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Máme těsně po udělování 
cen studentům židlochovic-
kého gymnázia. Váš zájem 
o vzdělávání je obecně znám, 
proto si dovolím se zeptat: Je 
opravdu nutné studenty ke stu-
diu hmotně motivovat?

V průběhu svého působení 
v celé řadě funkcí jsem měl mož-

Jan Vitula:  Sláva vítězům!
nost vidět poměrně z blízka do 
našeho školského systému. Nemá 
příliš smyslu rozebírat obecné 
problémy, které by se měly řešit 
na národní úrovni, jako jsou 
platy, počty studentů a další 
systémové otázky. Je však zají-
mavé, že většina středních škol 
se poměrně zásadně soustředí 
na samotnou výuku, předávání 
informací a motivace ke vzdělá-
ní jako takovému zůstává trošku 
stranou. Dle mého názoru jde 
ale o zásadní otázku: Proč se má 

mladá generace vlastně vzdělá-
vat, a navíc v oblastech občas tak 
těžce chápaných, jako je mate-
matika či fyzika? V naší přiro-
zenosti je jít cestou nejmenšího 
odporu, ale právě toto jsme měli 
chuť změnit. Je to z naší strany 
gesto, chceme dát studentům 
najevo, že město má o jejich roz-
voj zájem.

Jak fakticky vypadá Vámi 
zaváděný systém odměňování 
vybraných studentů?

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Po dohodě s vedením gymná-
zia jsme rozběhli motivační pro-
gram, o kterém mohu s klidem 
prohlásit, že je celorepubliko-
vým unikátem. Jednou za měsíc 
jsou vyhodnoceni a odměněni 
nejlepší žáci, a to nejen za školní 
prospěch, ale i za účast v olym-
piádách či odborných soutěžích. 
Navíc na konci roku jsou vyhod-
noceni a odměněni nejlepší žáci 
i za celoroční práci.

Koupaliště města Židlochovice zahájilo sezónu 

V pátek 24. června zahájilo 
Koupaliště města Židlochovice 
plaveckou sezónu 2016. Po více 
jak dvaceti letech soukromého 
provozování areálu, na jehož 
výstavbě se brigádnicky podíleli 
mnozí z místních obyvatel, pře-
vzalo správu nad objektem město 
Židlochovice. V rekordně krátké 
době od převzetí byly provedeny 
nutné opravy povrchů bazénů, 
výměny filtrů a celková zkultur-
nění prostředí. Poslední nájemce 
po sobě ve značně zdevastova-
ném objektu zanechal šest kon-
tejnerů různého odpadu, násled-
né opravy určitě budou nutné. 
„Pokračování v rekonstrukci 
plánuje vedení města po ukonče-
ní sezóny, aby se návštěvníci už 
v příštím roce mohli těšit na další 
novinky,“  doplňuje Lukáš Haluš-
ka, správce koupaliště.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Zahájení sezóny na koupališti / foto: Martin Mžíček
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Mezi studenty je o takový 
program zájem?

Z informací, které mám, mohu 
soudit, že zájem je poměrně vel-
ký. Významně narůstá počet stu-
dentů zpracovávajících odborné 
práce, což je jen první signál 
prokazující smysluplnost naše-
ho programu. Je ale potřeba na 
rovinu říci, že skutečné výsledky 
budeme moci vyhodnotit až za 
několik let. Tak se tomu ostatně 
děje i s posuzováním kterého-
koliv jiného projektu v oblasti 
vzdělávání. 

Nejsou přírodní vědy upřed-
nostňovány na úkor oborů 
humanitních?

Pravda, v současnosti je pro-

gram zaměřen pouze na přírod-
ní a technické vědy, ale v přípra-
vě je již rozšíření i o humanitní 
sekci. Konkrétně má být oriento-
vána na židlochovickou historii. 
Chystáme například mapování 
historie budov v Židlochovicích 
se zaměřením na identifikaci 
stáří a stylu staveb. Při tomto 
projektu využíváme vstřícné 
spolupráce naší památkářky 
Ing. Hany Hanzlíkové. 

Máte za sebou první vyhláše-
ní výsledků. Jak oslava v neděli 
probíhala?

V neděli 26. června jsme za 
účasti rodinných příslušníků 
ohodnotili výsledky studentů za 
celý rok. Ti nejlepší například 
obdrželi poukaz na pobyt ve 

Spojených státech  a Velké Bri-
tánii.  V každém ročníku jsou 
vyhodnoceni tři nejlepší studen-
ti a kromě toho máme i  ceny za 
celoroční úsilí. Dohromady jsme 
udělili 36 cen.

Vyplatí se městu vůbec tako-
vá investice? 

S potěšením mohu konstato-
vat, že se nám podařilo sehnat 
zdroje z JMK, které pokryjí vět-
šinu tohoto programu. Město 
tedy na projektu netratí. Nic-
méně musím podotknout, že  
finance a hmotné dary nejsou  
hlavním cílem programu. Pře-
devším chceme mladým lidem 
ukázat, že si umíme vážit jejich 
úsilí, které svému vzdělání věnu-
jí. Jejich investice nesměřuje jen 

k osobnímu růstu, jsou přeci 
také součástí našeho města a rád 
bych, aby vnímali, že městu na 
nich záleží. Doufám také, že nej-
lepším z nich se podaří studovat 
třeba i na kvalitních zahranič-
ních školách.  

Ještě tedy jinak, nemáte pocit, 
že investujete do „cizího“? 

V žádném případě! Jižní 
Morava se přeci prokazatelně 
stává centrem vědy a výzkumu 
a potřebujeme právě takové lidi, 
kteří budou mít mezinárodní 
zkušenost a současně cítit sou-
náležitost s regionem. A navíc, 
jakoukoli investici do mladé 
generace nelze přece chápat jako 
obchod. Sčítat chceme pouze 
dobré pocity, nikoli účetní zisk.

 >> pokračování ze strany 1

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Na červnové radě jsme schvá-
lili dodávku stavebních prací 
pro přestavbu bývalých pro-
stor městské knihovny na ulici 
Brněnská. V místnostech, které 
v nedávné době sloužily jako 
depozitář knihovny a kancelá-
ře vznikne nová třída mateřské 
školy s kapacitou patnácti míst. 
Součástí přestavby bude rekon-
strukce vestibulu. Ten se změní 
na cvičebnu s možností využití 

Přestavba bývalé knihovny na mateřskou školu přinese patnáct nových míst

na malé kulturní akce v rámci 
běžného provozu školky. Pře-
stavba také zahrnuje vybudo-
vání nových sociálních zařízení 
a výdejny jídla. Pro děti hrající 
si na venkovním hřišti, které je 
v současné době také rozšiřová-
no, bude v prostorách přiléha-
jících k západní části zahrady 
vytvořeno ještě další sociální 
zařízení. 

Stavební práce začaly již v půli 
června. Předání stavby městu je 
plánováno na 15. srpna. Pokud 
bude dodržen harmonogram 
prací a město obdrží v pláno-

vaném termínu kolaudační 
rozhodnutí, mohlo by být nové 
křídlo mateřské školy otevřeno 
1. října 2016.

Výběrového řízení na dodávku 
stavby se účastnilo pět staveb-

ních firem. Nabídky uchazečů 
se pohybovaly v rozmezí 1,6–1,9 
mil. Kč. Vybrána byla firma Sta-
ma s. r. o., která podala nejnižší 
cenovou nabídku. 

Přestavba bývalé knihovny na školku v číslech:
Termín zahájení: 15. 6. 2016
Termín předání stavby: 15. 8. 2016
Počet nových míst: 15
Předpoklad zahájení provozu: 1. října 2016
Dodavatel: Stama s. r. o.
Cena: 1,6 mil. Kč vč. DPH

Udělování cen studentům židlochovického gymnázia

Jan Procházka z kvinty a starosta Ing. Jan Vitula / foto: Lenka BetášováSpolečná fotografie oceněných studentů / foto: Lenka Betášová
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 20. května 2016 
Výběr z usnesení
RM rozhodla:

o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na akci „Rekon-
strukce podlahy garáže 
zásahových vozidel“ takto:  
1. AKZ Stavby spol. s r. o., 
Polní 18, 664 44 Oře-
chov, IČ: 26253372, cena 
418 796,– Kč vč. DPH 
2. Stama s. r. o., Masaryko-
va 294, 691 64 Nosislav, IČ: 
46346201,  cena 506 650,– Kč 
vč. DPH.
že v sezóně 2016 bude provo-
zovat koupaliště ve Vojkovi-
cích město Židlochovice. 
uzavřít smlouvu na restau-
rování sochy sv. Jana Nepo-
muckého na schodišti před 
kostelem Povýšení sv. Kříže, 
kulturní památky č. ÚSKP 
– 46617/1129, s restauráto-
rem Františkem Pavúčkem, 
Nejdek 51.
na základě upřesněných 
výměr a technologie pro-
vádění a na základě nových 









nabídek uzavřít smlouvu na 
opravu povrchu vozovky v 
ul. Legionářská s firmou AKZ 
Stavby spol. s r. o., Tikovická 
23,  Ořechov  dle předložené 
nabídky v částce 98 982,– Kč 
bez DPH (119 768,– Kč vč. 
DPH). 

RM souhlasí:
se zřízením jedné pracov-
ní pozice – referent OIMH 
k 1. 8. 2016.
s uzavřením provozu mateř-
ské školy v termínu od čtvrt-
ka 18. 8. 2016 do středy 31. 8. 
2016, tj. 10 pracovních dnů.

RM 10. června 2016
Výběr z usnesení
RM rozhodla:

o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na vyhodnocení pro-
jektové dokumentace na akci 
„PŘESTAVBA KNIHOVNY 
NA MŠ V ŽIDLOCHOVI-
CÍCH – III. ETAPA“ takto: 
1. STAMA s. r. o., Masary-
kova 294, 691 64 Nosislav 
2. 1. vyškovská stavební spo-
lečnost, s. r. o., U Vlečky 1054, 
664 46 Modřice.
uzavřít smlouvu o výpůjč-
ce s Lukášem Haluškou, nar. 









11. 7. 1975, IČ: 051 33 653, 
Bezručova 921, 667 01 Žid-
lochovice, venkovního baru 
za účelem provozování hos-
tinské činnosti na Koupališti 
města Židlochovice. 
o pořadí nabídek na pojištění 
majetku města Židlochovice 
takto: 
1. Kooperativa, pojišťovna a. s. 
2. ČSOB pojišťovna a. s. 
3. DIRECT pojišťovna, a. s.
vyhlásit záměr pronájmu 
pozemku za bytovým domem 
čp. 234 v Židlochovicích, ul. 
Zámecká.

RM schvaluje:
Provozní řád a Návštěvní řád 
Koupaliště města Židlochovi-
ce.
pořádání letního festivalu 
Meruňkobraní.

RM 24. června 2016
Výběr z usnesení
RM povoluje:

výjimku vyhlášky č. 5/2007, 
dle článku 4, a to pořádá-
ní akce „Židlochovice Živě“ 
dne 25. 6. 2016 s konáním do 
01:00 hod.











JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Ve zkratce...

Celostátní výstava vín ČZS
Ve dnech 27. a 28. května se kona-

la v Břeclavi celostátní výstava vín 
s mezinárodní účastí. Vystaveno bylo 
celkem 1904 vzorků vín. Židlocho-
vičtí zahrádkáři obeslali tuto výstavu 
17 vzorky, které byly ohodnoceny čtyř-
mi zlatými, jednou stříbrnou a třemi 
bronzovými medailemi.

Hodnocení vín se konalo 14. května 
stobodovou soustavou a zúčastnili se 
ho čtyři naši členové.

Jan Šotnar
předseda ZO ČZS

Zápisy vkladových listin na katast-
rálním úřadě do konce července

V současnosti je dokončována 
katastrálním úřadem Jihomoravského 
kraje  digitalizace katastrálního území 
Židlochovice. Od srpna bude probíhat 
námitkové řízení a až do doby zplat-
nění – předpoklad 13. 10. 2016 – bude 
vyhlášen stop stav na zápisy vklado-
vých listin pro k. ú. Židlochovice . Pro-
to upozorňujeme občany, že budou 
jako poslední zapisované listiny, které 
budou vloženy do konce července. 
Obnovený katastrální operát bude 
vyložen a bude možno se s ním sezná-
mit 14. 9., 19. 9., 21. 9., 26. 9. od 8.00 
do 17.00 hodin v zasedací místnosti 
MěÚ Židlochovice, Nádražní 750.

Staň se rytířem
V sobotu 5. června se za zvo-

nicí uskutečnila akce pro děti 
pořádaná skauty ze Židlochovic 
„Staň se rytířem“. Kluci i holky si 
mohli vyzkoušet, jaké to je bojovat 
s mečem, stavět a dobývat hrad 
nebo si obléct výstroj do bitvy. 
Po úspěšném absolvování všech 
stanovišť našich rytířských mistrů 
jim byl udělen dekret a byli paso-
váni na rytíře a rytířky.

Eliška Kleinová

Nosislav v proměnách času 
...je název výpravné knihy ze 

života městyse Nosislav zachycují-
cí svědectví a události posledních 
stopadesáti let.
Kniha s množstvím barevných 
fotografií je k dostání na Regio-
nálním turistickém informačním 
centru, Masarykova 100, Židlo-
chovice.

Milena Moudrá

Ministerstvo dopravy informuje o změnách v dopravním 
značení

Máte nějaké nápady
nebo připomínky

pro Ministerstvo dopravy?
Pošlete nám je na:

PRIPOMINKY@MDCR.CZ

Vypracovalo Ministerstvo dopravy,
nábř. L. Svobody 1222/12

Praha 1

Změny dopravního
značení



Jako jediní vysíláme v HD rozlišení

Dovolte mi, abych Vás infor-
movala o změnách, které se 
uskutečnily na jaře letošního 
roku.

Na základě připomínek obča-
nů na špatnou kvalitu našeho 
videomagazínu a také vysílání 
ve zmenšeném formátu HD 
(1280x720, tzv. HD ready) při-
stoupilo vedení města Židlocho-
vice k jednání s firmou selfnet, 
která zajišťuje odbavování info-
kanálu do kabelových rozvodů 
a spolupracuje s námi rovněž 

na technické podpoře vysílání. 
Po vzájemné domluvě měs-
to přistoupilo na řešení, které 
s konečnou platností vylepšilo 
jak kvalitu videa, tak i textové 
smyčky. 

Technici firmy selfnet vytvo-
řili na zakázku kompatibilní 
počítače, které akceptují součas-
ný designerský program Scala 
(starý cca 15 let), a umožnili tak 
spuštění plného vysílání v rozli-
šení HD (1920x1080) jak ve sta-
tickém, tak pohyblivém obraze. 
To znamená, že nyní vysíláme 
jako jediní v republice v plném 
rozlišení HD celé vysílání Regi-
onálního zpravodajství Židlo-

chovice, Vojkovice, Hrušovany 
u Brna. 

Ráda bych požádala především 
ty z Vás, kteří mohou zhlédnout 
novou podobu na svých domá-
cích přijímačích, aby tak učinili 
a zaslali mi zpětnou vazbu, která 
je pro mne i odbavovací firmu 
selfnet velmi důležitá. V dneš-
ní, složité technice se mohou 
vyskytovat potíže, o kterých se 
z jakýchkoliv příčin nedovíme, 
protože na našich přijímačích 
se vše jeví ideální (výzva se týká 
především  set top boxů – pouze 
HD, nikoliv analogu).

Děkuji za Váš čas a zpět-
nou vazbu. Můžete také zasílat 

Lenka Betášová
redaktorka kabelové televize

požadavky a náměty na změnu 
grafiky na e-mail:
infokanal@zidlochovice.cz.

Papír je dalším druhem odpa-
du, který se standardně třídí. A je 
to právě papír, kterého vyprodu-
kuje průměrná česká domácnost 
za rok hmotnostně nejvíc. Papír 
je velmi dobře recyklovatelná 
surovina. Proč tedy ničit lesy, 
abychom získali surovinu na 
výrobu papíru, když můžeme 
zužitkovat již vyrobený nepo-
třebný papír? Pokud vezmeme 
v úvahu technologie zpracová-
ní dřeva a starého vytříděného 
papíru, zjistíme, že zpracování 

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

Papír – co všechno jste o něm chtěli vědět
starého vytříděného papíru je 
ekologičtější než výroba papí-
ru ze surového dřeva. Použitím 
jedné tuny sběrového papíru se 
totiž ušetří asi 17 stromů v lese 
a kromě toho se uspoří až 50 % 
energie a 40 % vody, která se pak 
musí složitě čistit.

Modré kontejnery na papír 
bývají nejsnazším způsobem, jak 
se ho správně zbavit. Alternativu 
pak poskytují sběrné suroviny, 
které nejsou vždy dostupné, na 
druhou stranu nabízejí za papír 
roztříděný podle druhů finanční 
odměnu, i když ne právě velkou.

Než se ale člověk pustí do tří-
dění odpadu, je dobré se hned 

Noviny a časopisy 
Letáky
Prospekty a katalogy
Sešity a bloky
Skartovaný materiál
Karton a lepenka
Papírové obaly od potravin a drogerie
Papírové krabice










Pořadače s kovovými komponenty
Papírové kapesníky a ubrousky
Tapety
Nápojový karton
Voskovaný papír
Uhlový papír (kopírák)
Papírové obaly a proložky od vajec 
Ruličky od toaletního papíru










A co tedy vlastně patří do modrých popelnic a kontejnerů?

Kontaktní osoba:
Ing. Barbora Svobodová

e-mail: barbora.svobodova@zidlochovice.cz 
telefon: 547 428 765

na začátku zamyslet, zda je nut-
né, aby ho vůbec vznikalo tolik. 
Potřebuji dostávat do schránky 
denně hromady nových letáků? 
Prohlížím si je vůbec? Nestálo by 

za to umístit na poštovní schrán-
ku nálepku se zákazem vhazová-
ní letáků?  Snížíte tím svou pro-
dukci odpadu o 2–5 %.

Stejně jako o třídění plastu 
panuje řada mýtů, také o sepa-
raci papíru koluje řada omylů. 
Tak jako není nutné vymývat 
plastové kelímky, tak není nut-

né zbavovat např. sešity kovo-
vých sponek nebo obálky prů-
hledných okének. A ptáte se, 
proč do papíru nedávat ruličky 
od toaletního papíru nebo pro-

ložky od vajec? Tyto výrobky se 
dají nazvat posledním stádiem 
života papíru. Již je nelze zno-
vu recyklovat, a proto nepatří 
do modrých kontejnerů. Jejich 

místo je v hnědých nádobách 
na bioodpad, odkud zamíří do 
kompostu.

4 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



Během prvních dvou měsí-
ců se děti ve třídách navzá-
jem poznávaly, nacházely nové 
kamarády, budovaly si své místo 
ve skupině. Některé odvážně a 
bez zábran, jiné velmi zvolna a 
opatrně. Děti, které přicháze-
ly s rodiči do školky s obavou, 
zda zvládnou vše, co režim MŠ 
vyžaduje, se dnes bez problémů 
orientují v prostředí, činnos-
tech a programu třídy. Ti starší 
a zkušenější kamarádi, kteří jim 
dokázali při každodenních čin-
nostech poradit a pomoci, jsou 
sebevědomější a pyšní na to, že 
jsou pro mladší děti vzorem.

Soužití dětí ve věkově smí-
šených třídách – to je vlastně 
model rodiny. Děti pokládají za 
naprosto přirozené, že vzájemně 
spolupracují ve všech činnostech 
– s ohledem na schopnosti, tem-
po a vyspělost jednotlivců.  Při 
plánování a činnostech vychá-
zíme ze zájmu dětí, prožitků, 
chodíme na dlouhé vycházky do 
přírody, připravujeme zajímavé 
aktivity. 

S předškoláky a s dětmi, kte-
ré mají odklad školní docházky, 
pracují paní učitelky celoroč-
ně tak, aby byli připraveni pro 
vstup do 1. třídy. Zařazují meto-
dy individuálního přístupu nebo 
skupinové činnosti. Vyústění 
celoroční přípravy na školu pro-
žívají rodiče a děti v Edukativně 
stimulačních skupinách. Naše 
snaha o to, aby byly děti při-
praveny nejen na školu, ale i na 
život, vyžaduje aktivní spoluprá-

Dagmar Krkavcová,
Hana Vávrová
MŠ Židlochovice

ci rodičů. Teprve ve „Školáčku“ 
mohou rodiče vidět své dítě, jak 
dokáže samostatně pracovat, 
soustředit se, postupovat dle 
pokynů učitelky, ale i spolupra-
covat se skupinou vrstevníků.

V letošním školním roce jsme 
začali využívat interaktivní učeb-
ní pomůcku pro výuku nejmen-
ších dětí MAGIC BOX, na jehož 
pořízení nám významnou část-
kou přispěl  LZ Židlochovice. 
Během roku jsme dětem při-
pravili mnoho zajímavých akcí, 
divadel, výletů. Děti zhlédly 
čtyři divadelní pohádky, dva 
hudební programy, jedno kou-
zelnické představení a pět vzdě-
lávacích programů ve třídách, 
ale i v Ekocentru Trkmanka. 
Výborná byla spolupráce s růz-
nými organizacemi a školami 
ve městě. Centrum Vata připra-
vilo pro naše děti Mikulášskou 
nadílku s programem a letní 

MŠ ŽidlochoviceJaký byl uplynulý školní rok v mateřince

pohádkovou slavnost na zahra-
dě ke Dni dětí. V ZUŠ se děti 
seznámily s hudebními nástro-
ji a vyslechly koncert. V rámci 
projektu Celé Česko čte dětem 
navštívily členky KPOZ děti ve 
třídách s pohádkou, v knihovně 
se děti dozvěděly, jak se knížka 
může stát naším velkým kama-
rádem.

