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Pohyb chodců na hlavních 
trasách města bude bezpeč-
nější a bez bariér

INFORMACE Z RADNICE ŠKOLSTVÍ
ZŠ Židlochovice ve školním 
roce 2015–2016

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Střecha židlochovického zám-
ku prošla rozsáhlou opravou

VOLNÝ ČAS
Z vinohradu do sklípku – Zpra-
cování hroznů
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doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Kdo v Židlochovicích něco 
stavěl, ví, že mnohá stavební 
povolení v našem městě dří-
ve či později končí posuzová-
ním Národního památkového 
ústavu v Brně (dále NPÚ). Není 
se tedy čemu divit, že už pou-
hé slovo „památkáři“ probouzí 

v občanech neklid. Opravdu má 
naše město s památkáři napjaté 
vztahy a proč?

Tak to musíme trošku do his-
torie. Když se v devadesátých 
letech město rozhodlo stavebně 
řešit zdevastovaný areál býva-
lého cukrovaru, bylo zvažováno 
postupně několik konceptů.

První z nich byl záměr vybudo-
vat v areálu průmyslovou zónu. 
Znělo to logicky, protože se fak-
ticky o starý průmyslový areál jed-

nalo. Z tohoto období například 
pochází rozhodnutí o umístění 
provozu pana Moudrého v blíz-
kosti cukrovaru, což bylo s tímto 
záměrem zcela v souladu. Jak 
se však později ukázalo, v Židlo-
chovicích byl daleko větší zájem 
o výstavbu bytů a rodinných 
domů, popřípadě prodejních 
ploch. Proto došlo k přepracová-
ní celé koncepce do současné 
podoby, která počítá se zadní 
částí určenou k bydlení, zatím-

co přední slouží k vybudování 
obchodních ploch. Rekultivace 
starého cukrovaru pochopitelně 
pro Národní památkový ústav 
sporná nebyla. Zásadní problém 
se však objevil v okamžiku, kdy 
město začalo usilovat o zasta-
vění plochy podél zámecké zdi 
několikapatrovou budovou. Jak 
se konflikt přitvrzoval, docházelo 
k vyhrocení stanovisek na obou 
stranách. Nakonec hrozilo zasta-

Ing. Jan Vitula: Kdo pečuje o historii svého města, připravuje jeho budoucnost

Pochod stárků od zámku | foto: archiv města Židlochovice

Letošní hody se vydařily

Hody v Židlochovicích jsou 
připomínkou svátku Povýšení 
svatého Kříže, jemuž je zasvěcen 
kostel. Svátek připadá přesně 
na 14. září a souvisí s nalezením 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

ostatků Kristova kříže. Povýšení 
pak představuje změnu ve vní-
mání symbolu kříže, už ne jako 
popravčího nástroje, ale symbo-
lu lásky a života.

O víkendu bezprostředně 
předcházejícím toto datum sla-
víme hody. Roli hlavních průvod-
ců třemi svátečními dny zastávají 
stárci a stárky, kteří se už dlouho 

dopředu připravují na tuto zod-
povědnou úlohu. Vždyť právě  
hlavnímu stárkovi předává sta-
rosta právo dohledu nejen nad 
chasou, ale i nad hodovými arti-
kulemi, jejichž dodržování pomá-
há zajistit důstojný průběh hodů. 
Avšak ani splnění všech sepsa-
ných hodových pravidel neza-
ručí slavnostní prožitek z jednoho 

z největších svátků města, pokud 
mu nepřeje také počasí...

Po několika ne příliš dobrých  
letech jsme se 11. až 13. září opět 
dočkali příznivých podmínek, 
a tak můžeme s povděkem kon-
statovat: Letošní židlochovické 
hody se vydařily. 
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Ve městě se realizuje akce  
„Město Židlochovice – mobili-
ta pro všechny“, jejímž cílem 
je zvýšení bezpečnosti dopra-
vy a její zpřístupnění osobám 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

Jedná se o vytvoření dvou bez-
bariérových a bezpečných tras:

Trasa 1 – autobusové nádraží 
– ZŠ Tyršova 611 (kolem sokolovny 
a gymnázia)

Trasa 2 – autobusové nádraží 
– náměstí Míru.

Na těchto trasách budou čás-
tečně rekonstruovány a rozšířeny 
chodníky, částečně upraveny 
chodníkové plochy, zejména 
nástupní hrany, a doplněny 
vodicí prvky. Upraveny budou 

Pohyb chodců na hlavních trasách města bude bezpečnější a bez bariér

Ing. Zdeňka Koutná
odbor investic a míst. hospodářství

také nevyhovující přechody pro 
chodce a místa pro přecháze-
ní. Tři přechody se nachází na 
komunikaci II. třídy č. 416 a na 
komunikaci III/41619 na ulici 
Nádražní, tyto významné pře-
chody budou osazeny dělicími 
ostrůvky a budou osvětleny dle 
předpisů.

V současné době jsou chod-
níkové plochy a přechody pro 
chodce v nevyhovujícím stavu. 
Chodníky nemají bezbariérové 
úpravy pro invalidní občany. 
Přechody pro chodce mají také 
nevyhovující délky z důvodu 
široké komunikace. U přechodů 
chybí varovné signální pásy ze 
slepecké zámkové dlažby kon-
trastní barvy. Pohyb pěších je zde 
v současnosti nebezpečný. Úpra-
vou těchto míst dojde ke zkva-
litnění pohybu pěších osob a ke 
zvýšení jejich bezpečnosti.

Stavební práce realizuje firma, 

která zvítězila ve výběrovém řízení 
s částkou 2 166 000 Kč vč. DPH. 

Tato akce je podpořena 
ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury dotací ve výši 
1 656 000 Kč.

Práce mají být dokončeny 
do 31. října 2015.

Omlouváme se všem obča-
nům, ale po dobu výstavby bude 
pohyb chodců značně omezo-
ván. Prosíme proto občany, aby 
se v prostoru okolí autobusového 
nádraží pohybovali velice obe-
zřetně a dbali pokynů stavby 
a dopravního značení.

Varovné pásy u zastávky ZŠ Židlochovice| foto: Lenka Betášová

vení výstavby nejen u zámecké 
zdi, ale i v cukrovaru, popřípadě 
dostavby základní školy či projek-
tu nového nádraží. 

Kdo v těchto sporech nakonec 
ustoupil?

Po nástupu nového vedení 
města došlo k nejednomu zásad-
nímu posunu. Rozhodli jsme se při-
stoupit k řešení tohoto území coby 
jedinečného prostoru, kde je sku-
tečně potřeba pracovat s blízkos-
tí zámku, a tomu přizpůsobit i naše 
záměry. Po řadě intenzivních jed-
nání s NPÚ se obě strany dokázaly 
shodnout na řešení celého území 
tak, že město akceptovalo celou 
řadu námětů z NPÚ a naopak 
památkáři akceptovali naše roz-
vojové záměry.

Je důležité si uvědomit, 
že i město si muselo připustit, 
že historické hodnoty, které se na 

jeho území nacházejí, je důležité 
nejen respektovat, ale také na 
ně stavebně a kulturně navazo-
vat. Díky tomuto vzájemnému 
vyjasnění postojů mohlo dojít ke 
shodě s památkáři. Byl vytvořen 
nový systém ochranného pásma 
zámku a město tím má možnost 
dále pracovat na svém rozvoji. 
Přetrvávající spory by mnohou 
výstavbu ve městě mohly zasta-
vit na dlouhá léta, a to by určitě 
nikdo nechtěl.

Stavební památky nereprezen-
tuje v Židlochovicích jen zámek. 
Zahrnujete do svých dlouhodo-
bých úvah i další lokality? 

Ač je zámek velmi výraznou 
a také nejznámější stavbou v Žid-
lochovicích, je jasné, že nejde jen 
o něj. Samozřejmě v Židlochovi-
cích máme celou řadu dalších 
architektonicky zajímavých míst, 

u nichž musíme citlivě plánovat, 
jak s nimi do budoucna naklá-
dat. Z tohoto důvodu jsme si jako 
město u renomovaných architek-
tonických kanceláří objednali stu-
die řešení zmiňovaných prostor. 
Jedná se o nejbližší okolí radnice, 
a dále pak okolí kostela, zvonice 
a ve vazbě na tyto objekty i uli-
ci Strejcův sbor se Švestkovým 
domem. Už nyní je nezbytné, aby-
chom měli představu, jak by tato 
území měla vypadat za dvacet, 
padesát nebo i sto let. Návrhy 
jsme již obdrželi a musím říci, že 
některými jsem byl velmi příjemně 
překvapen.

Budeme se moci s těmito návr-
hy jako veřejnost někde setkat?

Ano, rádi bychom v nejbližší 
době tyto studie občanům měs-
ta představili a dali jim tak prostor 
k zamyšlení, kudy se může urba-

nistická budoucnost našeho měs-
ta ubírat. 

Takže když se vrátím na počá-
tek našeho rozhovoru: Spory 
o památkové zóny Židlochovic 
jsou definitivně zažehnány?

Ano! A já jsem potěšen, protože 
situace ukázala, že na našem 
městě záleží nejenom městské 
radě. Musím vyzdvihnout i příklad-
nou práci památkářky městského 
úřadu paní Hanzlíkové či občan-
ského sdružení Za zámecké Žid-
lochovice, které bylo právě na 
základě osobních postojů k stav-
bě u zámecké zdi založeno. Tento 
zájem o dění ve městě mi dává 
víru v naši budoucnost, protože 
koneckonců město nejsou jenom 
domy, ale především lidé, kteří 
v nich žijí… A kdo pečuje o his-
torii svého města, připravuje jeho 
budoucnost.
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení RM 17. 7. 2015
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na dodání 
PD na akci „ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA“ takto: 
1. Arch. Design, s. r. o., Socho-
rova 3178/23, 616 00 Brno (č. j. 
KT/12188/2015); 
2. DEA energetická agen-
tura spol. s r. o., Benešova 
425, 664 42 Modřice (č. j. 
KT/12241/2015).
uzavřít smlouvu č. 030752/15/
OKH o poskytnutí dotace z roz-
počtu JMK na rekonstrukci 
požární zbrojnice na rok 2015.

RM schvaluje:
úplatu za předškolní vzdělává-
ní ve výši 500 Kč měsíčně pro 
školní rok 2015/2016.

RM souhlasí:
se zřízením nového místa 
výkonu činnosti školní družiny 
v budově základní školy na 
ulici Komenského 182, 667 01 
Židlochovice.

RM ukládá:
zabývat se problematikou 
možného přesunu výkupny 
surovin.

