu 
 Odbory dopravy měst Židlo-
chovice, Hustopeče a Břeclav 
vydaly veřejné vyhlášky, který-
mi  stanovily dopravní znače-
ní zakazující „tranzitní nákladní 
kamionovou dopravu“ na silnici 
II/425 v úseku Rajhrad - Břeclav. 
Vyhověly tak žádosti společné 
iniciativy obcí a měst, do které 

se zapojilo i město Židlochovice. 
Nyní se jedná o osazení značek 
se SÚS JmK a ŘSD. Již za několik 
týdnů můžeme provést sčítání, 
které vyčíslí efektivitu naší snahy.

Nové ochranné pásmo 
zámku
V řešení okolí židlochovického 
zámku město činí další kroky.
O urbanistické studii architek-
ta Šimečka jsem vás informoval 
v květnovém zpravodaji. Po sou-
hlasném stanovisku Národního 
památkov. ústavu se studie stala 

Mgr. Milan Feranec, JUDr. Michal Hašek a Vlastimil Helma při podpisu memoranda
zdroj: tiskový odbor Jihomoravského kraje

základním stavebním kamenem  
pro přípravu nového ochranné-
ho pásma zámku. Ke zpracování 
ochranného pásma byla vybrá-
na urbanistka Ing. arch. Barbora 
Jenčková. Studii arch. Šimečka 
rozpracuje do hlubších podrob-
ností, navrhne hranice chráně-
ného území a limity výstavby  
v něm. Zapracuje do něj mj. 
i plánovaný přestupní terminál 
a diskutované území u zámecké 
zdi. Věřím, že najde citlivé řešení,  
které vhodně ochrání tuto vzác-
nou památku ke spokojenosti 
občanů města i památkářů.

Vlastimil Helma
starosta města
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Co platíme ve vodném a stočném?

Ing. Martin Juránek
náměstek ředitele VAS, a.s. 

 Počátkem 90. let přestal stát 
plošně dotovat cenu vody. Výše 
vodného a stočného dnes od-
povídá nákladům na výrobu 
a distribuci pitné vody, jakož 
i odvádění a čištění odpadních 
vod, nicméně stále nedokáže 
pokrýt nezbytné investiční výda-
je. 
 Stát přestal provozní náklady 
na výrobu, distribuci a čištění 
pitné vody kompletně dotovat 
v roce 1994. Ta zůstávala po 
desetiletí stále na stejné úrovni, 
přestože reálné provozní ná-
klady neustále rostly. Od roku 
1994 tak došlo ke znatelnému 
navýšení cen vodného a stoč-
ného. Přesto však tyto poplatky 
představují v rámci celkových 
rodinných výdajů asi jedno pro-
cento, což je nejméně ze všech 
nákladů na bydlení a energie. 
Je navíc zřejmé, že na rozdíl od 
řady dalších výdajů, které vodné 
a stočné mnohonásobně převy-
šují, je voda pro náš život zcela 
nepostradatelná. Alternativu 
k vodě z kohoutku představuje 
pouze balená voda. Litr balené 
vody však v obchodě stojí až de-
set korun a přinejmenším stejně 
kvalitní litr vody z kohoutku přijde 
na osm haléřů. 

 
Co je vodné a stočné? 
 Vodné je úplata za vodu do-
dávanou z veřejného vodovo-

du, tj. za výrobu a distribuci pitné 
vody. 
 Stočné je úplata za vodu od-
váděnou veřejnou kanalizací, tj. 
za odvedení (odkanalizování) 
odpadní vody a její čištění. 

 
Jak se určuje cena vodného 
a stočného? 
 Cena vodného a stočného je 
cenou věcně usměrňovanou. 
To znamená, že není regulová-
na trhem, ale vychází z obecně 
závazných cenových předpisů. 
Provozovatel si tedy nemůže 
cenu nastavit dle svého uvážení. 
Do ceny vodného a stočného 
lze započítat pouze ekonomicky 
oprávněné náklady a přiměřený 
zisk. 
 Zisk VAS, a.s. se v jednotlivých 
kalkulacích pohybuje ve výši 
1-2 % z celkových tržeb a kon-
krétně na svazku Židlochovicko 
je to 1,2 % na vodném a 1,6 % 
na stočném. Firmu vlastní přes 
Svaz VKMO s.r.o. jednotlivé obce 
a tvorba zisku na straně provozo-
vatele nebude nejspíš prioritou 
ani v následujících letech. 
 Předpisy rovněž stanovují, 
které náklady se do ceny vody 
započítat nemohou. Za ekono-
micky oprávněné náklady se 
považují náklady bezprostřed-
ně spojené s uvedenou činností 
a v obvyklé úrovni a za přiměře-
ný zisk je považován zisk umož-
ňující přiměřenou návratnost vlo-
ženého kapitálu a generování 
zdrojů na obnovu a rozvoj vodo-
hospodářské infrastruktury. Cena 

bývá kalkulována zpravidla na 
období jednoho roku a její výše 
je uvedena v platném ceníku 
dodavatele. Vždy po skončení 
období platnosti ceny je doda-
vatel povinen provést vyúčtová-
ní všech nákladů a toto vyúčto-
vání zveřejnit. 

 
Co se promítá do celkové ceny 
vody? 
 Mezi položky, které se výraz-
ně promítají do ceny vodného 
a stočného, patří náklady sou-
visející s provozovaným majet-
kem. Především je to nájemné 
vlastníkům vodohospodářské 
infrastruktury a náklady na její 
opravy. Tyto položky tvoří zhru-
ba 30 % z celkové ceny. Zasta-
ralé a často dožité vodovodní 
a kanalizační řady vyžadují velké 
investice, aby mohly dále slou-
žit. Se vstupem do EU navíc ČR 
přijala závazek, že vybuduje či 
zrekonstruuje čistírny odpadních 
vod ve více než 500 lokalitách. 
Na svazku Židlochovicko byly 
v poslední době zrekonstruovány 
čistírny v Blučině a Hrušovanech, 
dále v současné době probíhá 
rekonstrukce ČOV Žabčice. 
 Další významné položky z ceny 
za vodné a stočné tvoří náklady 
na energie, chemikálie, služby, 
mzdy či poplatky za vypouštění 
odpadních vod. Významná část 
nákladů v neposlední řadě při-
padá na samotný nákup surové 
vody z povrchových zdrojů či na 
poplatky za užívání podzemních 
zdrojů. 

 Na svazku Židlochovicko je si-
tuace ještě složitější, neboť kvůli 
nedostatku vlastní kvalitní pitné 
vody musí být voda nakupová-
na z Vírského oblastního vodovo-
du za cenu 15,20 Kč/m3. 
 Ke konečným cenám také 
musíme přičíst i postupné zvyšo-
vání sazby DPH, která se z 5 pro-
cent vyšplhala až na 15 procent. 
 Výsledná cena dále význam-
ně závisí na objemu fakturované-
ho vodného a stočného, neboť 
fakturační objemy jsou při výpo-
čtu ceny jmenovatelem, kterým 
se dělí celkové náklady. Vzhle-
dem k tomu, že přibližně 80 pro-
cent všech nákladů na dodávku 
a odkanalizování vody tvoří fixní 
(tedy na spotřebě nezávislé) ná-
klady, mají fakturované objemy 
na vývoj ceny velký vliv. Vodné 
a stočné tak může růst nejenom 
proto, že stoupají náklady na 
výrobu a čištění vody, ale také 
proto, že se v dané lokalitě sníží 
prodej vody. V současné době 
se spotřeba vody neustále snižu-
je, a pokud bude tento trend na-
dále pokračovat, tak brzo klesne 
až na polovinu oproti roku 1990.

Projednávání strategie města

 V současné době je připravo-
vána nová strategie města Žid-
lochovice na roky 2015 až 2020, 
která si klade za cíl řešit potřeby 
místních obyvatel, podnikate-
lů, organizací, firem a institucí 
a zároveň přispívat ke všeobec-
nému rozvoji města. Aby strate-
gie odrážela skutečné potřeby, 
je vhodné do její tvorby zapojit 
právě výše uvedené subjekty. 
V průběhu jarních měsíců byly 
zorganizovány dva kulaté stoly 
za účasti výše uvedených ak-
térů a v polovině června dále 
proběhlo jednání s veřejností. To-
hoto jednání se zúčastnilo velice 
málo občanů, což je škoda, pro-
tože město by větší zájem o pří-
pravu strategie uvítalo. Avšak ti, 
kteří na setkání dorazili, přinesli 
zajímavé pohledy na proble-

matiku rozvoje města a s jejich 
pomocí byly identifikovány silné 
a slabé stránky, příležitosti k dal-
šímu rozvoji a zlepšení a dále 
hrozby a rizika, která se týkají Ži-
dlochovic.
 Jako silná stránka města je vní-
mána především pozice blízko 
Brna, dobrá dopravní dostup-
nost a občanská vybavenost, 
bohatá spolková činnost a také 
přítomnost kopce Výhonu jako 
atraktivity pro cestovní ruch. Ob-
čané dále uvedli, že jsou se živo-
tem v Židlochovicích spokojeni, 
že je vnímají jako příjemné místo 
pro život (vyplynulo z dotazníko-
vého šetření MAS Podbrněnsko).
 Mezi slabé stránky lze zařadit 
problémy s tranzitní kamionovou 
dopravou, nedostatek zeleně, 
nepřístupnost židlochovického 
zámku jako potenciálního láka-
dla pro turisty, nedostatek vhod-
ných volnočasových aktivit pro 
mládež a s tím související sociál-
ně-patologické jevy. 

 Jako příležitost pro město 
je vnímána zejména možnost 
znovuobnovení provozu osob-
ní dopravy na železniční trati 
z Hrušovan do Židlochovic; to je 
podporováno i v Plánu rozvoje 
Jihomoravského kraje, dále se 
jako vhodná jeví podpora a pro-
pagace regionálních produktů, 
zapojení se do projektu Svatoja-
kubské cesty, která město protí-
ná. Pro zlepšení stavu životního 
prostředí se nabízí zalesnění vr-
cholu Výhonu a revitalizace toku 
Cezavy (resp. přeložení jejího ko-
ryta).
 Hrozby, které byly identifiková-
ny, jsou reprezentovány možným 
zánikem gymnázia a tím i sníže-
ním kvality vzdělávání ve městě 
i v regionu, postupným odumí-
ráním života v centru města s ri-
zikem, že se z Židlochovic stane 
„noclehárna“ (obyvatelé budou 
více a více dojíždět do Brna jak 
za prací a do škol, tak za zába-
vou).

