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Lenka Dusilová – první koncert
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DOMUS PATRIS:
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Prázdniny a dovolené jsou u konce. 
S nástupem září se zase  všichni, včetně 
školáků, vrhneme odpočinutí do práce. 
Čím se, pane starosto, aktuálně zabýváte?

Větší část mých aktivit směřuje na pří-
pravu k veřejnému projednávání o projektu  
smart čtvrti na Líchách. Právě jsem se vrátil 
z německého Freiburgu, kde podobná čtvrť 
existuje již řadu let, jsem plný dojmů a velmi 
se těším, že všechny získané poznatky pře-
dám lidem. Bylo to opravdu velmi inspira-
tivní.

Jan Vitula: Smart čtvrť na Líchách může být inspirací pro celé město

Líchy jsou lokalita, o které se hodně mlu-
ví. Proč by lidé měli na setkání přijít? 

Smyslem setkání je, aby se lidé lépe zori-
entovali v tom, jakým směrem se vyvíjí naše 
uvažování o budoucí podobě oblasti na 
Líchách. Mezi lidmi ve městě totiž koluje 
mylná představa, že měníme územní plán a 
místo zelené louky plánujeme zástavbu. To 
ale není pravda. Toto území je určené k zasta-
vění už dlouhou dobu, proto také ochraňova-
lo proti povodním. Přál bych si, aby lidé přišli 
a pochopili, že si nevybíráme mezi variantou: 
Líchy jako zelená oblast,  nebo Líchy – chyt-
rá čtvrt, ale mezi nabídkou kvality bydlení.  
Původní návrh, který jsem viděl, totiž počítal 
se satelitem s téměř padesáti domy na velmi 

Milena Moudrá
redaktorka

malých pozemcích.  To ve mně vyvolalo oba-
vu, že tu vznikne separovaná čtvrť s domy za 
vysokými ploty, jako mají například v Hola-
sicích. Proto jsme se začali hlouběji zabývat 
tím, co s tímto územím dál. Vznikl projekt 
chytré čtvrti, který nám díky své unikátnosti 
přinesl i fi nanční podporu z Německa.  

V čem je unikátní?
Pojem chytrá čtvrť není ve světě nezná-

má (pozn. red.: více o chytré čtvrti se dozvíte 
z tiskové zprávy na str. 3). Ovšem náš projekt 
se nezabývá pouze chytrými technologiemi,  
ale chytře pracuje i s hlediskem kvalitního 
komunitního života. Právě tím se stává zcela 
raritní.

Po pěti měsících znovu do lavic
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Chtěli bychom, aby zde našly bydlení 
všechny vrstvy populace, jak senioři, tak 
i mladé rodiny ve startovacích bytech, pro-
tože jedině tak zabráníme separaci a nová 
čtvrť se stane fungující součástí města.  

Zmínil jste Holasice. V čem vidíte pro-
blém u nových městských částí?

Při vzniku nových čtvrtí se nastěhuje 
pouze určitá část populace, která na nákup 
domku dosáhne fi nančně. Je to v podstatě 
stejná příjmová a věková skupina, středně a 
lépe situovaní lidé s malými dětmi, hodně 
pracovně vytížení. Důsledkem jednotného 
spektra obyvatel je nárůst potřeby zvýšení 
míst ve školce, ve škole a dalších městských 
kapacit,  a město, které má svou fungující 
infrastrukturu, najednou začne mít výkyvy 
potřeb.  Jakmile pak generace vyroste,  potře-
by se zase zmenší, což generuje celou řadu 
problémů.  Nám tuto zkušenost přineslo už 
osídlení sídliště, proto se v našem projektu 
chytré čtvrti snažíme postavit bytový fond 
pro všechny.

Bude na setkání představena už konkrét-
ní vizualizace čtvrti na Líchách?

V tuto chvíli ještě ne. Bude vypsána zakáz-
ka na dodání návrhu řešení území, návrhy 
budeme konzultovat a vybereme ten nejlep-
ší.  Já doufám, že nové návrhy úplně opustí 

původní vizi výstavby 48 domků s minimál-
ními pozemky a naopak přinesou zajímavá 
řešení.   A  těším se, že by zde mohly vznik-
nout věci, které bychom později mohli apli-
kovat i jinde v Židlochovicích.

Například?  
Hospodaření s vodou, protože voda bude 

čím dál větší problém. Přemýšlíme také 
o tom, jak nakládat s automobilovou dopra-
vou.  Například ve Freiburgu mají lidé zažito, 
že auto mohou před domem nechat stát pou-
ze půl hodiny, pak ho musí zaparkovat mimo 
obytnou zónu.  Výsledkem je 109 aut na 1000 
obyvatel, zatímco my jich máme čtyřnáso-
bek. Zkuste se někdy zamyslet, kolik prosto-
ru ve městě vlastně zaujímají auta…

Musím říct, že návštěva  Freiburgu mi 
přinesla mnoho dalších zajímavých postře-
hů.  Byl jsem doslova fascinován, jak šetrně 
se tam pracuje s územím. Domy  jsou kon-
struované tak, aby pojmuly velký počet oby-
vatel, přičemž zastavěné uzemí je minimální. 
Domy staví úzké, ale na tři patra a s celkovou 
obyvatelnou plochou přes 100 m2, každý má 
vlastní zahrádku. Je to velmi  zajímavý kon-
cept,  i o tom bych chtěl s občany hovořit na 
veřejném projednávání  v pondělí 7. září, kte-

ré proběhne ve Stodole komunitního centra.

Setkání se uskuteční v nedávno otevře-
ném komunitním centru. Jak hodnotíte 
stavbu?

Podle mě  fi rma, která se na stavbě  objektu 
podílela, byla nejlepší, kterou jsme zde dosud 
měli.  Významný kus práce odvedl  i staveb-
ní dozor,  Ing. Zbyněk Jakubec a pan Jaro-
slav Goš. Práce byla velmi dobře odvedená 
a i mezi architekty a projektanty  je hodnoce-
na slovy: smekám, krásné.

Město získalo prostor,  který  budí  velký 
zájem i mezi veřejností. Jaké jsou plány na 
využití centra?

Troufám si  říct, že využíván bude hodně. 
Už teď máme velké množství požadavků  na 
soukromé pronájmy. My počítáme s tím, že 
v průběhu září budeme mít sestavený  plán 
kulturních akcí, které jsou pro nás prioritou, 
a pak se otevře i prostor k pronájmu.   Nejdří-
ve však ještě musíme zkolaudovat, a dřív než 
vypíšeme podmínky pronájmu, je třeba si 
provoz  trochu „osahat“. Ptáte-li se, zda bude 
možné objekty využívat na soukromé oslavy 
či svatby, odpovídám: Ano. I tady však platí, 
že kulturní akce budou mít přednost.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na setkání u šálku čaje, které se bude konat ve středu 23. září  v 18:00 
hodin v klubovně komunitního centra, ul. Legionářská 950. Ing. Jan Vitula, starosta

Komunitní centrum v obrazech foto: Martin Tajč

Nádvoří Stodola 

Kulturní sál s kapacitou 50 míst při koncertním uspořádání Jedna ze dvou kluboven centra sociálních služeb



Místo původně plánované běžné komerční 
výstavby vznikne v severní části Židlochovic 
na 3,3 hektarech unikátní ukázková chytrá 
čtvrť Líchy. „Půjde o respektující a přívětivé 
prostředí pro lidi napříč generacemi i sociál-
ním postavením, které vychází vstříc jejich 
potřebám. Počítá s plnou odpovědností všech 
obyvatel vůči přírodě a jejím proměnám, ale 
i s aktivním zapojením občanů do dalšího 
vývoje jejich bydliště. Rádi bychom pomocí 
tohoto atraktivního projektu udrželi mladou 
generaci v obci, ale i přilákali chybějící profe-
se, jakými jsou například lékaři nebo učitelé,“  
říká starosta Židlochovic Jan Vitula.

Projekt má od začátku vycházet vstříc jak 
židlochovickým starousedlíkům, tak poten-
ciálním obyvatelům nové čtvrti. „Přípravu 
projektu proto již průběžně projednáváme 
s vedením města i s občany, kterých se tema-
tika chytré výstavby týká. Unikátnost tohoto 
projektu spočívá v tom, že se na něm od začát-
ku podílí multioborový tým, který zastupuje 
všechny aspekty projektu – technický, sociální 
i environmentální,“ vysvětluje Vitula. Tvůrci 
proto věří, že se díky tomuto přístupu podaří 
vymyslet komplexní progresivní řešení, které 
bude vzorem nejen pro další rozvoj Židlo-
chovic, ale poslouží také jako inspirace pro 
další města.

DŮRAZ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Velký důraz bude v Líchách kladen na téma 

udržitelnosti a ochrany přírodních zdrojů. „Je 
potřeba myslet dopředu a počítat například 
se změnou klimatu a s vysycháním krajiny. 
S využitím moderních řešení tak chceme napří-
klad pracovat se zadržováním a využíváním 

Chytré Líchy: 
V Židlochovicích na Brněnsku vyroste ukázková čtvrť budoucnosti

Tisková zpráva
Židlochovice, 14. července 2020

Modelový příklad chytrého a udržitelného typu moderní výstavby. Takovým způsobem lze charakterizovat připravovanou čtvrť Líchy, 
která vyroste v Židlochovicích na Brněnsku. Kombinovat má nejnovější ekologické a smart technologie spolu s prvky sociálních inovací 
podporujících dobré sousedské vztahy. Na projektu čtvrti Líchy aktuálně pracuje multioborový tým v čele se starostou Židlochovic. 
Samotná výstavba unikátní čtvrti by měla začít koncem příštího roku, první Vánoce by tu obyvatelé mohli oslavit v roce 2023.

dešťové vody v lokalitě,“ popisuje Jan Bárta 
z Centra pasivního domu, které je partnerem 
projektu. „Plýtvání vodou omezí také oddělené 
rozvody na pitnou a užitkovou vodou, aby se 
pitná voda nevyužívala zbytečně na závlahu 
veřejné zeleně nebo splachování toalet. Pokud 
již při projektování zapojíme do budov napří-
klad domácí čistírny vody, urychlíme dočiště-
ní a navrácení vody zpět do oběhu v lokalitě. 
Obecně chceme dosáhnout úspory 50 % pitné 
vody spotřebované na území a 50 % odpadní 
vody odváděné z území. Z hlediska energeti-
ky pak chceme dosáhnout uhlíkové neutrality 
v oblasti spotřeby energie pro provoz budov,“ 
doplňuje Bárta.

Kvůli co nejvyšší soběstačnosti čtvrti 
projekt počítá také s využitím inteligentní 
silové elektrické a komunikační sítě, která 
dokáže operativně reagovat a přizpůsobovat 
se energetickým potřebám infrastruktury 
i jednotlivých domácností. To povede nejen 
k maximální optimalizaci, ale především 
k významné úspoře nákladů i zdrojů. Prin-
cip smart grid totiž stojí na vzájemné obou-
směrné komunikaci mezi výrobními zdroji 
elektrické energie a spotřebiči o okamžitých 
možnostech výroby a spotřeby energie.

PESTRÉ A SOCIÁLNÍ ŘEŠENÍ
Projekt spolufi nancovaný německou nada-

cí Deutsche Bundessti> ung Umwelt chce do 
Židlochovic přilákat například mladé rodiny, 
zahraniční odborníky nebo specifi cké pro-
fese, jako jsou lékaři, kteří by pro obec byli 
velkým přínosem. V projektu se navíc počí-
tá i s obecními nájmy potřebným – rodičům 
samoživitelům či soběstačným seniorům 
a seniorkám.

