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Zateplení budovy mateřské 
školy na Brněnské ulici zajistí 
vyšší úsporu energie
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Historie pěstování meruněk 
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předseda Mediální komise

Začíná nový školní rok. Jak si 
školství v Židlochovicích podle 
Vás kvalitativně stojí? 

Na to, že jsou Židlochovice 
malé město, máme k dispozici 
kvalitní strukturu škol: mateř-
skou, základní, gymnázium 
a v neposlední řadě základní 
uměleckou školu. Všichni urči-
tě víme, jak je dobře, že židlo-
chovické děti, které mají zájem 
o vzdělání, mají až do osmnácti 
let v naší obci k dispozici velmi 
kvalitní školní systém.

Důležité je si uvědomit, že 

zatímco město je zřizovatelem 
mateřské a základní školy, židlo-
chovické gymnázium a ZUŠ jsou 
financovány Jihomoravským kra-
jem. Aby bylo ale správně rozu-
měno: ve všech školách kraj nebo 
obec hradí jen provozní náklady, 
mzdy na veškeré školství poskytuje 
ministerstvo. 

Dlužno říci, že město Židlocho-
vice se doposud staralo přede-
vším o materiální a technické 
vybavení ZŠ a MŠ, to se ale dou-
fám brzy změní...

Rozumím tomu správně, že 
chcete investovat v židlocho-
vickém školství více do kvality 
a obsahu výuky?

Vidím před námi dva hlavní 
úkoly. Tím prvním je dostavba 

nového křídla základní školy. 
Tato část bude stát za stávajícím 
pomníkem obětem druhé světo-
vé války a půjde o nízkoenerge-
tickou budovu té nejvyšší kvality. 
Vybudování bude stát 50 milionů 
a my jsme na ni získali dotaci ve 
výši 35 milionů korun. 

Jako mnohem podstatnější 
a hodnotnější ovšem vidím inves-
tici do systému výuky, do učitelů 
samotných, talentovaných stu-
dentů a přirozeně i do rizikových 
skupin. Postavit novou budo-
vu je jistě dobré, ale mnohém 
důležitější jsou znalosti a poznání, 
které si děti ze školy odnáší do 
života. A k tomu potřebujeme 
spokojený učitelský sbor i aktivní 
rodiče se zájmem o školní dění.

To zní samozřejmě dobře. 
Můžete ale uvést nějaké kon-
krétní příklady?

Město začne klást větší důraz 
na spolupráci městské knihov-
ny se základní školou nebo se 
budeme snažit o úzkou prová-
zanost všech školských zaříze-
ní v Židlochovicích. Například 
je obecně známo, že rozvoj 
hudebního vzdělání má hlubo-
ký vliv na matematické doved-
nosti. Tyto spojnice je důležité 
hledat.

V rámci výuky na základní 
škole bychom rádi nadstan-
dardně přispěli na asistenty 
pedagogů a dále upřeli pozor-
nost na návrat dětí ke čtení. 

Ing. Jan Vitula: Touhu po poznání je nutno v dětech probouzet již od 
mateřské školy

Čištění řeky Svratky | foto: Milena Moudrá

Na čtvrtek 13. srpna napláno-
valo město Židlochovice čištění 
koryta řeky Svratky od soutoku 
s Litavou směrem k lávce. Kromě 
pracovníků města Židlochovice 
se tohoto čištění zúčastnili rybáři 
z Moravského rybářského svazu, 
hasiči z SDH Židlochovice a pra-
covníci Povodí Moravy. Z koryta 
a břehů Svratky se uklidilo víc jak 
3 tuny různých odpadů, převáž-
ně pneumatik. Veškerý odpad 
byl odvezen na skládku. 

Úsek řeky Svratky, který se 
nám podařilo společně vyčistit, 
měřil zhruba 750 m, a k tomu je 
třeba přiřadit tři tuny odpadů. 
Délka celého toku řeky Svratky 
je 173 km, což je nepředstavi-
telné množství odpadů, které 
se ve Svratce pravděpodobně 
nachází. Doufejme, že podobné 
akce budou pokračovat a že 
lidé budou k ukládce odpadů 
využívat sběrný dvůr, nikoliv kory-
to řeky.

Koryto řeky nesmí sloužit jako odpadiště

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí
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V současné době Jihomorav-
ský kraj připravuje projekt na tzv. 
kotlíkové dotace, prostřednictvím 
něhož je možné vyměnit stávající 
kotle na pevná paliva za nové 
moderní zdroje vytápění (např. 
plynové kotle či tepelná čerpa-
dla). Tento projekt se týká mimo 
jiné i fyzických osob.

Předmětem podpory přidělo-
vané fyzickým osobám – koneč-
ným uživatelům – bude: tepelné 
čerpadlo, kotel na pevná paliva, 
plynový kondenzační kotel, insta-
lace solárně-termických soustav 
pro přitápění, „mikro“ energe-
tická opatření (např. zateplení, 
eliminace tepelných mostů, díl-

Možnost výměny kotlů na tuhá paliva pro domácnosti

RNDr. Lucie Kubalíková čí výměna oken, těsnění oken 
a dveří). Způsobilé výdaje mohou 
zahrnovat zejména projektovou 
dokumentaci, stavební práce, 
dodávky a služby spojené s rea-
lizací zařízení či úpravou otop-
né soustavy, realizace „mikro“ 
energetických opatření, služby 
energetického specialisty (vydá 
potvrzení vhodnosti „mikro“ ener-
getických opatření, které je sou-
částí žádosti o dotaci) a další.

Podporu na výměnu zdroje 
tepla je možno poskytnout pouze 
v rodinném domě, který je pře-
vážně vytápěn kotlem na pevná 
paliva a kde bude současně pro-
vedeno alespoň jedno „mikro“ 
energetické opatření; případně 
v rodinném domě, kde došlo ke 
snížení energetické náročnosti 
v minulosti (např. zateplení nebo 

výměna oken) na úroveň „C“ 
(úsporná) a v kombinaci s výmě-
nou zdroje tepla bude možné 
realizovat instalaci solární termic-
ké soustavy.

Výše dotace se bude pohy-
bovat mezi 70 a 80 %, pokud 
bude výměna kotle realizována 
v obcích, které jsou zahrnuty mezi 
prioritní území (v rámci našeho 
regionu: Židlochovice, Hrušovany 
u Brna, Nosislav, Rajhrad, Žabči-
ce, Popovice, Unkovice), dotace 
se navýší ještě o 5 %. Maximální 
celkové způsobilé výdaje na dílčí 
projekt jsou 150 000 Kč, maximál-
ní výše dotace tedy může dosáh-
nout 127 500 Kč.

Jihomoravský kraj předpoklá-
dá zahájení příjmu žádostí na 
přelomu roku 2015/2016. Žádost 
o poskytnutí dotace včetně příloh 

se bude odevzdávat v papírové 
podobě, formuláře budou k dis-
pozici na Krajském úřadě JMK.

Podrobnější informace nalez-
nete na webových stránkách 
Jihomoravského kraje (www.kr-
jihomoravsky.cz) – zde je i dotaz-
ník předběžného zájmu.

Kontaktní osoby pro Vaše dotazy:
Bohdana Svobodová: 

svobodova.bohdana@kr-jihomo-
ravsky.cz

tel. 541 651 452
Jiří Michna: 

michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz
tel. 541 651 441

Jana Skácelová: 
skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz
tel. 541 651 407

•

•

•

V případě popularizace čtení 
jsme se již domluvili s paní ředi-
telkou základní školy na zave-
dení nového typu čtenářských 
kroužků.

Již od svého působení na 
ministerstvu školství jsem hlubo-
ce přesvědčen, že děti, které 
se nenaučí dobře číst v první 
a druhé třídě, jsou do budouc-
na hendikepovány, protože 
správné přečtení a rychlé 
pochopení slovního zadání je 
klíčem ke všem ostatním před-
mětům. Proto si myslím, že tuto 
elementární problematiku je 
důležité neustále znovu připo-
mínat...

Touhu po poznání je nut-
no v dětech probouzet již od 
mateřské školy, to je jasné.

Již jste zmiňoval, že gymná-
zium a ZUŠ nejsou podřízeny 
městu, ale kraji. Jak chcete 
z pozice starosty města usilovat 
o vzájemnou spolupráci?

Samozřejmě jako jihomoravský 
zastupitel se snažím ovlivnit rozpo-
čet a existenční podmínky obou 
institucí tak, aby byla umožně-

na co nejlepší výuka žáků. Nad 
tento rámec jsem se například 
se zástupci gymnázia dohodl na 
novém motivačním systému pro 

studenty, který město Židlocho-
vice finančně zaštítí. Jak jsem 
již říkal, spolupráci gymnázia, 
základní školy a ZUŠ považuji za 
mimořádně důležitou, děláme 
to přeci především pro naše 
děti.  

Nastínil jste tu celou řadu 
plánovaných změn. Jaký vidíte 
před sebou časový horizont pro 
jejich realizaci?

Mám neskromné přání, aby 
židlochovické školy patřily 
během dvou nejbližších voleb-
ních období, tedy asi osmi let, 
mezi nejlepší v kraji! 

Chcete něco vzkázat 
do nového školního roku?

Přeji dětem, aby je škola 
bavila. Rodičům, aby všechno 
dobře a v klidu snášeli. A kanto-
rům bych rád vzkázal, že měs-
to si velmi váží jejich náročné 
práce. Jsem osobně připraven 
udělat skutečně mnoho pro 
jejich podporu.

Město Židlochovice chystá 
od nového roku zcela jiný způ-
sob svozu odpadů. Cílem změ-
ny je minimalizovat náklady pro 
každého občana a současně 
maximalizovat množství tříděné-
ho odpadu. Tyto cíle se mohou 
zdát protichůdné, ale ve skuteč-
nosti se ideálně doplňují. Pro lepší 
pochopení je potřeba si uvědo-
mit následující skutečnost. Z šesti 
set padesáti korun, které každý 
z nás zaplatí za svoz odpadu, jde 
větší část nákladů na poplatek za 
uložení odpadů na skládku. Vzhle-

Odpady: Od ledna příštího roku nově

Ing. Jan Vitula
starosta města

dem k tomu, že tento poplatek se 
bude ze zákona zvyšovat, mohli 
jsme se vydat dvěma cestami. 
Buď zachovat stávající systém 
a přenést vzrůstající náklady do 
platby za popelnice, anebo se 
pokusit o jeho zlepšení. Rozhodli 
jsme se pro druhou variantu. Roz-
hlédli jsme se po okolí a nechali se 
inspirovat. Výsledný návrh je kom-
binací modelu úspěšně použí-
vaného v některých městech 
naší republiky s přídavkem prvků 
vyzkoušených v Německu. 

Jak budeme postupovat?
Město nabídne každému obča-

novi možnost se v průběhu podzi-
mu zaregistrovat a od nového 
roku třídit odpad doma. Domác-
nost, která se přihlásí, bude zdar-

ma vybavena popelnicemi na 
separovaný odpad. Žlutou popel-
nicí na plasty, modrou na papír 
a hnědou na bioodpad. Tomu, 
kdo nemá místo, bude k dispozici 
varianta stejně barevných sáč-
ků. Pro každý vchod v bytových 
domech budou vybudována hníz-
da s barevnými kontejnery. Popel-
nice budou vyváženy ve čtrnácti-
denním cyklu. Jednou za čtrnáct 
dní separovaný odpad a jednou 
směsný. Obsah sběrných nádob 
bude namátkově kontrolován, 
aby nedocházelo ke zneužívá-
ní. Současně také, díky čárovým 
kódům, bude mít město přehled 
o tom, zda zapojené domácnosti 
opravdu separují. 

