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Blahopřeji k výsledkům voleb, pane 
starosto, předpokládám, že z nich máte 
radost!

Samozřejmě mne výsledek těší a je zde na 
místě poděkovat všem voličům, kteří se voleb 
zúčastnili. A myslím tím opravdu všem, bez 
ohledu na to, koho volili. Z nadprůměrné 
volební účasti lze dovodit, že občanům na 
našem městě záleží, což je dobrá zpráva pro 
nás všechny. 

Současně je to ovšem také velká výzva 
pro nastávající volební období. Jsem si plně 
vědom, jak mnoho máme v tuto chvíli rozdě-
laných projektů. A to je tak trošku paradoxně 
dobře, protože v minulém volebním období 

Jan Vitula: Nezapomínat i na péči o ducha společnosti

jsme jasně poznali, že pro větší projekty jsou 
čtyři roky zastupitelského mandátu docela 
krátká doba. Proto již nyní kromě započa-
tých akcí chystáme i celou řadu zcela nových 
projektů. Jako příklad mohu uvést další roz-
šíření základní školy spojené s rekonstrukcí 
školní jídelny. Na přípravě tohoto projektu 
pracujeme již více než rok a zatím všechno 
nasvědčuje tomu, že příští rok obdržíme na 
tyto akce dotace v úhrnné výši padesáti šes-
ti milionů korun. Samozřejmě podobných 
projektů je celá řada.

Jaký z Vašeho pohledu podstatný projekt 
nás čeká v nejbližším období?

Když pominu probíhající výběrové řízení 
na dostavbu komunitního centra, chysta-
né dokončení vlakového terminálu či park 
u zámecké zdi, tak za největší blízkou akci 

doc. Mgr. Petr Francán
zastupitel

zasahující do života města považuji dnes 
již snad tradiční pochod rakouských čer-
tů. Proběhne prvního prosince a stejně 
jako v minulých letech se opět navýší počet 
vystupujících. Návštěvníci tak budou moci 
zhlédnout přes sto masek. 

Promiňte, ale proč považujete pochod 
čertů pro Židlochovice za tak důležitý? 

Asi nemohu říci, že jej považuji za důležitý, 
ale určitě má svůj nezpochybnitelný význam. 
Vidím v něm příležitost nahlédnout zábav-
nou formou do tradic našich sousedů. 
Poznáváme se navzájem a i přes jazykovou 
bariéru vytváříme novou společnou tradici, 
překračující hranice našich zemí. Dalším 
neopominutelným přínosem je zviditelnění 

Pochod rakouských čertů
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našeho města. Když se pochod organizo-
val v Židlochovicích poprvé, jednalo se pro 
organizátory do jisté míry o nouzové pro-
storové řešení. Po čtyřech letech jde ale o již 
nedílnou součást začátku adventního obdo-
bí v našem městě. Židlochovice se i díky 
pochodu pravých čertů staly vyhledávaným 
turistickým cílem, a to je jistě dobře.

Když jsme u toho zviditelňování, jak se 
zúročila akce „Mě100židlí“?

Vlastně jsem byl velmi překvapen, jak 
nápad, který původně nebyl moc ambi-
ciózní, dospěl do velmi výrazné podoby. 
Množství lidí, které se do projektu zapojilo, 
předčilo všechna očekávání. Kreativita něk-
terých variací byla opravdu pozoruhodná. 

Například kolečková židle u cyklistického 
obchodu Semir s. r. o. mi doslova vyrazila 
dech, ale i celá řada dalších židlí byla úchvat-
ná. Konečný počet zatím neznáme, ale víme, 
že se blížíme k číslu sto padesáti židlí. Dle 
mého názoru se z celé akce vyklubal pozo-
ruhodný způsob, jak lidem připomenout 
letošní mimořádné výročí naší státnosti.

Skutečně jakkoli šlo původně o úsměv-
nou záležitost, podprahově nám vystavené 

židle připomínají výročí naší státnosti. Je 
pro nás všechny důležité slyšet, že i v naší 
pohnuté historii dvacátého století máme 
na co být hrdí. Zakladatel našeho státu, 
prezident Masaryk, patří k pevným morál-
ním a etickým autoritám, které je zvláště 
v dnešní době stále potřeba připomínat. Po 
materiální stránce se naší zemi docela daří, 
je ale velmi důležité nezapomínat i na péči 
o ducha společnosti.

>> pokračování ze strany 1

Ing. Jan Vitula
starosta města

Vážení občané, dovolte, abych vám podě-
koval za vaši účast v komunálních volbách 
a za podporu, kterou jste nám vyjádřili. Po 
čtyřech letech našeho působení na radni-
ci jste nám vystavili velmi dobrou známku 
a já si toho velmi vážím. Budu se ze všech sil 
snažit tuto důvěru v nadcházejících letech 
opět nezklamat. 

Podpory si vážím o to víc, že celá řada 
staveb ve městě byla stále v plném proudu 
a nebyla hotova. Příkladem je vlakový termi-
nál. Stavba za sto milionů korun, která je od 
svého počátku pod velkým časovým tlakem a 
která je organizačně velmi složitá. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o mimořádně expono-
vané území s velkou koncentrací dopravy, 
je velký důraz kladen na dobrou koordi-
naci. Přesto se však nedokážeme vyhnout 
přechodným zácpám v době úprav krajské 
komunikace kolem budoucího nádraží. Je 
potřeba si uvědomit, že tímto prostorem 
projedou denně desítky autobusů a tisíce aut. 
Tím nejzásadnějším problémem celé stavby 
je však paradoxně přesycený stavební trh, 
jehož důsledkem je nedostatek kvalitních 
pracovníků. To vedlo k problémům, které se 
projevily v celé řadě drobných nedostatků. 
Jen kamenná dlažba v místě budoucího stání 
autobusů se dělala čtyřikrát, než jsme, jako 
investoři celé akce, byli spokojeni. Daleko 
náročnější je oproti minulosti i koordinace 
subdodávek. Například pokládku asfaltu je 

Zvolený zastupitel/ka Počet hlasů celkem
Jan Vitula 847

Tomáš Šenkyřík 778

Lenka Brázdová 746

Petr Svoboda 687

Oldřich Kahoun 676

Petr Francán 578

Libor Kafka 555

Petr Chocholáč 442
Vlastimil Helma 415

Bronislav Svoboda 412
Peter Wendsche 381

Ivo Remunda 377

Antonín Houdek 356
Petr Maša 181

Vít Betáš 157
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potřeba objednat na konkrétní den s velkým 
časovým předstihem. Dojde-li pak k drobné-
mu časovému skluzu, znamená to ve výsled-
ku posun klidně i o 14 dní. Toto vše vedlo 
k tomu, že konečný termín spuštění provozu 
autobusového nádraží je pondělí 29. října. 
Dobrou zprávou však je, že železniční část 
terminálu se nijak zvlášť nezpožďuje a stále 
tak předpokládáme, že vlaky u nás začnou 
jezdit od prosince 2019. 

Na závěr vám, občanům ještě jednou děku-
ji za vysokou volební účast a podporu, kte-
rou jste nám dali pro příští volební období. 
Věřím, že vás nezklameme, a až se budeme 
za čtyři roky ohlížet zpět, bude se opět čím 
pochlubit. Za celý náš tým vám slibuji, že 
uděláme vše pro to, aby se v Židlochovicích 
dobře žilo.

Volby zastupitelstva města Židlochovice

VÝSLEDKY VOLEB 2018
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, ve středu 12. prosince od 18 hodin
v restauraci Za komínem. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.
Ing. Jan Vitula, starosta
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 1. 10. 2018
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 
17. 8. 2018 na opravu povrchu ulice Kpt. 
Rubena s firmou STRABAG a. s., Tovární 
3, 620 00 Brno, a to na zvýšení ceny díla 
o provedené dodatečné práce v konstruk-
ci vozovky a rozšíření opravované plochy 
v částce 63 795,16 Kč bez DPH.

RM 19. 10. 2018
výběr z usnesení 
RM rozhodla:

zadat administraci zadávacích řízení pří-
stavby přírodovědného pavilonu a školní 
jídelny ZŠ Židlochovice:

a) „Stavba přírodovědného pavilonu ZŠ 
Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny“ 
(zakázka typu Design & Build).
b) Dodávka gastro zařízení do školní jídelny 
ZŠ Židlochovice, advokátní kanceláři Fiala, 
Tejkal a partneři, s. r. o., Helfertova 2040/13, 





JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Černá Pole, 613 00 Brno, a to na základě 
cenové nabídky ze dne 5. 10. 2018.

RM schvaluje:
návrh na zahájení zadávacího řízení Pří-
stavba ZŠ a rekonstrukce školní jídelny 
v Židlochovicích (Design & Build).

RM schvaluje:
návrh na zahájení výběru dodavatele „PD 
SP – přístavba ZŠ a rekonstrukce jídel-
ny v Židlochovicích“ a ukládá realizovat 
výběrové řízení.

RM rozhodla:
uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo a posky-
tování servisní podpory s firmou Ki-Wi 
Digital s. r. o., Lidická 971/25, 602 00 
Brno, a to na zvýšení ceny díla o dodávku 
podstavce v částce 26 000,– Kč bez DPH, 
a prodloužení termínu instalace díla 
o 93 dní.

RM rozhodla:
schválit smlouvu o výpůjčce na zapůjčení 
150 ks kompostérů od DSO Region Žid-
lochovicko. Kompostéry byly pořízeny 









v rámci projektu „Předcházení vzniku 
odpadu v rámci DSO Region Židlocho-
vicko“, spolufinancovaného z Operačního 
programu Životní prostředí. 

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o dílo na vypracování 
tří studií proveditelnosti v oblasti dopra-
vy s Ing. Jiřím Šerekem, autorizovaným 
inženýrem v oboru dopravních staveb, 
v hodnotě 132 000,– Kč bez DPH, s termí-
nem dokončení do 31. 5. 2019.

RM rozhodla:
schválit v rámci výběrového řízení „Změ-
na č. 1 územního plánu Židlochovice“ 
nabídku Ing. arch. Barbory Jenčkové.

RM ukládá:
uzavřít smlouvu o dílo na zpracování Změ-
ny č. 1 územního plánu Židlochovice s Ing. 
arch. Barborou Jenčkovou.

RM souhlasí:
s nabídkou firmy ELTODO a. s. na pro-
vedení přípojky nízkého napětí a sloupu 
veřejného osvětlení v ceně 181 121,– 









Volby zastupitelstva města Židlochovice

Mgr. Tomáš Šenkyřík  
místostarosta

Vážení spoluobčané, děkujeme vám za 
hlasy, které jste nám dali v letošních komu-
nálních volbách. Velmi si vážíme vaší důvě-
ry a současně tento výsledek bereme jako 
ohromný a radostný závazek. Budeme se 
maximálně snažit, abychom vás nezklamali 
a naplnili vše, o čem jsme hovořili před vol-
bami. Máme před sebou několik velkých, již 
rozjetých investičních projektů, které je třeba 
dokončit. O dalších konkrétních plánech vás 
budeme jako doposud informovat na strán-
kách Zpravodaje. Zde také co nejdříve před-
stavíme programové prohlášení rady města, 
které bude obsahovat základní priority pro 
nové čtyřleté volební období.