Výběr z usnesení RM 7. 8. 2015
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na dodání 
odpadních nádob na akci 
„DODÁNÍ NÁDOB PRO SBĚR 
SEPAROVANÉHO ODPADU VE 
MĚSTĚ ŽIDLOCHOVICE“ takto: 
1. SSI SCHÄFER s. r. o., Továr-
ní 325, 753 01 Hranice 
(KT/12490/2015); 
2. MEVA – BRNO, s. r. o., 
24. dubna 428, 664 43 Želešice 
(KT/12655/2015); 
3. ELKOPLAST CZ, s. r. o., 
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín 
(KT/12651/2015).

RM ukládá:













vyhlásit výběrové řízení na 
zpracování inženýrsko-geolo-
gického průzkumu svahu za 
ulicí Meruňková.

RM rozhodla:
zahrnout do plánu investic na 
rok 2016:

– rekonstrukci ležaté venkovní 
kanalizace budovy ZŠ Tyršova 611;
– opravu střechy nářaďovny u ZŠ 
Tyršova 611;
– rekonstrukci bývalé kotelny u ZŠ 
Tyršova 611.

Výběr z usnesení RM 21. 8. 2015
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na akci 
„OBNOVA KRAJINNÝCH PRV-
KŮ – k. ú. ŽIDLOCHOVICE – JIH“ 
takto: 
1.  Denivková Zahrada 
s. r. o., Mravín 5, 538 54 Luže 
(OIMH/14127/2015); 
2. Ing. Jiří Vrbas – KVĚT, 
Nádražní 155, 664 08 Blažovice 
(KT/14125/2015); 
3. HORTISCENTRUM s. r. o., 
Komenského 220, 667 01 Židlo-
chovice (KT/14273/2015);
4. ZAHRADA Olomouc s. r. o., 
Železniční 469/4, 772 11 Olo-
mouc (KT/14126/2015).
o zaslání vyjádření předběžné-
ho zájmu o odkoupení dvou-
podlažní části budovy č. p. 
325 v ulici Nádražní za účelem 
využití pro přestupní terminál. 
zrušit členství pana Petra 
Priegla v Technické komisi od 
1. 9. 2015 na vlastní žádost čle-
na komise.

Výběr z usnesení ZM 2. 9. 2015
ZM schvaluje:

přijetí rozpočtového opatření 
č. 11 rozpočtu roku 2015.

ZM rozhodlo:
souhlasit se směnou pozem-















ků část p. č. 1019/2 a část 
p. č. 1031 o výměře cca 1,5 m2 
ve vlastnictví města Židlochovi-
ce za část p. č. 1030/3 o výmě-
ře cca 1,5 m2 ve vlastnictví fir-
my Prores spol. s r. o., se sídlem 
firmy Křepice 329, 691 65 Kře-
pice, IČO: 479 11 603, zastou-
pené jednatelem Miroslavem 
Kolářem, vše v k. ú. Židlocho-
vice, za účelem zarovnání sta-
vební čáry pro výstavbu byto-
vého domu s cukrárnou na 
ulici Masarykova (za drogerií). 
Geometrickým plánem na 
náklady stavitele bude přesná 
výměra upřesněna.
prodat část pozemku p. č. KN 
1324/1 o výměře 34 m2 v k. ú. 
Židlochovice, který je ozna-
čen na přiloženém geomet-
rickém plánu č. 1703-192/2015 
jako pozemek p. č. KN 1324/5 
o výměře 34 m2 v k. ú. Židlocho-
vice, za navrženou kupní cenu 
1 000 Kč/m2. Jedná se o poze-
mek v horní části ul. Palackého 
před rozestavěným domem. 
prodat část pozemku p. č. 
KN 558/1 dle přílohy o výměře 
cca 425 m2 v k. ú. Židlochovi-
ce firmě VN machinery s. r. o., 
obráběčství a zámečnictví, se 
sídlem Legionářská 87, 667 01 
Židlochovice, IČ: 282 97 644, 
zastoupené jednatelem spo-
lečnosti Ing. Václavem Neča-
sem, za navrženou kupní cenu 
100 Kč/m2. Přesná výměra 
pozemku bude určena oddě-
lovacím geometrickým plá-
nem. Předmětný pozemek se 
nachází vedle nového sběrné-
ho dvora na ul. Topolové.
prodat část pozemku dle pří-
lohy p. č. KN 711/2 o výměře 
cca 5 m2 v k. ú. Židlochovi-
ce za navrženou kupní cenu 







V řijnu zahajujeme kampaň 
k novému způsobu svozu papíru, 
plastu a bioodpadu.

Každá domácnost, která pro-
jeví zájem, dostane do bezplat-
né zápůjčky nádoby na tříděné 
odpady (papír, plast, bioodpad), 
případně pytle (papír, plast). 
Nebude tedy nutné s tříděným 
odpadem chodit desítky metrů 
k velkým kontejnerům, ale bude 
odvážen přímo od domu. Každý 
člen domácnosti, která se zapojí 
do Systému separovaného sbě-
ru odpadu města Židlochovice, 
bude mít nárok na úlevu na 
místním poplatku za odpady ve 

Čisté Židlochovice – intenzivní svoz odpadu

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

výši 100 Kč. Například čtyřčlen-
ná domácnost, která si vezme 
nádoby na tříděné odpady, 
ušetří za rok 400 Kč na místním 
poplatku. 

Nádoby na plast a papír 
budou sváženy každých 28 dní. 
Týdenní svoz směsného odpadu 
bude prodloužen na čtrnácti-
denní a výpadek tohoto svozu 
bude nahrazen čtrnáctidenním 
svozem bioodpadu, kam bude-
te moci dávat veškerý biologic-
ky rozložitelný odpad, tak aby 
nádoba na směsný odpad neza-
páchala. Z bioodpadu vyrobí 
blízká kompostárna kompost, 
který je výborným hnojivem 
obohacujícím půdu zejména 
o důležitou organickou hmotu.

O dalších podrobnostech 
systému budete průběžně infor-
mováni letáky, plakáty a na 
ekologicko-popelářských bese-
dách, které se budou konat 
8. 10., 23. 10., a 5. 11. 2015 v míst-

ní sokolovně vždy od 18 hodin. 
Jejich obsah bude velmi podob-
ný, takže nemusíte litovat, kdyby 
vám vyšel čas pouze na jednu.

Ve čtvrtek 8. 10. od 15 hodin 
vás také zveme pod komín (ved-
le Penny marketu), kde bude 
pro děti a zvědavé tatínky při-
staveno popelářské auto. Děti 
si budou moci vyzkoušet stoup-
nout na stupačku, odrostlejší 
třeba i vysypat popelnici, tatínci 
se například dozví, jakou spotře-
bu a hmotnost má takové auto, 
a environmentálně zaměřené 
maminky a vůbec všichni přícho-
zí, k čemu takový inovovaný svoz 
odpadů vlastně je.

Objednávku nádob naleznete 
v tomto čísle Zpravodaje nebo ji 
získáte na podatelně MěÚ a na 
besedách, popřípadě ji stáhne-
te na www.zidlochovice.cz. Po 
vyplnění a odevzdání objednáv-
ky nádob na podatelně nebo 
odeslání e-mailem na adresu 

100 Kč/m2. Přesná výměra 
pozemku bude určena oddě-
lovacím geometrickým plá-
nem. Jedná se o část parcely 
p. č. 711/2 vedle domu žada-
tele na Lidické ulici.
odprodat část pozemku 
p. č. KN 117/58 o výměře 
cca 15 m2 v k. ú. Židlochovi-
ce do společného vlastnictví 
manželů za navrženou kupní 
cenu 100 Kč/m2, avšak bez 
části svodnice vedoucí vedle 
domu žadatelů. Přesná výmě-
ra pozemku bude určena 
oddělovacím geometrickým 
plánem. 
přijmout bezúplatným převo-
dem do majetku města poze-
mek p. č. KN 533/1 o výměře 
1 127 m2, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, zapsán na LV 
č. 60000 pro k. ú. Židlochovice, 
a pozemek p. č. KN 2727/3 
o výměře 4 838 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 
zapsán na LV č. 60000 pro k. ú. 
Židlochovice, od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo ná-
břeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
územní pracoviště Brno, Pří-
kop 11, 604 47 Brno. Jedná se 
o pozemek na náměstí Míru 
v Židlochovicích a část sta-
ré komunikace směrem na 
Nosislav.

ZM schvaluje:
úlevu 100 Kč/rok z poplatku na 
občana, který se zapojí do sys-
tému nádobového svozu třídě-
ného odpadu od 1. 1. 2016.

ZM bere na vědomí:
zprávu Kontrolního výboru.

ZM ukládá:
zvážit posílení počtu pracov-
níků městské policie dle důvo-
dové zprávy. 











barbora.svobodova@zidlochovi-
ce.cz Vám budou nádoby v dru-
hé polovině listopadu přivezeny 
před dům. Objednávky budou 
přijímány do 12. 11. 2015.

Hlavním cílem a smyslem pro-
gramu Čisté Židlochovice je 
vedle většího pohodlí při třídění 
odpadů a ušetření pár stokorun 
pro vás především zvýšení využití 
odpadů vznikajících ve městě. 
Systém takového svozu odpadů 
ušetří obci několik set tisíc korun 
ročně, které vám jednak sle-
ví z poplatku a jednak je může 
investovat do svého dalšího roz-
voje. Hlavně ale sníží zátěž život-
ního prostředí tak, aby ohromná 
skládka, která roste kousek za 
Žabčicemi, nemusela růst tak 
rychle, a abychom se k Zemi 
nechovali jako ke zdroji, ale jako 
ke svému druhovi.
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Školství

V září tohoto školního roku 
se poprvé v historii gymnázia 
zúčastnili noví primáni třídenního 
pobytu na adaptačním kurzu. 

V neděli 6. 9. po obědě jsme se 
sešli na hlavním nádraží, odkud 
jsme v pořádku dojeli a poté 
došli do kempu Baldovec. Poča-
sí nám moc nepřálo, v neděli a 
v pondělí byla velká zima a větr-
no. Přesto se všech 30 přítom-
ných žáků primy a tři paní učitel-
ky zúčastnili všech aktivit, které 
se v kempu nabízely a které pro 
žáky paní učitelky připravily. 

V neděli se žáci více poznali při 
seznamovacích hrách. Navzá-
jem o sobě zjistili své koníčky, 

Primáni gymnázia se seznamovali v kempu Baldovec
oblíbený předmět ve škole, kdo 
má jaké vlastnosti a podobně. 
I přes velmi větrné počasí se nám 
podařilo rozdělat táborák. U něj 
jsme zazpívali spoustu táboro-
vých písniček, paní učitelky hrály 
na kytary. 