Čísla nám jasně ukazují, že tato 

varianta je nejenom ekologičtěj-
ší, ale i efektivnější. Právě proto si 
můžeme dovolit, pro ty z vás, kteří 
byste váhali, zda se připojit, dát 
navíc slevu sto korun. Čtyřčlenná 
domácnost tak může ročně uspo-
řit čtyři sta korun. Osobně však 
věřím tomu, že řada občanů se 
zapojí už jen pro ten pocit, že dělá 
dobrou věc.

V zahraničí existují města, kde 
se daří třídit takřka sto procent 
odpadů. Nemyslím, že se tako-
vého výsledku v Židlochovicích 
můžeme dobrat hned, ale dou-
fám, že nový systém je krok správ-
ným směrem. Závěrem je dobré 
podotknout, že zapojení je dobro-
volné, a kdo nebude chtít, může 
zůstat u varianty jedné popelnice. 

Základní škola v období jara| foto: archiv města Židlochovice

Z_09_2015.indd   2 28.8.2015   11:08:55



3Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Ve zkratce...

Poslední červencovou neděli 
jsme s židlochovickými důchod-
ci navštívili naše slovenské part-
nerské město Gbely. Setkání se 
konají každý rok, střídavě u nás 
a na Slovensku. Mezi seniory se 
každým rokem navazují nová 
přátelství, která se dále udržují. 

Gbelané nás provedli muze-
em naftařství a potom byl ve 
společenském sále připraven 
kulturní program a zábava.

Město reprezentoval primá-
tor Ing. Hazlinger a tajemnice 
Ing. Londarevová, z Židlocho-
vic byl vyslán místostarosta 
Mgr. Šenkyřík.

Radka Kafková
Komise pro občanské záležitosti

Samoobslužný dobročinný 
bazárek na podporu záchran-
né stanice československých 
vlčáků pokračuje i v měsíci 
září. K datu uzávěrky Zpravo-
daje 15. 8. jste přispěli na krme-
ní zvířat ve stanici krásnými 
1 113 Kč a jedním pytlem krmi-
va. Princip bazárku je takový, 
že si vyberete jakoukoliv věc 
a přispějete libovolnou část-
kou do pokladničky v knihov-
ně. Můžete přispět do bazárku 
také bižutérií, šátky, opasky, klo-
bouky nebo jakýmikoliv jinými 
doplňky. Samozřejmě je vítáno 
i samotné krmení pro psy, ať už 
konzervy nebo granule. Děkuji 
všem jménem Záchranné sta-
nice ČSV Tawy a Kynologické-
ho klubu Židlochovice, jehož je 
stanice součástí, za Váš zájem 
o ochranu zvířat.

Ing. Svatava Vitulová

Historii meruněk a meruňkář-
ství v regionu popisuje výsta-
va v Malé galerii RTIC. Krát-
kým výčtem přibližuje autor 
PhDr. Martin Hladký, PhD. na 
jedné straně historii meruňkář-
ství, na druhé pak osobnost 
RTDr. Ing. Františka Boleloucké-
ho. Výstava potrvá do 15. září. 

Dva panely jsou věnovány 
úspěšné Hospodářské výstavě 
v Praze v roce 1933. Ing. Iva-
na Flajšingerová se na dalších 
4 panelech věnuje řezu, odrů-
dám, chorobám a Fenzově 
úrodné, která byla v Židlocho-
vicích vyšlechtěna.

Výstava potrvá do 15. září. 

Padesát sedm retro kočár-
ků ze sbírky Jany Helmové ze 
Židlochovic zhlédlo ve dnech 
11.–24. 7. téměř 700 návštěvní-
ků. Výstava proběhla v prvním 
patře Masarykova kulturního 
domu. Kromě kočárků byly 
k vidění i panenky, kojenecké 
prádýlko a naškrobené voňa-
vé zavinovačky. Při zahájení 
vystoupily děti z mateřské školy.

Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení RM 19. 6. 2015
RM rozhodla:

schválit výjimku ze Směrnice 
pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu města Žid-
lochovice při výběru zpracova-
tele projektové dokumentace 
pro územní řízení stavby „Pře-
stupní terminál IDS Židlochovi-
ce“, a to z důvodu provázanos-
ti projektových dokumentací 
na část kolejové a nekolejo-
vé části stavby „Modernizace 
a elektrizace trati Hrušovany 
u Brna – Židlochovice“, a oslo-
vit jednoho uchazeče k podá-
ní nabídky, a to zpracovatele 
vybraného společností Správa 
železniční a dopravní cesty.
o pořadí nabídek na dodání 
požadovaného příslušenství 
k traktoru na akci „DODÁVKA 
STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
TRAKTOR“ takto:

1. CIME – M, s. r. o., K Silu 1426, 393 01 
Pelhřimov (OIMH/10090/2015)
2. CHARVÁT CTS a. s., Okří-
nek 53, 290 01 Poděbrady 
(KS/10009/2015)
3. BOHATEC s. r. o., Vážany 25, 680 01 
Boskovice (OIMH/10089/2015).

na základě doporučení hod-
notící komise ve výběrovém 
řízení „Dodávka stacionárních 
radarových měřičů rychlosti 
vozidel“ vybrat nabídku ucha-
zeče RAMET a. s.
uzavřít dodatky na nájmy 
a pacht pozemků v areálu 
Robertovy vily tak, aby bylo 
možné současné smlouvy vypo-
vědět nejpozději k 30. 9. 2016 
a dále pozemky pronajímat 
(propachtovat) s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. Důvodem je 
uvolnění potřebných pozemků 
pro stavbu terminálu. 
zveřejnit záměr prodeje čás-
ti parcely p. č. KN 1324/1, na 
geom. plánu označené pod 
parc. č. KN 1324/5 v k. ú. Žid-
lochovice, v rozsahu 34 m2 dle 
přiloženého GP. 
zveřejnit záměr prodeje části 
parcely p. č. KN 558/1 v k. ú. 













Židlochovice, v rozsahu cca 
425 m2, s podmínkou vypraco-
vání oddělovacího geometric-
kého plánu na náklady žada-
tele.

RM schvaluje:
přijetí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje v rámci 
dotačního programu „Podpo-
ra rodinné politiky na úrovni 
obcí“ pro rok 2015.
zřízení nového samostatného 
oddělení – a to oddělení správ-
ních deliktů v dopravě, které by 
řešilo veškerou agendu týkající 
se správních deliktů v dopravě 
v souvislosti s obecnou odpo-
vědností provozovatele.
jmenování vedoucí oddělení 
správních deliktů v dopravě 
– Bc. Taťány Lukšové.
navýšení počtu úředníků zpra-
covávajících agendu řešení 
správních deliktů o jednoho 
a vypsání výběrového řízení na 
tuto pozici (s kvalifikací práv-
ník).
navýšení počtu úředníků zpra-
covávajících agendu řešení 
pohledávek a exekucí o jedno-
ho a vypsání výběrového řízení 
na tuto pozici.
navýšení počtu referentů 
finančního odboru o jednoho 
– a to v termínu nejpozději od 
1. 10. 2015.
jako pořadatele Židlochovic-
kých hodů 2015 v termínu od 
11. do 13. září 2015 T. J. Sokol 
Židlochovice.
výjimku vyhlášky č. 5/2007, 
dle článku 4, a to pořádá-
ní akce „Meruňkobraní“ dne 
18. 7. 2015 s konáním do 20:00 
hod a následnou likvidací do 
pozdních večerních hodin.

RM povoluje:
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle 
článku 4, a to pořádání akce 
„Meruňkobraní – Poprask na 
laguně“ v areálu Letního kina 
dne 18. 7. 2015 s konáním do 
24:00 hod.



















RM se seznámila:
s návrhy na studii lokalit okolí  
radnice společnosti OpenArch 
– projektování staveb, s. r. o. 
a Ing. arch. Barbory Jenčkové 
a plochy u zámku a autobuso-
vého nádraží Ing. arch. Barbory 
Jenčkové.

Výběr z usnesení ZM 24. 6. 2015
ZM schvaluje:

přijetí úvěru od ČS, a. s. ve výši 
8 mil. Kč na překlenutí doby 
mezi úhradou investiční akce 
„ZŠ Židlochovice – sportovní 
areál“ a přijetím dotace, s úro-
kovým zatížením 1,1 % ročně 
a splatností do 31. 10. 2015, bez 
ručení.

ZM rozhodlo:
poskytnout Fotbalovému klubu 
Židlochovice bezúročnou půjč-
ku ve výši 50 tis. Kč, se splatností 
30. 9. 2015.
koupit pozemky:
p. č. PK 4788/6 o výměře 
44 m2, zapsaný na LV č. 1705 
pro k. ú. a obec Židlochovice 
do jejího výlučného vlastnic-
tví za navrženou kupní cenu 
250 Kč/m2. 
p. č. PK 217 o výměře 45 m2, 
zapsaný na LV č. 876 pro 
k. ú. a obec Židlochovice 
do jejího výlučného vlastnic-
tví za navrženou kupní cenu 
250 Kč m2. Jedná se o pozem-
ky mezi silnicí a řekou Svrat-
kou naproti sídlišti, které jsou 
veřejným prostranstvím a jsou 
potřebné pro výstavbu auto-
busových zastávek. 

ZM vydává:
Obecně závaznou vyhlášku 
města Židlochovice č. 3/2015, 
o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem 
na území města Židlochovice.















V současné době probíhá 
zateplení budovy mateřské školy 
na Brněnské ulici. Z mimořádně 
nehospodárné stavby se zateple-
ním stane úsporná budova. Pře-
vážná část oken již byla vyměně-
na v minulých letech za tepelně 
izolační, avšak ostatní obvodový 
plášť byl tepelně nevyhovující. 

Během letních měsíců proběh-
la výměna oken v suterénu, stará 
okna byla nahrazena plastový-

Zateplení budovy mateřské školy na Brněnské ulici 
zajistí vyšší úsporu energie

Jaroslav Goš
odbor investic a míst. hospodářství

mi s trojsklem (Tritherm). Původní 
vstupní ocelové portály (z obou 
stran) byly vyměněny za hliníko-
vé, opět se zasklením Tritherm. 
Dále bylo provedeno zateplení 
střechy polystyrenem v tloušť-
ce 24 cm vč. nové povrchové 
krytiny z plastu PVC. Došlo také 
k výměně stávajících střešních 
světlíků. Nehospodárný průnik 
tepla z budovy je nově zabez-
pečen zateplením obvodového 
zdiva v tloušťce 14 cm. Součas-
ně byla provedena nová fasáda 
budovy.

Náklady na zateplení činí cel-
kem 3 300 000 Kč.

Převážná část nákladů je hra-
zena z prostředků operačního 
programu Státního fondu život-
ního prostředí (evropské fondy a 
státní prostředky).

Dodavatelem je: 1. Vyškovská 
stavební společnost s. r. o.

Dále se připravuje úprava 
zbylé části objektu, který dosud 
využíval Městský úřad. Nově tak 
pro potřeby mateřské školy vznik-
ne půltřída s plným vybavením 
pro 15 dětí. Dokončení přestavby 
se předpokládá do jednoho roku 
(dle získání dotačních prostřed-
ků). 
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RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

Poprvé za své existence se 
vedení sboru potýká s problémy 
životaschopnosti sboru. Jedním 
z důvodů je věková hranice vět-
šiny sboristek koncertního sboru 
a jejich odchod, přičemž nové 
nepřicházejí, zároveň určitě vel-
mi nepříznivě působí i změny 
v personálním obsazení. Chy-

Třicátáosmá koncertní sezona Skřivánka končí - zamyšlení nad časem 
minulým i budoucím...

bou je však také nepravidelná 
docházka sboristů na zkoušky, 
i zde je třeba náprava.