Vlastimil Helma, prof. MUDr. Peter 
Wendsche, CSc., JUDr. Ivo Remunda
zastupitelé

Vážení voliči, při této příležitosti bychom 
rádi poděkovali všem, kteří se dostavili 
k volbám a dali svou účastí najevo, že jim 
není směřování našeho města lhostejné.

Vážení příznivci našeho volebního usku-
pení Občanské demokratické strany a ne-
závislých kandidátů. Děkujeme vám za 
podporu, důvěru a vaše hlasy, díky kterým 
jsme získali tři mandáty v židlochovickém 
zastupitelstvu. Slibujeme vám, že 
budeme spolu s dalšími zodpovědnými 
a kompetentními  zastupiteli stát na straně 
zdravého rozumu při projektech dalšího 
rozvoje našeho města. Neváhejte se na nás 
obracet, kdykoli budete potřebovat pomoc.
Máme rádi své město a jsme tady pro vás!

Ing. Petr Maša
zastupitel

Vážení spoluobčané, na začátku října 
proběhly komunální volby do zastupitelstev 
obcí a měst. Tyto volby jsou vám, voličům, 

ze všech voleb nejbližší. V obcích a menších 
městech, jako jsou i Židlochovice, často 
znáte kandidáty osobně, není to jen seznam 
anonymních jmen na papíře. Můžete tak 
hodnotit práci těch kandidátů, kteří už ve 
veřejné „sféře“ obce už působili nebo stále 
pro město a společnost pracují. Na obecní 
úrovni jsou nejlépe vidět výsledky z up-
lynulého volebního období.

Já děkuji v prvé řadě bez rozdílu všem 
voličům, kteří přišli k volebním urnám 
a vyjádřili tak vlastní preference a podpořili 
kandidáty, kteří jim jsou nejbližší. Za 
všechny kandidáty z volební listiny KSČM, 
kteří se ucházeli o vaše hlasy, chci poděkovat 
voličům, jež naše uchazeče o místo v zastu-
pitelstvu města podpořili. Velice si vážím 
všech „křížků“ před svým jménem na 
volebním lístku, které jsem od vás obdržel 
já osobně. Tyto hlasy mi po vyhodnocení 
voleb umožnily získat mandát v zastupitel-
stvu města. Je to pro mě velký závazek. Můžu 
tak po následující volební období hájit naše 
společné zájmy v dalším rozvoji Židlochovic, 
které jsme si předsevzali ve volebním pro-
gramu.

Každý další námět nebo téma k dění 

v Židlochovicích, které bych za své voliče 
mohl přednést na zastupitelstvu města, rád 
předložím.
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Řidiče v listopadu čeká úplná uzavírka Nádražní ulice

Ing. Zdena Koutná
Odbor investic místního hospodářství

Z důvodu stavby vlakového terminálu 
a rekonstrukce vozovky je v současnosti pro-
voz na silnici II/416 v ulici Nádražní v úseku 
kolem nádraží řízen semafory, rovněž je 
omezen vjezd do Robertovy vily. V termínu 
od 16. do 19. 11. je plánovaná úplná uza-
vírka silnice Nádražní v předmětném úseku 
(tam, kde jsou nyní semafory), aby mohl být 
položen konečný povrch. Termín uzavírky 
může být posunut, záleží na vývoji počasí.
Objízdná trasa bude vyznačena.

Desítky lidí mají stále šanci získat kotlíkovou dotaci

Ing. Šárka Odrážková
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj nadále přijímá žádosti 
o kotlíkové dotace. Příjem žádostí o finanč-
ní podporu v rámci projektu „Snížení emi-
sí z  okálního vytápění domácností v Jiho-
moravském kraji II“ nebo také „Kotlíkové 
dotace“ byl prodloužen do 31. 3. 2019. 

Do tohoto data mohou zájemci žádat 

o příspěvek do výše až 127.500 Kč. Předmě-
tem podpory je výměna stávajícího kotle na 
tuhá paliva s ručním přikládáním emisní 
třídy dva a horší. 

Lidé si mohou pořídit tepelné čerpadlo, 
automatický nebo ruční kotel na biomasu 
(na dřevo), automatický kombinovaný kotel 
na uhlí a biomasu nebo plynový kondenzač-
ní kotel. 

Dotace se pohybuje v rozmezí 75.000 Kč 

až 120.000 Kč dle pořizovaného zdroje tep-
la, u bonifikovaných obcí se zhoršeným 
životním prostředím je možné získat až 
127.500 Kč. 

Další informace jsou dostupné na inter-
netových stránkách Jihomoravského kraje 
v sekci Kotlíkové dotace www.kr-jihomo-
ravsky.cz. Zde najdete také kontakty na pří-
slušné pracovníky, kteří Vám s podáním Vaší 
žádosti rádi pomohou.

Kč, vč. DPH, s termínem dodání do 
31. 12. 2018, a rozhodla objednat práce dle 
předložené nabídky.

RM rozhodla:
schválit Smlouvy o zajištění financová-
ní sociálních služeb v rámci dotačního 
programu „Podpora základních činností 
v oblasti poskytování registrovaných soci-
álních služeb občanům města Židlocho-
vice a občanům správního obvodu ORP 
Židlochovice pro rok 2018“ s obcemi Brat-
čice, Vojkovice.



RM rozhodla:
uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace pro oblast sociálních služeb 
z rozpočtu města Židlochovice pro rok 
2018“ s těmito poskytovateli sociálních 
služeb:

1. Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.
2. Diakonie ČCE – středisko v Brně
3. Domov Matky Rosy, domov pro seniory

RM schvaluje:
pojistnou smlouvu s ČSOB pojišťovnou, a. s. 
(havarijní pojištění), dodatek č. 4 ke smlouvě.





Stav probíhající rekonstrukce z 31. 10. s průjezdem na semafory / foto: L. Betášová

OZNÁMENÍ

Myslivecký spolek Židlochovice sděluje veřejnosti, že v následujících dnech budou v honitbě Mysliveckého spolku Židlocho-
vice probíhat hony na drobnou zvěř:

3. a 17. listopadu 2018,
15. a 29. prosince 2018.

Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat na zasedání 

Zastupitelstva města Židlochovice, 
které se bude konat 

ve středu 21. listopadu 2018 
v 18:00 hod. ve velké zasedací 

místnosti MěÚ v Židlochovicích, 
Nádražní 750.
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I.C.E. karta: Karta, která pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života

Mgr. Iva Tycová
Odbor sociálních věcí

I.C.E. karta neboli Seniorská obálka je 
karta, na které senioři a také lidé zdravot-
ně postižení (i za pomoci příbuzných nebo 
svého praktického lékaře) vyplní základní 
údaje o svých alergiích, nemocech, lécích 

(včetně dávkování) a kontakty na své blízké 
osoby a praktického lékaře. Údaje (které by 
měly být pravidelně aktualizovány) poslouží 
v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí 
o závažnosti zdravotního stavu, optimální 
terapii na místě nebo nutnosti transportu do 
zdravotnického zařízení. Seniorská obálka by 
po vyplnění měla být umístěna v bytě nebo 
v domě na viditelném místě – na dveřích led-

nice nebo vnitřní straně vchodových dveří.
Věříme, že přiložená obálka, kterou po 

vyplnění Vašich údajů umístíte doma na 
viditelné místo, může pomoci Vám i léka-
ři při náhlém zhoršení zdravotního stavu, 
zvláště v případě, kdy nebudete sami schopni 
odpovídat na otázky přivolané zdravotnické 
záchranné služby. Více informací získáte na: 
www.seniorskapolitikajmk.cz/.

Informování občanů pomocí SMS zpráv se osvědčilo a zájem o ně stále stoupá

Mgr. Tomáš Šenkyřík 
místostarosta města

Pro informování občanů město využívá 
nejrůznější cesty. Jsou to například hlášení 
městského rozhlasu, web, facebook nebo 
infokanál. Jako velmi rychlý a spolehlivý 
způsob se nám v poslední době osvědčilo 
informování prostřednictvím SMS zpráv. 
Tento způsob komunikace město využívá ale 
spíše ve výjimečných případech. Nejčastěji 
jsou to zprávy o změnách v dodávce energií, 
poruchách na elektrické či vodovodní síti. 

Konkrétní SMS zprávy jsou vždy rozesílány 
zejména obyvatelům lokality, které se daná 
informace dotýká. Pokud budete mít zájem 
se do systému zapojit, níže uvádíme postup, 
jak na to.

Jak se registrovat? 
1) Napište email na: 
renata.novakova@zidlochovice.cz, nebo 
osobně zajděte na Infocentrum.
2) Zde sdělíte, že máte zájem o připojení do 
systému a pracovnici Infocentra poskytnete 
tyto informace: Jméno, příjmení, telefonní 
číslo, ulice a číslo popisné.

Nové autobusové nádraží

Ing. Zdena Koutná
Odbor investic a místního hospodářství

Vážení občané, rekonstrukce autobuso-
vého nádraží byla ukončena. Od pondě-
lí 29. října autobusy zastavují a odjíždí již 
z nového autobusového nádraží. 

Po vybudování a zprovoznění železnice, 
s předpokladem od prosince 2019, budou 
autobusy zajíždět až na vlakové nádraží. Nic-
méně i nadále bude část autobusů zastavovat 
na autobusovém nádraží.

Příchozí informativní sms na displeji telefonu 

Dne 14. listopadu budou níže uvedené budovy MÚ Židlochovice 
z technických důvodů uzavřeny

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice upozorňuje občany,
že dne 14. listopadu 2018 

budou níže uvedené budovy Městského úřadu z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřeny:

ul. Nádražní 750, nám. Míru 152, Masarykova 100 a ul. Nádražní 232 (knihovna).
Děkujeme za pochopení.

Zast. č. 1: směr Brno

Zast. č. 2: směr Ivančice, Hrušovany, 
Pohořelice

Zast. č. 3: směr Brno, Rajhrad
Zast. č. 4: směr Přísnotice, 
Hustopeče
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Rozhovor s novým ředitelem židlochovického gymnázia Mgr. Janem Vybíralem

doc. Mgr. Petr Francán
zastupitel

Výměna osoby ředitele gymnázia po 
dlouhých dvaceti letech je pro Židlochovi-
ce skutečně velkou změnou. Mohl byste se, 
pane magistře, krátce představit?

Samozřejmě mohu. Jmenuji se Jan Vybíral, 
je mi necelých čtyřicet let. Žiji v Brně, i když 
většinu dětství jsem prožil v blízkých Rebe-
šovicích. Po ukončení základní školy v Chr-
licích jsem dokonce uvažoval i o studiu na 
gymnáziu v Židlochovicích, ale protože se 
neotevíral čtyřletý obor, tak nakonec volba 
padla na dnes už neexistující gymnázium na 
ulici Táborská v Brně. Následovalo studium 
na pedagogické fakultě MU a dvanáctiletá 
praxe učitele na gymnáziu v Řečkovicích. 
S mou ženou velmi rádi cestujeme, ale nej-
větší radost nám nyní dělá náš půlroční syn. 