 V průběhu podzimu se usku-
teční další setkání s veřejnos-
tí, kde každý občan bude mít 
možnost se ke strategii vyjádřit. 
Přehled silných a slabých strá-
nek, příležitostí a hrozeb identi-
fikovaných během jednotlivých 
setkání lze najít na webových 
stránkách města. Vedení města 
i realizační tým se těší na vaše 
názory a postřehy.

RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D.
kacelář starosty města
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Od 3. do 29. září 2014 se koná 
v Městské knihovně v Husto-
pečích na Nádražní ulici 20 
výstava obrazů výtvarníka 
Ladislava Růžičky Láska, bar-
vy, fantazie. Přijďte si prohléd-
nout díla skvělého židlocho-
vického výtvarníka.  

Benediktinské opatství Raj-
hrad a nadace Ora et la-
bora připravily pro milovníky 
výtvarného umění výstavu 
reprodukcí souboru děl Jana 
Zrzavého ze soukromé sbírky 
benátského kláštera kapucí-
nů. Výstava bude zahájena 
ve středu 3. září 2014 v 17 
hodin komentovanou pro-
hlídkou kurátorkou výstavy dr. 
Jitkou Měřínskou, předsedkyní 
Společnosti Jana Zrzavého.  
Výstava je přístupná denně 
kromě pondělí 9 – 16 hodin 
a potrvá do 28. září 2014. 

V minulém čísle našeho zpra-
vodaje byla pozvánka na vý-
stavu Domov za Velké války. 
Omlouváme se čtenářům, že 
omylem nebylo uvedeno mís-
to výstavy.  Doplňujeme, že 
výstava je v Dietrichsteinském 
paláci na Zelném trhu v Brně 
a potrvá až do 31. prosince 
2014. 

Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení ZM 25. 6. 2014
ZM rozhodlo:

 � prodat část pozemku p. č. 
KN 711/41 o výměře cca 600 
m2, zapsaného na LV č. 1 v KN 
pro obec a  k. ú. Židlochovice 
xxxxxxx za kupní cenu 100 Kč/ m2.
Přesnou výměru určí geometric-
ký plán. Náklady spojené s pře-
vodem hradí kupující. Toto roz-
hodnutí je platné do 31. 12. 2014.

 � přijmout jako dar do vlastnictví 
města pozemky p. č. 1107/33, 
1107/34, 1108/1,1108/10 a část 
p. č. 1107/25 o výměře cca 712 
m2, vše v k. ú. Židlochovice, za-
psané na LV 2414, od fondu UTIS 
uzavřený investiční fond, a.s., se 
sídlem v Praze 2. Přesná výmě-
ra části pozemku p. č. 1107/25  
bude stanovena oddělujícím 
geometrickým plánem.

 � přijmout do majetku města 
Židlochovice bezúplatným pře-
vodem od Jihomoravského kraje 
pozemky zapsané na LV č. 1401 
v KN pro obec a k. ú. Židlochovi-
ce - parcelu č. 709/7 o výměře 
193 m2 v k. ú. Židlochovice a par-
celu č. 709/8 o výměře 1 m2 

v k. ú. Židlochovice, které vznikají 
z pozemku p. č. 709/1 na zákla-
dě oddělovacího geometrické-
ho plánu č. 1543 -1252/2012 ze 
dne 28. 3. 2013, vyhotoveného 
firmou ZK – Brno, s. r. o.

Výběr z usnesení RM 2. 7. 2014
RM rozhodla:

 � o výběru nejvhodnější nabíd-
ky, kterou se stala nabídka fir-

my Společnost „ZŠ Židlochovice 
– sportovní areál“ (sdružení OHL 
ŽS, a.s. a EKKL a.s.).

 � provést opravu chodníků dle 
upraveného přiloženého plánu.

 � provést opravy a rekonstrukci 
sociálního zařízení v ZŠ Coufa-
líkovo nám. ve výši 330.000,- Kč 
v rozsahu dle přílohy.
 � uzavřít smlouvu pro stav-

bu „Chodník v ulici Nádražní, 
Židlochovice včetně rozšíře-
ní silnice II/416“ se společností 
Správa a údržba silnic Jihomorav-
ského kraje, s realizací stavby 
v r. 2014/15.

 � pronajmout pozemky v lokalitě 
ve špici u Cezavy dle přílohy za 
stanovenou nájemní cenu 0,50 
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

RM schvaluje:
 � příspěvek ve výši 6 tis. Kč na 

provoz pečovatelské služby 
Domu léčby bolesti s hospicem 
v Rajhradě.

 � v souvislosti s výběrovým říze-
ním pro výběr dodavatele IT pro 
potřeby projektu Zvyšování kvali-
ty vzdělávání ORP Židlochovice: 
- zadávací dokumentaci; jako 
jediné hodnotící kritérium nejnižší 
nabídkovou cenu; složení hod-
notící komise dle návrhu. 

 � ponechání úplaty za před-
školní vzdělávání (Mateřská ško-
la Židlochovice) ve výši 500,- Kč 
měsíčně pro školní rok 2014/2015.

RM souhlasí:
 � se zapojením se Základní školy Ži-

dlochovice, do projektu ICT Kouč.

 � s výjimkou ve čtyřech třídách 
mateřské školy z 24 dětí na 26 
dětí na třídu a na odloučeném 
pracovišti z 22 na 25 dětí na třídu.
RM projednala:

 � zprávu komise kultury a sou-
hlasí s návrhem rekonstrukce stá-
vající kašny na náměstí Míru. 

Výběr z usnesení RM 11. 7. 2014
RM povoluje: 

 � výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle 
článku 4, a to pořádání akce 
„Copa de Židle“ s hudební pro-
dukcí dne 19. 7. 2014 s konáním 
do 20. 7. 2014 do 2:00 hod. 

RM schvaluje: 
 � výběr nejvhodnější nabídky na 

akci Protipovodňová opatření 
města Židlochovice tak, jak do-
poručila hodnotící komise ve své 
Zprávě o posouzení a hodnocení:
1. EMPEMONT s. r. o., Valašské 

Meziříčí
2. JD Rozhlasy s. r. o., Rožnov pod 

Radhoštěm
3. Tomáš Mikula, EL-MIK, Valašské 

Meziříčí. 

Výběr z usnesení RM 25. 7. 2014
RM rozhodla: 

 � uzavřít smlouvu na zpracování 
návrhu změny ochranného pás-
ma kulturní nemovité památky 
zámku v Židlochovicích s Ing. 
arch. Jenčkovou dle nabídky 
z 18. 7. 2014.  

 � nejvýhodnější nabídku na akci 
„Oprava krytu komunikací 2014 

ul. Nádražní k vile, Coufalíkovo 
nám., Rubenova“ podala firma 
SWIETELSKY Brno. 
RM ukládá: 

 � uzavřít smlouvu o nákupu el. 
energie a plynu prostřednictvím 
elektronické aukce s firmou B4F 
CZ s. r. o. 

 � vyhlásit záměr pronájmu části 
pozemku p. č. KN 1324/1 o vý-
měře cca 86 m2, zapsaného na 
LV č. 1 v KN pro obec a k. ú. Žid-
lochovice. 
RM schvaluje: 

 � výběr nejvhodnější nabídky 
na zakázku Nákup IT pro potře-
by projektu Zvyšování kvality ve 
vzdělávání ORP  tak, jak doporu-
čila hodnotící komise v Protokole 
otevírání obálek s nabídkami, zá-
znamu posouzení a hodnocení 
nabídek:
1. v pořadí nabídka uchazeče 
COMIMPEX spol. s r. o.
2. v pořadí – nabídka uchazeče 
BODEX, s. r. o.,
3. v pořadí – nabídka uchazeče 
AutoCont CZ, a. s.

Zaznamenali jsme ...

Na starém hřbitově byl náhod-
ně objeven náhrobek. Na místě 
bylo zjištěno, že náhrobek je za-
sazen do kamenné zdi (úplně ve-
spod), k tomu je dozděna stávající 
cihlová zeď k vedlejšímu domku č. 
p. 82.  Směrem od zdi byl ve vý-
kopu zjištěn fragment cihlové kon-
strukce starší než opěrná zídka te-
rasy; pokud by měl být náhrobek 
vyjmut, musela by být porušena. 
Jelikož jde velmi pravděpodobně 
o úpravu hrobu, byl by porušen, 
což nestálo za to – alespoň pro 
tentokrát. Výkop byl tedy opět 
zasypán. Nápis je čitelný pro laika 
tak maximálně ze třetiny, velká 
část je zkorodovaná. 

Objev náhrobku na starém hřbitově

Mgr. David Parma, PhD.
Ústav archeologické památko-
vé péče Brno

Náhrobek
foto:
Mgr. David Parma
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Zaznamenali jsme ...
Na Špilberku můžete navštívit 
výstavu Velká válka aneb Za-
čalo to v Sarajevu. Také tato 
výstava je otevřena do konce 
tohoto roku. Podrobnější úda-
je naleznete na www.mzm.cz 
nebo www.spilberk.cz nebo 
www.velkavalka.cz. 

Poděkování
 Ve dnech 20. až 22. červ-
na 2014 jsme se zúčastnili za 
Sokol Brno1 akce TJ Sokola 
Židlochovice „U nás v Soko-
le“. V sobotu ráno nás přijelo 
asi dvacet a hned na do-
poledne jsme se rozdělili na 
dvě části: jedna šla s panem 
Vavříkem na procházku po 
Židlochovicích a druhá se 
v tělocvičně Sokola zúčastni-
la nácviku skladby M. Franto-
vé. Stačili jsme si prohlédnout 
také pečlivě uspořádanou 
výstavu z historie Sokola Židlo-
chovice. Po obědě byl výšlap 
na Akátovou rozhlednu. Po-
časí nám přálo a výhled byl 
na všechny strany nádherný.   
Děkujeme p. starostovi města 
Židlochovic Vlastimilu Helmovi 
a bratru starostovi Sokola Ži-
dlochovice Ing. Oldřichu Ka-
hounovi za uspořádání výbor-
ně připravené a zdařilé akce, 
panu Vavříkovi pak za skvěle 
vedenou prohlídku památek 
města. 