Na školním výletě s exkurzí 
do bažantnice v Knížecím lese 
se nám věnoval zaměstnanec LZ 
Židlochovice. Děti měly možnost 
navštívit líheň bažantů, viděly 
malá kuřátka bažantů, mohly si 
je pohladit a pochovat.  Děkuje-
me řediteli a zaměstnancům LZ 
za sponzorský dar a umožnění 
exkurze. Oblíbené akce na škol-
ní zahradě pro děti a rodiče nám 
pomáhal organizovat výbor a 
členové Spolku rodičů při MŠ.  

Těm patří velký dík, stejně 
jako všem rodičům, kteří jsou 

jakoukoli formou ochotni při-
spět k obohacení programu dětí. 
Ve spolupráci s městskou i státní 
policií jsme připravili dopravně 
výchovnou akci „Děti, pozor 
červená“, které se zúčastnilo 105 
dětí. V květnu jsme uspořádali 
již 13. ročník „Atletiky předškol-
ních dětí“. V disciplínách běh, 
hod a skok své sportovní výkony 
podalo celkem 110 dětí. Děkuje-
me rozhodčím z řad rodičů a žá-
kům ZŠ Židlochovice, kteří nám 
pomohli v organizaci. Poslední 
akcí na zahradě školy bylo slav-
nostní loučení s předškoláky, 
kde děti dekoroval pan starosta a 
členky KPOZ jim předaly knihu.  
Vážíme si dlouhodobé dobré 
spolupráce se zřizovatelem. 

Pěkné prázdniny, hezkou 
dovolenou dětem i rodičům, 
léto jak má být a v září nashle-
danou !

(redakčně kráceno)

Při loučení se školkou jsou děti pasovány na školáky / foto: Miroslav Gergel
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Školní výlet

Od pondělí 13. června do čtvrtka 16. června jsme ještě s 2. A byli na škole v přírodě. Hned v pondělí jsme nasedli do autobusu a jeli jsme do 
Boskovic do pensionu ATHÉNA. Vybalili jsme se a roztřídili do pokojů. Já jsem byla se Sárou, Petrou, Zuzkou, Terezkou a s Julčou v pokoji 
č. 11. Šli jsme ven a hráli pif-paf  a rybičky a rybáře. V úterý jsme šli na velkou výpravu. Autobusem jsme jeli do města jménem Sloup. 
Došli jsme k Sloupsko-Šošůvským jeskyním. Koupili jsme si suvenýry a hurá do jeskyně. Nejvíc se mi líbila Eliščina jeskyně. Ne kvůli mému 
jménu, ale proto, že tam hrála hudba a byla tam spousta zajímavých krápníků. Zpátky jsme šli deset kilometrů pěšky. Středa byla zamra-
čená. Hráli jsme jenom jednu hru. Jmenovala se TPV – T = TLESKNOUT, P = PLESKNOUT, V = VYSKOČIT. Potom jsme na pokojích 
nacvičovali scénky o pirátech a Posejdonovi. Na ty scénky jsme byli připraveni i s kostýmy. Na diskotéce jsme je potom zahráli. Diskotéka 
skončila přesně 23:05. Ve čtvrtek už jsme se balili a vyhlašovali se vítězové. Dostali jsme trička, která jsme barvili ve středu, a hráli tři hry. 
Autobusem jsme jeli zpátky ke škole. Maminky a tatínkové se na náš těšili. Školní výlet se mi moc líbil.

Eliška Baťková, žákyně 4. B

ZŠ Židlochovice



Slavnostní nástup sokolů na fotbalovém stadionu / foto: Pavel Vrba

Jan Hroudný vytvořil práci 
do SOČ o řediteli bývalé hos-
podářské školy v Židlochovicích 
Františku Bolelouckém a v kraj-
ském kole soutěže se umístil na 

Danuše Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

4. místě. Současně se přihlásil 
do projektu Památníku Terezín 
Školákem ve válečných letech, 
aby tuto významnou osobnost 
meziválečných židlochovických 
dějin, člena odbojové organi-
zace Obrana národa poprave-
ného v červnu 1942 v Brně na 
Kounicových kolejích, předsta-

Gymnázium ŽidlochoviceFrantišek Boleloucký překračuje hranice našeho regionu 
v práci Jana Hroudného
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místní jednoty Oldřich Kahoun 
a také starosta města Jan Vitula, 
kteří promluvili o historii jedno-
ty a o jejím významu pro město 
Židlochovice.

Členové místní jednoty při-
pravili na fotbalovém stadionu 
hodinový program, během kte-
rého se na travnaté ploše před 
diváky představily jak ukázky 
hromadných sletových skladeb, 
tak ukázky ze cvičebních hodin 
sportovních oddílů a oddílů vše-
strannosti. 

Poděkování za zdárný průběh 
programu patří aktivním členům 
místní jednoty, kteří se podíleli 
na přípravě celého programu, a 
především pak Evě Kadlecové, 
Vendule Kratochvílové a Janě 
Rylichové, na jejichž bedra padla 

organizace celé akce. Dále je tře-
ba poděkovat místnímu fotbalo-
vému klubu, který zajistil záze-
mí a občerstvení pro cvičence a 
diváky, hasičskému záchranné-

Sokolové oslavili 120. výročí sletovými skladbami

Jakub Kratochvíl
T.J. Sokol Židlochovice

mu sboru za zdravotnickou služ-
bu a také městu Židlochovice za 
možnost uspořádat toto veřejné 
cvičení na místním fotbalovém 
stadionu.

vil i mimo svůj region. Cílem 
projektu je vytvořit výstavu 
dokumentů o životě na školách 
v období existence Protektorátu 
Čechy a Morava. Honza v sou-
časnosti připravuje o Františku 
Bolelouckém jeden z panelů 
výstavy. 

Výstava bude nejdříve ote-

vřena v Památníku Terezín a 
pak bude možné požádat o její 
zápůjčku do škol a obcí, které 
o ni budou mít zájem. V Žid-
lochovicích bude možné tere-
zínskou výstavu navštívit v roce 
1917. O přesném termínu jejího 
konání budeme informovat.

Jaký z oborů je Vám nejbližší 
a v jakém odvětví byste se 
chtěl nadále rozvíjet?
Je pro Vás toto ocenění moti-
vací a inspirací do dalšího 
studia? Jak na získané oceně-
ní reagovala nejbližší rodina, 
Vy sám?
Do které země byste se rád 
na jazykový pobyt vypravil a 
proč právě tam?

Pavel Hodovský,
nižší gymnázium

Jsem si poměrně jist, že se budu 
v budoucnu věnovat studiu (a 
později práci) v oblasti přírod-
ních věd, z nichž jsou mi nej-
bližší biologie, chemie a fyzika. 
Radši bych se ale věnoval bio-

1.

2.

3.

1.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

logii, protože je to už od dětství 
mým snem. Co se týče konkrét-
ního odvětví, ještě si nejsem jis-
tý. Nejvíce mě ale láká chirur-
gie a mikrobiologie.
Toto ocenění mi samozřejmě 
zvedlo náladu. Jsem rád, že 
bylo moje celoroční snažení 
odměněno a rozhodně je pro 
mě (ocenění) inspirací k dal-
šímu studiu. Moje nejbližší 
rodina byla z ocenění nadše-
ná, hlavně moji rodiče, kteří 
na mě jsou velice hrdí. Bylo 
překvapující zjistit, že i když se 
mi nepodařilo během školního 
roku vyhrát čtečku, podařilo se 
mi na nižším gymnáziu nahrát 
nejvíce bodů. Co se týče mě, 
byl jsem zaskočen, když pan 
starosta vyhlašoval mé jméno. 
Moji spolužáci mi ale od začát-
ku oceňování říkali, že jsem to 
určitě vyhrál, tak jsem se jim 
pokusil věřit.

2.

Ocenění za celoroční úsilí získali Pavel Hodovský a Jan Procházka
Nejraději bych se na jazyko-
vý pobyt vypravil do Anglie. 
Hlavně proto, že se umím 
v cizích zemích domluvit pou-
ze anglicky. Lákají mě tamější 
památky a architektura. Rád 
bych z Londýnského oka viděl 
Tower Bridge a pod ním řeku 
Temži. Také bych si díky poby-
tu v Anglii zlepšil svoji angličti-
nu, což je velké plus.

Jan Procházka,
vyšší gymnázium

Nejradši ze všech oborů mám 
historii a v budoucnu bych 
chtěl studovat ekonomii.
Získaná cena je pro mě rozhod-
ně velkou motivací.
Rád bych navštívil východní 
pobřeží Spojených států, neboť 
hrozí, že už bych neměl pří-
ležitost se na takový nákladný 
výlet dostat.

3.

1.

2.

3.

Třídní učitelka D. Zemanová,  
doplňuje:

„Jan Procházka dostal do vínku 
velké rozumové nadání: po celou 
dobu docházky na gymnázium 
měl vynikající vysvědčení.

V letošním školním roce dosáhl 
pozoruhodných výsledků. Ve třech 
olympiádách postoupil do kraj-
ského kola, v soutěži ve finanční 
gramotnosti obsadil v krajském 
kole druhé místo, v dějepisné 
olympiádě a v soutěži Eurorebus 
se probojoval až na celostátní 
úroveň.

Pracoviště pedagogicko-psycho-
logické poradny překvapivě nevy-
hodnotilo tohoto studenta jako 
mimořádně nadaného, ale díky 
projektu podpory přírodovědných 
předmětů našel ztracenou moti-
vaci a zasloužené uznání.“

V sobotu 18. června 2016 pro-
běhlo u příležitosti 120. výročí 
založení jednoty Sokol v Židlo-
chovicích veřejné cvičení. Celé 
odpoledne bylo zahájeno slav-
nostním průvodem z náměstí, 
který za doprovodu sokolských 
pochodů prošel náměstím a částí 
města k fotbalovému stadionu. 
Zde proběhl slavnostní nástup 
vlajek, historických praporů a 
cvičenců na plochu stadionu. Asi 
200 cvičenců nejen z naší župy 
Jana Máchala, ale také z župy 
dr. Jindry Vaníčky, Pernštejnské, 
Pražské, Scheinerovy, Baráko-
vy a Ještědské přivítal starosta 



Martina Máca
Městské kulturní středisko

Vylíhl se Otakárek

V Židlochovicích pracuje 
v současné době dvacet spolků 
a sdružení. Jsou zde velké orga-
nizace slučující přes stovku čle-
nů,  jsou zde malé spolky, které 
pracují jen v několika lidech. 
Všechny dohromady pak vytvá-
řejí širokospektrální nabídku 
volnočasových aktivit pro všech-
ny věkové kategorie.  Na jaře do 
seznamu místních spolků při-
byl nováček, s mírně odlišným 
zaměřením,  Židlochovický 
Otakárek.