Chtěl jste vždy být učitelem? Co Vás 
k učitelství přivedlo a co Vás v této profesi 
motivuje dnes?

Rozhodně jsem ke své pedagogické karié-
ře nebyl předurčen, nepocházím z učitelské 
rodiny. Ještě na gymnáziu moje úvahy smě-
řovaly spíše k žurnalistice. Na pedagogické 
fakultě jsem se objevil tak trochu náhodou, 
nicméně po prvních odučených hodinách 
mi začalo být jasné, že by to mohla být ta 
správná cesta. Myslím, že motivace je pořád 
stejná, jako byla na začátku – pedagogic-
ké působení nevnímám jednosměrně, tzn. 
jenom jako předávání informací studentům, 
ale za stejně důležitý pokládám i opačný pro-
ces, kdy vnímám, že také oni mají rozhodně 
co říci nám učitelům, respektive celé starší 
generaci. Stačí se jen vhodně ptát a umět 
naslouchat, i když to samozřejmě není jed-
noduché.

Líbí se Vám v Židlochovicích?
Židlochovice jsem navštěvoval už v minu-

losti a vždycky zde bylo hezky. Musím ale 
říct, že téměř každý den objevuji něco nové-

ho, od východů slunce nad Výhonem až po 
ochotné lidi, kteří mi dokáží pomoci, pokud 
zrovna něco potřebuji.

Jaká vidíte pozitiva našeho gymnázia 
a kde máme naopak rezervy?

Pozitiva jednoznačně převažují, a je třeba 
poděkovat panu řediteli Kubešovi za to, jak 
kvalitní pedagogický sbor a výborné mate-
riální zázemí zde vybudoval. Počet přihlášek 
ke studiu každý rok svědčí o tom, že gymná-
zium už má v regionu své jméno a v rámci 
porevolučního vývoje i tradici. Pokud ovšem 
začnete srovnávat s elitními brněnskými 
gymnázii, pak prostor ke zlepšení naleznete. 
Domnívám se, že dobrá geografická poloha 
Židlochovic a případné intenzivnější kon-
takty s univerzitními a vědeckými pracovišti 
v Brně mohou přinést nové možnosti stu-
dentům v jejich budoucích kariérách a škole 
další rozvoj. 

Jaká je Vaše ředitelská představa o smě-
řování židlochovického gymnázia?

Jak už jsem naznačil v minulé odpovědi, 
rád bych, aby se židlochovické gymnázium 
nespokojilo pouze s rolí lídra v prostoru 
za brněnskými hranicemi, ale aby se plno-
hodnotně zařadilo na úroveň brněnským 

gymnáziím. Nebude to hned, ale potenciál 
k tomu určitě máme.

V rámci celé České republiky se často dis-
kutuje, jestli osmiletá gymnázia nesnižují 
úroveň základních škol tím, že jim berou 
talentované žáky. Konkurujete si s naší 
základní školou nebo vidíte i nějakou 
možnost případné spolupráce? 

Konkurence by většinou měla být pří-
nosným procesem, který přináší zlepšení 
stávajícího, a já nevidím problém v tom, že 
fungujeme se základní školou vedle sebe. 
Cíl máme přece stejný, pomoci rodičům 
vychovat děti takovým způsobem, aby se 
z nich stali odpovědní a zdravě sebevědomí 
lidé, kteří budou úspěšní a spokojení ve své 
práci a přínosní pro společnost. Každá škola 
to samozřejmě dělá trochu jinak, ale místo 
toho, abychom proti sobě bojovali, tak je 
určitě lepší vycházet si vstříc, a je jedno, jestli 
se jedná o stravování nebo třeba o výpomoc 
při projektových činnostech.

Jak vnímáte úroveň českého školství 
obecně?

Snažím se držet optimistického posto-
je. Hodně lidí je přesvědčeno o tom, že se 
všechno mění k horšímu. Často slýcháme, 
že žáci jsou nevychovanější a méně vzdělaní. 
Já si to nemyslím. Tyto názory tu totiž byly 
vždy a do značné míry se jedná o mezige-
nerační nepochopení. Svět a společnost se 
nutně vyvíjí a mění. Pokud studenta pouze 
donutím k tomu, aby se nabifloval všechno 
to, co jsem musel umět kdysi i já, a nebude 
o tom přemýšlet, tak je to k ničemu. Kolikrát 
žasnu nad tím, jak vlastně dokáže být mladý 
člověk slušný a kreativní, když mu k tomu 
dáte příležitost. Dát studentům více prosto-
ru pro seberealizaci, to by dle mého názoru 
mohla být správná cesta pro české školství.

Pane řediteli, děkuji Vám za velmi pří-
jemný rozhovor a přeji upřímně, ať se 
Vám u nás daří.

Upozornění zejména pro občany 
bydlící na konci ulice Nádražní, 

Sportovní a Svratecké a firmy sídlící v této oblasti

Z důvodu stavby nového chodníku vedle parkoviště budoucího terminálu bude část chodníku v ulici Nádražní na nezbytný 
čas uzavřena. Přístup bude zajištěn kolem silnice vedoucí k lávce, případně po hrázi a dále je nutné projít cestičkou přes parčík 

a průchodem vedle bytového domu do ulice Sportovní. 

Při průchodu je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Vybíral, ředitel Gymnázia Židlochovice
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MgA. Dagmar Bradová
ředitelka

Židlochovice vždy měly svůj hudební život

Příprava koncertů byla náročná. Stavba 
dopravního terminálu nám zkomplikova-
la převoz všech věcí, ozvučení, malířských 
stojanů a klavíru z Robertovy vily do zámku 
a zpět. Na tomto místě bych ráda poděkovala 
pracovníkům vedení stavby, kteří nám vždy 
umožnili průjezd stavbou, a tak mohlo být 
v úterý 9. října vše připraveno.

Připomínat 100 let od vzniku Českoslo-
venské republiky v židlochovickém zámku 
je samozřejmostí. Židlochovice i zámek jsou 
neodmyslitelně spjaty s prvním prezidentem 
T. G. Masarykem, který zde v období mezi 
válkami trávil letní čas, využíval zámek jako 
své letní sídlo. 

Sedmdesát let od založení hudební školy 
v Židlochovicích jsme si právě zde připo-
mněli velice rádi. Za celou dobu existence 
nebyla činnost hudební přerušena. Máme 
na co navazovat a mohu slíbit, že se budeme 
snažit v této cestě pokračovat dál.

Školní kronika hudební školy začíná slovy: 
„Židlochovice měly vždy svůj hudební život 
– ať již v rukou varhaníků nebo v různých 
organizacích, zde především v Občanské bese-
dě a Cyrilské jednotě za Rakouska a za první 

republiky v Sokole. Hudební výchovu mládeže 
vedli varhaníci a soukromé učitelky. Tu při-
chází po splnění vojenské povinnosti absolvent 
varhanního oddělení brněnské konzervatoře 
Boleslav Mucha. Nastupuje místo varhaníka 
při zdejším chrámu a současně podniká první 

kroky ke zřízení městské hudební školy. Místní 
národní výbor vychází žádosti o zřízení měst-
ské hudební školy s ochotou vstříc. Na schůzi 
rady místního národního výboru 10. září 1948 
je odhlasováno schválení ke zřízení městské 

Druhý říjnový týden věnovala Základní umělecká škola slavnostním koncertům ke 100. výročí vzniku republiky a k 70. výročí založení 
hudební školy. Koncerty se konaly v hlavním sále židlochovického zámku.

Na počest stého výročí vzniku republiky 
23. října 2018 vysadili žáci před základní 
školou lípu svobody – strom republiky. První 
lípy jako připomínky vzniku naší republiky 
se začaly vysazovat již v roce 1919, dále se 
tato tradice udržovala zejména při kulatých 
výročích. Lípy jsou proto živými památníky, 
které připomínají naše dějiny, naše vítězství 
i strasti, kterých jsme my, Češi, zažili nemálo. 
Tato lípa, oficiální státní symbol naší země, 
by měla být připomínkou naší národní 
hrdosti a svobody. Lípa se dožívá až tisíce let, 
přejme si a doufejme, že za tisíc let zde bude 
stát nejen tento strom, ale i další generace 
Čechů, která zasvětí chvilku vzpomínce na 
doby minulé a připomene si důležitost vzá-
jemné pospolitosti.

V areálu školy vysadili žáci ještě lipovou 
alej. Tyto lípy žáci sami pět let pěstovali právě 
pro tuto příležitost.

Děkujeme Ing. Martinu Dratvovi za odbor-
nou pomoc při sázení.

Žáci základní školy vysadili Strom svobody

Ing. Jana Králová
ředitelka

Žáci vysadili celou lipovou alej / foto: archiv školy

Koncert žáků, hra na keyboard Menuet č. 3 / foto: P. Vrba

pokračování na další straně >>
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Máme za sebou další ročník sbírkové akce 
Koláč pro hospic, která odměňuje ty, kte-
ří podpoří hospic. Tradiční sbírková akce 
slouží jako osvěta o potřebě paliativní péče 
a zároveň pro nás znamená důležitý finanční 
obnos, díky kterému se můžeme zlepšovat. 
Celý letošní výtěžek nám pomůže ke koupi 
nových polohovacích lůžek pro nevyléčitel-
ně nemocné v Domě léčby bolesti s hospi-
cem sv. Josefa v Rajhradě.

Letos nám podporovatelé v Židlochovi-
cích přispěli sumou 30 171 Kč. Když při-
počítáme i ostatní místa, kde jsme nabízeli 
sladké koláčky, celková částka se vyšplhala 
na rekordních 226 900 Kč. Tato suma nám 
pomůže k zakoupení celkem čtyř kvalitních 
polohovacích postelí pro naše pacienty. 

Vaše sladká podpora

Mgr. Veronika Slezáková
PR pracovník, Diecézní charita Brno

hudební školy, ihned podána žádost o další 
schválení na Krajský národní výbor v Brně 
a současně podána žádost na Ministerstvo 
školství a osvěty v Praze. V době vyřizování 
těchto žádostí bylo však vyučování na městské 
hudební škole započato. Zahájeno bylo 1. říj-
na 1948. Škola má 20 žáků klavírního oddě-
lení, vyučuje B. Mucha. František Kratochvíl 
vyučuje hře na housle tři žáky a na nástroje 
dechové dva žáky. S prvními výsledky práce na 
městské hudební škole byla veřejnost sezná-
mena vystoupením žáků na první hudební 
besídce, uspořádané již v prosinci 1948 v sále 
Národního domu.“

Koncert žáků
V úterý 9. října jsme i my představili 

početnému publiku výsledky své práce. Prá-
ce žáků, učitelů i dalších pracovníků Základ-
ní umělecké školy Židlochovice. Na koncertě 
vystoupilo 36 žáků, kteří v ZUŠ studují nyní 
nebo v ní studovali v době nedávné. Před-
stavili se žáci oboru hudebního a tanečního 
a také oboru výtvarného, kteří v sále a pří-
sálí připravili výstavu svých prací. Všechna 
vystoupení se vydařila a měla vysokou úro-
veň. Všichni zaslouží velkou pochvalu.

