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Doba dovolených a odpočinku je u kon-
ce. Vy jste ale určitě moc neodpočíval, a jak 
Vás znám, už aktivně přemýšlíte nad dal-
šími plány a nad tím, co všechno je třeba 
udělat.

Plánů je hodně, to máte pravdu. Předně je 
ale nutné říct, že nám stále běží dlouhodobé 
aktivity. Například stavba Lidlu, kde se hlav-
ně kvůli Povodí termín zahájení stavby stále 
posouvá. Doufám ale, že už na konci roku by 
mohlo být vydáno stavební povolení. Z drob-
nějších projektů bych zmínil úspěšné získá-

Jan Vitula: Máme dobré občany, na kterých je vidět, že mají město rádi

ní dotace na obnovu chodníků na ulicích 
Masarykova a Palackého, s jejichž výstavbou 
začneme na podzim. Vrcholí také přípravy 
na opravu střední části ulice Komenského 
od Pohostinství u Ka/ ů, která počítá s no-
vým povrchem komunikace a zcela novým 
chodníkem na tarasu, řešíme nutné rekon-
strukce některých městských objektů.

Jednou z větších, právě probíhajících akcí, 
je výstavba protihlukové zdi u nádraží. Zde 
jsme se podíleli pouze na fi nálním barevném 
naladění zdi. Jinak jde o stavbu Správy želez-
nic, která celou akci i fi nancuje. Jsem rád, 
že dlouhotrvající řešení problému s hlukem 
z lokomotiv je u konce. 

Z čeho mám však opravdu velkou radost, 

Milena Moudrá
redaktorka

je získání dotace na povodňový park v oblas-
ti mezi hlavní silnicí a Svratkou. Předpoklá-
dám, že na podzim začneme s realizací.

Kdybyste opět získal post starosty, co by 
bylo Vaším hlavním investičním cílem?

Posledních pár let jsme realizovali hodně 
nových investic a ještě nás toho hodně čeká. 
Poliklinika, úprava severního předměstí 
města (Lídl a povodňový park), rozvoj školy 
a počítáme i s potřebou rekonstrukce stadi-
onu. Co je však teď na řadě, je zvýšení míry 
běžné údržby města, a to především komuni-
kací a chodníků, i když i v posledním období 

Změny výuky na Gymnáziu 
Židlochovice

Svatováclavský koncert
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se právě v této oblasti zainvestovalo hodně. 
Opravili jsme celý prostor kolem vlakového 
nádraží s množstvím parkovacích míst, včet-
ně míst k parkování podél Předzámeckého 
parku. Spravilo se i autobusové nádraží. Jde 
o tisíce metrů čtverečních chodníků, par-
kovacích míst a silnic. Investovalo se i do 
opravy městských bytů. Zásadní investice 
tedy máme zrealizované a teď bychom měli 
věnovat hlavní pozornost údržbě.

V příštím volebním období bude však 
v každém případě potřeba dořešit situaci 
s poliklinikou. 

Zmiňujete městské byty. Proč má město 
potřebu mít ve svém portfoliu byty?

V devadesátých letech vládla představa, že 
město by žádný majetek mít nemělo, že se 
o všechno postará nejlépe soukromý sektor. 
Příklady ze světa ale potvrdily opak. Právě 
státy vykazující nejlepší kvalitu života mají 
velké množství bytů vlastněno municipalita-
mi, tj. obcemi a městy. Klasickým případem 
je Vídeň.

Proto si myslím, že je velmi rozumné, když 
alespoň část bytového fondu vlastní obec. 
Ve společnosti vždycky budou lidé, kteří 
nebudou mít prostředky na vlastní bydlení. 
Obce a města by v řešení tohoto problému 
měly hrát významnou roli.

Slouží byty i jako investice, kterou lze 
v případě potřeby prodat?

My jsme sice prodávali byty, ale bylo to 
v domech, které nám už většinově nepatřily, 
nebo šlo o byty v objektu na Havlíčkové uli-
ci (Šmoulí dům), kde jsme s vlastníky měli 
smluvně zavázaný jejich odkup. Do prodeje 
šel ještě i celý dům na Coufalíkově náměstí, 
kde by investice na opravu bytů byly příliš 
vysoké. Vedle toho jsme ale vybudovali nové 
byty a snažíme se měnit jejich strukturu tak, 
abychom měli byty buď nové, nebo opravené 
na kvalitativní úroveň, jež bude do budouc-
na dlouhodobě udržitelná.

Město dluh má, jaká je jeho míra? Říká 
se, že výrazně narostl.

Dluh vyrostl, ale zase se vrací zpátky. 
Za poslední ani ne rok se snížil zhruba 
o 45 milionů. V tomto okamžiku se dlužná 
částka pohybuje na hranici 175 milionů, 
z toho nám 30 dluží okolní obce, kterým 
jsme tímto pomohli zafi nancovat dostavbu 
školy v Židlochovicích a čistírny odpadních 
vod.

Je dobré zmínit, že akce, při nichž měs-
to využilo úvěr, se realizovaly v době před 
zdražováním a nárůstem infl ace, což je teď 
pro nás hodně výhodné. A ať už zde hovoří-
me o škole, nebo o čističce, je potřeba si říct, 
že tyto investice bylo nutné realizovat. Ško-
la stejně jako čistička jsou nutné pro rozvoj 
města. Bez nich by se třeba nedala realizovat 
žádná další výstavba.

A bylo potřeba si na tyto investice půjčit?
Ano. Jinak bychom je nemohli zrealizovat.  

Zjednodušeně se dá říct, že uplynulé období 
bylo dobou, kdy bylo výhodné se zadlužit. 
Úvěrové politice města totiž výrazně pomá-
há současný rychlý nárůst infl ace, který nám 
de facto v příjmech města na splátky vydě-
lává. Každý měsíc zaplatíme jeden milion 
dluhu a každý měsíc získáváme na daních 
vlivem infl ace o jeden milion víc. Osobně si 
myslím, že vzít si v uplynulých letech velmi 
nízko úročený úvěr bylo to nejlepší, co moh-
lo město ve fi nanční politice udělat.

Do našich fi nancí se velmi negativně pro-
mítl jiný problém. Po Novém roce se stát roz-
hodl pro rozpočtové provizorium a přestal 
proplácet dotace a některé platby. V té době 
nám stát dlužil osm milionů a my jsme neby-
li schopni proplácet faktury fi rmám, ocitli 
jsme se tak v druhotné platební neschop-
nosti. To trvalo až zhruba do května. Teď už 

máme většinu faktur proplacených a v říjnu 
bychom již měli být úplně v klidu.

Jak byste zrekapituloval Vaše volební 
období?

Už jsem to několikrát zmiňoval, Židlo-
chovice mě opravdu baví. Mají optimální 
velikost, což umožňuje se se zastupitelstvem 
dobře domluvit. Tady bych chtěl vyjád-
řit poděkování jak radě města, tak i všem 
zastupitelům za příjemnou a nekonfl iktní 
spolupráci, že i v nejsložitějších věcech, jako 
bylo například úvěrování, hlasovali většinou 
jednomyslně. Fungovali způsobem, z kte-
rého bylo zřejmé, že všem na městu záleží. 
Z mého pohledu se nám společně dařilo 
vybírat správné dotační tituly pro rozvoj 
města. A musím říct, že máme i dobré obča-
ny, na kterých je vidět, že mají město rádi. 
A to je obrovská přidaná hodnota.

Čekají nás volby, ještě před tím však 
bude město slavit svátek Povýšení svatého 
Kříže. Připojíte pozvání na hody? 

Letos budou hody už 9. až 11. září. Jako 
každý rok očekávám, že budou opět ve vel-
kém stylu. Chasa, za léta, co jsem starostou, 
se stala skvělou partou a mně dělá opravdu 
velkou radost být u toho s nimi. Proto bych 
rád vyzval i židlochovickou veřejnost, aby 
svou aktivní účastí i otevíráním dveří při 
zvaní podpořila snahu stárků vytvořit pro 
nás skvělou hodovou atmosféru. Přestože 
hody stárky hodně baví, jde především o 
velkou dřinu a tisíce kroků v často ne příliš 
dobře sedících botách a s pasem sešněrova-
ným několika silně naškrobenými sukněmi.

No a dva týdny na to budou probíhat vol-
by, tak budu rád, když lidé přijdou i k vol-
bám, protože je to jednou za čtyři roky mož-
nost vyjádřit svůj postoj k městu.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na Setkání u šálku čaje, 19. září v 18:00 hodin v klubovně Komunitního 

centra Židlochovice. Ing. Jan Vitula, starosta

Ukázka investic fi nancovaných z dotací a zdrojů města

Pavilon přírodních věd / foto: redakce Vlakový terminál / foto: redakce
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Moderní lékařská péče vyžaduje adekvátní zázemí 

Na stránkách Zpravodaje jsme se již 
několikrát zmínili o problémech stávají-
cí polikliniky, potažmo kvalitě zázemí pro 
lékaře ordinující na náměstí a komfortu pro 
pacienty. To, že jsme se začali více zajímat 
o úroveň zdravotnictví (i když současná 
poliklinika je v privátním vlastnictví), vyšlo 
nejen z podnětů občanů, ale i od samotných 
lékařů ordinujících na poliklinice: chybějící 
lékařské profese, tmavé, studené a těžkovět-
ratelné čekárny, kvalita technických rozvodů 
v budově a mnoho dalšího.

Rekonstrukce stávající polikliniky by 
vyžadovala astronomickou částku. Jedná se 
o bývalou budovu okresního soudu s dispo-
zicemi naprosto nevhodnými pro moderní 
medicínu. 

Během posledních pěti let vedení měs-
ta usilovně pracovalo na rozšíření nabídky 
chybějících lékařských odborností na poli-
klinice. Po složitých jednáních na mnoha 
úrovních se podařilo do Židlochovic dostat 
kvalitní a dostupnou neurologickou a kar-
diologickou ambulanci. Dnes již vyhláše-
né oddělení neurologie poskytuje velké 
množství špičkových výkonů.  

Přestože se město i nadále může snažit 
ovlivňovat nabídku lékařských profesí, nikdy 
nemůže ovlivnit technické zázemí a stavební 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Jak je na tom městské bydlení a co s ním bude dál

Pořízení vlastního bydlení se bohužel, 
vzhledem k aktuálnímu vývoji, stává pro prů-
měrně vydělávající občany takřka nedostup-
ným snem. V takové situaci se město může a 
musí stát důležitým hráčem na trhu s bydle-
ním. Židlochovice dnes vlastní 105 bytů. Zde 
bych rád podotknul, že tvrzení, že se město 
málo stará o svůj stávající majetek, není prav-
divé. Přes 50 % těchto bytů je nových, anebo 
poměrně nedávno zásadně zrekonstruova-
ných. V dalších pak samozřejmě probíhá běž-
ná údržba. 