Současná oddělení sboru:
Mateřinka – 12 dětí, sbormistr  
Zdeňka Vrbová
Přípravka – 18 dětí, sbormistr 
Zdeňka vrbová
Koncertní sbor – 12 dětí, sbor-
mistr Pavel Koňárek
Taneční oddělení – 5 dětí, lek-
torka Zlata Beňová
Vedení se však nevzdává, 

neboť věří, že období obrození 
se opět vrátí a rčení „Hudbou 
k srdci, srdcem k hudbě“ dojde 
k naplnění. Proto opět konáme 
nábor pro všechny věkové skupi-

•

•

•

•

ny a věříme, že rodiče zváží, zda 
výchovný a vzdělávací význam 
zpěvu bude pro jejich dítě pro-
spěšné.

Proč mají děti zpívat? Jaký 
význam má zpěv pro rozvoj 
osobnosti dítěte?

Je to především význam
- zdravotní: posiluje dýchací 

soustavu, pomáhá při onemoc-
něních cest dýchacích, alergiích,

- vzdělávací: posiluje paměť, 
pomáhá vnikat do tajů hudby,

- psychický: rozvíjí citovou 
oblast, poznává hloubku a sílu 
hudby, posiluje citové a vol-
ní vlastnosti, působí i při rozvoji 
zdravého sebevědomí, hudba 
upevňuje kolektivní vztahy, dítě 

se nestydí zpívat v kolektivu,
- společenský a výchovný: 

každoročně sbor pořádá pěvec-
ká soustředění, kde společně při 
zpěvu, hrách, soutěžích děti pro-
žijí chvíle, které jim nikdo nevez-
me.

Když se zamyslíme, není toho 
málo. Čím dříve rodiče své dítě 
podchytí, tím lépe.

V září bude otevřeno dal-
ší oddělení, zaměřené na děti 
s dechovými potížemi – astma-
tem, bronchitidou apod. Vrátí 
se původní projekt: Veselé píská-
ní, zdravé dýchání aneb léčivá 
píšťalka, který vychází z praxe 
Václava Žilky. Lektorka: Z. Vrbo-
vá.

Mgr. Zdeňka Vrbová
sbormistryně

Ve školním roce 2014/2015 
se tréninků přípravek a starších 
atletů účastnilo 62 dětí ze Židlo-
chovic a okolí. Zúčastnili jsme se 
96 závodů především v České 
republice, z toho 66x na 1. místě, 
76x na 2. místě a 63x na 3. místě, 
což dohromady dává pěkných 
205 umístění, a to atletická sezó-
na ještě není u konce!

Základem úspěchu a přede-
vším reprezentace byli:

Štěpán a Kryštof Hankovi, Petr 
Koudelka, Václav Hamšík, Vero-
nika Vacková, Lucie Daněčko-
vá, Adéla Sigmundová a Adéla 
Kelblová.

Nejhodnotnější výkony roku:
Štěpán Hanek (rok narození 

Úspěchy atletů Školního atletického klubu Židlochovice ve školním roce 2014/2015

2005) – skok daleký 390 cm, Kryš-
tof Hanek (2005) – 800 m za 2:55, 
26 min.

Během roku jsme tentokrát 
nepořádali žádné závody, neboť 
probíhala rozsáhlá výstavba spor-
tovního areálu. Na konci června 
jsme se sešli, abychom se rozlou-
čili se školním rokem a tréninky 
a vyzkoušeli novou atletickou 
dráhu při Cooperově testu. Běhu 
na 12 minut se zúčastnilo 41 běž-
ců! Z tohoto počtu bylo více než 
10 rodičů. Nejdelší vzdálenost 
uběhl Kryštof Hanek (2707 m) 
a velice pěkně běžel Ondřej 
Stejskal, který je narozen v roce 
2008 a již nyní uběhnul 2410 m. 

Velké poděkování patří rodi-
čům, kteří se naučili jezdit s dětmi 
po závodech a prožívat jejich 
radostné, ale někdy i smolné 
chvíle. 

Mgr. Lukáš Přichystal

Uplynulý školní rok byl jedna-
dvacátým v historii školy. Na kon-
ci školního roku bylo klasifiková-
no 225 žáků. Prospělo 224 žáků, 
z toho 95 s vyznamenáním, jeden 
žák neprospěl. 

V průběhu května všech 
27 žáků posledního ročníku 
úspěšně odmaturovalo, a to ve 
společné státní části maturitní 
i v profilové části. Jedenáct žáků 
odmaturovalo s vyznamenáním, 
čtyři měli dokonce samé výbor-
né. Celkový počet absolventů 
naší školy se tak zvýšil na 420.

Stručné zhodnocení uplynulého školního roku na místním gymnáziu

O zájmu studovat na naší ško-
le svědčí dosud největší počet 
uchazečů o studium. Přihlášeno 
bylo celkem 84 žáků z 18 základ-
ních škol a s trvalým bydlištěm 
v 25 okolních městech a obcích. 
Po přijímacích zkouškách bylo 
přijato 30 uchazečů.

Gymnázium se v posledním 
období snaží motivovat žáky 
k účasti ve Středoškolské odbor-
né činnosti. Letos byla účast 
nejpočetnější a dostavily se 
i úspěšné výsledky. Školního kola 
se účastnilo 12 žáků, deset z nich 
reprezentovalo školu v okres-
ním kole. Šest žáků postoupilo 
do krajského a dva dokonce 
do celostátního kola. 

V soutěžích a olympiádách 

MŠMT, kat. A, jsme zaznamena-
li tyto nejlepší výsledky: 2. mís-
to v celostátním kole Soutěže 
v anglickém jazyce, 4. a 5. 
v celostátním kole SOČ a 6. mís-
to v celostátním kole Dějepis-
né olympiády. Také v krajských 
a okresních kolech získali naši 
žáci řadu velmi pěkných umístě-
ní. Z ostatních soutěží bych uve-
dl účast čtyř žáků v celostátním 
kole soutěže Eurorebus, první 
místo v krajském kole Soutěže ve 
finanční gramotnosti a dvě první 
místa v soutěži iSejf.

Škola se také stále více zamě-
řuje na práci s žáky mimořádně 
nadanými a žáky se speciálními 
potřebami učení. Práci s nimi 
koordinuje výchovná poradky-

ně, je třeba volit osobní přístup 
a někdy i vytvořit individuální stu-
dijní plán.

Během školního roku se usku-
tečnila řada mimoškolních akcí, 
jako jsou sportovní kurzy, exkur-
ze, výukové programy, návštěvy 
kulturních a jiných akcí atd. Sami 
žáci se také zapojili do různých 
aktivit, které pořádaly města, 
obce, spolky či organizace. 
Uveďme např. Květinový den, 
Koláč pro hospic, Kameny zmi-
zelých apod.  

Podrobnější informace najde-
te na www.gymnzidlo.cz. 

Na závěr přeji žákům a učite-
lům hodně úspěchů v novém 
školním roce.

NÁBOR PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROBĚHNE V POLOVINĚ 
ZÁŘÍ. STAČÍ JEN SLEDOVAT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: 

www.sakzidlopripravky.estranky.cz 
www.coachandrunner.estranky.cz.

Život ve městě

NÁBOR DO VŠECH ODDĚLENÍ SBORU:
3. 9. 2015 16.00–18.00 HODIN 

UČEBNA SBORU, ROBERTOVA VILA
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Meruňkobraní – Zdařilá premiéra v žáru slunce 

Eva Kloudová
Vybráno z odborného časopisu 
Vinař sadař

Festival meruněk v Židlochovi-
cích se konal v sobotu 18. červen-
ce 2015 poprvé. Právem může být 
označen oslavou krásného plodu, 
ukrývajícího žár i barvu slunce.

Program festivalu byl koncipo-
ván na meruňkové gastronomic-
ké téma a celé náměstí se odělo 
do symbolické oranžové barvy.

Město Židlochovice žije vitalitou 
svých obyvatel. Vše významné 
a kulturní chtějí udržet nejen pro 
další rozvoj města, ale na pevném 
tradičním základu předávat hod-
noty zdejšího kraje i dalším gene-
racím. Pro organizátory Festivalu 
meruněk bylo motivací částečně 
zapomenuté pěstování ovoce 

a zejména znovuobjevení zdejší 
odrůdy nazvané „Židlochovická 
meruňka“ (Fenzova úrodná).

Tak všímavost, zájem o tradice 
i mnohostranný rozhled přivedly 
na svět myšlenku uspořádat Festi-
val meruněk, který by byl oslavou 
krásného plodu. (…)

Jádrem nápadu byla skuteč-
nost, že existuje vyšlechtěná odrů-
da, nazvaná příslovečně Židlo-
chovická meruňka, kterou svého 
času vyšlechtil pan Fenz.

Zdařilá premiéra v žáru slunce – 
mohl by směle napsat kritik. V den 
konání festivalu se vyšplhaly tep-
loty na tropickou hodnotu 37 °C. 
Stánky s farmářskými produkty 
i velké pódium s improvizovanou 
kuchyní se jen stěží bránily sálají-
cím paprskům. Počasí jako by pří-
mo korespondovalo s oranžově 
zářící barvou meruněk.

Když zazněla úvodní věta z úst 
Ondřeje Slaniny směrem k divá-
kům „Není vám zima?“, vypukla 
salva smíchu a zábava se rozběh-
la jako vodopád. Detaily přípravy 
jídel a postupy vaření mohli sledo-
vat davy přihlížejících nejen v reá-
lu, ale zároveň na obří obrazovce. 
Dobrovolníci si mohli užít dokonce 
i spolupráci s oběma profesionály 
po jejich boku. Připravená jídla se 
následně v několika porcích roz-
dala k ochutnání přímo z pódia 
divákům, pro které to byl neza-
pomenutelný zážitek (celý text na 
www.zidlochovice.cz).

Odborný časopis Vinař sadař
„První ročník Festivalu meruněk 

v Židlochovicích se podařil a vel-
ké osobní nasazení a únava jsou 
rázem zapomenuty. Ať žije festival 
příští!“

brnensky.denik.cz
„Sedmašedesát meruňkových 

knedlíků za patnáct minut doká-
zal sníst rekordman Kamil Hamer-
ský a ovládnout tak soutěž jedlíků 
na prvním ročníku Meruňkobraní 
v Židlochovicích.“

Pořadatelé připojují osobní 
poděkování všem dobrovolní-
kům, kteří se na akci podíleli. 
Speciálně děkujeme zaměstnan-
cům technické čety města a čle-
nům Sboru dobrovolných hasičů. 
Děkujeme také všem sponzorům, 
bez jejichž finanční podpory by se 
jen těžko podařilo Festival meru-
něk v Židlochovicích uskutečnit.

Lenka Betášová a Milena Moudrá

Historie pěstování meruněk v Židlochovicích slovy pana Ivana Fenze

ptala se Ivana Flajšingerová

Ozdobou prvního ročníku 
Meruňkobraní byla výstava na 
téma historie pěstování meruněk 
v Židlochovicích, která proběhla 
a ještě stále je k vidění v Malé 
Galerii RTIC. Kdy a odkud k nám 
meruňka přišla, o prvních pěsti-
telích, o jejich úspěších a sadař-
ských praktikách a také o odrů-
dě „Fenzova úrodná“ hovoří pan 
Ivan Fenz, syn Karla Fenze, jehož 
jméno tato ojedinělá a téměř 
zapomenutá odrůda nese. 

