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Pane starosto, jsme na počátku nového 
školního roku, ale zároveň jsme také upro-
střed roku kalendářního. Odráží se nějak 
prázdninový čas na chodu města?

Prázdniny jsou časem odpočinku přede-
vším pro děti a studenty, městský úřad si 
něco jako celozávodní dovolenou nemůže 
dovolit. Příprava a realizace projektů na nás 
rozhodně nepočká. Jsme vázáni řadou ter-
mínů a jsme hodně sledováni, jelikož takřka 
žádný projekt v Židlochovicích se v poslední 
době nerealizuje jenom z městských zdrojů.  

A úspěšnost Židlochovic v získávání nej-
různějších dotací je v posledních letech sku-
tečně mimořádná. S potěšením mohu říci, 
že například projekty na vybudování odpa-

Jan Vitula: Židlochovice jsou městem mnoha možností 

dových hnízd nebo projekt na rekonstrukci 
chodníků a vybudování autobusových zastá-
vek  běží bez jakýchkoliv problémů. Totéž se 
dá říci o stavbě nové budovy základní školy. 
Bohužel v nové budově ZŠ nastaly problémy 
u dodavatele nábytku, který se ukázal jako 
poměrně nespolehlivý a budeme rádi, pokud 
děti budou moci nastoupit do školy v pláno-
vaném termínu čtvrtého září.

Projekty a dodavatelé, to je jistě kapitola 
sama pro sebe, zvlášť, když jich naše město 
realizuje několik souběžně…

To mohu potvrdit. U již zmiňovaného 
nábytku jsme například na základě nejnižší 
nabídnuté ceny museli vybrat maďarskou 
3 rmu. Je třeba podotknout, že měla i dobré 
reference, nicméně  se ukázalo, že 3 rma pře-
cenila své kapacity a nestíhá vyrábět…

Podobná situace nastala i na stavbě budovy 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

dobrovolných hasičů, kde taktéž zvítězila 3 r-
ma s nejnižší cenou a jen díky správné stra-
tegii města, které zavčas prodloužilo termíny 
dotací, se nedostáváme do velkých problé-
mů. V této souvislosti je nezbytné vyzdvih-
nout nasazení pracovníků městského úřadu 
či externistů, kteří odvádějí na konkrétních 
projektech skutečně mimořádnou práci. 

Jsme nejenom v polovině kalendářní-
ho roku, ale také již za polovinou vašeho 
volebního období. Jaké má vedení města 
reálné plány do podzimu roku 2018?

Vidím reálně dvě skupiny projektů: Ta prv-
ní by měla být v tomto volebním období 
navržena, projektována a zcela realizována. 
Mezi ně řadím především stavbu nového vla-
kového terminálu, k níž patří i rekonstrukce 

Slavnostní otevření nové budovy základní školy
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stávajícího autobusového nádraží. Tato roz-
sáhlá akce, v ceně cca 100 milionů korun 
zásadním způsobem změní tvář města mezi 
zámkem a Robertovou vilou. Dále mám na 
mysli nový park u zámecké zdi, který by 
měl být hotov na jaře 2018. Taktéž počítám 
s dokončením nového komunitního cent-
ra nad starou radnicí, a v tomto případě si 
nejsem jist, jestli projekt nezasáhne časově 
i do dalšího volebního období. Je toho však 
daleko víc: nové sociální byty na Komen-
ského ulici, rekonstrukce bývalé fořtovny 
u Penny, dokončení chodníku u autobuso-
vých zastávek, pokračování změn v odpado-
vém hospodářství a další…

Už víckrát jsme mluvili o tom, že Židlo-

chovice jsou městem mnoha zatím nevy-
užitých možností. Proto máme i druhou sku-
pinu projektů, o nichž jsem přesvědčen, že 
by měly být připraveny a realizovány, i když 
jejich dokončení spadne až do dalšího voleb-
ního období. Rozhodně mezi ně patří denní 
stacionář vedle domu s pečovatelskou služ-
bou, nová silnice propojující ulice  Komen-
ského a Hlavní, úpravy nábřeží Svratky, dále 
komfortnější a mnohem širší využití areálu 
městského koupaliště a mnohé další.

Zatímco my tu v rozhovoru plánujeme 
vzdálenou budoucnost města, školáci již 
jistě plánují nejbližší dny…

Samozřejmě, máte pravdu. Dovolte mi, tou-
to cestou popřát novým i staronovým školá-
kům vše dobré do školního roku 2017/2018. 
Ať je cesta za novými vědomostmi zábavná, 
napínavá a pokud možno radostná.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
tradiční setkání u šálku čaje bude opět mírně netradiční. Dovoluji si vás pozvat na sklenku 
vína, ve středu 27. září od 18 hodin na volné prostranství vedle Informačního centra – Masa-
rykova 100. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

foto: Tomáš Dratva

Cyklostezka Brno–Vídeň: Zkvalitnění značení na rakouské straně

V loňském roce dobrovolný svazek obcí 
Cyklistická stezka Brno–Vídeň oslavil 20 let 
od svého založení. Během této řádky let 
vybudovalo sdružení desítky kilometrů 
bezpečných úseků pro cykloturisty od Brna 
až po Hevlín. Celá trasa je na české straně 
velmi dobře značena. Horší je to ovšem na 
straně rakouské. Zde se dá zabloudit velmi 
lehce a bez mapy a GPS je jízda složitější. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V minulosti byl kladen důraz na vybudo-
vání infrastruktury na našem území, což 
bylo samozřejmě správně. Nyní je ovšem čas 
začít více jednat s rakouskou stranou, více ji 
nadchnout a zapojit do společné propagace 
stezky. 28. července jsme proto svolali do 
Židlochovic společné jednání. Za rakous-
kou stranu se zúčastnili starostka Brigitte 
Ribisch (Laa/= aya), Matthias Hartmann 
(Unterstinkenbrunn). Zde jsme navrhli 
a schválili gra3 cký návrh značení, který by 
bylo možno na rakouské straně instalovat. 
Pokud vše dobře dopadne, měli by být nové 

značky umístěny po Mistelbach. Další úsek, 
tedy značení až do Vídně, bude předmětem 
dalších jednání. Zde budeme muset zapojit 
i vídeňskou radnici, což bude zřejmě časově 
náročnější, neboť přístup k cykloturistice je 
na rakouské straně odlišný od toho našeho. 

Poprvé v historii svazku se však zahájení 
cyklo sezóny uskuteční v Rakousku, a to ve 
městě Laa an der = aya. To nás čeká ovšem 
až v příštím roce. Nyní vás zveme na její 
ukončení, které proběhne 30. září v Jevi-
šovce.

Rozmary letního počasí nad Výhonem okem fotoaparátu
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Otázky pro Ing. Vladimíra 
Hlaváče, člena rady města:

Obyvatele rodinné čtvrti souse-
dící se zámeckým parkem, zažité 
pod názvem „V cukrovaru“ trápí 
hluk zásobovacích vozů Penny a 
přilehlých průmyslových provozo-
ven. Vy jste se osobně angažoval 
hlavně ve věci rekonstrukce pro-
dejního a skladového prostoru 
Penny, jehož výsledkem má být 
odhlučnění prostoru zásobování.

Jaký je výsledek vašeho jednání?

Můj návrh na vybudování pro-
tihlukové stěny mezi obytným 
prostorem a Penny v místě, kde 
najíždějí zásobovací kamiony, v radě 
města neprošel jako drahý a technic-
ky nereálný.

Spojil jsem se tedy s oblastní 
manažerkou Penny marketu a od ní 
jsem se dozvěděl, že se v létě toho-
to roku chystá poměrně zásadní 
rekonstrukce prostoru Penny, kte-
rá se dotkne i navazujícího objektu 
„Vaňkovky“, s cílem rozšířit prodejní 
a skladový prostor. Odkázala mne 
na kompetentního pracovníka sta-
vebního oddělení společnosti REWE 
group (majitel řetězce Penny), který 
mi informaci potvrdil a poskytl mi 
detailnější informace. Stavební úřad 
vydal v této věci rozhodnutí už v roce 
2016 a je jen škoda, že se o řešení 
problému s hlučností v souvislosti 
s rekonstrukcí nejednalo již dříve.  
Požádal jsem tedy o zvážení, zda by 
nebylo možné současně se zamýš-
lenou rekonstrukcí vyřešit zmíněný 
problém a instalovat protihlukovou 
stěnu. Ve vedení REWE group jsme 
pro tuto variantu našli pochopení 
a byl přislíben a zpracován návrh 
řešení, včetně opakovaného měření 
hlučnosti provozu.

V současné době probíhají inten-
zivní a složitá jednání zástupců 
REWE group s majitelem objektů 
p. Outulným, jejichž výsledek si 
v tomto okamžiku nedovolím před-
povídat. Považuji za nezbytné ze 
strany města zintenzivnit jednání 
s 3 rmou Outulný, a. s. ve zmíněné 
věci i ve věci celkového zprovozně-
ní obchodních prostorů sousedících 
s Penny a jsem připraven se v této 
oblasti na základě pověření radou 
města angažovat.

Restaurování soch u kostela

Dnem 31. 7. 2017 byly zahájeny restaurátor-
ské práce na čtyřech sochách u kostela Pový-
šení svatého Kříže v Židlochovicích. Jedná se 
o sochy: sv. Jana Nepomuckého s erbem, sv. Flo-
riána, sv. Augustina a sv. Leonarda, jejichž auto-
rem je Johann Stern, rodák ze Štýrského Hrad-
ce a bývalý majitel domu č. 106 na Masarykově 
ulici v Židlochovicích.

„Johann Stern je tak trochu nedoceněný.  
Zasloužil by si daleko větší pozornost uměními-
lovné obce, protože jeho sochařské kvality svěd-
čí o vysoké úrovni školení, kterým prošel,“ říká 
Martin Slovák, akademický sochař a restau-
rátor, který byl pro restaurátorské práce na 
sochách vybrán na základě výběrového řízení 
z několika uchazečů a předložil cenově nejvý-
hodnější nabídku.

Restaurování soch spočívá v celkové rehabi-
litaci památky – čištění povrchu vodou a bio-
cidem (přípravek odstraňující plísně, mechy 
apod.), 3 xace uvolněných prvků soch, vyplnění 
trhlin, rekonstrukce chybějících částí, barev-
né sjednocení kamene. Všechny sochy budou 
závěrem ošetřeny biosanací (proces zamezující 
růstu mechů, lišejníků apod.) a povrch konzer-
vován pro zajištění prodyšnosti kamenného 
materiálu a zamezení vsakování vlhkosti do 
kamene. „Sochám by vyhovovalo vlastní lapidá-
rium. Exteriér jim určitě nesvědčí.“

Jako nejnáročnější se jeví oprava sochy 
sv. Jana Nepomuckého s erbem, u níž byl diet-
richštejnský erb ulomen a ztracen, a rovněž 
socha sv. Floriána, u které dojde k modelaci 
vytékající vody a uražených plamenů hořícího 
domu (ty byly poškozeny hledači tzv. kešek, 
které jsou však již odstraněny).

„Socha Jana Nepomuckého se v Židlochovi-
cích vyskytuje celkem třikrát a zvláštností je, že 
každá má jinou kompozici nesení kříže, pohyb je 
jakoby rozfázovaný. Obvyklé je, že mistr vytvořil 
malý model ‚bozeto‘, který tovaryši v měřítku rea-

Ing. Kateřina Cmarková
Odbor investic a místního hospodářství

lizovali, a mistr pak sochu dokončil. Typologie 
ztvárnění sochy Jana Nepomuckého je na Kar-
lově mostě v provedení od Jana Broko/ a. Stern 
měl k Janu Nepomuckému zřejmě výjimečný 
vztah,  byl to patrně jeho křestní patron, proto 
se jeho ztvárnění tolik věnoval.“

Celková cena opravy čtyř soch činí 
377 700 Kč bez DPH, z toho zhruba 75 % ceny 
bude hrazeno z dotačního programu minister-
stva kultury pro obnovu kulturních památek 
obcí s rozšířenou působností. 

Město tak úspěšně pokračuje v obnově kul-
turních památek, neboť tyto restaurátorské 
práce navazují na loňskou opravu sochy na 
Výhonu a jedné sochy u kostela (rovněž sv. Jan 
Nepomucký), které prováděl restaurátor Fran-
tišek Pavúček. Ze soch před kostelem tedy 
zbývá oprava pouze posledního světce, a to 
sv. Urbana, která je v plánu v roce 2018.