A jaké jsou další plány? Jsem přesvědčen, 
že město musí investovat do výstavby nových 
bytů, aby svým občanům situaci usnadnilo. 
A to do bytů, které budou moderní a ener-
geticky velmi úsporné. Významnou složkou 
nákladů se dnes totiž pro nájemníky stává 
nejen samotný nájem, ale také ceny za ener-
gie. To byl také důvod, proč jsme se některých 
starých bytů zbavili. Náklady na jejich rekon-

Ing. Jan Vitula
starosta města

strukce do skutečně moderní podoby by byly 
tak vysoké, že se nám jejich oprava nevypla-
tila. 

Dnes máme vytipována místa pro výstav-
bu nových bytů, ale také objekty vhodné pro 
rekonstrukci na kvalitní bydlení. Chtěli by-
chom k tomu použít výhodné půjčky, které 
na tyto aktivity poskytuje obcím stát. Zásad-
ní totiž je, že obec na rozdíl od soukromého 
developera nepotřebuje rychlou návratnost 
prostředků s vysokou mírou zisku. V případě 

dlouhodobé nízkoúročené půjčky poskytnuté 
státem obci tak můžeme do budoucna držet 
nájmy na úrovni, jež je pro průměrné příjmo-
vé skupiny dobře zvládnutelná. Nehodláme 
nahradit trh. Pouze se postarat o to, aby i lidé 
s nižšími příjmy nemuseli mít obavy, že nebu-
dou mít kde bydlet. V kombinaci s vedením 
komunitní energetiky (viz článek na str. 6), by 
to měl být další příspěvek k tomu, aby Židlo-
chovice byly městem, v němž se dobře žije.

kvalitu stávající polikliniky. Ta je majetkem 
soukromé společnosti.

Poslední dva roky vedeme poměrně inten-
zivní rozhovory téměř se všemi lékaři, kteří 
na židlochovické poliklinice působí. Z těch-
to rozhovorů vyplývá, že stávající podmín-
ky jsou pro ně demotivující a hrozí, že nám 
začnou odcházet do jiných obcí a měst.

Tato skutečnost vedla k rozhodnutí, že 
město postaví novou moderní polikliniku. 
Mám radost, že záměr byl schválen všemi 
přítomnými zastupiteli na jednání 25. 5. 
2022. Nastala tak shoda v rámci všech poli-
tických uskupení v zastupitelstvu města Žid-
lochovice.

V rámci této velké stavební akce se samot-
né město zadlužovat nebude. Stavba poli-
kliniky bude fi nancována z úvěru městské 
společnosti, a ten bude postupně splácen z 
nájmů od lékařů. Odhadovaná částka na 
základě objemové studie činí 150 mil. Kč. 
Její splácení je odhadováno na 20 let. Je vel-
mi pravděpodobné, že na tento záměr zís-
káme také dotaci na stavbu nízkoenergetic-
kých veřejně prospěšných budov. V takovém 
případě se splácení ještě urychlí. 

Uvědomujeme si, že celý záměr vzbuzuje 
spousty otázek, jež budeme muset zodpo-
vědně řešit. Pro novou polikliniku je vyčle-
něn prostor v areálu bývalého letního kina. 
Projekt bude muset vyřešit dostatečnou 
kapacitu parkovacích míst. V tuto chvíli je ve 
hře několik variant, přičemž hlavní parkova-

cí místa by byla umístěna pod budovou. Dal-
ší otázka souvisí s náměstím. Dojde k jeho 
vylidnění? Rada města připravuje komisi, 
jež by měla být složená z architektů, socio-
loga, stavaře a podnikatelů, kteří by připra-
vili projekt-koncepci nové moderní podoby 
náměstí.

Co přinese nová poliklinika našim obča-
nům? Budou to zejména moderní zdra-
votnické služby v budově, která bude mít 
parametry umožňující moderní lékařství 
realizovat. Vznikne zde například moderní 
odběrová místnost, jež výrazně zkrátí čeka-
cí lhůty. Jeden pavilon bude určen pouze 
dětem. Zde bude kromě pediatrů také dět-
ská neurologie a kardiologie. Děti se tudíž 
nebudou potkávat s dospělými infekčními 
pacienty. Pro pacienty bude možnost jed-
nodenních infuzí i jednodenní chirurgie, 
což odlehčí mnoha pacientům cestování do 
Brna. Součástí stavebního projektu je i oddě-
lení magnetické rezonance. Již nyní jednáme 
s našimi lékaři, kteří se chystají tento přístroj 
zakoupit a v nové budově jej provozovat. 
Magnetická rezonance zajistí pro naše paci-
enty výrazně kratší čekací lhůty pro vyšetře-
ní. Je známo, že na vyšetření takového druhu 
se čeká běžně i tři měsíce. 

Kvalitní, moderní a dostupnou lékařskou 
péči si naši občané zaslouží. Nová polikli-
nika tohle vše nabídne a věřím, že společně 
s našimi lékaři a zastupiteli zvládneme tento 
potřebný projekt k radosti všech zrealizovat.

Zrekonstruovaná stará fořtovna s městskými byty / foto: redakce 
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 29. června 2022
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

Priority Auditu Family Friendly Commu-
nity takto:

úprava chodníků a zvýšení bezbariéro-
vosti pro vozíčkáře a osoby s pohybo-
vým omezením,
pravidelné fi lmové projekce (letní kino, 
Komunitní centrum),
zlepšení dostupnosti stomatologické 
péče,
tančírna,
lepší dopravní řešení nebezpečné hlavní 
křižovatky,
oprava Masarykovy a Komenského uli-

<

–

–

–

–

–

–

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

ce, lepší řešení křižovatky na Blučinu, 
napojení Masarykova – hlavní silnice, 
chodníky.

Kompletní přehled všech 21 schválených 
priorit naleznete na internetových strán-
kách www.zidlochovicelidem.cz.

ZM projednalo a vydává:
dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon) změnu č. VI územního plánu Žid-
lochovice jako opatření obecné povahy 
č. j. 1 /2022.

ZM rozhodlo:
poskytnout fi nanční příspěvek Hasičské-
mu záchrannému sboru JmK ve výši 1 mil. 
Kč na zpracování projektové dokumenta-
ce stanice HZS JMK v Židlochovicích se 
splatností v roce 2023.

<

<

RM 5. srpna 2022
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít nájemní smlouvu na nebytový pro-
stor o velikosti 29,24 m2 v budově č. p. 371 
na ul. Coufalíkovo nám. v Židlochovicích 
s fi rmou ATEC EKO spol. s r. o., Bezručo-
va 585, 667 01 Židlochovice, zastoupenou 
jednatelem Ing. Bronislavem Svobodou, 
IČ: 25532081, na dobu neurčitou s výpo-
vědní dobou 3 měsíce, za roční nájemné 
ve výši 7.200,– Kč s podmínkou provedení 
dohodnutých úprav. 

RM doporučuje ZM:
aby rozhodlo poskytnout peněžitý dar 
– všechny fi nanční prostředky získané 
veřejnou sbírkou s názvem „Ukrajina Žid-
lochovice“ právnické osobě Člověk v tísni, 
o. p. s. na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

<

<

úřad a v den voleb svoji okrskovou volební 
komisi, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky.

Volební okrsek č. 1
sál Komunitního centra,

Legionářská 950

obyvatelé ulic:
Masarykova, Palackého, Husova, 

Smetanova, Nerudova, Komenského, 
Meruňková, Malinovského, Legionář-
ská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíč-
kova, Sídl. Družba č. p. 666–668, č. p. 

690–703, Coufalíkovo nám., Žerotíno-
vo nábřeží, V Tratích, Dolní Sady, Vlky, 

Pastviska.

Volební okrsek č. 2
ZŠ Židlochovice, Tyršova 611

obyvatelé ulic:
Nádražní, Svratecká, Sportovní, Brněn-
ská, Kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, 

Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, 
Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezor-
tova, Joštova, Robertova, Janáčkova, 
nám. Míru, Sídl. Družba č. p. 651–665.

Volby do zastupitelstev obcí se odehrají už v září 
Voliči zvyklí volit v budově školy na Komenského ulici přijdou k volebním urnám 
nově do sálu Komunitního centra

V letošním roce nás čekají volby do zastu-
pitelstev obcí. Máme pro vás shrnutí něko-
lika důležitých informací. Volby do zastupi-
telstva města Židlochovice se uskuteční ve 
dvou dnech, a to 23. a 24. září 2022. Volební 
místnosti budou otevřeny tradičně v pátek 
od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 
do 14:00 hod.

I v letošním roce jsou stanoveny dva 
volební okrsky. 

Zde chceme upozornit voliče na jednu 
podstatnou změnu týkající se volebního 
okrsku č. 1. Voliči ve volebním okrsku č. 1, 
kteří byli zvyklí volit v budově ZŠ Komen-
ského, tentokrát půjdou volit do sálu Komu-
nitního centra, Legionářská 950. Pro voliče 
v okrsku č. 2 se nic nezmění, volební míst-
nost i v letošních volbách bude na ZŠ Židlo-
chovice, Tyršova 611. 

KDO MŮŽE VOLIT
Voličem je státní občan ČR, který nejpoz-

ději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci 
trvalý pobyt. Voličem je dále občan jiného 
členského státu EU, který nejpozději 24. 
září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý 

Mgr. Karolína Staňková
odbor vnitřní správy

pobyt nebo registrovaný přechodný pobyt a 
požádal o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 

tři dny přede dnem voleb, tedy nejpozději 
dne 20. září 2022. V případě, že volič nenajde 
hlasovací lístky ve své schránce, nebo v pří-
padě, že hlasovací lístky budou poškozeny, 
může si volič vyzvednout náhradní hlasova-
cí lístky na podatelně Městského úřadu Žid-
lochovice nebo přímo v době konání voleb 
ve volební místnosti.

JAK PROKÁZAT SVOJI TOTOŽNOST 
VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 

Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a státní občanství platným 
občanským průkazem, popřípadě platným 
cestovním pasem České republiky. Jde-li 
o cizince, ten se musí prokázat průkazem 
o povolení k trvalému pobytu nebo potvr-
zením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 
osvědčením o registraci). V případě, že volič 
neprokáže svou totožnost a státní občanství 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Voličům bude i v letošních volbách umož-

něno hlasování do přenosné volební schrán-
ky. Platí to však pro voliče, kteří pro to budou 
mít závažné, zejména zdravotní důvody. 
V takové situaci musí volič požádat obecní 

pátek 23. září 14:00–22:00 hod

sobota 24. září 8:00–14:00 hod
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Městská policie v červenci a srpnu: Dobrodružné léto

Během uplynulých dvou měsíců se událo mnoho věcí 
a zde jsou nejzajímavější z nich. Několikrát jsme zasaho-
vali při pomoci seniorům. Například 26. července přijali 
strážníci oznámení, v němž se dozvěděli, že oznamovatel-
ka nalezla starší ženu sedící před zdravotním zařízením. 
Tuto ženu v dobré víře odvezla na adresu, kterou jí senior-
ka sdělila. Jenže klíč do zámku nepasuje a žena stále tvrdí, 
že zde bydlí. Hlídka MP na místě události vykomuniko-
vala indicie potřebné ke ztotožnění paní a dále díky míst-
ní znalosti vyrozuměla rodinné příslušníky, kteří hlídce 
sdělili, že se jedná o klientku domova pro seniory, jež si 
následně paní převzali.