Ještě kolem roku 1850 byla 
hlavní plodinou v Židlochovicích 
vinná réva. Později vyklučené 
vinice pak sloužily pro polní kultury 
a sem tam nějaký ovocný strom. 
Tehdy se až sem dostaly meruňky 
(z Turecka, přes Balkán a Uhry) 
v rámci válek císařství s tureckou 
říší. Tehdejší meruňky byly velké 
asi 5 cm, zploštělé okolo velké 
pecky (ceněná sladká jádra), 
měly hedvábně jemnou slupku 
a poměrně suchou až moučna-
tou dužninu. Výborně se sušily. 

Dva obrovské pozůstalé stromy 
s obvodem kmene asi 2 metry 
a průměrem koruny asi 12 metrů 
padly združstevněním ve Vyša-
vách (majitel Metoděj Vaněk). 
O něco menší stromy měla paní 
Hanáková v Prostředních hač-
kách, ty zmrzly v zimě 1956. 

Kdy tedy došlo k většímu roz-
šíření pěstování meruněk a kdo 
byli první pěstitelé v Židlochovi-
cích?

Na popud advokáta Fr. Čer-
máka byla jako protiváha odná-
rodňování po roce 1850 ustano-
vena společnost Česká beseda, 

často napadaná Němci i patrio-
ty moravského markrabství. Aby 
obhájila svoji činnost, hledala 
hospodářské povznesení. Teh-
dy vzal advokát Čermák svým 
přátelům do Prahy košík meru-
něk, které sklidily obrovský obdiv. 
Povzbuzen reakcí skoupil pak 
Čermák několik polních parcel 
a přeměnil je na meruňkový sad. 
Vše opatřil dodavatelsky, návrat-
nost však byla dlouhodobá 
a stromy nijak mnoho nevynášely. 
Proto Čermák pronajal sad Max-
miliánu Kosinovi, obchodníkovi 
židovské národnosti s nadáním 
a kapitálem. Po čase Kosina sad 
odkoupil a skupoval i další vhod-
né, ale i méně vhodné pozemky, 
které s velkým úsilím přeměnil na 
sady (dnes myslivecká odchov-
na bažantů a zahrádkářská kolo-
nie pod Hájkem). Další soubory 
měl v Předních hačkách, v Pod-
hájí, ve Štěrbůvkách. Základ měl 

v zahradě na Žižkově, kde si pěstil 
stromky pro výsadbu.

Po vzoru Maxe Kosiny i jiní držite-
lé pozemků vysadili sady (Steiner 
1 ha, Konšel 2 ha, můj otec Karel 
Fenz 1,5 ha). Konšel se pustil do 
školkaření a dodával stromky 
meruněk dalším zájemcům.

Jaký byl další osud Kosinových 
velkosadů po 2. světové válce?

Celková výměra jeho sadů pře-
sáhla asi 18 hektarů. Bohužel byl 
za Protektorátu zbaven majetku 
a zavražděn v Osvětimi. Arizova-
né sady převzala Velkoněmec-
ká říše, po válce československý 
stát. Stát pronajal sady Frutě 
Modřice a po roce 1949 připad-
ly založenému JZD. Od arizace 
provázel sady úpadek, a pokud 
nebyly vytrhány, přežívají dodnes 
už jen torza stromů. 

Co dalo podnět Vašemu otci 
Karlu Fenzovi k zájmu o pěstová-
ní meruněk?

Otevření zimní hospodářské 
školy (dnes budova gymnazia) 
asi v roce 1926 vneslo mezi vlast-
níky pozemků nové informace 
o lepších možnostech výtěžnosti 
půdy i na svazích a v přísušku. 
Pěstování meruněk přednášel 
zahradník ze školního statku Žab-
čice, kde už výsadby měli. Taktéž 
školkaření potřebného výsadbo-
vého materiálu.

Karel Fenz si založil školku. 
Z místních meruněk soustředil 
pecky (Konšel je dokonce naku-
poval), vyrostly jim semenáčky, 
a ty očkovali. Karel Fenz získal 
očka ze školního statku Žabči-
ce a z Nosislavi. Bohužel zápisy 
se ztratily a dodnes není zřejmé, 
odkud geneticky pocházely poz-
dější čtyři plodné stromy v sadě 
ve Vyšavách. Stály v řadě 6 met-
rů od sebe, ale koruny se skoro 

pokračování na straně 6 >>

Výstava meruněk 2015 | foto: Miroslav Gergel
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
HUNTER: Vévodovo pokuše-
ní, HOWELL: Osud z Vysočiny, 
MACKENZIE: Jak milovat lorda 
Ashe
Romány pro ženy
ROBERTS: Srdečný případ, 
QUINDELEN: Zátiší s kousky 
chleba, LARK: Ostrov rudých 
mangrovníků
Romány českých autorů
HARTL: Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel, CIMICKÝ: Prchající 
stín, BAUER: Smrt papaláše
Detektivní romány a thrillery
NESBÖ: Krev na sněhu, OHLS-
SON: Davidovy hvězdy, MAY: 
Výjimeční lidé
Dobrodružné romány
PRESTON: Ztracený ostrov, 
REILLY: Střežená zóna
Historické romány
WHITON: Poslední Lucemburk, 
VONDRUŠKA: Zločin na Bez-
dězu, ODEN: Káhirský lev
Fantasy a sci-fi romány
ANDREWS: Magie ničivá, 
NEFF: Hvězda mého života, 
POHUNEK: Polomené světy
Pravdivé příběhy
FRANCIS-CHEUNG: Život smrtí 
nekončí, KNIGHT: Najděte mě
Válečné romány
EASTLAND: Rudá rakev
Literatura faktu
CÍLEK: Slepá kolej dějin, CIMIC-
KÝ: Atentáty na de Gaulla
Naučná literatura
TEMPLE: Pleteme bez jeh-
lic, BURKERT: Všechny cesty 
vedou do Říma, LOKŠOVÁ: 
Angličtina ke státní maturitě a 
přijímačkám na VŠ

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
BALÁKOVÁ: Jezdíme, létáme, 
plujeme
Pohádky
SNYDER: O Malence, Šípková 
Růženka
Pohádkové příběhy
BERNE: Kamil neumí létat, 
WIDMARK: Záhada v novi-
nách, MAXTONE GRAHAM: 
Do teplých krajin
Dobrodružné příběhy
BREZINA: Brána času 1.–3. dil
Fantasy romány
MATHARU: Učedník, LAUREN: 
Vodopád, CAST: Škola noci 
12: Vykoupená
Dívčí romány
PILOUŠKOVÁ: Jeho královna, 
CALONITA: Léto jak má být, 
WILSON: Sladké časy
Naučná literatura
PARKER: Pravěk, RAKOVÁ: 
Zpíváme a tvoříme s malými, 
KANBAY: Jelen

Eva Procházková
knihovnice

Při práci nad publikací 
130 roků českého divadla v Žid-
lochovicích jsme zjistili, že se 
zde hrávalo divadlo v přírodě.  
Touha vyzkoušet po téměř sto 
letech tuto formu divadla přived-
la divadelní soubor Sokola Židlo-
chovice k rozhodnutí jít do toho. 
V sobotu 17. července 2015 bylo 
v Židlochovicích tropické pod-
nebí. Teplota kolem 35 °C si nic 
nezadala s teplotou na jihu Itá-
lie, kde v malé vesničce Chiozza 
bylo dusno nejen v ovzduší, ale 
i mezi jejími obyvateli, nebo lépe 
řečeno obyvatelkami.

Ano, ženy jsou ve slavné hře 
Carla Goldoniho Poprask na 
laguně, která mistrným způso-
bem rozehrává emoce dvou 
rodin, rozhodující. Vztahy plné 
přátelství, lásky, svárlivosti, 
pomluv, nenávisti a následného 
usmiřování vedou k tomu, že se 
vytváří výbušné prostředí, a je 
otázkou času, kdy dojde ke sku-
tečné bouři, která vyčistí napětí 
vzniklé za dobu, kdy jsou chlapi 
na moři a ženy se svými starost-
mi, obavami a nenaplněnými 
touhami netrpělivě čekají, až se 
jim vrátí ten jejich. 

A že láska a touha jsou oprav-
du silnou motivací, předved-
ly členky divadelního souboru 
Sokola Židlochovice, které se 
v rolích věrných manželek, vda-
vek chtivých milenek i zhrzených 
lásek s plným nasazením pus-
tily do vyřizování vzájemných 
účtů, a to ne pouze slovně. 
Iva Polášková a Jana Sklenská 
v rolích manželek mistrně intrikují 
a rozehrávají akční situace spo-
lu se svými divadelními sestrami 
v podání Marcely Teinerové, 
Veroniky Jedonové, Karoliny Fej-
tové a v neposlední řadě Nicole 
Krinkové. V razanci ani slovním 
napadání a divoké gestikulaci si 
nezadají se svými italskými před-
lohami a tam, kde nestačí slova, 
nastupuje ruční vysvětlování, 
takže o nějakou tu ránu a šrám 
na jevišti není nouze.

Své protějšky, rádoby tvrdé 
chlapy, ovládají jejich partnerky 
svojí vitalitou, živelností a rafino-
vanými ženskými zbraněmi. A tak 
Tonda Houdek a Milan Sklenský 
jako patroni (kapitáni) rybářských 
bárek spolu se svými námořníky, 
Janem Viktorínem a Lubošem 
Nováčkem nutně vyznívají komic-
ky. Do toho jako katalyzátor vzta-
hů zasahuje Toffolo – lodičkář 
hraný Romanem Vintrlíkem, který 
bytostně touží po ženě, a je jed-

Naši ochotníci opustili zdi sokolovny a zahráli pod 
širým nebem
Luboš Spáčil
režisér divadelního souboru

no které. Prostě to zkouší, a ono 
to holt vždycky nevyjde.

Protiváhou rozhádaných rodin 
jsou sjednocující postavy, kte-
ré známe z komedie dell´arte: 
Soudce v podání Martina 
Janíčka – sebestředný obstar-
ší seladon s přesvědčením, že 
všechny ženy po něm touží a jen 
díky jemu je svět takový, jaký je; 
a patron Vicenzo – Karel Suchá-
nek, který v roli obchodníka, lich-
váře, mafiána a intrikána přesně 
ví, jak a čím koho zkorumpovat, 
aby byl pro něho výsledek co 
nějiepší. 

Při hodnocení souboru nesmí-
me zapomenout ani na Vítka Kor-
nhäusera a Sandru Surmanovou, 
kteří pomáhají propojovat před-
stavení epizodními postavičkami 
jako námořník, komisař, proda-
vačka dýní nebo sekretářka, ale 
hlavně provázejí celou komedii 
pěveckými čísly pro navození 
a vygradování atmosféry.

Musíme říci, že toto představe-
ní naplnilo očekávání pořadate-
lů i diváků. Dobrá návštěvnost, 
(amfitheater byl plně obsazený), 
nálada i usměvavé obličeje divá-
ků a nevšední zážitky z předsta-
vení v přírodě provázely všechny 
přátele divadla domů. Při jejich 
odchodu bylo příjemné slyšet: 
„Senza, příště přijdeme zase!“

dotýkaly. Měly zapěstěnou tří-
patrovou korunu (válcovitého 
tvaru).

Lze označit místo a dobu obje-
vení původního stromu odrůdy 
židlochovická?