Koncert učitelů
Ve čtvrtek 11. října se ujali programu koncer-

tu sami učitelé. Do posledního místečka zapl-
něný sál měl možnost sledovat pestrý program 
složený z vystoupení sólových i komorních 
uskupení. Závěrečná skladba byla zaranžovaná 
speciálně pro naše učitele, pro 12 hráčů a hrá-
ček a jen pro tento koncert. Celkem vystoupilo 
18 učitelů. Jako hosté se v programu předsta-
vili učitelé ze ZUŠ Pohořelice Zdeňka Šíchová 
a Radek Zapadlo a člen orchestru Městského 

divadla Brno Lubor Pokluda.
Základní umělecká škola Židlochovice má 

v současné době 420 žáků v oboru hudebním, 
tanečním a výtvarném, 21 učitelů a čtyři nepe-
dagogické pracovníky. Kromě Židlochovic 
máme pobočky v Blučině, Sokolnicích, Raj-
hradě a Moravanech u Brna. Nejsme uzavřeni 
ve skleníku. Žáci i učitelé spolupracují mezi 
sebou, mezi jednotlivými pobočkami, s okol-
ními hudebními školami a s mnoha dalšími 
organizacemi. To se projevilo v účasti hostů v 
programu koncertu žáků i učitelů a také v pří-
tomnosti ředitelů a ředitelek z jiných hudeb-

ních škol přímo na koncertě.
Také nás velice potěšila přítomnost bývalých 

učitelů – paní Jiřiny Hošpesové, paní Marie 
Radulovičové, paní Marty Hanákové, paní 
Jarmily Macháčkové a pana Slobodana Radu-
loviče.

I první učitel Boleslav Mucha měl na kon-
certě své „zvědy“. Rod Muchů v Židlocho-
vicích žije dosud. Na koncertě byl přítomen 
vnuk Boleslava Muchy – pan Ondřej Mucha.

Jsme na cestě. Na cestě, která v našem přípa-
dě začala 1. října 1948. Žáci a učitelé po ní jdou 
už 70 let. A půjdou dál...

Děkujeme všem, kteří se rozhodli při-
spět. Poděkování patří i těm, kdo se zají-
mali o naše služby a organizaci. Díky vám 
můžeme nepřetržitě a vysoce profesionálně 

poskytovat péči nevyléčitelně nemocným 
tak, aby nebyla ohrožena kvalita jejich života 
i přes vážnou diagnózu.

Koncert učitelů, ředitelka D. Bradová a O. Mucha, vnuk zakladatele hudební školy / foto: P. Vrba

Koláč pro hospic v dolní části náměstí / foto: L. Betášová

>> pokračování z předchozí strany
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Pravá čarodějka, 
OSTBY – Kousky štěstí, TAY-
LOR – Léto divokých květin, 
COURT – Vánoční pohled-
nice, BOWMAN – Dáma 
v modrém

Společenské romány
WISEMAN – Pro tvoje dobro, 
BACKMAN – My proti vám, 
GAVALDA – Kdyby tak mě 
někdo někde čekal, SEBBA 
– Pařížanky

Historické romány
VAŇKOVÁ – Z milosti Boží, 
WEIR – Normanské královny 
Anglie (1066–1167), BAUER 
– Jsi můj král, ČERNÁ – Vla-
dislav II.

Romány českých a sloven-
ských autorů
DEVÁTÁ – Kde spí lufťá-
ci, TŘEŠTÍKOVÁ – Veselí, 
PECH – Cobainovi žáci, 
KOTEN – Život podle Lucie, 
KAVUROVÁ – Mariánské 
léto

Detektivní romány a thrillery
BELSHAM – Tatérka, BREK-
KE – Pátý element, MEYER 
– Horečka, DÁN – Žiješ 
jenom dvakrát, OHLSSON 
– Potopa, GATTIS – Sejf, 
TRBUŠEK – Pátý kámen

Dobrodružné romány
KADISH – Váha inkoustu, 
PADYCH – Prastará tajem-
ství, STEVENS – Návštěvnice
Fantasy a sci-fi romány
ROTH – Cesty se rozcháze-
jí, WHITE – Dobyvatelská 
sága 1: Temnota, JEMISIN 
– Zlomená země 1: Páté roční 
období

Pravdivé příběhy
CHAPMAN – Dívka beze 
jména, WILLIAMS – Můj syn 
není Rain Man

Životopisy
PECKOVÁ – Dítě štěstěny, 
TAUSSIG – Jindřich Plachta, 
GABRIEL – Návrhář

pokračování na straně 17 >>

Fotbalový klub FC Židlochovice má v soutěž-
ním ročníku přihlášeny tři týmy. Kromě týmu 
mužů se fotbalových soutěží účastní i týmy 
mladší a starší přípravky. Nejlépe si vede oddíl 
starší přípravky, který z osmi utkání vyhrál šest a 

Zdeněk Juris
FC Židlochovice

pohybuje se na vrcholu celkové tabulky. 
V současné době má klub kolem padesáti aktiv-

ních členů, z toho asi třicet dětí. Tréninky dětí 
během sezóny (srpen–říjen) probíhají každé pon-
dělí a čtvrtek od 17:00 na fotbalovém hřišti. 

Od listopadu do jarních měsíců budou tréninky 
pokračovat v hale na ZŠ Židlochovice. Starší pří-
pravka každou středu od 18:00, mladší ve čtvrtek 
od 17:00.

MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Židlochovický vlastivědný spolek

Jubileum z jiného pohledu

V roce 2018 slaví Židlochovice kromě vzniku 
republiky ještě jiné jubileum. Uplyne 180 let od 
chvíle, kdy Florentin Robert založil v Židlocho-
vicích cukrovar a tím cukrovarnictví na Moravě. 
Důvod pro město a Židlochovický vlastivědný 
spolek vzpomínat. Christian Robert, pravnuk Flo-
rentina a vnuk Julia Roberta, vynálezce cukrovar-
nické difúze, zorganizoval návštěvu 33 žijících čle-
nů této rodiny ze sedmi evropských zemí a dvou 
zemí ze zámoří.

Naše město navštívili v sobotu 22. září. Hos-
tům jsme ukázali hřbitov, kde jsou obě osobnosti 

pohřbeny, našli jsme chvíli oddechu v našem kos-
tele, kde si hosté měli možnost poslechnout krátké 
předvedení varhan. Procházkou jsme šli městem 
až k Robertově vile, kde proběhla prohlídka pří-
stupných místností knihovny a spolku Robátko. 
Před pohoštěním hostů v restauraci Za komínem 
vyvrcholila návštěva odhalením pamětní desky 
jako vzpomínky na tyto dvě významné osobnosti 
našeho města. 

Odborné výklady u všech míst včetně rozsáhlé 
přednášky o historii cukrovaru a rodiny Robertů 
vedl Mgr. Karel Vavřík, člen Židlochovického vlas-
tivědného spolku. Závěr návštěvy na burčákové 
slavnosti na hřišti se hostům určitě taky líbil. 

Dík patří městu za sponzorování celé akce.

Zájem o žákovský fotbal stoupá

Hráči mladší přípravky / foto: archiv klubu

Hráči starší přípravky / foto: archiv klubu
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Podzim v Sokole

Eva Kadlecová 
T.J. Sokol Židlochovice

Letošní rok byl pro Sokol nabitý nejrůzněj-
šími akcemi. Jinak tomu nebylo ani v minu-
lém měsíci. Již podruhé se naše jednota 
připojila k Noci sokoloven, jejímž úkolem 
je prezentovat činnost Sokola a specifickou 
architekturu konkrétních sokolských budov. 
Židlochovický Sokol během této akce před-
stavil jednotlivé události sletového roku, 
návštěvníci si v sokolovně mohli prohléd-
nout fotografie ze sletu, pro účastníky sletu 
byla navíc připravena společná aktivita. Sle-
toví cvičenci společně vyrobili sokolské židle 
a připojili se tak k letošnímu židlochovic-
kému happeningu Mě100židlí. Zajímavá je 

především židle, která znázorňuje sletovou 
cvičenku. Všechny výtvory jsou ke zhlédnutí 
před sokolovnou.

Noc sokoloven
Pro děti byl během Noci sokoloven připra-

ven sportovní program, mohli si tak vyzkou-
šet i sporty, kterým se běžně nevěnují. Za 
nejoblíbenější část však děti znovu označily 
přespávání v sokolovně, společně se mohly 
dívat na film na plátně, spát ve spacácích 
a ráno si ještě dohromady zablbnout.

Večer sokolských světel
V neděli 7. října se sokolská jednota Žid-

lochovice připojila k tradiční celostátní akci 
– Večeru sokolských světel. Jejím cílem je 
uctít tzv. Památný den sokolstva, který při-

pomíná události z roku 1941, kdy došlo 
k násilné likvidaci sokolské organizace 
nacisty. V noci ze 7. na 8. října tohoto roku 
byl zabaven všechen sokolský majetek, čelní 
představitelé ústředí, žup a velkých jednot 
byli zatčeni a většina z nich byla během vál-
ky popravena.

Během Večera sokolských světel byly 
minutou ticha uctěny oběti nacistické per-
sekuce a současně byla položena květina 
k pomníku u sokolovny. Poté jsme se spo-
lečně s dětmi vydali ke Svratce, kde každé 
dítě poslalo symbolickou lodičku se svíčkou 
za každého padlého sokola. Akce se v Žid-
lochovicích konala již podruhé a zúčastnilo 
se jí asi padesát dětí a přibližně stejný počet 
dospělých.

Ing. Dagmar Kratochvílová
Odbor dopravy

Dnes, v 21. století, řešíme trošku jiný pro-
blém, než řešil Jan Neruda. Zatímco Jan 
Neruda měl jednorázovou starost se slam-
níkem, my řešíme problém, kam s autem, 
každý den.

Dříve, když chtěl někdo koně, věděl, že 
musí mít nejdřív stáj. Pokud chtěl mít dva 
koně, musel mít stáj na dva koně. Dnes chce-
me mít všichni auta, ale kam je postavíme, 
předem neřešíme. Důsledek je to, že většina 
vozidel zaparkovaných v obci stojí v rozporu 
se zákonem. Strážci pořádku jsou si naštěs-
tí vědomi toho, že prostor není nafukovací, 
a když se nic nestane, tak tyto přestupky pře-
hlížejí. 

Když se nic nestane. Ale co když se něco 
stane? Co když vám někdo takto zaparkova-

Kam s ním po sto letech
né auto odře, co když někdo způsobí nehodu, 
protože přes vaše špatně zaparkované auto 
neuvidí? V tom případě už ani Policie ČR ani 
městská policie nemůže zavírat oči a postou-
pí tento přestupek správnímu orgánu, který 
vám vyměří nemalou pokutu. A věřte, že 
zákon pamatuje i na případy, kdy nevíte, kdo 
vaše auto zrovna řídil a zaparkoval ho. Pro-
vozovatel vozidla má povinnost znát totož-
nost osoby, které vozidlo svěří, a nezná-li ji, 
hrozí mu pokuta, která je někdy vyšší, než by 
byla za ten konkrétní přestupek.

