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Pane starosto, přeji Vám šťastný  nový 
rok s běžnou mírou starostí.   

V závěru roku byl schválen rozpočet 
města na rok 2021. Plánování investic 
určitě nebylo lehké, co nám letošní rok 
přinese?

Vliv covidu na ekonomiku má 
krátkodobé dopady a střednědobé 
dopady. U těch  krátkodobých je to tak, 
že v závislosti na přibrzdění ekonomiky se 
propadají příjmy, a my jsme na daňových 
výnosech závislí. Současně jsme odpustili 
i drobné nájmy podnikatelům, což 

Jan Vitula: Zachovejme si schopnost umění spolu kultivovaně komunikovat  

z rozpočtu odečte peníze, s kterými jsme 
původně počítali.

Finanční situace není úplně přehledná, 
protože nějaké peníze se posunuly, nějaké 
nedorazí – těžko se  konkrétně toto pro-
gnózuje, to opravdu neumí nikdo.  Že to 
ale nebude jednoduché, bylo znatelné už 
v polovině uplynulého roku, kdy jsme 
z rozpočtu města byli nuceni seškrtat 
10 milionů korun. 

Větší problém je, že řada projektů, které 
jsme měli naplánované na letošek, se pro-
tahuje kvůli zpomalení administrace.  Týká 
se to i připravované a obyvateli Židlocho-
vic dlouho očekávané výstavby nákupního 
centra.  Zahájení stavby podléhá nutným 
povolovacím procesům a v době covidové, 

Milena Moudrá
redaktorka

kdy fungování úřadů je velmi omezené, 
se celá záležitost významně posunuje. Pro 
nás je například velmi podstatná činnost 
konkrétních pracovníků Povodí Moravy 
a omezený režim funguje i zde, což má za 
následek posunutí přípravy investice tak 
o půl roku. 

Letošní rok bude velmi náročný i z toho 
hlediska, že nás čeká dokončení největ-
ší investice za dlouhé období, dostavba 
základní školy. Jde o projekt za 130 milionů 
korun, samozřejmě částečně krytý z dotací 
a financemi z okolních obcí. Letos musíme 
uhradit také částku za technologie ve škol-
ní jídelně, které se z důvodu hygienických 

PF 2021

Dostavba základní školy, investice roku 2021
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norem vyšplhaly na 16 milionů,  což udělá 
v rozpočtu  podseknutém covidem obrovský 
balík. Na nic moc jiného už nebudeme mít 
finance...

Největší obavy ale mám spíše z toho, aby se 
lidé z propadu ekonomiky zbytečně neděsili. 
Protože v momentě, kdy se začne více očko-
vat (předpoklad je březen) a veřejnost začne 
zase utrácet běžné peníze, tak by až takové 
obrovské ekonomické dopady přijít nemuse-
ly. I uznávané světové instituce naznačují, že 
se ekonomika zvedne.

Jsou přesnější odhady, co pandemie 
koronaviru s rozpočtem města  udělá?

Dopad na rozpočet města, a to hovořím o 
letech 2021 až 2023, může kumulativně při-
nést rozdíl až 50 milionů korun. Ovšem jsou 
tady ještě krátkodobá rizika plynoucí z posu-
nutí projektů v cash flow a zatím nikdo neví, 
co přesně právě toto s ekonomikou udělá. 
Je to pro nás taková výzva...Uvidíme, jak si 
poradíme, ale jsem si jist, že to zvládneme.

Jak je to s čerpáním evropských dotací?
Musím říct, že tady nám udělal čáru přes 

rozpočet stát. Běžně se totiž  dotace proplá-
cejí ještě i během prosince, zatímco letos vlá-
da uzavřela pokladnu nečekaně už k 27. lis-
topadu a nám teď zůstalo viset ve vzduchu 
24 milionů korun. My je samozřejmě dosta-
neme, ale se zpožděním, což  pro nás zname-
ná velkou finanční zátěž, protože pohledáv-
ky hradit musíme. 

Toto ale není problém Evropy, ale náš. Jde 
o neuvážené populistické rozhodnutí minis-
terstva financí,  protože ministerstvo pro-
středky na platby má.

Jak se podle Vás bude vyvíjet trh práce, 
hrozí krach firem a nedostatek pracovních 
míst?

To si nemyslím, výrobní i stavební podni-
ky běží i teď, i když s omezením. Jinak to ale 
cítím v  pohostinství a kultuře, speciálně kul-
tura je  oblast, kterou na úrovni vlády úplně 
zanedbali.

Zaznamenala jsem i problémy s dodáv-
kami zboží… 

Na trhu chybí zboží z období lockdownů. 
Že by ale nebyly dodavatelské firmy, si 
nemyslím, problém je spíš s logistikou. Tato 
situace však přinesla v celé Evropě i Americe 
probuzení, jak silně jsme závislí na Číně. 
A dle mého bude vyvíjen docela silný tlak, 
abychom se od této závislosti osvobodili, 
například tím, že část výroby vrátíme zpět 
do Evropy. 

 Vraťme se do Židlochovic, máte pro 
obyvatele města nějaký pěkný konkrétní 
příslib do budoucna?

Dost intenzivně pracujeme na tom, aby-
chom připravili novou představu polikliniky. 
Za účasti doktorů diskutujeme o stavbě nové 
budovy, protože stávající je z hlediska lékař-
ské péče ve velmi špatném stavu a objekt už 
zcela zjevně nesplňuje parametry 21. stole-
tí. Jde ale o záležitost v horizontu 2–3 let. 
Zatím se nám podařilo obohatit nabídku 
lékařské péče o neurologii, aktuálně probíhá 
také  jednání s kardiologem. 

A co slíbené meandry na řece Svratce, 
o kterých tak rád mluvíte?

Jejich realizace se snad podaří, protože 
jde o projekt s téměř 100% dotací, tedy bez 
větší finanční zátěže. Pokud se však všechno 

stihne. Z již zmíněných důvodů nám i zde 
vázne stavební povolení a zpoždění je i při 
vyřizování dalších dokumentů nutných 
k podání žádosti o dotaci.

Jsme na prahu nového roku, který tak tro-
chu vítáme s nejasným očekáváním a rozpa-
ky ze stavu společnosti rozštěpené na různé 
názorové tábory.  Nutno říct, že k rozdělení 
společnosti vydatně přispívají už dlouho-
době i naši politici včetně pana prezidenta, 
kteří rozeštvávají lidi řídíce se přitom heslem 
„Rozděluj a panuj“. Já bych proto rád apelo-
val na lidi v tom smyslu, že nemusíme mít 
všichni stejný pohled na věc, základem je 
však být k sobě navzájem ohleduplní a mít  
porozumění i pro druhou stranu. Rozdílnost 
názorů by neměla být důvodem k vzájem-
ným dohadům a svárům. Pořád doufám, že 
až covid trochu odezní, společnost zase na-
jde způsob, jak spolu normálně mluvit. A ne 
jen přes smsky a facebook, protože tímto 
způsobem komunikace přicházíme o schop-
nost umění spolu kultivovaně hovořit.

Co byste čtenářům Zpravodaje do nové-
ho roku popřál?

Lidem bych popřál hlavně to, aby spolu 
uměli mluvit a abychom se my všichni 
nezasekli ve vzájemných dohadech kvůli 
nesmyslům, jako jsou například současné pře 
o to, zda nosit, či nenosit roušky. Aby mezi 
lidmi vládl vzájemný respekt a ohleduplnost 
a potřeba vzájemně se domluvit. 

Abychom tuhle schopnost nejen neztratili,  
ale naopak, abychom ji našli v daleko větší 
míře.

Krásný nový rok a ať se vám vše dobře a 
ve zdraví daří.  

>> pokračování ze strany 1

Zima na Výhoně / foto: M. Dratva
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Hovory Z: Zastupitelé 
Na prahu nového roku

Ing. Petr Maša
zastupitel

Vážení spoluobčané, právě skončil rok 2020, 
který nebyl pro nikoho z nás vůbec jednodu-
chý. Pandemie COVID-19 nám všem převrací 
životy – někomu více, někomu méně. V této 
nelehké době vám chci popřát do roku 2021 
štěstí, pohodu, úspěch, jak v pracovním, tak 
i osobním životě, ale především pevné zdraví a 
pozitivní náhled na budoucnost. Doufejme, že 
těžké časy co nejdříve překonáme a vrátíme se 
k běžnému fungování našich životů a tím i celé 
společnosti.