Na začátku prázdnin se strážníci zaměřili na dopravu, 
kde řešili prohřešky jak těch největších, tak těch nejmen-
ších účastníků silničního provozu. V průběhu letních 
prázdnin jsme doprovázeli hodové průvody v obcích a 
městech, kde působí MP Židlochovice.

První červencový den přijala hlídka MP Židlochovice 
oznámení o batoleti uvězněném delší dobu v rozpáleném 
osobním automobilu, které jsme za pomoci násilí z vozi-
dla vysvobodili.

V červenci jsme se společně s HZS Jihomoravského 
kraje a židlochovickými hasiči zúčastnili cvičení záchra-
ny osob na vodní hladině. Cílem bylo zdokonalit stávající 
dovednosti strážníků v této problematice. Cvičíme taktéž 
proto, že strážníci MP nebo OP mohou být v rámci ČR 
vysláni na pomoc na území obce, kde je vyhlášen stav 
nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu („kri-
zový stav“).

9. srpna přijala noční směna žádost o součinnost s PČR 
při pátrání po dítěti pohybujícím se s nožem po obci Žab-
čice. Dítě mělo údajně sebevražedné úmysly. Zájmová 
osoba byla hlídkami nalezena, ztotožněna, vyzvána k ode-
vzdání nože a následně jí byla přivolána ZZS JMK, která si 
dítě převzala do péče.

16. srpna v nočních hodinách přijala hlídka MP Žid-
lochovice oznámení z obce Žabčice, kde jí vyděšený muž 
sdělil, že se mu někdo dobývá do rodinného domu. Hlíd-
ka na místě nalezla zjevně silně podnapilého agresivního 
muže, jenž byl k zasahující hlídce vulgární a jeho agresi-
vita přerostla v odstrčení zasahujícího strážníka. No a pak 
to šlo rychle. Donucovací prostředky (chmaty-hmaty 
zakončené svedením na zem) a velké zjištění muže, že se 
takové chování nevyplácí.

18. srpna v podvečer přijala hlídka strážníků MP Žid-
lochovice oznámení o odcizeném jízdním kole. Hlídka se 
po zhlédnutí městského kamerového systému vydala pát-
rat do ulic, kde nalezla jednoho z dvojice aktérů a omezila 
ho na osobní svobodě. Ten pod tíhou důkazů sdělil totož-
nost osoby, která na jízdním kole odjížděla. V rámci koo-
perace s republikovou policií strážníci pro druhého aktéra 
poslali hlídku PČR, jehož celého překvapeného policisté 
zadrželi. Vzhledem k tomu, že odcizené kolo má hodnotu 
nad 10 000 Kč, celá událost spadá do kategorie trestného 
činu. 

U osoby omezené na osobní svobodě bylo strážníkům 
podezřelé její chování a pohyby. Tudíž byla pod taktovkou 
PČR provedena prohlídka osoby na přítomnost omam-
ných a psychotropních látek, a to s pozitivním výsledkem 
a v takovém množství, že čin opět spadá do kategorie 
trestného činu a spolupachatelství.

str. Bc. Petr Fajks
zástupce vedoucího MP Židlochovice

MĚSTSKÁ POLICIE ŽIDLOCHOVICE
Pohotovostní mobil: 604 290 319 (nepřetržitý provoz)

E-mail: mp@zidlochovice.cz
Facebook: Městská policie Židlochovice

Vyproštění dítěte uvězněného v uzamčeném voze / foto: MP Židlochovice

Nácvik záchrany osob z vodní hladiny / foto: MP Židlochovice

Pravidelné kontroly účastníků silničního provozu / foto: MP Židlochovice



6 Informace ze samosprávy / Školství MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Jak může město pomoci se zvládnutím růstu cen energií

Už několik let tvrdím, že ceny energií 
narostou tak vysoko, že to způsobí problémy 
řadě občanů. Nikdo však nečekal, že 
Rusko přepadne Ukrajinu, a to způsobí tak 
neuvěřitelně rychlý cenový šok. Může s tím 
město nějak pomoci? Rychlou pomoc musí 
v tomto případě zastat stát. Město však může 
pomoci v dlouhodobějším horizontu.

V průběhu několika let bychom rádi roz-
jeli projekt komunitní energetiky. Co tento 
pojem znamená? Představte si na chvilku, 
že jste vlastníkem nemovitosti. Na střechu 
domu si nainstalujete solární panely. Ty celý 
den vyrábí proud. Vy jste ale v práci, vaše 
děti ve škole, tím pádem se vaše spotřeba 

Ing. Jan Vitula
starosta města

blíží nule. Přebytečný proud pouštíte do sítě 
a distributor vám za něj dá pár haléřů. Něco 
mohou vyřešit baterky, ale i tak většinu vyro-
bené energie pořád odešlete distributorovi. 
Přijdete domů večer a energii potřebujete 
v době, kdy panely neprodukují vůbec nic. 
Spotřebováváte energii ze sítě a distributor 
si za ni žádá nehorázné peníze. A v takové 
situaci může pomoci zapojení do systému 
komunitní energetiky. V době, kdy nejste 
doma, je ve městě pořád mnoho domácnos-
tí, fi rem a úřadů, jež energii potřebují. Měs-
to, či spíše jím zřízená fi rma, od vás energií 
vykoupí v době, kdy ji vyrábíte, a prodá za 
rozumnou cenu těm, kteří ji ve městě spo-
třebují. Výsledek je zřejmý: pro obě strany je 
cena výhodnější než od distributora. Navíc 
je program vhodný i pro bytové domy. Pra-
cujeme na tomto systému už rok a půl, ale je 

bohužel legislativně nesmírně složitý. Přesto 
si myslím, že do dvou let by mohl být spuš-
těn.

Okamžitou pomocí občanům by moh-
lo být poradenství, které hodláme spustit 
počátkem října a které zahrnuje bezplat-
nou analýzu domácnosti ve vztahu k mož-
ným úsporám (včetně možnosti instalace 
fotovoltaik, zateplení atd.). Město už také 
poskytuje výhodné půjčky z fondu rozvoje 
bydlení na dofi nancování programu Zelená 
úsporám. Takže například pokud si pořídíte 
fotovoltaickou elektrárnu za 425 tisíc (cena 
včetně baterie), stát vám dá dotaci 200 tisíc, 
město výhodnou půjčku na dalších 200 tisíc 
a ze svého musíte doplatit pouze 25 tisíc. 
Z ušetřených peněz můžete splácet půjčku a 
při současných cenách nejpozději za pět let 
už jen vyděláváte.

Školní festival: Seznamte se s metodami a technikami výuky na základní škole

Dne 28. září proběhne v době od 9 do 12 
hodin Školní festival aneb Neučíme s ruka-
ma za zády.

Tento den mohou návštěvníci školy zhléd-
nout, jak v naší škole probíhá výuka. Uvidí 
projektovou výuku, skupinovou výuku, cen-
tra aktivit, robotiku, programování, výu-
ku s interaktivní tabulí, rozvoj sociálních 
kompetencí u žáků 1. stupně, únikové hry 
ve výuce, badatelské lekce, kreativní vykra-
jování ovoce a zeleniny, fyzikální pokusy, 
práce se šiframi a další mnohé aktivity běžně 
využívané ve výuce.

Srdečně zveme všechny rodiče a zájemce 
o moderní trendy ve vzdělávání.

Vladimír Soukop
ředitel 

Základní škola rozhodně neučí s rukama za zády, přijďte se podívat 28. září / foto: ZŠ

Prázdniny v mateřské škole: Indiánské léto                                          foto: R. Nováková



Komunitiní centrum: Novinkou letošního podzimu budou kurzy pro páry

Jde o osm večerů, které začínají večeří při 
svíčkách. Následuje přednáška na jedno 
z témat kurzu. Jádrem večera je diskuze 
v párech (pouze ve dvojicích), příjemná 
hudba vám zajistí soukromí.
Kurz může být přínosný jak pro páry, které 
se cítí v partnerském vztahu harmonicky, 
tak i pro partnery, kteří by rádi některé věci 
změnili. Osm setkání znamená osm večerů, 
kdy si mohou partneři udělat čas opravdu 
jen sami na sebe. I z tohoto důvodu bude 
v rámci Komunitního centra zajištěno hlídá-
ní dětí v přilehlé herničce.

Tomáš Klášterecký
Komunitní centrum

Cena za jeden večer pro celý pár je 650 Kč. 
V této ceně je obsluha, večeře, zákusek a 
káva. Účastníci nehradí lektorné, pronájem 
prostor, hlídání dětí ani tematické brožu-
ry manželských večerů. Kapacita kurzu je 
12 párů. 

Přihlášky:
tomas.klasterecky@zidlochovice.cz

tel. 737 764 112

Více informací:
www.zidlochovicelidem.cz

v sekci Projekty/Manželské večery.

7Život ve městěwww.zidlochovice.cz

V pondělí 19. září se v sále Komunitního centra uskuteční první setkání tzv. „Manželských večerů“. Kurz vznikl v Anglii, dnes 
se již koná ve 120 zemích na světě a je určen pro každý pár v dlouhodobém vztahu. Pro přihlášení do kurzu není podmínkou 
uzavřené manželství.

ARTETERAPIE

sudé úterý 16:00–18:00 hodin

Mgr. Jana Surovcová
tel.: 737 748 410

DOUČOVÁNÍ

pondělí–pátek, dle dohody

Ing. Mgr. Zuzana Čukanová
tel.: 737 707 199

VESELÝ HÁČEK

čtvrtek 14:30–16:30 hodin

Ing. Mgr. Zuzana Čukanová
tel.: 737 707 199

PASTELKA | děti 6–15 let

čtvrtek 15:00–17:00 hodin

Ing. Mgr. Zuzana Čukanová
tel.: 737 707 199

PASTELKA | děti 3–6 let

středa 15:00–17:00 hodin

Ing. Mgr. Zuzana Čukanová
tel.: 737 707 199

ZPÍVÁNKY

středa 17:00–18:00 hodin

Iva Šebestová
tel.: 774 643 374

Aktivity Komunitního centra v novém školním roce pokračují

Ing. Mgr. Zuzana Čukanová
Komunitní centrum

Tajemnice Městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pozice:

Samostatný odborný referent stavebního úřadu

Zájemci se mohou přihlásit do 30. září 2022.
Informace: Ing. Milan Komenda, tel.: 547 428 760.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách města 
www.zidlochovice.cz v sekci Aktuality. 

oznámení

Po prázdninové pauze pro vás Komunitní 
centrum opět zahajuje pravidelné kroužky. 

Výtvarný kroužek Pastelka pro menší 
i pro větší děti. Zveme stávající účastníky 
i nové zájemce o výtvarné činnosti, vítáni 
jsou i rodiče! Začínáme ve středu 14. září.

Pokračuje také kurz háčkování Veselý 
háček. Přijďte se naučit něco nového nebo se 
podělit o své zkušenosti. 

Podle potřeb žáků základní školy bude 
i v tomto školním roce probíhat doučování 
předmětů, především matematiky, angličti-
ny a češtiny.

Od 15. září také pokračuje kroužek zamě-
řený na hudební a pohybové aktivity, lidové 
písně a tanečky Zpívánky pro děti. 