A jak je to správně? Řidič smí stát jen vpra-
vo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozem-
ní komunikace, a to tak, že musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro každý směr jízdy, z čehož vyplývá, 
že v případě obousměrné komunikace, musí 
na komunikaci zůstat pruh široký nejméně 
6 metrů. Protože místní komunikace větši-
nou zdaleka nedosahují šíře 6 metrů, je par-

kování na těchto komunikacích zapovězeno. 
Jiná situace je v případě jednosměrných 
komunikací, kde potom stačí nechat volné 
pouze 3 metry. A co stání na chodníku? To 
je zapovězeno úplně, pokud není dopravním 
značením stanoveno jinak. 

Jedinou, do budoucna správnou cestou, 
jak tento problém vyřešit, je motivovat vlast-
níky, aby si budovali parkovací místa na 
svých pozemcích, a pro ty, co tuto možnost 
nemají, vybudovat legální parkoviště (třeba 
i na okraji obce nebo města), odpovídající 
všem předpisům. 

Proto, prosím, když parkujete, přemýšlejte 
nad tím, zda neohrožujete ostatní účastníky 
provozu, zda v případě nutnosti projedou 
hasiči s těžkou technikou, zda je možné 
bezpečné odbočení z hlavní silnice do ved-
lejší (nikdy neparkujte těsně za rohem!), zda 
nestojíte někomu před vjezdem apod.

Informace ke stavbě vlakového terminálu
Stavba „Rekonstrukce a modernizace trati Židlochovice – Hrušovany u Brna“ bude zahájena v Židlochovicích 

pravděpodobně až příští rok. Termín zahájení provozu železnice nicméně zůstává: prosinec 2019.  

Silnice přes Blučinu bude opět uzavřena 
Od 5. 11. do 15. 12. 2018 bude úplně uzavřen průjezd obcí Blučina, konkrétně ulice Hřbitovní, od křižovatky s ulicí Návrší až po 

konec obce Blučina ve směru na Měnín. Od Židlochovic se dostanete bez problémů do centra obce a směrem na Opatovice. Zákaz 
vjezdu bude z bezpečnostních důvodů umístěn i na polní cestu vedoucí pod obcí Blučina souběžně s uzavřeným úsekem. Na všech 

uzavřených komunikacích bude probíhat zvýšený dozor jak Policie České republiky, tak Městské policie Židlochovice.
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Firmu založil v roce 1994 Jiří Zelenka, 
inženýr zootechnik. Začal s nejsložitější 
částí – odchovem jednodenních krůťat, 
která pak prodával na výkrm. Spolu s ním 
se do podnikání pustila i maminka Marie, 
která je dodnes ve svých 80 letech hlavní 
odbornicí na péči o nejmenší krůťata. „Byl 
jsem bratrova pravá ruka,“ doplňuje Tomáš 
Zelenka. „A když pak v roce 2005 v pouhých 
42 letech bratr Jiří zemřel na infarkt, převza-
li jsme firmu spolu s Vladislavem Bobčíkem, 
manželem mé sestry, která se stará o firemní 
účetnictví.“ Poradcem a konzultantem ve 
všech záležitostech ohledně výživy je otec 
Jiří, vysokoškolský pedagog, dosud působí-
cí v Ústavu výživy zvířat Mendelovy země-
dělské univerzity. „Pomáhá nám především 
se sestavováním krmných směsí. Dnes na 
našich sedmi farmách ročně nejen odchová-
me, ale i vykrmíme 250 tisíc krůt a krocanů 
– to znamená produkci tří tisíc tun masa.“

ŽIVOT KRŮT NA FARMÁCH
Farma Zelenka se specializuje se na chov 

velmi těžkých hybridů krůt a krocanů. Jed-
nodenní krůťata, vylíhnutá z vajíček pochá-
zejících z Kanady nebo Skotska, dováží 
z rakouské líhně. Během růstu potřebují 
odlišné složení krmiva i teplotní podmín-
ky. „Šest týdnů je doslova rozmazlujeme 
v odchovně a poté je stěhujeme do výkrmny. 
Krůťata odchováváme na dvou farmách, na 
každé proběhne asi šest cyklů ročně. Když 
přivezeme jednodenní mláďata, maminka 
se zhruba na devět dní na farmu přestěhu-
je a dohlíží na odchov.“ Odchov je kvůli 
choulostivosti krůťat velmi složitý. Jakýko-
liv diskomfort se odrazí na chování hejna, 
stresovaná krůťata jsou schopna se navzá-
jem ušlapat. V hale musejí mít různě teplé 
zóny, kam se mohou chodit ohřívat a zase 
ochlazovat. „Je třeba dbát také na dostatek 
čerstvého vzduchu a sledovat vlhkost, kte-
rá má vliv na pocitový chlad,“ upřesňuje 
Tomáš Zelenka. 

REGIONÁLNÍ PŮVOD POTRAVINY
Krůty jsou po celou dobu vývoje krme-

ny směsí pšenice, kukuřice, sóji, vitaminů 
a minerálů. „Sója se dováží, 70 % pšeni-
ce a kukuřice nakupujeme od osvědčených 

rubriku připravuje
redakce

pěstitelů z našeho regionu. Zvířatům podá-
váme granulované krmivo, k němuž mají 
neomezený přístup. Směsi pro nás připravuje 
prověřená míchárna,“ vysvětluje Vladislav 
Bobčík.

PŘÍSNÉ KONTROLY KRMIVA I PRO-
STŘEDÍ

Díky téměř 25 letům práce v oboru pat-
ří Farma Zelenka mezi největší odborní-
ky na chov a zpracování krůt v republice. 
Důsledně předchází všemu, co by mohlo 
ohrozit zdravotní stav chovu. „Naše far-
my mají vlastního veterináře a podléháme 
i kontrolám veterinářů státních. Pravidel-
ně děláme rozbory krmení, vody a stěry 
z prostředí,“upřesňuje Tomáš Zelenka. 
V průběhu každého roku proběhne ve fir-
mě několik auditů, které zaručují splnění 
nejpřísnějších požadavků na kvalitu. “Zví-
řata chováme sami pro sebe, a podle toho k 
nim také přistupujeme.“ 

ZPRACOVÁNÍ MASA
Veškeré zpracování masa probíhá 

v novém provozu v Židlochovicích. Při 
zpracování krůtího masa je nejdůležitější 
rychlé zchlazení po porážce a zachovávání 
správné teploty (0–4 °C). Systém monitoro-
vání teplot zjišťuje teploty v celém provozu, 
údaje okamžitě vyhodnocuje a případné 
odchylky koriguje. „Maso zpracováváme 
za přísnějších podmínek, než nám ukládá 
platná legislativa. Tím získáváme lepší a del-
ší údržnost (trvanlivost) masa,“ popisuje 
Vladislav Bobčík a dodává: „Většina zaměst-
nanců, kteří zajišťují opracování čerstvého 
masa, u nás pracují již řadu let, jejich zkuše-
nost aodbornost je další ze záruk kvality.“

ROZVOJ, E-SHOP A PRODEJNA
Firma aktuálně dokončila budování uze-

K největším tuzemským chovatelům a zpracovatelům krůt patří rodinná firma Zelenka s. r. o. ze Židlochovic. Jednatelé Tomáš Zelenka 
a Vladislav Bobčík věří, že jejich krůtí maso uspokojí i ty nejnáročnější spotřebitele.

Služby a obchody ve městě: Úspěšná rodinná spolupráce

Firma: Zelenka s. r. o.

Adresa: Topolová 910, 667 01
 Židlochovice
Telefon: 530 502 444
Email: obchod@krocan.cz
Web: www.krocan.cz/e-shop
 vwww.krocan.cz 

facebook.com/zelenka.kruty 

nářské výroby. Zákazníci se tedy mohou 
těšit na krůtí uzeniny vysoké kvality. „Vyni-
kající je zvlášť naše Krůtí trampské cigáro,“ 
doporučuje s úsměvem Vladislav Bobčík. 
„V nabídce jsou uzená masa, šunka, tla-
čenka, párky, klobásy, vše z krůtího masa. 
Nedávno jsme začali také s prodejem výbor-
ného vína z od našeho kamaráda z Jezeřan 
– Maršovic.“

Veškerý sortiment je možné najít v e sho-
pu na www.krocan.cz. Zde si zákazník 
zboží objedná a následně vyzvedne v Židlo-
chovicích na provozovně (většinou čtvrtek 
a pátek). Dostavba poslední části provozu 
na Topolové, která je připravena na příš-
tí rok, slibuje také prodejnu, kde by bylo 
možno si maso, uzeniny a další farmářské 
výrobky koupit na místě.

RADA PRO SPOTŘEBITELE
„Chcete-li si opravdu pochutnat, dopo-

ručuji dávat přednost chlazenému masu 
před mraženým a nakupovat od osvědče-
ných dodavatelů, prostě držet se své značky. 
A pokud chcete recept na krůtí maso, najdete 
jich celou řadu na našich webových strán-
kách v sekci Magazín. Anebo ještě lépe si 
u nás rovnou něco objednejte a uvidíte sami,“ 
doporučuje na závěr Tomáš Zelenka.

„Zvířata chováme 
sami pro sebe, a pod-

le toho k nim také 
přistupujeme.“ 

Ing. Tomáš Zelenka

Mgr. Vladislav Bobčík

Firma Zelenka s. r. o. patří mezi největší odborníky na chov a zpracování krůt v republice / foto: archiv firmy
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Miroslav Ondrušík
trenér lukostřelby

Lukostřelci bodovali na mistrovství České republiky 

V minulosti jsme reprezentovali lukostře-
lecký oddíl v Ivani, 3D lukostřelnice pod 
Pálavou. Letos poprvé jsme v sestavě Zuzka 
Pešková, Dalibor Peška a moje maličkost, 
tedy Miro Ondrušík, reprezentovali luko-
střelecký oddíl z Židlochovic, Školu tradiční 
lukostřelby. 

Závody se konaly 29. a 30. 9. v překrásné 
přírodě Adršpašsko-teplických skal. Tento 
závod je náročný jak na terénní nerovnos-
ti, střelecké vzdálenosti, výškové převýše-
ní, tak i délku okruhu. Závodu se účastni-
lo 183 lukostřelců ze všech končin České 
republiky a Slovenska. Někteří lukostřelci 
využili delšího víkendu a přijížděli již ve 
čtvrtek, aby doplnili energii z této okouzlující 
přírody a krátkými výlety po okolí si zpestřili 
prodloužený víkend. Jiní, jako i my, vyrazili 
z jihu země v pátek ráno a protnuli pomysl-
ně Moravu od jihu na sever. Sobotní závod 
začal v 10:40 a nás čekal tři a půl kilometro-
vý okruh v kopcovitém terénu. Po prvních 
výstřelech z nás opadla nervozita a začali 
jsme si užívat pomyslný lov. Musím říct, že 
pořadatelé si dali záležet, když připravovali 
trať. Zvířata byla častokrát umístěna v obtíž-
ně přístupném terénu. Stříleli jsme podle pra-
videl IFAA po dvou plnohodnotných šípech. 

Jako každoročně i letos se lukostřelci z jižní Moravy účastní tak prestižního závodu, jako je Mistrovství České republiky v 3D lukostřelbě.