M. Slovák při restaurování sochy sv. Floriána
foto: Milena Moudrá 

Ing. Jan Vitula
starosta města

V poslední době často debatuji s občany 
o realizaci řady projektů, které máme v Židlo-
chovicích připraveny. Ať už se jedná o vlakové 
nádraží, komunitní centrum, třídění odpadů 
nebo některý z řady dalších, které jsme nachys-
tali a dnes na ně žádáme prostředky z evrop-
ských fondů, táhne se debatou jako červená nit 
otázka 3 nancování. Opakovaně jsem se setkal 
s názorem, že se kvůli nim město výrazně 
zadlužuje. Tuto informaci však musím rázně 

Kvůli novým projektům se nezadlužujeme

odmítnout. Ukazuje totiž na základní nezna-
lost způsobu 3 nancování projektů z evrop-
ských zdrojů. Naprostou nezbytností v těchto 
případech je totiž takzvané před3 nancování. 
To znamená, že musíte z vlastních prostřed-
ků nejprve zaplatit dohodnuté platby a teprve 
následně dostanete proplaceny peníze zpět. 
A to s odstupem několika měsíců. Z toho 
důvodu si město začalo vyřizovat tzv. úvěrový 
rámec v rozsahu 260 milionů korun. Pozor! 
Nejedná se ale o půjčené peníze. Jde pouze 
o objem prostředků, který je banka ochotná 
městu půjčit na realizaci uvedených akcí.

>> pokračování na straně 4



Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 30. června 2017
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „PD TENDR 
– Komunitní centrum, Židlochovice“ 
s účastníkem zadávacího řízení, který se 
umístil první v pořadí.

RM rozhodla:
neprodávat nebytový prostor v domě 
č. p. 393 na ul. Havlíčkové v Židlochovi-
cích dosavadnímu nájemci 3 rmě ATEC 
EKO s. r. o., Havlíčkova 393, z důvodu, 
že není dosud schválen záměr prodat 
nebytové prostory v uvedeném domě.

RM schvaluje:
úplatu za předškolní vzdělávání ve 
výši 500,– Kč měsíčně pro školní rok 
2017/2018.

ZM 28. června 2017
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

koupit pozemky v k. ú. Židlochovice: 
2102/66 – 11.640 Kč, 2417/1 – 517.180 Kč, 
2754/1 – 17.480 Kč a pozemek v k. ú. 

<

<

<

<

Vojkovice p. č. 2405 – 9.000 Kč. Jedná se 
o pozemky na Výhoně a u Cézavy. 
koupit pozemky p. č. 1679, 1692/1, 
2210/107 a 2337/11 za kupní cenu 
145.831 Kč.

ZM schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Židlo-
chovice č. 1/2017 o stanovení koe3 cientů 
pro výpočet daně z nemovitých věcí.

RM 17. července 2017
výběr z usnesení
RM schvaluje:

návrh na zahájení výběru dodavatele akce 
„Splašková přípojka Masarykova“.
navýšení kapacity Základní školy Židlo-
chovice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, Tyršova 611, Židlochovice, 
z 845 na 1133 žáků a pověřuje Mgr. Mar-
tinu Bartákovou k podání žádosti o zápis 
změny kapacity v rejstříku škol a škol-
ských zařízení k 1. 9. 2017.
zřízení nového místa výkonu činnosti 
školní družiny Základní školy Židlocho-
vice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, Tyršova 611, Židlochovice, a 
to na ulici Tyršova 611, Židlochovice.
navýšení kapacity školní družiny Základ-
ní školy Židlochovice, okres Brno-ven-
kov, příspěvková organizace, Tyršova 611, 

<

<

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Židlochovice, ze 150 na 225  žáků a pově-
řuje Mgr. Martinu Bartákovou k podání 
žádosti o zápis změny kapacity v rejstříku 
škol a školských zařízení k 1. 9. 2017.

RM 28. července 2017
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o poskytování poraden-
ských a konzultačních služeb pro admi-
nistraci projektu „Židlochovice – Přestup-
ní terminál IDS, nekolejová část“ s 3 rmou 
BeePartner a. s.
uzavřít smlouvu o poskytování právních 
služeb na akci „Stavba přestupního termi-
nálu v Židlochovicích, nekolejová část“, 
s advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a part-
neři, advokátní kancelář, s. r. o.
uzavřít smlouvu s Vysokým učením tech-
nickým v Brně, Fakulta stavební na vyho-
tovení projektové dokumentace pro akci 
„Bezbariérové úpravy na zpevněných plo-
chách u lávky“.

RM 11. srpna 2017
výběr z usnesení
RM ukládá:

vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele 
stavby „Předzámecký park v Židlochovi-
cích, stavba“.

<

<

<

<

AKTUÁLNÍ UZAVÍRKY V NAŠEM OKOLÍ

Částečná uzavírka v obci Rajhradice
7. 8. 2017 ÷ 7. 11. 2017

silnice III/41617 – ulice Hlavní 
částečná uzavírka, provoz kyvadlově, usměrněn světelným

signalizačním zařízením

Úplná uzavírka v obci Moutnice
11. 9. 2017 ÷ 31. 12. 2017

silnice II/380 
úplná uzavírka v úseku od křižovatky se silnicí III/41611 cca 300 met-

rů směrem na obec Telnice, objížďka přes Žatčany a Nesvačilku.

Částečná uzavírka v obci Blučina
10. 9. 2017 ÷ 30. 11. 2017

silnice II/416 – ulice Měnínská
částečná uzavírka, provoz kyvadlově, usměrněn světelným

signalizačním zařízením

Částečná uzavírka mezi Blučinou a Měnínem
1. 9. 2017 ÷ 22. 12. 2017

silnice II/416 – most 416-009 přes řeku Litavu
částečná uzavírka, provoz kyvadlově, usměrněn světelným

signalizačním zařízením
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Kvůli novým projektům se nezadlužujeme

Bohužel se nám vyřizování úvěrového 
rámce o zhruba dva měsíce zpozdilo. Měs-
to však muselo běžící projekty platit, takže 
jsme se krátkodobě dostali do situace, kdy 
jsme měli poměrně velký objem prostředků 
v zaplacených fakturách a neproplacených 
ze strany státu. V současném okamžiku je 
však všechno, jak má být, a platby města běží 
v normálním režimu.

Pojďme se však podívat, jak bude fungovat 

3 nancování projektů v následujících letech. 
Například v okamžiku, kdy postavíme část 
nádraží za 50 milionů Kč, dostaneme fak-
turu a zaplatíme ji z úvěru. Poté vezmeme 
fakturu a doklad o zaplacení a pošleme ji 
na ministerstvo pro místní rozvoj k zapla-
cení. Pak čekáme několik měsíců na zapla-
cení. Mezitím dlužíme bance. Jakmile nám 
ministerstvo pošle peníze zpět, vrátíme pro-
středky bance. A kolik zaplatíme na úrocích? 
Úroková sazba se odvíjí od referenční sazby 
a pro první období vychází na 0,37 % ročně. 

To znamená, že pokud bychom například 
po celý rok čerpali z úvěru částku 10 milio-
nů Kč, zaplatili bychom bance 37 000,– Kč. 
Vzhledem k tomu, že realizujeme několik 
náročných projektů současně a ministerstvo 
neplatí příliš rychle, lze očekávat, že v prů-
běhu roku 2018 a 2019 bude čerpání úvěru 
poměrně vysoké. Současně ale víme, odkud 
se vezmou prostředky na zaplacení, a pro-
to můžeme klidně spát. Město se se svými 
závazky vyrovná.



Vlivem extrémního počasí letošního léta narostl počet výjezdů hasičů

Vaše cesty k bezbečí aneb chytré blondýn-
ky radí – materiál HZS JMK

Hasiči, policie, zdravotnická záchranná 
služba a další složky dle zákona (tzv. vozi-
dla s právem přednostní jízdy) používají 
při svém výjezdu k mimořádné události 
zvukovou signalizaci a výstražné zařízení 
modré barvy (maják). Mnohdy však mají 
kvůli neukázněnosti řidičů problém dostat 
se včas tam, kde někdo potřebuje pomoc. 
A v takových situacích jde o každou vte-
řinu.

V případě, že ve své blízkosti uslyšíte 
sirénu záchranářů, je na místě maximální 
opatrnost a ohleduplnost k projíždějícím 
vozidlům s právem přednostní jízdy. Pře-
devším se vůči těmto vozidlům chovejte 
čitelně (včasná signalizace, že přibrzďujete 
nebo uhýbáte z cesty). Počítejte také s reak-
cemi ostatních řidičů – někteří mohou při 
zaslechnutí sirény začít zmatkovat. Zvláště 
ve městech nebo v husté zástavbě se v první 
okamžik řidiči nemusí podařit rozpoznat, ze 
kterého směru vozidla záchranářů přijíždí. 
Ztlumte proto rádio, stáhněte okýnka a zjis-
těte, odkud výstražný signál přichází. Jedině 
tak budete moci adekvátně reagovat.

Pokud je to z hlediska provozu a typu 
komunikace možné, zastavte své vozidlo na 
krajnici tak, aby záchranáři měli dostatek 
místa k projetí. I když ještě nevidíte, o jakou 
složku se jedná, počítejte při zastavování 
vždy s tím, aby mohlo bezpečně projet i velké 
hasičské auto. Myslete také na to, že vozidel 
s majáky může jet i několik za sebou, proto 
se vždy po průjezdu záchranářů důkladně 

rozhlédněte, než znovu vjedete do provozu.
Dodržujte také pravidla řazení na komu-

nikacích o dvou a více jízdních pruzích 
v jednom směru (viz přiložené obrázky).

Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pru-
hu pro průjezd vozidel s právem přednostní 
jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána.

Ani chodci nesmí omezit projíždějící 
vozidla záchranářů, a to ani na přechodu pro 
chodce, pokud jim na semaforu svítí zelená.

Nejen při jízdě, ale i při parkování je nutné 
chovat se ohleduplně vůči případnému pří-
jezdu záchranářů. Zejména na velkých síd-
lištích mají kvůli špatnému parkování hasiči 
a zdravotnická záchranná služba problémy 
přijet až na místo mimořádné události. Není 
výjimkou, že ve velkých městech hasiči doje-

dou téměř až k místu požáru během několi-
ka minut, ale další cenné minuty ztrácejí na 
posledních stovkách metrů, kdy se hasičské 
cisterny musejí pomalu proplétat mezi bezo-
hledně zaparkovanými auty. Někdy dokonce 
hasiči musejí auta přesouvat mimo vozovku 
(např. v zatáčkách).

Při parkování se proto vždy ujistěte, že sto-
jíte tak, aby kolem vašeho vozu mohla projet 
hasičská cisterna (min. 3 m šířky volného 
průjezdního pruhu). Nikdy také neparkujte 
na místech, určených jako nástupní plochy 
pro požární techniku (označeno příslušnou 
dopravní značkou). Při požárech rozhodu-
jí o přežití často minuty a nezapomeňte, že 
správným parkováním chráníte i svoje živo-
ty a majetek.

Jak se správně zachovat při průjezdu vozidel záchranářů

5Informace ze samosprávy www.zidlochovice.cz

Letošní rok byl co do počasí opravdu 
extrémní. Velká sucha střídaly silné bouřky, 
a to se projevilo na množství i rozsahu zása-
hů, které museli hasiči řešit.

Přiložená tabulka vypovídá o nárůstu 
výjezdů, které se pojí s počasím letošního 
léta. Dále je uveden celkový počet zásahů za 
poslední tři roky, a to vždy k datu 24. 8.

Tabulka ukazuje, že v roce 2015 jsme hasi-
li podobný počet požárů vzniklých vlivem 
sucha jako letos. Ve srovnání s předchozími 
dvěma lety je však zřetelný vysoký nárůst 
výjezdů k odstranění zlámaných či padlých 
stromů, které nevydržely letošní silné větry.

Celkový součet všech zásahů pak pouka-
zuje na obrovský nárůst v roce 2017, což je 
způsobeno jednak právě rozmary počasí, ale 
také tím, že se k 1. 1. 2017 zvýšila kategoriza-
ce stanice a nyní plní funkci centrální stanice 
pro okres Brno-venkov.