Podle socioložky Lucie Galčanové Batista 
z Fakulty sociálních studií Masarykovy uni-
verzity v Brně, která je členkou projektového 

týmu, má v Židlochovicích vzniknout zelené, 
pestré a sociálně citlivé řešení, nikoli do sebe 
uzavřená komunita. „S tvořením sociálních 
vazeb mohou pomoci například komunitní 
setkání u veřejných grilů, ve sdílených veřej-
ných sadech či zahradě. Společné prostory ale 
mohou dát vzniknout například také co-wor-
kingovému zázemí nebo dílnám. Vše vyjde až 
z konkrétních potřeb obyvatel,“ říká Galčano-
vá Batista. Vedle technologických inovací tak 
podle ní projekt počítá i s inovacemi sociální-
mi, například s prvky sdíleného bydlení. „Ty 
mají podpořit pozitivní vztah nových obyvatel 
k místu a přispět k budování dobrého soused-
ství,“ doplňuje socioložka.

KLÍČOVÉ MODERNÍ TECHNOLOGIE
Součástí čtvrti budou smart technologie 

přímo propojené se zástavbou a environmen-
tálními prvky tak, aby bylo vše v souladu a 
vytvářelo příjemné prostředí pro život. „Digi-
talizace části města, chytré veřejné osvětlení, 
které omezuje světelný smog, či monitoring 
parkovacích míst – to všechno je potřeba plá-
novat s ohledem na jejich využití v konkrétní 
lokalitě, ale také v závislosti na sociálních, eko-
nomických a politických podmínkách a mož-
nostech,“ zdůrazňuje architekt Pavel Jura.

Výsledná čtvrť má podle něj být svým 
přístupem a řešením vzorem pro další obce 
v Česku i v Evropě, které by se chtěly inspi-
rovat. O výjimečném potenciálu Lích svědčí 
i fakt, že tento projekt byl ve střední a východ-
ní Evropě jediný, který podpořila významná 
německá agentura Deutsche Bundessti> ung 
Umwelt. V současné době se připravuje stu-
die proveditelnosti, která doporučí nejlep-
ší technická řešení projektu. Na ni naváže 
variantní zpracování urbanistického řešení. 
Samotná stavba čtvrti by pak měla přijít na 
řadu v roce 2022.
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Starosta města Židlochovice zve všechny zájemce 

na besedu o projektu, 
jehož cílem je studie výstavby pro bydlení 

a který je připravován pro rozvojovou plochu Líchy 
(za Janáčkovou ulicí). 

Přijďte v pondělí 7. 9. 2020 v 18 hodin 
do Stodoly komunitního centra za radnicí (Masarykova 100). Zkušení a nezávislí 

odborníci z různých oblastí navrhli zajímavé novátorské řešení dané lokality, a to jak po 
stránce technické, 

tak sociální i environmentální. 
Tento návrh vám bude představen a společně s vámi diskutován.

www.dbu.de

pozvánka



Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 24. června 2020
výběr z usnesení
ZM z vlastního podnětu pověřuje:

pořizovatele prověřením, zda bude možné 
v souladu s § 55 a–b stavebního zákona 
pořizovat změnu č. VI územního plánu 
Židlochovice zkráceným způsobem.
Obsahem změny bude prověření mož-
ností změny ÚP na pozemcích p. č. 1387 
a 1387/1 (stávající „zubní středisko“) a na 
nejbližších okolních pozemcích. Nyní je 
území zařazeno v plochách občanského 
vybavení – zdravotnictví, bydlení venkov-
ského typu, plochy zeleně a plochy veřej-
ných prostranství a komunikací. Změnou 
by mělo být umožněno jak zachování 
funkce tohoto území pro zdravotnictví, 
zejména v části přiléhající k ulici Masary-
kově, tak využití zadního traktu pro funk-
ci bydlení, a to jakéhokoliv.

ZM rozhodlo:
o pořízení změny č. V ÚP Židlochovice 
dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona.
že obsahem změny č. V ÚP Židlochovice 
bude:

vytvoření územních podmínek pro 
výstavbu parkoviště pro „Archeopark“ 
v území, na němž je vymezen regionál-
ní biokoridor RBK 075-3 v ploše Zk a 
územní rezerva R2, případně v blízkém 
okolí;
úprava podmínky v bodě d1) v ÚP tak, 
aby se splnění podmínky minimální veli-
kosti vymezovaných stavebních pozem-
ků v plochách bydlení vztahovalo jen na 
stavby hlavní (RD, BD, OV, služby apod.) 
a nevztahovalo se na stavby s hlavním 
využitím pouze související, pokud už 
hlavní stavba na pozemku stojí;

že změna č. V ÚP Židlochovice bude poři-
zována zkráceným způsobem.
zveřejnit záměr prodeje bytových jednotek 
č. 651/12 a 651/14 v domě č. p. 651 a 
podílů na společných částech budovy a 
pozemku.
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JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

zveřejnit záměr prodeje bytových jedno-
tek č. 393/1 a 393/18 v domě č. p. 393 a 
podílů na společných částech budovy a 
pozemků.
prodat za kupní cenu 3.026 Kč podíl v roz-
sahu 3297/133072 na pozemku p. č. 2817 
v k. ú. Židlochovice družstvu CÍL, staveb-
ní bytové družstvo ve Šlapanicích.

ZM vydává:
Jednací řád zastupitelstva města Židlocho-
vice.

ZM schvaluje:
obecně závazné vyhlášky, kterými se sta-
noví společný školský obvod Základní 
škola Židlochovice, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, s obcemi Přísno-
tice, Nosislav a Sobotovice.
rozdělení fi nančních prostředků na pod-
poru zájmových činností ve městě Židlo-
chovice pro rok 2020 dle přílohy. 
žádosti o fi nanční příspěvek z programu 
na rekonstrukci a opravu fasád nemovi-
tostí v roce 2020.

ZM projednalo a vydává:
Změnu č. IV územního plánu Židlocho-
vice jako opatření obecné povahy č. j. 
1/2020.

RM 17. července 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo se společností 
PROFIFLEX s. r. o., Kuřim, na dodávku a 
montáž venkovních žaluzií na okna jižní 
fasády objektu MŠ Brněnská Židlochovice, 
v ceně dle nabídky: 101.933 Kč bez DPH.
uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 7 na 
ul. Komenského 79 na dobu určitou od 
1. 8. 2020 do 30. 6. 2021. Výše nájemného 
bude stanovena dle „Zásad pro stanovení 
nájemného u nájemních vztahů k bytům 
v majetku města Židlochovice“.  
vyhlásit adresný záměr směny části 
pozemku p. č. 554, k. ú. Židlochovice, za 
pozemek společnosti Dra>  Inc. s. r. o., 
Spodní 674/10, Brno, IČO: 634 830 09, 
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parcelní číslo pozemku 548/69, k. ú. 
Židlochovice, ve stejné výměře, tj. 180 m2. 

RM ukládá:
uzavřít smlouvu na zakázku „Úklid 
budov MěÚ Židlochovice“ s účastníkem 
zadávacího řízení, který se umístil první 
v pořadí, Raamar s. r. o., Litoměřická 582, 
190 00 Praha. V případě, že tento účastník 
neposkytne potřebnou součinnost ve 
smyslu ustanovení § 122 odst. 3 ZZVZ, 
RM ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, 
který se umístil v pořadí jako druhý, 
Čisticí stroje s. r. o., Litvínovice 319,  České 
Budějovice.

RM schvaluje:
uzavřít s Jihomoravským krajem 
Smlouvu o poskytnutí dotace na akci 
„Stavební úpravy zbrojnice JSDH města 
Židlochovice“.
přijetí dotace z Jihomoravského kraje 
z dotačního titulu Zkvalitnění služeb TIC 
v Jihomoravském kraji v roce 2020.

RM 31. července 2020
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na zakázku „Svratka 
nad Židlochovicemi: Povodňový park“ 
s účastníkem zadávacího řízení, který se 
umístil první v pořadí, ATELIER FONTES, 
s. r. o., Křídlovická 314/19, Brno.

RM 4. srpna 2020
výběr z usnesení
RM schvaluje:

rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu pro rok 
2020.
složení konkurzní komise na místo 
ředitele/ředitelky MŠ Židlochovice:
předseda: Ing. Jan Vitula
členové: Petr Svoboda, Mgr. Růžena 
Jonášová, Bc. Magda Kuchařová, Mgr. 
Pavla Horáková, Eliška Kašparová, Mgr. 
Ivana Jarcová.

<

<

<

<

<

<

Přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie 
v pondělí 14. září od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: Sídliště Družba č. p. 693.  

oznámení
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Základní škola Židlochovice přijme asistenta pedagoga

Nástup od 1. 10. 2020. Požadujeme střední vzdělání s maturitou. Výhodou uchazeče je pedagogické vzdělání.
Svoje nabídky zasílejte na mail vladimir.soukop@zszidlochovice.cz.



Služby komunitního centra:
Brněnská Diakonie Českobratrské církve evangelické

Jana Tesařová
Diakonie ČCE

První z nich je KONTAKTNÍ MÍSTO 
ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČ-
NOSTI a nabízí celou škálu pomoci. Poskytu-
je informační materiály s tematikou demen-
ce, osobní a telefonické poradenství na toto 
téma a čím dál oblíbenější a vyhledávanější 
vyšetření paměti. To je primárně určeno pro 
osoby okolo 60 let věku a starší. Pro lidi, kteří 
mají pocit, že jim paměť slouží o dost méně 
než dřív, že často zapomínají, stále něco hle-
dají. Vyšetření je založeno na vyplnění bate-
rie testů. Pomůže odhalit, zda je případně 
zjištěná porucha paměti v normě, nebo je už 
třeba potíže řešit s odborníky.

Kontaktní místo vede Klára Šenkyříková a 
v Komunitním centru v Židlochovicích bude 
přítomná každou první středu v měsíci od 

13 do 17 hodin. Na každou schůzku je ale 
třeba se předem telefonicky objednat: 734 
166 378.

Druhá z diakonských poraden je SVÍTÁNÍ 
– poradna pro pečující a pozůstalé. Petra 
Stávková, která je tváří poradny, pomůže 
klientům zvládnout péči o blízkého člověka 
jak po stránce odborné, tak i praktické. 
Poradí, jak zažádat o sociální pomoc, 
upravit byt i jak nezapomenout na sebe 
sama. Provede vás pečováním i obdobím, 
kdy váš blízký již odchází nebo jste jej již 
ztratili. Poradna je klidným a bezpečným 

místem, kde ve vzájemné lidské blízkosti 
a důvěře mohou klienti mluvit o své ztrátě. 
Bude vás provázet na vaší cestě, pomůže vám 
zorientovat se v nové situaci, poskytne vám i 
praktické informace po odchodu blízké osoby. 
V Komunitním centru v Židlochovicích 
bude poradna k dispozici každé poslední 
úterý v měsíci, od 15 do 17 hodin. Pro 
osobní rozhovor je lépe si předem rezervovat 
čas. Napište na poradna@diakoniebrno.cz 
nebo volejte v pracovní dny od 8 do 12 hod 
na telefon: 731 642 068. V jiných časech je 
k dispozici záznamník.