Počínaje 4. říjnem bude probíhat Arte-
terapie pro dospělé, využívající výtvarnou 
tvorbu k podpoře zdraví a seberozvoje.

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie

ve čtvrtek 15. září 2022 v době od 7:30 do 12:30 hodin
Vypnutá oblast: ul. Brněnská od Vojkovic po č. p. 212 a 705,

ul. Dvořákova od Brněnské po Kpt. Rubena,
ul. Jiráskova od Kpt. Rubena po č. p. 598 a 575,
ul. Kpt. Rubena od Brněnské po č. p. 445 a 544.

Odběratelská trafostanice Židlochovice Žižkov – lokální distribuce Ezamont.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 
nebo navštivte www.egd.cz.



Slovní hodnocení a bloková výuka:
Pilotní program pro primu v příštím školním roce

Příprava změny systému výuky naznaču-
je váš postoj k současnému systému škol-
ství. Potřebuje školství zásadní změnu? 

J. Vybíral: Nemám tento názor úplně od 
začátku svého učitelování, během pedagogic-
ké praxe jsem si k tomu ale postupně došel. 
Řekl bych, že jsme se zafi xovali v určitém 
systému, který považujeme za jediný správ-
ný, protože je odzkoušený a nějak funguje. 
Časem jsem ale dospěl k přesvědčení, že 
v určitém smyslu je již tento systém přežitý 
a je potřeba ho renovovat. 

Naše generace je v něčem stejná jako před-
chozí a v něčem se samozřejmě proměňuje, 
toto vždy platilo a bude platit. Reakce na 
proměňující se svět je nutný předpoklad dal-
šího rozvoje a týká se to samozřejmě i oblasti 
školství. Je tedy třeba se pohnout, abychom se 
lépe přizpůsobili novým podmínkám. Navíc 
jsem dospěl k závěru, že změna by měla začít 
odspodu, ze samotných škol. Pokud bude-
me čekat na ministerstvo, může se z toho 
stát běh na velmi dlouhou trať. Nyní myslím 
nastal správný čas do toho říznout.

Co máte například na mysli?
JV: Děti se těší do první třídy a stejně tak 

se těší i na gymnázium, těší se na novou ško-
lu, nové společenství. Často mám ale pocit, 
že to nadšení v nich nejpozději po několika 
měsících stávajícím systémem výuky udu-
síme. Je to na nich vidět, mnohdy chodí po 
škole vyčerpaní a s nechutí, protože jsou pod 
tlakem zahlceni informacemi, se kterými 
se ale už často dál nijak nepracuje. Přehna-
ný dril a prosté vršení vědomostí bez jejich 
následného používání jednoznačně tlumí 
kreativitu. Učivo by mělo být nástrojem, uči-
tel pak průvodcem. 

Co podle vás na současném systému 
výuky nevyhovuje?

E. Pataki: Přišli jsme každý z různých škol, 
s různými poznatky, některé věci jsme ale 
viděli od počátku stejně.  Silně jsme si uvě-
domovali, že gymnázia jsou nejzkostnatělej-
ší část školského systému. Uvědomili jsme si 
a dokázali si pojmenovat to, že nám učite-
lům již nevyhovuje, jak to děláme, že se stále 

Milena Moudrá
redaktorka

honíme za tím odučit velké množství infor-
mací a faktů. Začali jsme přemýšlet a sou-
středit se na to, jak systém změnit, aby škola 
studentům přinášela něco víc. Aby to nebylo 
tak, že přijdou do školy, odsedí si to pasiv-
ně v lavicích a ze školy odejdou jak ztahané 
mrtvolky. A také mě trápila bariéra mezi 
námi navzájem. Často byl ten vztah mezi 
žáky a učiteli, jako by to bylo oni versus my. 
Rád bych, aby nás všechny ve škole netlačily 
stresy, známky, testy... Rád bych, aby v našem 
vztahu bylo zřejmé, že jsme na stejné lodi, 
a aby žáci věděli, že jsme tady pro ně, že jsme 
tu spolu. Aby tu byla sounáležitost a společ-
ná cesta za jedním společným cílem, radosti 
z vědění a kritického přemýšlení nad světem, 
a to ne kvůli známkám. 

Je učitelský sbor s vašimi úvahami o změ-
ně v souladu?

JV: Na poradách se setkaly dva postoje: za 
prvé, že stávající systém je správně, vyrost-
li jsme na něm, tak nač ho měnit. Ale jak 
poznamenala jedna kolegyně, a tudíž dru-
hý názor je, že jsme víceméně úspěšní spíše 
navzdory tomuto systému než díky němu, 
proč tedy nezkusit něco nového? 

Chtěl bych zdůraznit, že bychom rádi pro-
měnu tam, kde to dává smysl, nejde nám 
ale o absolutní revoluci. Ne úplně všechny 
tradiční věci se musí odbourat, jen se musí 
používat v míře, která pomáhá a která je při-
rozená a správná. Frontální klasická výuka je 

sama o sobě vlastně do určité míry v pořádku. 
Ve všech předmětech musíte jednou za čas 
dojít k tomu, že něco vysvětlujete a potřebu-
jete, aby žáci byli zticha, poslouchali a něco 
si zapsali. Když se to ale děje neustále a tento 
způsob výuky převažuje ve všech hodinách, 
tak nutně přichází vyčerpání a nechuť.

Zahrnují připravované změny styl hod-
nocení, odbourá se tolik diskutované 
známkování?

EP: Ano, je to jeden z momentů. Protože 
známky jednak neodrážejí skutečnou úro-
veň vědomostí či dovedností žáka a také 
žádným způsobem neříkají žákovi, co mu 
jde a nejde, co má udělat pro to, aby se 
v něčem zlepšil, nepopisují, co je pro žáka 
žádoucí udělat v následujících krocích, aby 
se v něčem zlepšil, zdokonalil. Dám příklad: 
Vy teď máte kávu na stole, kterou jsem Vám 
připravil… Co mi za ni dáte? Jedničku, dvoj-
ku… pětku? 

red:  Káva je dobrá.
EP: No, takže za tři?
red: Ne. Ve smyslu známky to je málo, 

káva mi chutná, krásně voní.
EP: Tady vidíte sama, že ve skutečnosti čís-

lo nic neřekne.
A toto bychom chtěli změnit. Ze zákona 

jsme povinni na konci pololetí a na konci 
roku vystavit vysvědčení jako výsledné hod-
nocení.

Židlochovické gymnázium se s počtem osmi tříd řadí do kategorie menších škol. Výhodu takto malých škol vidí ředitel Mgr. 
Jan Vybíral a jeho zástupce Mgr. Eduard Pataki v snazší komunikaci a spolupráci jak v běžném pracovním dni, tak i při zavádě-
ní novinek do systému výuky. O novinkách, které vedení školy chystá, pojednává následující rozhovor.  Změnu systému výuky 
připravuje Gymnázium Židlochovice pro třídu primy ve školním roce 2023/24.
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Zleva: Mgr. J. Vybíral, ředitel, a Mgr. E. Pataki, zástupce ředitele, na zahradě gymnázia / foto: M. Moudrá

pokračování na další straně >>

„Učivo by mělo být nástro-
jem, učitel pak průvodcem.“
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Pro pokrok žáka, který se něco učí, a před-
pokládáme, že se to chce naučit (jako třeba 
hrát hokej), není důležitá známka během 
toho procesu. On ale potřebuje vědět, co 
udělal špatně a co má udělat jinak, aby se 
dostal k tomu, že bude hrát jako Jágr. 

Naším cílem je přistoupit ke změně způ-
sobu průběžného i závěrečného hodnocení, 
které by lépe vedlo žáka k jeho zlepšení, pro-
tože to samotné číslo 1–5 je nevypovídající. 
Můžu usuzovat, že když je to za 3, je to upro-
střed, tak nejsem ani špatný, ani dobrý, ale 
co s tím? Jakou to má výpovědní hodnotu? 
Toto nám rezonuje v hlavách, když přemýš-
líme o změně hodnocení.

JV: Změna způsobu hodnocení je velmi 
kontroverzní téma, nese s sebou hodně názo-
rů a přináší spoustu komplikací. My jsme se 
ale rozhodli, že do toho zkusíme jít, protože 
když neuděláte změnu v hodnocení, tak se 
staré vzorce a mechanizmy budou pořád 
vracet. Dokud v hlavách žáků i kantorů 
zůstane známkování jako ten nejdůležitější 
produkt výuky, okolo kterého se vše točí, 
zůstane vzdělávání z velké části jen nástro-
jem pro získávání klasifi kace. To nechceme. 
Takže se známkování musíme vzdát… Ne 
musíme, my se ho chceme vzdát.

Jaký formát hodnocení připravujete?
EP: Zjednodušeně řečeno, žáci budou po 

měsíci až dvou procházet blokovým zjišťo-
váním v jednotlivých předmětech, z které-
ho vzejde slovní informace typu, kam až se 
v učivu a dovednostech kdo dostal, co mu 
jde, co nejde, co a jak splnil.

Než se však dojde k tomuto výsledku 
blokového zjišťování, budou žáci průběžně 
dostávat informace právě o tom, co a jak dál 
mají dělat pro svůj pokrok (tedy tzv. forma-
tivní hodnocení), aby na konci tohoto blo-
kového zjišťování byli v rámci svých indi-
viduálních možností co nejúspěšnější. Tato 
slovní hodnocení se pak stanou vstupem pro 
pololetní a závěrečná vysvědčení. 

V některých hodinách už je závan změn 
citelný. Také Vy, pane Pataki, máte své výji-
mečné metody. Daří se Vám v dětech pro-
bouzet zvědavost a odbourat pasivitu, aby 
děti neodcházely ze školy, jak mrtvolky? 

EP: Obecně bych řekl, že jako učitel sám za 
sebe cítím, že mě mé pedagogické studium 
pro praxi připravilo sice odborně (předmě-
tově), ale po stránce pedagogické a didaktic-
ké ne zcela důkladně. A mám-li být upřím-
ný, po stránce pedagogické a didaktické jde 
u mne do jisté o pokus-omyl, kdy jen z praxe 
mohu usuzovat, které metody zabírají lépe či 
hůře. Tady vidím obecně problém s přípra-
vou budoucích učitelů.

Snažím se, aby např. výklad látky byl roz-
víjející se příběh, kdy se stačí chytit na začát-
ku a zbytek se už jen logicky nabaluje. Radu-
ji se, když se žáci v hodině ptají, mají řadu 
otázek, jsou zvídaví. Moje ideální hodina je 

vlastně celotřídní společný rozhovor. Já, jako 
učitel, nejsem ve škole od toho, abych žákům 
přečetl nebo odvykládal učebnici, to mohou 
přeci udělat sami. Já jsem tady proto, abych 
k tomu přidal nějakou přidanou hodnotu, 
abychom se zabývali těžko pochopitelnými 
tématy, abychom se bavili o zajímavostech 
či komplikovaných souvislostech, aby v tom 
nebyla ta nepřeberná hromada jednotlivostí, 
které jim zatěžují hlavu. Pochopení koncep-
tu a souvislostí a rozvoj určitých dovedností 
je myslím to hlavní, co by měla výuka žákům 
přinášet. Musím přiznat, že se mi však často 
tato idea naplňovat nedaří.