S touto změnou došlo k navýšení počtu 
příslušníků z 15 na současných 25, rozšiřo-
vat se bude i technika. Také zde byla obsaze-
na pozice velitele čety, který jezdí k větším a 

složitějším zásahům na území Brno-venkov 
a koordinuje postup na místě zásahu. Díky 
tomu, že je nás momentálně na směně více, 
jsme schopni pokrýt dva zásahy ve stejný 
čas a výjezd nemusí mít jednotky z jiných 
hasebních obvodů. Kromě toho, že se tím 
opět zvedá počet výjezdů, je také občanům 
zajištěna pomoc v co možná nejrychlejším 
čase.

pprap. Ing. Zdeněk Musil
příslušník HZS JMK, stanice Židlochovice

červen, červenec, srpen

2015 2016 2017

Počet výjezdů k požárům spojeným se suchem 25 9 27

Počet výjezdů k odstranění stromu, větve – silný vítr 2 6 18

Celkový počet zásahů ke dni 24. 8. 279 259 378

Letošní léto přineslo vysoké teploty, které střídaly silné větry a přívalové deště. Panující sucho zapříčinilo celou řadu požárů, prudké 
lijáky doprovázené nárazovými větry pak působily další škody na majetku a žádaly si rychlou přítomnost hasičů. 
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Ing. Jana Králová
ředitelka školy

Nový školní rok zahajujeme už v nové budově

Celý minulý školní rok jsme sledovali, 
jak rostla na Tyršově nová školní budova. 
Začalo se v srpnu 2016 a po deseti měsících, 
v červnu 2017, se kolaudovalo. Poděková-
ní za profesionální přístup a kvalitní práci 
patří 3 rmě 3V&H a také dozoru investora 
– zaměstnancům radnice, kteří stavaře občas 
dost proháněli. 

A my tedy dostáváme od zřizovatele – od 
města Židlochovice – do užívání novou škol-
ní budovu. Po dlouhých letech byla ukonče-
na výuka v budově na Coufalíkově náměstí, 
která jak svým technickým stavem, tak svý-
mi provozními možnostmi již neodpovídala 
potřebám současného školství. 

A jak to tedy bude:
V budově na Komenského se budou učit 
v tomto školním roce 4. a 5. třídy.
V hlavní budově na Tyršově (dříve se 
požívalo označení „nová škola“, nyní snad 
už jen „zánovní“) budou kmenové učebny 
pro žáky 6.–9. ročníku.

1.

2.

A v nově přistaveném objektu najde záze-
mí přípravný ročník, 1.–3. třídy a v odpo-
ledních hodinách i školní družina.

V tomto školním roce budeme pokračovat 
ve spolupráci s VUT Brno a středními ško-
lami a nadále intenzivně rozvíjet technické 
vzdělávání, které jsme nastartovali vloni. 
Připravujeme také širší zavedení badatelské 
výuky především do přírodovědných před-
mětů. Jsme partnery ve dvou grantových 
programech, které tuto činnost na školách 
podporují.

V letošním školním roce bychom se také 
rádi věnovali komplexněji tématu „zdravá 
škola“. Nespočet aktivit s tímto zaměřením 
již dlouhá léta pro žáky připravujeme, ale 
letos je ukotvíme v celoškolním a celoroč-
ním projektu, který obsáhne témata jako 
zdravá výživa, zdravý pohyb, zdravý život-
ní styl apod. Garantem programu je Mgr. 
David Kopeček.

Naše škola stále roste aneb nový školní rok 
v číslech

Ve školním roce 2017/18 bude navště-
vovat školu 762 žáků (loni 720). Budeme 

3. mít 32 tříd (loni 29), 11 na 1. stupni, 20 na 
2. stupni + jedna třída přípravného roční-
ku pro děti s odkladem školní docházky. 
Průměrná naplněnost je 23,8 žáka na třídu. 
Škola má v současné chvíli 81 zaměstnanců, 
dalších 7 čerpá mateřskou nebo rodičovskou 
dovolenou. O provoz školy a údržbu budov 
se stará 10 pracovníků a ze 71 pedagogických 
pracovníků je 50 učitelů, dále asistenti peda-
goga, vychovatelky ve školní družině, školní 
psycholog a speciální pedagogové.

Bez maximálního nasazení všech peda-
gogických i nepedagogických pracovníků, 
profesionality a lásky k pedagogické práci 
by bylo nemožné úspěšně modernizovat tak 
velkou školu a vzdělávat žáky k jejich pro-
spěchu a spokojenosti jejich rodičů.

Děkuji všem, kteří nás podporují, ať už 
dobrovolnou prací ve sdružení rodičů či 
školské radě, formou sponzorských darů, 
či jinak, a kteří umí s pochopením omluvit, 
když se nám něco nezdaří zcela dokonale. 

A velký dík patří hlavně zřizovateli školy, 
který aktivně pracuje na zvládnutí zvyšující-
ho se počtu žáků a prudkém rozvoji školy.

Přeji všem úspěšný školní rok 2017/18.

Mgr. Ivana Koždoňová
výchovná poradkyně

Nová forma šikany: kyberšikana. Škola ji nevyřeší, ale může pomoci

Současná evropská generace dětí školou 
povinných je první, která nezná svět bez 
internetu a nedokáže si život bez něj před-
stavit. Děti velkou část dne žijí v kyberpro-
storu, podle výzkumů tráví na počítači nebo 
mobilu historicky nejvíce času, více času trá-
ví pouze spánkem. Kromě nesporných kladů 
má internet i jednu nepříjemnou vlastnost. 
Jakékoliv zveřejněné informace, texty, fotky 
nebo videa zde teoreticky mohou žít navždy. 
Bohužel tak vzniká šikana v kyberprostoru 
– kyberšikana. Tato forma šikany v letošním 
roce zasáhla i naši školu. Dovolte, abychom 
vám rodičům v této souvislosti představi-

li základní doporučení, jak jí předcházet a 
jak se zachovat při podezření, že vaše dítě je 
kyberšikanováno.

Ve škole jsme v rámci prevence připravili 
anonymní dotazník pro žáky 5.–9. ročníku, 
který zmapoval výskyt kyberšikany mezi 
žáky naší školy. Vyhodnocení jedné z jede-
nácti otázek vidíte v přiloženém grafu. 

Zajímejme se co nejvíce o to, co naše děti 
dělají, s kým jsou v kontaktu, zda je něco 
netrápí. Více o tématu se můžete dozvědět 
např. na www.ncbi.cz, www.seznamsebez-
pecne.cz, www.e-bezpeci.cz a dalších webo-
vých stránkách.

Škola v rámci prevence také pořádá vzdě-
lávací akce pro rodiče. Zatím je ale zájem ze 
strany rodičů velmi malý.

Doporučení pro rodiče:
Mluvte s dětmi o kyberšikaně a 
nečekejte, až k ní dojde.
Buďte vzorem respektu a tolerance 
k druhým, vyjadřujte jednoznačně 
svůj nesouhlas s kyberšikanou.
Snažte se zmírnit digitální propast 
mezi vámi a vašimi dětmi, zorientuj-
te se v bezpečném používání mobi-
lů, internetu. Naučte se kontaktovat 
mobilní operátory a poskytovatele 
internetu.
Zjistěte si, jak poznáte projevy kyber-
šikany v chování dítěte.
Buďte iniciativní, pokud máte pode-
zření na kyberšikanu.
Dodávejte dětem odvahu, aby nevá-
haly vyhledat pomoc u vás nebo 
u učitelů. Nereagujte přehnaně a 
neberte dětem telefon a internet.
Vytvářejte doma takové prostře-
dí, aby děti cítily, že je oceňujete a 
nasloucháte jim. Děti si musí být jis-
té, že je neodsoudíte, ale reagujete 
pozitivně. Podporujte rozvoj sociál-
ních dovedností svých dětí, zvláště 
empatie, dobrého morálního úsud-
ku a sebehodnocení.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vyhodnocení otázky „Bavíte se doma nebo ve škole o tom, co je kyberšikana?“
anonymního dotazníku pro žáky 5.–9. ročníku naší školy.



Učitelské vzpomínání

Mgr. Karel Vavřík
bývalý pedagog

tel pozorně sledoval moje vyučovací pokusy, 
které jsme pokaždé rozebírali a hodnotili.

Druhý týden praxe se chýlil ke konci a na 
kontrolu se ohlásil školní inspektor Miroslav 
Gottwald z Krumlova. Přijel až na poslední 
den mé praxe. Bylo mně panem ředitelem 
řečeno, že určitě navštíví hodinu čtení. Mám 
prý si připravit nějaký článek z čítanky, který 
nejprve přečtu sám, potom mám žáky sezná-
mit s neznámými slovy či slovními spoje-
ními a posléze budou číst nahlas jednotliví 
žáci. Pro tuto hodinu se přímo nabízel člá-
nek s titulem I. V. Mičurin s pojednáním a 
ruském šlechtiteli a ovocnáři. Pan ředitel 
můj návrh schválil, a tak jsem s rozechvě-
ním a trémou očekával okresního školního 
inspektora. Přijel svým automobilem Jawa-
Minor v určený den. Začátek hodiny proběhl 
podle připraveného scénáře. Ředitel Harant 
přivítal inspektora, byl jsem mu představen, 
pár slov prohodil inspektor se žáky a přišla 
řada na mne. Seznámil jsem žáky s cílem 
hodiny, otevřeli jsme si čítanku na přísluš-
né stránce, slavnostním hlasem jsem přečetl 
nadpis a nezáludně položil tu pravou učitel-
skou otázku: „Jestlipak, děti, víte, kdo byl Ivan 
Vladimirovič Mičurin?“ Nadšeně se přihlásil 
jediný žák. Takový pěkný blonďáček, jmeno-
val se František Forétar. Na toho bylo vždyc-
ky spolehnutí, patřil k oporám třídy. Milého 
Františka jsem rád vyvolal a všem se dostalo 
fundované odpovědi: „Prosím, náš tatínek 
tak říká panu správcovi z lihovaru.“

Dovedete si jistě představit, co nastalo. 
Žáci se smáli, inspektor Gottwald od smí-
chu slzel, pan ředitel si otíral pot z čela i za 

Každý začátek nového školního roku ve 
mně vyvolává vzpomínky na léta strávená 
v krásném povolání, kterým pro mne vždy 
bylo učitelství. Po více jak půl století však nej-
více vzpomínám na rozpačité začátky, které 
jsem prožíval na Moravskokrumlovsku.

Studoval jsem tehdy na Pedagogickém 
gymnáziu pro vzdělání učitelů národních 
škol ve Znojmě. Do maturity zbývalo zhru-
ba ještě půl roku a čekala nás ještě čtrnác-
tidenní povinná pedagogická praxe. Rozjeli 
jsme se tehdy do mnoha okresů tehdejšího 
Brněnského kraje s tím, že na určené škole 
a obci musíme po celých čtrnáct dnů bydlet 
a nesmíme ani na neděli odjet domů. Roz-
hodnutí považuji i dnes za správné – nechť 
kandidát pozná svoje působiště i ve dnech 
pracovního klidu. 

Byla mi přidělena dvoutřídní škola ve 
Skryjích blízko Dukovan. Působil tam teh-
dy pan ředitel Harant a paní učitelka Vese-
lá. Oba jsem velice obdivoval. Učit ve dvou 
třídách pět ročníků, to už vyžaduje velké 
zkušenosti a ještě větší a pečlivější přípravu 
na vyučování. Oba zůstávali ve škole dlou-
ho po skončeném vyučování a na tabulích 
si připravovali barevnými křídami učivo na 
příští den. Vzorně provedené kresby a poky-
ny pro tzv. tiché zaměstnání mohly sloužit 
za vzor i pro metodické příručky. V tomto 
duchu jsem byl oběma zkušenými pedagogy 
veden k přípravám na vyučování a pan ředi-

mne a zakrýval smích kapesníkem. Vyučo-
vací hodina tak vlastně skončila už na svém 
počátku. Článek jsme sice dočetli, avšak 
občas se ozval tlumený smích. 

Vesnice Skryje už neexistuje, ustoupila 
monstru dukovanské atomové elektrárny. 
Zbořen byl i zmíněný lihovar, obchod pana 
Mejzlíka i škola. Z malé upravené vesničky 
zbyla jen sokolovna, kterou stavebníci elek-
trárny využívali jako sklad. Obyvatelé Skryjí 
si museli najít nové domovy a odstěhovat se 
jinam. Přesto jistě rádi vzpomínají na maleb-
nou vesničku a možná i na školu. 

Při mém vzpomínání musím uvést ještě 
další zajímavost. Děti v době mého krátkého 
působení ve Skryjích mě zdravily pozdravem 
„Nazdar!“ Nejprve jsem se domníval, že mě 
považují za svého vrstevníka. Avšak stejně 
tak zdravily pana ředitele i paní učitelku. 
Podobně se zdravilo i v nedalekých Rou-
chovanech, kde byla měšťanská škola a pan 
ředitel Vojtěch Král. Bylo mi vysvětleno, 
že sokolská myšlenka tu i nadále žije, a tak 
se všichni bez rozdílu věku pozdravují tímto 
způsobem. Podotýkám, že se jednalo o pade-
sátá léta, kdy se povinně ve školách zaváděl 
pozdrav „Čest práci“.