Tady jenom připomenu, že každá maketa 
má na sobě takzvané kill zóny, které nejsou 
viditelné ze střelecké pozice. Nejmenší ohra-
ničená oblast je bodovaná 20 body (srdce), 
oblast lemující plíce se boduje šestnácti body 
a zbytek makety je za 10 bodů. Závod ubíhal 
plynule a po necelých šesti hodinách jsme se 
blížili ke konci sobotního závodu. Navečer 
jsme si ještě přečetli sobotní výsledy: Zuz-
ka se umístila na prvním místě v kategorii 
reflexní luk, děti do 12 let, o šestnáct bodů 
před soupeřkou ze Slovenska. Já na devátém 
místě v nejvíce obsazené kategorii tradiční 
lovecký luk, Dalibor na jedenáctém místě 
taktéž v kategorii lovecký luk.

Nedělní ráno předznamenávalo krásný 
den a my jsme se vrhli do druhého dne závo-

dů MČR. Zuzka byla pod obrovským tla-
kem, co když neudrží formu a skončí i mimo 
bednu, tedy stupně vítězů, to je nezávidění-
hodná situace. Já a Dalibor jsme si řekli, že 
nemáme co ztratit, a taky jsme se vrhli do 
závodu s cílem, že si ho užijeme. No, nebu-
du to protahovat, Zuzka zabojovala a ustála 
to, a je mistryní České republiky – hurááááá. 
Dalibor a já jsme také zabojovali, a nakonec 
Dalibor skončil na krásném pátém místě a já 
získal místo šesté. Byl to náročný závod, ale 
všechna ta námaha, kterou jsme investovali 
do tréninků, se vyplatila. Byli jsme unaveni, 
ale velice šťastni.

(Redakčně kráceno)

Listopadové přerušení dodávky elektrické energie

Kdy:  5. listopadu 2018, 
 od 8:00 do 16:00 hodin

Vypnutá oblast: 
Nádražní od Žabčic po č. p. 56 (Papírna 

Moudrý) mimo č. p. 378.

Kdy:  14. listopadu 2018, 
 od 8:00 do 16:00 hodin

Vypnutá oblast: ulice 
Nádražní 750, 56, 249 a vysílač K/540/2.

Kdy:  7. listopadu 2018, 
 od 8:00 do 16:00 hodin

Vypnutá oblast:  
Nádražní od Žabčic po č. p. 56 (Papírna 

Moudrý) mimo č. p. 378.

Společnost E.ON, Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie:

Jana Tesařová
Židlochovický Otakárek

Poslední strom vysadí spolek Otakárek 

Letos jsme si v Židlochovicích i po 
celé naší republice nemohli nevšimnout, 
kolik lidí, organizací, institucí se pusti-

lo do výsadeb stromů. Především to byla 
kampaň STROMY SVOBODY, do které 
se zapojila naše základní škola výsadbou 
aleje, ale také město – u příležitosti vzni-
ku samostatného Československa to byla 
Pamětní lípa vysazená v květnu u mokřa-
du na Líchách. 

Spolek Židlochovický Otakárek tohle 
letošní sázení začal na jaře výsadbou 
ovocných stromů. A završí je posledním 
letošním zasazením lípy, a to v Den boje 
za svobodu a demokracii 17. listopadu od 
10 hodin v lokalitě mokřadu u čističky. 
Zveme vás!

Mistryně republiky Zuzka Pešková / foto: M. Ondrušík



13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Mezi námi sousedy: Pavel Hnilica, trenér a kouč národního týmu juniorů v pétanque

Jde o francouzskou společenskou hru, 
kdy se dvě družstva snaží umístit koule co 
nejblíže k dřevěné kuličce, nazývané „košo-
nek“ nebo také „prasátko“. Pétanque je ve 
srovnání s jinými sporty poměrně mladý. 
Má historií asi 100 let. Hra s koulemi v růz-
ných variantách je ale daleko starší, nejdří-
ve se házelo kamennými koulemi, později 
se dřevěné jádro pobíjelo hřeby, a až po 
1. sv. válce se začaly používat celokovové 
duté koule.

U nás sahají počátky pétanque sportu do 
let 1993–1995. Tehdy vzniká v Brně první 
klub pod názvem Pétanque club Brněnští 
draci. Jedním ze spoluzakladatelů je Pavel 
Hnilica, dnes trenér národního týmu juni-
orů. Přestože pochází z Přibic, vídáme ho 
často i u nás, neboť je zaměstnancem města 
Židlochovice.

„V pétanque působím už čtvrt století, začí-
nal jsem jako hráč. Celkem se mi dařilo, posbí-
ral jsem i nějaké hráčské úspěchy, a tak jsem 
začal i trénovat, zpočátku děti a ženy.“ Dnes 
se Pavel Hnilica věnuje výhradně juniorům, 
a to na národní úrovni.

Jeho trenérské působení je celorepubliko-
vé, funguje v rámci Komise mládeže a trené-
ra mládeže a kouče národního týmu. Pavel 
Hnilica je zodpovědný za testování hráčů 
na přípravných turnajích a za finální výběr 
reprezentačního národního týmu.

„Spolupráce při výběru hráčů probíhá na 
klubové úrovni. Juniorské kluby dávají tipy na 
nadějné hráče a činností kouče je nejprve v šir-
ším výběru otestovat a posléze vybrat nejlepší 
z nich do nejužšího národního týmu.“ 

Trenérské zkušenosti získával spolu s dal-
šími kolegy na zahraničních stážích, má 
mezinárodní trenérský diplom a francouz-
ský trenérský diplom. „Ze začátku jsme moc 
nevěděli, jak trénovat. Dnes je situace zcela 
jiná, máme velmi silnou vazbu ve Francii, 
zajíždí sem trenéři národního francouzského 
týmu.“

V České republice oficiálně pétanque vznikl 
v roce 1995, kdy byla ustanovena Česká aso-
ciace pétanque klubů, ve zkratce „ČAPEK“. 
Dnes ji zastřešuje Česká federace koulových 
sportů, která sdružuje i ostatní koulové hry, 
jako je provensálská hra, lyonské koule, raffa 
nebo boccia. Pétanque je celosvětově nejroz-

šířenější, u nás je to zatím jediná registrovaná 
hra s koulemi.

„Dnes je pétanque v povědomí veřejnosti 
už dobře známý, zatímco před deseti, patnácti 
lety se o něm moc nevědělo. Musel jsem stále 
vysvětlovat, že je to francouzská hra s koulemi 
a o co ve hře vůbec jde. Dnes už lidi vědí.“

Počet registrovaných hráčů v České repub-
lice se blíží k tisícovce. Je to relativně málo, 
ale v rámci střední Evropy je toto číslo vyso-
ké. „Nemůžeme se srovnávat se zeměmi, kde 
se pétanque hraje mnohem déle. Například 
v Německu je registrovaných hráčů kolem 
20 tisíc, ve Francii – kolébce pétanque – až 
několik set tisíc. Potěšující je, že vývoj u nás 
jde nahoru a že podstatných deset procent hrá-
čů jsou junioři.“ K výraznému rozvoji junior-
ských kategorií pomohly peníze z programu 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, 
nárůsty dětí od 8 do 13 let za poslední tři 
sezony jsou dvoj- až trojnásobné.

Pétanque lze hrát v těchto variantách: 
jednotlivci, dvojice, trojice, smíšené dvoji-
ce, a dále podle věkových kategorií (junioři, 
ženy, muži, senioři a veteráni nad 55 let). Je 
to sport přístupný všem, především pro své 
nízké pořizovací náklady. 

 „Je to nenáročný sport, co se týká financo-
vání, koupíte koule a k nim minimální výbavu 
na několik sezon dopředu. Kluby mají finanč-

ní podporu, jen je potřeba na turnaje jezdit. 
V rámci republiky se hraje zhruba sto turnajů 
celoročně.“ 

Pavel Hnilica už sám aktivně nehraje, ve 
všech hlavních kategoriích dosáhl na titul 
mistra republiky, do sbírky mu chybí už jen 
titul Mistr republiky ve smíšených dvojicích. 
Na otázku, proč se dál nevěnuje hraní a zís-
kávání vysokých met, odpovídá: „Trenérem 
jsem rád, úspěchy mých svěřenců mě naplňu-
jí víc, než když dosáhnu výsledků já osobně. 
Mým cílem je vytáhnout národní tým juniorů 
do semifinále na šampionát evropského nebo 
světového formátu. Na finále v konkurenci 
Francouzů, Belgičanů a Španělů, kde je pétan-
que doslova národním sportem, zatím nemá-
me. Celosvětově jsou na vrcholu Thajci a také 
Madagaskar. Pétanque je dynamický sport, 
má náboj a velké emoce, mám ho rád.“

Pétanque lze hrát v každém věku, ať už na 
vrcholové úrovni nebo jen zájmově. Inspi-
rativní může být činnost seniorského klu-
bu v Pohořelicích, kde hrají ženy seniorky 
kolem 70 let věku. Klub registrován není, 
herní úroveň je však velmi dobrá. Seniorky 
mají s podporou města dokonce vlastní bulo-
drom s pěti hřišti na pétanque.

(Nejbližší registrované kluby: Brno, Slavkov, 
Adamov, Ratíšovice na Znojemsku)

„Nohy pevně na 
zemi… kouli odha-

zujte elegantně, jako 
když motýl mávne 

křídlem…“

P. Hnilica s juniory (v modrých dresech) na ME ve Španělsku v říjnu 2018 / foto: soukromý archiv

P. Hnilica s poháry MČR muži 2016 a MČR ženy 2018
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Na kopec pro radost z hlasu

Světlana Zapadlová, Zdena Mlezivová
Přírodní školka Výhonek

A na kopcu bylo zas krásně a za obzorem 
se vlnily barvy a tóny... Také letos byl na 
očividný KUKU festival v jurtě objednán 
nejen kvalitní program pro malé i velké, 
ale i pestrobarevné teplé podzimní poča-
sí, které vyzývalo k usednutí a spočinutí. 
K pohledu až za obzor.

Rozhlédnout do krajiny jste se s námi moh-
li v sobotu 13. října. Přijela kapela KACU! 
Jediná kapela svého druhu na světě. Rozto-
divná. Zpívala skoro v tolika jazycích jako 
loňská kapela Urband! Pohádku s následnou 
dílnou Co je to proti pomněnkám divadla 
DivSe sledovaly děti doslova s otevřenou pu-
sou. Málokdo vábí pohled za obzor tak jako 
autorka předlohy – Daisy Mrázková. Dospě-
láci si pak přišli na své u jejich druhé pohád-
ky Je to docela jistě pravda. O tom, jak se šíří 
polopravdy, a to nejen ve slepičím kurníku. 
Čarodějky z vokálního tělesa Babské ucho 
a kruh žen ze souboru Hlasohrátky zapě-
ly písně lidové moravsko-česko-slovenské 
i africké, písně silové, písně ženské. A předa-
ly nám svou radost z hlasu.

V prostoru kolem jurty jsme mohli navští-
vit některé z tematických hravých zákoutí či 
nakoupit sezónní doplňky šatníku ve výhon-
kovském „točáku“. A k tomu na společném 

stole okusit spousty dobrot. Děkujeme moc-
krát všem, kdo na společný stůl přispěli 
svými domácími výrobky. Byl to příspěvek 
nejen k blahu našich chuťových buněk, ale 
také ke sdílné a přátelské atmosféře, která 
opět ovládla Výhon.