Jestli to dobře chápu, debata by měla 
vyprovokovat děti, aby opustily pouhé 
drilování informací. Souhlasíte, že dnešní 
děti neumějí o věcech přemýšlet a infor-
mace jen hrnou do hlavy? 

JV: Zpětnou vazbu vnímám z vysokých 
škol. Poskytujeme jim studenty, kteří nemají 
problém se tzv. naučit skripta na zkoušku. 
Z toho také pramení častý názor, že na střed-
ních školách nemůžeme učit jinak, protože 
tuto „dovednost“ budou žáci potřebovat dále 
na VŠ. S tímto argumentem ale nesouhla-
sím. Drilování informací určitě do procesu 
vzdělávání v omezené míře patří, mnohem 
důležitější však je přemýšlet v souvislostech, 
informace umět používat, spolupracovat a 
výsledky své práce prezentovat. Věřím, že 
pro budoucnost našich dětí jsou tyto kom-
petence opravdu zásadní. 

Osobně jsem navíc zastáncem i toho, že už 
na gymnáziu, zvláště pak na vyšším stupni, 
musíme tíhnout k co možná největší samo-
statnosti studentů. Čím větší míra samo-
statnosti a schopnosti vnitřní motivace, tím 
jednodušší to pro ně bude na vysokých ško-
lách. Máme 100% úspěšnost přijetí našich 
studentů na vysoké školy, to samo o sobě 
ovšem v dnešní době nemá tu nejdůležitěj-
ší výpovědní hodnotu. K čemu vám je, že 
jste přijati na VŠ, když pak ukončíte studi-
um hned v prváku? Narazíte totiž na realitu 
toho, že už se o vás nikdo nestará, nemůžete 
se opřít o servis, na jaký jste byli zvyklí. Ano, 
jsme rodinnou školou a rodinný přístup je 
v pořádku, musíme ale zároveň myslet na to, 
že příliš starostlivosti a péče může být někdy 
i na škodu. 

Mezi řečí padlo slovo „bloková výuka“. 
Je to jedna z forem připravovaných změn, 
co si máme představit?

JV: Není to nic složitého, na řadě škol se 
výuka v blocích již používá. Pokusím se 
vysvětlit na konkrétním příkladu. Představ-
te si přírodovědně zaměřený den ve škole. 
Začnete dvouhodinovým blokem zeměpisu, 

následuje blok biologie. Předměty už nebu-
dou v rozvrhu samostatně stojící a se svojí 
uzavřenou náplní, budou naopak protnuty 
společným tématem a činnostmi. Dále při-
pojíte třeba angličtinu, která bude také sou-
viset, např. používanými slovíčky. Do tohoto 
konceptu se dá vhodně zařazovat také meto-
da tandemové výuky (učíte ve dvou a dopl-
ňujete se) nebo metody CLIL (v různé míře 
dle možností používaní cizího jazyka v běž-
ných hodinách). Jde o to, že v pracovním 
životě přece také běžně vykonáváme určitou 
činnost kontinuálně, dlouhodobě a v návaz-
nostech, proč by to tak tedy nemělo být i ve 
škole?  

EP: Ani život se neodehrává v předmětech, 
život je syntéza. I v zeměpise potřebujete 
počítat, musíte umět správně používát velká 
písmena, měkká a tvrdá i či dobře vyjádřit 
myšlenku. Blokovou výukou chceme opustit 
současnou tak trochu průmyslovou výuku a 
uzavřenost jednotlivých předmětů. 

Jste připraveni zavést změny?
EP: Myšlenky zpracováváme už rok, 

spousta námětů přišla i ze strany našich 
učitelů. Navštívili jsme mnoho různých škol 
a vybírali si, co se nám líbí a vyhovuje naší 
představě, viděli jsme spoustu alternativních 
škol v praxi. Teď ty zkušenosti a naši 
představu potřebujeme učesat, protože tam je 
spousta věcí, které se musí dát do souvislosti, 
aby byly dobře pochopeny zvenku. Základní 
nosná idea je celkem jednoduchá. Realizace 
je komplikovanější a všechny předpisy, 
do kterých se musíme vejít, nám to trošku 
ztěžují. 

V současnosti jsme trochu zakletí v tom, 
jak naplnit požadavky zákona a souvisejících 
vyhlášek, které se věnují hodnocení žáků a 
závěrečnému hodnocení, tedy i vysvědčení. 

JV: Já věřím, že to jde. Že to jde udělat tak, 
abychom se z toho nezbláznili a zároveň to 
dávalo smysl. Na začátku nás to samozřej-
mě bude všechny trochu bolet. Protože když 
máte něco zaběhlého a chcete z toho vystou-
pit, tak to je vždycky problematické. Doufám 
však, že se za rok ohlédneme a řekneme si, že 
to stálo za to a můžeme toto směřování dále 
rozvíjet a rozšiřovat. 

Změny budou pilotně aplikovány ve třídě 
primy ve školním roce 2023/24.

Děkuji za rozhovor.

„Mnohem důležitější je
přemýšlet v souvislostech.“

„Ano, jsme rodinnou školou a 
rodinný přístup je v pořádku, 

musíme ale zároveň myslet 
na to, že příliš starostlivosti 
a péče může být někdy i na 

škodu.“
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Přátelství se slovenským městem Gbely stále pokračuje

Po dvou letech, kdy všechna společná 
setkání komplikovala covidová epidemie, 
se nám konečně podařilo uspořádat náv-
štěvu gbelských seniorů u nás v Židlocho-
vicích. Záměrně jsme vybrali termín shod-
ný s Meruňkobraním, abychom přátelům 
z Gbel ukázali jedinečnou atmosféru této 
akce. 

Členky komise pro občanské záležitosti 
připravily celodenní program s posezením 
a občerstvením v sokolovně. Zájem o setká-
ní byl ze strany Gbel opravdu velký, přijelo 
na padesát seniorů, rád přijel i starosta Gbel 
Ing. Jozef Hazlinger a paní tajemnice Ing. 
Nataša Londarevová. 

Společně jsme strávili hezký den, prošli 
náměstí plné stánků, prohlédli Komunitní 
centrum a městský sad, poseděli při pestrém 
programu na náměstí, návštěvníci si pochut-
návali na meruňkových knedlících. Před 
horkem jsme se schovali do sokolovny, kde 
návštěvníky pozdravil starosta města Židlo-

Mgr. Lenka Brázdová
Pečovatelská služba Židlochovice

Gbelští a židlochovičtí senioři před sokolovnou / foto: L. Tesařová

chovic Ing. Jan Vitula a tajemnice Mgr. Iva-
na Kejřová. Uskutečnilo se zde také společné 
setkání se židlochovickými seniory.

V odpoledním programu nám zazpívali 
a zatančili členové spolku Kanava. K tanci 

a poslechu hráli až do pozdního odpoledne 
manželé Kusákovi z Měnína. Po společném 
focení, předání drobných dárečků a pozvání 
do Gbel na příští rok jsme se rozjeli nebo jen 
rozešli do svých domovů.

Prázdninový týden s keramikou: Dětem se práce s hlínou velmi zamlouvá

V letošním roce pořádalo Sdružení Židlochovice již po několikáté 
týdenní keramický tábor pro děti. Zúčastnilo se dvacet jedna dětí, 
odborné vedení zajistil keramik Pavol Kovarčík z Vojkovic a organi-
začně Květa Vašíčková.

Děti během týdne pracovaly s keramickou hlínou, učily se točit 
na keramickém kruhu, vyškrabávaly ornamenty na misky a hrníčky, 
glazovaly svoje výrobky. Kromě práce v dílně stihly vycházky po Žid-
lochovicích, koupání v bazénu a grilování špekáčků. Po týdenní práci 
s hlínou si v sobotu navečer děti doběhly do keramické dilny, kde na 
ně čekaly již vypálené výrobky, které si odnesly domů.

Úsměvy na tvářích dětí vypovídaly za vše a my jsme moc rádi, že 
jsme s dětmi strávili příjemný týden.

Květa Vašíčková
Sdružení Židlochovice

Příměstský tábor s keramikou je u dětí velmi oblíbený / foto: K. Vašíčková

Jižní Morava čte: Soutěžíme s knihovnou

Jednotlivé kategorie literární, výtvarné a 
volné tvorby jsou určeny nejen jednotliv-

Bohumila Pavková
knihovnice

cům, ale i kolektivům dětí. Všechny soutěžní 
práce můžete odevzdávat osobně v knihov-
ně nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
knihovny do 31. října. Vyhlášení výsledků 
proběhne koncem listopadu. Projekt je spo-
lufi nancován Jihomoravským krajem.

Více informací vám rádi poskytneme 
v knihovně nebo je můžete nalézt na 

webových stránkách projektu
www.jiznimoravacte.cz. 

Městská knihovna Židlochovice vyhlašuje od 5. září sedmý ročník literární, výtvarné a audiovizuální soutěže pro děti a mládež 
Jihomoravského kraje od 4 do 15 let, tentokrát na téma „Co vypráví voda“.
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Svátek svatého Václava letos oslavíme opět hudbou

Koncert k poctě sv. Václava je zaměřen na 
duchovní odkaz významného českého knížete 
a patrona českých zemí. Jeho nezastupitelná 
role státníka, hledajícího vždy pokojné řešení 
konfl iktů, mu vysloužila i titul patrona míru.

První polovina koncertu je věnována čes-
ké duchovní tvorbě, která odráží spiritualitu 
Václava, muže hluboké víry, hledajícího svou 
vnitřní sílu v oběti života Ježíše Krista, v jeho 
utrpení za spásu světa. Václav se často účastnil 
bohoslužeb, přisluhoval přímo při oltáři a byl 
velkým ctitelem Panny Marie. 

Zazní například skladby Pavla Křížkovské-
ho – Ave Maria, Otče náš a chybět nemůže 
chorál Svatý Václave.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Další část koncertu je složena z černošských 
spirituálů, které vypráví o životě velkých pro-
roků Starého zákona, jakými byli např. Eliáš, 
Daniel nebo Mojžíš. Pro Václava, který znal 
obě části Bible, Starý i Nový zákon, byli jistě 
příkladem následování na cestě za ideálem 

Mužské vokální kvarteto Q VOX (čtyři hlasy) z Brna / foto: Q VOX 

Zeptali jsme se: Projekt křížové cesty na Výhoně

V květnovém čísle Zpravodaje byla zve-
řejněna informace o připravovaném pro-
jektu křížové cesty. Před budovou fary už 
dnes stojí jedno zastavení křížové cesty. 
Jde o druhé zastavení. 

Na naše otázky odpovídá místostarosta 
Ing. Tomáš Šenkyřík, iniciátor projektu.

Proč jste začali právě zastavením dru-
hým?

Jedná se o motiv, který se bude v rámci 
dalších zastavení obdobně variován. Při rea-
lizaci druhého zastavení si tvůrci potřebovali 
odzkoušet technologii lití betonu. Z technic-
kého hlediska se nejedná o zcela jednodu-
chou záležitost. 

Budou všech čtrnáct zastavení ve stej-
ném duchu?