V nově otevřeném Komunitním centru nabízí svou bezplatnou pomoc hned dvě služby brněnské Diakonie. Budou oporou především 
seniorům, lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

Proč jsme znovu zprovoznili vodní zdroj ve Vojkovicích

Židlochovice jsou od roku 2013 součástí 
Vírského oblastního vodovodu (VOV). Fak-
ticky to znamená, že pitnou vodu bereme ze 
dvou hlavních zdrojů. Prvním a stále domi-
nantním zdrojem jsou Březovské vodovody 
neboli Březovské přivaděče, které posky-
tují pitnou vodu z podzemních pramenišť 
u Březové nad Svitavou. Vydatnost tohoto 
zdroje ovšem klesá. Druhým zdrojem je 
vodní nádrž Vír. Ta se na dodávkách pitné 
vody podílela zhruba 20 %. Avšak vzhledem 
k vysychajícím březovským vrtům podíl 
vody z přehrady již nyní narůstá. Zároveň 
je třeba říci, že jsme v nedávné minulosti 
zaznamenali historická minima vodní hla-
diny na Víru. Na základě těchto údajů jsme 
se rozhodli již v loňském roce na jednání 
VAKu Židlochovicko (Vodovody a kanali-
zace Židlochovicko), že znovu obnovíme a 
zprovozníme podzemní prameniště ve Voj-
kovicích, a to tak, aby jej bylo možno ihned 
využít jako záložní zdroj v případě odstávky 
VOV, například z důvodu havárie či sucha. 
V srpnu minulého roku jsme za tímto úče-
lem podepsali smlouvu o dílo s Vodárenskou 
a. s., divize Brno-venkov. Samotné technické 
realizaci předcházely laboratorní testy pod-
zemní vody. Ty odhalily, že i přesto, že voda 
nebyla více jak 7 let využívána, měla i lehce 

pod hladinou dobrou kvalitu. Z technické-
ho hlediska zprovoznění zdroje vyžadovalo 
provedení například tyto kroky: rekon-
strukce sběrné jímky, instalace dvou nových 
výkonných ponorných čerpadel, výměna 
trubního vedení, výměna stavební elektro-
instalace, osazení nových čidel a rozvaděče 
pro propojení s vodárenským dispečinkem, 
detekce chloru apod. Celková cena za rea-
lizaci činila 2,9 mil. Kč. V květnu letošního 
roku byly provedeny zkoušky provedených 
prací, které ukázaly, že nově instalovaný sys-
tém funguje a je připraven k využití s povo-

leným odběrem 30 l/s.  Co to konkrétně 
znamená? V případě sucha, havárie na VOV 
či jiné nenadálé závažné události bychom 
byli schopni během 4–6 hodin dodávat do 
domácností pitnou vodu.  

Výbornou zprávou je, že v budoucnu 
můžeme počítat s tím, že vojkovická prame-
niště jsou nejen zdrojem velmi vydatným, 
ale vykazují dobrou kvalitu vody. Tento pod-
zemní vodní zdroj musíme chránit jako oko 
v hlavě, protože nejen dnes, ale i v budoucnu 
bude mít pro nás obrovskou cenu.

Vstup do vojkovických pramenišť  / foto: T. Šenkyřík 
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Mystery shopping je metoda výzkumu kva-
lity služeb za pomoci běžného nezávislého 
zákazníka provádějícího fi ktivní nákup nebo 
požadavek na službu. Fiktivnímu zákazníko-
vi jsou dány pokyny k uskutečnění atypické 
transakce, aby se přesněji otestovaly znalosti 
a dovednosti zaměstnanců pro danou pro-
blematiku, podle předem daného scénáře, 
který předkládá zadavatel (CzechTourism a 
A.T.I.C. ČR).

Informační centrum Židlochovice získalo 
v této kontrole nejvyšší možný počet bodů – 
z pohledu dotazníku hodnoceno jako výbor-
ný výkon, v indexu: 100% kvalita obsluhy 
anonymního zákazníka.

Hodnoceny byly tyto parametry: exteriér 
a interiér infocentra, první dojem zákazníka 
(příjemnost prostředí, rychlost obsloužení), 
profesionální vystupování, schopnost navrh-
nout řešení a jeho atraktivitu, aktivní přístup 
k fi ktivnímu zákazníkovi.

Podrobný popis kontroly, který agentu-
ra zaslala, zahrnoval v protokolu hodnoce-
ní i pocit fi ktivního zákazníka při jednání 
s obsluhou, který zněl: „Pracovnice působila 
jako profesionál, chování bylo zdvořilé. Na 
místě bylo k dostání vše, co by turista mohl 
potřebovat, a hlavně pracovnice byla velmi 
profesionální. Ani jsem nečekal takový přístup, 

Informační centrum Židlochovice získalo za kvalitu služeb sto procent

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Ve spolupráci s agenturou CzechTourism a A.T.I.C. ČR bylo v sobotu 15. srpna provedeno na Turistickém informačním centru Židlochovi-
ce hodnocení kvality služeb pomocí tzv. metody mystery shopping. 

který mne samotného nadchl.“ Uvedené hod-
nocení svědčí o zcela profesionálním přístu-
pu brigádnice, která měla o víkendu službu.

Naše Infocentrum obstálo v této zkoušce 
na výbornou. O tom, že se věnujeme každé-
mu zákazníkovi svědomitě, svědčí také sku-
tečnost, že v celorepublikovém veřejném hla-
sování o Oblíbené informační centrum 2020 
se v Jihomoravském kraji držíme na krásném 
3. místě (týden před ukončením hlasování).

Vážení návštěvníci a příznivci našeho Info-
centra, stojíme také za kulturním životem 

v Židlochovicích (Meruňkobraní, Pochod 
rakouských čertů, Žerotínské farmářské trhy, 
akce na rozhledně, koncerty, výstavy, bese-
dy, přednášky, akce pro děti, ples města…), 
staráme se o webové stránky, připravujeme 
regionální vysílání, spravujeme sociální sítě, 
vydáváme pro vás Zpravodaj. 

Naším přáním je, aby to v Židlochovi-
cích ŽILO! A především, aby se vám tu žilo 
 krásně.

Dvorek Informačního centra prošel drobnou rekonstrukcí / foto: M. Moudrá

Městská knihovna Židlochovice vyhlašu-
je od 2. září pátý ročník literární a výtvarné 
soutěže pro děti a mládež Jihomoravského 
kraje od 4 do 15 let, tentokrát na téma „Svět 

Svět v obrazech: Zapojte se do soutěže Jižní Morava čte

v obrazech“, které bylo zvoleno v souvislos-
ti s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose 
Komenského. 

Jednotlivé kategorie literární, výtvarné a 
volné tvorby jsou určeny nejen jednotliv-
cům, ale i kolektivům dětí. Všechny soutěžní 
práce můžete odevzdávat osobně v knihov-
ně nebo elektronicky na e-mailovou adresu 

knihovny do 30. října. Vyhlášení výsledků 
proběhne koncem listopadu. 

 Projekt je spolufi nancován Jihomorav-
ským krajem. Více informací vám rádi 
poskytneme v knihovně nebo je můžete 
nalézt na webových stránkách projektu 
www.jiznimoravacte.cz. 

Bohumila Pavková
Městská knihovna

Dotazníkové šetření ČSÚ v Židlochovicích

Informujeme občany, že v rámci integrovaného šetření Českého statistického úřadu

 bude v Židlochovicích probíhat od 1. září do 26. října 
dotazování fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby. 

Tazatelé jsou povinni, v případě šetření zemědělců v terénu, se prokázat průkazem tazatele. 
Tazatele si můžete ověřit na stránkách www.czso.cz.

oznámení
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Slavnostní otevření komunitního centra | 18.  7. 2020  

Stříhání pásky, zleva (Arch. P. Jura , Ing. J.Vitula a hosté) Hmyzí kuchyně Petra Ocknechta

Představení programu hiporehabilitace Ponypro Návštěvníkům akce zatančily ženy v židlochovických krojích

Vedle sociálních a společenských možností 
se rozšiřuje prostor i pro aktivity kulturní.

Stodola se sálem budou vhodné pro pořá-
dání pravidelných hudebních klubových 
večerů. Proto jsme se rozhodli u příležitos-
ti zahájení provozu uspořádat výjimečný 
hudební večer. 

V pátek 18. září Stodolu komunitního cent-
ra rozezní česká zpěvačka a držitelka několika 
cen Lenka Dusilová.

Po koncertě společně se zpěvačkou Marií 
Puttnerovou „pokřtí“ tento prostor a obě 
muzikantky se tak stanou hudebními „sudič-
kami“ Stodoly. 

O Lence Dusilové: Lenka Dusilová je česká 
interpretka. Na začátku své hudební kariéry 
spolupracovala s Davidem Kollerem, s nímž 
založila kapelu Pusa. V roce 2000 vyhrá-
la cenu Anděl v kategorii nejlepší zpěvač-
ka. Známá je také její spolupráce s kapelou 

Ve Stodole komunitního centra vystoupí česká zpěvačka Lenka Dusilová

Mgr. Tomáš Šenkyřík 
místostarosta

V červenci bylo slavnostně otevřeno komunitní centrum. S novým komplexem staveb město získává možnosti pro velké spektrum akti-
vit. Na co se můžete těšit?

Lenka Dusilová  / foto: soukromý archiv 

Čechomor. Pěvecky se podílela na jejich albu 
Proměny, které zaštítil britský producent Jaz 
Coleman. Dusilová doposud vydala devět 
autorských alb. 

V Židlochovicích se představí se svým 
sólovým projektem ve Stodole komunit-

ního centra, a to v pátek 18. září,
začátek akce je v 19 hodin. 

foto: Martin Tajč
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Zámecké schodiště s terasou jako hlediště / foto: P. Válek

V pondělí 24. srpna v podvečer se ze 
zámecké zahrady ozývaly lovecké fanfáry. 
Konal se zde již 2. ročník Zámeckého vytru-
bování Trubačů LZ Židlochovice a jejich 
hostů Trubačů z Líšně. Součástí koncer-
tu byla i komentovaná prohlídka zámku a 
zámecké kaple, která se tradičně těšila velké-
mu zájmu návštěvníků.

Improvizované hlediště na zámeckých 
schodech bylo naplněno k prasknutí. Hosté 
se mohli občerstvit a se sklenkou vína si tak 
vychutnat letní atmosféru koncertu v krás-
ném prostředí židlochovického zámku.

Již teď se těšíme na setkání u 3. ročníku 
Zámeckého vytrubování.

Zámecké vytrubování 

Trubači 
Lesní závod Židlochovice 

Iva Zichová
Městská knihovna

Jak jsme se učili psát krásně

Pouze jeden jediný prázdninový den byl 
uplakaný a studený od samého rána až do 
večera. Ale když mezi nás dvanáct nedočka-
vých a těšících se účastnic kurzu psaní přišla 
4. srpna po obědě jeho lektorka, spisovatelka 
a kaligra| a Nikola Klanicová, lehce nás pře-
svědčila, že lepší počasí si nemůžeme přát. 
Od dokonalého soustředění nás nebude vyru-
šovat sluníčko ani hlasy z blízkého dětského 
hřiště. A tak to také bylo.

Pokud nevíte, co přesně znamená stále čas-
těji se objevující slovo „kaligrafi e“, můžeme 
vám prozradit, že pochází z řečtiny a je to 
složenina dvou slov: „krása“ a „psaní“. Jde 
tedy o krasopis, kterému jsme se měly v násle-
dujících hodinách věnovat. A že naší lektor-
kou bude osoba z nejpovolanějších, bylo znát 
už od samého začátku. Na stole nás čekaly 
umně naaranžované kaligrafi cké pomůcky 
a po krátké instruktáži jsme se se zatajeným 
dechem a s úctou k materiálu pustily do sesta-
vení speciálního pera anglické fi rmy Willi-
am Mitchell, jejíž tradice sahá až do počátku 
19. století. Hned za ním přišla na řadu čínská 
tuš – také zcela neobyčejná, jak jsme vytuši-
ly, protože (na rozdíl od chemicky odlišného 
inkoustu) se vyrábí z přírodních materiálů, 
jako jsou saze či živočišné pojivo. Jen čínské 
a japonské tuše mají totiž schopnost vykouzlit 
to nejdokonalejší písmo. 