O práci a plánech Židlocho-
vického Otakárka jsme si poví-
dali s Kateřinou Kláštereckou, 
spoluzakladatelkou spolku.

Čemu se vlastně bude nový 
spolek věnovat?

V první řadě půjde o podpo-
ru pěstování plodin, které jsou 
typické pro lokalitu Výhonu, 
jejich následné zpracování a 
výrobu originálních místních 
produktů. Značka Židlochovický 
Otakárek má být jasným garan-

tem místního původu surovin 
pro širokou paletu výrobků.

Chceme se také profilovat jako 
sociální podnik. To znamená, že 
plánujeme zaměstnávat lidi ze 
Židlochovic a okolí, kteří obtížně 
hledají uplatnění na trhu práce. 

Také se chceme zapojit do kul-
turního a společenského života 
v Židlochovicích. 

Jak vznikl název Židlocho-
vický Otakárek?

Název našeho spolku je 
inspirovaný motýlem otakár-
kem ovocným, který je nám 
moc sympatický. Vyskytuje se 
v přírodním parku Výhon a je 
zařazený v Červeném seznamu 
ohrožených druhů ČR. Činnost 
spolku by měla vést i k tomu, 
aby tento vzácný motýl z Výho-
nu nezmizel.

Na čem v současné době pra-
cujete?

Je toho spousta. Zejména je 
potřeba zajistit výrobu samot-
nou – na té stojí všechny další 
aktivity. To obnáší vybudování 
adekvátní výrobny, mapování 
sadů, které by byly vhodné pro 
naše účely, a kontaktování míst-

ních dodavatelů. Pracujeme také 
na webových stránkách.  Rovněž 
mapujeme dotační možnosti pro 
podporu sociálního podnikání.

Na co se můžeme těšit v nej-
bližší době? Jak o sobě dáte 
vědět veřejnosti? Kde Vás 
mohou letos čtenáři potkat?

Výrobky Židlochovického 
Otakárka budou k ochutnání 
již při druhém židlochovickém 
Meruňkobraní 16. července na 
náměstí Míru v Židlochovicích. 
V naší improvizované kavár-
ně budou k dostání moučníky, 
zákusky a drinky z místních 
surovin, ale také marmelády, 
sirup a další lahůdky. Pro pří-
ležitost Meruňkobraní bude 
samozřejmě většina nabídky 
laděna do oranžova.

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
BROWN – Reportér, WEI-
NER – Koho miluješ, Mc-
KINLEY – Příslib naděje

Romány českých autorů
KÖRNEROVÁ – Dlouhá ces-
ta, MILITKÁ – Pronikavý 
smích, RÁČEK – Na jeden 
život až příliš

Společenské romány
MOYES – Jeden plus jedna, 
BIVALD – Čtenáři z Broken 
Wheel doporučují, MAR-
TIN-LUGAND – Šťastní lidé 
čtou a pijou kávu

Psychologické romány
ATKINSON – Bůh v tros-
kách, DOERR – Zeď vzpo-
mínek, GATTIS – Šest dní 
hněvu

Historické romány
RICH – Porodní bába z haré-
mu, VONDRUŠKA – Husit-
ská epopej IV., REILLY – Tur-
naj

Fantasy a sci-fi romány
STEHLÍKOVÁ – Naslouchač, 
LLOYD – Vláda soumraku 
5.: Strážce soumraku

Detektivní romány a thril-
lery
MANOOK – Jerúldelger, 
WEAVER – Bez slitování, 
TURSTEN – Revír

Dobrodružné romány
BERRY – Hrozba patrio-
tů, MARIANI – Faraonův 
poklad

Literatura faktu
ŠAVIT – Země zaslíbená, 
ROSS – Svoboda v oblacích, 
SOBOTKA – Zapomenutý 
hrdina

Pravdivé příběhy
HAMAROVÁ – Životem 
nekráčím sama, BOO – Krás-
né zítřky, VELIKOVSKÁ – 
Svobodná, i když za mřížemi

Cestopisy
MCGREGOR – Na motorce 
kolem světa, Dlouhá cesta na 
jih

pokračování na straně 8 >>

Miroslava Šenkyříková
Mateřské centrum Robátko

Maxi, nezlob!

Ve školním roce 2015/2016 
poprvé probíhal v MC Robátko 
dramatický kroužek pro děti ve 
věku prvního stupně ZŠ. V závě-
ru školního roku děti předvedly 
svým rodičům malé divadelní 
představení „Maxi, nezlob!“ 
v režii Bc. Jany Posníkové. Dra-
matický kroužek bude pokra-
čovat i nadále, tentokrát ale pod 
vedením Bc. Marie Bravencové, 
studentky magisterského stup-
ně oboru Divadlo a výchova na 
Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně: „Cílem krouž-
ku bude vytvořit s dětmi krátké 
divadelní představení, kdy se 
během jeho přípravy děti učí 
správně dýchat, mluvit, vystupo-
vat, formulovat a vyjadřovat svůj 
názor. Kromě hlasové průpra-
vy se dětem dostává i průpravy 

pohybové. Divadelní výchova je 
založena na přirozené schopnosti 
,hrát si‘, a to nás také v dramaťá-
ku čeká. Děti si vyzkouší tvoři-
vou formou divadelní improvi-
zaci, hru v roli, práci s dětskou 
literaturou, apod. Kromě zábavy 
napomáhá divadelní výchova 
rozvíjet v dětech fantazii, soci-
ální a komunikační dovednosti, 

podporuje schopnost spolupráce 
ve skupině a dává dětem prostor 
pro formování jejich osobnos-
ti.“ V novém školním roce bude 
dramatický kroužek probíhat 
opět v Robátku, vždy v pondělí, 
začátek mezi 15.–16. hodinou 
– dle požadavků rodičů. Přihla-
šujte se na emailu:
MarieBravencova.ssum@seznam.cz.

Maxi, nezlob! / foto: Miroslava Šenkyříková
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První polovina roku se obešla bez teplotních extrémů

Období letních dovolených a 
školních prázdnin je již v plném 
proudu, a tak bychom se mohli 
v krátkosti ohlédnout za poča-
sím první poloviny letošního 
roku.

Myslím, že se počasí chovalo 
přívětivě a žádnými extrémněj-
šími projevy nás nepřekvapilo. 
Zima (s výjimkou první polovi-
ny ledna) byla tradičně teplejší, 
jaro pak bylo příznivé pro výlety 
do přírody. 

Na začátku a v polovině ledna 
nás počasí potrápilo klasickými 
zimními projevy, jako je sníh 
(celkem 13 dnů se sněhovou 
pokrývkou) a zápornými tep-
lotami (12 dnů s celodenním 
mrazem a minimální teplo-

tou –11 °C). V únoru převládalo 
nezimní počasí charakterizova-
né velkou oblačností, četnými (a 
vydatnými) dešťovými srážkami. 
Tyto měly za následek druhé 
nejvyšší únorové množství (troj-
násobný úhrn). Maximální tep-
lota +19 °C je současně nejvyšší 
únorovou teplotou od roku 1990. 
Většinu měsíce března převláda-
lo průměrné počasí s malými 
teplotními výkyvy. Až posled-
ní týden se výrazněji oteplilo a 
poslední den měsíce byl dokonce 
rekordně teplý (+23 °C je nejvyš-
ší březnovou teplotou). V dub-
nu převládalo typické aprílové 
počasí. Poměrně pravidelně se 
střídaly dny nadprůměrně tep-
lé s chladnějšími a deštivějšími 
dny. První polovina měsíce byla 
značně teplejší, závěr dubna byl 
pak výrazně chladnější (objevily 
se i ranní mrazíky). První letní 

den (+25 °C) jsem zaznamenal 
již 5. dubna. Po většinu května 
panovalo příjemné jarní a slu-
nečné počasí, doprovázené občas 
srážkami, které měly i bouřkový 
charakter. S výjimkou ochlaze-
ní uprostřed měsíce se teploty 
většinou pohybovaly nad +20 
°C, poslední třetina už měla 
letní charakter s teplotami nad 
+25 °C. I první polovina června 
měla skoro letní charakter s pří-
jemnými teplotami většinou nad 
+25 °C a občasnými přeháňkami 
(bouřkami). Zajímavostí byla 
skutečnost, že až do konce astro-
nomického jara teplota nedosáh-
la +30 °C.

A tak si na závěr krátkého shr-
nutí popřejme krásné letní poča-
sí bez extrémů a zejména bez 
loňských dlouhotrvajících tro-
pických teplot. Mějte se všichni 
krásně a užívejte teplých dní.

Ing. Karel Král
občan Židlochovic

Z vinařské konference / foto: Lenka Betášová

Nové knihy

Cizojazyčné a dvojjazyčné 
romány
POE – The Pit and the Pendu-
lum and other stories, RILKE 
– Zwei Prager Geschichten

Naučná literatura
HARPER – Tajemství čínské-
ho léčitelství, PECHÁČKO-
VÁ – Deník Dity P. 2

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
Moje první obrázková knížka 
– Jak bydlí zvířátka, ZMATLÍ-
KOVÁ – Šiju boty do roboty

Básničky a říkadla
POSPÍŠILOVÁ – Rozesmátá 
zahrada

Pohádky 
SELINGEROVÁ – V tráv-
níku, Pod vodní hladinou, 
PROCHÁZKA – O tom, že 
někdy i hrábě rozkvetou

Pohádkové příběhy
ROŽNOVSKÁ – Co zavinil 
Columbus, POSPÍŠILOVÁ – 
Kryštof a Očoun, MORTKA 
– Tappi a narozeninový dort

Humorné příběhy
ROHER – Babička, Kuře a 
Drnditonda

Dobrodružné a detektivní 
příběhy
MORGAN – Neoficiální hrá-
čovo dobrodružství: Lovci 
pokladů v nesnázích, VOL-
LENBRUCH – Černá Mado-
na

Fantasy romány
TUCKER – Doctor Who: Roj 
hrůzy, KIMMEL – Norman 
a duchové, JOLIN – Temný 
tlouštík

Dívčí romány
MEAD – Neslyšno, GREEN – 
Will Grayson, Will Grayson, 
ŘEHÁČKOVÁ – Léto plné 
kotrmelců

Audioknihy
Princezna se zlatou hvězdou 
na čele a další pohádky

Naučná literatura
BRAY – Star Wars: Absolutně 
všechno, co potřebujete vědět, 
OPPERMANN – Dinosauři

Pod tímto názvem proběhl 
v pátek 10. června v Masaryko-
vě kulturním domě v pořadí už 
šestý odborný seminář o víně, 
který každý rok v této době 
pořádá město Židlochovice 
spolu se Základní organizací 
Českého zahrádkářského svazu 
v Židlochovicích. Roční semi-
náře probíhají tematicky pod 
názvem Vinařství očima Židlo-
chovicka a Dolního Rakouska 
a jsou podpořeny Vinařským 
fondem České republiky.