V pondělí jsme se zúčastnili 
aktivit v lanovém centru. Vyzkou-
šeli jsme si lezení po horolezecké 
stěně, našli odvahu při překoná-
vání překážek ve výšce a nako-
nec jízdu na obří lanovce. Ti, kteří 
nenašli tolik odvahy zúčastnit 
se, jistili své kamarády ze země. 
Všem se adrenalinový pondělní 
program velmi líbil. Večer jsme 
opět rozdělali oheň a při zvuku 
kytar a zpěvu jsme si opekli špe-
káčky. Nechyběla ani noční hra. 

Úterní dopoledne jsme si zpří-
jemnili míčovými a společenský-
mi hrami a pak nás čekala už jen 

cesta domů. Odpoledne jsme se 
všichni v pořádku vrátili do Brna 
k rodičům. Jako pěknou památ-
ku na kurz si každý žák odvezl 
tričko s vlastnoručně nastříkaným 
nápisem. 

Myslím si, že se první adaptač-
ní kurz na naší škole vydařil. Žáci 
si domů přivezli spoustu pěkných 
zážitků. 

Mgr. Eva Lichková
třídní učitelka primy

Žáci místního gymnázia se pra-
videlně zúčastňují různých sou-
těží a předmětových olympiád. 
Bylo tomu tak i v loňském školním 
roce a jejich výsledky, vzhledem 
k velikosti školy, určitě nebyly 
špatné. 

Účast žáků v soutěžích je 
důležitá nejen proto, že žáci zde 

Úspěchy Gymnázia Židlochovice v soutěžích a předmětových olympiádách 
musí prokázat znalosti získané 
ve vyučování. Velmi často totiž 
nejde jen o pouhé vědomosti 
a dovednosti, ale o schopnost 
je umět prakticky použít. Žáci 
se zde také mohou srovnávat 
se svými vrstevníky z jiných škol. 
Vyhlašovaných soutěží je rok od 
roku víc. Nejvíce ceněné jsou 
soutěže pořádané Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
Těmto věnuje gymnázium nej-
větší pozornost. Účast na těchto 
akcích je také určitým ukazate-
lem úspěšnosti školy, a to nejen 

pro zřizovatele škol, ale i širokou 
veřejnost. 

Většina soutěží má nejdříve 
školní a poté okresní a krajská 
kola. Nejúspěšnější žáci násled-
ně postoupí do celostátních kol. 
Loni se těchto kol zúčastnilo cel-
kem osm našich žáků. Nejlepších 
umístění pak dosáhlo následují-
cích pět žáků. Ve Středoškolské 
odborné činnosti obsadil páté 
místo Marek Otýpka v kategorii 
Matematika a statistika s prací 
nazvanou „Vlastnosti kongru-
encí a jejich aplikace“. Čtvrté 

místo pak ve stejné soutěži získal 
v kategorii Filozofie, politologie 
a ostatní humanitní a společen-
skovědní obory Ondřej Hoberla 
s prací „Překlad jako pomoc při 
výuce angličtiny“. V Dějepisné 
olympiádě skončil na šestém 
místě Jan Procházka. V celostát-
ním kole se mimo jiné zabýval 
RTDr. Ing. Bolelouckým, ředitelem 
bývalé hospodářské školy v Žid-
lochovicích a obětí 2. světové 
války. V zeměpisné soutěži Euro-

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

pokračování na straně 5 >>

Adaptační kurz| foto:  Hana Vybíralová

Od 1. 9. 2015 začala Městská 
policie Židlochovice plnit úkoly 
vyplývající z veřejnoprávní smlou-

Rychlost vozidel budou od října měřit další radary
vy dle zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozděj-
ších předpisů, zvláštního zákona 
a dalších předpisů ve městě Raj-
hrad a v obcích Holasice, Popo-
vice, Rajhradice a Opatovice. 

Za účelem zvýšení bezpečnosti 
na pozemních komunikacích dle 

zákona č. 361/2000 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů, byly 
navrženy starosty výše uvede-
ných obcí a následně schváleny 
Policií České republiky úseky, kde 
budou od 1. 10. 2015 umístěny 
stacionární měřiče rychlosti vozi-
del. Jde o úseky na pozemních 

komunikacích v Rajhradě na 
ulici Masarykova a Stará pošta, 
v Rajhradicích na ulici Hlavní, 
v Holasicích na ulici Brněnská, 
a to v blízkosti škol a přechodů 
pro chodce. Jedná se přede-
vším o místa se zvýšeným pohy-
bem občanů. 

Milan Šebek
vedoucí strážník MP Židlochovice

Město Židlochovice připravi-
lo změnu, jejímž důvodem byla 
nevyhovující kapacita kance-
láří stávajícího městského úřa-
du. Proto k datu 1. 10. 2015 

dojde k přestěhování části úřed-
níků do nových prostor – a to na 
náměstí Míru č. p. 152 (bývalá 
budova Komerční banky). Zde 
tedy budou nově působit sociální 
odbor a dále část odboru dopra-
vy – oddělení správních deliktů. 
Úředníci tohoto oddělení budou 
řešit agendu spojenou s objektivní 
odpovědností řidičů v souvislos-

ti se stacionárními měřiči, lidově 
řečeno „pokuty a správní řízení 
z radarů“.

Sociální odbor bude sídlit v pří-
zemí a 1. patře, oddělení správ-
ních deliktů v patře druhém. Díky 
novému zázemí jsme tak získali 
lepší a komfortnější prostředí uzpů-
sobené klientům, kteří jsou imobilní 
a v současnosti měli velké problé-

my s vyřizováním svých záležitostí 
na sociálním odboru, a dále i pro-
story, které nám umožnily sou-
středit na jedno místo kompletní 
vyřízení problematiky radarů (což 
je samozřejmě z pohledu klienta 
„poněkud nepříjemná situace“).

Věřím, že občané budou jak 
s prostředím, tak i s úředníky v něm 
působícími spokojeni.

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice MěÚ

Sociální odbor a oddělení správních deliktů se stěhují do nových prostor
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V letošním školním roce se bude 
v naší škole vzdělávat 654 žáků, 
na 1. stupni 233 žáků v 10 třídách 
a na 2. stupni 421 žáků v 16 tří-
dách. Letos přišlo k zápisu 70 dětí, 
ale po vyřízení všech odkladů 
školní docházky nastupuje do 

školy 53 prvňáčků a budou tedy 
otevřeny dvě 1. třídy. Aby práce 
i při vyšším počtu dětí byla co 
nejefektivnější, rozhodli jsme se 
ve třech hodinách českého jazy-
ka dělit žáky na menší skupiny 
a v každé skupině bude jednou 
týdně učit speciální pedago-
žka. Jednou týdně se bude také 
matematika učit v dělených tří-
dách při nižším počtu žáků. V kaž-
dé 1. třídě bude také vyučující 
k dispozici asistent pedagoga.

Dalším opatřením, kterým rea-
gujeme na rostoucí počet žáků 
nastupujících do školy, je navýše-
ní kapacity školní družiny o jednu 
třetinu. Až 150 dětí bude praco-
vat v šesti odděleních. Tři oddě-
lení budou v budově na Komen-
ského ulici a tři oddělení zůstávají 
na Coufalíkově náměstí.

Změna nastala také ve vede-
ní školy: PaedDr. Stanislav Březi-
na odešel do důchodu a bude 
ve škole působit na částečný 
úvazek jako vedoucí ekonomic-
kého úseku. Zástupcem ředitelky 
byl ustanoven Mgr. Jakub Jan-
ča. Ve školním roce 2015–2016 
zaměstnává Základní škola Židlo-
chovice 55 pedagogických pra-
covníků a 9 správních zaměst-
nanců. 

Přístavba nového pavilonu
Jako spádová škola pro 

12 okolních obcí se začínáme 
připravovat také na vyšší počet 
žáků, kteří budou přibývat i na 
2. stupni ZŠ. Město Židlochovice 
obdrželo dotaci na přístavbu 
pavilonu, který by měl být spojen 
krčkem v úrovni druhého podlaží 
se stávající budovou na Tyršově 
ulici – viz vizualizace. V současné 
chvíli se zpracovává projektová 
dokumentace a ještě v letoš-
ním roce by měla být výstavba 
započata. Po dostavbě se počí-
tá s ukončením výuky v budově 
na Coufalíkově náměstí, která již 
přestává odpovídat požadav-
kům na moderní vzdělávání.

V pavilonu vznikne osm kme-

nových učeben, dvě jazykové 
učebny, přednáškový sál pro 
70 osob a bude sem přesunuta 
školní družina.

Projektová činnost základ-
ní školy pokračuje i v tom-

to školním roce
Na jaře letošního roku jsme se 

jako jedna z prvních škol v repub-
lice zapojili do projektu Roz-
voj čtenářských a jazykových 
dovedností. Globálním cílem 
projektu, ostatně tak jako řady 
jiných ve školství, je rozvoj a zkva-
litňování počátečního vzdělávání 
s důrazem na zlepšení klíčových 
kompetencí absolventů garantu-
jících uplatnitelnost na trhu prá-
ce a zvýšení motivace k dalšímu 
vzdělávání.

Projekt si klade za cíl dosáh-
nout podpory ve třech klíčových 
oblastech:

1. Čtenářské dílny jako prostře-
dek ke zkvalitnění čtenářství a čte-
nářské gramotnosti. Čtenářské dílny 
budou probíhat po celý rok ve 2. až 
5. ročníku a v 7. a 9. ročníku. Pro-
jektové finanční prostředky umož-
ní nákup knih a čteček pro žáky 
a dalších potřebných pomůcek. 
Formou vhodných vzdělávacích 
aktivit a konzultací budou zvyšová-
ny kompetence pedagogických 
pracovníků a současně jim bude 
poskytována metodická podpo-
ra v této činnosti. Čtenářské dílny 
budou podporovat a rozvíjet indi-
viduální schopnosti žáků v oblasti 
čtenářství a čtenářské gramot-
nosti. 

2. Zahraniční jazykový kurz pro 
učitele. Cílem této klíčové akti-
vity je zlepšení jazykových kom-
petencí pedagogů na základ-
ních školách. Učitelé se zúčastní 
krátkodobých intenzivních kurzů 
v zahraničí v trvání minimálně 
10 pracovních dnů. Do této akti-
vity se zapojili čtyři vyučující naší 
školy. V době letních prázdnin se 
dvě vyučující anglického jazyka 
vzdělávaly v Anglii, jeden vyuču-
jící využil jazykové školy na Maltě 
a jedna vyučující odjela za studi-
em německého jazyka do Hei-
delbergu.