Platnost řidičských prů-
kazů a průkazů profesní 
způsobilosti řidiče

Ing. Dagmar Kratochvílová
odbor dopravy

Dle stanoviska ministerstva dopravy zn. 
158/2020-160-OST/4 ze dne 21. 12. 2020 se 
platnost dokladů (řidičský průkaz, průkaz 
profesní způsobilosti řidiče), kterým skonči-
la platnost v období 1. 9. 2020 až 31. 3. 2021, 
prodlužuje o 6 měsíců (např. ŘP platný 
do 10. 11. 2020 se považuje za platný do 
10. 5. 2021).

Tímto stanoviskem jsou dotčeny i doklady, 
kterým skončila platnost v době od 1. 2. 2020 
do 31. 8. 2020, jimž je prodloužena platnost 
o 7 měsíců (např. ŘP platnému do 1. 3. 2020 se 
platnost prodloužila do 1. 10. 2020 a následně 
ve smyslu výše uvedeného stanoviska se na něj 
pohlíží jako na platný po dobu dalších 6 měsí-
ců – do 1. 4. 2021).

O jaké poradenství se jedná?
Poradna psychologa
Unie pečujících
Diakonie Svítání
Cvičení paměti pod vedením zkušené-
ho lektora p. Choury
Poradna etopeda
Práh – nabízí lidem s psychotickým 
onemocněním pomoc a podporu při 
jejich začleňování do běžného života













Celsuz – dluhová poradna
Skleněnka – pěstounská péče

Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši pří-
zeň v roce 2020 a v roce 2021 Vám přeje-
me hodně zdraví, spokojenosti, osobních 
úspěchů a těšíme se na další spolupráci. 

Vaše Komunitní centrum Židlochovice





Komunitní centrum Židlochovice 
je na základě rozhodnutí vlády ČR uzavřeno
Pokud ale potřebujete pomoc, poradenství je po předchozí telefonické domluvě 
možné (tel.: 737 748 410).

Oznamujeme občanům, že mají možnost ukládat použité vánoční stromky na 
sběrný dvůr na ulici Topolová. 

Občané, kteří nemají možnost stromky odvést na sběrný dvůr, je mohou uložit 
ke kontejnerovým hnízdům po celém městě. Odsud budou stromky průběžně 
odváženy vozidly technické čety města.

Neodhazujte prosím stromky volně na veřejná prostranství.   
Děkujeme.

Sběrný dvůr Židlochovice,  Topolová 908

pondělí 15.00–18.00

úterý ZAVŘENO

středa 10.00–11.30 12.30–17.00

čtvrtek   8.00–11.30  12.30–17.00

pátek   8.00–11.30 12.30–18.00

sobota   9.00–13.00

    
Adresa: Topolová 908, Židlochovice  
Správce: Libor Kafka, tel.: 734 874 623

oznámení

Úřední hodiny Městského úřadu Židlochovice platné do 22. ledna 2021
Na základě usnesení vlády platí:
Návštěvu je nutno si PŘEDEM OBJEDNAT. Pro telefonické objednávání na odbor dopravy volejte mimo úřední hodiny. Klienti 
budou obslouženi a jejich žádost bude vyřízena pouze po předchozí telefonické či e-mailové domluvě s určeným pracovníkem daného 
odboru. Všechny telefonické a e-mailové kontakty najdete v sekci Kontakty.
Úřední hodiny pro veřejnost (pouze po objednání):
Pondělí:   8:00–17:00 h 
Středa:     8:00–17:00 h

Klienti jsou povinni dostavit se, v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni ochrannými pomůckami (rouška, rukavice). Klienty si 
budou vyřizující osoby osobně vyzvedávat před budovou úřadu.

oznámení
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 16. prosince 2020
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

nepodat žádost o dotaci z programu 
Interreg projektu ATCZ265 Via Praeterita 
(záměr výstavby Archeoparku) z pozice 
lead partnera.

ZM schvaluje:
rozpočet pro r. 2021 v rozsahu 
paragrafového znění (závazné ukazatele) 
a schvaluje střednědobý výhled pro roky 
2021–2025.
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým 
organizacím v celkové výši 950 tis. Kč, 
500 tis. Kč na opravy fasád a 200 tis. Kč na 
spolufinancování sociálních služeb. 

ZM rozhodlo:
prodat byt č. 651/12 v domě č. p. 651, 
na Sídlišti Družba za kupní cenu 
2 639 990,– Kč.
prodat byt č. 234/4 v domě č. p. 234 
v areálu bývalého cukrovaru za kupní 
cenu 4 302 598,– Kč.

ZM projednalo a vydává:
dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/
2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), změny č. I a č. III územního 
plánu Židlochovice jako opatření obecné 
povahy č. j. 2/2020. 











JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

ZM vydává:
Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2020, 
kterou se mění Příloha č. 1 Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2019, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

ZM rozhodlo:
přijmout darem pozemek p. č. 2728/28 
v k. ú. Židlochovice. Jedná se o lesní 
pozemek v Pastviskách.

ZM schvaluje:
dotační program na podporu zájmových 
činností ve městě Židlochovice pro rok 
2021.

ZM schvaluje:
dotační program pro poskytnutí a použití 
finančních prostředků na rekonstrukci a 
opravy fasád domů na nám. Míru ve městě 
Židlochovice pro rok 2021.

ZM schvaluje:
dotační program pro poskytnutí a použití 
finančních prostředků z Programu na 
rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí 
ve městě Židlochovice v roce 2021.

ZM rozhodlo:
směnit pozemky p. č. 1179/18, 1179/19, 
1179/22, 2210/87, 2210/100, 2210/101, 
2210/143, nacházející se v k. ú. 
Židlochovice, ve vlastnictví města 
Židlochovice, za pozemky p. č. 1163/16, 













1163/19, 1163/20, 1164/3, 1164/4, 
1179/29, 1179/28, 1179/32, 2728/27, 
2728/48, 2728/43, 2728/82, 2728/76, 
2728/65, 2250/23, 1695, 1698, 2285/9, 
patřící společnosti Cezava a. s. Blučina, 
Blučina 627, 664 56 Blučina, IČ: 63471396, 
z důvodu rozvoje města Židlochovice.
Náklady spojené se směnou ponesou 
smluvní strany rovným dílem.

ZM pověřuje:
starostu města Židlochovice Ing. Jana 
Vitulu přistoupit do „Paktu starostů a 
primátorů týkajícího se otázek klimatu 
a energetiky“ a přijmout s tím spojené 
závazky uvedené v příloze „Dokument 
o závazcích“.

RM 18. prosince 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o podání návrhu v rám-
ci soutěže Udržitelná čtvrť Chytré Líchy 
s těmito uchazeči, kteří podali nabídky:

nabídka č. 2.: MS plan s. r. o.
nabídka č. 12.: Ing. arch. Dalibor Borák
nabídka č. 13.: PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s. r. o.
nabídka č. 15.: Pelčák a partner architekti
nabídka č. 20.: KOGAA studio s. r. o.

RM jmenuje:
ke dni 1. 1. 2021 Mgr. Karolínu Staňkovou 
vedoucí odboru vnitřní správy Městského 
úřadu Židlochovice.

















oznámení

POPLATKY NA ROK 2021

Poplatek za psa
Splatnost do 31. 3. 2021

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
osoba, která je považována za závislou na pomoci fyzické osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu 
ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které 
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Sazby poplatků:
900 Kč, pokud je pes chován v bytovém domě, za druhého a každého 
dalšího psa 1 200 Kč
650 Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům, za druhého a každé-
ho dalšího psa 900 Kč
200 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, za každého dalšího 
psa téhož držitele 250 Kč

Upozorňujeme na povinnost  čipování psů.









Poplatek za svoz odpadu
Splatnost do 31. 3. 2021 nebo čtvrtletně – SIPO

Sazba 600 Kč/osoba/rok
Sleva 200 Kč pro osoby přihlášené do třídění odpadu = 400 Kč /
osoba/rok

Povinnost uhradit poplatek mají:
fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, cizinci s povoleným trva-
lým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní a vlastní-
ci bytu nebo rodinného domu, kde nemá nikdo hlášený trvalý 
pobyt.
Osvobození jsou poplatníci, kteří nepobývají min. 8 měsíců na úze-
mí města. Poplatníci jsou však povinni ohlásit vznik a zánik poplat-
kové povinnosti správci poplatku do 15 dní.
Dále je osvobozen na základě žádosti nezletilý poplatník (dítě), 
který v příslušném roce nedosáhl věku 18 let a má minimálně dva 
sourozence mladší 18 let, se kterými žije ve společné domácnosti.
K osvobození 3. dítěte do 18 let je potřeba doložit žádost a o osvo-
bození si požádat každý rok znovu.