Ano, hlavními motivy je kříž jako symbol, 
který je možno vnímat v mnoha rovinách, a 
koule, jako symbol dokonalosti.

Kolik bude zastavení křížové cesty, kde 
bude první a kudy povede?

Bude celkem 14 zastavení, tak jak je to 
dáno již několik set let. První zastavení je 
plánované na náměstí a mělo by jít o dvě 
polokoule postavené proti sobě.

redakce

Cesta bude víceméně kopírovat cestu na 
rozhlednu a bude končit v blízkosti již insta-
lovaného kříže na vrcholu Výhonu.

Jaký materiál bude použit?
Jedná se především o beton a železo, tedy 

materiál, který je schopen odolat počasí i ča-
su. Čemu ale odolat nedokáže, je vandalis-
mus.

Bude možné vidět návrhy dalších zasta-
vení?

Uvažujeme o malé výstavě fotografi í a skic, 
kterou budeme instalovat přímo v kostele.

Jak bude projekt křížové cesty fi nanco-
ván?

Zastavení, které jsme nyní realizovali, bylo 
fi nancováno Jihomoravským krajem. Další 
zastavení bychom rádi fi nancovali z darů a 
sbírek. K tomu plánujeme ještě uskutečnit 
nějaké akce. 

T. Šenkyřík při instalaci druhého zastavení křížové cesty u fary / foto: M. Moudrá

Posvěcení druhého zastavení
křížové cesty

18. září v 10:30 hodin
před farou v Židlochovicích

Neděle 25. září v 16:00 hodin
kostel Povýšení sv. Kříže

Vstupné 150 Kč, senioři/studenti 110 Kč.
Předprodej na Informačním centru,

doprodej na místě

Kristova Blahoslavenství: „Blahoslavení tvůrci 
pokoje, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“
Vystoupí mužské vokální kvarteto Q VOX: 
Petr Julíček (tenor), Tomáš Badura (tenor-
baryton), Tomáš Krejčí (baryton) a Pavel Maš-
ka (bas). Na varhany hraje: Martin Jakubíček.
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V sokole se hýbou hezky česky. Hlasováním podpoříte získání dalších pomůcek

Rok se sešel s rokem a my jsme opět zapo-
jeni do akce na podporu sportovních týmů, 
která nese krásný název „Hýbeme se hezky 
česky“. Letos se tato akce netýká jen dět-
ských týmů, ale všech věkových kategorií, 
proto jsme do soutěže přihlásili celý oddíl 
všestrannosti. 

V tomto oddílu se děti v sokolovně hravou 
formou učí nejen základy gymnastiky a atle-
tiky, ale i jiných sportů. V rámci všestran-
nosti máme pro děti i oddíl stolního tenisu 
a fl orbalu. Mladší ženy cvičí dvakrát týdně 
aerobik. Pro ženy, jež si už na takto rychlé 
cvičení netroufnou, nabízíme dvakrát týdně 
kondiční cvičení vhodné pro seniorky. Spe-
ciální skupinu tvoří cvičenci hromadných 
skladeb, kteří nacvičují společné pohybové 
skladby nejen na všesokolské slety, ale i na 
mezisletové akce, jako byl například letošní 
Sokolgym. Pravidelně reprezentují Sokol a 
Českou republiku na světových gymnaestrá-
dách. 

Využíváme veškeré nářadí a náčiní, které 
máme k dispozici a zařazujeme i netradič-
ní pomůcky – krásné pohybové hry se dají 
vymyslet i s kolíčky, pexesem nebo kusem 
kartonu. Mezi dětmi patří mezi nejoblíbe-
nější činnosti zdolávání opičí dráhy. Rádi by-
chom navýšili počet členů dětských oddílů a 

Ing. Dagmar Kratochvílová
MVDr. Jana Rylichová
T. J. Sokol Židlochovice

zatraktivnili dětem pohyb pořízením dalších 
pomůcek, případně obnovili stávající nářa-
dí, jež je mnohdy již zastaralé. Vzhledem 
k tomu, že všestranné cvičení je základem 
pro všechny sporty a rovnoměrně procvičí 
celé tělo, je to to nejlepší, co můžeme nabíd-
nout nejen dětem, ale všem věkovým skupi-
nám.

Tomuto našemu týmu se podařilo postou-
pit do druhého kola soutěže „Hýbeme se 
hezky česky“ v našem mikroregionu.

Druhé kolo bude probíhat tak, že v období 

od 1. do 27. září budou zákazníci PENNY 
moci hlasovat na příslušné prodejně pro 
jednoho ze soutěžících, který postoupil do 
dalšího kola v mikroregionu. Hlasovat se 
bude pomocí útržku účtenky, který zákazník 
dostane, pokud nakoupí v hodnotě 100 
Kč a více. Tento útržek je určen výhradně 
k hlasování v soutěži, zákazník jej vhodí do 
hlasovacího boxu soutěžícího, pro něhož 
hlasuje.

Moc prosíme, pomozte našemu týmu zví-
tězit!

Všestranné cvičení je základem pro všechny sporty / foto: T. J. Sokol

Ženy (v) září: Na večer plný inspirací zve Bystrá Židle

Čeká vás vystoupení orientálních tanečnic 
ze skupiny Raks Sultana, která sklízí úspěchy 
v domácích i zahraničních soutěžích a jedna 
z jejích členek, paní Kateřina Cachia, je ze 
Židlochovic. Věnují se orientálnímu tanci 
v egyptském stylu a také jeho fúzím, před-
staví i choreografi i moderního orientálního 
tance. Uvidíte skupinová i sólová vystoupe-
ní plná ženské energie, nápadných kostýmů 
a rekvizit. Na konci si s nimi prvky tanců 
můžete vyzkoušet.

Další aktérku večera Slávku Mžíček a její 
Kouzla šatníku asi není třeba v Židlochovi-
cích moc představovat. Slávka se pro tento 
večer nechá inspirovat několika ženami růz-
ného věku a tvarů a předvede vám na nich, 

redakce co všechno může znamenat ženskost. A také 
se zaměří na to, že osobitý styl nemá jiné hra-
nice než váš vlastní názor.

Modelkami se na jeden večer stanou ženy 
různého věku – od dívek, které se s vlastní 
ženskostí teprve seznamují, až po zralé osob-
nosti. Mnohé z nich uvidíte v rámci večera ve 
více rolích – tanečnice, vinařka anebo obslu-
ha se na chvíli stane modelkou, na niž se 
upíná pozornost. Slávka na jejich modelech 
předvede, jak jejich osobitý styl podtrhnout 
a zdůraznit.

Samozřejmě, že nebudeme sedět „na 
sucho“. Vinařství Měřínský vám představí, co 
je u nich nového. Určitě dojde i na kvevri, pet 
naty a po deci můžete ochutnat, co u Měřín-
ských za poslední roky uzrálo.

Vstupné 100 Kč pokryje náklady na ces-
tovné hostů. Doporučujeme rezervaci míst.

Září je u nás, co žijeme „pod Výhonem”, patrně nejkrásnější měsíc. Pojďte s námi v pátek 16. září večer oslavit nejen krásu babí-
ho léta, ale také tvůrčích a zajímavých žen do Bystré Židle.
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S judem do Chorvatska, na soustředění i do nové sezóny
Nábor proběhne opět v září

Na začátku školního roku 2021/2022 
proběhl nábor dětí. Dětí se přihlásilo opět 
mnoho, proto byly rozděleny do dvou nábo-
rových skupin. V současné době navštěvuje 
oddíl Judo Orel Židlochovice přes 170 dětí 
a dospělých, rozdělených do osmi skupin 
podle věku a výkonnosti. Každá skupina má 
trénink 2x až 3x týdně.

Přibližně každý měsíc jezdí děti podle 
věkových kategorií na různé turnaje a sou-
těže po celé republice. Někteří naši judisté 
posbírali na soutěžích potřebné body, aby se 
mohli zúčastnit MČR, které se bude konat 
na podzim. Na velkých cenách, oblastních 
a krajských soutěžích naši judisté získali 
nespočet medailí. 

Mezi oblíbené patří i turnaje v cizině. 
Letos v květnu jsme se společně s oddílem 
z Prostějova vydali na mezinárodní turnaj do 
rakouského Zeltwegu. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 12 národností, což značí opravdu 
kvalitní a našlapanou konkurenci. I přesto se 
nám zde podařilo získat dvě cenná pódiová 
umístění. Sára Krčmářová vybojovala první 
místo a Petr Štoček obsadil krásné třetí mís-
to. Také jsme měli několik 4. a 5. míst a tři 
7. místa. Rozhodně jsme zde po sobě zane-
chali českou stopu a posbírali mnoho zku-
šeností, které určitě brzy zúročíme na naší 
české půdě.

Začátkem června jsme se také zúčastni-
li mezinárodního turnaje v Chorvatsku ve 
městě Rijeka, kde jsme měli opět možnost 
poměřit své síly v mezinárodním měřítku. 
Turnaje se zúčastnily kluby z Chorvatska, 
Slovinska, Maďarska, Česka, Itálie, Srbska, 
Bosny a Hercegoviny a z Izraele. Z celkové-
ho počtu našich 18 závodníků se nám zde 
podařilo vybojovat neuvěřitelných devět 
pódiových umístění! Bronzové medaile se 
podařily získat Anežce Holubové, Sophii 
Maradové, Viki Dutkové, Ester Zlámalové 
a Eriku Žižlavskému. Na stříbrnou medaili 
po krásném výkonu dosáhl Adam Nestrojil a 
Jana Vitulová. A první místa, na tomto velmi 
obsazeném turnaji, vybojovali Katka Dutko-
vá a Petr Štoček. 

Turnaj hodnotíme velmi kladně, neboť 
jsme zde nasbírali hodně zkušeností, zrekre-
ovali se, a především zase o něco více stmelili 
náš judistický kolektiv. Jednalo se o poslední 
turnaj před prázdninami.

Na konci června proběhl na Robertově 
vile tradiční závěrečný táborák, kde jsme 
společně s rodiči opekli špekáčky a děti si 
užily spoustu zábavy při hledání pokladu.

Začátkem srpna proběhlo v naší tělocvič-
ně příměstské soustředění. Počasí nám přá-
lo, a tak jsme se mohli plně věnovat napláno-

Karel Vitula
JUDO Orel

Závody v Chorvatsku / foto:  Judo Orel

vaným aktivitám a cílům soustředění. Což 
bylo zvýšení fyzické kondice, zdokonalení 
technické vyspělosti a provedení zkoušek na 
vyšší technické stupně (pásky). Děti využily 
čas na dopolední a odpolední trénink, testo-
vání výkonnosti, soutěže nebo výlety a kou-
pání na koupališti. Soustředění bylo celkově 
velmi úspěšné.

Těchto výborných výsledků bychom 
nedosáhli bez úsilí všech, jimž je potřeba 
poděkovat. A to trenérům, rodičům, praro-
dičům, kteří nám byli obrovskou oporou a 
důležitým článkem týmu, i naší sportovní 
organizaci Orel.

Nový nábor dětí bude probíhat se začát-
kem školního roku.