Zprvu si mnohé z nás připadaly při linko-
vání řádků na prázdné papíry jako prvňáčci 
z doby dávno minulé. Ale pak už následovalo 
vytoužené psaní: to naše vycházelo z fran-

couzského písma Ronde, které se používalo 
na konci 16. století a jehož předlohy do učeb-
nice krasopisu vydané v Brně roku 1926 zařa-
dil prof. Albín Žák. 

Nejdříve přišly na řadu nesmělé tahy perem 
– ohmatávaly jsme, jak se pero chová, jak 
uvolnit zápěstí a ruku, jaký je správný sklon 
písma, přičemž základní kaligrafi cký pohyb je 
vždy veden shora dolů, jakoby z nebe směrem 
k zemi. Vždyť od počátku věků je dáno, že 
písmo pochází od Boha, a je tudíž prostřední-
kem mezi nebem a zemí. 

 A tak se postupně naše bílé archy plnily 
všemi malými písmeny abecedy, poté velkými 
a nakonec jsme se naučily, jak různá písmena 
spojovat. Naši tichou snahu po dokonalosti a 

přesnosti neustále živila skvělá lektorka, a není 
divu, že nám zakrátko pod rukama vyrůsta-
la slova krátká či delší a ani se nám nechtělo 
věřit, že čas strávený nad papírem tak rychle 
uplynul. Domů jsme si kromě pera a inkous-
tu odnášely i vlastnoručně napsané vizitky 
a pocit velmi příjemně prožitého odpoledne 
oproštěného od stresu a shonu.

Paní Nikola Klanicová napsala celkem tři 
knihy, které zcela vychází z jejího zájmu o kali-
grafi i. Těšíme se, že naši knihovnu obohatí 
třeba ta, která se jmenuje Krasopis – naučte se 
psát krásně, a uvede podrobněji do tajemství 
písma všechny ty, na které se v kurzu pořáda-
ném Městskou knihovnou Židlochovice pro-
tentokrát nedostalo.

Písmo je prostředníkem mezi nebem a zemí / foto: R. Nováková



Poprvé do školky

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

Máme tady září, vzduch voní podzimem, 
příroda se brzy začne ukládat ke spánku 
a navzdory vší logice se většina z nás právě řítí 
do nejhektičtější části roku. Jedním z velikých 
zdrojů stresu všech rodičů bývají bezpochyby 
první dny ve školkách a školách jejich dětí. 
Přivést prvního září tříletého caparta poprvé 
do školky a nechat ho tam v „cizím prostředí“ 
celý den vyžaduje značnou dávku odvahy. 

Proto ve všech školkách v září probíhá urči-
té adaptační období pro všechny zúčastněné. 
Někde mohou rodiče s dětmi setrvat celý prv-
ní týden, jinde chodí nováčci jen na dopoled-
ne, nebo je postup čistě individuální případ 
od případu.

Ve Výhonku se osvědčil přístup seznámit 
se v jednom dni. Už dlouho nachází průvodci 
inspiraci mimo jiné i u dánské antropoložky, 
waldorfské pedagožky a vládní poradkyně 
Helle Heckmann, která zřídila první přírodní 
školku už v roce 1987 v Kodani. V ní zkou-
mala a rozvíjela unikátní koncept výchovy 
předškolních dětí. V její školce za léta praxe 
vyladili osvědčený způsob adaptace, v mno-
hém podnětný i pro naše končiny.

Ve Výhonku tedy celý první den tráví s dítě-
tem ve školce i rodič. Potomek se cítí bezpeč-
něji, nové teritorium snáze prozkoumá a rodič 
může v reálu procítit, jestli s principy přírodní 
školky skutečně souzní. Seznámí se tak s prů-
vodci i dětmi, s denním režimem a rituály. 
Oproti jiným školkám může ovšem rodič 
pobýt ve Výhonku jen jeden den a každý den 
se takto přijde podívat jen jeden rodič. Zku-
šenost totiž ukázala, že větší množství dospě-
láků ve skupině zásadně narušuje atmosféru 

a mění zavedené cykly dne. Adaptace dítěte 
pak neprobíhá tak přirozeně, jak by mohla. 
Jak píše Helle Heckmann ve své knize Pomalé 
rodičovství, když se ve školce v denním pro-
vozu objeví více dospělých, mají tendenci 
zabírat moc místa… Naproti tomu jen jedno 
nové dítě ve skupince umožní průvodcům se 
na ně maximálně soustředit, aby mu pomohli. 
Adaptace všech nováčků proto probíhá i více 
týdnů, nebo kdykoli během roku. V tyto dny 
se taky přizpůsobuje délka procházky, aby 
všichni pohodlně stačili skupině. Po prvním 
dni s mámou nebo tátou už jde capart s bagáží 
sám a individuálně se řeší délka jeho pobytu. 
Někteří se rychle skamarádí a po čtvrté hodi-
ně je nelze dostat z kopce, jiní už po obědě 
vyhlíží maminku a jdou domů po „O“.

Ukazuje se, že nejdůležitější pro úspěšnost 
celého procesu je vnitřní nastavení rodičů. 
Všichni jsme z podobné situace hodně ner-
vózní, ale když se nám povede ujistit sami 
sebe, že děláme správnou věc ve správnou 
chvíli, náš klid dítě podpoří sebedůvěrou, 
kterou potřebuje. Proto je také někdy lepší 
posílat do školky s dítětem tatínky, kteří tak 
nějak obecně berou vše s větším nadhledem. 
U maminek, které ještě nemusí nastoupit 
do práce, zase velice pomáhá, když na zdár-
né adaptaci příliš nelpí a samy sebe ujistí, že 
dítě klidně může být ještě nějaký čas doma. 
Podobné přesvědčení často uvolní atmosféru 
natolik, že si potomek začne pobyt ve školce 
s kamarády přát a problémy pominou. Někdy 
je možné, že dítě opravdu ještě není zralé na 
odloučení, nebo má doma mladšího souro-
zence a spoustu podnětů a nástup do školky se 
může skutečně odložit. Jindy rodiče do práce 
musí a situace je tak jasná, pevná a přehled-
ná, že ji dítě přijme, s pomocí průvodců vše 
zvládne a celý proces ho velice posílí. 

Takže hlavu vzhůru, zase to letos nějak 
zvládneme!

Hurá ven! Nováčkům pomůžem. / foto: archiv Výhonku
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Židlochovické hody
neznámý autor

Židlochovické hody sa už chystajú,
hospodyně kačeny a koláče pečú,

stárci máju z Hájku dovezú,
tři dny ju pak struhajú,

písničky zpívajú.

Děvčata hodový věnec růžama a 
mašlama zdobijú,
vesele si zpívajú.

Stárci máju na náměstí donesú,
rukama ju zdvihajú,

až ju postavijú,
vesele zavýskajú,

písničky zazpívajú,
vínečka si zavdajú.

Starostu o povolení hodů žádajú,
povolení a hodové právo dostanú,

nařízené artikule dodržujú.
Tři dni hody trvajú,

muzikanti sóla hrajú,
všeci ludé tancujú
vínečko popíjajú,

stárci besedu zatancujú,
půlnoční překvapení nachystajú.

Hody sa už končijú,
stárci máju vydražijú,

potom ju skácajú,
muzikanti poslední sólo zahrajú,

ludé dotancujú,
poslední písničky zazpívajú,

vínečko dopijú.

Ludé sa dom rozcházajú,
všeci sa už těšijú,

že zas za rok hody budú.
Stárci, starosta města, Sokoli 

sa ve Svratce vykúpú
a tým hody skončijú. 

IV. VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL

T.J. Sokol Židlochovice zve všechny své členy, příznivce a hlavně všechny děti,
aby s námi uctili památku sokolů, kteří obětovali svůj život v době II. světové války

 (budeme po řece pouštět svítící lodičky)
sraz u sokolovny, Tyršova 161 ve čtvrtek 8. října 2020 v 18:00

S sebou přineste doma vyrobené lodičky se svíčkami.
(Stačí lodička z kůry, skořápka z ořechu nebo do špičky přiříznuté prkénko s připevněnou svíčkou.

Lodičku je nutno doma vyzkoušet, aby se ve vodě hned nepřevrátila.)

pozvánka
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Světlana Zapadlová
Židlochovice

Ekoblog aneb Otoč kelímek aspoň dvacetkrát

Z návštěvy jihlavské ZOO jsme v nadšení 
tetičce přivezli jako suvenýr kelímek s tyg-
rem, jeden z tisíců, které se tam otáčí v rámci 
ekologického programu šetření plasty. Moc 
se jí líbil – jen měla podobných pevných 
kelímků doma už pět. Samozřejmě, že je 
všechny vozí s sebou v kabelce, když jede na 
nějakou akci.

Plastový kelímek k vícenásobnému použití 
je totiž sice odolnější a designovaný tak, aby 
dobře snášel opakované umývání, je ale také 
energeticky mnohem náročnější na výrobu 
než ten jednorázový. Když si ho tedy přivezu 
z festivalu a zašoupnu do poličky, bohužel 
se nechovám ekologicky, ale právě naopak. 
Teprve když si do něj nechám natočit pivo 
dvacetkrát až stokrát, začne se naplňovat 
jeho skutečný environmentální potenciál. 
Výzkum na téma vícenásobného používání 
kelímků, který uskutečnil tým Američanky 
Caroline Woodové ze Sheffi  eldské univer-
zity, ukazuje, že málokdo reusable kelímek 
použije tolikrát, aby vynikl ekologický rozdíl 
oproti jednorázovému. Prostě ho většinou 
zapomeneme doma.

O to lepší se pak jeví čím dál tím rozšířeněj-
ší systémy vratných kelímků na festivalech, 
slavnostech nebo třeba právě v ZOO. Tento 

systém má v plánu zavést i město Židlocho-
vice. Se zatím zapůjčenou sadou kelímků ho 
chce vyzkoušet na blížících se Burčákových 
slavnostech. U některých stánků tak koupíte 
nápoj do vratného kelímku, za který zapla-
títe zálohu. Až dopijete, kelímek zase vrátí-
te a buď dostanete zpět zálohu, anebo další 
vratný kelímek s nápojem. Na stánku každý 
kelímek pečlivě vymyjí, aby bylo možné ho 
znovu použít. V tomto směru je podstatné, 
že ministr zdravotnictví (ještě dávno před 
koronavirovou krizí) vyzval hygienu, aby 
vratné kelímky na akcích zbytečně nepro-
blematizovala. Problém s otáčením kelímků 
by neměl být ani nyní, při zvýšených hygie-
nických nárocích.

Vzhledem k tomu, že kelímky jsou půllit-
rové, burčák se do nich zatím nalévat nebu-
de. Ale pivo je taky nápoj, že. Do budoucna 
je v plánu používat kelímky na akcích měs-
ta celoplošně, tedy že bude možné je vracet 
u každého stánku. Zatím však, mimo jiné 
i vzhledem k omezením větších akcí kvůli 
koronaviru, nebyl dostatek prostoru systém 
vratných kelímků vyzkoušet pořádně, a tak 
je kelímkový plán stále v plenkách.

Až se kelímkový koloběh osvědčí, chce 
město koupit kelímky vlastní. V plánu jsou 
vratné kelímky značky NickNack, které je 
možné nechat i vyzdobit vlastním potiskem. 
Mimo jiné jsou praktické svým háčkem, 
za nějž pověsíte prázdný kelímek třeba na 
kapsu nebo na batoh, než se s ním dostane-
te opět k naplnění. Firma nabízí i možnost 
uskladnění, pokud by židlochovické kelím-
ky neměly v zimě kde přespávat. Potřebné 
množství kelímků je totiž vzhledem k nut-
nosti mytí poměrně velké.