Platbu lze provést:
Na účet č. 19-2027059319/0800 – jako variabilní symbol uveďte číslo domu, do textu  ODPADY, počet osob a jméno. 
Zároveň zašlete avízo na mail iva.brutenicova@zidlochovice.cz, kde uvedete za koho platíte, abychom platbu spolehlivě identifikovali.
Nebo osobně na pokladně Městského úřadu Židlochovice, Nádražní 750 v úředních hodinách. 

Formulář žádosti o slevu aj. naleznete na webových stránkách města v článku Poplatky na rok 2021. 
Formuláře lze odevzdat osobně či e-mailem na jana.cumova@zidlochovice.cz.
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Člověk ve svém životě musí udělat spous-
tu důležitých rozhodnutí, která mohou 
ovlivnit jeho život, a je jenom na něm, jak 
se zachová...

Jedno rozhodnutí čekalo i mě. Mám 
podat přihlášku na gymnázium, nebo rad-
ši ne? Když jsem ji ale poslala, věděla jsem, 
že už nemohu couvnout. Že už není cesty 
zpět. Pak jsem jen netrpělivě čekala, jak vše 
dopadne. Jakmile jsem se dozvěděla, že mě 
opravdu přijali, skákala jsem radostí skoro 
až do stropu. Zároveň jsem ale věděla, že se 
v mém životě ledacos změní. Už to nebude 
takové jako na základce, nikdo mě za ručič-
ku vodit nebude. Čeká se ode mě samostat-
nost, svědomitost, pracovitost a všechny ty 
nejlepší vlastnosti člověka.

Celé prázdniny mi v hlavě hlodala myš-
lenka. Jaký bude kolektiv? Najdu si kama-
rádky? Co když budou učitelé přísní? Třeba 
se mi tam nebude vůbec líbit...

V září se ale všechny moje obavy rozply-
nuly. Asi po týdnu jsem našla tu nejlepší 
kamarádku. Kolektiv ve třídě také není 
k zahození. Učitelé se prozatím snaží víc, 
než je zvykem. A ty nejlepší vlastnosti? Na 
ty mám ještě do oktávy čas.

Adéla Guňková

Vybrali jsme ze školního časopisu DALEKOHLEDím: První dny na nové škole
Všichni si jistě pamatujeme, jaké to bylo, když jsme přišli na úplně novou a jinou školu. Měly to letošní primánky gymnázia stejně jako 
vy? Jejich pohled na první dny na naší škole najdete níže. Příjemné čtení.

Jako úplně první mě na Gymnáziu 
Židlochovice zaujala krásná budova školy a 
veliká zahrada, když jsme projížděli kolem 
s rodiči. O to větší byla moje radost, když 
jsem byla přijata ke studiu na této škole. 
Hned první den se mi zalíbil i interiér 
školy.

Postupně poznávám své nové učitele, kte-
ří jsou mnohem náročnější a „tvrdší“, než 
učitelé na základní škole, které jsem měla, 
ale jsou příjemní a působí na mě dobrým 
dojmem.

Hodně fajn jsou i mimoškolní aktivi-
ty, jako konverzační kroužek z angličtiny. 
Velikým zážitkem pro mě byl adaptační 
kurz, kde jsme měli možnost se společ-
ně s novými spolužáky lépe poznat. Jsem 
ráda, že nám to vyšlo ještě před zahájením 
distanční výuky.

Ema Vymazalová

V září jsem přestoupila ze základní ško-
ly Opatovice na naše gymnázium. Byla to 
pro mě velká změna a musím přiznat, že 
příjemná. To, co se mi velmi líbí, je vstříc-
nost a pomoc všech učitelů. Výuka zde je 
daleko podrobnější a zajímavější než na 
bývalé škole. Dále se mi na nové škole líbí 
rozmanitost témat, která probíráme. Tro-
chu mi vadí přecházet na výuku výtvarné 
výchovy do budovy sokolovny, protože 
ztratíme určený čas na kreslení, vyrábění 
atd. V současné době při distanční výuce 
mi velmi chybí kontakt s mými kamarády 
a našimi učiteli.

Klára Hlavatá

Knihovna  vstoupila do nového roku s novým knihovnickým systémem Tritius.
Ten umožní přesunout  knihu z police přímo do vašeho čtenářského konta

Vážení čtenáři, 
i když je knihovna kvůli vládním opatře-

ním opět uzavřená, uvnitř knihovny nezahá-
líme. Díky tomu jste tak mohli zaregistrovat 
už před vánočními svátky jednu z největších 
novinek. Jedná se o zavedení moderního 
knihovního systému s názvem Tritius. Mno-
zí z vás si už z domova vyzkoušeli jeho funk-
ce a snadno se zorientovali ve zbrusu novém 
vyhledávacím prostředí. Pro ty z vás, kteří se 
s ním teprve hodláte seznámit, jsou určeny 
základní informace o jeho fungování, včet-
ně upozornění na jeho nové možnosti, které 
budete využívat nejčastěji. A proč jsme se 
rozhodli přikročit k razantní změně?

Automatizovanému výpůjčnímu systému 
Clavius, na který jste byli zvyklí od roku 
2009, končí stávající podpora a je celore-
publikově nahrazován novými knihovními 
systémy. Když k tomu připočteme zastaralé 
počítačové vybavení naší knihovny, nebylo 
jiné řešení.  Proto byl zvolen Tritius, který 

Městská knihovna
kolektiv knihovnic

je nástupcem dosluhujícího Clavia, nejroz-
šířenějšího knihovního systému v ČR. Poří-
zení jeho licence včetně doplnění počítačové 
techniky bylo částečně hrazeno z dotace pro-
gramu VISK 3 Ministerstva kultury ČR. Tím 
bylo dosaženo aktuálních požadavků na sys-
tém nové generace, zajištění kompatibility 
s nejnovějšími technologickými parametry 
a zároveň zachování kontinuity stávajících 
služeb, včetně uživatelských nároků na on-
line knihovnické služby. 

Ale teď už k praktickým příkladům. Mezi 
nejvyužívanější úkony patří vyhledávání 
v on-line katalogu. Tritius  má jinou grafic-
kou podobu i nové funkce:

VYHLEDÁVÁNÍ
Základní – zadejte hledaný požadavek 
(název, autora, téma) do řádku Vyhledá-
vání – stiskněte tlačítko HLEDAT – zob-
razí se knihy co nejvíce se blížící vašim 
požadavkům – klikněte na název vybra-
né knihy – zobrazí se detailní informace 
o knize – můžete si ji rezervovat nebo 
objednat
Pokročilé – umožňuje vyhledávat podle 
názvu, autora, tématu a klíčových slov
Kombinované – umožňuje vyhledávat 
dokumenty podle více kritérií najednou

a.

b.

c.

pokračování na straně 6 >>
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 NOVINKY V KNIHOVNÍM FONDU
V horní liště katalogu klikněte na NOVINKY. Do kolonky POČET 

DNŮ zadejte stáří novinek, zvolte druh dokumentu a stiskněte tla-
čítko HLEDAT. Zobrazí se nové knihy v naší knihovně, které můžete 
řadit podle nejrůznějších kritérií (datum vložení, název, autor, rok 
vydání) – klikněte na název vybrané knihy a zobrazí se detailní 
informace o knize – můžete si ji rezervovat nebo objednat. 

REZERVACE/OBJEDNÁVKA 
DOKUMENTU

Pro uskutečnění rezervace či objednání dokumentu je nutné přihlá-
sit se do svého čtenářského konta.

Vyhledejte požadovanou knihu a klikněte na tlačítko ZÍSKAT

Potvrďte „Odložit z poličky“ nebo „Rezervaci“     

1.

2.

 Objeví se informace, že váš požadavek byl přijat a knihu si můžete 
vyzvednout. Dále můžete pokračovat zpět do Vyhledávání, na 
Detail knihy nebo do sekce Moje objednávky, kde si můžete ověřit, 
které knihy máte objednané.

ČTENÁŘSKÉ KONTO
Přihlášení

Přihlášení do čtenářského konta provedete zadáním čísla čtenáře 
nebo e-mailové adresy a hesla.

Správa čtenářského konta
Po kliknutí na své jméno můžete spravovat a nahlížet do svého 

čtenářského konta. Můžete si změnit své heslo, prodlužovat výpůjč-
ky, kontrolovat rezervace a poplatky.