Olga Linkovová, Sokol Brno1 

 Už dvou desítek let se doži-
lo židlochovické gymnázium. 
Oslavilo to skvělou zahradní 
slavností v pátek 20. červ-
na 2014. Za početné účasti 
veřejnosti na ní účinkovala 
kapela Modul. S působivým 
a profesionálním provedením 
se představil svým vystoupe-
ním pěvecký sbor Pasqil s vy-
nikajícím dirigentem Pavlem 
Koňárkem. Veřejnost mohla 
také zhlédnout fotografické 
prezentace jednotlivých roč-
níků. Celý pořad vhodným 
průvodním slovem uváděl 
student kvinty Ivo Dobrovolný. 
Nebylo ani opomenuto ob-
čerstvení pro účastníky, a tak 
se absolventi i jejich rodiče 
a přátelé školy mohli úspěšně 
setkat a zavzpomínat nejen 
nad vystavenými fotografie-
mi. Za dobu existence gym-
názia úspěšně odmaturovalo 
393 studentů.
 Všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na krásné zahradní slav-
nosti k 20. výročí židlocho-
vického gymnázia, patří náš 
upřímný dík. 

Mgr. Karel Vavřík
 

Akátová věž oslavila páté narozeniny

 Klub turistů a město Židlocho-
vice připravily v neděli 3. srpna 
2014 k příležitosti narozenin naší 
rozhledny Akátová věž nedělní 
výšlap na kopec Výhon. Roz-
hledna byla slavnostně otevřena 
1. srpna 2009 a oslavila 5. výročí. 
 Početná skupina příznivců tu-
ristiky se v 10:45 hod. vydala od 
historické radnice společným 
výstupem ke zdolání 3 km tra-
sy k vrcholu kopce Výhon. Pod 
Akátovou věží proběhl slavnost-
ní program, při kterém přítomné 
přivítal starosta města Vlastimil 
Helma. Ing. arch. Pavel Jura po-

hovořil o tom, jak se rodila myš-
lenka podoby rozhledny. Mgr. 
Karel Vavřík a Ing. Petr Válek pro-
mluvili za turisty o zajímavostech 
okolní krajiny a turistické aktivitě 
na Výhonu. 
 Po slavnostním přípitku, který 
přednesl starosta města společ-
ně s Ing. Pavlem Jurou, obdrže-
li přítomní pamětní list vydaný 
speciálně k těmto narozeninám. 
Doprovodným programem byla 
možnost prohlídky kulturních pa-
mátek města – zámecké kaple, 
kostela Povýšení sv. Kříže a re-
nesančních sklepů pod radnicí. 
V době od 12:00 do 17:00 hodin 
čekali na turisty průvodci s nauč-
ným výkladem a nově zhotovený-
mi razítky těchto pamětihodností. 

 V turistickém informačním 
centru dostali návštěvníci drob-
nou pozornost a mohli ochutnat 
nejlepší regionální vína. Místní 
restaurace měly pro tento den 
připraveny židlochovické menu. 
I přes nepříliš příznivé počasí byly 
památky navštěvovány až do 
večerních hodin.
 Nezbývá než pořadatele po-
chválit za přípravu lákavé celo-
denní turistické aktivity s rozma-
nitým programem navázané na 
vyhledávaný turistický cíl židlo-
chovického regionu. To je ukáz-
ková cesta, jak do Židlochovic 
pozvat ještě více spokojených 
návštěvníků.

Ing. Jana Králová

Městská policie zadržela sběrače

 V měsíci červenci při pravidel-
ných kontrolách dodržování veřej-
ného pořádku ve městě Židlochovi-
ce zadrželi strážníci městské policie 
dvě dvojice osob, které se zamě-
řovaly na krádeže železa a papíru 
v našem městě. Při zákroku byly 
osobám odňaty dvě kárky a větší 
množství nářadí. Vše bylo předáno 
správnímu orgánu, který může ve 
správním řízení rozhodnout o pro-
padnutí věcí spojených s přestupko-
vou činností daných osob.

Milan Šebek
vedoucí strážník

Vozík s kradeným železem a pestrá sada kvalitního nářadí | zdroj: Městská policie Židlochovice

Foto: Ing. Ladislav Rygl
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Ekumenická vzpomínka 
 Jsou významná výročí, kte-
rá snadno přehlédneme, jdou 
jaksi mimo nás. Sice je vnímá-
me, ale nevěnujeme jim větší 
pozornost, netýkají se nás.  
 Nepřehlédnutelným výro-
čím se stala vzpomínka na sa-
rajevský atentát, jehož stoleté 
výročí připadlo na 28. června 
letošního roku. Tehdy výstře-
ly ukončily život následníka 
trůnu Františka Ferdinanda 
a jeho manželky Žofie. Udá-
lost otřásla natolik Rakous-
ko–Uherskem, že habsburský 
císař František Josef vyhlásil 
o měsíc později válku Srbsku.  
 Nikdo netušil, že konflikt 
přeroste ve válku, které se 
postupně zúčastní 39 států, ni-
kdo netušil, že válka si vyžádá 
deset milionů mrtvých.  
 Není obce, která by nemě-
la svoje mrtvé, pomníky obětí 
jsou rozsety po celé Evropě.  
 Zúčastnil jsem se pietní 
vzpomínky, která probíhala 
v Nosislavi. Před pomníkem 
padlých u katolického koste-
la promluvil farář církve evan-
gelické Ondřej Macek, před 
evangelickým kostelem u po-
mníku dalších nosislavských  
padlých katolický farář Pawel 
Cebula. Duchovní obou církví 
spolu se zúčastněnými obča-
ny věnovali padlým obětem 
modlitbu.
 V sousedních Hrušovanech 
ve stejný den byla za obě-
ti Velké války sloužena polní 
mše. 
  Můj hluboký dojem 
z Nosislavi byl týž večer ješ-
tě umocněn. V televizi jsem 
sledoval koncert Vídeňských 
filharmoniků, který byl přímým 
přenosem ze sarajevské rad-
nice a jemuž byl také příto-
men současný spolkový prezi-
dent Rakouska Heinz Fischer.
 Podmanivá hudba se stří-
davě prolínala s dobovými 
záběry připomínající průběh 
atentátu i velké války.
 Koncert byl ukončen Beet-
hovenovou Ódou na radost, 
která je evropskou hymnou.  
 Bylo to pro mne působivé 
i dojemné a důstojné ukonče-
ní svátečního a významného 
dne.  

Mgr. Karel Vavřík

Zaznamenali jsme ...

Zleva: Marek Otýpka a Ivo Farkaš | foto: Mgr. Lenka Otýpková

Také Židlochovice mají své Mozartovy děti…

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Již pátým rokem Filharmonie 
Brno realizuje jedinečný projekt, 
jenž je zastřešen přiléhavým 
názvem Mozartovy děti. V le-
tošním roce pak bylo cílem za-
pojit nadané žáky ZUŠ do světa 
profesionální orchestrální hudby 
a dát jim možnost vystoupit po 
boku předních instrumentalistů, 
zahrát si společně s velkým hu-
debním tělesem pod taktovkou 
vynikajících dirigentů.

Je potěšující, že Židlochovice 
měly letos v souvislosti s tímto 
významným a prestižním pro-
jektem své zastoupení.  S Filhar-
monií Brno jako „Mozartovo 
dítě“ a jako právoplatný člen 
sekce houslí vystoupil 22. červ-
na v Janáčkově divadle v Brně 
Marek Otýpka, student našeho 
gymnázia a žák ZUŠ Pohořelice. 
Celkem 42 mladých „Mozartů“ 
spolu s 65 hráči Filharmonie Brno 
pod taktovkou šéfdirigenta 
Aleksandara Markoviče  před-
neslo  Dvořákovu Symfonii č. 9 
e moll, op. 95 „Z nového svě-
ta“, tedy dílo, které patří mezi 
vrcholné kompozice klasické 
symfonické tvorby.

Za úspěchy mladých uměl-
ců se neskrývá pouze talent 
a píle, ale je zde další důležitý 
element. Tím je nejbližší rodina, 
která dokáže být obrovskou 
oporou, a kvalitní pedagog. 
To vše Marek Otýpka má. Jeho 
učitelem je Ivo Farkaš, peda-
gog ZUŠ Pohořelice, primáš CM 
Ponava a židlochovický rodák 
(portrét Ivo Farkaše vyšel for-
mou rozhovoru na stránkách 
zpravodaje, číslo 9/2012, pozn. 
redakce). Také díky jeho kva-
litní pedagogické práci vyrůstá 
v našem městě další houslista 
a muzikant, který dokáže v rám-
ci jednoho koncertu kvalitně 
přednést kompozici klasické hu-
dební literatury a vzápětí zahrát 
lidovou skladbu s přirozeným 
folklorním citem. 

Na začátku prázdnin jsem vy-
užil setkání žáka s jeho učitelem, 
když bilancovali čtyřletou spolu-
práci, a položil jim otázku:

Marku, jak náročná byla „No-
vosvětská“ pro 17letého žáka 
ZUŠ vedle profesionálů z brněn-
ské filharmonie?

Pro mne náročná nebyla. Na 
housle se učím již 13 roků a na-
víc mám tříletou praxi z orchest-
ru ZUŠ města Brna (Mladí brněn-
ští symfonikové). S nimi jsme mj. 
letos májovým koncertem v ba-

zilice Nanebevzetí Panny Marie 
na Starém Brně letošní program 
„Mozartovy děti“ zahajovali, 
a to Dvořákovou symfonií č. 4 
d moll op. 13.  Velice cenné 
zkušenosti o způsobu práce 
profesionálního orchestru jsem 
pak získal ze zkoušek a gene-
rálky.  Novosvětskou s námi hrál 
i jedenáctiletý houslista Samuel 
Meisl ze ZUŠ Kyjov - jeho výkon 
byl skutečně obdivuhodný.