Rádi bychom poděkovali všem organizá-
torům a sponzorům za jejich díl práce. Za 
nepostradatelnou finanční podporu moc 
děkujeme městu Židlochovice. Za přispění 
ke skvělému občerstvení děkujeme Damo-

Změny zraku: Jak na ně

PaedDr. Luděk Krátký 
nezávislý lektor a terapeut

Zkuste položit v oční ordinaci otázku: 
když si vezmu brýle, zlepší mi to můj vlast-
ní zrak? Po jejím vyslovení budete nejspíš 
považováni za podivína, i když je oprávně-
ná. Uzdravení je obnovení původního stavu 
nebo funkce.

Zpráva o změně zraku (nemoci) není ve 
své podstatě ani dobrá, ani špatná. Otázkou 
je, jak s ní naložíme. Jednostranné technické 
řešení ve formě korekce dioptrií spolehlivě 
znemožní vnímat důvody, proč ke změně 
zraku došlo. Zhoršení nepřichází „z čista 
jasna“. Je často spojeno s náročným studiem 
během školní docházky, osobní krizí, pra-
covním vypětím. K tomu nově, avšak jako 
epidemie vlivem častého setrvávání před 
obrazovkami a displeji telefonů přichází 
nedostatečné vidění do dálky. 

Zrak však nejsou jen dioptrie. Zrak je pro-
měnlivý, někdy vidíme jasněji, jindy méně 
ostře z důvodu únavy, pracovního vytížení, 
zaměření činnosti, jinak vidíme venku či 
v interiéru, pod umělým světlem, v šeru, 
proti sluníčku…

Cvičení zraku jsou známá již tisíce let. 
Jejich novodobou školu započal dr. Wilianm 
Bates, americký lékař. Přinesl světu jedno-
duchá cvičení, jejichž praktikování zrak 
pomáhá napravovat a předchází negativním 
změnám. V kontrastu s tzv. moderní medicí-
nou praxe cvičení a relaxace rozvíjí zrakový 
systém komplexně a neredukuje „léčbu“ na 
změnu korekce. Praxe cvičení je zaměřena 
na rozvíjení všech složek správného vidění.

Každá vada má šanci na nápravu, a to 
v každém věku. Náprava je postupná, u dětí 
obvykle rychlejší. S tzv. dědičnými vadami 
se pracuje úplně stejně. O tom, jak se naučit 
vnímat, procvičovat i relaxovat zrak, vyšla 
v češtině publikace Meiera Schneidera Šance 

pro oči nebo Jacoba Liebermana Dobrý zrak 
bez brýlí. Více na www.lepsioci.cz, případně 
na kurzech přirozeného zlepšování zraku, na 
které zve Mateřské centrum Robátko.

(Redakčně upraveno)

Potíže se zrakem se objevují u stále zvyšujícího se počtu populace, což vidíme zejména na dětech s brýlemi ve školních lavicích. Častější 
používání počítačů a tabletů nejen u dětí, ale i zapojení těchto technologií do pracovního procesu, ale i volnočasových aktivit populace, 
to vše vede k častějšímu poškození zraku. Někdo nastalou situaci řeší návštěvou očního lékaře, ale jsou i lidé, kteří dávají přednost nápra-
vě zraku pomocí speciálního očního cvičení. 

daře! Dík za slušivá zelená trička pro organi-
zátory KUKU festivalu patří panu Strakovi 
z firmy OKtrika v Židlochovicích. Děkujeme 
také srdečně všem účinkujícím, kteří roze-
zvučeli kopec svými hlasy a umem. A také 
vám všem, kdo jste nelitovali vyšplhat na 
Výhon, abyste se podívali až za obzor, za vesmír!

Tak nashledanou zase někdy na kopci! 
Budete vítáni na některé z našich akcí, a nej-
později na příštím KUKU festivalu – 12. říj-
na 2019.

S otevřenou pusou / foto: B. Svobodová
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Odešel Jiří Smutný, novinář a publicista

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Narodil se v Brně v roce 1950, druhou polovinu svého života 
prožil v Židlochovicích. Byl členem Syndikátu novinářů, publiko-
val jak v Brně, tak v regionu. Ve své novinářské práci nikdy neza-
pomínal na zviditelňování města v širokém regionu. Ve zpravo-
dajství se uplatnil jako pohotový novinář s respektem k faktům. 
Poté, co v Brněnském deníku Rovnost přestaly vycházet fejetony, 
vydal je knižně. Veselá knížka s názvem „Jak mě napadl lední 
medvěd a jiné fejetony“ je v nabídce Informačního centra. Na-
psal ji pro čtenáře chápavé, inteligentní a se smyslem pro humor, 
nadsázku a nadhled. Čtenáře nejrůznějších povolání, vzdělání 
a rozličných věkových kategorií, muže i ženy.

Zajímal se o historii města, jako kronikář zachytil dění Žid-
lochovic v posledních letech 20. století. V celkem 11 knižních 
publikacích zanechal Jiří Smutný soubor cenných vlastivědných 
poznatků příštím generacím. Ing. Jiří Smutný vykonal v kultur-
ním životě Židlochovic kus dobré a záslužné práce, za což mu 
patří dík. Dlouhá léta psal zprávy hlavně o tom, co se děje v Brně 
a okolí. 

Několik posledních let psal pro Novinky.cz rubriku „Vaše zprá-
vy z regionů“, které byly zařazovány také do vysílání regionální 
kabelové televize v rámci rubriky „Napsali o nás“. V Jihomorav-
ském kraji byl asi nejpracovitějším autorem, v rubrice mu vyšlo 
přes 1300 článků.Napsal dvě knížky o písničkářce Evě Henycho-

vé: Síla lásky aneb portrét folkové šansoniérky Evy Henychové a Neretušova-
ný portrét Evy Henychové.

Posledních sedm měsíců svého života byl zcela upoután na lůžko, přesto 
s pomocí partnerky stále psal. Říkal, že je to pro něj jediná činnost, kterou 
má smysl dělat. Jiří Smutný pracoval na svých článcích ještě týden před 28. 
zářím, dnem jeho úmrtí. Zemřel po těžké nemoci ve věku 68 let. 
Čest jeho památce! 

Židlochovice se rozloučily s novinářem a publicistou Jiřím Smutným. V devadesátých letech pracoval jako archivář, kronikář a redaktor 
Židlochovického zpravodaje. Náplní jeho práce byla také příprava rubrik do kabelové televize.

Jiří Smutný s knihou fejetonů / foto: rodinný archiv

Našlo se v šuplíku: Dopis od Josefa
28. října jsme oslavili výročí vzniku samostatného Československa. Vzpomínkové akce se konaly napříč republikou. Vztyčovaly se prapo-
ry, zpívaly se hymny a sázely se stromy. Média se v archivních záběrech dopodrobna vracela k událostem před sto lety. Tak jsme prožívali 
svátek republiky dnes. Co asi cílili lidé v době před sto lety, ještě před vznikem svobodného státu Československo? 

Nejmilejší manželko, rodiče a děti. 
Ja vas všecký vespolek pozdravuju a libam a zároveň se svama loučím. 
Juš mame všecko ve fasovaný jenom vodjet.
Kdybýs mohla ješče veštvrtek zamno přejeť tak přejeť. 
Jasem ti juš jedno psal že orlap (voj.dovolenka) nedostanu a čekal sem ti vzobotu a v nedě-
li ale nadarmo. Dočkat sem se nemohl , každe tady někoho měl , chviloma se těšili 
a chviloma zas plakali aja sem chodil zmísta namísto jak blodna vovca. …. Me juš se tadi 
dlouho nezdržíme nadil do soboti tak jestli mužeš ve štvrtek přijeť. Ja ti budu čekat. …ale 
to nic nedělá ještě nikda nebilo zle abi zas nebilo dobře.
Tak jestli se nevrátime tak zas nejak bude a všici snad nepopadáme.
Tak buďte zdraví a těšte se jeden zdruhém a pozdravujte všecký pratele a znamí a mé děti. 
Já jim posilam moc ubiček. 
A Pepiku posloche maminku a dědoško a babičku z bohem zustavete.
zdraví tvuj manžel
    Josef

Josef se z války nevrátil.  Prohlášen za mrtvého byl 10. října 1917. Bylo mu 44 let, syn Pepík měl 12 roků. 

Publikace J. Smutného v nabídce Informačního centra: Židlochovické hospody, Zločin v Židlochovicích, Z historie starého židlochovického kostela, Byl jednou jeden Národní dům, Židloch. 
kostely, modl. a kaple, Jak mě napadl lední medvěd – fejetony, Městská knihovna v Židlochovicích, Z historie židlochovických ulic, Průvodce historií pěveckého sboru Skřivánek.
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Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovice za první republiky
Část devátá: Jde o trvání státu

V rámci ústupkové politiky Anglie a Fran-
cie je Hitlerova politika vůči ČR stále agresiv-
nější. Henleinova strana má již své záškod-
nické skupiny připravující se na protistátní 
akce. Tajná jednání Beneše a předsedy vlády 
Hodži s německými představiteli o vztahu 
obou národností v republice nevedou k žád-
nému konkrétnímu závěru. Rozpory se pro-
hlubují a republika se intenzivně připravuje 
k obraně. Zrychluje se výstavba pohranič-
ních pevností, na možný válečný konflikt se 
připravuje i civilní obyvatelstvo v různých 

kurzech – první pomoci či ochrany před 
bojovými plyny.

A v této nervózní situaci 14. září 1937 
odchází prezident Osvoboditel. Jeho smrt 
semkla národ k obhajobě jeho díla – svo-
bodného a demokratického Československa. 
E. Beneš slíbil věrnost národa Masarykovu 
odkazu. Židlochovice se pietní výzdobou 
připojily k celonárodnímu smutku, který 
umocňovala hrozba války.

I v letech 1936–1937 řešilo město životní 
situaci svých nezaměstnaných příděly potra-
vin, uhlí, i organizaci veřejných prací. 

Jaro roku 1937 začalo velkým sokol-
ským branným srazem na Výhoně, který 

byl povinný pro všechno členstvo do 60 let. 
V rámci propagace letectví byl uspořádán 
letecký den nejen s vyhlídkovými lety a pro-
hlídkou letadel, ale i s ukázkou bombardová-
ní města. Rovněž místní Osvětový svaz cykly 
naučných filmů budil zájem o obranu vlasti. 

I se změnou prezidenta zůstaly Židlocho-
vice nadále jeho letním sídlem, na které zaví-
tal v roce 1936. Svůj pobyt však musel zkrá-
tit pro komplikující se mezinárodní situaci, 
která si jeho přítomnost vyžadovala v Praze. 
Stejně jako TGM ani prezident Beneš neod-
mítl čestné občanství města, udělené mu 
v témže roce. Okolnosti mu však nedovoli-
ly projet se na koni po Masarykově stezce, 
kterou Klub českých turistů vyznačil červeně 
z hrušovanského nádraží přes Židlochovice 
do Hodonína. 