Nastavení čtenářského konta
Lze zvolit jazyk, typ výpisu výsledků, oblast prohledávání nebo 

barevný vzhled.

Prodloužení výpůjček
Čtenářské konto – Moje výpůjčky
Prodloužit můžete všechny dokumenty najednou (Prodluž vše) 

nebo každou knihu jednotlivě (Prodluž v příslušném řádku knihy). 
Knihu nelze prodloužit, pokud je rezervována jiným čtenářem, nebo 
jste si ji již sami 3x prodlužovali.

Vážení čtenáři, z důvodu uzavření knihovny vám můžeme případné 
další informace k novému systému poskytnout pouze telefonicky. 
Vypůjčit si můžete knihy jen předem objednané či rezervované        
e-mailem, telefonicky, on-line katalogem. Objednané dokumenty 
vám předáme po zazvonění ve dveřích knihovny. Vypůjčené knihy 
vracejte do bibliopřepravky. Děkujeme za pochopení.

3.

>> pokračování ze strany 5
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Zemřel Mgr. Karel Vavřík, židlochovický patriot a historik

Dne 5. prosince 2020 nás opustil po krát-
ké těžké nemoci Karel Vavřík, dlouhole-
tý redaktor Židlochovického zpravodaje. 
Ačkoliv se narodil v Ivančicích, studoval ve 
Znojmě, v Olomouci a v Brně, pracoval jako 
učitel ve Velkých Albrechticích a v Mirosla-
vi a později i v Židlochovicích, můžeme ho 
považovat za velkého židlochovického patri-
ota. Neúnavně studoval materiály o našem 
městě, navštěvoval badatelny v Rajhradě a 
v Brně a publikoval množství vlastivědných 
článků a knih.

Obohacovala ho úzká spolupráce s JUDr. 
Miloslavem Jurákem, se kterým udržoval 
kontakt až do jeho úmrtí.

Byl nekompromisním bojovníkem za 
svobodu a demokracii. Pro nesouhlas se 
vstupem vojsk Varšavské smlouvy v roce 
1968 přišel o místo ředitele v základní škole 
v Loděnicích. V roce 1971 získal místo na 

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Vlastivědný spolek

ZŠ v Židlochovicích, kde na něj byl zejména 
v sedmdesátých letech činěn značný nátlak, 
aby rozvázal pracovní poměr a aby odešel ze 
školství. Ve škole však setrval. 

Po 17. listopadu 1989 se přihlásil v Brně 
do Občanského fóra. Byl spoluzakladatelem 
OF v Židlochovicích. V roce 1990 se zařadil 
mezi rehabilitované učitele, kteří byli v době 
normalizace poškozeni. Od 1. srpna začal na 
základě výběrového řízení působit ve funkci 
školního inspektora v České školní inspekci. 
Tuto funkci využil i pro město Židlochovi-
ce, kdy se mu po mnoha jednáních podařilo 
prosadit zřízení zdejšího gymnázia. 

V roce 1953 se stal členem Pěveckého 
sdružení moravských učitelů, kde strávil 
50 let. 

Životní vášeň Karla Vavříka, kterou 
byla židlochovická vlastivěda, vyvrcholila 
založením Židlochovického vlastivědného 
spolku v roce 2012. Pravidelnými příspěvky, 
diskuzemi a přednáškovou činností velice 
přispěl k úspěšnosti našeho spolku.

Čest jeho památce!

Publikační činnost z historie Židlochovic: 
Židlochovice na starých pohlednicích, 
2003
Židlochovický kostel Povýšení sv. Kříže, 
2008
Ozvěny věků a dní, dějiny Židlochovic 
v letopočtech, 2013, spoluautoři: M. Cvrk, 
P. Wendsche

S úctou,  současná redakce Zpravodaje







Vítěz soutěže Lovci perel / foto: B. Pavková

Vítězkou výtvarné soutěže pro nejmenší 
děti se stala Veronika Ovečková s obrázkem 
Duhový drak v oblacích. V kategorii volné 
tvorby pro mladší děti vyhrál David Novák 
s koláží Labyrint světa a ráj srdce a v kate-
gorii pro starší děti zvítězil Pavel Oprchal 
s prací Evropa v obrazech. V literárních 
kategoriích, které byly rozděleny podle tříd, 

se na 1. místech umístily Anna Feitlová 
s básničkou Moje škola snů, Klaudie Skúpá 
s povídkou Svět, na který si nikdo nevzpo-
mene a Michaela Oprchalová se záhadným 
příběhem Výlet do Lešna. I když nemohlo 
proběhnout slavnostní vyhlášení výsledků 
v knihovně, podařilo se nám všem vítězům 
i dalším oceněným předat diplomy a odmě-
ny. Naši soutěžící se prosadili i v krajském 
kole, kde M. Oprchalová obsadila celkově 
ve své kategorii 1. místo a A. Feitlová získa-
la 2. místo. Gratulujeme.

Soutěž Jižní Morava čte už zná vítěze

Městská knihovna Židlochovice se již popáté zapojila do projektu Jihomoravského kraje na podporu čtenářství s názvem Jižní Morava 
čte, tentokrát na téma „Svět v obrazech“, které bylo zvoleno k výročí 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského.

Bohumila Pavková
Městská knihovna

Moje škola snů by byla,
kdybych v zemi koní žila.
Rostlo by tam trávy dost,

všem koníkům pro radost.
Učitelé Kentauři 

s úsměvem vždy na tváři
učili by poníky i ty luční koníky.

Prohánět se po louce 
a napít se v potoce.

Já seděla bych někde vzadu,
s jednorožci uzavírala řadu.
Proměnit se někdy v koně,

to by bylo něco pro mě.

Moje škola snů
Vítězná práce v literární kategorii 

Anna Feitlová, 7 let

LOVCI PEREL
Současně jsme také ocenili všechny 

účastníky celoročního projektu Lovci perel, 
kdy se vybrané dětské knížky stávají perlo-
rodkami a přinášejí svým čtenářům zisk 
v podobě perel, které si děti navlékají na 
drátky přímo v knihovně. V letošním roce 
lovilo perličky v knihovně 33 dětí, které 
celkem přečetly 272 knih. Nejúspěšnějším 
lovcem se stal Lukáš Mutl, který přečetl 
23 knih.

K. Vavřík v soukromí / foto: M. Špiříková
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Právě sedíme v útulné místnosti Měst-
ského vlastivědného archivu v jednom 
ze dvorů Komenského ulice, tedy v místě 
Vašeho dlouholetého působiště. Jak jste se 
k této práci vlastně dostal? 

Když jsem byl místostarostou ve volebním 
období 1994–1998, tak mě tenkrát napadlo, 
že by se mohl shromáždit soubor dochova-
ných fotografií a materiálů o Židlochovicích, 
který by do budoucna mohl být základem 
pamětní síně či lépe muzea. Do roku 1989 
tady kromě sokolovny prakticky nebyla 
budova, kde by se dala provozovat kultura. 
Když jsme shromáždili dost materiálů, zří-
dili jsme s tehdejším tajemníkem Josefem 
Kratochvílem tuto místnost, kde jsem archi-
válie třídil a značil. V úvahu padaly i prosto-
ry Švestkova domu (v ulici Strejcův sbor), 
ovšem nenašel se vhodný projekt, který by 
financoval nákladnou rekonstrukci za 20 
milionů korun. Vymyslel jsem název Vlas-
tivědný archiv, aby se odlišil od úředního 
archivu, který má pevně stanovená pravidla. 

Ačkoliv nejste židlochovický rodák, žije-
te v našem městečku již jednašedesátým 
rokem. Kde jste působil předtím a jaké je 
Vaše původní povolání?

Vystudoval jsem učitelství pro národní 
školy v letech 1952–1956 v Brně. Nastoupil 
jsem do Města Albrechtice na severní Mora-
vě jako učitel na základní škole. Tehdy mě 
přivítal ředitel a říkal: „Tak člověče, kde bys 
tak mohl bydlet? Tady je světnice, ale prázd-
ná. To by šlo.“ No a už to jelo. Někdo půjčil 
postel, někdo skříň a takhle jsem si to vybavil. 
Později jsem šel na vojnu a poté jsem nějaký 
čas učil na základní škole Krnov-Kostelec a 
taky ve Vranovicích. Člověk „byl přidělen na 
okres“ a dostal pevně dané pracovní místo, 
nemohl si vybírat. 