Ivoši, jaké bylo provedení 
„Novosvětské“ Filharmonií Brno 
s mladými „Mozarty“?

Velice zdařilé, atmosféra při 
koncertu byla úžasná, byl jsem 
velmi mile překvapen a potěšen 
- ostatně oficiální videozáznam 
koncertu byl zveřejněn na strán-
kách http://www.filharmonie-

brno.cz/ nebo i na https://www.
youtube.com/watch?v=RX3D-
GcBppOM&list=UU41TA3dlihO-
kqubyeG_2yg. Organizátorům 
tohoto projektu, který se u nás 
uskutečnil vůbec poprvé, patří 
za to velký dík.  Tento projekt 
v Roce české hudby předsta-
vil široké veřejnosti jedinečnost 
a nezastupitelnost základních 
uměleckých škol a jejich vyso-
kou kvalitu.

Děkuji za rozhovor.

Židlochovicím přeji, aby 
v něm i nadále vyrůstaly hudeb-
ním talentem obdařené děti, 
které budou dále šířit a přibližo-
vat našemu vnímání jak tradice 
klasické hudby, tak i moravské 
lidové písně. 

Koncert s Filharmonií Brno, Janáčkovo divadlo v Brně | foto: Mgr. Lenka Otýpková



6 Rozhovor MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Interní a diabetologická ambulance v Židlochovicích

 Vážení obyvatelé Židlochovic 
a přilehlého okolí, od března le-
tošního roku je vám k dispozici in-
terní a diabetologická ambulan-
ce v Židlochovicích. Proto bych 
rád nyní využil této příležitosti ke 
krátkému představení. Jsem lé-
kařem s atestacemi z vnitřního 
lékařství a diabetologie, absol-
voval jsem 16 let praxe v ne-
mocnicích /MOÚ a Nemocnice 
Milosrdných bratří v Brně/. Se 
zdravotní sestrou Lenkou Novot-
nou jsme pracovali v jedné am-
bulanci nemocnice bezmála 10 
let, má specializovanou způso-
bilost jako diabetologická sestra 

a její nepochybnou předností je 
kladný vztah k pacientům. Jsem 
ženatý, manželka pracuje jako 
psychiatr, máme spolu 2 syny.
 Činnost jsme zahájili ve zre-
konstruovaných prostorách 
zdejší polikliniky. Se zavedením 
provozu nám bylo nápomocno 
město, které komunikovalo s kra-
jem a pomáhalo mi zajišťovat 
potřebné organizační záležitosti. 
Rovněž velký dík patří samozřej-
mě pracovníkům polikliniky.
 Brzy to už bude půl roku, co 
mám možnost poznávat místní 
lidi, kteří procházejí mou ambu-
lancí. Jsou většinou milí a vstřícní, 
ale často také k neprospěchu 
sebe sama mají tendenci svůj 
zdravotní stav zlehčovat. Úzce 

spolupracuji se zdejšími praktic-
kými lékaři a jsem upřímně po-
těšen jejich poctivým a profesi-
onálním přístupem ke své práci. 
Celkově je na poliklinice oprav-
du velmi slušné zázemí k provo-
zování základních lékařských 
oborů, laboratoře, RTG a dalších.
 Avšak důležitá věc, která zde 
doposud chybí a kterou jsme již 
s panem starostou projednávali, 
je defibrilátor. Jedná se o přístroj 
k záchraně lidského života při 
poruše rytmu či zástavě srdeč-
ní činnosti. Přestože je poměrně 
nákladný, doufám, že se podaří 
tento přístroj na polikliniku pořídit 
a bude k dispozici všem lékařům, 
kteří zde působí, aby v případě 
potřeby měli možnost pomoci 

MUDr. Patrik Zatloukal
pacientům v kritickém stavu.
 Interní a diabetologická ambu-
lance sídlí ve 2. patře polikliniky.
Rozpis ordinační doby:
Pondělí 7-14 hod.

13-14 hod. na objednání
Úterý  11-17 hod.
St, Čt    7-13 hod.
Pátek    7-13 hod.

12-13hod. na objednání
Telefon ambulance: 731 109 370
Laboratorní odběry provádí sest-
ra každé ráno od 7-8 hod., mimo 
úterý.
 Ambulance poskytuje kom-
pletní interní a diabetologické 
vyšetření a léčbu. Spolupracuje se 
specializovanými ambulancemi  
Nemocnice Milosrd. bratří a II. in-
terní kliniky Nemocnice u sv. Anny.

T.J. Sokol Židlochovice
- oddíl badmintonu

Sportovní kemp
 Oddíl badmintonu T.J. Sokol Ži-
dlochovice uspořádal pro malé 
badmintonisty týdenní sportovní 
soustředění v Hamrech nad Sá-
zavou. V krásném prostředí Vyso-
činy jsme byli ubytováni v nově 
zbudovaném zázemí fotbalové-
ho stadionu. Do haly se čtyřmi 
badmintonovými kurty to bylo 10 
minut pěšky, a tak nebyl problém 
denně absolvovat 4 tréninkové 
hodiny, kdy se střídala fyzická 
příprava na hřišti s badmintonem 
v hale. 28 sportovců ve věku od 
8 do 16 let zvládlo celotýdenní 
fyzickou zátěž bez výrazných po-
tíží.  Pro zpestření jsme jim připra-
vili několik kolektivních her včet-

ně velké noční hry s hledáním 
pokladu. Soustředění splnilo plá-
novaný cíl - fyzicky připravit malé 
sportovce na následující sezo-
nu. Soustředění vedla Kateřina 
Golová, trénovali: Michal Wein-
brenner, Vlastimil Helma, Ondřej 
Král a Jan Srnec. Zdravotní stav 
dozorovala Martina Vidrmertová.

TOP 20
 Stejně jako v minulé sezoně 
se židlochovičtí badmintonisté 
ucházeli o dotaci na zabezpe-
čení činnosti vybraného oddílu 
mládeže České obce sokolské. 
Součet bodů za výsledky žáků 
a dorostenců v uplynulé sezóně 
zařadil mladé sportovce Sokola 
Židlochovice mezi nejlepších 20 
oddílů v republice. Získali tak na 
výdaje do příští sportovní sezony 
53 900 Kč.

Vlastimil Helma
vedoucí oddílu badmintonu

Foto: Matina Vidrmertová
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Akce v Orlovně ve školním roce 2013/2014

Ing. Jana Bělohlávková

 Koncem září byl v Orlovně za-
ložen zcela nový kroužek volej-
balu pro 11-16 leté děti.  Tréninky 
proběhly pod vedením Pavla 
Kadlece, Vlaďky Volcové a Jany 
Bělohlávkové, kteří mají s volej-
balem dlouholetou zkušenost.  
Děti docházely buď jednou 
nebo 2x týdně, středa a pátek.  
Za rok se děti naučily základům 
hry a na konci roku byly vidět 
pěkné výsledky v podobě volej-
balové hry mezi družstvy.  Děti se 
také naučily týmové spolupráci, 
povzbuzování v případě hůře 
odehraného míče či společ-
nýmpokřikům po získání bodu.  
Tréninky obsahovaly i rozvíjení fy-
zické zdatnosti, cvičení na rych-
lé starty či posilovací části.  Po-
kud se vám tento sport líbí, rádi 
vaše školou povinné děti mezi 
námi přivítáme i ve školním roce 
2014/2015.
 Protože je zima dlouhá a ně-
kdy je venku sychravo, připravil 
pro vás a vaše ratolesti ve věku 
1,5-5 let Orel jednota Židlocho-
vice cvičení pro rodiče s dětmi.  
Každý čtvrtek si od října 2013 
do dubna 2014 děti společně 
s rodiči zacvičili, protáhli tělo, 
zazpívali a vyzkoušeli si svou vše-
strannost.  Na začátku hodiny 
jsme se společně přivítali s bás-
ničkami, potom jsme si zaběhali 
a zahráli hry s pomocí balónů, 
obručí a padáku.  Děti prolézaly 
překážkovou dráhu z nářadí – la-
vičky, ribstoly, žíněnky, karimatky, 
strachový pytel aj. Hodinu jsme 
ukončili pohádkou. Začínáme 
opět v říjnu  2014 a těšíme se na 
všechny děti s rodiči, kteří si chtě-
jí spolu zasportovat.  Více infor-

mací: www.orelzidlochovice.cz
 Také na bowlingových dra-
hách se v loňském roce neza-
hálelo.  Mimo židlochovickou 
bowlingovou ligu, která se usku-
tečnila jak na podzim 2013, tak 
na jaře 2014, probíhalo i spoustu 
jednodenních turnajů.  Do žid-
lochovické ligy se přihlásilo na 
podzim 9 a na jaře 8 družstev.  
Scházeli jsme se celkem 4 nedě-
le, jednou za 14 dní.  Souběžně 
probíhaly 2 ligy, tzn. družstva 
byla rozdělena dle průměrných 
náhozů.  Pokud i vy máte rádi 
házení koulí, přijďte mezi nás 
a zažijte sportovní atmosféru.   
 Na podzim i na jaře proběhl 
oblíbený bowlingový turnaj dí-
tě+rodič, kdy je družstvo slože-
né z jednoho dítěte a jednoho 
rodiče.  Dále pak Halloweenský 
turnaj dětí, netradiční Silvestrov-
ský turnaj dítě+rodič, kdy jsme si 
zakouleli trochu jinak a hráli tzv. 
devítku, osmičku a sedmičku, 
pak výsledek náhozů byl daleko 
zajímavější.  Na jaře se uskutečnil 
opět turnaj dětí - družstev a jed-
notlivců, turnaj smíšených dvojic 
dospělých a opět turnaj dítě+ro-
dič.  Na rok 2014/2015 plánuje-
me několik turnajů a samozřejmě 
již 6. ročník ligy.  Rádi vás na tur-
najích uvítáme, přijďte si protáh-
nout tělo, zasoutěžit si a prožít 
netradičně bowling nebo strávit 
dopoledne společně se svými 
ratolestmi.  Pro děti i pro dospělé 
máme pěkné ceny a na turna-
jích dítě+rodič si každé družstvo 
odnáší i volnou vstupenku na ho-
dinu bowlingu.
 Pro ženy a dívky bude pokra-
čovat cvičení pilates a body-
form.  Kdo tyto sporty nezná, je 
nejvyšší čas se s nimi seznámit.  
Pilates vám zformuje postavu, 
zbaví vás bolestí zad a svalových 

disbalancí od sedavého povolá-
ní.  Nebo jen protáhne vaše tělo 
po dlouhém dni. Bodyform vás 
dostane do lepší fyzické kondice 
a zbaví nadbytečných kil nebo 
vám jen umožní radost z pohybu. 
Každopádně výsledkem obou 
sportů bude lepší nálada, způ-
sobená vyplavením hormonu 
endorfinu. Abychom vás nalá-
kali, máme pro vás připravenou 
akci v podobě levnějších vstupů.  
Podzimní počasí rozeženeme so-
botním dopolednem složeným 
ze tří hodin aerobních aktivit.