3. Zahraniční jazykově-vzdělá-
vací pobyt pro žáky. Tato klíčová 
aktivita si klade za cíl zlepšení jazy-
kových kompetencí žáků a pro-
hloubení jejich znalostí o zemích 
EU a ESVO (Evropské sdružení 
volného obchodu). Vybraní žáci 
absolvují krátkodobý jazykově-
vzdělávací pobyt v zahraničí 
s výukou v místní jazykové ško-
le a seznámí se s významnými 
reáliemi příslušného místa. Z naší 
školy jede skupina dvaceti žáků 
8. ročníku do anglického města 
Hastings a na přelomu září a října 
posíláme dvacet žáků 9. ročníku 
studovat do Berlína.

Z tohoto grantového programu 
čerpá naše škola finanční pro-
středky ve výši 978 064 Kč. Reali-
zace celého projektu probíhá od 
1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 a veš-
keré aktivity budou plně finan-
covány z finančního příspěvku 
od Evropského sociálního fondu 
a z rozpočtu České republiky.

ZŠ Židlochovice ve školním roce 2015–2016
Ing. Jana Králová
ředitelka základní školy

ZŠ Židlochovice – vizualizace přístavby

rebus obsadil v kategorii jednot-
livců sedmé místo Pavel Hulman. 
Nejlepší místo, a to druhé, patřilo 
Janu Šupovi v Soutěži v anglic-
kém jazyce. Všem vyjmenova-

ným patří poděkování za skvělou 
reprezentaci školy. 

Nebyly to však pouze výše uve-
dené výsledky, ale i řada dalších 
žáků byla úspěšná. Někdy třeba 

jen těsně nepostoupili, soutěž 
neměla celostátní kolo nebo sou-
těž neorganizuje MŠMT. Zmíním 
alespoň první místo trojčlenného 
družstva v krajském kole Soutěže 

ve finanční gramotnosti a dvě 
první místa v internetové soutěži 
iSejf. Lze si jen přát, aby podob-
ných výsledků dosáhli naši žáci 
také v letošním školním roce.

Jana Koupilová
vedoucí vychovatelka školní družiny

Školní družina pracuje při 
Základní škole Židlochovice 
a nadále pokračuje v projekto-
vém vzdělávání dětí. V letošním 
školním roce budeme putovat 
starými pověstmi českými. Celý 
projekt vychází z požadavků rám-
cového vzdělávacího progra-

Každý den s úsměvem do školní družiny
mu. Jednotlivé činnosti a aktivity 
jsou dětem nabízeny v různých 
zájmových kroužcích. Ve velké 
oblibě u dětí jsou aktivity spor-
tovní, výtvarné (včetně kerami-
ky), kroužek vaření, dramatické 
výchovy a další. Cílem projektu 
je upřednostňovat kolektivní 
činnosti dětí. V projektu se uplat-
ňují koncepty, jako jsou domov, 
odvaha, síla, přátelství, moud-
rost, rozvaha, čest, statečnost, 
obětavost, dobrá nálada, ale Návštěva družiny v zahradnickém centru HORTIS | foto: Jana Koupilová 
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Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
KATSU: Zúčtování, PUTNEY: 
Dáma s tajemstvím, YOUNG: 
Jamaica Lane
Romány pro ženy
LINDSTRÖM: Srdci neporu-
číš, ROBERTS: Kolotoč přání, 
PROBST: Hledání vytouženého 
dne
Romány českých a sloven-
ských autorů
URBANÍKOVÁ: Ztracené, 
PEKÁRKOVÁ: Postřehy z Lon-
donistánu, PROŠKOVÁ: Ukrad-
li mi kabelku
Humorné příběhy
GAMBLE: Zvěrolékař a spol., 
Zvěrolékař v divočině, 
WODEHOUSE: Jitřní zpěvy
Detektivní romány a thrillery
COBEN: Chybíš mi, BROWN: 
Nízký tlak, CORNWELL: Krvavá 
mlha, ROBB: Smrtící kalich
Dobrodružné romány
MRAZEK: Valhalla, L’AMOUR: 
Potulný kovboj, TOYNE: San-
ctus, Klíč, Věž 
Historické romány
STEPNOVA: Lazarovy ženy, 
VONDRUŠKA: Osmanský 
tábor, BAUER: Tajemství krá-
lovnina zpovědníka
Fantasy a sci-fi romány
BREWER: Svět podle Prota, 
CROSSAN: Vzdor, DASHNER: 
Labyrint 3: Vražedná léčba
Válečné romány
KESSLER: Složka Churchill, 
MAKOS: Zákon cti, VÁCHA: 
Hranice
Literatura faktu
HÄRTL-COCCOLINI: Praha-
Vinohrady, Čáslavská 15
Životopisy
NICHOLL: Kate, KŘÍŽKOVÁ: Sly-
šet a odpovídat, GLOCKNER: 
Císařův prezident
Naučná literatura
CHAPOUTIER: Tajnosti Paříže, 
SLUŠNÝ: Nejděsivější česko-
slovenské zločiny, JEŽKOVÁ: 
Tichá srdce 2

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
GALÁN: Dračí srdce 2: Tajem-
ství mluvících stromů, KRAFT: 
Garfield a záhadná mumie
Fantasy romány
BLACK: Magisterium 1: Želez-
ná zkouška, MARTIN: Ledo-
vý drak, PACOVSKÁ: Sedmý 
smysl 8: Dračí cejch
Dívčí romány
ROWELL: Fangirl, HAN: Všem 
klukům, které jsem milovala, 
BREZINA: Kočičí gen
Naučná literatura
ŠOLTYS: Proč má kos žlutý 
nos?, TÁBORSKÁ: Měli dino-
sauři blechy?

Eva Procházková
knihovnice

V loňském roce byly započaty 
stavební práce na akci ,,Oprava 
krovu a střešního pláště zámku 
Židlochovice“. Stavební práce 
zajišťuje firma TESLICE CZ, s. r. o. 
ze Vsetína, která se stala vítězem 
výběrového řízení.

V období od července do pro-
since roku 2014 byla provedena 
kompletní výměna střešní krytiny 
a klempířských prvků, oprava 
komínů a výměna poškozených 
trámů krovu na vedlejších budo-
vách zámku Židlochovice, kon-
krétně střechy bytové jednotky 
Věž, zámecké kaple, sídla Lesní-
ho závodu Židlochovice a sever-
ního křídla zámku. 

V letošním roce byly stavební 
práce zahájeny v březnu. Velmi 
pracná a náročná na řeme-
slnou odbornost byla oprava 
hodinové věže zámecké kaple 
svatého Kříže, kde byla kromě 
opravy prvků krovu a střešní kry-
tiny též provedena kompletní 
oprava zámeckého orloje, na 
kterém byly pozlaceny prvky na 
ciferníku hodin. Stejně tak byl 
nově zhotoven a pozlacen kříž 
umístěný na věži zámecké kaple 
a báně pod křížem, do které byly 
vloženy dvě pouzdra s dobový-
mi předměty, penězi, Židlocho-
vickým zpravodajem a informa-

cemi o moderní historii zámku. 
V původní, demontované báni 
s křížem nebyly nalezeny žádné 
předměty, jelikož byla značně 
poškozena.

Po dokončení oprav na ved-
lejších objektech bylo přistou-
peno ke stavebním pracím na 
střeše hlavní budovy zámku, kte-
ré pokračují i v současné době. 
Práce probíhají nepřetržitě za 
každého počasí. Kromě komplet-
ní výměny krytiny, klempířských 
prvků a poškozených trámů 
v krovech je prováděno zajištění 
sousoší na římse v západní části 
hlavní střechy, izolace a opra-
va těles komínů v úžlabí hlavní 
střechy a další úpravy. Termín 
dokončení stavebních prací je 
stanoven na polovinu října roku 
2015. Veškeré činnosti probíhají 
v úzké součinnosti s pracovníky 
NPÚ v Brně. Zhotovitel prací – TES-

Střecha židlochovického zámku prošla rozsáhlou opravou

Čestmír Pokorný
Ing. Andrej Tóth
Lesní závod Židlochovice

LICE CZ – provádí práci odborně 
a v dobré kvalitě, čímž je opět 
zajištěna dlouhodobá ochrana 
kulturní památky. 

V následujícím období v hori-
zontu dvou let má Lesní závod 
Židlochovice v návaznosti na 
opravu střechy v plánu provést 
opravu celé fasády zámku. 
V současné době je zadáno 
zpracování projektové doku-
mentace. Dále plánujeme 
opravu strážních domků stojí-
cích na příjezdové komunikaci 
do zámeckého areálu a údržbu 
zámeckého plotu.

Lesy České republiky, s. p., Les-
ní závod Židlochovice jakožto 
správce zámeckého areálu se 
vložením nemalých finančních 
prostředků podílejí na zachová-
ní významné nemovité kulturní 
památky – Státního zámku Židlo-
chovice.

Původní a nový kříž a báň z věže kaple | foto: archiv zámku 

Život ve městě

Rozhodnutím Rady Jihomo-
ravského kraje byl od 1. 7. 2015 
změněn název naší školy na 
Základní umělecká škola Židlo-
chovice, příspěvková organiza-
ce. Změny si mnozí nepovšimli. 
Vždyť důležitější je pro všechny 
jistě naše činnost, způsob výuky, 
pokroky žáků, prostředí a vztahy 
ve škole. V období od května do 
září 2015 jsme byli odměněni vel-
kým zájmem o studium ve škol-

ZUŠ a ART ZUŠ: Umění pro děti i dospělé
ním roce 2015/ 2016. V přijímacím 
řízení jsme mohli přijmout celkem 
107 žáků do oboru hudebního, 
tanečního a výtvarného. 

Další změnou je přeměna 
občanského sdružení ART ZUŠ 
na zapsaný spolek. Změnu jsme 
zvládli během prázdnin. Od říj-
na opět pokračuje výuka pod 
hlavičkou ART ZUŠ. Bylo možno 
přijmout 78 žáků. Kapacita ZUŠ 
je nepřekročitelně stanovena 
Jihomoravským krajem. Proto 
jsme moc rádi, že můžeme pro-
střednictvím ART ZUŠ zapojit další 
děti (a také dospělé) do umě-
leckého vzdělávání. Pro ZUŠ je 

to významná pomoc, žáci se při-
pravují pod odborným vedením 
a mohou v případě uvolněné 
kapacity přejít do ZUŠ. Nebo pře-
cházet nemusí a postup výuky si 
řídí svým vlastním zájmem. 

Máme tedy nový název, nové 
žáky, dvě nové paní učitelky, 
krásnou novou podlahu na toa-
letách, nové výmalby a nové 
podium ve třídě klavíru. Všichni 
žáci se naučí jistě mnoho nové-
ho. Všechny vás zveme na akce 
naší ZUŠ i ART ZUŠ. Informace 
o plánovaných akcích a vystou-
peních najdete na www.zuszid-
lochovice.cz. Těšíme se na vás. 

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka ZUŠ Židlochovice

i nepořádnost a zlobení. Důležité 
je dětem dát prostor pro vyjád-
ření vlastních zkušeností, poznat-
ků, přání a citů. 