V roce 1960 jsem přišel do Židlochovic a 
nastoupil jsem na základní školu v Komen-
ského ulici. Mimochodem právě sedíme 
v bývalé sborovně, tohle vše patřilo k základ-
ní škole a v tomto traktu jsem učil své třídy. 
V našem městě jsem učil do roku 1969. Stal 
jsem se zástupcem ředitele a později ředi-
telem. Po okupaci v osmašedesátém roce 
jsem ale při kádrových prověrkách vyjádřil 
nesouhlas se vstupem vojsk na naše území a 
byl jsem zbaven funkce. I nadále jsem ovšem 
zůstal ve školství, učil jsem matematiku a 
výtvarnou výchovu. Školní inspektor mi dal 
na výběr, kam chci být přeložen, vybral jsem 
si Modřice, kde jsem sloužil 25 let. 

Také jsem po celou dobu byl předse-
dou osvětové besedy – pořádali jsme velké 

množství přednášek, zájezdů, besed a výstav 
v Židlochovicích. 

Po sametové revoluci jste se velmi aktiv-
ně zapojoval do občanského života – byl 
jste jedním ze zakladatelů Občanského 
fóra v Židlochovicích, později předseda 
místního sdružení ODS a na jedno volební 
období dokonce i uvolněným místostaros-
tou. Jak hodnotíte s odstupem času tuto 
činnost? 

Občanské fórum byla politická nezbytnost 
– hybatel, který umožnil změnu poměrů 
ve městech a obcích. Mělo sídlo v Přichys-
talově domě (první dům zprava nahoře na 
náměstí – Rajmund Přichystal zde měl kolo-
niál za Rakouska a první republiky). Funkce 

Archivář, malíř, historik i učitel: Pan Eduard Vyhlídal

Jednou z nejzajímavějších osobností našeho města je bezesporu pan Eduard Vyhlídal, všestranně zaměřený člověk a znalec regionál-
ních dějin, který za svůj život vykonal pro Židlochovice mnoho dobrého. Jeho zajímavý život si nyní přiblížíme.

Vít Funk
redakce Zpravodaje

místostarosty umožňovala nasbírat spoustu 
zkušeností pro pozdější fungování v městské 
samosprávě. 

V rámci Vašeho mandátu jste byl i oddá-
vajícím na radnici. Vzpomenete si na 
nějakou vtipnou či neobvyklou příhodu 
ze svatebních obřadů, která Vám utkvěla 
v paměti?

Utkvělo mně to, že jsem oddával svoje 
bývalé žáky z Modřic, a hned dva páry. Takže 
jsem oba snoubence dobře znal. Zažil jsem 
také, že přede mě předstoupil pár a ženich 
byl oblečený takříkajíc proti času – měl na 
sobě žaket a cylindr. 

Eduard Vyhlídal při rozhovoru ve vlastivědném archivu / foto: V. Funk

Radnice v kresbě E. Vyhlídala

pokračování na další straně >> 
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Židlochovický most v kresbě E. Vyhlídala

Jednou z Vašich vášní je kreslení a malo-
vání. Na mnoha výstavách mohli návštěv-
níci obdivovat zachycení krajiny na Žid-
lochovicku. Jaké jsou Vaše další motivy? 
Hledal jste vždy inspiraci v přírodě nebo 
jste tvořil spíše z pohodlí domova? 

Já jsem výtvarně tvořil prakticky od dět-
ství. Výtvarné umění mě vždy zajímalo, cho-
dil jsem jako student v Brně po výstavách 
a galeriích. Vyústilo to v mou aprobaci pro 
výuku výtvarné výuky. Mě zajímala vždy 
tvář přírody – ideálně kopcovitá a zvlněná 
krajina. Zamilovaným regionem je pro mě 
Českomoravská vrchovina; z ní jsem udělal 
nejvíce obrázků. Dodnes jsem této výtvarné 
linii věrný. Neměl jsem nikdy snahu zobra-
zovat lidskou figuru či portrét.

Výtěžky z Vašich prodejních výstav vždy 
věnujete na charitativní účely, což je chvá-
lyhodné. Máte v plánu nějakou další výsta-
vu v dohledné době? 

To je pravda, hodně výstav bylo v Židlo-
chovicích i v Rajhradě, nějaké v Modřicích 
a Brně. Ale žádné další v dohledné době 
nemám v plánu. 

Vaším dalším velkým koníčkem je histo-
rie – ať už je to publikační činnost v rámci 
Židlochovického vlastivědného spolku, 
tematické výstavy, historické seriály pro 
regionální televizi, nebo nesčetné články 
v místním Zpravodaji. Měl jste pozitivní 
vztah k historii již jako školák?

Měl a chtěl jsem historii dokonce studovat, 
jenomže pro její rozsáhlost a další důvody 
jsem od toho upustil.

Kam se podle Vás Židlochovice posunu-
ly za posledních 50 let? Změnila se nějak 
mentalita místních obyvatel?

Židlochovice se určitě posunuly po strán-
ce životního prostředí a vizuality k nevída-
ným výšinám. Jsem přesvědčen, že kdyby 
lidé měli možnost vidět naše město na přelo-
mu 19. a 20. století, vůbec by jej nepoznávali. 
Dnes se fantasticky snížila prašnost, zvýši-
lo se množství zeleně, vzhled ulic je lepší a 
fasády jsou nové. Nejlépe je to vidět na foto-
grafickém seriálu pana Mgr. Tomáše Dratvy, 
který uveřejňuje ve Zpravodaji. Chodníky a 
silnice tedy ještě mají co dohánět, ale to jsme 
řešili už my a je to tvrdý oříšek. 

Mentalita lidí se musela změnit vzhledem 
k tomu, že Židlochovice už jsou generačně 
vyměněny. Je tu nebývalé množství přistě-
hovalců, díky kterým město omládlo. Je 
tím zaručen zdravý vývoj města, proto by se 

mělo usilovat o získání nových pracovních 
příležitostí. 

Chtěl byste něco vzkázat mladým 
zájemcům o regionální politiku a historii? 

Aby se mladí zajímali o politiku. Mají-li 
mít Židlochovice zajištěnou budoucnost, 
podmínkou je zájem mladých lidí. Zájem 
lidí, kteří se zodpovědně staví k budoucnosti 
svých dětí, které tu vychovávají. Místní his-
torie není zbytečná záležitost – člověk, který 
neví, co bylo předtím, než žil v Židlochovi-
cích, není schopen alespoň přibližně vytvo-
řit představu, jak by mělo město vypadat 
v budoucnu. Taky pak nevnímá ten pocit 
sounáležitosti, tedy to, že někam patří.

>> pokračování z předchozí strany

Historicky první online přednáška v nabídce služeb knihovny
Sarajevo – Židlochovice – Island: 20:00. Začínáme!

Je 10. prosince večer. Pocity jako před 
startem závodu F1. Vydaří se historicky prv-
ní online přenos přednášky židlochovické 
knihovny? „Přijdou“ návštěvníci?

Cestopisné promítání o Islandu, jak ho 
neznáte, mělo kvůli koronavirovým opatře-
ním několikrát namále. Na poslední chvíli se 
rozhodujeme pro jedinou možnou variantu 
vyhovující podmínkám nouzového stavu 
– pro online promítání. Neubere ale mladé 
cestovatelce Viktorce Hlaváčkové nepřímý 
kontakt s posluchači na bezprostřednosti? 
Takové i jiné otázky se nám honí hlavou.

Iva Zichová
Městská knihovna

Pár dnů před naší premiérou se dozvídá-
me, že pro nás bude Viktorka vysílat až ze 
Sarajeva, kde pomáhá s přípravou nového 
centra pro migranty. A když v den D zjišťu-
jeme, že se aktuálně nachází na dvoudenním 
treku po albánských horách, je v nás malá 
dušička. Stihne se vrátit do civilizace před 
začátkem přenosu?

Nakonec přece jen vše klapne – těsně 
před 20. hodinou Viktorka posílá heslo, díky 
němuž dochází k propojení prvních účastní-
ků přednášky a přibývají další a další, až je nás 
celkem 45. Očekávané pěkné záběry Islandu 
doprovází vyprávění o tom, jak se Viktorka 
nechala najmout na farmu, poprala se s neče-
kaně tvrdými pracovními podmínkami a zís-
kala respekt u farmářů i kolegů. Dozvídáme 

se, jak se jí dařilo na gönguru, což je označení 
pro shánění ovcí na koních z dalekých past-
vin před blížící se zimou, a které místo bylo 
ideální k pozorování velryb.