Sledujte www.judoorel.cz
nebo se informujte na tel: 777 231 439 

u trenéra Ing. Karla Vituly.

Nábor: Kondiční cvičení se sebeobranou
celoročně, středa, 18:35–19:45

Nábor: Systema
celoročně, úterý a čtvrtek, 18:00–20:00

<

<

Další cvičení pro veřejnost v orlovně 
FIT-REHAB/ZDRAVÁ ZÁDA/PILATES
SPALOVAČKA-KARDIO-BODYFORM
SM SYSTEM
VŠESTRANNOST PRO DÍVKY 
JUDO

Více informací na
WWW.ORELŽIDLOCHOVICE.CZ

<

<

<

<

<
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Malé světy Bronislavy Záděrové v Bystré Židli

Největší prostor drobné výstavy zaujíma-
jí obrazy z přírodních materiálů – do dře-
va jsou vsazeny přírodní mechy, lišejníky, 
korek a kameny. Součástí obrazu jsou také 
živé sukulenty, které rostou a postupně lehce 
mění tvar díla. 

Dřevo se nachází také u menších dekora-
cí z teakového dřeva – misky z nepravidel-
ných tvarů, připomínající lodě, jsou osázeny 
ostrůvky s keramickými domky, sukulenty 
a kamínky. Oblíbeným materiálem autorky 
je také korek. Některé objekty jsou umístěny 
pod skleněným poklopem a vytvářejí minia-
turní fantazijní svět.

„Mým tématem jsou přírodní materiály 
– jejich rozmanitost a krása. Vybírám takové, 
které při spojení s živými rostlinami vydrží 
a instalace se mění časem jako celek. Spojení 
s domečky připomíná krajinu, dotýká se mě 
téma vody a jejího nedostatku, který naše oko-
lí nenávratně mění. A také mám ráda mini-
malismus – i v tomto formátu se dá ukázat 

Dagmar Kneslová
Židlochovice

Součástí předmětů jsou živé rostoucí sukulenty, které postupně lehce mění tvar díla / foto: M. Moudrá

struktura materiálu a jeho propojení,“ říká 
Broňa. „Také zde vyjadřuji určitým způsobem 
tematiku domova, jak jej vnímám – každý 
z domečků je chráněn nějaký prvkem, ale také 
je tu část otevřené přírody.“ Tvorba je pro ni 
ventilem ze stresu a složitých životních situa-
cí. Také tu propojuje svůj další zájem – tvor-
bu keramiky. Domečky totiž nejsou jen její 

Broňa Záděrová přes dvacet let působí ve Střední zahradnické škole v Rajhradě, léta se věnuje keramickému kroužku v Žid-
lochovicích a její fl oristické práce mnozí ve městě také dobře znají například z vrat stodoly Komunitního centra. Nyní se svou 
výstavou v Bystré Židli představila také jako autorka originálních vazeb a výtvarných instalací.

prací, ale vznikly jako společné dílo dalších 
členek a členů sdružení. Proto se Bronislava 
rozhodla, že při ukončení výstavy proběhne 
dražba jednoho z obrazů a výtěžek věnuje 
právě Sdružení Židlochovice, které keramic-
kou dílnu organizuje. 

Výstava je prodejní a vystavené předměty 
autorka průběžně doplňuje.

Za ptactvem v Židlochovicích: Vrabec domácí – Passer domesticus
Nejrozšířenější pták na světě

Vrabec je nejrozšířenější pták na svě-
tě, vyskytuje se na velkém území Eurasie. 
Skvěle se přizpůsobil životu ve městech, 
v poslední době však na řadě míst z nejas-
ných příčin mizí. V Česku vrabce nalezne-
me na celém území od nížin až po hory. 

Vrabec se z dálky jeví jako nenápadně 
zbarvený pták, ale při bližším pohledu zjis-
tíme, že zvláště samec je pestře zbarvený. Má 
krátký zobák, celkem dlouhá křídla, rozpětí 
má asi 20 cm. Samec má špinavě šedou břiš-
ní část těla, svrchní stranu hnědou s černými 
skvrnami. Od samice jej poznáme díky čer-
né skvrně na hrdle. V létě mají obě pohlaví 
modročerný zobák a hnědé nohy, v zimě je 
zobák nažloutle hnědý.

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí na celém území ČR, ale většinou 

v lidských sídlech. Hnízdí většinou pospo-
litě v různých dírách ve zdech, pod taškami 

Pavel Trávníček
Židlochovice

a okapy nebo ve starých hnízdech jiřiček. 
Hnízdo bývá stavba ze suché trávy smíšené 
s kousky textilu a vaty, v kotlince je vždy peří. 
Snáší nejčastěji 4–5 vajec od začátku dubna 
do konce července, často zvládne vyhnízdit 
i třikrát do roka. Vejce mají šedavé základní 
zbarvení a většinou jsou na celém povrchu 
pokryta hustým tmavohnědým skvrněním. 
Na vejcích sedí oba rodiče po dobu 13–14 
dní. V noci sedí pouze samice, oba rodiče 
také krmí mláďata. Mláďata opouští hnízdo 
po 17 dnech.

POTRAVA 
Vrabec se živí převážně rostlinnou potra-

vou, semeny, částmi rostlin, příležitostně 
zbytky potravy pro hospodářská zvířata nebo 
odpadky z domácnosti. Mláďata krmí drob-
ným hmyzem.

Poslechni si
zpěv vrabce

Vrabec domácí zvládne vyhnízdit
až třikrát do roka / foto: P. Trávníček
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Dějepisný evergreen „Zlatá bula sicilská“ má 810 let
Opravdu je tak významná pro naše dějiny?

Zlatá bula sicilská je dokument (lépe řeče-
no soubor tří listin), které obdržel český král 
Přemysl Otakar I. od budoucího římskoně-
meckého krále Fridricha II. Štýrského. Byla 
to vlastně odměna za služby a podporu, 
kterou Přemysl Fridrichovi poskytl v době 
bojů o trůn krále Svaté říše římské. Fakt, že 
v minulých letech Přemysl Otakar I. podpo-
roval rivalský rod Welfů a měnil strany, nyní 
necháme stranou.

BULA NEBO BULY?
Kdybychom chtěli být detailisté, tak už 

samotný název „zlatá bula“ by přesněji zněl 
„zlaté buly“, protože se ve skutečnosti jedna-
lo o tři listiny, z nichž dvě byly adresovány 
českému králi a třetí moravskému markra-
běti, kterým byl Přemyslův bratr Vladislav 
Jindřich. Mnohem důležitější je ale obsah 
listin a také panovník, který bulu nechal 
sepsat.

PRIVILEGIA PRO ČESKÉHO KRÁLE
Přemysl Otakar I. se v latinsky psané bule 

dočetl, že přemyslovský rod získává dědičný 
nárok na český trůn, dále mu Fridrich zaru-
čoval absolutní svrchovanost nad územím, 
které tvoří jeden celek. Listina dále potvrzo-
vala, že česká šlechta má právo na to si sama 
zvolit českého krále, který se musí ihned 
odebrat do říše, kde přijme od římskoně-
meckého krále (případně císaře) odznaky 
královské moci. Tím si Fridrich chtěl zajistit 
věrnost českých králů i do budoucna. Záro-
veň se český panovník dočkal prestižních a 
politicky důležitých funkcí v rámci Svaté říše 
římské – stal se jedním z kurfi řtů (volitelů 
římskoněmeckého krále) a také arcičíšní-
kem, který obsluhoval krále např. při koru-
novacích. 

Ve třetí listině se nachází jedna z největ-
ších záhad českého středověku – moravský 
markrabě zde získává „Mocran et Mocran 
se vším právem a náležitostmi“. Dosud není 
jasné, co ono „Mocran“ znamená, ale jedna 

Mgr. Vít Funk
Vlastivědný spolek

Když zapátráme v paměti a snažíme se vzpomenout si na vědomosti z hodin dějepisu, spoustě z nás se vybaví tolikrát opako-
vaná Zlatá bula sicilská a dobře pamatovatelný rok 1212. Tento dokument přinášel spoustu privilegií českému králi, ale jak už 
to v historii bývá, nic není tak jednoznačné.

Zlatá bula sicilská

z hypotéz počítá se zkomolením Moravy, 
kterého se měl dopustit písař. 

KDYŽ KRÁL MLUVÍ JAKO CÍSAŘ
Listina se jeví pro český stát jako velmi 

výhodná a je jistě důležitým přelomem, na 
jehož konci je vrcholně-středověké sebevě-
domé České království západoevropského 
typu. Problém nastává tehdy, když si uvědo-
míme, kdo privilegia v bule slibuje – Frid-
rich se tituluje jako Imperator electus (vyvo-
lený císař), jelikož ještě nebyl ani zvoleným 
římskoněmeckým králem, natož císařem, 
kterého by pomazal papež. V době vydání 
listiny (26. září 1212) byl pouhým sicilským 
králem. Ve středověkém právním světě tohle 
znamená veliký problém, protože podobná 
privilegia nemůže slibovat král králi, který 
stojí v rámci říše prakticky na stejné úrovni. 

Listina je opatřena pečetí sicilského krále 
a tento fakt se promítl do názvu všech tří lis-
tin. Ve skutečnosti Zlatá bula sicilská nebyla 
státoprávním dokumentem, ale smlouvou 
dvou panovníků, která se týkala pouze pře-
myslovského rodu.

KDY BYLA BULA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Sami přemyslovští králové si byli vědomi 

právními nedostatky v buly, proto se příliš na 
tento dokument neodvolávali (nejdůležitěj-
ší privilegia se ostatně opakovala v jiných 
bulách následujících let). Důležitou se však 
Zlatá bula sicilská stala v roce 1306, kdy pře-
myslovská vládnoucí větev vymřela po meči. 
Během dalších 150 let pomalu upadla v zapo-
mnění, než ji znovuobjevil Karel IV., který 
velmi dbal na uctívání přemyslovské tradice. 
Ten sám přiznal její nedokonalost, nechal 
bulu přepsat, a právě tady začíná doba, kdy 
se upravená Zlatá bula sicilská stává jakýmsi 
právním základem české panovnické moci a 
důkazem mnohasetleté české státnosti.

Dalo by se předpokládat, že nejvíce bude 
bula prezentována v 19. století v době utvá-
řejícího se moderního českého národa a 
vrcholícího národního obrození. Ve sku-
tečnosti tomu tak ale vůbec nebylo, o čemž 
svědčí následující fakt. V této době se roz-
víjel nesmírně nákladný a složitý projekt 
ucelené encyklopedie o 28 svazcích, která 
měla být výstavní skříní české kultury, dějin 
a života vůbec. Jednalo se o Ottův slovník 
naučný, jenž ovšem Zlatou bulu sicilskou 
vůbec nezmiňoval, protože ji nepovažoval za 
důležitou. 

Ve skutečnosti se onen nános nesmírné 
důležitosti buly objevuje až ve dvacátém 
století a vrcholí po roce 1945. Od té doby 
se o bule v dějepisných učebnicích mluvi-

lo honosně a v některých případech tento 
jemný patos přetrvává do dnešních dní. 
Kromě významných privilegií pro českého 
krále hraje bule do karet i to, že má noblesní 
vzhled a dochovala se ve velmi dobrém sta-
vu. Je pečlivě uložena v bunkru Národního 
archivu v Praze.