Na to je těžké odpovědět. Bližší 
informace by mohl poskytnout 
Ing. Karber, bydlí ve Velkých 
Pavlovicích a zastává vedoucí 
hospodářskou funkci v tamních 
sadech meruněk (pozn. red.: 
Ing. Karber těsně před vydáním 
Zpravodaje zemřel). V jeho diser-
tační práci by měly být relevant-
ní údaje o pěstění meruněk v Žid-
lochovicích a možná i zmínka 
o „Fenzově úrodné“. Při praktic-
kém ověřování v terénu dopro-
vázel Karel Fenz studenta Kar-
bera včetně odborného vedení 
disertace. Tímto kontaktem bylo 
navázáno spojení se šlechtiteli 
v Lednici, kteří předložené ovo-
ce a popis matečných stromů 
analyzovali a sepsali odborný 
posudek. Uznávací řízení nutné 
pro zapsání odrůdy do seznamu 
povolených odrůd asi nepro-
běhlo, nevím o něm. Otec prav-
děpodobně ani novou odrůdu 
k posouzení ke státním zkouškám 
nedal, dostal totiž dost negativní 
reference o práci tehdejší šlech-
titelské stanice v Lednici. Byla to 

bohužel doba, která individua-
lismu nepřála, vše si přisvojovaly 
kolektivy…

Mohl byste nějak popsat Fen-
zovu úrodnou? Jaké jsou její kla-
dy, a naopak v čem je  pěstová-
ní třeba složitější?

Pokud je našlechtěna na 
domácím semenáči dobře srůs-
tá, dobře roste, má pevné vět-
vení (i několikapatrové), nakvétá 
postupně asi 14–21 dní (podle 
vývoje počasí), čímž zčásti eli-
minuje výpadky z neopylení za 
deště nebo přímrazků. Plodí pra-
videlně až značně silně (nutno 
protrhávat zárodky plodů). Zraje 
postupně, stejně tak, jak nakvé-
tala, s nutným protrháváním. Je 
odolná proti opadávání a hni-
lobě nezralých plodů, naopak 
nesklizená opadá a neumožní 
vývoj moniliozy. Ovoce má dob-
rou obchodní kvalitu včetně 
vybarvení líčka, příjemnou dužni-
nu s dostatkem cukru při koneč-
né zralosti. Nevýhodou je nej-
méně trojí protrhávání při sklizni 
a někdy i snížení počtu zelených 
plodů. Byla původně na vysoko-
kmenu a dá se předpokládat, že 
na nižším tvaru by byly výsledky 
jistě lepší.

Jak jste vnímal Vy otcovu záli-
bu v pěstění meruněk?

Dvojznačně. Otec se držel fik-
ce, že i já budu soukromě hos-
podařit na půdě. Proto trval na 
odborném vzdělání, prošel jsem 
zemědělskou mistrovskou školou 
a později i technickou zeměděl-
skou školou, sestra zemědělskou 
ekonomickou a druhá sestra 
zemědělskou drůbežářskou ško-
lou. Vše se ale změnilo nuceným 
vstupem do JZD. Pro děti kulaka 
nebyla jiná možnost než motyka 
a vidle. Otce přivedla jeho záliba 
pouze ke konfliktům s politický-
mi hlupáky. Což se automaticky 
přenášelo na potomky a jejich 
rodiny. Později ve stáří si otec 
zřídil malou školku meruněk. 
Jenže použité pecky byly daro-
vány ze stromů nakažených šar-
kou. I stromky, které mi věnoval 
k výsadbě, byly se šarkou a až na 
výjimky zanikly. Dnes vím o exis-
tenci pouze tří stromů „židlocho-
vické“ v našich sadech.

Karel Fenz stromy při soukro-
mém hospodaření sledoval dva-
cet let (1938–1958) a bral z nich 
množitelský materiál i panu 
Konšelovi. V roce 1962 byly při 
združstevnění tyto stromy vytr-
hány. Několik jedinců je dosud 
zachováno pod osobním pojme-
nováním „Fenzova úrodná“.
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Židlochovice Živě 2015 aneb první pivní košt 

Mgr. David Kopeček
hlavní pořadatel

Letos proběhl již třetí ročník 
akce Židlochovice Živě. V před-
chozích letech byla veškerá 
pozornost věnována hudebnímu 

programu, který se soustředil na 
okrajovější hudební žánry, a tak 
měli návštěvníci možnost obje-
vit novinky na hudební scéně 
anebo si užít stálic alternativního 
směru.

Letos byla tato akce něčím 
nová, jiná. Pořadatelé chtěli 

zachovat ráz hudebního fes-
tivalu, ale po předchozích 
zkušenostech bylo třeba ně-
čím nadchnout. Proto se zrodil 
nápad uspořádat v Židlochovi-
cích pivní košt, poněvadž trend 
vzniku nových minipivovarů je 
dnes nepřehlédnutelný. Na úze-
mí naší republiky vznikne téměř 
každý týden jeden nový pivovar. 
To už stojí za povšimnutí. Cílem 
pořadatelů bylo také oživit areál 
letního kina.

V sobotu 27. 6. se tedy v are-
álu kina konal hudební festival 
a první pivní košt jihomoravských 
pivovarů. Na podiu se vystřída-
lo osm hudebních interpretů 
různých hudebních žánrů – od 
písničkářství přes zhudebněnou 
poezii, rock, bigbít až po count-
ry-turbošanson headlinera celé 
akce, kapelu Poletíme?. V are-
álu letního kina si návštěvníci 
mohli pochutnat na 35 vzorcích 
různých piv od 13 pivovarů. Hlad 
se dal zahnat buďto klasickými 
dobrotami z grilu nebo mnoha 

jídly z veganské kuchyně. 
Počasí celé akci přálo. Až na 

úvodní půlhodinovou přeháňku 
bylo ideální teplo, aby si milov-
níci pěnivého moku dokázali 
udělat patřičnou žízeň. A tímto 
se dostáváme k závěrečnému 
zhodnocení celého festivalu, kte-
rý pořádalo město Židlochovice. 
Cíl naplnit areál letního kina se 
povedlo – 760 platících návštěv-
níků je, myslím, pěkný výsledek. 
O to více nás potěšilo, že někte-
ří lidé zavítali do Židlochovic 
ze vzdálenějších koutů našeho 
kraje – Hodonín, Kyjov, Břeclav 
atd. Stoupá zájem o pivní kulturu 
a kvalitní produkty, což můžeme 
vidět i při jiných akcích pořáda-
ných naším městem. Avšak vždy 
je co zlepšovat, a proto i nyní 
víme, co bychom mohli udělat 
jinak nebo lépe. A snad se to 
příště opět povede.

Touto cestou chci poděko-
vat všem dobrovolníkům, kteří 
se podíleli na bezproblémovém 
průběhu celé akce. 

Setkání chovatelů a příznivců československého vlčáka

Silvie a Aleš Habartovi

Během posledního červen-
cového víkendu, tedy od pátku 
24. 7. do nedĕle 26. 7., proběh-
lo v prostorách Kynologické-
ho klubu Židlochovice setkání 
chovatelů a příznivců našeho 
národního plemene – česko-
slovenského vlčáka. Celá akce 
byla doprovázena pestrým pro-
gramem. V sobotu se zúčastnění 
se psy i bez nich mohli věnovat 
například nácviku stopování, 
výcviku poslušnosti psů ve skupi-
ně či agility. V poledním parnu 
proběhla přednáška na téma 
„Péče o psa“. Odpolední pro-
gram byl zakončen přípravou 

na svod. Nedělní ráno bylo opět 
věnováno stopování. Následo-
val závod v poslušnosti dle zkouš-
ky ZZO. Proběhla také zajímavá 
přednáška na téma „Výchova 
psa, socializace a představení 
práce záchranné stanice čes-
koslovenských vlčáků Tawy“. 
Od 13 do 16 hodin pro účast-
níky akce připravili příslušníci 
Hasičského záchranného sboru 
JmK, Požární stanice Židlocho-
vice a členové jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů města 
Židlochovice několik disciplín, 
které simulovaly reálnou činnost 
hasičů při zásahu. Všichni přítom-
ní měli možnost se zapojit a vše 
si vyzkoušet na vlastní kůži. Na 
oplátku jsme hasičům předvedli 
naši činnost, tedy ukázky z kyno-

logie. Na zahřátí proběhla ukáz-
ka agility, následovaná ukázkou 
zadržení utíkajícího pachatele 
psem. Někteří z hasičů využili 
možnost být na chvíli figuranty při 
služebním výcviku psů a vyzkou-
šeli si, jaké to je, když se jim pes 
zakousne do výcvikového ruká-
vu. V průběhu celého víkendu 
byla možnost individuálních kon-
zultací se zkušenými chovateli 
a výcvikáři. Akce se zúčastnilo 
několik desítek chovatelů i příz-
nivců ČSV. Rád bych zde také 
poděkoval veliteli PS Židlocho-
vice npor. Ing. Petru Svobodovi 
i všem přítomným hasičům za 
pomoc s organizací a povedený 
program. 

Fotbalový klub Židlochovice v létě nezahálel
Zdeněk Juris
Fotbalový klub města Židlochovice
(redakčně kráceno)

V průběhu července a srpna 
proběhly na fotbalovém hřišti 
hned dva turnaje v malé kopa-
né. 25. července se uskutečnil již 

4. ročník Copa de Židle za účasti 
deseti týmů z blízkého i dalekého 
okolí. Vítězem se stal suverénní 
tým z Vojkovic, když ve finále 
porazil židlochovické mužstvo. 
Sportovní den pokračoval večer-
ní zábavou se skupinou Alcoholic 
Melodic.

Druhý z pravidelně pořáda-
ných turnajů Memoriál J. Rejžka  
se odehrál 8. srpna. Jméno nese 
k úctě člověka – sportovce, kte-
rý se značnou měrou podílel na 
rozvoji židlochovického fotbalu. 
Letos se turnaje zúčastnily týmy 
z Blučiny, Nosislavi, Ketkovic 
a Židlochovic. V prvním zápa-

se se utkalo domácí mužstvo 
s týmem Nosislavi. Hostující celek 
se rychle ujal vedení a v poloča-
se vedl již 3:0. Druhý poločas ale 
přinesl drama, kdy domácí snížili 
na 4:3. Nosislav si postup do finá-
le nakonec pohlídala a vyhrála 
5:3. Ve druhém utkání měli lepší 
úvod hráči Ketkovic, kteří se ujali 
vedení. Po poločase však Bluči-
na vyrovnala a musely rozhodo-
vat pokutové kopy. V nich měla 
více štěstí Blučina a postoupila 
do finále. Tým Ketkovic se utkal 
s Židlochovicemi o 3. místo. 
Zápas se vyvíjel lépe pro domá-
cí, kteří již vedli 3:0. Toto vedení 

však neudrželi a v poslední vte-
řině utkání Ketkovice vyrovnaly. 
Nicméně v penaltách se více 
dařilo domácímu týmu a získal 
tak bronz. Ve finále se utkaly 
týmy Nosislavi a Blučiny. Velice 
vyrovnané utkání rozhodl odcho-
vanec židlochovického fotbalu 
Josef Schönwälder a po vítězství 
3:2 získala pohár Nosislav. Dík 
patří nejen všem hráčům, kteří 
museli odehrát zápasy v parném 
počasí, ale i rozhodčím, kteří tur-
naj ochotně a dobře odřídili. 

Poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na organizaci obou  
turnajů.