Investice do kelímků by se měla pohybo-
vat kolem osmdesáti tisíc korun. Plánované 
čtyři tisíce židlochovických kelímků budou 
mít svých dvacet otoček za sebou klidně ilustrace: A. Hanzlová

Redakce Zpravodaje

dává 

Čtyřem hasičům
a dvěma ženám za pomoc 

Hasiči Židlochovice – tÍmto chci moc poděkovat 4 ochotným hasičům (jména bohužel 
neznám), kteří mně dnes pomohli s pánem, kterému nebylo dobře, a pomohli mi ho 
dostat domů, taktéž dvěma ženám, kdy jedna šla pro hasiče a druhá mezitím volala 
záchranku. Díky

Marie Smetanová sdílela svůj první příspěvek.
21. srpna

BOREC MĚSÍCE

facebook

„Teprve když si do něj 
nechám natočit pivo dvacet-

krát až stokrát, začne se napl-
ňovat jeho skutečný environ-

mentální potenciál.“ 

už po několika akcích. Doufejme tedy jen, 
že potisk nebude moc pěkný, abychom si 
kelímky místo vrácení nevystavovali doma 
do vitríny.
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Firma: DOMUS PATRIS
 Alena Smetanová Krbková

Sortimet: dárkové zboží, bytové
 doplňky, keramika aj. 

Adresa: náměstí Míru 30
 667 01 Židlochovice

Tel.:  +420 774 812 202

E-mail:  a.krbkova @gmail.com

V horní části náměstí v domě č. p. 30 
byl 1. září otevřen nový obchod. Na regá-
lech malého vlídného interiéru naleznete 
dekorativní a dárkové zboží. Majitelka Ale-
na Smetanová Krbková se do Židlochovic 
přistěhovala vloni v létě s manželem Jiřím, 
synem Michaelem a malou dcerkou Lucií, 
bydlí a zároveň i podniká v domě, který už 
v dětství pravidelně navštěvovala.

„Postavili jsme si dům ve dvorním traktu 
domu na náměstí Míru 30. Mnozí si mož-
ná pamatují mé prarodiče, MUDr. Jaroslava 
Krbka a Věru Krbkovou, kteří spolu s rodi-
nou Přichystalovou bydleli v domě se stejnou 
adresou, nad provozovnou výrobny mucho-
lapek.“

Z HISTORIE DOMU č. p. 30
V roce 1920 koupil dům tehdejší majitel 

židlochovické továrny Avion pan Rajmund 
Přichystal a provozoval v něm a v přileh-
lých stavbách velkoobchod. V roce 1948 
byl Avion zestátněním znárodněn. Pan 
Rajmund Přichystal ještě stačil z továrny 
před znárodněním přemístit do zadního 
traktu domu výrobnu mucholapek, když 
pak v 60. letech byl podle vládního nařízení 
č. 15/1959 Sb. i tento dům zestátněn.

V roce 1991 bylo vlastnictví nemovitos-
ti podle zákona č. 403/1990 Sb. navráceno 
zpět dědicům Rajmunda Přichystala.

Až do konce roku 1999 provozoval 
v objektu domu č. p. 30 pan Libor Moudrý 
výrobnu mucholapek a po roce 2000, kdy 
přesunul podnik na jiné místo v Židlocho-
vicích, byl dům č. p. 30 s přilehlými objekty 

rubriku připravuje
redakce

v několika etapách rekonstruován – velká 
část továrních hal byla srovnána se zemí 
a rozebrána. Rekonstrukce nabídla paní 
Aleně prostor nejen k bydlení, ale i pro 
založení obchodu.

SOUČASNOST
„Po skončení rodičovské dovolené není pro 

matku dvou malých dětí snadné najít si práci 
v místě bydliště, především s odpovídajícím 
úvazkem tak, aby bylo možné děti vodit do 
školy a školky a odpoledne je zase vyzvedá-
vat. Z tohoto důvodu jsem se stále častěji 
zaobírala myšlenkou na vlastní obchod. Těs-

Služby a obchody ve městě: Alena Smetanová Krbková 
DOMUS PATRIS „Otcův domov“, obchod s posláním dělat lidem radost

Z nabídky zboží obchůdku DOMUS PATRIS / foto: M. Moudrá

ně před koncem školního roku, letos v červ-
nu, jsem se defi nitivně rozhodla. S dovole-
ním mého otce Pavla, v jeho části domu po 
babičce a dědovi, a s velkou zásluhou mého 
šikovného manžela Jiřího, který celý obchod 
vybavil vlastnoručně vyrobeným nábytkem, 
vznikl krámek jménem DOMUS PATRIS 
(,Otcův domov‘).“

V tomto malém krámku lze koupit vše, 
co udělá radost. Svíčky, svícny, vyřezávané 
sošky, mýdlové květy, kvalitní vína, bižute-
rii, náramky, šperky, ručně vyráběnou kera-
miku, porcelán, vonné tyčinky, aromalam-
py, obrazy a mnoho dalšího. „Můj sortiment 
má jediné poslání – dělat lidem radost. Budu 
velmi ráda, když se toto poslání podaří napl-
nit,“ říká na závěr majitelka nového obcho-
du na náměstí, Alena Smetanová Krbková.

Interiér obchůdku / foto: M. Moudrá
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Z důvodu mimořádných opatření, kte-
rá na nás začala na jaře dopadat, jsme byli 
nuceni pozastavit činnost Junáka a dlouhou 
dobu jsme byli v nejistotě, zda, a případně za 
jak přísných podmínek, se letos budou moci 
konat tábory. Naštěstí bylo nakonec umožně-
no, abychom se se svými oddíly po více než 
třech měsících setkali tváří v tvář a nepřišli 
jsme o tradiční letní vyvrcholení naší celo-
roční činnosti. Vždyť bez táborů si už mnozí 
z nás léto ani nedokážou  představit.

Tábořiště
V letošním roce jsme uspořádali tábo-

ry tři – benjamínci (zejména předškol-
ní děti) vyjeli na pár dní spolu s rodiči do 
okolí Hartínkova a oddíly ze Židlochovic 
a Nosislavi se vystřídaly v průběhu čer-
vence na dvou dvoutýdenních turnusech 
o přibližně 30 účastnících u obce Holštejn 
v bezprostřední blízkosti Moravského krasu. 
Přijíždíme vždy na nedotčenou louku, jež se 
během tří dnů promění v krásné tábořiště. 
Stavbu zajišťují dospělí činovníci střediska, 
k nimž se každým rokem přidávají skauti 
a skautky přibližně od 13 let, kteří tak sbírají 
cenné zkušenosti do let příštích. Je potřeba 
postavit umývárnu, stany, týpí, sklad vyba-
vení, kuchyni s jídelnou, zajistit, aby kamna 
pořádně táhla, a vykopat jámy k latrínám 
a na odpad z kuchyně. Máme dokonce tako-
vé vychytávky jako indiánskou saunu (pře-
kvapivě efektivní!) a teplou vodu ve sprše do 
10 minut, když tedy polní kamínka nemají 
zrovna nerudnou náladu – a že těch zvuků 
umí! Materiální stránka věci je tedy zabez-
pečena, ale život je tomuto místu vdechnut 
až s příjezdem účastníků. V mezičase od 
stavěčky do začátku tábora tábořiště zaběhli 
bývalí členové střediska s dětmi, spontánně 
tvořící rodinný skauting, z kterého máme 
velikou radost. 

Táborový program
Tábor židlochovického oddílu Medvíďat 

(dětí věku prvního stupně) a skautů a skau-
tek z Nosislavi se nesl v duchu tradičních 
skautských dovedností. Formou her jsme si 
vyzkoušeli výrobu vlastních vlajek, pocho-
dové značky, střelbu z luku i vzduchovky, 
techniku stavby přístřešků z celt, stopová-
ní, práci s nástroji, rozdělávání ohně v dešti 
a přípravu jídla v kotlíku, poznávání příro-
dy, uzlování, závody lodiček z kůry a mno-
ho dalšího. Kromě těchto činností bylo tře-
ba zajistit každodenní chod tábora službou 
v kuchyni, přípravou dřeva na topení, náku-
py či dovozem pitné vody. Aktivní činnost 
střídal odpočinek v potoce, okrašlování pří-
bytků lučními květinami, hraní deskových 

Více než po třech měsících koronavirových omezení se skauti konečně sešli tváří 
v tvář. Léto si bez táborového pobytu v přírodě dokáží představit jen stěží.

Tábořiště u Moravského krasu / foto: stř. Hrozen

Ondřej Novák
Skautské středisko Hrozen

Tábor Lišáci Nosislav a Medvíďata: vlčata a světlušky Židlochovice / foto: stř. Hrozen

Tábor Krahujci a Vlaštovky: skauti a skautky Židlochovice / foto: stř. Hrozen

her a podobně. Večery jsme trávili u táborá-
ků s kytarou, hraním divadelně-psychologic-
ké hry Městečko Palermo nebo společným 
čtením. Velký úspěch letos zaznamenala 
kniha Vlk, jenž nikdy nespí, mapující dobro-

družný život zakladatele skautingu. Nechy-
běly samozřejmě ani výpravy za poznáním 
Moravského krasu.

pokračování na straně 13 >>
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soutěží mezi týmy si vyzkoušeli orientaci 
v mapě a terénu, rozdělávání ohně, batiko-
vání triček, přípravu čaje z bylinek, prolézá-
ní jeskyní nebo pletení náramků přátelství. 
Především jsme ale všichni prožili krásné 
a naplněné dny s kamarády v přírodě!

Skautský slib
Mladší členové oddílu dokončili nováč-

kovskou zkoušku, završenou slavnostním 
slibem vlčat a světlušek, jímž se ofi ciálně při-

pojili do komunity desítek milionů skautů po 
celém světě. Ti starší přijali výzvy k prožitku 
mlčení, hladovky, samoty v lese či samostat-
nému návratu z neznámého místa.

Starší skautky a skauti měli tentokrát tábor 
ve stylu „Kdo přežije“. Kromě nejrůznějších 

>> pokračování ze strany 12

Skončila další zdařilá akce organizovaná 
Sdružením Židlochovice, děkujeme LZ Žid-
lochovice za umožnění parkování a konání 
lekcí v areálu zámku. Pokud máte zájem 
i nadále navštěvovat hodiny jógy, lektorka 
Bára Otřísalová otevírá i podzimní kur-
zy. Více informací na webových stránkách: 
https://barajoga.cms.webnode.cz.

Volná příroda je pro cvičení jógy nejpřirozenějším prostředím

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

Cvičení jógy na zelené louce v areálu zámku
foto: E. Válková

V sobotu 18. července proběhl na fotba-
lovém hřišti 9. ročník futsalového turnaje 
Copa de Židle. Počasí nám vyloženě nepřá-
lo. Pršet začalo již v noci na sobotu a přestalo 
chvíli po ukončení turnaje. Naštěstí je hřiště 
vybaveno kvalitním odvodněním, takže tur-
naj mohl proběhnout. 

Přihlášeno bylo 12 týmů, které byly rozdě-
leny do tří skupin po čtyřech. Nejlepších osm 
týmů postupovalo do vyřazovacích bojů. Už 
zápasy ve skupinách ukázaly, kdo bude pat-
řit k největším favoritům. Tým s názvem 
Dynamo Kyjev nastřílel v základní skupině 
20 branek a obdržel pouze jednu. Na druhou 
stranu, ve skupině A o umístění na prvním 
až třetím místě rozhodovalo skóre, když tři 
týmy získaly shodně šest bodů. Ve skupině C 
postoupili z prvního místa obhájci loňského 
titulu VN Machinery. Ti ale padli hned ve 
čtvrtfi nále s veteránským výběrem Družbou 
2017, který byl složen zejména z místních 
odchovanců. 