Po mnoha a mnoha letech jsem vytáhl svo-
je vnuky do míst mého mládí a dostali jsme 
se také na rozhlednu Babylon u Mohelna. 
Samozřejmě jsem také vzpomínal na zmi-
zelé Skryje. Po výletě jsem vnukům položil 
opět nevhodnou otázku: „Tak, hoši, co se vám 
na výletě nejvíc líbilo?“ Odpověď byla jedno-
značná – atomová elektrárna. 

V neděli 6. srpna jsme s našimi seniory 
odjeli na pozvání Jednoty důchodců Sloven-
ska do Gbel. 

Předloni jsme si domluvili návštěvu Ada-
movských jezer, kde na nás čekaly dvě lodě 
a plavba po Moravě. Už ze Židlochovic jsme 
ale odjížděli s kapkami deště, a tak jsme se 
podívali na krásná jezera s deštníky nad 
hlavami. Přesunuli jsme se do kulturního 
domu, kde nám primátor s tajemnicí velmi 
poutavě povyprávěli o historii i současnosti 
svého města. Kulturní program  pokračoval 
vystoupením zpěváckého souboru Senior a 
dále hudbou k poslechu i tanci.

Přátelství, která byla před lety navázána, se 
zase utužila a my už plánujeme program na 
příští rok, kdy budeme Gbelany hostit v Žid-
lochovicích.

Ing. Radmila Ka; ová
Komise pro občanské záležitosti

Přátelství se seniory z Gbel pokračuje

Senioři na návštěvě v partnerském městě Gbely / foto: Miloslav Štyglic
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Prázdninová výprava do pravěku se školní družinou

Jana Koupilová
vedoucí vychovatelka školní družiny

O hlavních letních prázdninách se usku-
tečnil již osmý ročník příměstského tábora, 
který se tentokrát odehrál v duchu života 
pralidí. Celý areál Základní školy Židlocho-

vice absolvoval výpravu proti proudu času 
až do doby neandrtálců od pondělí 14. do 
pátku 18. srpna, děti objevovaly a zkouma-
ly, zda se jejich způsob života liší od života 
jejich pravěkých kamarádů. 

Po příchodu všech účastníků do tábora se 
začalo seznámením, rozdělením pračlovíčků 
do čtyř skupinek. Každá skupinka muse-

la zapojit svou fantazii a vymyslet pravěký 
název pro svou skupinu, který byl totožný 
s názvem jejího velitele, a nacvičit pravěký 
pokřik. Naši pračlovíčkové dokázali, že neje-
nom jejich fantazie je veliká, ale že ani jejich 
nápaditost a tvořivost nemá hranic. Během 
celého týdne si každý jednotlivec vytvořil 
svůj pravěký oděv, ozdobil se šperky, vyrobil 
si pravěký nástroj na lov, vyzkoušel si práci s 
hlínou, malbu na kámen a vše pečlivě zapiso-
val do deníku. Putování pračlovíčků nebylo 
vůbec jednoduché, cestou zdolávali nástrahy 
v podobě soutěží různého zaměření. Cílem 
bylo získat, co nejvíce pravěkého platidla, 
za které si poslední den mohli koupit zboží, 
které bylo pro ně potřebné či se jim líbilo. 
Každý pračlovíček si odnesl několik diplo-
mů, sladkou odměnu a s úsměvem všichni 
odcházeli šťastně domů.

Závěrem děkujeme rodičům za jejich pod-
poru a pozitivní odezvu na naši celotýdenní 
práci s dětmi.

Pralidé na táboře základní školy / foto: archiv školy

Karolína Kleinová
vedoucí oddílu Mravenců

Se skauty na táboře zas a znova

Skauti a skautky ze Židlochovic, Bluči-
ny a Nosislavi, vyjeli stejně jako každý rok 
na čtrnáctidenní skautský tábor za dobro-
družstvím do Kralic nad Oslavou.

Tento rok se však znovu po devíti letech 
konal celostřediskový tábor, kdy vyjeli spolu 
na jednu louku všechny oddíly našeho stře-
diska Hrozen. Počítaje všechny účastníky, 
vedoucí a kuchaře, pobývalo na táboře přes 
sedmdesát lidí.

Právě kvůli tomuhle neuvěřitelnému počtu 
jsme ještě před začátkem tábora museli při-
koupit stany, do kterých bychom se mohli 
ubytovat. Rozhodli jsme se pro sahary, což 
jsou velké stany kruhovitého tvaru, do kte-
rých se pohodlně vejde pět dětí i s kufry. 
V nich se zabydleli starší skauti a skautky, 
zatímco mladší vlčata a světlušky spaly v kla-
sických podsadových dřevěných stanech.

V rámci celotáborové hry jsme se vrátili 
v čase a stali se z nás pravěcí lidé. Zkoušeli 
jsme vrhat noži, vařili na ohni, poráželi bizo-

ny a třeba i dojili kozy. Krom pravěkých akti-
vit jsme si zaběhli salámovou štafetu, koupali 
se v nedalekém rybníce, prošli jsme si okolí 
během dvou celodenních výprav nebo se 
jeden večer seznamovali s hudebním nástro-
jem jménem didgeridoo.

Letos jsme naštěstí nezažili žádné zraně-
ní vážnější než drobné odřeniny a počasí 
se nám taktéž vydařilo. Věříme, že si tábor 
všichni naplno užili, a už se těšíme na začá-
tek nového skautského roku!

Skauti v Kralicích nad Oslavou / foto: Jana Kopřivová
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Letní tábory, příměstské i  ty pobytové, jsou stále v oblibě. Mezi  stálice letních táborových aktivit ve městě je  již po řadu let dopředu 
vždy beznadějně vyprodaný Sdružením Židlochovice pořádaný příměšťák  s keramikou, nouzi o zájemce nemá ani základní škola a 
vždy až po okraj naplní tábor připravený školní družinou. Výjimku netvoří ani tábor s Junákem odehrávající se v areálu u školy, stejně 
jako se vždy dobře  obsadí skautský táborový pobyt v přírodě.



Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
PROWSE – Pomněnčino dítě, 
MORIARTY – Poslední výročí, 
ROBERTS – Údolí ticha, GIDE-
ON – Měsíční údolí

Společenské romány
MCNEAL – Cukrová panenka, 
MAUGHAM – Barevný závoj, 
WOOD – Jeden kluk z milionu

Psychologické romány
PALAHNIUK – Program 
pro přeživší, DONOGHUE 
– Zázrak, HORŇÁKOVÁ-
CIVADE – Marie a Magdalény

Historické romány
MACINTOSH-SMITH – Krva-
vý kámen, BAUER  – Ďábel 
Valdštejn, CIPROVÁ – Dívčí 
válka

Romány českých autorů
TŘEŠTÍKOVÁ – Osm, 
BOLAVÁ – Ke dnu, KALFAŘ 
– Kosmonaut z Čech, MAN-
DYS – Praha noir

Detektivní romány a thrillery
HAWKINS – Do vody, 
MARSONS – Tichá modlitba, 
WEAVER – Němé oběti, PRI-
CE – Sráči

Dobrodružné romány
ROLLINS – Sedmá pohroma, 
REDFIELD – Desáté proroctví

Fantasy a sci-@  romány
BOORMAN – Smrtná zima, 
CROUCH – Temná hmota, 
SAWYER – Kvantová noc

Pravdivé příběhy
AHDAL – Ranní rosa, JAGAN-
JAC – Sarajevská princezna

Životopisy
Očima elity: Film a divadlo,  
GLOCKNER – Utajené vládky-
ně, RAJLICH – Karel Janoušek: 
Jediný československý maršál

Audioknihy
RIGGS – Sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti, 
Sirotčinec slečny Peregrinové – 
Podivné město, JEROME – Tři 
muži ve člunu a na toulkách

Naučná literatura
KREUTER – Biozahrádka, 

pokračování na straně 17 >>

Preventivní oční vyšetření pro seniory

Radek Kratochvíl
Nadační fond Josefa Hycla

entů ročně, se projekt medbus zaměřuje přede-
vším na prevenci a včasnou léčbu šedého a zele-
ného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění 
sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato 
oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést 
až k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení 
nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zra-
kem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční 
vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani 
nemají tušení, že právě jejich problém je možné 
léčit. 

Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seni-
orům starším 65 let bezplatnou oční péči včetně 
dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů 
o očních onemocněních a možnostech jejich léč-
by. Projekt medbus byl spuštěn v říjnu loňského 
roku a k dnešnímu dni má již desítky spokojených 
klientů, kteří využili nabízených služeb.

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste 
nebyli u očního, neváhejte se obrátit na Nadační 
fond Josefa Hycla – projekt medbus.

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímá-
me až 80 % informací z našeho okolí. Proto je dob-
ré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní 
prohlídky k očnímu lékaři. Neléčená oční one-
mocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku 
a sociální izolaci.

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla 
nabízí bezplatnou preventivní oční péči seniorům 
starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně 
navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb medbu-
su je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a 
zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli 
z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen 
zavolat na telefonní číslo 517 076 800.

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetře-
ní. Řidič medbusu v den vyšetření objednané seni-
ory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je 
k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. Speci-
alizované preventivní vyšetření zraku je plně hra-
zeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje 
komplexní oční vyšetření nejmodernějšími dia-
gnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.

Pokud bude při preventivním vyšetření zjiště-
no oční onemocnění, které vyžaduje další léčbu, 
v rámci projektu medbus bude pacientovi opět 
zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se mu 
dostalo potřebné terapie.

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, 
která poskytuje špičkovou oční péči tisícům paci-

Kontakty pro objednání:

Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz 

Web: www.medbus.cz

9Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Martin Mžíček
vůdce příměstského tábora

Zvuky bubnů probouzely děti na táboře s Junákem

Druhý srpnový týden jsme pořádali „příměšťák“ 
podruhé pouze ve skautské režii. Tábora se zúčast-
nilo 26 dětí a 7 vedoucích. Tematickým rámcem 
se letos stali indiáni. Za zvuků mnoha bubnů jsme 
se každé ráno v indiánských převlecích scházeli 
u poradního kruhu, abychom si řekli, co nás daný 

den čeká. Děti se dozvídaly o různých indiánských 
zvycích a vyráběly předměty s indiánskou temati-
kou (totemy, lapače snů, apod.). Vyzkoušeli si také 
to, co musejí všichni indiáni umět: lukostřelbu, 
indiánské písmo, poznávání přírody a další čin-
nosti. V rámci výpravy jsme navštívili Záchrannou 
stanici nejen pro dravé ptáky v Rajhradě a jedno 
parné odpoledne jsme strávili na židlochovickém 
koupališti.

nábor

BASKETBAL: NÁBOR CHLAPCŮ (ročníky 2003,2004, 2005)

Začínáme 13. září 2017 v 18:00 hodin v sokolovně.
Kontakt: Josef Kratochvíl, tel.: 603 722 130

Do Zpravodaje mimořádně zařazujeme upozornění na projekt Nadačního fondu Josefa Hycla. 
Z pohledu Mediální komise se jedná o vítanou službu našim seniorům, proto pomíjíme reklamní 
charakter článku.



Oldřich Kahoun
starosta T.J. Sokol Židlochovice

„Každý hodovník začínej hody dobře umytý, fajnově strojený
a dobře naladěný, o děvčatech to platí dvojnásob...“ radí hodové artikule

Je tady září. Měsíc, ve kterém naše město 
slaví hody. Konkrétně se hodové zvyky váží 
ke svátku místního kostela, Povýšení svatého 
Kříže, který připadá na 14. září. 

Hody se v minulosti v Židlochovicích jis-
tě slavily, nicméně jak konkrétně probíhaly, 
je jen velmi těžko dohledatelné (třeba tento 
článek bude novým impulzem pro místní 
historiky). 

Současná podoba hodových oslav se ustá-
lila přibližně před 20 lety. Již v neděli, týden 
před hody, stárci vyrážejí do lesa pro máju. 
Další dny se pak nesou ve znamení intenziv-
ních hodových příprav. Ve čtvrtek pak pro 
ty nejvytíženější, naše stárky, hody začínají. 

O čtvrteční noci vyrážejí stárci k domu hlav-
ní stárky, kde postaví malou májku. Páteční 
den je ve znamení přípravy židlochovického 
náměstí, kde jsou starostou města v podve-
čer hody povoleny. Následně se vztyčí na 
náměstí mája, která se i v dnešní době sta-
ví ručně, bez použití techniky. Večer je pak 
zakončen zábavou na náměstí.

Sobotní ráno chodí stárci po Židlochovi-
cích a zvou všechny občany na hody. Dají 
lidem ochutnat hodové koláče či dobré vín-
ko. Bývá slušností stárkům otevřít a přispět  
menší částkou. Sobotní večer je pak opět ve 
znamení hodového veselí na náměstí.