Domluvená hodinka a kousek strávená 
v online prostoru nakonec uběhla jako nic 
a spokojené reakce, které následovaly hned 
vzápětí, nás přesvědčily, že se experiment 
s touto formou promítání vydařil. 

Všem čtenářům, kteří se nemohli online 
přednášky zúčastnit, můžeme už teď slíbit, že 
do knihovny pořídíme cestovatelčinu novou 
knihu Hory a nekonečno. Tentokrát se s ní 
vypravíme na hodně dobrodružnou cestu 
přes Kavkaz až ke Kaspickému moři a jsme si 
jistí, že to bude opět zážitek.
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Pár poznámek o Výhonku, věnci a vztahu k věcem

První je poznámka rodiče. Nejvíc jsem 
Výhonek ocenil, když jsem zjistil, že náš syn 
umí oškrábat brambory. Celkem dobře a 
celkem rychle. A pak o letní dovolené, když 
ušel skoro dvacet kilometrů bez kňourání 
a v tempu. Myslím, že díky téhle lesní škol-
ce umí i lézt na stromy, poznávat květiny, 
zatloukat hřebíky, rozdělávat oheň, sbalit se 
na výlet. Umí se dívat kolem sebe.

Druhá je poznámka manžela. Tím pro-
zrazuji svoji zaujatost, i když ty peníze za 
tu zodpovědnost... Když odchází do práce, 
vypadá spíš, jako by odjížděla na výpravu do 
hor. A když se vrací, nechává boty pod scho-
dy, protože připomínají obuv zemědělce. Má 
tam kamarádky, je na čerstvém vzduchu, 
hraje si na indiány nebo na horolezce, v létě 
se koupe v řece, denní limit kroků zdravého 
životního stylu splní hravě, celý rok pozoruje 
proměnu Kopce a k Vánocům si přeje hlavně 
funkční termoprádlo. Závidím jí nepokrytě.

Třetí poznámka pedagoga. Potkávám 
se s různými skupinami dětí, dospívajících, 
dospělých, stárnoucích. Každá má jiné kva-
lity a vyžaduje samozřejmě jiný přístup. Děti 
z Výhonku mají radost ze života, jsou zvída-
vé, pozorné, dokážou si sednout a naslou-
chat, zvládají respektovat nastavená pravidla. 
Jsou jak houby – nasávají informace i svět, a 
to ještě bez známek a ještě bez jeho rozdělo-
vání na předepsanou látku.

Čtvrtá poznámka faráře. Náš svět se 
teď také dost omezil na monitory, kamery, 
telefony. O to víc jsme na faře byli nadšení, 
když v adventu přišly děti z Výhonku. Nej-
dřív dlouhé rozvazování pohorek, svlékání 
oteplovacích kalhot, pak z batůžků vytáhnou 
termosky a barevné krabičky a navzájem si 
porovnávají svačiny. Kde jsou časy rohlíků 
v ubrousku? Měli jsme pro ně nachystaný 
příběh adventního věnce. Rozhovor o přá-
ních, darech, pak stínohra a nakonec si kaž-
dé dítě svůj vyrobilo. 

Ondřej Macek
Evangelická farnost Nosislav

Poznámka ještě adventní – ten příběh, 
který jsme jim vyprávěli a hráli. Evangelický 
farář Johann Hinrich Wichern (1808–1881) 
působil v Hamburku. Jednoho dne se už 
nemohl dívat na chudé děti v ulicích, vět-
šinou sirotky po utopených námořnících, 
a spolu s přáteli pro ně založil dům. Mohly 
zde žít „rodinným“ způsobem života, učit 
se, vzájemně se inspirovat i se vyučit řemes-
lu. Dlouho před Vánoci musel Wichern 
odpovídat na otázky, kdy už konečně budou 
svátky... Pro děti to byl jediný den, kdy něco 
dostávaly od bohatých příznivců – ovoce a 
nějaké obnošené oblečení. Pro usnadnění 
časové představy vymyslel adventní věnec. 
30. listopadu 1839 vzal staré loukoťové 
kolo od vozu. Čtyřmi provazy jej zavěsil ke 
stropu a umístil na ně čtyři velké bílé svíč-
ky (adventní neděle) a potom malé červené 
(podle každoročně měnícího se počtu dnů 

do Vánoc). V roce 1860 byl věnec poprvé 
obalen zelenými větvičkami.

A poznámka na závěr. Wichernův dům 
byl jednou z prvních moderních sociálních 
institucí v německých zemích a jeho zaklada-
tel platí nejen za vynálezce adventního věnce, 
ale i moderní diakonie. Smysl toho příběhu 
může být však ještě jiný. Doma docela čas-
to řešíme, jak předat našim dětem, že každá 
věc něco stojí, že jídlo, technika a oblečení 
nejsou samozřejmé, že ne všichni na světě se 
mají tak dobře jako my. Je to těžké. Příběhy 
nám v tom mohou pomoci. Proto má snad 
i smysl vyprávět ten o sirotcích z Hamburku 
a jejich věnci.

(Autor článku je farář Českobratrské církve 
evangelické v Nosislavi a manžel jedné z nej-
neohroženějších výhonkovských průvodkyň.)

Návštěva dětí na faře / foto: archiv Výhonku

Lukostřelci se utkali o pohár Tomáše Garrigue Masaryka

Historie lukostřelby sahá do dob 50 000 let 
před naším letopočtem. Obdiv a úcta patří 
lidem z doby dávné, kteří lovili lukem pro 
přežití. Počasí nehrálo žádnou roli ve výpra-
vě. Pokud bylo potřeba nasytit rodinu, tak 
se šlo lovit. Pohybem na čerstvém povětří si 
posilovali imunitu, která je tak potřebná pro 

Miroslav Ondrušík
3D lukostřelba

našince. Lidé se museli starat o své zdraví 
sami za pomoci bylinek, které většinou rostly 
poblíž. Například takový bodlák nebo jitro-
cel, který se nám zdají pouze jako okrasa, ale 
můžou vyléčit různé neduhy.

Jsem člověk akční a nerad sedím doma na 
zadku. V půli prosince jsem uspořádal luko-
střelecký turnaj, který se měl původně konat 
na začátku listopadu. Ovšem člověk míní, 
ale pán bůh mění, v tomto případě to měnil 
démon, jehož jméno není potřeba vzpomí-

nat, protože ho znají všichni, děti, dospělí 
i důchodci. Na lukostřelecký turnaj o pohár 
TGM potvrdilo účast 25 lukostřelců. Počasí 
nebylo vlídné, ale v porovnání s pravěkými 
lovci banalita. V kotlíku jsem uvařil vánoční 
punč, jehož vůni vítr nesl stovky metrů. Na 
trati bylo nachystáno 14 středověkých dis-
ciplín, jako Villem Tell s jablkem na hlavě, 
pohyblivá lávka nebo střelba štěrbinou na 

pokračování na další straně >> 
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Lukostřelecké klání o pohár TGM / foto: M. Ondrušík

maketu zvířete. Střelci byli rozlosováni do 
pěti skupin a úderem jedenácté hodiny zača-
ly padat první výstřely. I když teplota povětří 
byla lehce nad bodem mrazu, vánoční punč 
nás dokonale zahřál a my jsme se mohli 
věnovat přichystaným disciplínám. Trať byla 
po deštích rozmáčená, ale nám to nevadilo, 
pevná obuv to jistila. Ve skupinách panova-
la veselá nálada a každý se snažil nasbírat co 
nejvíce bodů. Turnaj byl rozdělen do dvou 
částí.  V první části turnaje stříleli lukostřelci 
o medailové umístnění na čtrnácti stanoviš-
tích v kategoriích děti, junioři, ženy a muži. 
V druhé části klání se soupeřilo o pohár 
Tomáše Garrigue Masaryka. Každý lukostře-
lec měl pouze jeden šíp. Střílelo se na rytíře 
vzdáleného 35 m. Rytíř měl štít, který mu 
chránil hrudník, vedle štítu bylo namalované 
srdce jako cíl velikosti jablka. Střelec, který 
se svým šípem trefí do srdce nebo bude srd-
ci nejblíže ze všech, vyhrává. Ovšem nesmí 
zasáhnout štít, ten automaticky lukostřelce 
vyřazuje z klání. 

Když jsme končili se střílením, mé hodinky ukazovaly deset minut před patnáctou hodi-
nou. Posbíral jsem výsledkové listiny a začalo se počítání. Napětí na střelnici by se dalo krájet. 
Po necelé čtvrt hodině jsme věděli, kdo jsou vítězi a kdo poražení. 