Více informací:
www.orelzidlochovice.cz

Orel jednota Židlochovice se na 
Vás těší

KURZY 2014/2015 V ORLOVNĚ
pro děti i dospělé

PILATES
Pondělí 19.30 - 20.30 
Čtvrtek 19:00 - 20:00
 
MINI ZUMBA
Úterý 16:00 - 17:00  (4-8 let)

DANCE FITNESS PRO DÍVKY
Úterý 17:00 - 18:00  (9 - 15 let) 

BODYFORM
Úterý 18:30-19:30 hod
 
VOLEJBAL PRO DĚTI (11-16 let)
Středa 18:00 - 19:00 hod
Pátek 15:00 - 16:00 hod
 
ZUMBA
Středa 20.00 - 21.00 hod
 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Čtvrtek 16:30 - 17:30 hod

Ing. Zdeněk Juris

 V sobotu 19. 7. 2014 se za krás-
ného letního počasí uskutečnil 
třetí ročník turnaje v malé kopa-
né Copa de Židle. Jako každý 
rok se jej zúčastnilo 12 týmů z blíz-
kého i vzdáleného okolí. Mezi 
těmi vzdálenými byly i týmy z Kr-
konoš (Zálesní Lhota), Kladenska 
(Bratronice) a tradiční účastník 
z Mělnicka (Střezivojice). 
 Ani letošní ročník se neobešel 
bez překvapení. Obhájci bron-
zu ze Střezivojic vypadli již ve 
skupinách, obhájci titulu Stodol-
ní smolně ve čtvrtfinále, ačkoli 

ještě čtyři minuty před koncem 
vedli 2:0, a také nejlepší tým po 
základních skupinách (Burlaci) 
prohrál těsně ve čtvrtfinále. 
 Do semifinále se tak probo-
jovaly částečně židlochovické 
týmy Last Minute a Young Boys 
společně s týmy Edson Arantes 
do Nascimento a Corinthians 
Zbýšov. Poražení semifinalisté 
Last Minute v penaltovém roz-
střelu těsně prohráli boj o třetí 
příčku s týmem pojmenovaným 
po nejslavnějším fotbalistovi 
(Pelé). Ve finále zvítězili Young 
Boys nejtěsnějším možným rozdí-
lem 1:0 nad týmem Corinthians 
Zbýšov a mohli se radovat ze zis-
ku titulu. 

 Večer po turnaji se uskutečnila 
letní zábava se skupinami Milton 
Rock, Vebra Band, kterou doplnil 
Projekt Rock.
 Opět bychom rádi poděko-
vali všem, co se na akci podí-
leli a pomohli nám ji uspořádat. 
Městu Židlochovice, SDH Židlo-
chovice, Milanu Schönwäldero-
vi a všem, kteří nám vyšli vstříc 
a přispěli pomocnou rukou.

Copa de Židle

Výstava meruněk
 Dne 10.7.-13. 7. 2014 uspo-
řádala ZO ČZS  s městem Žid-
lochovice výstavu meruněk, 
která byla doplněna o vzorky 
dalších odrůd letního ovoce 
(32 vzorků).
 Vystaveno bylo 93 vzorků 
meruněk různých odrůd. Vý-
stava se konala ve sklepních 
prostorách vinotéky RTIC 
města Židlochovice.
 Hostem výstavy byl pan Vlas-
timil Helma, starosta města, 
a paní ing. Ivana Flajšingerová.
 Po úvodním zahájení, ve 
kterém předseda ZO ČZS Žid-
lochovice seznámil přítomné 
s historií pěstování meruněk 
v Židlochovicích, informova-
la paní ing. Ivana Flajšinge-
rová o nových rezistentních 
odrůdách a odpovídala na 
dotazy účastníků. Pan Jan 
Urbánek představil odrůdy 
meruněk, které pěstuje na své 
zahradě, včetně černé me-
ruňky. Dále hovořil o vystave-
ných odrůdách letního ovo-
ce a odpovídal na dotazy. 
 Na závěr se uskutečnilo po-
sezení u vína a produktů vyro-
bených meruněk.
 Zahájení výstavy se zúčast-
nilo 55 účastníků. 
 ZO ČZS děkuje ing. Ivaně 
Flajšingerové, Janu Urbánkovi 
a všem, kteří se nějakým způ-
sobem podíleli na uspořádání 
této výstavy. Profesorům VŠZ 
dr. ing. Borisu Krškovi a ing. 
Řezníčkovi za poskytnutí vzor-
ků výpěstků. Manželkám za-
hrádkářů za moučníky, které 
připravily z meruněk. 

Jan Šotnar
předseda ZO ČSZ Židlochovice

Na výstavě autentických vín 
v Bílovicích v květnu 2014 za-
znamenalo vinařství Flajšinger 
se svým vzorkem Ryzlink vlaš-
ský významný úspěch. Marek 
Babisz (hlavní sommeliér Ná-
rodního vinařského centra) si 
jej vybral do nově prezento-
vané kolekce autentických 
vín v rámci prestižního Salónu 
vín České republiky. Obecně 
se jedná o vína pěstovaná 
z BIO či ekologických vinohra-
dů, která byla vyrobena bez 
přidání kvasinek, bez nebo 
s minimem síry, nefiltrovaná 
a zrající v sudech.

Židlochovičtí občané si mo-
hou prohlédnout výstavku 
Velká válka 1914 – 1918, kte-
rá je umístěna v Malé galerii 
RTIC, kterou připravil Židlo-
chovický vlastivědný klub. 
Výstavka bude otevřena do 
poloviny září.
Rubriku zpracoval Mgr. Karel Vavřík

Zaznamenali jsme ...



8 Historické okénko MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Nové knihy ...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
GARWOOD – Borec, 
DEVERAUX – Pravá láska, 
ROBERTS – Okamžik změny
Historické romány
VONDRUŠKA – Smrt ve Vratislavi 
BENZONI – Čas travičů
PLAIDY – Cesta povstání
Romány českých autorů
MORNŠTAJNOVÁ - Slepá mapa
KANTŮRKOVÁ – Tati!, 
ŠTRÁFELDOVÁ - Guláš pro Masaryka
Detektivní romány a thrillery
SILVA – Anglická dívka, 
MANKELL – Usměvavý muž, 
JACKSON – Smrtelný hřích
Fantasy romány a sci-fi
HERBERT – Pekelná díra, 
FLEWELING – Schránka duší
Válečné romány
REEMAN – Než přijde smrt, 
WHITING – Americký hrdina, 
VÁCLAVEK – Železné včely
Životopisy
REMEŠOVÁ – Zpěvák století 
Karel Gott, KOSTELKA – Nejen v 
hospodách s Vláďou Menšíkem
Naučná literatura
WINTEROVÁ – Vaříme podle 
herbáře
JEŽEK – Tak nám zabili Ferdinada
MUDROVÁ – Z Prahy všemi směry

KNIHY PRO DĚTI
Říkadla a básničky
LUKEŠOVÁ – Katka čeká na 
zvířátka, VODŇANSKÝ – Máme 
doma gorilu
Pohádky
DROZDA – Pohádky přednosty 
Drahoráda, BUDAŘ – Největší 
tajemství Leopolda Bumbáce 
& Pohádka z Pekla pod Sudem
Pohádkové příběhy
BINAR – Bořivoj a blecha, 
KROLUPPEROVÁ – Já se 
nechtěl stěhovat
Detektivní příběhy
BREZINA – Žraločí pevnost, 
Záhadný duch
Dobrodružné příběhy
FIŠEROVÁ – Na orlích křídlech, 
MORITZ – Golemovo zlato
Humorné příběhy
WILSON – Čtyři děti a skřítek, 
PEIRCE – Velkej frajer Nate v zóně
Dívčí romány
SORENSEN – Ella a Michael navždy
HOOVER – Bez naděje, 
Ztracená naděje
Fantasy romány
MOLLOY – Čarodění, 
FIDLEROVÁ – Narozen o půlnoci 
Naučná literatura
ROLLER – Zvířátka v lese, 
GOLDSMITH – Albert Einstein 
a jeho nafukovací vesmír

Eva Procházková
knihovnice

 Vlastivědný klub a Sokol uspo-
řádaly v předvečer stého výročí 
vyhlášení první světové války 
(zvané též „Velká válka“) pietní 
vzpomínku. Shromáždění, které-
ho se zúčastnilo asi 50 občanů, 
se konalo v neděli 27. července 
2014 v 15:00 hodin na hřbitově 
u pomníků obětem světových 
válek. Památku obětí z front na 
všech stranách i v zázemí přítom-
ní uctili minutou ticha a polože-
ním kytice panem starostou.  
 O tom, co se vlastně za hrůzy 
spustilo v červenci 1914, pro-
mluvil za pořadatele pan Karel 
Vavřík. Neopomněl zdůraznit, že 
ctíme památku všech, co váleč-
né hrůzy jakkoliv zasáhly. Para-
doxně Rakousko-Uhersko nebylo 
v té době nejhorším režimem, 

ale přesto se stalo spouštěčem 
problémů celého století.
 Krátkou pobožností posloužil 
pan farář Pawel Cebula. V pro-
mluvě upozornil, že dějiny nekon-
čí a ziskuchtivost mocných by 
nás lehce mohla dovést k dalším 
hrůzám. Tomu je třeba bránit ne-
končícím úsilím o mír. S obavou 
všichni hledíme po světě, ať už je 
to aktuálně Ukrajina nebo Izrael, 

Ing. Vladimír Svoboda
Nosislav

Působivá vzpomínka

že nebezpečí nelze podceňovat.
 Působivá vzpomínka byla 
podtržena účastí sokolky a dvou 
sokolů v dobových krojích i s pra-
porem. Pro mě osobně to bylo 
další velmi vhodné připomenutí, 
které navazovalo na obdob-
né akce 28. června v Nosislavi 
(„Cesta od pomníku k pomníku“) 
a v Hrušovanech („Ekumenická 
polní mše“). 