Nejvýznamnějším dnem hodů je hodová 
neděle. Ta začíná dopolední hodovou mší 
svatou v židlochovickém kostele. Odpoled-
ní program je zahájen u zámku, kde stárci 
tradičně uctí položením kytice výročí úmrtí 

našeho prezidenta T. G. Masaryka a vydají 
se k radnici, kde jsou přijati starostou měs-
ta. Ten je vyzkouší z dodržování hodových 
pravidel, tzv. artikulí, které se před povole-
ním hodů zavázali plnit. Následuje pověše-
ní městské vlajky za zvuku židlochovické 
fanfáry. Celé odpoledne je pak na náměstí 
hodová zábava, jejímž ústředním bodem je 
zatančení tzv. besedy. Večerní nedělní zába-
va se již v posledních letech nekoná, neboť 
náměstí je důležitou dopravní komunikací a 
je třeba je ještě během noci uvést do původ-
ního stavu.

Závěrem bych rád pozval všechny občany 
na letošní hody, které se uskuteční 8.–10. září. 
Letošní rok slibuje znamenitou podívanou, 
neboť se na hody připravuje více než dvacet 
párů stárků.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Kroje: Chceme, aby nám byla vidět kolena…

Mezi mladými děvčaty jsou kroje s krát-
kými sukněmi mnohem oblíbenější. Takové 
oblékají i naše stárky, přestože do „brněn-
ských“ Židlochovic patří sukně s délkou 
hluboko pod kolena. Důvod, proč židlo-
chovická děvčata zdobí kroje z jiné folklorní 
oblasti, je však hlavně ten, že Židlochovice 
v době obnovení hodové tradice žádný tra-
diční kroj neměly. 

„Původní kroj zanikl patrně kolem roku 
1860,“ říká Židlochovačka paní Jana Peter-
ková, iniciátorka obnovení židlochovického 
kroje.

„Už v roce 2004 jsme se velmi aktivně snaži-
li o získání podpory z ministerstva kultury na 
jejich pořízení. Židlochovice však nesplňovaly 
jednu ze základních podmínek – neměly dlou-
holetou hodovou tradici.  Přestože jsem měla 
pro vznik novodobého židlochovického kroje 
připraveny všechny podklady včetně návrhů 
schválených etnogra9 ckým muzeem, museli 
jsme od projektu upustit.“

Paní Jana Peterková tehdy ušila ukázkový 

kroj pro jeden pár. Dívčí kroj a také oblek pro 
obecního policajta, jenž hraje důležitou roli 
při každoročním povolováním hodů (autor-
kou je také paní Peterková), je k vidění ve 
vitrínách umístěných v městské knihovně.

Novodobý židlochovický dívčí kroj, tak 
jak jej po důkladném shromažďování pod-
kladů paní Peterková sestavila, se vyznačuje 
sukní do půli lýtek, minimálně však po kole-
na, punčochy jsou bílé a nenosí se kozačky, 
ale nízké černé boty na malém podpatku 
(střevíce). Součástí „krojových pravidel“ je 
např. i přísná úprava vlasů: „Ženy a dívky 
se češou na cestičku a vlasy splétají do dvou 
copů, které spojí do drdolu. Ten je ještě omo-
tán sametovým kroužkem, z drdolu pak visí 
červené ozdobné pentle. Věneček na hlavě se 
nosí více dopředu a je barevnější,“ upřesňuje 
paní Jana.

Ve svých materiálech má celý dívčí kroj 
detailně popsaný, stejně tak i ženský, chla-
pecký a mužský.

Židlochovice už tedy vlastní kroj mají. 
Zatím však stále oblékáme ty z jiných oblas-
tí. Jsou krásné, ale nejsou naše. Je důvodem 
právě jen ta délka sukně?

10 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Zveme Vás: Tomáš Garrique Masaryk a Židlochovice v pořadu České televize

Česká televize připravuje publicistický a dokumentární pořad k 80. výročí úmrtí zakladatele státu a prvního československého pre-
zidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Dva půlhodinové díly natočené formou reportáží se soustředí na vybraná konkrétní místa spo-
jená s jeho životem, tedy i na Židlochovice. Respondenty jsou odborníci, regionální badatelé i místní obyvatelé, kteří si události 
spojené s prvním prezidentem připomínají. Dokumentem provází Přemysl Čech.

Termíny vysílání: sobota 16. září a 23. září na programu ČT24 ve 22:05. Název pořadu: Místopis TGM

pozvánka

Židlochovický kroj / foto: archiv města



gra3 í a výrobu oblíbených fotoknih.
Dnes má 3 rma pět zaměstnanců. Jedná 

se o malý podnik, pro který však platí stejné 
povinnosti jako pro největší nadnárodní spo-
lečnosti. „Nejvíce mě na podnikání překvapi-
lo, jak obrovská administrativa je vyžadova-
ná státem. Nemám na mysli jen dnes tolik 
přetřásanou administrativu kolem daňových 
povinností včetně hloupé EET. Existuje mnoho 
dalších požadavků, které vás stojí mnoho času 
a peněz,“ postěžoval si jednatel 3 rmy. Přesto 
podnikání Tomáše Kratochvíla nepřestalo 
bavit a věří, že má smysl. Při vedení 3 rmy 
zúročil zkušenosti z oboru polygra3 e. Je čle-
nem výboru � exotiskové skupiny při VTS. 
Pravidelně přednáší na kurzech pro � exotisk 
na univerzitě v Pardubicích. Jako rodák a 
patriot podporuje dle možností místní dob-
rovolné organizace a kulturní a společenské 
akce. Sám je aktivním členem Tělocvičné 
jednoty Sokol Židlochovice.

Firma Centrum digitálního tisku s. r. o. 
byla založena v lednu 2013. Podnětem 
k založení byly profesní zkušenosti, chuť 
podnikat a osamostatnit se tenkrát tří společ-
níků. Předmětem podnikání byly plánovány 
moderní tiskové a polygra3 cké technologie. 
Odtud je odvozen trochu dlouhý, ale výstižný 
název 3 rmy.

V pronajatých prostorách na Nádražní uli-
ci byly instalovány první dva stroje: digitální 
malonákladová tiskárna a digitální laserový 
výsekový a gravírovací stroj. Tyto byly dopl-
něny gra3 ckým pracovištěm, počítačovou 
stanicí s příslušnými specializovanými pro-
gramy. Necelý měsíc po založení začala 3 rma 
produkovat první výrobky, a to malonáklado-
vé tiskoviny, jako jsou letáčky, vizitky, brožu-
ry, tiskopisy, pozvánky, samolepicí etikety, 
krabičky a jiné. Zpočátku bylo nutné doplnit 
sortiment výrobků o drobné reklamní před-
měty nebo také o velkoplošné reklamy.

Postupem času se 3 rma více specializova-
la na plánovanou polygra3 ckou výrobu. Své 
vybavení přestěhovala do nových, vlastních 
prostor na Žerotínově nábřeží. Změnila se 
také organizační struktura společnosti. Dnes 
je jediným majitelem Ing. Tomáš Kratochvíl, 
který vývoj ve společnosti komentuje slovy: 
„Polygra9 e je úzce svázána s gra9 kou. I malé 
gra9 cké pracoviště může produkovat velmi 
široký sortiment výrobků – od vizitky až po 
reklamní cedule u cesty. To nám na jedné stra-
ně umožnilo ekonomicky přežít první měsíce 
podnikání, na straně druhé to znamenalo 
spoustu kooperací a organizační administrati-
vy. Dnes se koncentrujeme na vlastní výrobu. 
Vždyť naše výrobky doplněné laserovým výse-

rubriku připravuje
Mediální komise

Obchody a služby ve městě: Centrum digitálního tisku s. r. o.
Tiskneme nejenom tradiční letáky

kem jsou velmi atraktivní a žádané a je o ně 
značný zájem nejen u nás, ale i v zahraničí. 
Naše výrobky putují například do Dánska 
nebo Německa a nemalá část pravidelné pro-
dukce končí až ve vzdáleném Japonsku. Jsme 
rádi, že mezi naše dobré zákazníky patří i měs-
to Židlochovice a významné místní 9 rmy.“

A co jsou to ty výrobky doplněné lasero-
vým výsekem? Svatební oznámení, netradič-
ní upomínkové předměty, luxusní vizitky, 
etikety na nejrůznější produkty, obyčejné 
i ozdobné krabičky, skleněné plakety, dřevě-
né nebo plastové medaile.

Vedle „laserových“ specialit se v Centru 
digitálního tisku vyrábějí také letáky, brožu-
ry, jídelní lístky, plakáty, časopisy (Židlocho-
vický zpravodaj), sešity, poznámkové bloky,  
kalendáře, výroční zprávy, diplomy, pozván-
ky, dopisní obálky, tedy vše, co lze od tiskárny 
očekávat.

Centrum pro židlochovické občany nabízí 
okrajově také služby copy centra, tisk foto-

Firma:
Centrum digitálního tisku s. r. o.

Adresa:
Žerotínovo nábřeží 134, Židlochovice

Telefon: +420 731 537 465
E-mail: produkce@c-d-t.cz
Web: www.c-d-t.cz

Nabízené služby:
tisk akcidenčních tiskovin, brožur, časopisů, 
kalendářů, etiket, výroba krabiček a obalů, 
výroba speciálních tiskovin s laserovým výse-
kem – vizitky, pozvánky, upomínkové před-
měty, laserový výsek a gravírování 

Provozní doba:
pondělí–pátek: 8:00–16:00

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz
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Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

Téměř sto odrůd meruněk bylo vystaveno ve sklepě staré radnice

Přesto, že letošní rok není pro zahrádkáře, 
sadaře, vinaře a zemědělce příznivý – jar-
ní mrazy a velký nedostatek vláhy, který se 
projevil na letošní úrodě, bylo vystaveno 
96 vzorků meruněk pěstovaných v našem 
regionu, které byly doplněny o novošlech-
těnce ze sadu Zahradnické fakulty Mendelo-
vy university Lednice.

Výstavu zahájil předseda zahrádkářů, kte-
rý přítomné seznámil s historií pěstování 
meruněk v Židlochovicích a jejich propagá-
tory. Zahájení výstavy se zúčastnilo 40 náv-
štěvníků.

Pan Jan Urbánek hovořil o odrůdách, jež 
jsou vhodné do našeho regionu, o způsobu 
jejich pěstování, řezu a ochraně proti choro-
bám. Představil rovněž neošlechtěné odrůdy 
drobného ovoce (rybíz, angrešt), které byly 
vystaveny jako doplněk výstavy meruněk, a 
odpovídal na dotazy.

Výstava zahrnovala také panely o historii 
pěstování meruněk v Židlochovicích, které 
připravili Ing. Ivana Flajšingerová a Mgr. 
Martin Hladký.

V malé galerii Informačního centra sezná-
mil přítomné účastníky výstavy meruněk 
pan Mgr. Jan Baltus se svou prací, v níž před-
stavuje vinařské oblasti tří kontinentů (Evro-
pa, Austrálie, Amerika).

Pan Vítězslav Ruber zpestřil výstavu svý-
mi obrazy s meruňkovou tematikou.

Na závěr se uskutečnilo posezení u pro-
duktů vyrobených z meruněk, které připra-
vily manželky zahrádkářů.

Děkujeme všem, kteří se na uspořádání 
výstavy nějakým způsobem podíleli.

Meruňkobraní se odehrálo v přívalech deště střídajících slunečnou oblohu

Ing. Jan Vitula
starosta města

Na letošní 3. ročník Meruňkobraní jsem se 
obzvlášť těšil. Již minulé ročníky byly úspěšné 
a letošní signály od kolegyň z informačního 
centra slibovaly další zdařilou akci. A mys-
lím, že nejen já, ale ani všichni návštěvníci 
neodcházeli zklamáni. A to i přes to, že letoš-
ní mrazíky úrodě meruněk zrovna nepřály 
a deštivé a chladné počasí nás potrápilo i na 
samotné akci. 

Přes slabou úrodu se podařilo zajistit čer-
stvé meruňky k prodeji. Milovníci nezvyk-
lých chutí mohli ochutnat hmyzí speciality. 
A Martin Škoda, pro3  fanda gastronomie 
a nejmladší autor kuchařek, si u nás vaření 
opravdu užíval a svým nadšením a přístu-
pem oslovil všechny přítomné. Rozšířili jsme 
také gastronomickou nabídku, na meruňko-
vé knedlíky se neustále linula fronta a dopro-
vodný program se pak postaral o příjemnou 
atmosféru celého dne. O spokojenosti náv-
štěvníků svědčí jejich pochvalné reakce na 
mém emailu a facebooku a já sám tímto vyja-
dřuji kolegyním z Informačního centra také 
velké uznání a pochvalu za zdařilou akci.