Naše školní družina je zamě-
řena všestranně. Hlavním cílem 
je, aby se v ní děti cítily příjemně 
a odnášely si z ní prožitek, který 

jim přinese jen radost. Vychova-
telky školní družiny připravují pro 
děti atraktivní hry, různé zába-
vy, exkurze a soutěže. Radost 
našich dětí je odměnou pro nás 
všechny. Motto školní družiny je 
„KAŽDÝ DEN S ÚSMĚVEM“.

Provoz ŠD je denně 
6:15–16:30 hod.

Ranní družina 
6:15–7:40 hod.

Odpolední družina
11:40–16:30 hod.
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Koláče za odměnu znovu upozorní na stav hospicové péče v ČR

Ing. Hana Bělehradová
DLBsH sv. Josefa v Rajhradě

Už počtrnácté vyjdou ve 
středu 7. října 2015 zaměstnanci 

a dobrovolníci charitního Domu 
léčby bolesti s hospicem sv. Jose-
fa v Rajhradě na stánky v ulicích 
Brna i dalších měst a obcí, aby 
prostřednictvím benefiční akce 
„KOLÁČ PRO HOSPIC“ upozor-
nili širokou veřejnost na možnosti 
a nedostatky současného sta-
vu paliativní a hospicové péče 
v České republice. 

Na stáncích informují pra-
covníci a dobrovolníci Oblastní 
charity Rajhrad veřejnost přede-
vším o možnostech, potřebnosti 
a dostupnosti hospicové péče 
v České republice. Součástí pre-
zentace je rovněž veřejná sbírka, 
při které dárce dostane za dob-
rovolný příspěvek jako odmě-
nu a poděkování sladký koláč. 
Výtěžek této sbírky je použit 
výhradně na úhradu léků tišících 
bolest pro těžce a nevyléčitelně 
nemocné pacienty rajhradského 
hospice sv. Josefa, které nejsou 
hrazeny zdravotními pojišťov-
nami. Léky umožní poskytnutí 
špičkové paliativní léčby bolesti 

a pomohou pacientům prožít 
poslední chvíle života co nejdů-
stojněji a snesitelněji.

Při příležitosti Světového dne 
hospicové a paliativní péče 
budou letos koláče za dobrý 
skutek rozdávány 7. října od 9 do 
17 hodin tradičně v centru města 
Brna na ulici Panská / Masaryko-
va, v Galerii Vaňkovka Brno, na 
náměstí Míru v Židlochovicích 
a na Masarykové ulici v Rajhra-
dě. Od 9 do 16 hodin proběhne 
tato akce již podruhé také ve 
Šlapanicích na ulici Čechova 
u nákupního střediska Albert.

Záštitu nad benefiční akcí pře-
vzal hejtman Jihomoravského 
kraje JUDr. Michal Hašek. 

Díky patří předním brněnským 
pekárnám Delta a. s., Penam 
a. s., Globus k. s., Karlově pekárně 
s. r. o. v Židlochovicích a Střední 
škole potravinářské, obchodu a 
služeb Brno – Charbulova, které 
zdarma věnují výborné koláče 
různých náplní a umožní tak pra-
covníkům rajhradského hospice 

tuto akci uskutečnit.
Hospic sv. Josefa v Rajhradě 

poskytuje již 16 let specializova-
nou péči nevyléčitelně nemoc-
ným i jejich blízkým. Garantuje 
jakémukoli pacientovi, že v prů-
běhu hospitalizace nebude trpět 
nesnesitelnou bolestí, že bude 
vždy zachována jeho důstoj-
nost a že má možnost prožívat 
závěrečnou etapu života v kru-
hu blízkých. Naší snahou je, aby 
hospicová péče byla dostupná 
opravdu všem, kteří ji potřebují. 
Podpora veřejnosti a její co nej-
širší povědomí o tom, že je mož-
né závěrečnou etapu života pro-
žít důstojně a s těmi, které máme 
rádi, je pro nás ještě důležitější 
než samotný finanční efekt celé 
benefiční akce.

Zveme Vás proto 7. října opět 
na naše stánky. Přijďte si kaž-
dý pro svůj koláč a podpořte 
tak naši snahu o dobré umírání 
v České republice! Všem dár-
cům děkujeme.

V sobotu 5. září za fotbalovým 
hřištěm uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů soutěž v požárním 
sportu „O pohár starosty města 
Židlochovice“. I když termín byl 
náhradní, jelikož sbor v tradičním 
termínu soutěže spolupořádal 
babské hody, a soutěž byla mimo 
Okresní ligu mládeže, sešlo se pět 
družstev ze Židlochovic a blíz-
kého okolí. Po úvodním slovu 
starosty města, Ing. Jana Vituly, 
se čtyři družstva mladších a jed-
no družstvo starších žáků začala 
chystat k plnění soutěžní disciplí-

ny – požárního útoku. Ve dvou 
kolech se poté snažila překonat 
sama sebe i ostatní družstva, aby 
zúročila dlouhý trénink, který jistě 
závodům předcházel. Soutěž, 
kterou jsme se zpožděním pořá-
dali především pro děti, doká-
zala, že nám i dětem jde hlavně 
o sport. Koho sport baví, možná 
se přijde podívat i příští rok, ten-
tokrát už v tradičním červnovém 
termínu… V kategorii mladší žáci 
zvítězil tým Židlochovice A, druzí 
byli mladí hasiči z Hrušovan u Br-
na, třetí místo vybojoval B-tým 
Židlochovic a na čtvrtém skončilo 
družstvo Nosislavi. V kategorii star-
ší žáci se účastnilo pouze družstvo 
z Hrušovan, které bez soupeře 
zůstalo na první příčce…

Mladí židlochovičtí hasiči vysoutěžili pohár starosty města

Jan Kafka
jednatel SDH Židlochovice

Soutěž v požárním sportu| foto: Milena Moudrá 

Letošní, v pořadí již 11. rok 
působení Klubu turistů, což je 
otevřená skupina lidí, která se 
pravidelně schází k společným 
výletům, jsme zahájili v bosko-
vickém židovském městě a na 
tamním hradu. V únoru – trochu 
netypicky – jsme vyrazili od San-
totu po stopách bitvy u Slavkova 

Klub turistů čekají do konce roku Modré hory a Třebíčsko
a v březnu jsme oslavili jaro na 
Chlébském potoce pohledem 
na úchvatné koberce bledulí. 
V dubnu pak jsme se prošli kra-
jem bobulí a navštívili rozhledny 
Maják a Dalibor nedaleko Zaječí. 
Květen byl ve znamení putování 
lesy na severovýchodním okraji 
Brna s cílem na rozhledně Strom 
a první pololetí jsme zakončili 
výletem na rozhledny ve Spešo-
vě a Žernovníku. Po prázdninové 
přestávce jsme se první sobotu 

Ing. Petr Válek
v září sešli k výletu na jihovýchod 
Moravského krasu na Hostěnické 
propadání. Do konce roku nás 
čekají ještě výlety do Modrých 
hor a na Třebíčsko. Turistický rok 
jako obvykle zakončíme silves-
trovským výšlapem na Výhon. 

Za dobu trvání klubu jsme usku-
tečnili 119 výletů nejen po krajích 
moravských a českých, ale zamí-
řili jsme několikrát i do Rakouska, 
na Slovensko, do Maďarska či 
na Ukrajinu. Za těch jedenáct let 

jsme ušli asi 1800 km po horách 
i údolích, za horka i ve sněhu, 
navštívili spousty známých i méně 
známých turistických zajímavos-
tí. Z nich bych snad jen vypíchl 
Olšákovy sochy na Vysočině, 
rozhledny v Žernovníku, Zaječí 
a nad Adamovem a v nepo-
slední řadě přírodní rezervaci na 
Chlébském potoce.

Koláč pro hospic | foto: archiv Oblastní 
charity Rajhrad
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pokračování na straně 9 >>

Skauti přivezli do Japonska skleněná zvířátka a CD s Janáčkem
Zážitky židlochovických skautů z celosvětového setkání Jamboree 2015

Uzlovačka – David Motlíček

Jedním z mnoha programů na 
setkání skautů byl pobyt v rodi-
nách – HoHo (Home Hospitali-
ty) ve městě Tokio. V Tokiu jsou 
chrámy a u nich prostory sloužící 
k setkávání skautů. Právě v jed-
né takové místnosti 
jsme měli takzva-
nou Meeting Cere-
mony. Když jsme 
přišli, čekaly nás tu 
rodiny, ke kterým 
měli jednotliví čle-
nové patroly jít. Na 
stole ležel rozpis 
s našimi jmény, byli 
jsme rozděleni po 
dvojicích. 

Mě s Kubou přiřadili k asi 60leté-
mu manželskému páru. Už ces-
tou jsme zjistili, že nemluví moc 
dobře anglicky. Rodina bydlela 
na předměstí Tokia, kde byl klid 
a ticho. Představili nám svou 
dceru a syna a přivítali nás nápi-
sem Welcome David and Jacob. 
Pak nám ukázali náš pokoj, do 
kterého, než jsme vešli, jsme si 
museli sundat papuče. Vysvětlili 
nám, že podlaha toho pokoje 
se nazývá tatami. Po vybalení 
jsme se sešli v obývacím pokoji, 
kde měli připravenou mapu ČR 
a chtěli vědět, kde přesně byd-

líme. Ptali se nás také, jak velké 
je Brno, kolik má naše republika 
obyvatel, a smáli se, že prý jen 
tak málo. Potom nám předa-
li dárečky – propisky, pouzdro 
a také přezku na opasek s logem 
Jamboree a s logem Boy Scout´s 
Japan, kde z rubu byla vyryta 
naše jména. Byli jsme dojati, jak 
jsou milí a jak se na naši návště-

vu připravovali. 
Po dlouhém poví-
dání a seznamo-
vání s celou rodi-
nou následovala 
večeře. Vysvětlili 
nám, že se před 
večeří chodíva-
jí umýt. Nejdříve 
si dají sprchu, při 
které se umyjí, a 

pak jdou do vany 
relaxovat. Vodu z 
vany nevypouští ani 
po dvou dnech (jak 
jsme, snad správ-
ně, pochopili) a 
používá ji celá rodi-
na. Takže jsme se umyli a pře-
vlékli do kimona (relax ve vaně 
jsme vynechali). Na večeři jsme 
dostali hůlky, se kterými jsme měli 
sníst salát. Sice nám ukázali, jak 
je držet a jak s nimi pohybovat, 
ale mně to stále nešlo, takže mi 
nakonec dali vidličku. Nejprve 
jsme měli křidélka z fast-foodu. 
Potom dali na stůl přístroj, něco 

jako teflonovou pánev s ďolíky, 
do kterých nalili tekuté těsto. Do 
jedné poloviny dali kousek cho-
botnice a do druhé, speciálně 
jen pro nás, šunku a sýr. Když 
bylo těsto z jedné strany hotové 
a nelepilo se na teflon, tak ho 
otočili, aby z toho vznikla hezká 
kulička. Toto jídlo se nazývalo 
Takoyaki, „tako“ znamená cho-
botnice a „yaki“ grilované.