První pivní košt jihomoravských minipivovarů | foto: Tomáš Valnoha
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Ještě do konce září probíhá 
v prostorách městské knihovny 
dobročinný bazárek na podporu 
záchranné stranice českosloven-

ských vlčáků. I v tomto školním 
roce navážeme na dlouhodo-
bou spolupráci se základní školou 
a všichni žáci navštíví knihovnu, 
kde pro ně bude připraven zají-
mavý program. Uvítáme také 
žáky 6. tříd a primy gymnázia, 
abychom jim ukázali služby, kte-

ré mohou v knihovně využívat. 
V rámci Týdne knihoven, který se 
uskuteční od 5. do 10. října, bude 
probíhat několik akcí – zájemci si 
mohou vytvořit vlastní záložku do 
knihy, budeme číst pohádky pro 
nejmenší. Koncem listopadu na 
Den pro dětskou knihu vyhodnotí-

Podzimní akce v knihovně:
Celoroční čtenářský projekt LOVCI PEREL vyvrcholí v listopadu

Bohunka Pavková
knihovnice

me celoroční projekt Lovci perel, 
kdy děti za přečtené knihy získá-
vají perly. Všichni účastníci obdrží 
drobnou odměnu. Podle zájmu 
čtenářů zvažujeme, že bychom 
naše služby rozšířili také o půjčo-
vání elektronických knih. Budeme 
se těšit na Vaši návštěvu.

V letošním roce si připomí-
náme 600. výročí upálení Jana 
Husa. Spolu s tímto výročím je 
však až do dnešních dnů spoje-
na určitá nevypořádaná historic-
ká zátěž.

Udává se, že Jan z Husin-
ce (od toho pak jeho příjme-
ní Hus) se narodil asi v r. 1370 
a zemřel v r. 1415. Po nižším stu-
diu se nechal zapsat do filozo-
fie, v r. 1393 se stal bakalářem, 
o tři roky později pak magistrem 

svobodného umění (tedy filozo-
fie). V letech 1401–1402 působil 
jako děkan filozofické fakulty, 
od r. 1409 jako rektor univerzity. 
V r. 1400 přijal kněžské svěcení, 
působil v nově vybudované Bet-
lémské kapli, v současnosti jde 
o aulu Karlovy univerzity.

Pohled na Jana Husa a husit-
ství a možné problémy při jeho 
hodnocení

Osobnost Jana Husa a jeho 
činnost nelze hodnotit podle sou-
dobých měřítek. Nutně se musí-
me vrátit do období 14. a 15. st., 
do období, ve kterém žil, a snažit 
se velmi dobře pochopit dobové 
souvislosti. Z toho také vyplývá, 

že je nutné zbavit se možného 
pokřiveného obrazu na období 
husitství a Jana Husa. Dále je tře-
ba odmítnout jakoukoliv možnost 
kolektivní viny, např. a) současní 
katolíci přece nejsou zodpo-
vědní za Husovu smrt, b) dnešní 
nekatolíci nezodpovídají za násilí 
a brutalitu v období husitských 
válek. Především pak počátek 
husitského období musíme vní-
mat jako dobu vysokých ideálů 
lidí nematerialistického ražení. Šlo 
zde o jisté vzkříšení ideálu prvot-
ního křesťanství, reformu jedné 
církve. Zde je třeba zmínit dnes 
známé a bohužel dodnes použí-
vané zideologizování husitského 

Jan Hus, husitství (I. část): Letmý nástin dobových souvislostí

P. Mgr. Paweł Cebula
PhDr. Martin Hladký, Ph.D.

ideálu – vznikne pak úplně něco 
jiného, jakási neexistující období 
s tendenčním, agitačním charak-
terem.

Jan Hus žil a celoživotně vystu-
poval jako katolický kněz. Z toho 
plyne, že je nutné jeho nauku, 
výroky apod. hodnotit z pohle-
du katolické systematické teolo-
gie, především pak dogmatiky. 
V neposlední řadě – nelze udě-
lat pouze určitý výběr Husových 
postojů, ale je potřeba přijímat 
ho celistvě.

Z nastíněného plyne obtížnost 
interpretace, k objektivnímu shr-

Letos o prázdninách jsme se 
od 29. 7. do 8. 8. zúčastnili 23. 
celosvětového skautského setká-
ní – Jamboree. Jedná se o akci, 
která se opakuje každé 4 roky, 
vždy v jiné zemi. Letos se Jam-
boree konalo v Japonsku, kon-
krétně Kirarahama, prefektura 
Yamaguchi. Česká výprava měla 
asi 300 členů. Účastníci se rozdělili 
do pěti jamoddílů po 36 dětech 
a 4 vedoucích, jamoddíly se dále 
dělily na patroly, což byly skupinky 
po 10 lidech. Ze Žid-
lochovic se nás do 
Japonska vydalo 
pět – já, Uzlovačka 
(David Motlíček), 
Bára (Barbora Králo-
vá), Paťa (Patricie Bayerová) a El-
za (Eliška Kleinová) jako vedoucí. 
Už od podzimu loňského roku pro-
bíhaly postupně v rámci setkání 
jamoddílu a celého českého kon-
tingentu přípravy.

Letos se Jamboree zúčastnilo 
33 838 skautů a skutek ze 152 zemí 
celého světa. Já a moje patrola 
jsme se do Japonska vydali v pon-
dělí 27. července. Z místního letiš-
tě v Ube jsme se v úterý asi ve čty-
ři hodiny přesunuli na Jamboree 
site, kam postupně přijely i ostatní 

patroly. Druhý den jsme stavě-
li podsadové stany, které jsou 
česká rarita. Večer 
nás čekal zahajova-
cí ceremoniál neboli 
Opening Ceremony. 
Následujících devět 
dní byly připraveny 
různé programy jako např. Natu-
re program (šli jsme na místní 
horu, která byla vysoká 69 metrů) 
nebo GDV (Global Development 
Village) – programme, kde jsme 
se dozvěděli o problémech svě-
ta, jako je nerovnoprávnost žen, 
dětská práce a mnoho dalšího. 
Navštívili jsme Hirošimu, shodou 

okolností den před 
70. výročím výbu-
chu, a dozvěděli se 
spoustu zajímavých 
informací. Vyzkoušeli 
jsme si kulturu jiných 

zemí, včetně jejich tradičních 
jídel. Kromě zahajovacího cere-
moniálu nás čekal i zakončovací 
(Closing Ceremony) a ceremoni-
ál s názvem Arena Event, na kte-
rém nás navštívil japonský korun-
ní princ Naruhito. Na Jamboree 
jsme se také seznámili se spoustou 
skautů z jiných zemí (Amerika, Bri-
tánie, Japonsko, Austrálie...), se 
kterými budeme i nadále udržo-
vat kontakt (přes Facebook,          
e-mail...).

Po skončení Jamboree násle-

doval Home Hospitality, kdy jsme 
dva dny bydleli u japonské rodi-

ny v Tokiu, navští-
vili s nimi japonské 
památky a poznali 
tradiční japon-
ský život. Přestože 
Japonci moc ang-

licky neumí, vždy 
jsme se nějak domlu-
vili (většinou rukama, 
nohama nebo přes 
překladač). Japon-
ci byli navíc hrozně milí, neustále 
nám dávali nějaké dárečky a vždy 
nám ve všem vyšli vstříc. Také nás 
naučili jíst hůlkami a mohli jsme si 
vyzkoušet tradiční oblečení, které 

Židlochovičtí skauti se vrátili z Japonska, kde se konalo celosvětové 
skautské setkání
Klára Motlíčková

nosí na oslavy – kimona.
Na Jamboree bych určitě jela 

znovu a doporučila bych všem 
skautům a skautkám, kterým 
za čtyři roky bude mezi 14 a 18, 
aby navštívili Jamboree, které 
bude tentokrát v Americe. Je to 
nezapomenutelný zážitek, skvěle 

si procvičíte anglič-
tinu i znakovou řeč 
a ještě k tomu pozná-
te tradice nejenom 
země, kde se Jam-

boree zrovna koná, ale i tradice 
jiných zemí.

Zážitky židlochovických skau-
tů z pobytu v Japonsku i v příštím 
čísle.

Skauti v Japonsku | foto: Klára Motlíčková

pokračování na straně 9 >>
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Jamboree – akce, 
která se opakuje 

každé 4 roky.

Navštívil nás 
japonský korunní 

princ Naruhito.

Viděli jsme 
Hirošimu.
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Burčák – klasika vinařského 
podzimu – je rozkvašený hrozno-
vý mošt, který obsahuje do cca 
6 % alkoholu, má ještě dostatek 
zbytkového cukru, takže jeho 
konzumace je velmi příjem-
ným zážitkem. Dalším kvašením 
se obsah cukru snižuje, obsah 
alkoholu naopak zvyšuje, čímž 
se dostává do fáze „řezáku“ až 
mladého vína. Burčák také obsa-
huje vedle jemného sedimentu 
velké množství kvasinek, továren 

na alkohol, jejichž úměrná kon-
zumace je zdraví prospěšná. 

A jak poznáte dobrý, kvalit-
ní burčák? Barva burčáku je 
odvislá od použité odrůdy a fáze 
vývoje burčáku. Na začátku kva-
šení je barva tmavší, s nástupem 
silnějšího kvašení světlejší. Stejně 
tak jsou-li použity odrůdy s růžo-
vou barvou slupky, např. Veltlín-
ské červené rané či Tramín čer-
vený, očekávejte mírně tmavší 
odstíny. Burčák obsahuje kva-
sinky a jemné kalové částice, 
které se postupně usazují na dně 
pohárku. Moderní metody filtrací 
a odkalení mohou množství kalo-

vých částic eliminovat na mini-
mum. Stejně tak barva může být 
upravena existujícími přípravky 
moderní technologie. 

Pravý burčák, správně teplý 
a harmonický v obsahu alkoho-
lu a cukru, je záležitost několika 
hodin. Pro červený burčák to 
platí dvojnásob. Jeho barva je 
světle červenofialová, obsahuje 
vyšší podíl kalových částic než 
bílý burčák, což je dáno techno-
logií výroby. 

Burčák je nejlepší nakupovat 
přímo od vinaře nebo u prově-
řené vinotéky. Nákup u prodej-
ců kolem silnic nemusí být tou 

Z vinohradu do sklípku – Burčák

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.
správnou volbou. Burčák lze 
koupit již cca od poloviny srpna. 
Letošní průběh velmi horkého 
léta tomu jen pomohl. Potkat se 
můžete i s označením částečně 
zkvašený hroznový mošt, což je 
burčák z hroznů dovezených ze 
zahraničí, nejčastěji z Maďarska. 
Označení burčák lze použít jen 
tehdy, pokud pro jeho výrobu 
byly použity hrozny pocházející 
z České republiky.  

PS: Naši stařečkové říkali, že 
se má vypít tolik burčáku, kolik 
máme krve, tak s chutí do toho.

nutí je třeba multidisciplinárního 
přístupu. 

Letmý nástin dobových sou-
vislostí

Člověk, který žil ve 14.–15. st., žil 
v obrovských nebezpečenstvích. 
Snad největší z těch, kterým se lidé 
nedokázali bránit, byly epidemie 
černého moru (poslední tako-

vá byla v 16. st.). Při první moro-
vé ráně z let 1347–1351 zemřelo 
30–40 % evropského obyvatel-
stva, tj. 12–18 mil. mrtvých. Čechy 
tato rána spíše minula, na Mora-
vě však mor vypukl. Výrazněji 
zasáhla naše území morová rána 
z roku 1380, při niž zemřelo okolo 
5 % obyvatelstva. Vedle toho na 

různých místech probíhalo velké 
množství válečných konfliktů.

Pro každého člověka této 
doby musely být příznačné oba-
vy a strach z možného krátkého 
období žití na zemi. V oné exis-
tenční úzkosti lze vypozorovat 
dva vzorce chování lidí, a to buď 
naprostou poživačnost, anebo 

zvýšenou zbožnost, tudíž sna-
hu dát si do pořádku všechny 
pozemské záležitosti v duchu Pís-
ma svatého a po vzoru prvotní 
církve. Toto je počátek a důvod 
reformních snah, později nazva-
ných jako husitství. Lidé se začali 
ptát po odpovědnosti šlechticů 
a kněží.