Proč právě toto téma? Každý 
rok vybíráme zajímavou proble-
matiku kolem pěstování a výroby 
bílých a červených vín. Pravdou 

je, že odrůdová vína tohoto dru-
hu, kterým se zvláště daří v tep-
lejších krajinách (původní réva 
Cabernet Franc pochází z Bor-
deaux), v našich vinicích příliš 
často nenajdeme, ale moderní-
mi pěstitelskými a technologic-
kými metodami (skloňováním, 
odlistováním, kryomacerací) 
lze i v naších zeměpisných šíř-
kách docílit velice kvalitních 
vín. Zvláště růžová vína dosáhly 
v poslední době pozoruhodných 
výsledků.

Toto a mnohem více jsme se 
dověděli z přednášek špičkových 
odborníků z Moravy a Dolní-
ho Rakouska. Byli to Ing. Karel 
Hanák z Výzkumného ústavu 
Klosterneuburg (Dolní Rakous-
ko) – Cabernet Sauvignon 
versus Merlot, prof. Ing. Pavel 

Duel velkých vín – Cabernet Sauvignon versus Merlot

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSC.
občan Židlochovic

Pavloušek, PhD. z Ústavu vino-
hradnictví a vinařství Lednice 
Mendelovy univerzity v Brně 
– Parametry zralosti hroznů, vliv 
agrotechniky na výrobu vína, a 
Ing. Jakub Smrčka, z odborné 
firmy ze Znojma – Technologie 
a kryomacerace: Růžová vína a 
Klarety z odrůd Cabernet.

Mezi více než třiceti poslucha-
či byli hosté např. z Hustopeč, 
Starovic, Nosislavi, Hrušovan, 
Žabčic a Dolního Němčí.

Po řízené degustaci růžových 
vín ze Znojma jsme měli mož-
nost ochutnat více než 40 dalších 
vzorků těchto odrůd. Nabídnuté 
vzorky pocházely z Moravy, Dol-
ního Rakouska a Slovenska.

Účastníci posoudili seminář  
jednomyslně: Úžasný zážitek.

Dík patří kolegům z Infor-
mačního centra Židlochovice a 
zahrádkářům, kteří i letos logis-
ticky zajistili průběh akce. Ško-
da, že místní profesionální vinaři 
nenašli možnost zúčastnit se.
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Pavel Hodovský
kvarta

Gymnázium Židlochovice

Ještě donedávna hrál profesi-
onálně šachy. Nyní se věnuje 
čtení knih a hraní počítačo-
vých her. Vyniká v matema-
tice, chemii, biologii a fyzice. 
V budoucnu by chtěl studovat 
chirurgii nebo mikrobiologii.

Ranní cesta autobusem 
aneb zkouška ohněm 

školáka

Kdo z vás by se někdy chtěl 
projet taxíkem, a nebo mít 

rodiče, kteří by ho každé ráno 
dovezli do školy? Já, jakožto 

průměrný školák, musím jez-
dit každé ráno autobusem už 
čtyři roky. Už bych si myslel, 
že není možné, abych zažil 
něco, co by mě ještě mohlo 

překvapit...

Autobusová zastávka je 
zvláštní místo, kde se vysky-

tují dva zvláštní druhy savců, 
kteří spolu koexistují ne vždy 

v harmonii. Je zde lidově 
přezdívaný „řidič autobusu“ 
(z lat. dojíždus spožďus) a 
také houf otravných savců 

podobných vám, kteří se chtějí 
do autobusu vecpat rychleji 
než vy (z lat. neurvalus kre-
tenus). Od vašeho vstupu do 
autobusu (jestli se tam vůbec 
dostanete) začíná ta nejhrůz-

nější část: cesta. Hned vás 
přivítá velmi přátelský úsměv 

řidiče, který si v duchu asi 
říká, že by byl raději mrtvý, 

než aby vozil tyhle malé smra-
dy. A opovažte se, aby se vám 
vysypaly peníze nebo spadla 

průkazka. V jedoucím a 
přecpaném autobuse jsou tyto 

předměty dávno ztraceny.

Básníci Židlochovicím

Rajhrad vystavuje rukopisy spjaté s vládou krále Karla IV.

Památník písemnictví na 
Moravě vystaví vzácné rukopi-
sy ze sbírky Benediktinského 
opatství Rajhrad spjaté s vládou 
českého krále Karla IV. Origi-
nály knih doplní další význačná 
památka ze 14. století – berla 
rajhradských proboštů.

Benediktinská sbírka obsahu-
je tři desítky rukopisů pochá-
zejících ze 14. století. Výstava 
Knihy doby Karla IV. představí 
nejkrásnější a nejzajímavější 
z nich. Návštěvníci se sezná-
mí s bohatě zdobenými kodexy 
užívanými v liturgické praxi, ale 
také s dobovou literaturou svět-

skou – básnickými spisy i právní 
agendou. 

Chybět například nebudou 
středověké opisy dvou sbírek 
italského humanistického básní-
ka Francesca Petrarky, který pat-
řil mezi obdivovatele Karla IV. 
Dokumentují, jak rychle huma-
nistické myšlenky pronikaly do 
českých zemí. Velmi vnímavý 
k nim byl i Jan ze Středy, vzděla-
ný církevní hodnostář, diplomat 
a mecenáš umění. Jeho tvorbu 
připomene ale dílo z jiného obo-
ru – formulářová sbírka Summa 
Cancellariae, kterou napsal coby 
císařův kancléř. 

Vizuálně zajímavou expozici 
s knižními svazky rozšíří bohatá 
obrazová dokumentace detailů 
textů i vývoje středověké knižní 
malby. Dobové právní spisy uve-

de oddíl věnovaný moravským 
zemským deskám, na jejichž 
vzniku se Karel IV. přímo podí-
lel.

Originály rukopisů a rajhrad-
ská berla budou za přísných bez-
pečnostních opatření vystaveny 
v době 29. června až 6. července 
2016. Poté knihy nahradí makety 
a v této podobě bude výstava pří-
stupná až do 11. září 2016.

Mgr. Hana Polívková
Památník písemnictí na Moravě
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Myslivecký spolek Židlocho-
vice ve spolupráci se Sdružením 
Židlochovice uspořádal první 
červnovou neděli  tradiční akci 
„Povídání s myslivci“. Za krás-
ného počasí se účastníci sešli ve 
13.00 hodin u radnice a potom 
vyrazili pod vedením pana Voz-
deckého a pana Lukše do Hájku 
na mysliveckou chatu. Vzhledem 
k velkému počtu malých dětí 
byla zvolena kratší trasa, která 
vedla kolem studánky, akátové-
ho hájku až do areálu myslivec-
kého spolku. Zde pro ně členové 
spolku nachystali naučnou stez-
ku s poznáváním různých dru-
hů živočichů, kterou připravil 
myslivecký hospodář Ing. Petr 
Betáš. Střelbu ze vzduchovky na 
terč si děti mohly vyzkoušet pod 
vedením Ing. Rýlicha a Tomáše 
Lukše.

Po krátkém přivítání, sezná-
mení s odpoledním programem 
a občerstvení si děti i dospělí 
vyzvedli soutěžní lístky a vydali 
se plnit přichystané úkoly. Z cel-
kového počtu 75 účastníků se do 
soutěže zapojilo 31 dětí ve věku 
od tří do šestnácti let a 20 dospě-
lých. Soutěžící postupně prošli 

trasu poznávací stezky, kde na 
jednotlivých stanovištích plnili 
zadané úkoly. Na závěr navštívili 
stanoviště střelby ze vzduchovky 
na pohyblivý terč jelena a divo-
čáka. Po návratu k myslivecké 
chatě odevzdali soutěžní lístky 
a terče, které členky Sdružení 
Židlochovice paní Válková, 
paní Vašíčková a Ing. Svobodo-
vá vyhodnotily ve spolupráci 
s Ing. Petrem Betášem. V prů-
běhu celého odpoledne si účast-
níci mohli pochutnat na guláši 
z divočáka nebo si opéct špeká-
ček. Děti si také mohly prohléd-
nout a případně i pohladit živé-
ho výra velkého, kterého přinesl 
mladý sokolník Adam Svoboda. 
Po celou dobu probíhaly rozho-
vory účastníků se členy spolku 

Vztah k přírodě děti u počítače nenajdou

PaedDr. Stanislav Březina
předseda MS Židlochovice

o myslivosti, ochraně přírody a 
vzájemné spolupráci.

Zhruba v 17.00 hodin pro-
běhlo vyhlášení vítězů a předání 
drobných odměn, které zajisti-
lo Sdružení Židlochovice. Není 
důležité, kdo vyhrál, protože 
vítězem byli všichni, kteří strávili 
příjemné odpoledne v přírodě. 
Po vyhlášení výsledků pokračo-
vala akce neformální besedou až 
do pozdních večerních hodin. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
členům mysliveckého spolku a 
Sdružení Židlochovice, kteří se 
podíleli na přípravě a realizaci  
podle mého názoru velmi zda-
řilé a prospěšné akce. Vztah dětí 
k přírodě nevybudujeme u počí-
tače, ale právě pobytem v příro-
dě.

Památník písemnictví
na Moravě,

areál benediktinského
kláštera v Rajhradě

Knihy doby Karla IV.
–

Poklady rajhradské knihovny
29. června – 11. září 2016

Plnění úkolů na myslivecké stezce / foto: Petr Válek 

pokračování na straně 10 >>



Zlatý déšť (štědřenec) je v našich 
zeměpisných šířkách velmi roz-
šířeným okrasným keřem. Ach, 
kdo by nevzpomněl krásné sou-
družky učitelky a nedostatku 
žluté barvy při hodině výtvarné 
výchovy ve třetí třídě obecné 
školy.

Zlatý déšť se však také sne-
sl na některá česká města a 
obce v podobě výnosů z pokut 
uložených za přestupek „pře-
kročení povolené rychlosti“. Je 
jistě chvályhodným počinem 
zákonodárců zasazovat se o bez-
pečnost provozu na pozemních 
komunikacích. Zejména ochra-
na chodců před agresivními řidi-
či byla jistě hlavním motivem 
schválení zákona, který městům 
a obcím, potažmo městské a 
obecní policii, umožňuje měřit 
v obcích rychlost a za překroče-
ní povolené hranice inkasovat 
pokuty. Ale jak už bývá v Česku 
dobrým zvykem, některé dobře 

Pavel Šťastný
občan Vranovic

míněné záměry mají i svoje neza-
mýšlené důsledky. Lze možná 
dokonce  konstatovat, že některé 
obce a města postupně zaměnily 
nově získanou pravomoc se zla-
tým dolem a pod rouškou „boje 
za vyšší bezpečnost provozu“ si 
vybranými pokutami výrazně 
vylepšují svoje rozpočty. V „době 
internetové“ nedá příliš námahy 
porovnat „úsilí“ některých obcí a 
měst v tomto směru. Například 
město Židlochovice vybralo v 
roce 2015 na pokutách od neu-
kázněných řidičů 16 milionů 
korun. Oproti tomu například 
město Hustopeče vybralo na 
pokutách za loňský rok „pouze“ 
8,5 mil. korun. Hustopeče jsou 
ovšem o něco větším městem 
než Židlochovice.