Byli jsme příjemně unaveni, nabrali jsme energii do dalších dní a naše imunita zase o něco 
víc posílila.

Za ptactvem v Židlochovicích: Datel černý – doktor lesa

Datel černý je největším druhem šplhavců 
vyskytujících se u nás. Areál jeho rozšíření 
zahrnuje celou Evropu s výjimkou britských 
ostrovů a na Apeninském poloostrově se 
vyskytuje pouze ostrůvkovitě. Východním 
směrem zasahuje areál jeho rozšíření paleark-
tickou část Asie včetně Japonska. Vyskytuje se 
také v horských masivech Turecka a v Himá-
lajích. Životním prostředím datla černého 
jsou především větší lesní celky, a to jak jeh-
ličnaté, tak i listnaté či smíšené. Vyskytuje 
se také v lužních lesích a za potravou občas 
zalétá i do menších lesíků či zahrad.

Zbarvení dospělých ptáků je jednobarev-
ně černé s výrazně světlým zobákem, samec 
má celé temeno hlavy červené, samice mají 
pouze malou červenou plochu v týle. Mladí 
ptáci mají spíše nahnědlou barvu, ale již lze 
odlišit samce a samici dle rozsahu červeného 
zbarvení hlavy. Při letu střídavě mává křídly 
s následným přiložením křídel k tělu, takže 
let působí těžkopádně. Za letu se ozývá pře-
rušovaným hrčivým hlasem, po usednutí na 
kmen většinou daleko slyšitelným klijé.

Tok datlů černých začíná v brzkém jaru, 
často již koncem února. Ptáci jsou hlasově 
velmi aktivní, samci hlasitě bubnují, k čemuž 
často využívají rezonující větve. Hnízdo je 
vždy v dutině, kterou ptáci sami vydlabají. 
Často těchto dutin během toku vydlabou či 
alespoň částečně vydlabou větší počet, jednu 
nakonec vyberou k hnízdění a následně ji 
používají po řadu let. Snůšku tvoří 3–5 vajec, 

MVDr. Pavel Forejtek
Židlochovice

ze kterých se po 14denní inkubaci líhnou sle-
pá a neopeřená mláďata. Vidět začínají kolem 
10. dne, po dvou týdnech jsou již dobře ope-
řena a hnízdo opouští ve stáří čtyř týdnů. Po 
celou dobu hnízdního vývoje je krmí oba 
rodiče výhradně živočišnou potravou. Také 
dospělí ptáci se živí téměř výhradně živočiš-
nou potravou, kterou představují především 
ve dřevě žijící druhy brouků včetně jejich 
larev a také různé druhy mravenců a jejich 
larev a kukel. K zachycení a vytažení hmyzu 
z chodbiček ve dřevě slouží specializovaný 
jazyk, který má prodlouženou kořenovou 
část a umožňuje tak proniknout do drobných 

hmyzích dutin a chodbiček. V zimě datel 
často navštěvuje kupovitá hnízda mravence 
lesního. Vzácně jsou v potravě datla černého 
zjišťována semena borovic či plody borůvek.

Datel černý patří mezi chráněné druhy 
ptáků, jeho vliv na snižování výskytu dřevo-
kazného hmyzu a především dřevokazných 
druhů mravenců je dlouhodobě známý. Větší 
počet dutin, které datli během svého živo-
ta vydlabou, umožňuje také hnízdění řadě 
jiných druhů ptáků. V okolí Židlochovic 
se s datlem černým můžeme setkat jak na 
Výhoně, tak také v lužních lesích kolem řeky 
Svratky.

Datel černý, doktor lesa / foto: P. Trávníček

>> pokračování z předchozí strany
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Učitelkou před 150 lety

V roce 2020 zažili lidé mnohých povolání 
nevídané změny spojené s pandemií korona-
viru – typické je povolání (nebo spíše poslání) 
učitele, který se musel vyrovnávat s úskalími 
distanční výuky a rotacemi tříd. Někteří kan-
toři možná pomysleli na to, že by se raději 
pomocí stroje času vrátili na skok do dřívěj-
ších klidnějších dob, např. o 150 let nazpět. 
Pojďme se tedy podívat blíže na to, jak se žilo 
českým učitelkám v 19. století.

Doba osvícenství v českých zemích klad-
la důraz na vzdělání – v očích osvícenských 
panovníků byla gramotnost obyvatelstva důka-
zem prosperity státu (navíc byla potřeba vrstva 
vzdělaných státních úředníků). Notoricky zná-
mý je patent Marie Terezie o povinné školní 
docházce pro děti od 6 do 12 let. Patent z roku 
1774 se ovšem v praxi zaváděl po celá deseti-
letí a v některých částech monarchie dokonce 
téměř sto let. O skutečně plošném fungování 
povinné školní docházky v českých zemích 
se dá mluvit až v 19. století, kdy se na školách 
vyskytují nejen mužští učitelé, ale i jejich žen-
ské kolegyně.

Z přibližně 321 tisíce žen žijících v českých 
zemích druhé poloviny 19. století jich pocházelo 
mnoho z měšťanských rodin. Zde byla jejich 
výchova omezena na tři budoucí domácí posty 
řádné manželky: starost o domácnost, výchova 
dětí a správné vystupování v manželství. 
Pokud zůstaly ženy svobodné, stávaly se 
z nich ošetřovatelky, společnice, méně často 
písařky. Především se ale věnovaly výchově 
dětí: nejprve před rokem 1848 působily jako 
soukromé učitelky měšťanských dívek (k tomu 
nepotřebovaly prokázat jakoukoliv kvalifikaci). 
Přelomovým se stal rok 1870, kdy se v Praze 
otevřelo dívčí pedagorium. To vzniklo na 
základě Hasnerovy reformy umožňující vznik 
dívčího učitelského ústavu a také příchod 
soukromých učitelek do veřejných laických 
škol, včetně těch chlapeckých. 

Uchazečky o studium musely být minimál-
ně 15 let staré, mít dobrou fyzickou kondici 
i požadovanou mravní bezúhonnost. Státní 
pedagoria končila maturitou, což dávalo mladé 
ženě úplnou kvalifikaci – do té doby nevídaný 
jev. Dále existovaly městské ústavy i soukromé 
ústavy řádových kongregací. Ženy uplatňující 
se v pedagogické činnosti se tak staly prvními 
ekonomicky nezávislými ženami v celé rakous-
ké monarchii (roku 1880 jen 0,2 % populace 
Rakouska-Uherska). Ovšem i toto číslo způ-
sobovalo protesty konzervativní rakouské 
společnosti, které vadila přítomnost ženských 
učitelek na chlapeckých triviálních školách a 
vyvážený plat učitelky a jejího mužského kole-
gy. Ačkoliv každá učitelka dostala povinně při-
řazeny dívčí ruční práce, nesouhlasili muži se 
stejným platem například z důvodu celibátu. Ti 
z něj vyvozovali, že učitelka nemusí živit rodi-
nu jako muž, a proto má dostávat menší plat.

Mgr. Vít Funk
Vlastivědný spolek

V celém problému se následně začaly 
angažovat přední české literátky a feministky 
jako Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská či 
Žofie Podlipská, které dokonce podaly petici 
českému zemskému sněmu. Za jeden ze stěžej-
ních úspěchů je považováno založení první-
ho dívčího gymnázia v rakouské monarchii 
Minerva na popud Elišky Krásnohorské. 

KAŽDODENNÍ ŽIVOT UČITELKY
První učitelky, které přišly na venkovské 

školy, se mnohdy nestačily divit stavu, v jakém 
se tamní školství nacházelo. Často se v nevyho-
vujících třídách špinaví a otrhaní žáci učili spí-
še výchově než znalostem. Dle státního naří-
zení nesmělo být ve třídě více než 80 žáků, což 
bylo v praxi směle porušováno. Navíc sociální 
postavení venkovských učitelek nebylo nijak 
valné. Kvůli nutnosti dodržovat celibát bydle-
ly samy, a tudíž se často potýkaly se samotou 
(uzavření manželství znamenalo ztrátu pra-
covní pozice – zákon o celibátu krátce platil 
i za první republiky). Toto vyhýbání se spo-
lečnosti se stalo předmětem kritiky vesnice, 
která se i tak dívala na učitelku skrz prsty. Za 
prohřešek bylo bráno, pokud se pedagožka stý-
kala s muži. Když si zase chtěla najít společnost 
vženském kolektivu, často na ni bylo pohlíženo 
jako na konkurentku. Tyto faktory se ještě mísi-
ly s konzervativním většinovým přesvědčením 
společnosti, že „žena patří do kuchyně“. 