Literatura a prameny:
WIHODA, Martin: Zlatá bula sicilská. Podivu-

hodný příběh ve vrstvách paměti. Argo 2005.
Zlatá bula sicilská. Od reality k mýtům a zase 

zpět. Cyklus videopřednášek.
FFMU 2016.

Ilustrace čerpána z:
http://test.visitbohemia.cz/cz/prakticke-

informace/14/Přemysl Otakar I. na bývalé bankovce



Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Jovan Dezort, ml. (nar. 27. 11. 1934)

Jovan Dezort se narodil v Brně, ale své dětství 
prožil v Židlochovicích, kde jeho děd působil 
jako starosta a právník. V Praze vystudoval 
SPŠG obor fotografi e a tomuto oboru se věno-
val následujících 52 let. Nějakou dobu praco-
val v Archeologickém ústavu Akademie věd 
v Brně a získané zkušenosti poté uplatnil jako 

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

profesionální fotograf v Československé tisko-
vé kanceláři v Praze. Kromě praxe v odbor-
ných ústavech získal ve svých 26 letech uznání 
i v ČTK, kde plnil svými reportážemi a doku-
menty stránky ilustrovaných časopisů Světa 
v obrazech, Mladého světa či Vlasty a jeho 
fotografi e se objevovaly i v zahraničním tisku 
– Life, Camera, Herald Tribune ad. Setkal se s 
osobnostmi naší i světové fotografi e. Například 
s královským reportérem lordem Snowdonem. 
Účastnil se i zahraničních reportáží ve Viet-
namu,  Bulharsku, Číně, Francii, Itálii, Jugo-
slávii, Rumunsku a Anglii. Právě dokumenty 
z vietnamské války v Indočíně (1964–75) 

burcovaly svým kritickým a humanistickým 
pojetím. Z ocenění, která získal, je významná 
Zlatá pečeť v Haagu 1970, hlavní cena MNO 
Prahy 1973, prémiové ceny soutěží v Praze a 
v Moskvě v roce 1977 a další. Dne 9. března 
2015 se stal Osobností české fotografi e za rok 
2014. Cenu mu udělila Asociace profesionál-
ních fotografů ČR.

Výhercem je paní Jarmila Svobodová.

Jak se jmenuje vyobrazený stroj? Svoji 
odpověď zašli na: memehistory@seznam.cz
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Oprava z minulého čísla: 
Chyba u jména autora článku 

„Žákyně Základní umělecké školy Židlochovice si na pódiu Janáčkova divadla zahrála s Filharmonií Brno“
 ze str. 13. Autorkou článku je Michaela Oprchalová.

oznámení

OCEŇOVÁNÍ A ODHADY NEMOVITOSTÍ

Ing. Daniel Šrámek

n pro účely úvěrového řízení u bank (hypotéky) n
n pro účely dědického řízení pro potřeby notáře n
n pro účely stanovení prodejní ceny nemovitosti n

n pro ostatní účely n

telefon: +420 724 374 295
adresa: Židlochovice, Nádražní 483

e-mail: dansramek@seznam.cz

www.odhady.webnode.cz

inzerce



Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Aleš Vogel: Sám mezi ženami – Kohout
Útlá knížečka plná vtipných historek ze života jednoho nevyrovnaného uči-

tele na základce. Školní rok je opravdu dlouhý a pro jediného chlapa široko 
daleko je babinec, který jej obklopuje v práci i doma, občas dost nesnesitelný. 
Každá stránka srší humorem a pohodou. Má jednu velikou chybu – skončí, 
když ještě chcete číst dál.

rubriku zpracovává: Eva Procházková, knihovnice

Nové knihy

pokračování na straně 19 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
BOMAN – Barvy krásy 1: 
Sophiina naděje, STEEL 
– Štěstí v neštěstí, HAN-
NAH – Děvčata z Firefl y, 
ROBERTS – Stejná jako ona

Společenské romány
MELANDRI – Eva spí, 
BOWEN – Malířka z Bená-
tek, GIORDIANO – Bazar 
u puntíkaté zebry, SPIRÓ 
– Diavolina

Psychologické romány
MURAKAMI – První osoba 
jednotného čísla, PERRY 
– Melmoth, ČECHOVÁ 
– Nesejdeš z cesty, TERŠO-
VÁ – Bílý pramen

Historické romány
QUINN – Kód růže, HORÁČ-
KOVÁ – Rozpůlený dům, 
NIEDL – Železná rukavice, 
HARROD-EAGLES – Čas 
nových začátků

Romány českých
a slovenských autorů
HLAVINKOVÁ – Pravda 
nebyla k dostání, ŠTRÁF-
ELDOVÁ – Krycí jméno 
studentka, KOLLEROVÁ 
MAŠKOVÁ – Přes práh, 
DUŠKOVÁ – Třinácté okno

Detektivní romány
a thrillery
WEAVER – Stín ve dveřích, 
PENNY – Království sle-
pých, MAYNE – Černý korál, 
MARSONS – Vražedná mysl

Fantasy a sci-fi  romány
MAHURIN – Holubice a 
had, KADLEČKOVÁ – Myce-
lium 8: Program apoka-
lypsy, ROLLINS – Koruna 
věčného soumraku, 
MACHOVÁ – Krevní msta

Životopisy a autobiogra-
fi cké příběhy 
LAVRÍK – Poslední baronka, 
LEONARD – Marie Curie-
Sklodowská, KRAUSOVÁ 
– Život s Otou

Literatura faktu
WÜRGER – Noah
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Kulturní a sportovní akce v září 2022

7. 9., 17:30 | JAK SE ZBAVIT EXEKUCÍ:
MILOSTIVÉ LÉTO 2022
místo: klubovna Komunitního centra
pořádá: Komunitní centrum

9.–11. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
místo: náměstí Míru
pořádá: T. J. Sokol Židlochovice

16. 9., 19:00 | ŽENY (V) ZÁŘÍ
místo, pořádá: bistro Bystrá Židle

17. 9., 14:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU
místo: areál Robertovy vily
pořádá: Městské kulturní středisko

18. 9., 10:30 | POSVĚCENÍ DRUHÉHO 
ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY
místo: před farou v Židlochovicích,
 ul. Legionářská
pořádá: město Židlochovice

19. 9., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: klubovna Komunitního centra
pořádá: starosta města

19. 9. | MANŽELSKÉ VEČERY I.
místo, pořádá: Komunitní centrum

25. 9., 16:00 | SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
místo: kostel Povýšení svatého Kříže
pořádá: Městské kulturní středisko

26. 9. | MANŽELSKÉ VEČERY II.
místo, pořádá: Komunitní centrum

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU: 
1. 10. | TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI
místo, pořádá: Pohostinství U Ka/ ů

6. 10., 19:00 | PÍSNĚ ZUZANY NAVAROVÉ
místo: Stodola Komunitního centra

8. 10., 18:00 | VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
místo: sraz u sokolovny

12. 10., 18:30 | LISTOVÁNÍ S HEJLÍKEM
místo: Sál Komunitního centra

15. 10., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÝ TRH
místo: náměstí míru
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Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

vždy čtvrtek 9:00 - 11:00

» vyřízení registrace u ZP MV ČR 
» přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště 
» zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
» přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence 
» informace o smluvních zdravotnických zařízeních 
» přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

Služby mobilního pracoviště:

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

22.9. I 20.10. I 24.11. I 15.12.

Židlochovice
Coufalíkovo nám. 78 I budova Ortopedie v Columna centru



Humoristické romány
TAYLOR – Doktore, šťastný 
a veselý!, PAWLOWSKÁ 
– Zájezd snů

Naučná literatura
HOLEČEK – Dotknout se 
duše, ZÁRYBNICKÁ – Alpa-
mi na kole II, FUNG – Dejte 
sbohem obezitě, HANSEN 
– První člověk

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
COLAS DES FRANCS – Od 
semínka k plodu, BUTTER-
FIELD – Co rádi děláme, 
VRABEC – Zvířátka v lese

Pohádky
ŽÁČEK – Čertovská pohád-
ka, FISCHEROVÁ – Duhové 
pohádky, EICHLEROVÁ 
– Logopedické pohádky

Pohádkové příběhy
PEZ – Tajný život blech, 
SCHEFFLER – Myší vyprá-
věnky pro kočku, STARÁ 
– Dušinka, víla věcí, KRO-
LUPPEROVÁ – Mechová 
víla

Příběhy o dětech
DELVAUX – Kamilka a 
zvířátka, PAPOUŠKOVÁ 
– Sára Kalamita, ŠTARKOVÁ 
– Největší nemehlo pod 
sluncem

Detektivní
a psychologické příběhy 
BŘEZINOVÁ – Chapadla 
ohně, ŠLIK – Marta si 
vzpomíná, POSPÍŠILOVÁ 
– Případ: detektivové

Komiksy
MATOCHA – Prašina: Kří-
dový vojáček 3: Vlaštovka, 
NIKARRIN – Hubert & Hugo

Dívčí romány
SALINGEROVÁ – Alespoň 
prozatím

Naučná literatura
SEKANINOVÁ – Jak lidé 
sportovali a sportují, 
LUNDIE – Najdi mé oblíbe-
né věci, EICK – Štěně pro 
rodinu

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Vítka Funka:
Letní prázdniny
1. Oblíbený hrad ve Středočeském kraji (okres Rakovník)
2. Pomůcka při plavání: plavecké…
3. Hora u Liberce
4. Známý výrobce dopravních letadel
5. Úřední povolení ke vstupu do země
6. Moravský národní park
7. Zaměstnanec hotelu starající se o zábavu
8. „Věčné město“
9. Cvičný kemp sportovního družstva
10. Oblíbená destinace v Maďarsku
11. Letní slavnosti s hudbou a programem
12. Pravidelný vítr s deštěm v jihovýchodní Asii
13. Český nejedovatý had
14. Spaní v přírodě: pod…
15. České aerolinie (zkratka)

TAJENKA: Dokument, který byl za socialismu v Československu nutný k vycestování do většiny 
států. Díky němu měli komunisté přehled o tom, kdo vycestovává, a mohli cestu znemožnit tzv. 
„politicky nespolehlivým osobám“.

(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Legionářská
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autorka kresby: Kateřina Dratvová, 14 let
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Soutěž v pojídání meruňkových knedlíků / foto: M. Tajč

Temperamentní hudba kapely  ̂ e People zvedla publikum ze židlí / foto: M. Tajč

Šampioni soutěže o nejlepší meruňkovici / foto: M. Tajč

Knedlíkový král Slunečného města pozřel  21 kynutých knedlí / foto: M. Tajč

Kuchařská show ve Stodole Komunitního centra / foto: D. Motlíček

Děti soutěžily v půlení meruněk. Vesele asistoval kejklíř Puppa / foto: D. Motlíček

Při prodeji meruňkových knedlíků vypomohl i starosta města / foto: D. Motlíček

20 Fotoreportáž měsíce: Meruňkobraní MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Prodalo se 2500 kg meruněk, a šlo to s úsměvem / foto: M. Tajč