Pro srovnání je velmi vhodné 
použít např. roční daňový výnos 
z příjmu fyzických osob ze závis-
lé činnosti (daň, kterou odvádí 
zaměstnavatelé za svoje zaměst-
nance) v poměru k výši vybra-
ných pokut. Z tohoto daňového 
výnosu (všech obyvatel města, již 
jsou v zaměstnaneckém pomě-

Z dopisů čtenářů: Zdravá společnost represe nepotřebuje
ru) získaly Hustopeče v loň-
ském roce 16,3 mil. Kč – tedy 
1,9násobek výnosu z pokut. 
Město Židlochovice bylo tedy při 
výnosu daně ze závislé činnosti 
FO 9 mil. Kč. v poměru k vybra-
ným pokutám (za srovnatelných 
podmínek) 3,4krát efektivnější 
než Hustopeče (počítáno troj-
členkou). Namátkový pohled do 
rozpočtů za rok 2015 některých 
jiných měst je rovněž výmluvný. 
V rámci celé republiky se Židlo-
chovicím nejvíce pravděpodob-
ně přibližuje Lysá nad Labem 
poměrem daň 19 mil. / pokuty 
13,3 mil. – 2,7krát méně efektiv-
ní. Některá blízká města: Břeclav: 
výnosy z daně FO ze záv. čin-
nosti – 66,5 mil, výnosy z pokut 
– 4,5 mil. (28krát méně efektivní 
než Židlochovice). Slavkov: FO 
15 mil., pokuty 3 mil. – 9,5krát 
méně efektivní.  Kuřim: 50/0,85 
– 113krát méně efektivní než 
Židlochovice. Jak je vidět z uve-
dených čísel, některá města vybí-
rají „o sto šest“, jiná jsou zdržen-
livější a některá k represi řidičů 
téměř nepřistupují.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Dům ze čtyřicátých let ukrýval ve zdi tajnou schránku

Při rekonstrukci domu pana 
Wolfschütze č. p. 526 na Tyr-
šově ulici objevili řemeslníci 
v dutině za cihlou otvor, který 
ukrýval  zapečetěnou láhev 
obsahující listinu stočenou do 
ruličky.

„Špunt se úplně rozpadl, jak 
byl zteřelý, abych vzkaz vyjmul, 
musel jsem ji rozbít.“ Láhev, dle 
slov nálezce nebyla ničím zvlášt-
ní, žádné ornamenty, etikety, 
nic, co by vypovídalo o přibližné 
době uložení. Byla hladká a tma-
vě zabarvená.

„Psaní bylo na zvláštním papí-
ře, celý vzkaz byl obalený ještě 
dalším papírem, který byl čistý a 
bez potisku.“

Dům zakoupila majitelova 
prababička Rupertýna Solnič-
ková někdy kolem roku 1939 
od tehdejšího stavitele Zatočila 
pro svoji dceru Marii Štěpánko-
vou, babičku pana Wolfschütze.  
Rodina poté dům obývala až do 
zmíněné rekonstrukce. 

Kromě listiny žádné další 
předměty v láhvi ukryty nebyly. 
Vzkaz obsahoval podpisy zed-
níků, kteří se na stavbě podíle-
li. Ti pro nás po sobě zanechali 

zcela jasný rukopis a jmenovitou 
představu o obyvatelích Židlo-
chovic té doby.
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Pokud je autobus přecpán, 
vezete se touto zpocenou 
organickou hmotou celou 

cestu a přitom jste natlačeni 
na kovovou tyč a nemůžete 
si sednout, protože paní na 
sedadle si myslí, že její nová 
kožená kabelka potřebuje to 
sedadlo více než vy. Zkrát-
ka, plynová komora plná 

nepohodlí. Pokud se vám však 
podařilo najít volné sedadlo, 
gratuluji. Dejte však pozor: 
může se stát, že se ve vaší 

doslechové vzdálenosti zjeví 
dvě nebo více teenagerek a 
vy budete muset celou cestu 

poslouchat, že Eliška má nový 
mobil, nebo že se Kaťušenka 
rozešla už se třetím klukem.

Nejlepší věc v přeplněném 
autobuse by tedy byla neslyšet, 

necítit, a někdy i nevidět. 
Pokud se vám to však podaří 
přežít, čeká vás nová zkouška 

na cestě zpátky dnes i další 
den.

pokračování ze strany 9 >>

V květnovém čísle Zpravodaje 
si paní Kratochvílová, vedoucí 
odboru dopravy, pochvalovala 
zvýšení bezpečnosti silničního  
provozu na území města (v sou-
vislosti s radary). Domnívám 
se ovšem, že lze také dodat, že 
Židlochovice jsou jedním z měst 
v ČR (pokud ne tím „hlav-
ním“), které si na vybírání pokut 
s menší mírou nadsázky „zřídily 
fabriku“ a mají tu pochybnou 
„zásluhu“, že začínají sílit hlasy, 
aby novela příslušného záko-
na městům a obcím pravomoc 
měřit rychlost odebrala, resp. 
aby jim tuto pravomoc ponecha-
la, ale výnos z uložených pokut  
musel jít ve prospěch státního 
rozpočtu. Možná, že v Čechách 
nebo na Moravě existují města, 
která dokáží na pokutách inka-
sovat ještě větší než 1,77násob-
nou částku, než je jejich příjem 
z výnosu daně ze závislé činnosti 
FO. Pokud někdo z představitelů 
města Židlochovice o nějakém 
takovém ví, mohl by je v reakci 
na tento článek zmínit.

Nalezená listina



Dyjsko-svratecký úval je 
úrodný, proto je zde typickou 
krajinou pole, vinice, sad či 
zahrada. Přesto se tu najdou 
poměrně rozsáhlé hospodářské 
a polohospodářské lesy, využí-
vané především jako bažantni-
ce. Jeden takový souvislý lesní 
komplex začíná u Židlocho-
vic, a lze jím na kole pohodlně 
projet téměř setrvale ve stínu 
stromů až na hráz prostřední 
Novomlýnské nádrže.

Výlet je možné naplánovat tak, 
aby vedl co nejméně po silnicích 

a na kole jej zvládly zdatné šes-
tileté děti. Trasu naleznete zde: 
https://mapy.cz/s/Ok14.

Trasa má velmi příznivý výš-
kový profil. Další výhody posky-
tuje les: zastínění, vyšší vlhkosti 
vzduchu a ochrana před nápory 
větru. Nevýhodou je vyšší výskyt 
obtížného hmyzu a bujná vege-
tace, která, obzvláště v pozdních 
jarních a letních měsících, neu-
možňuje příliš měnit trasu, byť 
různých cestiček je les plný, a ty 
k objevování přímo vyzývají.

Povrch je vhodný pro všech-
ny typy kol snad až na silnič-
ní. Crossové kolo se sedačkou 
s dítětem projede bez problé-
mů. Vozík Croozer zapojený za 

Kolem a kolem o kole:  Ze Židlochovic lesem k moravskému moři

Lukáš Gryc
občan Židlochovic

kolem již potíže má, ale pokud 
je cyklista schopný, zvládne se 
poprat i s tímto úskalím bez 
ztráty kytičky.

Terén je většinu cesty lehký, 
ale minimálně úsek od splavu na 
Svratce po železniční trať u Pouz-
dřan vede úzkou vyšlapanou 
cestou, což by mohl být problém 
právě pro Croozery a podobná 
vozítka, obzvláště pokud je těsně 
před sečí a tráva je vysoká. Dá se 
ale zvolit pohodlnější trasa buď 
z Uherčic po levém břehu Svrat-
ky přes Pouzdřany a po modré 
okolo Pouzdřanského rybníka 
(cesta je ale prašná a vyšlapaná 
od koní, takže žádný med), nebo 
polními cestičkami a silnicí mezi 

Velkými Němčicemi a Vranovi-
cemi. Pro zdatnější bajkery lze 
zařadit také kopcovité lesní par-
tie NPR Pouzdřanská step a lesa 
Kolby a pokochat se výhledy.

Trasa není krátká. Se všemi 
zajížďkami a blouděním může 
snadno dosáhnout délky 50 km, 
což je pro některé děti hraniční. 
Uniknout se dá na vlak do Vra-
novic nebo Pouzdřan. Občerstvit 
se po cestě můžete nejpřístupně-
ji v Uherčicích, Pouzdřanech, 
v Ivani, Přibicích a Žabčicích.

Přeji šťastnou a inspirativní 
cestu.

Máte-li dotaz, můžete se na 
mne obrátit na:
milovanek@yahoo.com.

Téměř každý někdy doma 
pěstoval kaktus, rostlinu nená-
ročnou na pravidelnou péči a 
na prostor. Rostlinu vlasatou 
a plnou trnů, krásnou v obdo-
bí kvetení. Rozsáhlou sbírku 
kaktusů a také sukulentů má 
ve svém domě pod Výhonem 
pan Jiří Trávníček. Jeho sbír-
ka čítá snad na tři tisíce kusů 
rozličných druhů, ovšem jak 
sám říká, přesně je spočítat ani 
nedokáže. 

„Zjednodušeně se dá říct, že vše, 
co má trny, jsou kaktusy.  Kaktus 
pochází z amerického kontinentu 
a ostrovů kolem. V mojí sbírce 
jsou kaktusy z Mexika, Chile a 
Argentiny.“

Sukulenty rostou po celém 
světě, ve sbírce pana Jiřího však 
najdeme rostliny převážně z jižní 
Afriky. Kaktusy a sukulenty pěs-
tuje ve sklenících a pařeništích 
na své zahradě, některé druhy 
přezimují v záhoncích u domu. 
Ty, co musí přes zimu do domu, 
začíná stěhovat koncem října a 
začátkem listopadu, na jaře pak 
zase putují ven.

„Chce to vzduch a slunce.  
Ovšem musí se opatrně, protože 
na jaře sluníčko připaluje, takže 
je nutné rostliny pozvolna přivy-
kat.“

Zatímco jiné roky jaro pro 
jeho rostliny nastává už v březnu, 
letošní vrtkavé počasí dovolilo 
začít se stěhováním až o měsíc 
později než obvykle. 

„Mrazy nevadí,  rostliny snesou 
teplotu až pět stupňů pod nulou,  

Mezi námi sousedy: I kaktus potřebuje vodu

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

vadí jim však celodenní chladné 
a proměnlivé počasí, takové, jako 
bylo letos z jara.“

Stěhování rostlin do domu 
zabere panu Jiřímu až čtrnáct 
dní, v kopcovitém terénu zahra-
dy jsou to stovky  kroků nahoru 
a dolů, odměnou je však záplava 
barevné krásy rozkvetlých rost-
lin v průběhu celého léta.