Jiné čtvrtfi nále proti sobě svedlo dva 
brněnské týmy. Utkání by se dalo nazvat jako 
vysoce rizikové, protože oba týmy rozhodně 
v semifi nále chybět nechtěly, což dokazova-

Tradiční letní turnaj v malé kopané Copa de Židle proběhl i přes vytrvalý déšť, 
pouze na večerní zábavu si fandové Alkoholik melodik museli kvůli dešti 
počkat

ly důrazem a bojovností, někdy i za hranou 
regulí. Vypadnutí týmu 1. FC Smíšený odpad 
doprovodila dokonce i dýmovnice vhozená 
jejich vlajkonošem. V semifi nálových utká-
ních byly úspěšnější týmy Dynama Kyjev 
a Družby 2017. O třetí místo mezi týmy 
MCBP a Pekandou rozhodovaly penalty, ve 
kterých byli šťastnější Brňáci z Pekandy.

Finálové utkání nabídlo jeden z nejhezčích 
zápasů turnaje s řadou nevyužitých šancí. 
Tým Dynama Kyjev ale prokázal svoji kva-
litu, neklopýtl ani ve fi nále a porazil Druž-

bu těsně 2:1. Letošní ročník byl výjimečný 
i tím, že se nám podařilo sehnat podporu 
u místních podnikatelů (Profi kutil, Vinárna, 
PM Bike, VN Machinery a M + J jídelna) 
s podporou brněnských (RTS, CopyCent-
rum, AutoMax a Hema Puls), a mohli jsme 
tak nabídnout velice hodnotné ceny, za které 
sponzorům a také městu patří obrovský dík. 
Jedinou kaňkou na povedeném turnaji bylo, 
vzhledem k nepřízni počasí, zrušení večerní 
zábavy.

Ing. Zdeněk Juris
FC Židlochovice

Vítězové letošního turnaje Copa de Židle /  foto: FC Židlochovice
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Krutihlav obecný patří do čeledi datlo-
vitých a jako jediný z této skupiny ptáků je 
tažným druhem, jehož zimoviště se nachází 
v tropické Africe. K nám přilétají první kru-
tihlavové v posledních březnových dnech, 
převážná část populace však v průběhu dub-
na. Jejich přílet je ihned oznámený hlasitým 
voláním „tje-tje-tje-tje“, které volající pták 
opakuje 12–18 x. Spatřit volajícího krutihla-
va už je složitější, jeho šedohnědé, skvrnité 
zbarvení je velmi nenápadné a ani svým 
opatrným chováním pozorování neulehčuje. 
Podzimní odlet začíná již počátkem srpna, 
většina populace však táhne až v průběhu 
září.

VÝSKYT
Hnízdní areál tohoto druhu zahrnuje 

téměř celou Evropu, na východě hnízdí až po 
Ural a na severu byli jednotliví ptáci pozo-
rováni na Islandu či Faerských ostrovech. 

MVDr. Pavel Forejtek
Židlochovice

U nás hnízdí prakticky po celém území stá-
tu, početný je především v nižších polohách, 
kde preferuje otevřenou krajinu s menšími 
lesíky, sady, zahradami a vinicemi, občas 
bývá viděn i v lidských aglomeracích. Hnízdo 
se nachází většinou v přirozených dutinách 
starších stromů, známé je i hnízdění v zem-
ních norách, např. po břehulích, či v různých 
umělých dutinách či polodutinách. Časté je 
i hnízdění v budkách.

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí jednou do roka, opakovaná hníz-

dění jsou vzácná. Snůšky jsou početně boha-
té, nejčastěji mezi 8 až 10 vejci, nalezeno 
však bylo v jednom hnízdě i 18 vajec (možná 
snůška od dvou samic). Mláďata krmí oba 
rodiče hmyzem, ve kterém převažují různé 
druhy mravenců, následují brouci, pavouci 
a housenky. Při sběru potravy nešplhá jako 
ostatní datlovití, ale pohybuje se vodorovně 
po větvích či po zemi.

KROUTÍ HLAVOU
Svůj název krutihlav získal v důsledku 

obranného chování, kdy např. v případech 
chycení za účelem kroužkování dokáže 
načepýřit peří v oblasti krku a hlavy a krouti-
výmí pohyby této části těla se snaží zastrašit 
„nepřítele“.

Za ptactvem v Židlochovicích:
Krutihlav obecný – často slyšený, málo viděný

POPULACE
Početní stavy krutihlavů vykazují 

v posledních letech výrazně klesající tenden-
ci, obdobně jako hlavní druhy jejich potravy. 
Židlochovický Výhon díky vysoké počet-
nosti hnízdních možností ve starých sadech 
a stále ještě dostačující potravní nabídce pat-
ří k lokalitám s dobrou populační hustotou 
tohoto druhu. Snažme se ji zachovat i do 
budoucna!

Krutihlav obecný / foto: J. Sviečka

Krutihlav v hnízdě / foto: P. Trávníček

15Volný časwww.zidlochovice.cz

oznámení

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na místa: 

Bližší informace naleznete na webových stránkách města v sekci nabídka práce.

Referent odboru dopravy MěÚ Židlochovice 
- samostatný odborný referent speciálního stavebního úřadu -

Zájemci se mohou hlásit do 30. září 2020.

Referent odboru dopravy MěÚ Židlochovice 
- právník -

Zájemci se mohou hlásit do 30. září 2020.

Zpěv krutihlava
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„Robertův“ sirotčinec a chudinský fond – 1. část

Stanislav Rubáš
Vlastivědný spolek

„Děti jsou kvítí lidstva. Vyžadují slunce, 
vzduchu, světla a tepla v péči tělesné i duch-
ovní. Dítě není pouze dítětem svých rodičů, 
nýbrž dítětem všech svých předků a nadějí nás 
všech.“ 

Péče o děti a mládež byla jedním z odvětví 
chudinské péče vedle péče o nemocné, tělesně 
a duševně postižené a péče o zestárlé. Každé 
dítě potřebuje k řádnému vývoji zabezpečení 
materiální, ale i výchovné a citové zázemí. 
Již po staletí chudoba působila na děti velmi 
negativně, neboť sirotek neměl nikde žádné 
zázemí, ale také se negativně podepisovala 
na jeho (ne)výchově. Proto se první pokusy 
o vytvoření chudinských zákonů objevují 
v 16. století v Anglii a Německu, kde vzni-
kaly první chudinské instituce. V našich 
zemích mezi první pokusy řešit chudinské 
otázky řadíme patent Ferdinanda I. z roku 
1552, který povoloval žebrání a umožňoval 
získat tzv. žebrácký pas, který opravňoval 
jeho držitele žebrat i mimo domovskou obec. 
Důvod byl prostý. Šlo o jakousi regulaci, resp. 
odstranění tzv. chudých z povolání, kteří se 
sdružovali kolem kostelů a klášterů i mimo 
svoji domovinu.

Další mezník v chudinské otázce můžeme 
spatřovat v tzv. direktivních pravidlech Josefa 
II. z roku 1781. Ta nařizovala vznik porodnic, 
nalezinců, sirotčinců, nemocnic a chudobinců. 
V dalším dekretu z roku 1785 bylo řešeno i fi -
nancování chudinské péče. Hlavním zdrojem 
se měly stát sbírky, dary a naturální podpora. 
Stát přispíval penězi především na budování 
chudobinců. Udělení chudinské péče bylo 
však i po vzniku ČSR vázáno na tzv. domov-
skou příslušnost. Domovské právo udávalo 
příslušnost osoby k určité obci, tzv. obecní 
domicilium. Na základě něj obec poskytovala 
svým příslušníkům chudinské zaopatření.

Chudinská péče byla od roku 1849 ustano-
vena zákonem. Její poskytování bylo nařízeno 
obcím, které se musely postarat jak o své, tak 
o přespolní obyvatele. Dost často byly obcí na 
chudé vydávány nemalé peníze, proto bylo 

běžné, že ve větších obcích převážně s boha-
tou podnikatelskou základnou byly zřizovány 
i soukromé chudinské fondy, které tak obci 
dosti odlehčovaly. Jedním takovým příkladem 
byl i Roberty založený dívčí sirotčinec.

Od roku 1914 zuřila I. světová válka, která 
velmi krutě zasáhla všechny obyvatele nejen 
Rakouska-Uherska. Nejvíce trpěli obyčejní 
lidé, a to zejména ti nejzranitelnější, děti. 
Válka brala rodinám jejich živitele a mnohdy 
z velmi početných rodin zbyli jen malí sirotci. 
Této situace si byli vědomi i bratři Julius a Jus-
tin Robertové, synové slavného Julia Roberta 
a vnuci neméně známého Florentina Roberta, 
který do Židlochovic poprvé zavítal v roce 
1836 a natrvalo propojil svůj francouzský rod 
s naším městem. Díky těmto francouzsko-
rakouským podnikatelům se Židlochovice 
staly známé po celém světě. O tom, kdo Ro-
bertové byli a jakým způsobem se zapsali do 
dějin našeho města, bude pojednávat pub-
likace, kterou připravuje vlastivědný spolek 
v Židlochovicích, proto se nyní zaměřím 
pouze na informace, které souvisí s tématem 
tohoto článku. 

Robertové si uvědomovali špatné 
hospodářské a sociální postavení obyvatel 
Rakouska-Uherska. Válka si svou krutostí 
vybírala daň všude, kde mohla, bez ohledu 
na národnost, vyznání, věk či pohlaví. Neji-
nak tomu bylo i v Židlochovicích a blízkém 
okolí. Vědomi si všech těchto útrap se Julius 
a Justin rozhodli pro vybudování zvláštní na-
dace, přesněji dívčího sirotčince, a v květnu 
roku 1916 svůj návrh přednesli městské 
radě. Tímto činem chtěli mimo jiné ukázat 
městu i svoji loajalitu k domovině, neboť řada 
židlochovických obyvatel je považovala za 
Němce propojené s arcivévodským dvorem, a 
to díky cukrovaru, který stál na jejich pozem-
cích a jejž Robertové vybudovali, ač nebyli 
jeho vlastníky, ale pouze nájemci. 

Jak z žádosti, tak i ze stanov nadace vyplývá, 
že Robertové nabídli vybudovat sirotčinec na 
vlastní náklady, zaopatřit jej vlastním ma-
jetkem a do zřízeného provozního fondu 
věnovat i značnou hotovost, která zajišťovala 
chod a sloužila ke krytí veškerých nákladů 
se sirotčincem spojených. Celková vložená 

suma, která sloužila jako vstupní kapitál, 
činila 80 tisíc korun. Na tehdejší dobu to byla 
úctyhodná částka a Robertové měli logicky 
několik podmínek, které město muselo 
v rámci této nabídky splnit. Jedna z nich se 
stala po revolučním roce 1918 opodstatněně 
nepřekonatelnou překážkou, která vedla ke 
zrušení sirotčince. 

 Sirotčinec Robertové založili a „věnovali“ 
svým manželkám, které se chtěly aktivně 
zapojit do dění města a nesmazatelně se 
zapsat do jeho historie. Této skutečnosti 
odpovídal i fakt samotného názvu sirotčince, 
který v originále zněl „Elisabeth und 
Henriette Robert Mädchen-Waisenhaus in  
  Gross-Seelowitz“ („Dívčí sirotčinec Elišky 
a Jindřišky Robertových v Židlochovicích“) 
a dle podmínek obou zakladatelů měla nést 
tato nadace název „in aeternum“ (tj. na věčné 
časy) a nesměla být nikdy změněna. Tento 
název musel být umístěn nad vchodem 
samotného sirotčince směřujícím do hlavní 
ulice Nosislavské (dnes Komenského). 
K tomuto účelu byla  zakoupena nemovitost, 
tedy dům č. 43, na již zmíněné ulici. Dům byl 
postaven v roce 1878 a patřil původně Ottovi 
Schönfeldovi, který však roku 1912 zemřel a 
jehož dcery se rozhodly své dědictví prodat.