V roce 1937 byly dostavěny všechny úseky 
státní silnice Brno–Bratislava, která v teh-
dejší situaci nebyla  strategického význa-
mu. Židlochovice získaly betonové zpevně-
ní u mlýna a kostela, vydláždění náměstí, 
snížení výšky mostu a úpravu jeho nájezdů. 
V květnu 1945 se po ní vracel náš čestný 
občan prezident Beneš do Prahy.

Městské zastupitelstvo s prezidentem Edvardem Benešem na zámku v r. 1936.
Zleva: místostarosta Tomáš Kelbl, starosta Karel Svoboda, prezident Edvard Beneš, místostarosta Franti-

šek Ruber, městský tajemník Dr. Alois Kožoušek / foto: vlastivědný archiv 

Zeptali jsme se: Pytlíky na bioodpad

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Na Informační centrum se často ob-
racejí lidé s otázkou, zda bude město 
Židlochovice opět dodávat pytlíky na 
bioodpad. Odpovídá  Milan Komenda 
vedoucí životního prostředí.

Už od loňského podzimu jsme se věnovali 
dotaci z fondu malých projektů, který řeší 
přeshraniční spolupráci. Součástí projektu 
je propagace třídění odpadů, která zah-
rnuje i pytlíky na bioodpad. Tyto pytlíky 
jsou již objednané, v nejbližších dnech už 
si je opět lidé budou moci zdarma vyz-
vednout jak na Infocentru, tak i u nás na 
budově městského úřadu v kanceláři Ing. 
Gabriely Kročilové na o odboru životního 
prostředí.

používat. Prodej by mohl probíhat například 
na Informačním centru. Otázkou však 
zůstává, zda by o to měli lidé zájem.

Právě při nákupu přes internet jsou 
v nabídce bio sáčky s různou délkou 
rozložitelnosti. Jaká je pro životní prostředí 
ideální doba rozkladu?

Proces kompostování bio odpadu trvá 
kolem šesti týdnů. Pytlíky by se tedy měly ro-
zpadnout v této lhůtě, aby po kompostování 
zmizely úplně, jinak to nemá smysl.

(Po uzávěrce listopadového čísla Zpra-
vodaje jsme dostali informaci, že pytlíky 
jsou  již k dostání, a to u Ing, Kročilové i na 
Informačním centru) 

Proč město jednoduše pytlíky nenakoupí 
samo?

Distribuce bio pytlíků mezi obyvatele 
města zdarma proběhla už dvakrát. V obou 
případech náklady na jejich pořízení pokrylo 
město. Částky za nákup jsou však poměrně 
vysoké, proto jsme tentokrát využili možnosti 
financování ze zmíněné dotace.

Pytlíky jsou bohužel, v běžných obcho-
dech jen velmi těžce dostupné, nákup přes 
internet není přístupný úplně všem. I tady 
ale v malých objemech objednávky je cena 
za kus vysoká. 

Nestálo by za úvahu lidem třeba jen 
zprostředkovat nákup ve větším?

Za úvahu to rozhodně stojí. Při velkých 
odběrech jsme schopni se dostat na částku 
kolem dvou korun za osmilitrový pytlík, 
které jsou obyvatelé Židlochovic zvyklí 



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Škola s kostelem na přelomu 19. a 20. století / foto: archiv T. Dratvy 

Stejné místo (duben 2015) / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Petra Soukupová: Nejlepší pro všechny

Jedna z nejlepších knih české spisovatelky Petry Soukupové. Příběh 
v knize je obrazem dnešní doby, kdy mnoho dětí vyrůstá obklopeno 
virtuálním světem a chybí jim čas strávený s nejbližšími, kteří je uplá-
cí penězi a dárky.

Nové knihy

Literatura faktu
NOVÁK – První republika: 
Zamlčená historie, GLASE-
ROVÁ – Trosečník sibiřský

Cizojazyčná literatura
BOCCACCIO – Il Decamero-
ne, MÍKOVÁ – Pán a vrabec = 
The Man and the sparrow

Poezie
FISCHEROVÁ – Nejlepší 
české básně 2017, ŠRUT – Zlá 
milá, JIROUS – Magorův ran-
ní zpěv, DĚŽINSKÝ – Obchá-
zení ostrova

Audioknihy
LAMKOVÁ – Káťa a Škubá-
nek, COLE – Hadrový panák, 
ZACHARNÍK – Pohádky 
o princeznách

Naučná literatura
ŠIMÁNEK – Austrálie země 
kontrastů, EMMERT – Zlo-
mové osmičky, WINTER 
– Jak na ADHD a problémy 
s pozorností, GARCÍA - Ikigai

KNIHY PRO Děti
Leporela
BOLAM – Jak to žije v jes-
ličkách, BARTÍKOVÁ – Co 
se děje ve včelím úlu, Co se 
děje na stromě, Co se děje 
v mraveništi

Básničky a říkadla
RŮŽIČKOVÁ – Obrázkové 
veršovánky, ČERMÁK – Do 
vesmíru!, KRÁL – Co mají na 
práci myšky a myšáci

Pohádky
VETEŠKOVÁ – Jak mamin-
ka vyprávěla o 20. století, 
ZACHARNÍK – Pohádky z 
českého království, PISTORI-
USOVÁ – Pohádkový herbář
Pohádkové příběhy
POSPÍŠILOVÁ – Škol-
nice Valerie v podezření, 
HAGERUP – Dívka, která 
chtěla zachránit knížky, HLA-
VINKOVÁ – Projekt Pes (ten 
můj), KRÁL – Vilém a porou-
chaný dědeček

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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Připomeňme si: 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

Výstava
4. 10. – 26 11. | ČESKOSLOVENSKO 1918–1939, VÝSTAVA
Koláž o vzniku, životě a konci samostatného Československého
státu. Vernisáž se slovem autora Eduarda Vyhlídala proběhne ve
čtvrtek 4. 10. v 17:30 hodin.
místo:  Malá galerie RTIC
pořádá:  Vlastivědný spolek a Městské kulturní středisko

9. 11., 15:00–17:00 | ZRAKOVÉ HRY PRO DĚTI
Kurz je určen pro děti, které nosí brýle na blízko i na dálku. Pro-
gramem provede PaedDr. Luděk Krátký.
místo:  Robertova vila
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
cena:  300 Kč

10. 11., 9:30–16:00 | DOBRÝ ZRAK BEZ BRÝLÍ
Seminář pro dospělé povede PaedDr. Luděk Krátký, lektor zlepše-
ní zraku přirozenou cestou.
místo:  Robertova vila
pořádá:  Mateřské centrum Robátko a Zrak pro život
cena:  1.000 Kč

11. 11., 15:00 | SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLA-
DÝCH VÍN
Všichni vinaři si mohou nechat vysvětit svá vína.
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá:  ZO ČZS 

15. 11., 15:30 | ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Dobová kuchyně, odívaní, vojenství, politika, kultura aj. v prezen-
tacích žáků školy a výstava předmětů z první republiky.
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  Základní škola Židlochovice

17. 11., 8:30 |TRADIČNÍ PUTOVÁNÍ PO VINNÝCH SKLEPECH
Dolní Rakousko: Grosskrut – Althöflein – Poysdorf
Odjezd autobusu z autobusového nádraží v 8.30 hod, návrat  mezi 
18.00 a 19.00 hod.
cena: doprava: 200 Kč členové ČZS zdarma, konzumace vín 
a občerstvení: 30 Eur 
přihlášky:  Jaromír Dratva, tel. 776 211 329, 
 e-mail: jarda.dratva@seznam.cz
pořádá:  ZO ČZS

Kulturní a sportovní akce v listopadu 2018
27. 11., 18:00 | ANTARKTIDA – Z KONCE SVĚTA NA KONEC 
SVĚTA
Promítání z první části dobrodružné plavby z Ohňové země do 
Kapského Města. Slovem doprovází Ing. Jaromír Novák.
místo:  sklepení pod radnicí
pořádá:  Městské kulturní středisko

29. 11., 15:00–18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERA-
MICKÉ DÍLNĚ
Výstava i prodej výrobků keramické dílny, možnost nákupu 
vánočních vazeb, ozdob, textilních andílků, textilních pytlíků, 
přírodní kosm. aj.)

30. 11., 15:00–18:00 | VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Dílna je určena pro dospělé, popřípadě samostatně tvořící starší 
děti. S sebou si vezměte přezůvky, zahradncké nůžky, dobrotu na 
společný stůl.
přihlášky: kiwous@seznam.cz
místo:  skautská klubovna u hřbitova
pořádá:  Přírodní školka Výhonek

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI

1. 12., 10:00–20:00 | POCHOD RAKOUSKÝCH ČERTŮ
10:00–20:00    Vánoční trh
15.00  divadlo Kvelb pro děti
17:00  Čertí koloběžka (divadlo Kvelb)
17:30  Pochod rakouských čertů    

2. 12., 17:00 | ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pořádá: Městské kulturní středisko
místo:  před budovou městského úřadu, Nádražní 100

12. 12., 18:00  | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
pořádá:               starosta města Židlochovice
místo:                 v restauraci Za komínem

15. 12., , 8:00–13:00| VÁNOČNÍ TRHY
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů
místo:  náměstí Míru 
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Úterý 27. listopadu v 18:00, sklepení pod radnicí

Na historické trojstěžňové plachetnici přes Drakeův průliv do Antarktidy: Promítání z první části dobrodružné plavby 
z Ohňové země do Kapského města, ve kterém kromě antarktické pevniny navštívíme přilehlé ostrovy v Jižních Shetlan-

dech a Weddellově moři (mj. James Ross, kde sídlí česká antarktická základna, nebo po stopách Otty Nordenskjölda 
zavítáme až na Snow Hill), budeme zápasit s rozbouřeným mořem, proplouvat mezi ledovými krami a pozorovat kolonie 

tučňáků a lachtanů.

Ing. Jaromír Novák 
Antarktida – z konce světa na konec světa
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řádková inzerce

Koupíme rodinný dům k trvalému bydlení. Dohoda jistá.  
Tel. 703 668 397.
Nabízím vedení účetnictví. Telefonní kontakt: 724 221 741.
Koupím stavební buňku, boudu nebo chatku. Pozemek 
mám. Tel.: 773 467 074.







Mladý pár koupí byt v Židlochovicích. Máme hotovost.
Tel.: 604 508 585.
Lékař shání dům nebo pozemek v Židlochovicích,
příp. v okolí. Tel.: 603 889 769.
Hledám udržovaný byt ke koupi – Brno-venkov. Tel. 739 912 
867.







informace občanům

Nový kalendář pro občany zdarma do všech domácností
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Očividný KUKU FESTIVAL pro malé i velké / foto: R. NovákováPodzimní farmářský trh / foto: L. Betášová

28. říjen: prvorepublikový guláš chutnal výborně / foto: P. Vrba

28. říjen: Po slavnostní mši před kostelem / foto: S. Sommerová

28. říjen: Mě100žídlí, rozsvěcování židliček / foto: M. Tajč

28. říjen: Vztyčování státní vlajky na stožár radnice / foto: S. Sommerová

28. říjen: Sázení stromu / foto: M. Tajč 28. říjen: Mě100židlí, přesun židliček z ul. Dvořákova / foto: M. Moudrá