Pěstitelská vášeň pana Jiří-
ho započala někdy kolem roku 
1970, kdy se nastěhoval i s rodi-
nou do rodinného domu s vel-
kou zahradou a postavil první 
skleník. V té době už měl k deví-
ti desítkám rostlin. 

„Mám rád všechny květiny, ale 
kaktusy se sukulenty jaksi vyhrá-
vají. Líbily se mi už od dětství, 
nikdy bych  ale nemyslel, že se 
moje záliba rozšíří až do tak vel-
kých rozměrů.“

Rostliny nakupuje pan Jiří 
v obchodech, přes internet, na 
burzách a od přátel z klubu kak-
tusářů, sází semena od lidí, kteří 
jezdí do kaktusářských krajin, 
rozmnožuje odnožemi.

„Dnes už to není žádný pro-
blém, ale v sedmdesátých letech 
se hned tak někdo do zahraničí 
nedostal, takže mezi kaktusáři 
byl po nových druzích velký hlad. 
Když se mi podařilo získat semín-
ko, měl jsem obrovskou radost a 

sledoval každičký nový, i milime-
trový přírůstek.“

Zatímco některé druhy narůs-
tají za první rok i o jeden celý 
centimetr, jiné naopak pouze 
o dva tři milimetry. Vypěstovat 
rostlinu do větších rozměrů je 
opravdu vysoká škola trpělivos-
ti. Na otázku, kterého kousku 
si pan Trávníček cení nejvíce, 
odpovídá:

„Určitě mám pár takových 
kousků, ale s těmi se určitě nikde  
na veřejnosti chlubit nebudu. Pro 
kaktusáře je velkou událostí, když 
se ještě objeví nějaký nový druh, 
ten se pak stane takovou tou 
chloubou  a pěstitel si ho ochra-
ňuje  jen pro sebe. Poslední nový 
druh se našel asi tak před pěti lety, 
jeho jedno jediné malinké semín-
ko stálo v přepočtu asi sto korun.  
Dalším množením už ale ztrácí  
na vzácnosti. Proto prahneme po 
originálu, o který se následně sta-
ráme  jako o princeznu.“

S nákupem rostlin a semen už 
ale pan Trávníček pomalu končí: 
„Už je toho piplání moc, už žádný 
další kus nechci,  … minulý týden 
jsem dovezl zase něco nového,“ 
směje se.

Kromě pěstitelské záliby pan 
Trávníček také velmi rád maluje 
obrazy, z větší části s krajinnou 
tematikou.
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Jiří Trávníček se svou sbírkou kaktusů / foto: Milena Moudrá



vatskými Pergery s připojeným 
erbem Pergerů lužických. Tento 
omyl může vést k zavádějícímu 
názoru.)

Na obrázku vidíme štít toho-
to znaku s nepříliš zachovaným 
reliéfem. Dá se však rozeznat, 
že nižší horní končetina se spíš 
rozšiřuje jako lví tlapa  než úzké 
kozlí kopyto. Jsou vidět i zbytky 
ocasu, což poukazuje na lva. Na  
hlavě zvířete lze rozeznat zbytky 
reliéfu, připomínajícího spíše 
korunu než rohy. Na obrázku 
jsou tyto části zvýrazněny čarou. 

Vše tedy nasvědčuje tomu, že 
znak je žerotínský. Nepodařilo 
se mi dohledat, zda tento dům 
Žerotínové vlastnili. Proč nebo 
jak se sem jejich erb dostal, snad 
zůstane záhadou.

Jdeme-li vzhůru Palacké-
ho ulicí, míjíme patrový dům 
č. p. 111 se zajímavým erbem 
v jeho štítu. Při pohledu na 
tento pozůstatek historie naše-
ho města člověka napadne, kdo 
nám tu zanechal svoji vizitku.

O tomto erbu jsou občas 
zmínky v literatuře o židlocho-
vické historii. Bývá označován 
jako znak urozeného pana Jena 
Pergera z Perku a na Vohan-
čicích, který byl od r. 1574 do 
r. 1584 majitelem vinného skle-
pa a domu na tomto místě.

Pánové F. Horák a M. Rosen-
baum u článku „Největší vinný 
sklep v Židlochovicích“ v říjno-
vém čísle Židlochovického zpra-
vodaje v r. 1979 na konci článku 
mají nakreslený erb Pergarů 
s polovičním kozlem zleva nad 
třemi vršky. Tento erb je připi-
sovaný zmíněnému panu Jenu 
Pergerovi z Perku.

Občas jsem v rozhovoru se 
zájemci o židlochovickou histo-
rii slyšel názor, že tento znak je 
erbem Žerotínů. V literatuře se 
mi ale nepodařilo tento názor 
potvrdit.

Podíváme-li se na dosti oprýs-
kanou figuru na štítě erbu, 
podobá se jak žerotínskému 
polovičnímu lvu (obr. 2), tak 
pergarskému polovičnímu kozlu 
(obr. 3), obě zvířata jsou nad tře-
mi pahorky. Tuto otázku by zce-
la jednoznačně rozřešil klenot 
erbu, který bývá obyčejně jeho 
součástí. Tady ale chybí – zřej-
mě se kameníkovi nevešel do 

Jaroslav Jelínek
židlochovický rodák

obrazu. Klenot – v praxi nošený 
rytíři jako poznávací znamení 
i ozdoba na přilbě – předsta-
vuje u Žerotínů poloviční lev a 
u Pergarů paví kyta – ta je někdy 
se žernovem na ní položeným. 
Tvar štítu, typ přilby ani přikry-
vadla – dříve zvaná fanfrnochy 
– splývající z helmy nejsou pro 
určení směrodatné, protože je 
každý malíř, kameník nebo rytec 
vytvořil jinak.

Ani koruna na helmě nepo-
může k určení, i když byla sou-
částí erbu Žerotínů. Jak píše 
K. Schwarzenberg ve své knize 
„Heraldika“, vydané r. 1941, na 
straně 76: „Mnozí velmožové si 
helmovní korunu osvojili sami, 
bez povolení“. Teoreticky mohli 
tedy tak učinit i Pergarové.

Pro poučení o Pergarech 
z Perku jsem zalistoval v základ-
ním díle o moravské heraldice 
„Staromoravští rodové“ od Jose-
fa Pilnáčka, vydaném r. 1930. 
Správný název rodu je Perger 
z Pergu, i když často bývají psá-
ni Berger, Pergar a podobně. Na 
Moravě jsou tyto rody dva – oba 
dva různého původu i erbu. 

Pergery z Pergu se znakem 
polovičního kozla uvádí Pilná-
ček pod čísly 605/2 a 1593. Jsou 
původem z Lužice a obdrželi 
inkolát (dnes bychom řekli 
občanské právo pro šlechtice) 
na Moravě i v Čechách. Mimo 
jiná panství vlastnili koncem 16. 
a začátkem 17. století také hrad 
Bouzov, kde je dochován i jejich 
erb. Známe několik variant 
jejich erbu – 1. poloviční kozel 
zleva nad třemi vršky (obr. 3), 
druhý tentýž ve vodorovně půle-
ném štítě (obr. 4) – obě varianty 

mají v klenotu paví kytu (sva-
zek pavích per). Král z Dobré 
Vody ve své „Heraldice“, vydané 
r. 1900, na straně 276 uvádí, že 
v klenotu jsou tři paví pera se 
žernovem. A konečně Paprocký 
z Hlohol v knize „Zrcadlo slav-
ného markrabství Moravského“ 
z r. 1593 vyobrazuje tento znak 
s chocholem z pavích per, na 
němž leží žernov, poloviční kozel 
je oddělen od dolní poloviny ští-
tu horizontálním obloukem.

Druhý rod Pergerů z Pergu, 
u Pilnáčka uváděný pod číslem 
605/1, je původem z Chorvat-
ska. Obdrželi inkolát v Rakou-
sích, pak v Čechách a později na 
Moravě.

Ve znaku mají ruku držící 
tureckou šavli (obr. 5), v r. 1593 
jim byl znak rozšířen (obr. 6) 
(oba znaky jsou nakresleny dle 
popisu). Mezi panství tohoto 
rodu patřily i Vahančice, kde se 
uvádějí v Kopiáři Žalkovského 
mezi lety 1574–1596.

Pilnáček upozorňuje, že velmi 
často jsou oba rody ztotožňo-
vány – i Ottův slovník naučný 
je uvádí jako jeden rod. Jistě 
k tomu přispívá i to, že v obou 
rodech se v té době velmi často 
vyskytuje jméno Jan.

Z výše uvedených informa-
cí vyplývá, že Jen Perger z Per-
ku a na Vahančicích byl z rodu 
chorvatského původu se znakem 
ruky se šavlí. Erb s polovičním 
kozlem patří Pergerům lužic-
kého původu, kterým ale dům 
v Palackého 111 nepatřil.  Znak 
na domě tedy nepatří ani jed-
nomu z obou rodů Pergerů. (Na 
internetu najdeme fotku vahan-
čického hradu, drženého chor-

Poznámka k erbu na domě Palackého 111
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Konec školního roku je tu a před 
námi jsou přípravy na ten další. 
Kolik dětí nastoupí prvního září 
do školních lavic? ptáme se ředi-
telky základní školy Ing. Jany Krá-
lové.

Letos v únoru přivedli rodiče 
k zápisu k povinné školní docház-
ce přibližně stejný počet dětí jako 
v loňském roce. Ovšem počet odkla-
dů narostl. Požádali o něj rodiče 
18 dětí, což činí 27 % z přihlášených 
do prvního ročníku. V minulých 
letech se toto číslo pohybovalo na 
naší škole kolem 20 %. 

Do prvního ročníku tedy nastou-
pí 48 dětí. Otvíráme dvě první třídy, 
ve kterých budou učit Mgr. Jindřiš-
ka Mrázková a Mgr. Petra Dobro-
volná, a budou umístěny na Tyršově 
ulici. Snažíme se, aby v obou třídách 
pracoval také asistent pedagoga. 
Prvňáčkům odpadne jedna cesta 
přes celé město. Po obědě se budou 
děti přesouvat do školní družiny na 
Komenského ulici a na Coufalíkově 
náměstí.

Jaký je ideální početní stav žáků ve 
třídě jak pro dítě, tak i pro práci 
pedagoga? 

Při současném způsobu finan-
cování škol je ideální mít naplněné 
třídy asi po 27 dětech. Každá  třída 
s menším počtem žáků nám odčer-
pává peníze na nadtarifní složky 
platu, tedy příplatky za třídnictví, 

příplatky za specializované činnos-
ti, jako výchovný poradce, metodik 
prevence, koordinátor ICT,  apod. 
Ráda bych také odměnila učitele 
např. za realizaci lyžařských kurzů, 
zájezdů žáků do Anglie, adaptačních 
programů – prostě akcí, které se 
v životě školy již staly samozřejmos-
tí. Lepší finanční ohodnocení urči-
tě zaslouží vyučující, kteří aplikují 
nové metody a formy práce, nevy-
hýbají se práci s novými technolo-
giemi, zkrátka na sobě stále pracují. 
A to jsem ještě nezmínila náročnou 
práci se žáky se specifickými vzdělá-
vacími potřebami.