Cechovní postavníky

7. dubna 2014 se konala v kos-
tele Povýšení sv. kříže v Židlochovi-
cích slavnostní mše za město. Její 
účastníci mohli spatřit nově zre-
staurované cechovní postavníky, 
které zde byly vystaveny.  

Podle publikace „Vlastivěda 
moravská – Židlochovický okres“ 

Augustina Kratochvíla, kaplana v 
Popovicích, kterou vydal v r. 1910, 
se ve farním kostele v Židlochovi-
cích dochovaly krásné a vzácné 
cechovní postavníky a lavice z 18. 
století. 

Cechy, které sdružovaly ře-
meslníky, měly své cechovní po-
stavníky (žerď ukončena hlavicí 
s cechovními znaky a sakrální 
výzdobou), které byly umístěny 
v kostele u lavic, ve kterých se-
dávali při bohoslužbách příslušníci 
daného cechu. Rovněž měli i své 
cechovní lavice. 

V Židlochovicích byly podle 
Augustina Kratochvíla v 18. století 
tyto cechy: 

Řadový: kováři, kotláři, zámeč-
níci, puškaři, stolaři, bednáři, tesa-

ři.  Měl čtyři postavníky a lavici (r. 
1755). 

Řeznický: měl dva postavníky 
a lavici (r. 1732). 

Tkalcovský: měl dva postavníky 
a lavici (r. 1754). 

Ševcovský: měl dva postavníky 
a lavici (r. 1732). 

Postavníky byly v 50. letech ulo-
ženy do úklidové místnosti v koste-
le. Z iniciativy farnosti byly postav-
níky zrestaurovány, za což patří 
poděkování. Cechovní lavice se 
kvůli špatnému stavu zrestaurovat 
již nedaly. 

Vzhledem k své historické ceně 
jsou postavníky uloženy v depozi-
táři a budou v kostele vystavová-
ny pouze při slavnostních příleži-
tostech. 

Jan Šotnar

Postavníky řadového, řeznického a ševcovského 
cechu

Postavníky krejčovského, řadového a tkalcovské-
ho cechu         zdroj: Aug. Kratochvíl, Vlastivěda  
                                                              moravská 1910
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Ze zápisků židlochovického občana
p. Tomáše Blažka (1879 – 1963) z 1. světové války 

Dokončení z minulého čísla

10. 9. 1915  jsem šel k lékaři
– neuznal mě. 
11. 9. jsme dostali mzdu a odpo-
ledne jsme stříleli. 
12. 9. byl jsem u lékaře - neuznal mě. 
13. 9. noční cvičení.
17. 9. jsme stříleli na ostro 5 ran
– žádná trefa.
18. 9. noční cvičení od 7 hod do 
12 v noci, dostali čaj.
25. 9. noční cvičení.
Od 27. 9. silně prší do 3. 10., když 
pršelo, mívali jsme školu.
4. 10. byl u lékaře, zase schopen. 
4. 10. dali se chlapci na pití – 32 
litrů vína.

7. 10. šla 15. marškompanie do 
pole. Bylo tam 23 Čechů. Pan 
poručík Mičič si z nás vybíral, ale 

já vždy, když on vybíral, byl jsem 
u lékaře, tak jsem zůstal vzadu 
u Ersatz kompanie. Ten den, když 
šla marškompanie do pole, sbírali 
jsme chmel, vlastně ty pruty jsme 
ořezávali a čistili, pak se to sušilo 
a uschlé se to posílalo do tová-
ren, kde z teho dělali sukna. Tak-
též kopřivy se pro tento účel su-
šily. To byla vždy práce marodů. 

Zdejší kraj kolem Celje jest 
úrodný na chmel. Rolníci jsou 
zámožní. Po žních sážou do zo-
raného strniska řepu vodnač-
ku. Když ořou, vždy jeden vodí 
koně za uzdu. Opratě mají jen 
jednu. Vozy divné, moc dlouhé, 
dole a po straně dlouhé žebříky. 
Každý rolník má v zahradě pěk-
nou sušárnu na chmel. Stodo-
ly též divně stavěné ze dřeva. 
Celá stodola stojí na čtyřech 
sloupech. Jablek spousta, nikdy 
jsem tolik jablek nepojedl co 
zde. Ovšem zadarmo, my jsme 

si je nasbírali neb natrhali. Dě-
lají zde z jablek víno. Chléb jest 
z kukuřice, ten jsem jísti nemohl. 
Kukuřice též se zde moc sáže, 
ale hlavní, myslím národní jídlo 
jest fazole. Ta se jí denně a všu-
de, pěkně velká nebo barevná. 
Po tyčích pne se hodně vysoko, 
sážou ji v celém poli. Druhé jídlo 
jest salát hlávkový, ale srdéček 
jak u nás nemá. Sážou, vlastně 
sejou ho jako u nás špenát. Vyso-
ko vyroste jen chrástí. 

Přijdou dva do hospody, co 
libo, ptá se sklepnice, no 1 litr 
piva a salát. Kde kdo jí v hos-
podě salát na oleji. Stál 30 hal., 
½ litr piva 26 hal., ¼ vína 30 hal. 
Já salát nemohl jísti. Vždy jsem 
se smál, že u nás se jí salát, ale 
jen srdečka a jen s masem a to 
chrástí dostanou králíci nebo 
kozy, jsem říkával. 

Nás Čechy neměli Slovinci 
rádi. Proč uvedu dále. 

Jitka Bartáková
Co jsem byl v Pletrovči,  byla 

tam dvakrát pouť. Jak u nás 
se prodává poutní zasmažená 
polívka, též i zde, jenže stála 30 
hal. 

Krajina jest zde krásná, velká 
rovina, kolem Celje vysoké hory. 
Po kopcích spousta kostelů.

Soulad mezi námi Čechy 
nebyl, kdežto v Žatcu u 3. Ersatz 
Kompanie jeden bez druhého 
nešel nikdy. Třikrát jsme je navští-
vili, měli svoji hospůdku, kde zpí-
vali jak potrhlí. 

Také jsme se koupali v řece 
Sávě. Voda v ní je čistá jak pra-
menitá k pití, prudce teče a jest 
třikrát tak velká jako Švarcava. 
Mosty jsou dřevěné. 

U mého cuku měli jsme p. ka-
deta Jurina. Hodný pán. Když 
naši chlapci měli běhat, mne 
vždy dal stranou a posílal mě k 
lékaři.

Grafický list vytvořený Ivanem 
Remundou k 200. výročí připomínal 
vypouštění horkovzdušného 
balonu v parku židlochovického 
zámku. Letos už to bude 230 roků.

1784
První horkovzdušný balon bez 

lidské posádky (tzv. montgolfié-
ra) na Moravě byl vypuštěn 12. 
září 1784 v židlochovickém zá-
meckém parku. Podnět k tomu 
dala Marie Kristýna kněžna z Di-
etrischsteinu (1738–1788). U této 
události byl také přítomen mo-
ravský guvernér Cavriani a hra-
bě Mitrovský. Pro úplnost je třeba 
dodat, že v Čechách byl vypou-
štěn první horkovzdušný balon 
18. března 1784. Na obou mís-
tech tento balon vypustil bota-
nik a cestovatel Tadeáš Haenke 
(1761 – 1816).

 
1844
9. září 1844 se v Židlochovicích 

narodil jeden z významných kul-
turních pracovníků těch dob 
Pavel Střemcha, který se pak 
v r. 1866 stal ředitelem bývalé 
městské reálky v Brně. Napsal 
řadu knih, básnických proslo-
vů i divadelních her; tvořil pod 
pseudonymem Pavel Kirsch. 

1914
 V letech 1914 – 1916 byl ve škole 
zřízen lazaret pro raněné vojáky. 

1944
Podle provedeného sčítání 

prasat bylo k 3. září 1944 u židlo-

Čtyřka v dějinách Židlochovic
8. část

chovických obyvatel chováno 
pro vlastní potřebu 521 vepřů. 
14. prosince pak došlo k naří-
zení Okresního úřadu v Brně, že 
všechny domácí zabíjačky jsou 
přísně zakázány a že vykrmení 
vepři se musí do posledního kusu 
odevzdat. 

1994
Došlo ke sloučení obou základ-

ních škol ve městě a v uvolněné 
budově na Tyršově ulici 400 bylo 
zřízeno gymnázium.

Mgr. Karel Vavřík

Kde žiji a pracuji, kde mám přátele, 
jsem doma
Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., 
předseda o. s. Židlochovický 
vlastivědný klub

Naše město mělo a má vý-
znamné osobnosti, které se zají-
maly a zajímají o vše, co souvisí 
s historií našeho města. Byl to P. 
Jan Burk, František Horák, JUDr. 
Mirko Rosenbaum, Antonín Flodr, 
JUDr. Jan Dezort a mnozí další. 
V poslední době to byl JUDr. Mi-
loslav Jurák,  Mgr. Miroslav Cvrk, 
Mgr. Karel Vavřík, Jan Šotnar 
a Vlastimil Helma. Jsou však i jiní, 
kteří se o historii zajímají, bádají 
v archivech, a třeba se na ně 
pozapomnělo. 

Mohlo by se zdát, že už vše 
bylo nalezeno, napsáno a že už 
nic nového neobjevíme. Opak je 
však pravdou. 