Básníci Židlochovicím: František Průka, básník přírody

rubriku připravuje Mediální komise

Tato rubrika vyhrazuje prostor 
ukázkám básnické tvorby židlo-
chovických autorů, nebo poezii 
jinak se vztahující k našemu měs-
tu. Dnes bychom chtěli předsta-
vit člověka, jehož tvůrčí portfolio 
sice žádné verše neobsahuje, 
přesto však, a právem, mu místo 
mezi básníky náleží.

FRANTIŠEK PRŮKA
 29. 9. 1924 – 12. 7. 2015
Byl jeden z prvních členů 

Redakční rady Zpravodaje, pra-
videlný dopisovatel několika desí-
tek příspěvků (rubriky Znáte stro-
my v parku, Květiny kolem nás…), 
nadšený fotograf, milovník příro-
dy i hudby a umění vůbec, cti-
tel osobnosti Tomáše Garriqua 

Masaryka, člověk vzácného cha-
rakteru a mnohostranných zájmů, 
v minulosti vášnivý filatelista, sbě-
ratel mincí. 

Do Zpravodaje přispíval téměř 
20 let, a to převážně zasvěce-
nými pojednáními o stromech 
v parku a rostlinstvu celkově: 

„Kulturní úroveň národů 
můžeme hodnotit podle různých 
ukazatelů. Jedním z nejdůležitěj-
ších, vedle zájmu o umění a 
literaturu, je nepochybně také 
obliba a spotřeba květin. Květiny 
vždy uchvacují svou krásou, kte-
rou tvoří ona velkolepá harmonie 
barev, dojímají houževnatostí a 
podněcují k touze přiblížit si je 
blíže ke svým obydlím.“ 
(Židlochovický zpravodaj 12/1979, 
Květiny kolem nás)

Průkovy kvalitní fotografie a tex-
ty odborné úrovně přijímaly ale 
i mnohé redakce v celé repub-

lice i na Slovensku. V roce 1983 
vydalo nakladatelství zahrádkář-
ského svazu KVĚT jeho autorskou 
prvotinu Barevný atlas skalniček, 
a to v nákladu 10 000 kusů.

Archivu města poskytl František 
Průka bohatý materiál o životě 
T. G. Masaryka, jak jej sám zachy-
til a zpracoval. 

Čtvero ročních období pod-
le Františka Průky (podzim)

z dopisu dceři Janě, r. 1983.
„Zahloubal jsem se do Tomeč-

kových ‚Čtvera ročních období‘ 
(pozn. red.: Jaromír Tomeček, 
spisovatel, psal převážně prózu 
s přírodní tematikou), je to skuteč-
ně jedna velká báseň, překypující 
citem a hloubavou duší člověka, 
kterému je příroda vším. Chtěl 
bych mít takovou zásobu slov, 
abych mohl se takto vyjadřovat, 

třeba o svém rodném kraji, o živo-
tě i jeho smyslu a krásách, o kvě-
tinách a jejich mocném vlivu  na 
duši člověka (…). Ten od věků 
nepřetržitý a opakující se cyklus 
‚čtvera ročních dob‘…

Sbohem, léto, a budiž vítán, 
podzime, čase ohníčků a vůně 
opečených brambor, i oné 
zvláštní ‚školní‘ vůně… Na stro-
mech lákavé ovoce, které žlout-
lo a sládlo už v našich dětských 
představách, a což potom na 
jazyku! Zvláštní teskná nálada se 
nesla krajem, mlhy a drobný déšť 
ji provázely stejně jako křik divo-
kých hus táhnoucích do teplých 
jižních krajů. List za listem se barvil 
dozlatova a padal tiše dolů, bar-
vily se rudé korálky jeřabin rostou-
cích u cesty, kudy jsme chodili do 
školy, až vše to zahalil milosrdný 
a bělavý sněhový háv…“

Kurz náboženství, religionistiky a etiky 

Klára Birknerová

V židlochovické farnosti byl 
loňského školního roku založen 
kurz pod názvem Náboženství, 
religionistika a etika, vede ho 
PhDr. Martin Hladký, Ph.D. 

V naší farnosti se scházíme 
pravidelně každou středu o půl 
sedmé. Naši skupinu tvoří cel-

kem 10 studentů různého věku. 
Každá hodina má jiné, ale vždy 
zajímavé téma. Získáváme nové 
informace, jak je patrné z názvu, 
z oblasti náboženství, religionisti-
ky a etiky. Všechna témata jsou 
pro nás poučná. V hodinách si 
můžeme dělat i poznámky. Na 
konci hodiny probíhá [réviu], 
kde vyjadřujeme svoje názory na 
dané téma.

Do programu našeho kroužku 

patří také zábava. Velice příjem-
né bylo naše vánoční posezení, 
spojené s pohoštěním a pro-
mítáním filmu. Koncem června 
jsme se všichni zúčastnili grilo-
vání, které bylo zorganizováno 
k ukončení školního roku. Na této 
akci nechyběl ani náš pan farář, 
R. D. Mgr. Paweł Cebula, který 
nás doprovázel na kytaru a celý 
večer zorganizoval. Nechybělo 
zde pohoštění a bylo nám pře-

dáno i vysvědčení.
Doufáme, že po přečtení 

tohoto článku budou naše řady 
rozšířeny o nové členy. Časem 
by mohl být náš kroužek rozdě-
len do skupin podle věku. Přijď-
te mezi nás, poprvé se opět 
potkáme ve středu 9. září 2015, 
v učebně židlochovické fary, od 
18:30 h. 

Těšíme se na nové zájemce.
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Při rekonstrukci náměstí v roce 
1994 byly zbudovány dvě kaš-
ny a pítko. V jakém stavu jsou 
dnes a jaká voda v nich je, jsme 
se zeptali Ing. Martina Dratvy 
z odboru pro místní hospodářství.

Kdy se kašna po zimě napouš-
tí, kdy se vypouští před zimou?

Kašna se napouští po mrazech 
začátkem května a vypouští před 
příchodem prvních mrazů kon-
cem října.

Při Meruňkobraní využily naše 
děti kašnu k ochlazení, a to tak, 
že některé se do vody vnořily až 
po krk. Jak často probíhá čištění 
a jakým způsobem?

Voda v kašně se ošetřuje pravi-
delně asi po třech týdnech. Pakliže 
se má ale na náměstí odehrát něja-
ká akce, dojde k vyčištění těsně 
před tímto datem, jako tomu bylo 
také před Meruňkobraním. Koupel 
ve fontáně byla tedy v pohodě, 
maminky se nemusí ničeho obávat.

Čištění probíhá tak, že se 
vypustí voda, vyčistí se dno i stěny 
a napustí se čistá voda, která se 
ošetří chlorovými tabletami.

Voda pomocí čerpadla cirku-
luje, a je třeba ji asi jednou za dva 
dny dopouštět.

V chodníku u přechodu je pít-
ko, je voda z něj pitná?

Ano, voda je pitná. Lidé tedy 
bez obav mohou pítko využívat 
k zažehnání žízně.

Zeptali jsme se za vás… Kašna na náměstí
Před poliklinikou je ještě jedna 

kašna, ta ale nefunguje. Proč?
Kašna u polikliniky se opako-

vaně ucpává, protože nedisci-
plinovaní občané do vodotrysku 
stále něco odkládají. V současné 
době tato kašna nefunguje z prá-
vě již zmíněných důvodů. 

Všimli jste si, že voda v dolní 
kašně denně tryská z nerezové 
trubky? Víte, v kterých hodinách 
je vodotrysk v provozu?

Vzpomínky jsou osobní výpově-
dí autora, redakce je po odborné 
či historické stránce neupravuje. 
Jsme rádi za Vaše komentáře, 
z nichž jsme tentokrát vybrali: 

„V článku došlo k záměně 
řemesla u pana Pacase. Zmíně-
ný v článku byl klempířem a měl 
malý obchod s tímto označením. 

Bydlel se svojí manželkou vedle 
‚Křížku‘ na Komenského ulici. Byli 
to Češi, kteří se přidali k Němcům. 
Ze strachu, co s nimi bude, se pak 
oběsili. Měli dceru Ludmilu, která 
seděla ve třídě přede mnou. Čas-
to jsem s ní chodila k jejím rodičům 
domů. Pacas kominík byl němec-
ké národnosti a byl starý mláde-

nec. Při odsunu byl vystěhován do 
Německa, kde ještě dlouho žil…

Všechny uvedené osoby jsem 
osobně znala.“

Františka Říhošková
Židlochovice

Čtenář z Rajhradu, Petr Žižka, 
odkazuje na historicky ověřené 

Z dopisů čtenářů: Komentáře k článku NAŠE VÁLKA z minulého čísla
informace, jež můžeme najít na 
informační tabuli, která je umístěna 
před dnešní zahradnickou školou, 
tedy v místech kde generál Kozyr 
padl. Události lze dohledat i v kni-
ze Vojtěcha Žampacha Směr Brno 
(vydalo Nakladatelství Blok, 1975) 
a v knize Zdeňka Opatřila Osud 
generála (Praha, Orego 2009). 

Náš spánek letos potrápil mimořáný počet tropických nocí

Ing. Karel Král

Tak jsme snad letošní nezvyk-
le horké léto ve zdraví přežili 
a myslím, že neuškodí srovnání 
s podobně horkými léty z nedáv-
né minulosti. Letošní léto bylo 
výjimečné zejména počtem 
extrémně horkých dnů a také 
délkou trvání horkých vln. Ke 
zmírnění teplot nepomohly ani 
nepříliš časté bouřky, a tak bylo 
doprovodným jevem letošních 
prázdnin i výrazné sucho. 

Průměrná teplota července 
2015 byla +23,13 °C (odchyl-
ka +2,47 °C), průměrná teplota 
srpna (odhad) byla +23,50 °C 
(odchylka +3,33 °C). Ve třech 
letošních horkých vlnách v čer-
venci a srpnu celkem ve 32 dnech 
vystoupala teplota nad +30 °C 
(z toho v 17 dnech nad +35 °C). 
Maximální teplota letos dosáhla 
+37,6 °C. Mimořádný byl i počet 
tropických nocí (teplota nekles-
la pod +20 °C), a to celkem 
deset. Pro úplnost dodám i délku 
trvání horkých vln. První nastala 
v období 1. 7. až 7. 7. 2015 (cel-
kem 7 dnů) s maximální teplotou 
+37,5 °C, druhá vlna proběhla 
ve dnech 16. 7. až 25. 7. 2015 
(celkem 10 dnů) s maximální 
teplotou +36,5 °C, třetí období 
jsem zaznamenal v termínu 3. 8. 
až 16. 8. 2015 (celkem 14 dnů) 
s maximální teplotou +37,6 °C 
dne 12. srpna.

V nedávné minulosti se vyskyt-
la horká léta v letech 2012, 2003 
a 1994. Porovnáme-li stejné 
parametry, vycházejí srovná-
vací data následovně. V roce 
2012 bylo celkem 26 dnů s tep-
lotou nad +30 °C (z toho 7 dnů 
nad +35 °C). Maximální teplota 
léta 2012 vystoupila na +38,6 °C. 
Tropické noci jsem zazname-
nal pouze tři. V roce 2003 bylo 
celkem 27 dnů s teplotou nad 
+30 °C (z toho 5 dnů nad +35 °C). 
Maximální teplota léta 2003 
dosáhla +38,6 °C. Tropické noci 
jsem zaznamenal také tři. V roce 
1994 bylo celkem 25 dnů s teplo-
tou nad +30 °C (teplota +35 °C 
nebyla v tomto létě dosažena). 
Maximální teplota v roce 1994 
vyšplhala na +34,9 °C. Tropic-
ká noc byla jen jedna. V tomto 
roce se však vyskytla nejdelší hor-
ká vlna v trvání celkem 18 dnů 
nepřetržitě.