Samotná nemovitost měla (a má, neboť 
dům stále stojí) rozlohu necelých 300 m2. Je 
částečně podsklepená a sklepy vedou až pod 
ulici Komenského do hloubky 9,4 metrů. 
K samotnému objektu náležely dle kupní 
smlouvy i dvůr s přilehlými hospodářskými 
objekty a dále několik polí a zahrad. Celková 
pořizovací cena byla po jednáních snížena 
na 34 tisíc korun a byla odečtena ze základ-
ního 80tisícového vkladu fondu. Zajímavé je, 
že se nemovitosti i darovaný kapitál k vybu-
dování sirotčince staly podmíněným majet-
kem města, ale se zvláštním účelem pouze 
a výhradně jako domov pro osiřelé dívky. 
Další podmínka stanovená bratry Rober-
tovými byla, že veškerý zbylý kapitál, nyní již 
jako fond podpory dívčího sirotčince, bude 
deponován v městské spořitelně, kde měla ro-
dina Robertů velký vliv.

Pokračování příště.

Ofi ciální název sirotčince (pravděpodobný nápis na budově) / foto: archiv Rajhrad



Jan Hroudný 
Vlastivědný spolek

Z historie židlochovických domů: č. p. 79

Dům č. p. 79 v Komenského ulici byl 
původně pouze vinným sklepem, který pat-
řil k protějšímu domu č. p. 36. To se změnilo 
až roku 1700, kdy dostal Václav Fiala, sládek 
židlochovického panství, od obce povolení 
postavit nad sklepem, který předtím kou-
pil od rodiny Příbramských za 22 zlatých, 
„světničku s kuchyňkou a komůrkou“. Jedná 
se o jeden z prvních domů, které byly v Žid-
lochovicích postaveny po ničivé třicetileté 
válce. Zřejmě šlo o typický přízemní domek 
s malými okny a doškovou střechou. 

Václav Fiala si však nového domu příliš 
neužil – zemřel již roku 1701. Po něm dům 
vlastnil mj. Andreas Laurenti, člen italské 
rodiny, která se v Židlochovicích usadila. 
V zápisech z té doby je označován latinským 
přídomkem nobilis (vznešený, ctnostný). 
Z dalších význačných majitelů lze jmenovat 
např. Jana Borka, důchodního židlochovic-
kého panství (důchodní byl úředník a účet-
ní, který spravoval důchody).

Historické mapy z 19. století nám dům 
č. p. 79 ukazují jako menší přízemní domek 
se zahrádkou, která sahala až ke hřbitovu 
kolem starého kostela (dnes zvonice). Na 
pozemku stála ještě další budova, pravdě-
podobně stodola. Mezi lety 1825 a 1875 byla 
stodola stržena a v zadní části pozemku byl 
vystavěn další dům – č. p. 82. 

Dům č. p. 79 byl v soukromých rukou až 
do roku 1930, kdy byl od Anny Vokurkové 
odkoupen městem Židlochovice za 45 000 

korun. V té době byl již ve velmi špatném 
stavu, město jej tedy nechalo roku 1931 
zbourat a na jeho místě nechalo postavit 
novou budovu. Hrubá stavba byla dokonče-
na stavitelem Janem Horákem v říjnu roku 
1932, její cena se vyšplhala na 318 500 korun. 
Následující rok začal být dům opět využíván. 
V přízemí sídlili četníci a domovník, v prv-
ním patře byl důchodový a zeměměřičský 
úřad a ve druhém patře byty.

Na konci 2. světové války se do domu 
č. p. 79 přestěhovaly i některé úřední orgány 
z poškozené radniční budovy. V letech 1954 
až 1960 v domě sídlilo okresní velitelství SNB. 
Na počátku šedesátých let byl dům upraven a 
vzniklo v něm několik bytů, oprava fasády se 
uskutečnila roku 1964. Větší oprava objektu 

proběhla v roce 1997, přestavba pater potom 
mezi lety 2012 a 2013. Dům č. p. 79 v součas-
nosti patří městu Židlochovice. 

Hlavní prameny:
BURK, Jan. Historie židlochovických domů

a jejich držitelů za léta 1609–1791.
SMUTNÝ, Jiří. Z historie

židlochovických ulic.
Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci 

s Ing. Hanou Hanzlíkovou.

17Volný čas: z historiewww.zidlochovice.cz

pozvánka
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Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce Těšany

Z okolí: Těšanské národopisné slavnosti zvou na divadelní představení, ukázky 
řemesel a moravský folklór

Národopisné slavnosti v Těšanech mají 
již více než dvacetiletou tradici a svým 
významem mohou být považovány za 
nadregionální. Letošní, už 22. ročník bude 
probíhat v termínu 5. září po celé obci 
Těšany.

V roce 2020 se akce zúčastní hostující folk-
lorní soubory s cimbálovou muzikou a také 
místní folklorní soubor Lušňáček, kde půso-
bí především těšanské děti a mládež. Během 
akce zazpívá místní mužácký sbor. Z tradič-
ních řemeslníků budou k vidění kovář, kolář, 
podkovář, řezbář, hrnčíř, tkadlena, většinu 
řemesel si budou moci návštěvníci slavnos-
tí vyzkoušet a především děti tuto možnost 
vždy vítají. 

V rámci slavností budou vystaveny his-
torické a umělecké předměty, ukázky jízdy 
na historických kolech atd. Pro návštěvníky 
budou připraveny tematické soutěže, lano-
vé dráhy, jízda v kočárech tažených koň-
mi, k vidění bude i soutěž mladých hasičů 
O pohár starosty obce a další kulturní pro-
gram pro vyžití celé rodiny. Je již tradicí, že 

slavnosti jsou zahájeny pátečním divadelním 
 představením. 

TĚŠANSKÝ KOLÁČ
Čtvrtým rokem vyhlašujeme v rámci náro-

dopisních slavností soutěž „Těšanský koláč“, 
do které se mohou zapojit jak místní, tak 

lidé z celého regionu. Soutěž se setkává s vel-
kým zájmem a k hodnocení bývá upečeno 
 přibližně 20 vzorků koláčů, buchet, závinů. 

Každý soutěžící musí dodat minimálně 
50 kousků od svého výrobku. Chuť hodnotí 
veřejnost i odborná porota.

www.narodopisneslavnosti.cz

Těšanské slavnosti 2019, ukázka práce v kovárně  / foto: archiv obce Těšany

M. Žáková a V. Kadlecová 
Hrušovanský zpravodaj

Podzemní chodby a působení novokřtěnců v Hrušovanech

Dodnes si badatelé lámou hlavu nad 
otázkami, k čemu a komu sloužily dlouhé 
podzemní chodby v obci. Nemáme však 
na ně odpovědi, na kterých by se pamětní-
ci a badatelé jednoznačně shodovali. V této 
hádance představovalo objevení goticky kle-
nuté chodby roku 1941 pro naši obec téměř 
převratný nález. Chodba totiž ústila do jedné 
podzemní místnosti. Ta představovala jakési 
podzemní centrum, do kterého, jak se uká-
zalo, vedly i další chodby. Archeolog Josef 
Skutil tato místa označil jako lochy neboli 
úkryty, využívané například v době hrozeb 
pruských vojsk (jak naznačuje v místnosti 
objevený nápis „17–65“). Teorie nicméně 
naznačují, že podzemní chodby a místnosti 
nemusely sloužit pouze v osmnáctém století, 
ale mohly být využívány i dříve, a to zejména 
novokřtěnci jako představiteli radikálního 
proudu evropské reformace.

Novokřtěnci (také označováni jako hute-
rité, habáni), lidé švýcarského a rakouského 
původu, se měli v šestnáctém století usadit 
právě na Moravě, která se vyznačovala nejen 
úrodnou půdou, ale i možnostmi přijmout 
tehdy početné migrace sociálních skupin. 

Zároveň představovala prostředí, ve kterém 
si tyto skupiny mohly udržet vlastní víru 
a sociální osobitost. V Hrušovanech měli 
novokřtěnci hospodařit na cca 153 ha, při-
čemž jejich představitelem měl být kazatel 
Oswald Gleidt, který byl mimo jiné spo-
luzakladatelem první novokřtěnecké obce 
na Moravě v Mikulově. Novokřtěnci zdů-
razňovali znalost Písma, zastávali ideu víry 
a křtu jako vědomých aktů a odmítali křty 
dětí a soukromý majetek. Byli to výbor-

ní hospodáři, vinaři a řemeslníci, přičemž 
jsou oceňováni především za své umění 
práce s keramikou. Na jedné straně si vrch-
nost novokřtěnců díky jejich schopnostem 
a morálce vážila, v době krizí byl ale tento 
reformační proud vrchnosti (nejen pro své 
bohatství) trnem v oku. Podzemní chodby 
a místnosti tak už dříve mohly velmi dobře 
sloužit těmto pronásledovaným skupinám, 
které odolávaly dominantní katolické víře a 
praxi.

Propad na dvoře domu v Holasicích, který vedl k objevení podzemních chodeb a místností. (Působení 
novokřtěnců je doložitelné i v našem okolí – v Židlochovicích, Nosislavi, Vojkovicích a Holasicích.)



Na portálu RegionZidlochovicko.cz najdete program na víkend i práci v okolí

Chcete si prohlédnout fotky nového 
komunitního centra nebo si přečíst o právě 
probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste 
se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? 
Všechny regionální zprávy jsou řazeny do 
rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, 
ať už je to aktuální dění, policejní hlášení, 
nebo kulturní a sportovní události. Pokud 
vám ale jen povědomí o okolním dění nesta-
čí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které 
byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář 
regionálních akcí. Najdete v něm festiva-
ly, výstavy, promítání, besedy a další mož-
ná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. 
Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, 
tak v konkrétních obcích. V případě, že akci 
sami pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědě-
lo i široké okolí, máte možnost na ni právě 
zde upozornit zveřejněním pozvánky v pře-

Veronika Miškaříková
www.regionzidlochovicko

hledném seznamu událostí. Nejzajímavější 
a nejčtenější z nich se objeví také na face-
bookové stránce Region Židlochovicko, 
kterou v současnosti sledují skoro dva tisíce 
uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu 
průběžně informováni, stačí se připojit.

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak 
sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím 
si portál poradí. Poptávku místních fi rem 
najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhle-
dávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do 
jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni 
dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kte-
rým momentálně schází pracovní síla, tady 
mají možnost oslovit potenciální zaměst-
nance prostřednictvím bezplatného inzerátu 
a zároveň využít vysokou návštěvnost por-
tálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné 
inzerci mohou rozšířit povědomí o nabíze-
ných službách přímo v místě svého působe-
ní. Získat nové zákazníky a připomenout se 
těm stávajícím navíc můžete i zařazením své 
společnosti do katalogu fi rem a služeb.

Židlochovický portál se stal za devět let svého fungování největším informačním zdrojem v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě 
regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.

Navštivte portál:
www.regionzidlochovicko.cz

a zjistěte, jaké možnosti
nabízí právě vám.

Městská knihovna Židlochovice vás zve na cestu časem 

„Jak se Jeník s Danem sešli“
po stopách známých postav židlochovické historie

ve čtvrtek 1. října 2020 od 16:00 hodin.

Vyrážíme od Robertovy vily přesně v 16 hod.,
v pohodlné obuvi a s hlavou otevřenou
pro plnění převážně nevážných úkolů.