„Vážený pane starosto,
chtěla bych touto cestou a Vaším prostřednictvím poděkovat všem organizátorům 

sobotního Meruňkobraní, především pak kolegyním z Městského kulturního centra. Po 
celý den, a to i v době velmi nepříznivého počasí, měly dobrou náladu, byly přívětivé 
k návštěvníkům i účinkujícím a rozumě dodržovaly plánovaný rozvrh, což zcela jistě 
přispělo k tomu, že lidé i v prudkém dešti neodcházeli, ale s větším či menším nadšením 
sledovali celý program a účastnili se ho. Tento program byl navíc sestaven s velkým 
citem a pochopením pro místní obyvatele a jejich náturu; domnívám se, že snad  nebyl 
nikdo, kdo by odcházel z náměstí zklamaný. Jde vidět, že pracovnice Městského kultur-
ního centra dělají svoji práci rády a s nadšením, což dle mého názoru a zkušeností není 
tak běžný jev, a proto si dovoluji jejich snahu a úsilí touto cestou ocenit. 

Velké poděkování samozřejmě patří i městu za podporu celé akce.“
Jitka Hanková, Židlochovice

„Chci Vám a všem organizátorům Meruňkobraní opravdu moc poděkovat. Byla to 
skvělá akce, jedna z nejlepších, jaké jsme se kdy zúčastnili!

Perfektní organizace, bohatý program, a co bylo úplně nejlepší, všichni byli neuvěři-
telně milí. Doufáme, že budeme moci být součástí i příštího ročníku.

Přeji Vám krásné léto!“
Jana Sokolová

Sokolíci s. r. o. – Handmade by Sokolíci

Jako součást programu Meruňkobraní uspořádali Zahrádkářský svaz a Městské kulturní středisko ve sklepních prostorách 
staré radnice výstavu meruněk.

Historie meruňky v Židlochovicích na výstavních panelech / foto: Martin Mžíček 
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V sicilském městě Montevago máme přátele i po třinácti letech

Oldřich Kahoun
Židlochovice

Psal se rok 2004. V té době jsem měl 
příležitost se účastnit zajímavého projek-
tu, který se týkal návštěvy našeho tehdej-
šího partnerského města na Sicílii jménem 
Montevago. Během týdenního pobytu tam 
a následně návštěvy našich partnerů z Mon-
tevaga v Židlochovicích jsem poznal mnoho 
zajímavých lidí a našel i několik přátel. 

Nedbaje toho, že o3 ciální partnerství bylo 
z důvodu velké  vzdálenosti již dávno ukon-
čeno, rozhodl jsem se strávit svoji letošní let-
ní dovolenou přímo v Montevagu a navázat 
tak na tehdejší spojenectví. Pro svůj záměr 

jsem zapálil nejen svoji, ale i spřátelenou 
rodinu Betášových a počátkem srpna jsme 
vyrazili. Odlétali jsme prázdninovou linkou 
z Bratislavy do Trapani. Oproti situaci před 
13 lety, kdy jsme stejnou trasu absolvovali 
autobusem dlouhých 24 hodin, se cesta leta-
dlem mile zkrátila na pouhé dvě hodiny a 
deset minut čistého letu.

Značný podíl na úspěchu naší mise měla 
spojka v Montevagu, Sicilan Guiseppe 
Guzetta, kterého jsem před 13 lety hostil ve 
svém domě. Zajistil nám vhodné ubytování, 
zapůjčení auta a po celou dobu nám byl prů-
vodcem a rádcem. A to i přes své poměrně 
časově náročné pracovní vytížení. 

Městečko Montevago leží v jihozápadní 
části ostrova, přibližně 20 km od moře. Je 

proslaveno především tamními termální-
mi lázněmi. Historie městečka byla zásad-
ně ovlivněna zemětřesením v roce 1968, 
kdy byly kamenné stavby srovnány se zemí 
a město jako takové téměř zaniklo. Trosky 
zůstaly polozbořené na původním místě 
jako memento této tragické události. Nové 
Montevago vyrostlo prakticky na zelené lou-
ce, asi kilometr od toho původního. Je celé 
ze železobetonu a logicky bez jakýchkoliv 
historických pamětihodností.

Pro svoji návštěvu jsme si zvolili první 
polovinu srpna. V té době bývá na Sicílii tep-
lo, to letošní však překvapilo i místní used-
líky. Teploty ve stínu přes den neklesly pod 
40 stupňů.

Vzhled náměstí ovlivnilo hlavně devatenácté století

Jan Hroudný
student Gymnázia Židlochovice

Během památkového průzkumu a při 
tvorbě webových stránek jsem kromě kon-
zultantky Mgr. Danuše Švarzbergerové spo-
lupracoval také s Ing. Hanou Hanzlíkovou 
a Ing. Vítem Havlem z Městského úřadu 
Židlochovice. Oběma bych chtěl za jejich 
pomoc poděkovat. Můj dík patří také panu 
starostovi Ing. Janu Vitulovi, který dal k pro-
jektu prvotní podnět.

Při průzkumu jsem zjistil řadu zajímavých 
skutečností. Na náměstí je dodnes zachová-
na řada pozůstatků z renesančního slohu, 
jedná se převážně o sklepy a klenuté stropy 
v přízemích. Typickým příkladem je dům 
č. p. 23 (pizzerie), v jehož průjezdu je i rene-
sanční portál. Renesanční zástavba však byla 
z podstatné části rozvrácena už třicetiletou 
válkou. Následující opravy a úpravy, které 
řadím do barokního slohu, zůstaly zachová-
ny např. ve sklepě domu č. p. 26 (řeznictví). 
Nejvíce současný vzhled náměstí ovlivni-
lo 19. století reprezentované např. domem 
č. p. 27 (cukrárna) a začátek 20. století, kdy 
byl vystavěn dům č. p. 149 (poliklinika) 
či dům č. p. 24 (Národní dům). Tyto dva 
objekty, které dnes již vnímáme na náměstí 
jako charakteristické, mohly být ve své době 
přijímány jako obrovský zásah do historické 
zástavby. Oba dva lze však s odstupem času 
zhodnotit kladně. To se bohužel tak úplně 
nedá říci o č. p. 155 (sídlištní dům na spodní 
straně náměstí). Celé náměstí má ale i dnes 
velkou památkovou hodnotu.

Webová stránka obsahuje úvodní text 
o historickém vývoji náměstí a radnice a 
mapu s barevně vyznačeným původem 
jednotlivých domů podle toho, ke kterému 
historickému slohu asi objekt patří. Kro-
mě stávajících budov je možné si zobrazit 
také zbourané domy, např. na prostranství 
naproti radnici až do roku 1941 stával dům 
č. p. 146 – rolnická záložna. Na postranním 
panelu si uživatel může zobrazit informace 
o každém objektu (popis současného stavu, 
současná fotogra3 e, staré mapy, stará foto-
gra3 e, informace z pramenů). 

Je ale nutné zdůraznit, že se jedná jen 
o odhad stáří a vývoje objektů vytvořený na 
základě dostupných poznatků a terénního 
výzkumu. Je možné, že další stavební úpravy 
objektů odhalí nové skutečnosti. Chtěl bych 
ještě rozšířit práci i webové stránky o histo-
ricko-stavební průzkum domů z dalších ulic 
ve městě a potěšilo by mě, kdyby v tomto 
projektu někdo další pokračoval. 

Zvu židlochovické občany na novou webo-
vou stránku města a budu rád, když vzbudí 
jejich zájem.

V těchto dnech byla nově založena webová stránka Historie domů na náměstí, která vznikla jako součást práce studenta místního 
gymnázia Jana Hroudného do soutěže Středoškolské odborné činností. Zachycuje jednoduchou graU ckou formou výsledky historic-
ko-stavebního průzkumu domů na náměstí Míru a radnice v Židlochovicích. 

Radnice mezi lety 1898–1905 / foto: soukromý archiv Tomáše Dratvy 

pokračování na straně 14 >>

13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Pozn. redakce: www.zidlochovice.cz/Kultura a volný čas/Město objektivem času/Historie domů na náměstí



Větrná bouře v zámeckém parku způsobila velké škody

>> pokračování ze strany 13

V sicilském městě Montevago máme přátele i po třinácti letech

U lékáren svítilo na panelech omračujících 
48 stupňů. I tak jsme odhodláni navštívili 
několik měst v místním  regionu Sambuca di 
Sicilia, Caltabellotta, Mazara Del Vallo, a jiné 
v Provincii Agrigento. Zajímavý byl i výlet 
na rozsáhlé vykopávky v Selinunte v pro-
vincii Trapani, kde se nám podařilo splnit 

jeden z dílčích cílů expedice, pořídit místní 
tradiční sicilskou pokrývku hlavy, tzv. cop-
polu, pojmenovanou po slavném režisérovi 
Francisu Ford Coppolovi, autoru slavného 
oscarového 3 lmu Kmotr II. Odpoledne jsme 
pak pravidelně trávili na plážích, které vyni-
kají nádherným pískem a křišťálově čistou 
vodou. 

Nejzajímavějším zážitkem našeho pobytu 

bylo setkání s místními obyvateli. Měli jsme 
díky našemu příteli možnost nakouknout, 
jak to chodí v tradiční italské domácnosti, 
popovídat si se šé� uchařem zdejší restau-
race v Santha Margherita di Belice, či zažít 
jedinečnou atmosféru na městských osla-
vách pořádaných ke svátku sv. Guiseppeho, 
patrona městečka Men3 , kam zavítalo něko-
lik tisíc lidí. 

Při našem pobytu se nám poštěstilo nav-
štívit i zdejší radnici, kde jsme předali  upo-
mínkové předměty ze Židlochovic a krát-
ký okamžik také promluvili se současnou 
starostkou. Rovněž se podařilo navštívit 
duchovního otce celého někdejšího part-
nerství, sicilského učitele, zpěváka a energií 
oplývajícího otce tří dcer, kamaráda Lila 
Monteleone, který nám s vřelostí otevřel 
náruč ve svém domě, pohostil a pustil video 
z návštěvy Židlochovic v roce 2004.

Naši expedici si všichni její členové 
pochvalovali. Pozvali jsme na oplátku něko-
lik přátel k nám do Židlochovic. Uvidíme, 
třeba bude naše partnerství pokračovat.

Likvidace polomů v parku způsobených silným větrem / foto: Jan Dovrtěl

Mgr. Eva Jouklová
tisková mluvčí Lesů ČR

Silné poryvy větru ulámaly v korunách 
stromů mnoho větví a vyvrátily tři stromy. 
U krmelce zůstala po bouři ležet na zemi lípa 
a u centrální louky se zlomil smrk. V blíz-
kosti Masarykovy lípy se zase ulomila celá 
koruna mohutného javoru a zatarasila cestu. 
Při pádu javoru koruna ulomila další větve 
vedle stojícího stromu. Nad cestou zůstala 
zavěšená větev, kterou museli odstranit při-
volaní arboristé hned následující den. Popa-
dané větve se postupně uklízí. Naštěstí přišla 
bouře až pozdě v noci, takže nikdo v parku 
nebyl a nestalo se tak žádné neštěstí. „Upo-
zorňujeme proto občany, aby za bouřky nebo 
silného větru park kvůli bezpečnosti vždy včas 
opustili,“ řekl Jan Dovrtěl z Lesního závodu 
Židlochovice podniku Lesy ČR a pokračo-
val: „V posledních letech se zhoršuje zdravotní 
stav mnohých dřevin. Nejvíce je to patrné na 
starých mohutných dubech, které od vrcholu 
koruny začínají prosychat, některé už dokon-
ce odumřely a zůstávají v parku jako ořezaná 
torza. Nepříliš dobrý zdravotní stav dřevin 
je možné vysvětlit jednak vysokým fyzickým 
věkem, věk nejstarších dubů je odhadován na 
200 let, ale i letními obdobími sucha, která 
když přijdou několik let po sobě, značně stro-
my oslabí.“

Především v blízkosti cest je třeba odstra-
ňovat nebezpečné větve, proto je možné 
v korunách stromů občas zahlédnout i arbo-
risty-stromolezce. 

V posledních letech přibyly v parku nové 
oplůtky. Ačkoliv se může zdát, že je tam dosta-
tek míst pro výsadbu, není to úplně pravda. 
„V parku můžete vysázet mnoho stromů, ale 
pak z něj bude les. Chceme-li vypěstovat ty 
nejkrásnější stromy, jaké dnes v židlochovic-
kém parku máme, tedy stromy s pravidelnou 
mohutnou korunou, potřebují od mladého 

věku dostatek prostoru. Takových míst v parku 
mnoho není,“ pokračuje Dovrtěl.