Druhý den ráno po snídani 
jsme se s celou 
rodinou vypra-
vili na výlet. Jeli 
jsme dost dlouho 
a z okna pozoro-
vali okolí, mosty 
a řeky. Zajíma-
vý byl průjezd 
asi 2 kilometry 

dlouhým tunelem 
pod mořem, který 
přecházel v most 
přes moře. „Upro-
střed moře“ jsme 
zaparkovali a šli se 

podívat na výhled. Bohužel toho 
moc vidět nebylo, protože byl 
smog. Dále jsme pokračovali do 
Sea World. To je obrovský vodní 
svět v podzemí s velkou spoustou 
ryb ze všech koutů světa. Při spo-
lečné večeři v japonsko-italské 
restauraci nás ještě znovu obda-
rovali plnou náručí věcí, každé-
mu z nás dali několik japonských 

skautských nášivek a skautský 
klobouk z 16. Nippon Jamboree. 
Když jsem jim vysvětlil, co zna-
mená moje přezdívka Uzlovačka 
(něco jako skautské lano), tak mi 
dali dvě japonské knihy o uzlova-
ní. Potom jsme se objali a myslím, 
že je to i dojalo. Celé rodině jsme 
předali dárečky zase my, měli 
jsme skleněná zvířátka, balení 
lázeňských oplatků, kosmetiku, 
CD s Janáčkem a nášivku čes-

kého kontingentu. 
Popřáli nám dobrou 
noc, a jak jsme se balili, 
přišel k nám ještě Akira 
a každému dal kimo-
no, které jsme předtím 
měli na sobě.

HoHo jsem si užil 
hrozně moc, a i když 
trvalo jen dvě noci, 

bylo úžasné. Někteří ostatní 
z patroly si u jiných rodin museli 
cestování i jídlo platit sami. Mož-
ná to bylo i tím, že některé rodiny 
ubytovávali nějaké skauty ještě 
před Jamboreem. 

Ovšem u Takitů v rodině jsme 
jednoznačně byli ubytovaní jako 
první skauti. Říkali, že až zase jed-
nou pojedeme do Japonska, 
že se máme stavit. Tak jsme jim 
řekli, že až oni pojedou do Čes-
ka, tak že jsou vítáni u nás.

„Chtěli vědět, kde 
přesně bydlíme. Ptali 
se nás také, jak vel-
ké je Brno, kolik má 
naše republika oby-
vatel, a smáli se, že 

prý jen tak málo.“ 

„Tak mi dal dvě 
japonské knihy 
o uzlovaní. Potom 
jsme se objali 
a myslím, že ho to 

i dojalo.“

„Říkali, že až zase 
jednou pojedeme 
do Japonska, že se 

máme stavit.“

Polovina září patří v Židlocho-
vicích tradičně hodům. Ty letošní 
se uskutečnily od 11. do 13 září 
a odehrávaly se především na 
náměstí. 

Během pátečního odpoledne 
připravili pořadatelé z místní Tělo-
cvičné jednoty Sokol a města 

Židlochovice dolní část náměstí, 
kde se v podvečer mohla posta-
vit hodová mája. Večer k tanci 
zahrála kapela Artemis. 

Sobotní den byl ve zname-
ní zvaní stárků, které v závěru 
(zejména při návštěvě u starosty 
města) doprovodila dechová 
hudba Blučiňáci. Během sobotní 
hodové zábavy zahrála skupina 
Merllin. 

Neděle začala tradičně hodo-
vou mší v kostele za účasti stárků. 

Odpolední průvod šel od zámku 
k radnici, kde stárky přijal staros-
ta města a obecní policajt zkon-
troloval plnění hodových artikulí. 
Odpolední zábava pokračovala 
na náměstí, kde stárci za dopro-
vodu dechové kapely Lácaran-
ka zatančili mj. moravskou bese-
du. 

Letošní hody po několika 
letech provázelo teplé poča-
sí beze srážek, což se promítlo 
i ve vyšší účasti na hodových 

zábavách. Zisk z této akce bude 
použit na nákup cvičebních 
pomůcek a menší opravy v míst-
ní sokolovně. 

Závěrem chci poděkovat 
všem, kteří se podíleli na této 
akci – stárkům, členům T. J. Sokol, 
městu Židlochovice, všem spon-
zorům, kteří přispěli na půjčení 
krojů, a panu Švaříčkovi, který 
sponzorsky zajistil se svou firmou 
úklid na náměstí po hodových 
zábavách.

Příjem z hodů poslouží k nákupu cvičebních pomůcek
Oldřich Kahoun
starosta T. J. Sokol Židlochovice

Židlochovická Orlovna žije 
nejen sportovními aktivitami, 
ale také kulturou. V restauraci 
Za komínem proběhla už celá 
řada jazzových večerů za účasti 

mnoha významných osobností 
tohoto směru. V prvním poscho-
dí se vedle bowlingových drah 
postupně vyprofilovala příjemně 
industriální galerie, která posky-
tuje prostor k pořádání výstav a 
besed s rozličnými tématy.

Od roku 2011 mohli návštěvní-
ci zhlédnout současné fotografie 
z různých míst republiky i zahra-

ničí, došlo zde k obrazové kon-
frontaci historie a dneška židlo-
chovického cukrovaru, k vidění 
byly i sběratelské unikátní kousky 
jako například obaly od čokolád 
pocházejících ze zemí celého 
světa nebo nálepky z Norska.

Jen v tomto roce už byly 
v galerii představeny záběry 
renomovaného fotografa Jova-

na Dezorta, kterého vystřídaly 
veselé autorské reprodukce ilu-
strací mladé výtvarnice Marti-
ny Vrbské. Pravidelné jsou také 
dobročinné bazárky, pořádané 
na podporu starým a opuštěným 
zvířatům.

Téma další výstavy nás vrá-
tí zpět do Židlochovic. Bude 

Náročnou práci hasičů představuje výstava v Galerii Orlovna
Milena Moudrá
Městské kulturní středisko
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Básníci Židlochovicím

rubriku připravuje 
Mediální komise

Ivan Jelínek
1909–2002

Chtěli bychom upozornit krát-
kou ukázkou básně na JUDr. Iva-
na Jelínka, který v mládí určitou 
dobu studoval v Židlochovicích.

Přestože zde pobyl poměrně 
krátce, připomněl si naše měs-
to především v autobiografické 
knize Jablko se kouše. Dr. Jelínek 
byl básník, novinář a překladatel, 
kromě právnické praxe byl aktiv-
ní v Lidových novinách, v brněn-
ském divadle i Českém rozhlase. 
Z Čech ho „vyhnalo“ válečné 
období, zpět se již nevrátil. Jako 
redaktor působil v BBC, Hlasu 
Ameriky a Svobodné Evropě.

To není lázeňská terasa u fran-
couzského moře

Ani tisíc teras nad burgundskou 
vinicí

Kde na každé
Vyšší a vyšší

Se pije starší letopočet
Zářící na dně paláce minulosti

To není pohled na burgundskou 
na šampaňskou vinici

To je vinobraní na moravském 
vinohradě

Vinohrad podobný Riviéře
Na břehu vzdouvajícího se živlu 

babího léta

Vinohrad
Cíl a sad

Šípu muže s lukem
U moře babího léta

Které se vlní
Až ztrácíš dojem hladiny
Pluješ na hřbetě pískoře
Při dně třpytivého moře
Drže v rukou svůj trojzub

Tekutý zvon
Starého vodomila

A mandlí ve skořepině
Ty symboly svého dětství

V oceánu let mizící Poseidon

Cvrlikání očadlých dětí
Které je činí na splávku

Podobnými zlatému karásku
Slunéčku na klásku

Sucháček žízeň má
Dej mu pít!

Že bude ještě čtrnáct dní
Žízeň mít?

Nová judistická sezóna začala letním soustředěním
Ing. Karel Vitula
trenér juda

Závodní sezónu jsme zaháji-
li ještě před začátkem školního 
roku srpnovým soustředěním 
nedaleko Telče v rekreačním 
středisku Úsvit. Soustředění se 
zúčastnilo 30 judistů. Doprava 
sportovců tam i zpět byla zajiště-
na autobusem. Počasí nám letos 
opravdu přálo, a proto jsme se 
mohli plně věnovat naplánova-
ným aktivitám a cílům soustře-
dění. Judisté si užili nejen každo-
denního dvoufázového tréninku, 
ale i soutěží a zábavných aktivit. 
Např. fotbalový turnaj s oddílem 
kung-fu nebo diskotéky s oddí-
lem mažoretek, které byly také 
v rekreačním středisku ubyto-
vané. Kromě zábavy jsme se 
hlavně věnovali zvýšení fyzické 
kondice, zdokonalení technické 
vyspělosti a provedení zkoušek 
na vyšší stupně (pásky). Tento cíl 
se nám podařilo splnit a myslím, 
že soustředění bylo celkově vel-
mi úspěšné a judisté jsou připra-
veni na následující závodní sezó-
nu, která začala už v polovině 
září Českým pohárem v Brně.

V této době začal nábor dětí 
i dospělých. Nábor probíhá dva-

krát týdně ve středu a v pátek od 
16 hodin. Všichni judisté jsou roz-
děleni do osmi skupin a každá 
skupina má trénink 2–3x týdně. 
Nově jsme zařadili hodiny pro 
naše závodníky, kde se mohou 
připravovat cvičnými zápasy na 
turnaje.

Ve středu také probíhá veli-
ce oblíbený trénink pro dospělé 
„Kondiční cvičení se sebeobra-
nou“, který navštěvuje pravidel-
ně dvacet členů (mužů i žen). 
Tento trénink může zájemce 

zahájit kdykoli během celého 
školního roku.

V polovině října plánujeme 
zorganizovat tradiční turnaj 
u nás v Orlovně v Židlochovicích. 
Turnaj je určen pro začátečníky 
i pokročilé judisty. Tohoto závo-
du se zúčastňuje pravidelně přes 
sto závodníků z osmi pozvaných 
oddílů. Na konci roku 2015 také 
plánujeme pro veřejnost připra-
vit krátkou exhibici, kde vystoupí 
naši nejmladší i nejstarší judisté. 
Termín bude upřesněn.