Jen namátkou mohu jmeno-
vat příklady, které by zasloužily 
naši další pozornost: výstavba 
lokální dráhy, sesuvy půdy, regu-
lace Svratky i Cezavy a možná 
ještě další zajímavá témata.  Do-
mnívám se, že ani o židlochovic-
kých Žerotínech nevíme zdaleka 
všechno. Nejlépe se bádá, když 
si přátelé sdělí a vymění výsled-
ky své činnosti, a tak svoji práci 
koordinují. Říká se tomu pracovní 
tým, moderně teamwork.

Vzpomínám si na podzim roku 
2012, kdy jsme se rozhodli o zalo-

žení občanského sdružení, které 
jsme evidovali v registru Minis-
terstva vnitra jako Židlochovický 
vlastivědný klub. Inspirovali nás 
k tomu mimo jiné i autoři filmu 
Město na břehu Svratky, kteří 
našli v archivech starší letopo-
čet první písemné zmínky o na-
šem slunečném městě, než do-
sud bylo běžně uváděno. Také 
u první naše společné publikace 
Ozvěny věků a dní, která byla vy-
dána ke 140. výročí povýšení Ži-
dlochovic na město, jsme narazili 
na málo známé skutečnosti. 

Je pro mne potěšující, že jsme 
našli od samého počátku pod-
poru i obdivuhodnou vstřícnost u 
vedení našeho města.

Zveme vás, milí spoluobčané, 
ke spolupráci. Jedinou podmín-
kou je aktivní a nezištná ochota 
pracovat pro blaho našeho slu-
nečného města.

pokračování na straně 10 >>
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Valdštejnský šenkovní řád z 15. století

Eduard Vyhlídal
archivář města

 Mezi všemi majiteli židlochovic-
kého panství co jich v historii bylo, 
jen jeden majitel se v držení Židlo-
chovic a všeho, co k nim patřilo, 
se vyskytuje dvakrát. Je to rod 
pánů z Valdštejna. Poprvé vlastní 
Židlochovice v 15. století a podru-
hé ve století 17. Obě tato období 
byla poznamenána válečnými 
nepokoji. První doznívající husit-
skou revolucí a druhé třicetiletou 
válkou. Ale Valdštejnové svůj ma-
jetek pečlivě obhospodařovali ve 
prospěch svůj i svých poddaných.
 Od roku 1420 vlastnil Židlochovi-
ce pan Hynek z Valdštejna, který 
prodal městečku Židlochovice 
právo odúmrti a právo volného 
šenku. A právě na šenkování piva 
a vína, tuto důležitou ekonomic-
kou činnost pro obecní finance 
městečka, vydala samospráva 
důležitý správní dokument - Šen-
kovní řád. Vešel v platnost v roce 
1454 a ve svých ustanoveních 
i přes 560letý odstup poskytuje 
zajímavý pohled do oblasti kon-

zumace nápojů našimi předky 
v souvislosti s ekonomikou obce.
 I když některá ustanovení Šen-
kovního řádu jsou nám dnes 
poněkud nesrozumitelná svým 
jazykem a názvy, pro svoji zají-
mavost jako celek si zaslouží naši 
pozornost. Šenkovní řád uvádí ve 
své Kronice Židlochovic J. A. Eder 
v německém jazyce. Předkládá-
me čtenářům překlad, snažící se 
přetlumočit co nejpřesněji původ-
ní text historické předlohy.
 „V roce 1454 vydala obec Žid-
lochovice se svolením milostivého 
pána Hynka z Valdštejna a za při-
spění jeho úředníka a purkrabího 
Beneše z Tulešic nový Šenkovní 
řád pro nynější i budoucí časy. 
Řád vychází ze zvyklostí dřívějších 
časů a stanoví následující:

 � dovozní poplatky z piva platí 
celá obec

 � bez zaplacení trhového poplat-
ku nesmí být do obce ani okolí 
dováženo cizí pivo, ale po zapla-
cení 1 feniku pro nemocné a šesti-
nedělky je to dovoleno

 � teprve až bude vyčepován třetí 
sud (rozuměj z obecního sklepa), 
může čepovat každý svoje víno

 � byl-li ale špatný rok, musí páni 
radní určit, jak se bude postupo-
vat v šenkování

 � především bude zakázán do-
voz cizího piva a vína

 � jen dva vinaři smějí najednou 
víno šenkovat a potom zase jiní 
dva, ale každý jen z jednoho 
sudu. Bude-li shledáno, že otevřel 
někdo druhý sud a vína míchal, 
přijde o všechno. Jen tehdy bude 
z tohoto trestu omilostněn, když 
víno bylo nedobré a leželo dlouho 
v šenku

 � ten, kdo chce šenkovat, tomu 
budou radními zkontrolovány ná-
doby, zda jsou řádně pocínovány

 � kdo má vlastní nebo koupená 
vína, musí otevřít šenk. Kdo se 
tomu zdráhá, bude potrestán po-
dle práva

 � každý má šenkovat jen dobré 
víno a v dobré míře pod pokutou 
5 grošů, jak se dělo i dříve

 � při změně (není uvedeno čeho) 
mají úředníci dostat 4 groše, slu-
hové 1 groš, kopáči (dělníci na 
vinici) místo pití do sv. Jiří 3 halé-
ře a po sv. Jiří do sv. Bartoloměje 
2 feniky, všechny ostatní poplatky 
jsou zrušeny.

 Výše psané bylo léta Páně 1454 
v den Povýšení sv. Kříže přijato 
z vůle celé obce židlochovické.
 Svědkové: urozený pan Milota 
z Tvorkova, stateční rytíři Vilém z Ba-
talova a Zich z Vranovic a Lac, rad-
ní z Pohořelic a konšelé z Blučiny.
 Tento zajímavý dokument se 
dotýká důležitých oblastí veřejné-
ho života obyvatel městečka. Ob-
lasti sociální - směrování poplatků 
pro nemocné, oblasti hygieny 
- řádně vycínované nádoby pou-
žívané k šenkování (ochrana před 
jedovatou měděnkou), oblast ko-
merční - vína se nesměla hroma-
dit pro spekulaci a oblast ochrany 
spotřebitele - čepovat jen dobrá 
vína a nalévat správnou míru.
 Neopomněla ochránit před-
nostní právo při prodeji vína 
z obecních vinic, ale takto utrže-
né peníze byly jistě věnovány ve 
prospěch celé obce.
 Byl-li tento řád v městečku dodr-
žován, měli z něho prospěch všich-
ni. Řád byl vydán 75 let po Joštovu 
Horenském právu a ve své době 
mohl být jeho vhodným doplňkem. 
Nám je dnes zajímavým okénkem 
do historie našeho města.

 Feldvébl mě vždy zahnal zpět, 
řka že jej též bolí na prsách.

25tého jsme byli dvě hodiny 
cesty na übunku za Celjem v 
noci. 

30tého jsme se dozvěděli ráno, 
že dnes odjedeme do pole. To 
bylo chystání. Jak jsem to věděl, 
hned jsem poslal kufr domů a vše 
nakoupil a sbalil.  

O 10 hod. ráno byl guláš, v po-
ledne lepší menáž a silná černá 
káva, kterou jsme si dali do pol-
ní láhve. Měl jsem k nešení 129 
ostrých patron, čtyři gulášové 
konzervy, 10 porcí kávy, zvibach, 
mast proti omrznutí, dva páry 
botů, troje prádlo, atd. Moc 
teho bylo, já měl největší pinkl 
na zádech asi 40 kg těžký. Pak 
jsme stáli seřazení, zatroubilo se 
k modlitbě a šli jsme za velkého 
zpěvu a křiku ke škole, kde byla 
kancelář kompanie. Tam měl 
pan setník k nám proslov a my 
táhli do Elju na dráhu. Já lezl jak 
rak, zůstaval jsem s Dohnálkem 
pozadu. Pán kadet mě spatřil, 
káral mě, až přijdem na místo 
bych ihned se hlásil u lékaře. 

Šťastně jsme na dráhu dorazili 
a v půl 10 v noci jsme na rtech 
s Bohem vyjeli. A že jsme 19. u sv. 
zpovědi byli a 20. u sv. přijímání 
jsem neuvedl.

20. jsme dostali nový oblek do 
pole a nové pušky, vůbec nové 
jsme vše měli. 

Ve vlaku jsme dostali vuřt, 
chléb a tabák, já jsem spal, až 

u Postojné jsem se probudil.  Jeli 
jsme přes Lublaň. O 2 hod. od-
poledne jsme přijeli do St. Petru, 
kde jsme dostali kávu a sýr. 

Odtud šli jsme o 6 hod. odpo-
ledne dvě hodiny do Zagorje na 
Pivky. Cesta byla pro mne ukrut-
ná, pořád jsem zůstával pozadu. 

Druhý den 1. listopadu jsme 
vstávali o 6 hod. Spali jsme v ha-
sičském skladišti. Zima byla velká, 
leželi jsme na holé zemi, pod hla-
vou jsem měl hrstku slámy. Strop 
byl v jednom koutě otevřený, 
tam sušili hasiči hadice. Otvorem 
tímto na nás pršelo a sníh padal. 

Večer jsme dostali první fa-
sunk, každý voják v poli dostává 
přilepšenou – víno, sýr neb špek 
a cigarety. První den jsme dostali 
vuřt a sýr a půllitr vína. 

Ráno jsme šli na übung za 
vesnici do kopce, než jsme na 
temeno vylezli, uplynula hodina. 
Na vrchu hory jsou udělané pěk-
né vojenské pozice, kolem celé 
hory jsou ze všech stran kryty a 
na druhé straně propast plná 
drátěných překážek. Z jižního 
směru jsme poprvé slyšeli dělo-
střeleckou palbu. 

11. 11. jsme měli velký übung 
na horu sv. Marka. Když jsme tam 
vylezli, začaly hustě padat  krou-
py jak hrách, my se schovali do 
bunkru. 

23. 11. jsme vstávali ve 4 hodi-
ny, v 5 hod. dostali kávu a ½10 
byla menáž a o ½ 11 jsme s Pá-
nem Bohem vyrazili do Zagor-
je přes velký kopec sv. Marka. 