V průběhu několika posledních roků byly 
v parku vysazeny některé cenné dřeviny, jako 
například kryptomerie japonská, metasek-
voje čínská, maklura jablkovitá, liliovníky 
tulipánokvěté, korkovníky amurské, duby 
letní a bahenní, sekvojovec a řada dalších. 
Cílem nové výsadby je, aby i nadále v par-
ku zůstaly ty druhy dřevin, pro které je dnes 
park ceněn.

Trosky starého Montevaga, které zničilo zemětřesení v roce 1968 / foto: Lenka Betášová
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Silná bouře se v noci z 10. na 11. srpna přehnala také přes Židlochovice a okolí. Bouřková jádra přecházela přes jižní Moravu od jihu na 
sever v mohutném pásu. Silný nárazový vítr nadělal škody především na stromech. Ani židlochovický zámecký park nebyl ušetřen.



Pozvánka: Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje 2017

Jan Buchta, Ph.D.
koordinátor projektu

výtvarné dílny, ateliéry, studia či vystaví své 
práce v galeriích. Poslední zářijový víkend 
tak může být příjemným výletem a setkáním 
s tvořivými lidmi nebo relaxací při vnímání 
vizuální rozmanitosti děl věhlasných profe-
sionálů (jako například Michala Gabriela, 
Daniela Piršče nebo Petra Kvíčaly) či neško-
lených tvůrců. 

V letošním roce se v našem kraji přihlá-
silo k akci sto výtvarníků, sdružení a galerií 
a připojili se tak k Jihočeskému kraji, Vyso-

Letos již posedmé mají možnost umě-
nímilovní lidé z Jihomoravského kraje 
nahlédnout do ateliérů a dílen svých souse-
dů výtvarníků. Podívat se na jejich díla i na 
místa jejich zrodu. Nasát něco ze speci3 cké 
atmosféry míst prosycených myšlenkami 
a úvahami nad fenoménem krásy či lidské 
kreativity. Odpoutat se od každodenních sta-
rostí a nechat se unést do světa překvapivých 
možností, rozličných poselství a subjektiv-
ních re� exí světa viditelného i vnitřního.

Návštěvníci budou mít opět možnost 
přímého kontaktu s výtvarníky. Možnost 
dozvědět se něco více o výtvarném řemesle 
i o umění samotném. 

Dny otevřených ateliérů jsou široce zamě-
řeny na celou výtvarnou oblast. Malíři, 
sochaři, gra3 ci, keramici, kováři, šperkaři, 
oděvní výtvarníci či mozaikáři otevřou své 

čině a Dolnímu Rakousku, kde budou také 
letos ateliéry otevřeny o dalších víkendech 
v říjnu.

K akci je vydáván informační sešit 
s podrobnými kontakty na jednotlivé ate-
liéry a mapkami (k dostání také na Infor-
mačním centru Židlochovice). Nejaktuál-
nější informace a změny pak jsou průběžně 
doplňovány na webových stránkách Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně, která celou 
akci organizuje.

OTEVŘENÉ ATELIÉRY V OKRESE BRNO-VENKOV

Biskupová Veronika malířský a designerský ateliér Hrušovany u Brna, Žižkova 548

Cimrmanová Ivana Sybaris, dílna Šerkovice 55

Horčicová Monika sochařský ateliér Rosice, Zbýšovská 918

Janoštík René ateliér Střelice, Písečná 24

Lupe Švarcová Martina malířský ateliér Ivančice, Budkovice 50

Nepevná Vlastimila keramická dílna Rosice, Havířská 956

Váňa Dušan sochařský ateliér Rosice, Zbýšovská 919

Jedno ze tří nových napajedel / foto: archiv mysliveckého spolku

Voda je základ!

Petr Betáš
myslivecký hospodář

Nejenom letos se v Židlochovicích potýká-
me s velmi suchými letními měsíci a s nedo-
statkem vody v naší honitbě MS Židlocho-
vice obecně. Honitba se rozkládá především 
na kopci Výhon, kde až na výjimky postrá-
dáme přirozený zdroj vody a není neobvyklé, 
že i tyto ojedinělé zdroje v letních měsících 
nestačí potřebám zvěře a vyschnou. Zvěř pak 
trpí, není ve správné kondici a je náchylnější 
k úhynu, případně migruje mimo honitbu. 

Náš spolek se tento de3 cit roky snaží řešit 
zřizováním menších zásobníků vody v kovo-
vých sudech o objemu asi 200 litrů se samo-
plnící funkcí, ale kovové napáječky z honitby 
zkrátka mizí a často končí ve sběrných suro-
vinách. Alespoň částečným řešením se jeví 
rozříznuté pneumatiky, do kterých pravidel-
ně dovážíme vodu, jenže v horkých letních 
měsících se voda rychle odpaří a svoji funkci 
pak tato napajedla ztrácí. Proto se MS rozho-
dl v tomto roce vybudovat tři nová napajed-
la s větší kapacitou. Umístěna jsou tak, aby 
jejich spádovost co nejvíce pokryla na vodu 
velmi chudé části honitby a aby u nich měla 
zvěř pokud možno klid. Na druhou stranu 
musí být napajedla snadno dostupná techni-
kou pro jejich údržbu a doplňování vody. 

Těžkou technikou byly vyhloubeny asi 
jeden metr mělké jámy, podloží bylo vyrov-
náno pískem. Následovala pokládka silnější 
geotextilie, jezírkové fólie, další vrstvy geo-

textilie, další vrstvy ochranné fólie a nakonec 
znovu geotextilie. Finální povrch je tvořen 
oválným štěrkem střední velikosti. Takto 
navržená struktura by měla zaručovat dlou-
hou životnost napajedla a napajedlo by mělo 
být odolné proti propíchnutí při pohybu zvě-
ře. První takové napajedlo bylo zhotoveno 
30. července, další dvě plánujeme zrealizovat 
do konce srpna. Samozřejmě by bylo vhod-
né, aby byla napajedla hotová již začátkem 
léta, ale bohužel náš spolek je malý a není 
vždy v našich silách shromáždit včas potřeb-
ný počet členů na brigádu, obzvláště v době 
prázdnin a dovolených. Pokud tedy můžeme 

bilancovat, celá akce obnášela 5 hodin prá-
ce těžké techniky, jedno nákladní auto štěr-
ku, jedno písku, 75 m2 silné jezírkové fólie, 
75 m2 slabší fólie, 225 m2 geotextilie, 3x50 
brigádnických hodin našich členů. Finanční 
náklady jsou na úrovni asi 30 tis. Kč. Výsled-
kem jsou tři napajedla každé s kapacitou cca 
4 m3 vody. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali 
městu Židlochovice za 3 nanční podporu a 
jsme přesvědčeni, že prostředky byly využity 
pro správnou a potřebnou věc. V podobných 
investičních činnostech hodláme pokračovat 
i v příštích letech. 
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Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Židlochovický vlastivědný spolek

Vlastivědný spolek rozšiřuje mezinárodní kontakty

Už dříve jsme v našem Zpravodaji psa-
li o tom, že jsme navštívili různá místa 
v Rakousku, která souvisejí s historií Žid-
lochovic. Navázali jsme spolupráci s vlas-
tivědnými badateli v rakouském městečku 
Mödling, z níž vznikla vzájemná výměna 
informací o poslední činnosti, pobytu a smr-
ti židlochovického rodáka Wilhelma Marxe 
von Marxberg. Celý průběh zpracoval Mgr. 
Miroslav Cvrk, materiál dal k dispozici, a tak 
se můžeme těšit na publikaci ve spolupráci 
s rakouskými kolegy. 

Referovali jsme také o návštěvě rakouské 
obce Himberg, kde jsme pátrali po předcích 
rodiny Robertů. Velký památník této rodi-
ny u starých hradeb města musel ustoupit 
novostavbě školy. V bezprostřední blízkosti 
byl ale nově umístěn moderní pomník Julia 
Roberta, vynálezce difúzní metody moder-
ní výroby řepné šťávy. Avšak není na něm 
poznat, že tento významný vynález vznikl 

v Židlochovicích (Gross-Seelowitz). 
Informovali jsme i o tom, že potomci 

významné rodiny Robertů navštívili Židlo-
chovice. Robertovi se obrátili na Mgr. Karla 
Vavříka, který byl nejkompetentnějším je se 
vším seznámit a ukázat jim vilu, bývalý areál 
cukrovaru, hrob. Vzniklo tak přátelství mezi 
pány Robertů (Quido z Kanady a Christian, 
přímý potomek naší linie z jižního Němec-
ka) a Karlem Vavříkem.   

Christian Robert s chotí navštívili Žid-
lochovice podruhé dne 13. července t. r. 
Zapsali si do Pamětní knihy v kanceláři sta-
rosty, navštívili opět vilu (knihovnu) a hrob. 
Jeli jsme s nimi na rozhlednu a oproti původ-
ním plánům nás neopustili po hodině, nýbrž 
našli i čas s reprezentací města poobědvat.

Nejvíce nás ovšem pan Christian Robert 
překvapil tím, že dovezl nově vytištěnou, 
avšak prozatím stále ještě nedokončenou 
publikaci (Die Roberts seit 1270). Je to 
neuvěřitelně detailně vypracovaný přehled 
rodokmenu s více než třemi tisíci jmen. 
Na úvodních osmi stranách je popsán celý 
historický přehled významné podnikatel-

ské rodiny z Francie, která často podléhala 
i politickým tlakům ve Francii i Rakousku. 
Nemuseli bychom až tak detailně o tom psát, 
kdyby tam nebyl jeden důležitý bod: Autor 
používá v brožuře několik obrázků z osobní-
ho archivu Karla Vavříka.V téměř dvouho-
dinovém dialogu mezi Christianem Rober-
tem a Karlem Vavříkem se ostatní účastníci  
dověděli mnoho zajímavostí o historii rodi-
ny Robertů. 

Jsem šťasten, že přátelský vztah mezi 
K. Vavříkem a rodinou Robertovou se nyní 
ještě rozšiřuje o o3 ciální kontakt s městem. 

Přál bych si, aby tento pěkný vztah nyní 
vedl k realizaci dalších projektů historické-
ho významu. Mám na mysli renovaci vily, 
renovaci starého barokního domu v býva-
lém areálu cukrovaru a vybudování pamětní 
desky s jménem Florentin, který v roce 1837 
zakládal cukrovar v Židlochovicích, a jmé-
nem Julius, který je vynálezcem výroby šťávy 
z řepy difúzní metodou, jež začala svůj vítěz-
ný tah kolem celého světa během kampaně 
1864/65 právě v Židlochovicích.

Ohlasy úmrtí Tomáše Garriqua Masaryka po osmdesáti letech

Eduard Vyhlídal
Židlochovický vlastivědný spolek

Rok 1937 vstupoval do své závěrečné čtvr-
tiny. Od začátku měsíce září sledoval celý 
národ s bolestným tušením zprávy, které při-
nášely noviny a rozhlas, o zdravotním stavu 
občana nejpřednějšího, prezidenta Osvobo-
ditele, T. G. Masaryka, člověka neodmysli-
telně spojeného se vznikem samostatného 
československého státu. Ale ráno 14. září 
smuteční hudba z rozhlasových přijímačů 
ukončila všechny naděje. TGM, řečeno slovy 
básníka, odešel tam, kam veleno mu jít.

Židlochovice na úmrtí svého čestného 
občana zareagovaly bez zaváhání. Na domech 
se objevily černé prapory nebo státní vlajky 
spuštěné na půl žerdi. Výlohy obchodů se 
smuteční výzdobou změnily vzhled ulic a 
náměstí. Na truchlící občany shlížela z kvě-
tinové výzdoby moudrá tvář prezidentova a 
nápis „Odešel hospodář“ utvrzoval kolem-
jdoucí v smutné skutečnosti.

Během následujících dní město žilo mno-
ha smutečními aktivitami. Na budově rad-
nice do náměstí byla instalována smuteční 
výzdoba – kenotaf, u níž se v den pohřbu, 
který byl stanoven na 21. září, střídala čest-

ná legionářská stráž. Na radnici byly do 
pohřbu vyloženy kondolenční archy, které 
podepsalo velké množství občanů a všechny 
spolky a organizace působící ve městě včetně 
německých. Městská rada zaslala Masaryko-
vě rodině kondolenční telegram. Zastupi-
telstvo města se sešlo na smuteční schůzi a 
stejně se zachovala hasičská župa, Červený 
kříž a tělocvičná jednota Sokol. Na smu-
tečně vyzdobeném jevišti přeplněného sálu 
sokolovny zazněly projevy, poezie a hudba. 
Shromáždění končilo zpěvem státní hymny 
všemi účastníky. V předvečer pohřbu vzplá-
la na Výhoně smuteční vatra viditelná z širo-
kého okolí.