Soustředění oddílu juda | foto: archiv juda

Bowlingová liga a nově i kondiční cvičení v Orlovně

Ing. Jana Bělohlávková

V Orlovně se letos k zaběh-
lým kurzům pilates, zumba pro 
děti, volejbal pro děti a cvičení 
rodičů s dětmi přidala také nová 
hodina kondičního cvičení. Je to 
současný hit formování postavy, 
založený na sportovních aktivi-
tách, kde převažují cviky s vlast-
ním tělem nebo s náčiním, jako 
je bosu, fit ball, závěsný systém, 
činky, závaží. Kondiční trénink 
využívá cvičení z různých sportů 
nebo systémů pohybových akti-
vit pro zlepšení kondice. Jedná se 

o kompletní zatěžování a posílení 
celého pohybového aparátu. Je 
vhodný pro všechny výkonnost-
ní úrovně, rozdíl je jen v zatížení. 
Dosáhnete lepší kondice, krásné 
postavy, odbouráte bolesti zad 
a ještě si zlepšíte náladu. 

V hodinách budeme střídat 
společný trénink (sudý týden) 
a kruhový trénink – střídání se po 
intervalu na stanovištích (lichý 
týden). Na začátku hodiny bude 
krátké zahřátí, pak protažení, 
hlavní část – posílení a formo-
vání celého těla s náčiním i bez, 
strečink. Nemusíte přemýšlet 
nad choreografií, jen v časovém 
intervalu posílíte jednu svalovou 

skupinu a poté přecházíte na 
další. 

Cvičení je vhodné pro každou 
věkovou skupinu, každý si zvo-
lí své tempo, míru zátěže nebo 
zapojení více svalových partií 
dle své fyzické konstituce. Těší-
me se na Vás. 

Také na bowlingových dra-
hách nás čeká několik turnajů 
i židlochovická liga, která měla 
na jaře pauzu. Sychravé poča-
sí snad zavede sportovce do 
vnitřních prostorů a budeme 
se na Vás těšit buď na turna-
ji dítě+rodič v říjnu a v prosinci 
nebo na zmíněné lize, která začí-
ná 18. 10. 2015. 

o lidech, kteří jsou našimi 
kamarády, sousedy, známými, 
a o jejich náročné práci. Bude 
o práci židlochovických hasi-
čů. Správce Galerie Orlovna, 
Bibiana Janebová, s úmyslem 
připomenout tuto pro každou 
obec a město nepostradatelnou 
oblast, avšak přijímanou spíš se 
samozřejmostí, oslovila náčelníka 
židlochovických hasičů Ing. Pet-
ra Svobodu a společně připravili  
ukázku záchranářských zásahů. 

Věřím, že výstava fotogra-
fií z působení židlochovické-
ho hasičského týmu z různého 
prostředí a situací posílí naše 
uvědomění, jak zodpovědná a 
těžká je tato služba, a to nejen 

Zahájení výstavy fotografií
HASIČI PŘED OBJEKTIVEM

se uskuteční ve čtvrtek 1. října v 17:00 hodin v Galerii Orlovna.
Výstava je přístupná denně 10:00–22:00 hodin.

Srdečně zveme.

fyzicky, ale v mnoha případech 
také psychicky, a že naši hasiči 
si zaslouží velký obdiv a podě-
kovaní. Protože spektrum jejich 
konání je nespočitatelné.
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Město Židlochovice jako jeden 
ze způsobů informování obča-
nů využívá bezdrátový rozhlas. 
Pravidelné hlášení probíhá ve 
všední dny 2x denně v časech: 
11:00 a 17:30, přičemž celková 
délka jedné relace je maximálně 
10 minut. Dále je v době 15:30 dle 
požadavků odvysíláno smuteční 
hlášení. O víkendech se nehlásí. 
V případě mimořádných zpráv 
a krizových informací lze využít 
hlášení rozhlasu i mimo tyto stano-
vené doby.

Vysílání městského rozhlasu 
však můžeme slyšet zcela výji-
mečně i mimo výše jmenované 
standardy. Je to z důvodu probí-

hající zkoušky rozhlasu, jak tomu 
bylo naposledy v pátek 3. září.  
Proč a jak často k těmto zkouš-
kám dochází, odpovídá Miroslav 
Povolný z odboru pro místní hos-
podářství.

Jak často probíhají zkoušky 
rozhlasu?

To nelze jednoznačně říct. Po 
modernizaci městského rozhlasu, 
která se realizovala v loňském 
roce, není totiž nutné provádět 
zkoušky pravidelně. Je to obrov-
ské plus, protože před touto změ-
nou se musel rozhlas kontrolovat 
opravdu alespoň jedenkrát za 
čtvrt roku, přičemž kontrola pro-
bíhala i 3–4 dny a trvala vždy asi 

hodinu. Dnes je kontrolní technik 
přizván jen při zjištěných záva-
dách a při ladění hlasitosti, která 
je v podstatě zatím jediným důvo-
dem občasných zkoušek.

Jedinou pravidelnou kontrolou 
je celostátní zkouška sirén, která 
je také vysílána městským rozhla-
sem, a to vždy první středu v měsí-
ci ve 12 hodin.

Co se při rozhlasových zkouš-
kách zjišťuje? 

Jak vyplývá z předchozí odpo-
vědi, dnes se jedná především 
o ladění hlasitosti. Při té příležitos-
ti se vždy zkontroluje i funkčnost 
a celkový stav systému. Jinak pra-
covníci našeho odboru provádějí 

Zeptali jsme se za vás… Zkoušky městského rozhlasu
kontroly průběžně při běžném 
hlášení, a to fyzickou přítomností 
a odposlechem přímo u stožárů 
s ampliony.

V čem spočívala poslední 
zkouška rozhlasu?

Hlavním důvodem byl přesun 
hlásicího hnízda na vhodnější 
poslechové místo a na sedmi 
místech se řešila hlasitost vysílání. 
Předchozí zkouška s úpravou hla-
sitosti proběhla 2. března tohoto 
roku, tedy před půl rokem.

Jsou kontroly  nutné? 
Ano, ale opravdu jen v nezbyt-

né míře a vždy se provádějí až 
při větším počtu nahlášených 
závad. 

Vinobraní je v plném proudu, 
burčáku už jsme nějaký ten litr 
vypili, tak se dnes zaměříme na 
kompletní zpracování hroznů. 
Letošní ročník se zatím jeví jako 
dobrý, cukernatost je dostateč-
ná, zlobit mohou jen nižší kyse-
liny na některých lokalitách a 
odrůdách.  Zdravotní stav hroznů 
je také dobrý, příval srážek na 
konci srpna nebyl pro vinice zni-
čující jako v loňském roce.

Dnešní moderní technologie 
nabízejí nepřeberné možnosti při 

zpracování hroznů, nabídka pří-
pravků – kvasinky, výživa, enzy-
my, čiřidla atd. – je opravdu širo-
ká. Přesto lze zpracování hroznů 
shrnout do jednoduchých postu-
pů, přičemž je vždy na výrobci, 
co vše při výrobě vína použije. 
Použitá technologie závisí na 
tom, jaký typ vína chce vinař 
vyrobit, to znamená, že jiné mož-
nosti má při produkci moderních 
vín a jiné při produkci přírodních 
či bio vín. Trh s přípravky pro tech-
nologii zpracování hroznů dnes 
umožňuje vyrábět také vína pro 
vegetariány či vegany.

Zpracování hroznů bílých 
odrůd (ale i odrůd, které mají 

růžové bobule jako Tramín čer-
vený, Rulandské šedé, Veltlínské 
červené rané apod.) má násle-
dující scénář: sběr – odstraně-
ní třapiny – pomletí – lisování 
– odkalení – kvašení – následné 
školení k mladému vínu (stáčení, 
čiření, síření, zrání na jemných 
kalech…). Někdy se odstranění 
třapiny a pomletí vynechává a 
lisují se celé hrozny (např. silně 
poškozené hrozny hnilobou, ledo-
vá vína). Při výrobě ledových vín 
probíhá sklizeň při teplotě -7 °C a 
cukernatost musí být min. 27 °NM. 
Slámová vína vznikají po 2–3 
měsících sušení na slámě či ráko-
su nebo jsou zavěšena ve větra-

Z vinohradu do sklípku – Zpracování hroznů

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D. ném prostoru. Cukernatost musí 
být min. 27 °NM po 3 měsících 
sušení nebo 32 °NM po 2 měsí-
cích sušení.    

Zpracování hroznů mod-
rých odrůd na růžová vína: sběr 
– odstranění třapiny – pomletí 
– macerace rmutu 3–12hodin – 
lisování – odkalení – kvašení – ško-
lení mladého vína (stáčení, čiření, 
odbourání kyselin, síření...).

Zpracování hroznů modrých 
odrůd na červená vína: sběr 
– odstranění třapiny – pomletí 
– kvašení – lisování – odkalení – 
školení mladého vína (odbourá-
ní kyselin, čiření, zrání v sudu…).

Obvinění Jana Husa
Jan Hus ve svých kázáních 

začal nabízet odpovědi, které 
doposud lid marně hledal, potře-
boval je slyšet a vnímal je jako 
možnou cestu. Jan Hus se, pro 
něho bohužel, inspiroval myš-
lenkami anglického reformátora 
Jana Viklefa, byť z něho nepře-
jímal všechny bludy. Řešil pře-
devším otázky sociální a moder-
ně řečeno otázky vztahu státu 
a církve. Co se týká teologických 
otázek, např. remanentismu, 
nepřihlásil se k němu.

Husovu obžalobu sepsali jeho 
pražští nepřátelé Michael de 
Causis a Štěpán z Pálče (univer-
zitní kolega). Nutno podotknout, 
že sedm bodů obvinění obsa-
huje věcné chyby a nepřesnos-
ti i falešné obvinění v 6. bodě 
– „dal podnět k vyhnání Němců 
z pražské univerzity“. Svoji nega-
tivní roli zde sehrály i aktivity císa-
ře Zikmunda.

Kostnický koncil
Uskutečnil se od 5. listopa-

du 1414 až do 22. dubna 1418, 
účastnilo se ho 100 tisíc účastníků 
(Kostnice tehdy měla pouze 5500 
obyvatel!). Církevní moc zde 
byla zastoupena 884 lidmi, svět-
ská pak 2.616 zástupci. Rozdíl do 
100 tisíc je tvořen např. průvodci, 
jen Jan Hus jich měl osm. Otáz-
ky, které se dotýkaly Jana Husa, 
však nebyly prvořadou záležitostí. 
Koncil řešil především odstranění 
velkého schizmatu a posléze vol-
bu nového papeže, Martina V. 