Srovnáním uvedených cha-
rakteristik nám pak vychází, že 
letošní léto bylo skutečně mimo-
řádné, zejména výrazně vysokým 
počtem teplých dnů a přede-
vším počtem po sobě jdoucích 
dnů (hlavně v srpnu) s teplo-
tou nad +30 °C (i když nejdelší 
období bylo ve zmíněném roce 
1994). A rovněž teplých nocí bylo 
o poznání více než v předchozích 
letech. Na základě uvedených 
skutečností je zde za posledních 
dvacet let zcela patrný trend ve 
vývoji počasí směrem k horkým 
(a současně i suchým) létům. 

A tak se s největší pravděpodob-
ností musíme v budoucnu smířit 
s tím, že podobná léta, jako bylo 
to letošní, budou stále častější 
a možná i extrémnější. Nezna-
mená to ale zákonitě, že projevy 
letního počasí v příštích letech 
budou stejné či obdobné a že 
nebudou i zcela odlišná (a mož-
ná jinak „nepovedená“) léta.

V grafické příloze je zobrazen 
průběh průměrných denních 
teplot za měsíc červenec a první 
polovinu srpna 2015 ve srovná-
ní s dlouhodobým normálem. 
Z grafu je patrný nadprůměrně 
teplý průběh počasí v období 
prázdnin.
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inzerce

Židlochovické hlavolamy
rubriku připravuje MKS V Židlochovicích původně stál 

na jiném místě kostel s kaplí sva-
té Barbory a velkým hřbitovem, 
kam se pohřbívalo až do roku 
1891. Kostel byl několikrát poni-
čen požárem a r. 1844 údajně 
zasažen bleskem. Následkem 
toho byl kostel postupně rozebí-

V září (11.–13. 9.) se v Židlocho-
vicích konají hody, tedy původ-
ně slavnost k posvěcení kostela. 

V tajence se ukrývá svatý, 
jehož socha se v Židlochovicích 
nachází hned několikrát.

Židlochovický kostel ...6... svaté-
ho Kříže byl postaven v 1. pol. 18. 
století na objednávku hraběte 
...7..., tehdejšího majitele panství.  
Kostel byl navržen v ...11... slohu 
vídeňským architektem Johan-
nem Lucasem Hildebrandtem. 
Stavbě předcházely přípravy, 
které trvaly sedm let. Jejich sou-
částí bylo odkoupení ...5... domů 
a jejich následné zboření. Původ-
ní věž kostela, která byla v pol. 
19. stol. poničena vichřicí, byla 
ve tvaru ...10... . Od roku 1949 
můžeme ke kostelu vystoupat 
po schodišti lemovaném šesti 
sochami židlochovického socha-
ře Johanna ...3..., které původně, 
společně s křížem, vytvořil jako 
ozdobu mostu přes řeku Svrat-
ku. Jedna ze soch představuje 
sv. ...8..., jehož atributy jsou mitra 
a berla, a kříž je dnes umístěn na 
Výhoně poblíž studánky ve Vel-
kém hájku (Sternův kříž).

rán a z gotického kostela zůsta-
la jen dodnes používaná ...4... . 
V ní se nachází tři zvony: Urban, 
sv. Jan Bosco a sv. Antonín ...12... . 
Ze starého hřbitova se zachovalo 
...1... náhrobků, z nichž nejstarší 
je ze 16. století. Nyní jsou zazdě-
ny do hřbitovní zdi na Komen-

ského ulici. Na místním hřbitově 
je pochován i páter Josef ...9..., 
který v Židlochovicích sloužil 
v letech 1959–1997. Současným 
knězem židlochovické farnosti je 
R. D. Mgr. Paweł  ...2... . 

Koupím rodinný dům se zahrádkou v Židlochovicích a blízkém oko-
lí. Tel. 607 496 359.

Koupím byt 2–3 + 1 v Židlochovicích. Balkon výhodou. 
Tel. 604 522 895.

Z_09_2015.indd   11 28.8.2015   11:09:12



12 Fotoreportáž měsíce 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 Židlochovice, 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979. Za obsah Židlochovického zpravodaje odpovídá vydavatel. Odpovědná redaktorka Milena Moudrá. Mediální komise 
si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Jazyková úprava: Mgr. Světlana Zapadlová. Uzávěrka je k 15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty 
přijímá Bc. Martina Golová, golova@zidlochovice.cz. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Na 
zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Grafická úprava Bc. Martina Golová. Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1850 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně 
doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 1. 9. 2015, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

Memoriál Josefa Rejžka | foto: archiv FC Židlochovice

Soutěž o knedlíkového krále slunečného města | foto: Martina Golová

Starosta a pracovníci technické čety při čištění řeky | foto: Milena Moudrá

Meruňkobraní – marmelády ze Sdružení Židlochovice| foto: archiv města Židlochovice

Židlochovice Živě 2015 – první pivní festival | foto: Tomáš Valnoha

Výstava kočárků ze sbírky Jany Helmové | foto: Miroslav Gergel

Skauti v Japonsku | foto: Klára Motlíčková Příměstský tábor | foto: Lenka Ježková 
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3.9., 16:00–18:00 | NÁBOR DO VŠECH ODDĚLENÍ SBORU
pořádá:  ŽDS Skřivánek
místo:  v učebně Skřivánku na Robertově vile

5. 9., 9:00 | O POHÁR STAROSTY MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
Soutěž v požárním sportu.
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice
místo:  fotbalové hřiště Židlochovice

5. 9., 14:00–18:00 | BAZÁREK NA ZAHRADĚ
pořádá:  MC Robátko
místo:  Robertova vila, Nádražní 232
info:  www.mcrobatko.cz

11.–13. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice, město Židlochovice 
 a židlochovičtí stárci
místo:  náměstí Míru

do 15. 9. | Výstava: HISTORIE MERUŇKY V REGIONU
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  Malá galerie RTIC Židlochovice

17. 9., 15:00 | POSEZENÍ S DŮCHODCI S HUDBOU
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti
místo:  klubovna zahrádkářů na ulici Palackého

19. 9. | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ORLOVNĚ
Přijďte si od 10:00 do 11:30 hod. vyzkoušet zdarma hru bowlingu.
pořádá:  Orel jednota Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

26. 9., 9:00–15:00 | FITNESS PRO ŽENY
V tento čas otevřeno pouze pro ženy ZDARMA.
pořádá:  Orel jednota Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

26. 9., 13:00 | ŽIDLOCHOVICKÝ HAFÍK 2015
Již sedmý ročník regionální výstavy. 
pořádá:  Kynologický klub Židlochovice
místo:  tréninkové fotbalové hřiště v Židlochovicích
přihlášky:  nutné se přihlásit, přihlášku i propozice naleznete 
 na stránkách: www.kkzidlochovice.cz

26. 9., 14:00–19:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU
Vinařství Válka, Husák, Flajšinger a Rozařín. Hraje CM Ponava. Vystou-
pí židlochovické ženy.
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  Robertova vila

26. 9., 12:30 | UKONČENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 2015
Tradiční setkání cyklistů na trase Brno–Vídeň. Bohatý kulturní pro-
gram. Více informací na www.brnoviden.cz.
pořádá:  obec Rebešovice a svazek obcí Cyklistická stezka Brno–Vídeň
místo:  obec Rebešovice

30. 9., 19:00 | SETKÁNÍ PŘI ŠÁLKU ČAJE
pořádá:  starosta města Židlochovice
místo:  restaurace Za komínem

do konce září | POVÍDALI SI DVA BROUCI
Výstava ilustrací Martiny Vrbské. Provozní doba galerie denně od 10 do 
22 hodin.
pořádá:  Orel jednota Židlochovice
místo:  Galerie Orlovna Židlochovice

PŘIPRAVUJEME:
1. 10. – 31. 12. | Výstava fotografií: HASIČI PŘED OBJEKTIVEM
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 1. října v 17:00 hodin.
pořádá:  Hasiči Židlochovice a Orel jednota Židlochovice
místo:  Galerie Orlovna Židlochovice

10. 10., 10:00–12:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ+RODIČ
pořádá:  Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

16. 10., 19:00 | LACO DECZI & CELULA NEW YORK 
Předprodej vstupenek od 15. září, RTIC Židlochovice.
pořádá:  město Židlochovice a zahradnické centrum Hortis
místo:  restaurace Za komínem

Kulturní kalendář – září 2015

inzerce

Papírna Moudrý s. r. o. je – globální lídr v produkci speciálního 
drogistického sortimentu.

Úspěšná česká společnost s 25letou tradicí dodávající své 
produkty zákazníkům po celém světě hledá v současné době 

vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

OBCHODNÍ MANAŽER/-KA PRO ZAHRANIČÍ
Náplň práce:

komunikace a rozvíjení vztahů se stávajícími zákazníky
vyhledávání a získávání nových zahraničních zákazníků
vedení obchodních jednání, vytváření cenových nabídek
příprava a uzavírání obchodních smluv, úzká spolupráce 
s ostatními členy obchodního týmu a výroby
komunikace s přímým nadřízeným – majitelem firmy, podílení 
se na dalším strategickém rozvoji a směřování firmy

Požadujeme:
SOU, SŠ, VŠ, zkušenosti s obchodem v B2B
velmi dobrou znalost angličtiny slovem i písmem, znalosti 
ruštiny, popř. dalších jazyků jsou výhodou, ne podmínkou, 
uživatelskou znalost práce na PC – MS Office
ochotu a schopnost dále se vzdělávat, nadprůměrné 
vyjadřovací schopnosti a reprezentativní vystupování, cit pro 
obchod, přesvědčovací schopnosti a taktní jednání
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

Nabízíme:
zázemí stabilní a perspektivní společnosti
zajímavou práci v prostředí speciálního drogistického 
sortimentu s exportním zaměřením, hlavní pracovní poměr
atraktivní pracovní prostředí v Židlochovicích
příjemný pracovní kolektiv, rodinná atmosféra na pracovišti
flexibilní pracovní doba, zaškolení a další odborné vzdělávání 
a rozvoj, možnost postupu na vedoucí pozici ve firmě, mobilní 
telefon, stravenky
pevný plat + bonusy za dosažené výsledky

Jestliže Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis na 
moudry@moudry-cz.com v českém a anglickém jazyce včetně 

motivačního dopisu.

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Sdružení Židlochovice oznamuje, že bude zahájen provoz 
v keramické dílně, a to: 

Kurz pro rodiče a děti v úterý 15. 9. 2015 v 16:00 
Kurz pro dospělé v úterý 15. 9. 2015 v 17:00 
Kurz pro děti – školáky ve čtvrtek 17. 9. 2015 v 16:00

Není se třeba nikde hlásit, ale přijít přímo do kroužku. 
Bližší informace najdete na internetových stránkách města nebo 
u paní Vašíčkové na tel. 606 746 393. 

•
•
•

UPOZORNĚNÍ REDAKCE: 
Uzávěrka pro příjem příspěvků do dalšího čísla 

Zpravodaje je mimořádně už 10. září.
Toto opatření se týká pouze říjnového vydání. 

Děkujeme za pochopení.

15. 9. 1867
narozen Petr Bezruč, český básník 

a čestný občan Židlochovic
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