Přesto: nepracovalo by se oběma 
skupinám při nižším počtu lépe?

Již dlouho se hovoří o reformě 
financování regionálního školství. 
Poslední dobou, také v souvislosti se 
společným vzděláváním, ještě inten-
zivněji.  Je to prostě o vybalancování 
ještě pedagogicky únosného řešení 
a ekonomických možností. Nám 
všem by se líbilo učit skupinky po 
15–20 dětech, ale současný systém 
financování to neumožňuje. 

Mít ve třídě tak málo žáků je 
dlouhodobě ekonomicky neúnosné. 
Ve vyšším ročníku by muselo dojít 
ke sloučení tříd. Naše škola se velmi 
intenzivně věnuje práci s třídními 
kolektivy, dbáme na klima třídy. 
A při slučování by se třídní kolekti-
vy rozpadly a vytvářely nové. Vždy 
je to volba menšího zla, ideální 
modelové situace nám běžný život 
dopřává málokdy.

V médiích se hodně hovořilo, a 
to hlavně v období změny času, 
o posunu začátku vyučování na 

Zeptali jsme se... 

rubriku připravuje
Milena Moudrá

pozdější hodinu. Děti by díky tako-
vé změně ráno nebyly tak nevyspa-
lé a lépe by se soustředily. Doba, 
kdy většina pracujících začínala v 
6 nebo 7 hodin, je dávno pryč  a je 
již celá řada zaměstnání s volnou 
pracovní dobou. Jaký je Váš názor 
na posun začátku vyučování?

Nedomnívám se, že doba, kdy 
většina pracujících začínala v 6 nebo 
7 hodin je úplně pryč. Nasvědčuje 
tomu i počet dětí, které navštěvu-
jí ranní družinu. Je to kolem 40 % 
žáků, a to jsou převážně židlocho-
vičtí a školní družina je otevřena 
od 6:30. Dovedu si představit, že 
ve velkém městě, kde mají rodiče 
alternativu, volí školu i podle tohoto 
kritéria.

My jsme velká škola s dosahem 
do celého regionu a musíme respek-
tovat místní zvyklosti a potřeby. 

Já sama bych byla první, kdo by 
si ráno rád pospal a začínal třeba na 
devátou. 

Nedávno také odvysílala Česká 
televize reportáž o metodách výu-
ky matematiky podle Hejného. 
Jaký je váš přístup k této metodě? 

Již delší dobu se o výuku matema-
tiky podle prof. Milana Hejného (H-
mat) na naší škole zajímáme. Všech-
ny vyučující na 1. stupni absolvovaly 
kurz výuky podle této metody, nav-
štívili jsme i výuku v několika ško-
lách, zakoupili výukové materiály 
pro učitele. 

Uvažovali jsme o výuce mate-
matiky dle H-mat od září v jedné 
1. třídě a udělali anketu mezi rodiči. 
O tuto výuku projevilo zájem pouze 
12 rodičů, což je na otevření jedné 
třídy málo.
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Přes nesporné výhody, které tato 
metoda přináší, jsme k celoplošné-
mu zavedení nepřistoupili.  V ukáz-
kových hodinách jsme viděli velmi 
šikovné děti, samostatně pracující, 
nadšené, schopné najít řešení pro-
blému a před třídou ho prezentovat, 
vysvětlit či obhájit. Viděli jsme ale 
také žáky, kteří samostatné práce, 
byť pod vedením pedagoga, byly 
schopné pouze v omezené míře, 
postupem času si s úkoly nevěděly 
rady a přestaly se řešeným příkla-
dům věnovat. Děti s nízkou práce-
schopností měly problém vydržet 
u řešení úloh či aktivně se zapojovat 
do výuky. Ta se pro ně stala neefek-
tivní.

Rozhodli jsme se tedy, že do stá-
vající výuky matematiky zařadíme 
prvky z H-mat v rozsahu minimál-
ně 20 %. V prvních třídách při počá-
tečním seznamování s matematikou 
to bude činit až 75 %. Žákům také 
nabídneme kroužky, které budou 
zaměřeny na podporu matematické 
gramotnosti, a i zde se budou žáci 
seznamovat s prací v jednotlivých 
prostředích H-mat.

Čeká nás hodně práce, na kterou 
se těšíme. Ale myslím, že nyní se 
již všichni pedagogové těší hlavně 
na léto a na čas čerpání zasloužené 
dovolené. 

Ráda bych poděkovala i touto 
cestou všem kolegům za jejich prá-
ci, zřizovateli za podporu v našem 
snažení a členům školské rady a 
sdružení rodičů za spolupráci, při-
pomínky a podněty, které nás stále 
posouvají dál.

Přeji všem krásné léto.

ZŠ Židlochovice

Pedagogové Základní školy Židlochovice přejí všem krásné léto! / foto: Karel Vlček



4. 7.–31.8. | STŘEPY PŘINÁŠEJÍ ... NEJEN ŠTĚSTÍ
Výstava mozaik Dany Saňkové a kolektivu výtvarného kroužku. Výstava je 
otevřena denně od 9:00 do 17:00 hodin.
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: Městské kulturní středisko

9. 7. | MEZINÁRODNÍ ZÁVODY RC MODELŮ AUT
5. kolo pátého ročníku mezinárodních závodů RC modelů aut Intertrack 
Offroad Challenge.
místo: dráha RC Autoklubu
pořádá:  RC Autoklub Židlochovice, o. s.

16. 7., 8:00–23:00 | MERUŇKOBRANÍ
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice 
 a město Židlochovice
místo: náměstí Míru, Informační centrum a Viniferie
info: www.zidlochovice.cz, facebookové stránky infocentra

16. 7., 13:30 | NÁVŠTĚVA PŘEDSTAVITELŮ A DŮCHODCŮ PART-
NERSKÉHO MĚSTA GBELY
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Komise pro občanské záležitosti

23. 7., 9:00 | COPA DE ŽIDLE
Turnaj v malé kopané s večerní zábavou.
místo:  fotbalové hřiště Židlochovice
přihlášky:  fczidlochovice@email.cz; na fotbalovém hřišti
pořádá:  Fotbalový klub města Židlochovice

30. 7. | MEZINÁRODNÍ ZÁVODY RC MODELŮ AUT
6. kolo pátého ročníku mezinárodních závodů RC modelů aut Intertrack 
Offroad Challenge.
místo: dráha RC Autoklubu
pořádá:  RC Autoklub Židlochovice, o. s.

13. 8., 10:00 | MEMORIÁL JOSEFA REJŽKA
Turnaj v kopané.
místo:  fotbalové hřiště Židlochovice
přihlášky:  fczidlochovice@email.cz; na fotbalovém hřišti
pořádá:  Fotbalový klub města Židlochovice

27. 8., 20:30 | AUTOPOHÁDKY
Film k ukončení prázdnin.
cena:  děti 20 Kč, dospělí 80 Kč
místo: letní kino Židlochovice

červenec–srpen | PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ
pilates: 18. 7., 1. 8., 15. 8. a 22. 8. (19:00–20:00 hodin)
kondiční: 13. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8. a 24. 8. (19:00–20:00 hodin)
místo: Orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice
kontakt: 605 233 527

PŘIPRAVUJEME:
9.–11. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice, město Židlochovice 

a židlochovičtí stárci
místo:  náměstí Míru
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Židlochovice živě / foto: Martin Mžíček Pasování čtenářů / foto: archiv městské knihovny

Dětský sbor Židlochovice v kostele  / foto: Lenka Betášová Sokoli v historických krojích – 120. výročí založení / foto: Pavel Vrba

Den IZS – žídlochovičtí hasiči při ukázce / foto: Miroslav Gergel Červnový Žerotínský farmářský trh / foto: Lenka Betášová

Babské hody – předání hodového práva starostou / foto: Martin Mžíček Babské hody – hodové veselí se starostou / foto: Martin Mžíček



Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ. Periodický tisk územního samosprávného celku Židlochovice. Vydá-
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sí vyjadřovat názor redakce. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Odpovědná redaktorka Milena Moudrá. Mediální komise si vyhrazu-
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Běh proti drogám / foto: Lenka BetášováBěh proti drogám / foto: Lenka Betášová

13. ročník Atletického odpoledne na zahradě MŠ / foto: Miroslav Gergel Děti z farní kapely na Noci kostelů / foto: Milena Moudrá

Koncert Skřivánka a dětského sboru Hruščata / foto: Pavel Vrba Nové posezení před městskou knihovnou / foto: Milena Moudrá

Dětský sportovní den na fotbalovém hřišti / foto: Miroslav Gergel Výlet Klubu turistů z Lysic do Žernovníku / foto: Petr Válek



Společnost Dřevomonta s. r. o. se sídlem Brněnská 454, Žid-
lochovice přijme do trvalého pracovního poměru MONTÉ-
RA NÁBYTKU PO CELÉ ČR. Požadavky: vyučen v obo-
ru, praxe výhodou, nástup možný ihned.
Informace na tel.: 603 803 355.

NABÍDKA BRIGÁDY – SKLIZEŇ MERUNĚK
Přijmeme pracovité brigádníky – nejlépe chlapce ve věku od 
15 let na sklizeň meruněk v Židlochovicích v období měsíce 
července. Požadujeme odpovědný přístup a zájem o práci, 
nabízíme možnost dobrých výdělků.
Informace na tel.: 724 523 328.





Řádková inzerce

KOSMETIKA
MIROSLAVA HRDLIČKOVÁ

Židlochovice, nám. Míru 149
(poliklinika - budova ve dvoře, 2. patro)

Nabízím: celkové ošetření pleti, barvení obočí a řas, úpra-
va obočí, epilace v obličejí, epilace končetin, denní líčení, 

večerní a svatební líčení.
Objednání dle telefonické domluvy na tel.: 602 979 895

KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO SEZÓNU 2016
Areál nabízí bazén pro plavce a neplavce, dětské brouzdaliště.

Vstupné:
děti:   do 3 let zdarma
děti do 15 let, senioři 65+: 30 Kč
dospělí:   60 Kč
vstup po 17:00 hodině: 20kč

Otevírací doba:
pondělí–pátek:
10:00–19:00 hodin
sobota–neděle:
09:00–19:00 hodin

Příloha Inzerce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



přílohaPrázdninové toulkywww.zidlochovice.cz

Zveme Vás na prázdninové toulky:  Voda v našem regionu

Vojkovice – Vrbovna

Židlochovice – studánka na VýhoněHrušovany u Brna – Šejba

Měnín – bažantnice Knížecí les – tůňka Unkovický rybník

Hrušovany – u vodárny

Nosislav – rybník pod Výhonem Židlochovice – mokřad u čističky

Židlochovice – mokřad Líchy Rajhrad – studánka Vojkovice/Holasice – tůň Ludmila

Rubriku připravila Milena Moudrá / foto: Milena Moudrá, Martin Dratva