V den pohřbu 21. září po desáté hodině 
dopoledne ustal ve městě všechen ruch a 
občané sledovali rozhlasový přenos pohřbu. 
Přímo se smutečního aktu za město zúčast-
nila delegace vedená starostou města. Členy 
byli jeho dva náměstci a tajemník města. 

Již 17. října byl uveden do kin 3 lm zachy-
cující celý Masarykův pohřeb. O jeho zhléd-
nutí byl všude velký zájem. V Židlochovicích 
byla všechna představení v místním kině 
vždy vyprodána.

30. října doručila pošta městskému úřadu 
poděkování rodiny Masarykovy za proje-
venou soustrast. Pod tištěným textem bylo 

perem připsáno: „Vděčně Vás vzpomínáme.  
A. Masaryková“.

Čas, jak známo, zhojí smutek, ale někdy 
přináší i události přímo osudové. 13. září 
1938, tedy k prvnímu výročí Masarykova 
odchodu, uchystal Okresní osvětový sbor 
na zámeckém schodišti v parku vzpomín-
kovou tryznu. Před pietně vyzdobeným prů-
čelím se sešlo kolem dvou tisíc lidí z celého 
okolí, aby vyslechlo reprodukovaný proslov 
TGM k mládeži, hudební pořad a projev 
o významu díla TGM pro očekávané těžké 
chvíle národa. Na závěr shromáždění zazně-
la mohutným sborem státní hymna. Zají-
mavé na této akci bylo, že byla provedena 
v době, kdy již platil zákaz shromažďování 
kvůli německým nepokojům v pohraničí, 
ale v Židlochovicích tento zákaz „shodou 
okolností“ ještě nebyl vyhlášen. Žádný z teh-
dejších účastníků tryzny netušil, že nastává 
půlstoletí, v němž budou použity všechny 
prostředky dobré k tomu, aby jméno Masa-
ryk bylo zapomenuto.

Slib věrnosti odkazu TGM vyslovený pre-
zidentem E. Benešem nad jeho rakví dostal 
osudovou náplň. Ale TGM byl, je a bude 
vždy s námi.

14. září uplyne 80 let od úmrtí tvůrce a prvního prezidenta samostatného státu Čechů a Slováků, Republiky Českosloven-
ské, který poctil naše město přijetím jeho čestného občanství i několika pobyty na zámku. Jak město reagovalo na jeho 
odchod, nám zachovaly zápisy v kronice města z roku 1937 a 1938, na jejichž základě vznikla tato vzpomínka.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: Spodní část náměstí

počátek 30. let 20. století

současnost – duben 2016 / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Patrik Hartl: Okamžiky štěstí

Pokud chcete knihu pro relax a pohodu, přečtěte si Okamžiky štěstí 
nebo jinou knihu od Patrika Hartla. V příběhu jsou poutavé, smut-
né i veselé situace stejně jako v životě každého z nás. Tento titul je 
v letošním roce v knihovně nejvíce požadován.

Nové knihy

JUŘÍK – Lobkowiczové, 
Kolowratové, Šternberkové, 
HOCEK – Nejhezčí místa světa, 
BRUMMER – Brno účtující

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
LÉBLOVÁ – Krákorčina 
abeceda

Pohádkové příběhy
MANKELL – Kocourek, 
který měl rád déšť, ZAVŘEL 
– Zachráněný dědeček, SMOLÍ-
KOVÁ - Knihožrouti

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
LEONARD – Podivuhodný 
nosorožík, VÁLKOVÁ – Husité: 
Dobrodružství s práčetem

Fantasy příběhy
CASS – Siréna, Šťastně až navě-
ky, BOGH ANDERSEN – Válka 
o pekelný trůn: Luciferův učeň

Dívčí romány
NIVEN – Tíha vesmíru, 
MARTIŠKOVÁ – Útěk za 
láskou, WILSON – Družička k 
pronájmu, MASKAME – Víš, že 
tě miluju?

Naučná literatura
ZOMMER – Velká kniha 
drobné havěti, VOSTRADOV-
SKÁ – Hravouka, GÖNTGEN 
– Velká knížka letiště pro malé 
vypravěče

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 8 
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Zajímavosti z městského archívu

Jaroslav Jelínek
obdivovatel historie

Součet prvků dal 99,93 %. Zbylých sedm 
setin procenta tvoří kovy, které kvůli jejich 
malému zastoupení ve slitině přístroj neu-
dává. Tímto výrobkem z poměrně kvalitního 
stříbra chtěl jistě perkmistr Cristan Miller 
ukázat, že patří mezi společenskou elitu měs-
tečka.

Další pečetidlo je svědkem převratných 
událostí při vyhlášení samostatné Českoslo-
venské republiky koncem roku 1918. Podívá-
me-li se na rytou plochu mosazného pečeti-
dla, uvidíme v oválném ozdobném rámečku 
o velikosti 30x23 mm rytý nápis Obecná ško-
la v Židlochovicích v pásu zhruba prostřední 
třetiny oválu (obr. 1.). Při pozornějším pohle-
du rozeznáme světle šedá písmenka v horní a 
spodní třetině oválu. Německý nápis Volkss-
chule in Seelowitz je zalitý kovem a zabrou-
šený do roviny s plochou pečetidla. Aby byl 
na fotce německý nápis vidět, byla na obráz-
ku obtažena písmena (obr. 2).

Výsledky rentgeno� ourescenčního prů-
zkumu čisté plochy prokázaly, že původní 
německý nápis byl zalit pájkou složenou ze 
dvou třetin olova a asi jedné třetiny cínu, 
přičemž malá část pájky byla při opracování 
nanesena na plochu mosazného pečetidla.

Na obrázku 3 vidíme, jak vypadala původ-
ní německá pečeť, když se na počítači vyma-
zal český nápis.

Roku 1379 vydal markrabě Jošt pro Žid-
lochovice horenské právo, aby měli vina-
ři právní oporu v listině oproti doposud 
používanému zvykovému právu. K uplat-
ňování práva potřeboval perkmistr – česky 
horný, vedoucí horenského práva, mimo 
jiné i různé úřední pomůcky, konkrétně 
v našem případě pečetidlo (odborně zvané 
typář).

V městském archivu se dochovalo peče-
tidlo židlochovicekého perkmistra Crista-
na Millera z 18. století. Zajímavé na tomto 
pečetidle je to, že je stříbrné. Na pečetidla se 
používaly různé bronzy a ti, kteří chtěli dát 
najevo své velké bohatství, si kvůli reprezen-
taci někdy nechali vyrobit pečetidlo stříbrné.

Naše pečetidlo není plát rytého stříbra 
připájený na tělo pečetidla z obecného kovu, 
jako to často bývá, ale nízký stříbrný válec je 
zavěšen kyvně na dvou poloosách na dřevě-
né rukojeti. Měření ryzosti stříbra pomocí 
nedestruktivní rentgeno� uorescence ukáza-
lo ryzost o málo vyšší než 12 lotů (16 lotů je 
100% Ag). Protože rentgenový paprsek zabí-
rá jen průměr 3 mm, bylo měřeno na několi-
ka místech pečetidla. 

Pečetidlem v dnešní podobě lze udělat 
jak voskovou pečeť (obr. 4), tak i negativní 
razítko (obr. 5). Obojím způsobem šla samo-
zřejmě použít i německá varianta před zahla-
zením nápisu. Kovová razítka se dříve běžně 
používala a vzácně se používala i negativní 
razítka, kdy razítková barva nepokrývala 
reliéf, například písmenka byla rovnou plo-
chou.

Toto pečetidlo – nebo možná i razítko 
– dokládá, že snad kvůli brzké potřebě toho-
to nástroje došlo pouze k přerytí nápisů mís-
to výroby nového. Je taky možné, že škola 
neměla 3 nance na nové pečetidlo a zvolila 
levnější variantu přerytí nápisu. A je v tom 
vidět i snaha rychle se vypořádat s následky 
germanizačního tlaku za císařství. 

Zbývá už jen zjistit, zda se pečetidlo použí-
valo pro voskové pečetě, pro to hovoří ozdob-
ný reliéf oválného rámečku. Proti je pravdě-
podobně velmi zřídkavé používání pečeti ve 
školství. Pro užití jako razítka hovoří velmi 
snadné používání jeho otisku.

Je možné, že se v nějaké židlochovické 
domácnosti nalézá jeden ze způsobů jeho 
použití na starém dokumentu. Pokud by něk-
terý z čtenářů našel tuto pečeť nebo razítko a 
informaci sdělil v židlochovickém archívu, 
přispěl by k objasnění způsobu jeho použití.

Stromy ve městě: Sophora japonica L. – jerlín japonský

rubriku připravuje
Ivana Flajšingerová

Opadavý listnatý strom dosahující výšky 
20–25 m. Jeho domovinou je jihovýchodní 
Asie, především jižní Čína a Korea (ne však 
Japonsko). V Evropě se využívá do městských 
výsadeb pro svou odolnost vůči suchu. Listy 
jsou lichozpeřené (složené ze 7–17 drobných 
lístků), 15–25 cm dlouhé. Listy raší poměrně 
pozdě zjara. Květy jsou umístěny v bohatých 
latách (až 25 cm dlouhých), bíložluté až žlu-
té, tvarem typickým pro bobovité rostliny. 
Kvete v červenci až srpnu. Plodem je lusk, 
nápadně zaškrcený za každým semenem. 
Jerlín nás uvítá krásnými  exempláři již 
u vstupní brány zámku a následně v parkové 
úpravě před zámkem.

V naší minirubrice bychom vám rádi představili botanické zajímavosti našeho města, a to nejen stromy a keře. Věříme, že 
se stanou novou inspirací při vašich častých toulkách po Židlochovicích.

Jerlín při hlavním vstupu do areálu zámku / foto: Ivana Flajšingerová
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím do sbírky starší pivní půllitry, třetinky a cedule. Veli-
ce dobře zaplatím. Tel.: 604 723 161
Hledám byt, stačí udržovaný stav. Spěchá.
Tel.: 792 284 071
Koupím domek se zahrádkou. Opravy nevadí.
Tel.: 607 496 359

<

<

<

inzerce

1.–30. 9. | VÝSTAVA TGM
pořádá: Vlastivědný spolek Židlochovice,
 Městské kulturní středisko Židlochovice
místo: Malá galerie RTIC

3. 9., 16:00 | O ČERTOVI
pořádá: MC Robátko, divadlo PRKNO
místo: zahrada Robertovy vily
vstupné: dobrovolné

8.–10. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice, město Židlochovice
 a židlochovičtí stárci
místo:  náměstí Míru

17. 9., 17:00 | 80 ROKŮ OD ÚMRTÍ T. G. MASARYKA
Pásmo vzpomínek na prezidentovy pobyty v Židlochovicích.
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice,
 Židlochovický vlastivědný spolek
místo: Masarykův kulturní dům

21. 9., 15:00 | PODZIMNÍ BESEDA S DŮCHODCI
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti
místo: klubovna zahrádkářů, Palackého 240

23. 9., 14:00–19:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo: Robertova vila

27. 9., 18:00 | SETKÁNÍ PŘI ŠÁLKU ČAJE
pořádá:  starosta města Židlochovice
místo: volné prostranství vedle Informačního centra

Kulturní a sportovní akce v září2017

30. 9. | UKONČENÍ SEZÓNY NA CYKLOSTEZCE BRNO–VÍDEŇ
pořádá:  Cyklistická stezka Brno–Vídeň
místo: obec Jevišovka

PŘIPRAVUJEME:
11. 10. | BRNĚNSKÉ PODZEMÍ
Přednáška Ing. Aleše Svobody věnovaná brněnskému podzemí.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí

14. 10., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÉ TRHY
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: náměstí Míru

18. 10. | JAZZ ZA KOMÍNEM – VILÉM SPILKA QUARTET
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: restaurace Za komínem
vstupné: 100 Kč
předprodej: od 2. 10. na Informačním centru
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Vítěz dětské soutěže Máme rádi meruňky / foto: Martin Mžíček

Škola vaření pro děti s Kulinerem / foto: Martin Mžíček

Foodbloger Martin Škoda s pomocmíky z publika / foto: Martin Mžíček

Knedlíkový král J. Němec a gen. sponzor M. Svoboda / foto: Martin Hajda

RideWheel biketrialová exhibice / foto: Martin Mžíček

Program pro děti – hasiči a klaunice / foto: Martin Mžíček

M. Beránek a P. Ocknecht před kuchařskou show / foto: Milena Moudrá

Klaunice Olina baví děti i organizátorku / foto: Martin Mžíček