Ukončení programu před 18. hod.

pozvánky

Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice zveřejňuje

ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Jedná se o nebytové prostory v budově na adrese Tyršova 161, 667 01 Židlo-
chovice, na par. č. 895/1, zapsané na LV č. 988 pro k. ú. Židlochovice.
Vstup do provozovny je z ulice Nádražní.
Celková výměra podlahové plochy nabízených prostor činí 95 m2 vnitřních 
prostor:

provozovna bistra v přízemí 65 m2

sklad 10 m2

schodiště 5 m2

chodba a sociální zařízení v prvním patře 15 m2

Dále je nabízena přilehlá venkovní plocha o výměře 115 m2.
Zájemci můžou své nabídky posílat e-mailem do 15. září 2020 
na adresu: zidlochovice@sokol.eu.
Do nabídky uveďte plánovaný záměr a představu o výši nájemného. Prostory si můžete prohlédnout v otevírací době bistra po 
dohodě s paní Helmovou.

<

<

<

<

inzerce
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Smysluplně trávit čas s dětmi
můžete nejen při četbě knih

Zveme vás do knihovny v úterý 6. října 2020
od 13:00 do 16:00 hodin.

Bude vás tu čekat pestrá přehlídka společenských her pro děti 
i celou rodinu z vydavatelství MINDOK.

Nepromarněte příležitost pohrát si a zjistit od odborníků,
která hra je pro vás ta pravá.



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Náměstí ve druhé pol. 30. let 20. století  / foto: archiv T. Dratvy

Stejné místo v červnu 2020  /  foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

Matěj Černý, Marie 
Peřinová: 111 míst v Praze, která musíte vidět
Stanislav Biler:  
111 míst v Brně, která musíte vidět

Nevíte, kam za podzimní turistikou? Zkuste se inspirovat těmi-
to novými průvodci Prahy a Brna. Objevíte netradiční a zají-
mavá místa.pokračování na straně 21 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
JACOBS – Kavárna u Anděla, 
MOYES – Schovej mě v dešti, 
BOMANN – Paní ze Severu, 
BOWEN – Kouzelný ostrov
Společenské romány
FRICKE – Dcery, EPSTEIN 
– Říše divů, ARDONE – Vlak 
pro děti, MORAN – Osudové 
setkání

Psychologické romány
LINK – Zmizení, PETTERSON 
– Muži v mé situaci, BOLAND 
– Pravá matka, MOFINA 
– Ztracená dcera

Historické romány
BAUER – Než přijde kat, 
VONDRUŠKA  – Pomsta 
bílého jednorožce

Romány českých
a slovenských autorů
NESVADBOVÁ – Iluze, 
JAKOUBKOVÁ – Zmize-
ní perníkové princezny, 
HÁJÍČEK – Plachetnice na 
vinětách, TOMÁNEK – Lustr 
pro papeže

Detektivní romány
a thrillery
MAY – Karanténa, AHNHEM 
– X způsobů smrti, MAR-
SONS – Osudný slib, ROBB 
– Nebezpečné známosti, 
SPAIN – S naším požehná-
ním

Fantasy a sci-fi  romány
LAWRENCE – Šedá sestra, 
VOPĚNKA – Nová planeta, 
RYAN – Říše popela, SALVA-
TORE – Kodex společníků 3: 
Pomsta železného trpaslíka

Životopisy
MORGAN – Agatha Christie, 
CHROUST – Miloslav Stingl, 
GREENHALGH – Miloval jsem 
Ingrid Bergmanovou

Literatura faktu
WEINBERG – Byl jsem číslo 
30529

Audioknihy
JACOBS – Kavárna u Anděla, 
Cmíral – Pokladnice pohá-
dek, GAARDER – Sofi in svět

20 Volný čas MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



TAJENKA: Název poměrně chudého království v jihovýchodní Asii. Ze 16 milionů obyvatel jich 
90 % vyznává buddhismus a země má přístup k moři v Thajském zálivu.  
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.)

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  Tasmánský čert

Nové knihy

KříŽidle Víta Funka

inzerce

autorka kresby: Veronika Betášová
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Naučná literatura
ČERNÝ – 111 míst v Praze, 
která musíte vidět, VOPĚNKA 
– Přežít civilizaci, SHAPIRO 
– 44 aktivit pro děti s ADHD, 
ALVAROVÁ – Průmysl lži

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
MARTIN – Zvířecí říše, DUS-
SAUSSOIS – Vesmír v pohy-
bu, MALÝ – Počítání oveček

Pohádky
KOTOVÁ – Kouzelná kniha 
babičky Jůlinky, BARTH 
– Můj druhý dědeček, GEC-
KOVÁ – Liška Šiška u doktora

Pohádkové příběhy
RADOVÁ – Lišáčkova 
dobrodružství, BŘEZINOVÁ 
– Fotbal s Fandou, HOLE 
– Neboj se, Oskare, NILSSON 
– Poněkud zvláštní kůň

Dobrodružné a detektivní 
příběhy
PRIESTLEY – Moldánkovské 
věže 1.: Kletba vlkodlačího 
chlapce, FRIXE – Čarokrásné 
knihkupectví, BRYCZ – Emil 
a upíři: Česnek útočí, se vším 
zatočí!, ANDERSON – Amálie 
zubatá a jednorožčí páni 

Literatura Young adult 
STEN – Hluboký hrob, 
McMANUS – Jeden z nás je 
na řadě

Dívčí romány
MATULOVÁ – Spící Beatrice, 
WEST – Kluk odvedle

Naučná literatura
KOTOVÁ – Letem světem 
s Vášou, MARIANI – Atlas 
sportu, TECKENTRUP 
– Všechny barvy počasí, 
BERTOLA – Matematika hrou

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

Největší stát světa
Rozsáhlé evropské pohoří
Moravské město s arcibiskupstvím
Turisticky oblíbený zámek poblíž Českých 
Budějovic
Západní stát v USA s městy jako San Fran-
cisco či Los Angeles 

1.
2.
3.
4.

5.

Velká řeka protékající městem Břeclav
Návrší s památníkem, odkud Napoleon řídil 
bitvu u Slavkova
Hlavní město Španělska

6.
7.

8.

Tel.: 775 674 573
Email: lenka.nedvedova@century21.cz

Chcete prodat Vaši nemovitost?

 !"#$%&'()*+(,-.#-(/"012($314(13+,5'/,6/'( 789:8

•(;(-<-'$/52
=(;(+#&3/>,5?+%(54",51*12
=(;(!",-3&'()#@2(13+,5'/,6/'

 !"#$%#&'#()*+)
pro konzultaci ZDARMA

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledáme nový domov 
– RD nebo byt  
Židlochovice a okolí.  
Tel. 605 997 025.            
              
Samotář hledá cha-
tu/chalupu. Zahrádka 
výhodou. Zn. Odpoči-
nek od rodiny. 
Tel.: 605 871 619.

<

<

Nabízíme volné prostory menší tělocvičny v Židlochovicích (vedle kostela)  k pronájmu za úče-
lem např. sportovní aktivity, jógy, cvičení rodičů s dětmi atd., dopoledne, odpoledne i večer.

Cena dohodou.
Informace na tel. č. 775 222 923.



1. 8. – 30. 9. | VÝSTAVA OBRAZŮ MIROSLAVA DAŇHELA
místo:  Galerie Orlovna
pořádá:  Městské kulturní středisko a Galerie Orlovna

7. 9., 18:00–20:00 | VEŘEJNÁ BESEDA
Diskuze nad studií výstavby pro „chytré“ bydlení v lokalitě Líchy. 
místo: Stodola komunitního centra, ul. Legionářská 950
pořádá: starosta města

8. 9., 9:00–17:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DENNÍHO 
STACIONÁŘE
místo: Denní stacionář (vchod z ulice Palackého)
pořádá: starosta města, Pečovatelská služba Židlochovice
 Denní stacionář

11.–13. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
místo: náměstí Míru
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice, město Židlochovice

18. 9., 17:00–18:00 | Obrazy VÍTĚZSLAV RUBER
Vernisáž k výstavě bude zahájena hudebním vystoupením Michaely 
Oprchalové, ZUŠ Židlochovice. Výstava potrvá do konce roku.
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

18. 9., 19:00 | KONCERT LENKY DUSILOVÉ
Koncert od 20 hodin, bar otevřen od 19 hodin.
místo: Stodola komunitního centra, ul. Legionářská 950
pořádá: město Židlochovice

19. 9., 9:00 | AKÁTOVÉ OKRUHY KRAJINOU VÝHONU
registrace: 9:00 – 12:00 hodin
start: hřiště u zvonice – Starec      
cíl: Robertova vila – zahrada
trasy: 8, 10  a 16 km a dětská úkolovka
pořádá: Městské kulturní středisko 

19. 9., 11:00–18:30 | SLAVNOSTI BURČÁKU 
Regionální vinaři, hudba Šarivari Swing Band a cimbálová muzika, 
skákací hrad pro děti, občerstvení.
vstupné: dobrovolné
místo: Robertova vila
pořádá: Městské kulturní středisko

23. 9., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: klubovna komunitního centra, ul. Legionářská 950
pořádá: starosta města

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU:
1. 10., 16:00–18:00 | JAK SE JENÍK S DANEM SEŠLI
sraz:  v 16:00 hodin před Robertovou vilou
pořádá:  Městská knihovna Židlochovice

1. 10., 17:00–20:00 | MONTESSORI V KUCHYNI
Kufr plný praktických pomůcek přiveze lektorka Irena Kubantová.
pořádá: Přírodní školka Výhonek
místo: jurta Výhonku
přihlášky: �  Přírodní školka Výhonek Židlochovice

5. 10. | EXKURZE DO MORAVSKÉHO KRASU
Výlet autobusem do Moravského krasu do Domu přírody na pro-
gram Čím žije podzim. Cena 390 Kč, děti do 3 let zdarma.
pořádá: MC Robátko
přihlášky: info@mcrobatko.cz

Kulturní a sportovní akce v září 2020

pozvánka

6. 10., 13:00–16:00 | HRAVĚ S  MINDOKEM
Pestrá přehlídka společenských her pro děti i celou rodinu z vyda-
vatelství MINDOK. Přijďte si pohrát a zjistit od odborníků, která 
hra je pro vás ta pravá.
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá:  Městská knihovna Židlochovice

8. 10., 18:00 | VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
Uctění památky sokolů, kteří obětovali svůj život v době II. světové
války. S sebou přineste doma vyrobené lodičky se svíčkami.
místo:  sraz u sokolovny
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice

10. 10., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
místo:  náměstí Míru
pořádá:  Městské kulturní středisko

10. 10. | KUKU FESTIVAL NA VÝHONĚ
S tématem „Země mluví“ přivítá kopec Výhon návštěvníky čtvrtého 
ročníku KUKU festivalu. Pro malé i velké, hudba i divadlo, domácí 
dobroty i hravá zákoutí. A ty výhledy do kraje!
pořádá: Přírodní školka Výhonek
místo: jurta Výhonku a její přilehlé okolí
vstupné: dobrovolné

14. 10., 18:00 | ISLAND NALEHKO S MÍŠOU HRDOU
Beseda s promítáním. Vstup volný.
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá:  Městská knihovna Židlochovice
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11. - 13. září 202011. - 13. září 2020

pátek 11. 9. 2020
17:00 – povolení hodů, stavění máje
21:00 – taneční zábava – hraje STONE – vstupné 100 Kč

sobota 12. 9. 2020
  9:00 – zvaní stárků
20:00 - hodová zábava – hrají SKALIČANÉ – vstupné 100 Kč

neděle 13. 9. 2020
10:00 – hodová mše svatá v kostele se stárky
14:00 – průvod stárků k radnici a jejich přijetí starostou města
15:00 – 20:00 - hodové odpoledne pod májí – vstupné dobrovolné

– česká a moravská beseda stárků (16:00 a 17:30)
– hraje ZLAŤANKA

Občerstvení zajištěno. Přespolní vítáni.
Srdečně zvou stárci a pořadatelé

TJ Sokol Židlochovice a Město Židlochovice
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