O 6 hodinách večer jsme dora-
zili do jedné vesnice, ale nebylo 
tam pro všechny místo, tak naše 
setnina šla ještě dále ½ hodiny.  
Spali jsme ve stodole hluboko 
v zemi bez oken. V té díře muse-
lo již vícekrát hořet, zdi byly ukou-
řené jak v komíně. Leželi jsme na 
holé zemi skrčení bez večeře. 
Tam jsem dostal poštu z domu 
a od Edy. 

Ráno jsme vstávali více una-
vení, než jsme byli večír. Pocho-
dovali jsme dále po krásné silnici. 
Kolem dokola byly samé jeskyně. 
Pochodovali jsme až do Páve 
podle dráhy. Tam jsme dostali 
menáž. Ve vesničce Žirje jsme 
se ubytovali u většího statkáře 
ve chlévě na holé zemi. K večeři 
jsme dostali brynzu a každý 2 ba-
líčky cigaretového tabáku pro 
dýmku. Dunění děl bylo slyšet po 
celou noc a celý den. 

25. 11. jsme vstávali o ½ 8 ráno 
a ten den jsme měli odpočinek, 
Dopoledne nad námi letěl náš 
eroplan směrem k frontě. Odpo-
ledně chtěl nepřátelský eroplan 
přeletět naši frontu, ale naše 
dělostřelectvo ho zahnalo. Viděl 
jsem, jak střely ve vzduchu vy-
buchovaly. Obláčky kouře pluly 
klidně na čisté obloze, až se spo-
jily, dlouho je bylo vidět. Bylo to 
hezké divadlo dívat se na první 
boj ve vzduchu. Po celý den 
bylo slyšet dunění děl z fronty. 

27. 11. jsme pokračovali v cestě 
podle dráhy, šli jsme přes Sežanu. 
Z fronty již bylo slyšet střely z pu-

šek a křik útočního vojska „hurá“. 
Došli jsme do vesnice Lukva na 
Krasu, kde jsme již zůstali až přes 
vánoční svátky. Spali jsme ve sto-
dole. Spíš to byl dům, jež byl ně-
kdy obydlen. Spali jsme v 1. pat-
ře, dole byly stáje pro koně. 

Po vánočních svátcích byl To-
máš Blažek zařazen k pětičlen-
nému spojařskému družstvu, kte-
ré bylo odveleno do Nabreziny 
(slovinsky Devin-Nabřežina, dnes 
v Itálii Duino-Aurisina v Terstském 
zálivu). V  tomto týlovém městě 
prodělal spolu s ostatními členy 
družstva spojařský kurz. Zazna-
menal si do svých zápisků toto:

V Nabrezině ve dne v noci 
panuje čilý ruch. Spousta au-
tomobilů, mnoho vojska přijíždí 
a odjíždí. Cestou jsem potkal 
pana Horáka (Suvy od nás), vezl 
seno, které bylo mokré jak hnůj. 
Řekl mi, že Smejkal a Eisenmayer 
jsou též blízko. Když šel jsem zpět, 
potkal jsem mužstvo od našeho 
pluku, mluvil jsem s Chumelou 
z Nosislavi, jenž mi řekl že ………. 
(jméno neuvedeno) z Hrušovan 
padl.

Vzhledem k plicnímu onemoc-
nění byl Tomáš Blažek odvelen 
do vnitrozemí. 

Byl v nemocnici v Lublani, 
poté byl spolu s dalšími nemoc-
nými převezen do města  Weiz 
ve Štýrsku.  Další zápisky se neza-
chovaly. Víme jen, že pan Blažek 
šťastně přežil válku a že zemřel 
v roce 1963. Je pochován na ži-
dlochovickém hřbitově.

>> pokračování ze strany 9
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Firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti informačních 
technologií s hlavním zaměřením na: 
• externí správa IT malých a středně velkých firem 
• snižování nákladů, efektivita business a ITC procesů 
• HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a řešení 
• odborné poradenství a konzultace 
• dodávky a instalace PC, notebooků, tabletů, tiskáren, zálohovacích zařízení, 

operačních a kancelářských systémů, síťových zařízení a dalších HW/SW
• záruční a pozáruční servis renomovaných značek
• individuální školení dle potřeb zákazníka 

info@omega24.cz
+420 602 778 395, +420 603 254 455

• Elektroinstalace
• Rozvaděče, revize
• EZS – zabezpečovací systémy
• CCTV – kamerové systémy
• LAN – počítačové sítě
• STA – televizní rozvody

info@elektromontaze-brabec.cz
tel.: 603 254 455

INSTALATÉR – Jiří Kavalíř

• veškeré instalatérské práce: voda, topení, kanalizace, plyn
• běžné opravy i havárie
• montáž a výměna kotlů, radiátorů, sanitární techniky
• ústředí a podlahové vytápění
• rekonstrukce koupelen (i formou na klíč)
• cenová nabídka zdarma

Sportovní 885, Židlochovice, tel.: 608 861 806

Pronajmu byt v Praze
pronajmu garsoniéru
v Praze 10 Vršovicích

plocha 29 m2

info na tel. 608 411 338
e-mail: jana.helmova@seznam.cz
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3.9. - 8.9. | NÁBOR DO VŠECH ODDĚLENÍ SBORU
3. září  -  pro děti předškolního věku od 4 - 7 let ( I. oddělení) 
4. září  -  pro děti ve věku od 7 - 12 let ( II. oddělení)
5. září  -  pro koncertní sbor - děti a mládež od 12 - 17 let ( III. odd.)
8. září  -  do  taneční výchovy pro děti od 4 - 6 let ( IV. oddělení)
pořádá:  ŽDS Skřivánek
místo: v učebně Skřivánku v Židlochovicích na Robertově 

vile, ul. Nádražní 232, vždy od 15 do 17 hodin

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. Startovné 150 Kč.
pořádá: pohostinství u Kafků
místo: starý hřbitov za zvonicí v Židlochovicích
přihlášky: Pavel Meloun, tel. 739 643 691

6.9. | FARNÍ VÝLET DO ČÍHOŠTĚ
Zájezd do Číhoště, působiště P. Josefa Toufara. III. část vzdělávací-
ho cyklu Číhošťský zázrak. Další místa, která navštívíme: klášter Želiv 
- prohlídka kostela, kláštera a obnoveného pivovaru; poutní místa 
Křemešník a Chlumek v Luži.
pořádá: římskokatolická farnost Židlochovice
přihlášky: vždy po mši v kostele Povýšení sv. Kříže v sakristii

14. 9. - 31. 9. | JIŽNÍ MORAVA
Výstava černobílých fotografií Jiřího Šmehlíka. Zahájení výstavy 
bude v neděli 14. září 2014 v 16:00 hodin za účasti autora.
pořádá:  Regionální turistické informační centrum
místo:  Malá galerie RTIC

20. 9., 9:00 | TENISOVÝ TURNAJ - DVOJHRA
Přijďte si zahrát tenis. Startovné zdarma. Pro nejlepší drobné ceny.
pořádá:  komise sportu a Sokol Židlochovice
místo:  kurty Sokolovny, Židlochovice
info:  Ing. Josef Kratochvíl, tel. 603 722 130

20. 9., 9:00 | SQUASHOVÝ TURNAJ PRO DOSPĚLÉ
Pro muže a ženy. 1. místo: squashová raketa. Všichni obdrží volnou 
poukázku na 30. min squashe! V ceně občerstvení. Odpovědná 
osoba Philip Bělohlávek.
pořádá:  Orel Židlochovice ve spolupráci s komisí sportu
místo:  Orlovna Židlochovice
vstupné:  100 Kč
přihlášky:  na baru + zaplacení poplatku do 17. 9.

20. 9., 10:00 -11:30 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ORLOVNĚ
Přijďte si zdarma vyzkoušet hru bowlingu.
pořádá:  Orel Židlochovice 
místo:  Orlovna Židlochovice

20. 9., 14:00 -18:00 | BAZÁREK NA ZAHRADĚ S AFRICKÝM BUBNOVÁNÍM
Kdokoli může přijít nabízet a kupovat především oblečení a potřeby 
pro děti. V 15-17 hod. workshopy bubnování na africké bubny. Více 
na www.mcrobatko.cz. V případě deště bude akce přeložena.
pořádá:  Mateřské centrum Robátko 
místo:  zahrada u Robertovy vily

22. 9., 16:00 | ŽIVOT NENÍ VATA 
aneb Jak se nedostat do nebezpečné situace a jak ji zvládnout, 
když už se nedá couvnout
pořádá:  Oblastní charita Rajhrad – nízkoprahové centrum pro 

děti a mládež Vata 
místo:  zahrada u Robertovy vily (v případě nepřízně počasí 

NCDM Vata, Komenského 38)

26. 9., 15:00 | DOBRODRUŽNÉ ODPOLEDNE
Na odpoledne plné putování a dobrodružných her zvou maminky 
z Dobrodružné herničky. Špekáčky s sebou. Za špatného počasí se 
akce nekoná.
pořádá:  Mateřské centrum Robátko 
místo:  zahrada u Robertovy vily

Kulturní kalednář - září 2014
27. 9., 12:30 | UKONČENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 2014
Tradiční setkání cyklistů na trase Brno-Vídeň. Odjezd z Brna v 9:00 hod.
pořádá:  svazek obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň
místo:  autokemp ATC Merkur Pasohlávky
27. 9., 13:30 | MARIÁŠOVÝ TURNAJ U KAFKŮ
Prezentace hráčů od 13:30 hod., zahájení ve 14:00 hod.
pořádá:  pohostinství U Kafků, tel.: 604/448 847
startovné:  100,- Kč
27. 9., 14:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU
Vinařství - Válka, Husák, Flajšinger, Plaček, Bláha;
CM Vonica, dětský folklórní soubor Rozmarýnek z Pohořelic
pořádá:  město Židlochovice
místo:  areál Robertovy vily
PŘIPRAVUJEME:
3. 10., 18:00 | GULÁŠ PRO MASARYKA
beseda s autorkou knihy Milenou Štráfeldovou
pořádá:  město Židlochovice
místo:  sklepení pod radnicí
4. 10., 10:00 - 12:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ + RODIČ 
pořádá:  Orel Židlochovice ve spolupráci s komisí sportu
místo:  Orlovna Židlochovice
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