Dochoval se záznam slov 
jednoho z kardinálů: „V těchto 
dnech [bylo] jednáno o jakém-
si českém kacíři, zvaném Hus, 
a o bludech Viklefových.“

Důležitou osobností konci-
lu byl císař Zikmund. Je třeba si 
povšimnout vztahu a chování 
státu (císařství) – císaře Zikmunda 
a koncilních otců. Ti, v rámci kon-
cilu, hodnotili pravověrnost Huso-
vých myšlenek, včetně Husových 
knih. Je třeba odlišit Husovy myš-
lenky, které koncil odsoudil, a 
Husa jako člověka. Jako člověka 
ho koncil neodsoudil. Zmiňme 

však ještě Petra z Mladoňovic, 
jednoho z Husových průvod-
ců do Kostnice. Zaznamenal 
rozhovor mezi císařem Zikmun-
dem a koncilními otci. Zikmund 
říkal: „Neodvolá-li, nechť je tedy 
upálen. Kacíře chránit nechci a 
nebudu.“ Jediným člověkem, 
který mohl Jana Husa zachránit, 
byl tedy císař Zikmund. Do sou-
vislosti přidejme ještě existenci 
Zikmundova glejtu, který Janu 
Husovi zaručoval bezpečnost.

Husova osobnost
Jana Husa je třeba vnímat 

z pozice katolického kněze. Žil 
jako katolický kněz – sloužil mši 
svatou, zpovídal, uděloval svátos-
ti, zachovával celibát… Vychá-
zel z Písma a křesťanské tradice. 
Chtěl reformovat současnou 
církev, nechtěl však v žádném 
případě zakládat novou. Věřil, 
že Kristova církev je pouze jedna. 
Jan Hus byl ctitelem Panny Marie 
a sv. Václava, skládal mešní pís-
ně. Umíral s vyznáním katolické-
ho Věřím.

Několik závěrů z příspěvku:
a) Husitství otřáslo církevní 

autoritou, byť se to na kostnic-

Jan Hus, husitství (II. část)

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

kém koncilu nemuselo ani zdát.
b) V evropských dějinách 

vystoupily následně další proudy 
(nástup reformace v 16. st.).

c) Husitství je důsledkem neu-
stále se zvětšujících sociálních 
rozdílů.

d) Koncilní otcové nestáli 
o Husovu smrt, koncil se vzdal 
všech svědeckých výpovědí. 
Pokud by Hus i jen částečně 
odvolal, připustil by částečnou 
herezi, byla by to prohra?

e) Dnes nelze věroučnou část 
rehabilitovat – nesouhlasí s uče-
ním katolické církve.

f) Je možná – potřebná – reha-
bilitace mravní, byla nutná refor-
ma církve, snad pro svou horlivost 
Hus neúmyslně upadl ve Viklefův 
blud o nesprávném chápání círk-
ve.

g) Hus to myslel s církví dobře 
a upřímně.

h) I dnes se hledají cesty ve 
vztahu státu a církve.

I z výše uvedeného je patrná 
nemožnost přiklonit se na tu či 
onu stranu. Spíše zde můžeme 
najít společné hodnoty, které 
zůstávají dodnes aktuální.
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inzerce

Židlochovické hlavolamy
rubriku připravuje MKS k oddělování malých půdních 

částic dopadem dešťových 
kapek, tedy ... (2 slova)

6. Židlochovice se nachází ve 
stejné nadmořské výšce jako 
největší město státu Illinois v USA. 
Jaké je to město?

Kopec Výhon je velkým 
pokladem v naší krajině. Nachá-
zí se na něm spousta vzácných 
i „obyčejných“ druhů rostlin i zví-
řat v cenných přírodních lokali-
tách i extenzivně obhospoda-
řovávané krajině. V křížovce se 
něco málo o Výhoně dozvíte, 
tajenka pak skrývá jméno měs-
ta, ve kterém ročně naprší prů-
měrně 491 mm srážek – stejně 
jako v Židlochovicích. 

1. Jednou z ceněných lokalit 
na Výhoně je Velký   ...   rozprostí-
rající se na ploše 16 hektarů.

2. Listnatý strom rostoucí na 
Výhoně hned v několika druzích: 
... břek, ... muk, ... oskeruše.

3. Středně velký, pestře zbarve-
ný pták, kterého v Židlochovicích 
můžeme spatřit v lokalitě Cihelna. 
(2 slova)

4. V tomto významném krajin-
ném prvku (viz bod 1) je přirozený 
výskyt společenstva teplomilných 
druhů dubů. Uveďte obecný 
název pro takové společenstvo. 

5. Výhon v současné době 
ohrožuje jev, při kterém dochází 

7. Jaký typ lesa se přirozeně 
vyskytuje nejvíce v našem kraji?

8. Na Výhoně jsou k nalezení 
třetihorní usazeniny po mořských 
záplavách a fosilie mořské fauny. 
Jedním z oddělení třetihor je obdo-
bí ... (počáteční písmeno je M).

9. Noční motýl typický pro naši 
krajinu. Jeho housenky žijí hlavně 
na ovocných stromech. Jeho 
druhové jméno je „hrušňový“.
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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: 25. 9. 2015, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

Z hodového tancování | foto: archiv města Židlochovice

Židlochovičtí stárci u starosty | foto: archiv města Židlochovice 

Sklepníci židlochovické chasy | foto: archiv města Židlochovice

Nedělní odpoledne pod májí s hlavním párem | foto: archiv města Židlochovice

Moravská beseda na náměstí Míru | foto: archiv města Židlochovice

Po mši svaté před kostelem | foto: archiv města Židlochovice

Sobotní hodové zvaní | foto: archiv města ŽidlochovicePřijetí stárků starostou před radnicí | foto: archiv města Židlochovice
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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

7. 10., 9:00–17:00 | KOLÁČ PRO HOSPIC
pořádá:  Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
místo:  náměstí Míru, Židlochovice

8. 10., 23. 10., a 5. 11., 18:00 | EKOLOGICKO-POPELÁŘSKÉ BESEDY
pořádá:  Odbor životního prostředí města Židlochovice
místo:  Sokolovna vždy od 18 hodin
Ve čtvrtek 8. 10. od 15 hodin Vás zveme pod komín (vedle Penny 
marketu), kde bude přistaveno popelářské auto. Děti si budou moci 
vyzkoušet stoupnout na stupačku, odrostlejší třeba i vysypat popelnici.

9.–11. 10. | KANTELY PRO RADOST NAŠI I NAŠICH DĚTÍ
Workshop na výrobu strunného nástroje zvaného kantela pro rodiče i děti.
pořádá:  MC Robátko
místo:  Robertova vila
info:  www.mcrobatko.cz

10. 10., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  náměstí Míru

10. 10., 10:00–12:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ+RODIČ
Kategorie mladší1.–5. třída (zábrany), starší 6–9. třída a junioři15–
19 let, buď s rodičem, nebo 2x junior. Každé družstvo obdrží pou-
kázku na 1 hodinu bowlingu. Přihlášky do 5. 10. 2015 na 605 233 527 
nebo info@orelzidlochovice.cz. 
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
vstupné: 80 Kč/ družstvo

14.10., 17:30 | CESTA ZE ZÁVISLOSTI
Preventivní protidrogový program.
pořádá:  Oblastní charita Rajhrad za pomoci Podaných rukou
místo:  NCDM Vata, Komenského 38
vstup:  zdarma

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

18. 10., 10:00–12:00 | ZAHÁJENÍ 7. ROČNÍKU ŽIDLOCHOVICKÉ BOW-
LINGOVÉ LIGY – 1. HRACÍ DEN
Dejte dohromady tříčlenné družstvo a přihlaste se do ligy. Čekají Vás 
pěkné odměny a prima sportovní atmosféra. Přihlášky a informace 
do 10. 10. 2015 na tel. 605 233 527.
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

18. 10., 14:00 | DRAKIÁDA
S sebou draka, teplé oblečení a dobrou náladu. Kontaktní osoba 
Karolína Kleinová.
pořádá:  Junák – český skaut, středisko Hrozen Židlochovice, z. s.
místo:  sraz u radnice
info:  www.strediskohrozen.cz

31. 10., 16:30–18:00 | VEČER S HÁČKEM
Tvořivá háčkovací dílna.
pořádá:  MC Robátko, lektorka Anna Vlková
místo:  Robertova vila
přihlášky:  anna.cimbalkova@seznam.cz

PŘIPRAVUJEME:
1. 11., 10:00–12:00 | ŽIDLOCHOVICKÁ BOWLINGOVÁ LIGA – 2. HRACÍ DEN
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

11. 11., 17:00 | SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLADÝCH VÍN
Včetně ochutnávky. Všichni vinaři si mohou nechat vysvětit svá vína.
pořádá:  ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže

14.11., 20:00 | HASIČSKÁ ZÁBAVA
Hraje kapela Artemis. Prodej vstupenek na místě.
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
info:  www.fajci.cz, www.facebook.com/sdh.zidlochovice

Kulturní kalendář – říjen 2015

inzerce

Rozpis zápasů FC Židlochovice na říjen – muži
4. 10. 2015 12:30 Oslavany B – Židlochovice 

10. 10. 2015 15:00 Židlochovice – Hrušovany

17. 10. 2015 15:00 Babice u Rosic – Židlochovice 

24. 10. 2015 14:30 Židlochovice – Ořechov B

Rozpis domácích utkání basketbalu – MUŽI „A“ 
Městský přebor I. třídy 
7. 10. 2015 20:00 Sokol Židlochovice – Slezi Basket A

21. 10. 2015 20:00 Sokol Židlochovice – Žabovřesky C

11. 11. 2015 20:00 Sokol Židlochovice – Sokol Brno II

9. 12. 2015 20:00 Sokol Židlochovice – VSK VUT Brno

6. 1. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – VSK Univerzita

13. 1. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – VFU Brno A

27. 1. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – VSK Mendelu B

17. 2. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – SK Voltage

9. 3. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – SalesiánSport

16. 3. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – VSK Technika

13. 4. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – SLOVAN Černá 
Pole B

Rozpis domácích utkání basketbalu – MUŽI „V“ 
– Brněnská liga veteránů 
12. 10. 2015 20:00 Sokol Židlochovice – SK Žabovřesky V

9. 11. 2015 20:00 Sokol Židlochovice – Sokol Brno II LV

16. 11. 2015 20:00 Sokol Židlochovice – VSK Mendelu A

7. 12. 2015 20:00 Sokol Židlochovice – BK Bobrava

18. 1. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – SK Žabovřesky V

15. 2. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – Sokol Brno II LV

22. 2. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – VSK Mendelu A

14. 3. 2016 20:00 Sokol Židlochovice – BK Bobrava

Vše v sokolovně v Židlochovicích.

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.

Prodám krásné podzimní/zimní oblečky na chlapečka 0–6 měsíců. 
Značkové, nové či chvíli nošené. Tel.: 606 615 464. 
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