Dalším všudypřítomným problémem bylo 
sehnání uspokojivého bydlení. Nezřídka uči-
telky bydlely ve svých třídách či u cizích rodin, 
kdy se navíc dělily o jídlo s nejchudšími žačka-
mi. Co se týče pracovního vypětí, učily v prů-
měru 24 až 27 hodin týdně. Do tohoto času se 
nepočítá výuka dívčích ručních prací a tělocvi-
ku. Ve volném čase se mohly učitelky vzdělávat 
nebo zdokonalovat ve hře na hudební nástroj, 
která se nezřídka stala zdrojem jejich vedlejších 
příjmů. Ty ostatně nebyly nijak valné, mnohdy 
byly navíc vypláceny učiteli v naturálních dáv-
kách. Výší učitelských platů se zabývaly nové 
učitelské zákony z roku 1870. Až tyto zákony 
zrušily dvě složky příjmů učitelů a učitelek: 
pevný a pohyblivý. Do pevného příjmu patři-
lo tzv. solarium, tedy stálá jednoroční výplata 
v hodnotě tří zlatých. Dále do pevných příjmů 
počítáme na solariu nezávislý školní plat. Ten 
tvořilo placení školného dětmi ze zaopatřeněj-
ších rodin. Spousta chudých dětí byla od škol-
ného oproštěna a mnohé další v den placení 
do školy raději ani nešly. Do pohyblivé složky 
příjmů učitelek je zařazována štola podělená 
s farářem, koleda nebo nejrůznější naturální 
dávky (obilniny, pivo, otop do třídy apod.). 

Na druhou stranu je třeba dodat, že obzvláš-
tě ve venkovském prostředí se někdy učitelský 
celibát nedodržoval, a i na potřebnou kvali-
fikaci se mnohdy zapomínalo, jak dokazují 
mnohé regionální výzkumy (viz seznam litera-
tury). Pokud se učitelky rozhodly po absolvo-
vání potřebného vzdělání zůstat v Praze nebo 
jiném velkém městě, musely se často spokojit 
s místem podučitelky. Získat stálé místo, tzv. 

definitivu, se zvláště v Praze ukázalo jako vel-
mi obtížné. Na druhou stranu díky tomu uči-
telky získávaly přehled o jednotlivých školách 
a jejich kvalitě.

Profese učitelky prošla v 19. století složitým 
vývojem, při kterém bojovala za lepší sociální 
postavení, uznání u mužů, platové zrovnopráv-
nění a možnost učit na chlapeckých školách. 
Tento boj můžeme přiřadit k šířícímu se femi-
nistickému hnutí v českých zemích. Ačkoliv se 
poměry učitelů a učitelek v 19. století zlepšo-
valy, do očí bijící byly často nevyhovující třídy 
se špatnými hygienickými podmínkami, ve 
kterých se mačkalo i více než 80 žáků. K tomu 
všemu si přičtěme nevalné sociální postavení 
a předsudky venkovské společnosti vůči učitel-
kám. Dnešnímu čtenáři nezbývá než smeknout 
před jejich pílí a snahou připravit děti na život 
či další studium.  

DUŠKOVÁ, Petra: Školství na Vysočině v druhé 
polovině 19. století. Diplomová práce. FF MU Brno. 

Brno 2015. 
LENDEROVÁ, Milena: K hříchu a k modlitbě. 

Žena v minulém století, Praha 1999. 
LENDEROVÁ, Milena: Ženské deníky jako 

pramen poznání mentality elit. In: Studie k sociálním 
dějinám 3, Kutná Hora – Praha – Opava 1999, 

s. 39–45. 
VIDLÁKOVÁ, Pavla – LENDEROVÁ, Milena: 

„…Skvrny něžného pohlaví“ aneb Soukromý život 
prvních učitelek v Čechách. In: Studie k sociálním 

dějinám 3, Kutná Hora – Praha – Opava 1999, 
s. 133–145. 

Leopold Hasner von Artha

Eliška Krásnohorská
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Hospodářská škola, před ní jeden z mnoha stánků hospodářské výstavy konané v roce 1929 / foto: archiv T. Dratvy

Budova gymnázia v květnu 2020 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
LOWELL – Dokonalý muž, 
TAYLOR – V bouři, KELLY – Světlo 
nad Londýnem, ROBERTS –
Magická chvíle, DE BLASI 
– Antonia a její dcery

Společenské romány
HANNAH – Samota, CLAYTON 
– Poslední vlak do Londýna, 
GIAMPIETRO – Nikdo neví, že
jsi tady, RILEY – Motýlí pokoj, 
JACHINA – Zulejka otevírá oči

Psychologické romány
KULICH – Bílá paní, FRINDT 
– Hanina hvězda, BROWNE 
– Vzorná chůva, BERRY – Andílek

Historické romány
ESCOBAR GOLDEROS – Děti 
s hvězdou, MONTAGUE – Tajem-
ství italské vily, GLOCKNER
– Prokletí rodu Auerspergů, 
BAUER – Zamilované královny

Romány českých autorů
HOŘAVA – Mezipřistání, HANI-
ŠOVÁ – Dlouhá trať, HORÁKOVÁ 
– Korálky z klokočí,
PILÁTOVÁ – Senzibil

Detektivní romány a thrillery
CARTER – Napsáno krví, NESBÖ 
– Království, BRYNDZA – Mlha 
nad Shadow Sands,
KAROLOVÁ – Zítřek ti nikdo nes-
líbil, KORELITZ – Mělas to vědět

Fantasy a sci–fi romány
RYAN – Volání vlka, PAOLINI 
– Spát v moři hvězd

Životopisy a autobiografické 
příběhy
MACKIN – Poslední rivalka Coco 
Chanel, EISEN – Poslední palác, 
BENEDIKT – Lady
Clementine, THUN–HOHEN-
STEIN – Tajemství osudu

Audioknihy
MLYNÁŘOVÁ – Dvakrát dole, 
jednou nahoře, BRYNDZA – Dív-
ka v ledu, KLÍMA – Šarlatán

Naučná literatura
KRÁL – Stopařův průvod-
ce zeměkoulí, HOLEČEK 
– Dotknout se nebe, VRÁBKOVÁ 
– Tajné tipy našich babiček, 
JAVOROVÁ – Ty jsi kněz navěky Vojtěch Matocha: Prašina, 

Prašina: Černý merkurit, 
Prašina: Bílá komnata

Napínavá trilogie nejen pro kluky a holky. Dobrodružství 
v temných uličkách v současném světě, přímo uprostřed Pra-
hy, které vám nedá spát, od prvních stránek až do samotného 
konce.pokračování na straně 15>>



Triv Interier s.r.o., IČ 03199843, Ernsta Macha 98/13, Brno Chrlice 643 00 

 
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ  

      
Stavební firma z Brna nabízí práci na HPP. 

 
NEVYŽADUJEME PŘEDCHOZÍ PRAXI, VŠE ZAUČÍME! 

 
Hledáme spolehlivé zaměstnance s ochotou pracovat a přiučit se novým věcem. 

 

Přijmeme zedníky, obkladače, tesaře, pokrývače, 
sádrokartonáře a další. 

 
Nabízíme:   

velmi dobré platební ohodnocení, pravidelnou pracovní dobu, volné víkendy,  
dopravu do zaměstnání, firemní oblečení, práci ve firmě rodinného charakteru,  

osobní přístup k zaměstnancům. 
 

V případě zájmu nás kontaktujte tel.: 604 194 026, triv.interier@seznam.cz 

ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

NÁBYTEK (sedačky, křesla, židle, taburety, ...)

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt o velikosti 3+1/4+1 v Židlochovicích a v okolí.
K nastěhování 3–6/2021. Bez RK. Tel.: 732 616 790.

Elektrikář – opravy, rekonstrukce.Tel.: 797 676 748.

Daruji radost a PĚKNÉ CHVÍLE S KOČIČKOU, která vám roz-
jasní nejen všední dny. VESELE A S NADĚJÍ DO NOVÉHO 
ROKU – telefon 720 499 951.







Zaregistrujte se do systému
Informování občanů pomocí SMS zpráv. 

Tento způsob komunikace město využívá především pro 
zprávy o změnách v dodávce energií, poruchách na elektric-

ké či vodovodní síti. Konkrétní SMS zprávy jsou rozesílány 
obyvatelům lokality, které se daná informace dotýká.

Jak se registrovat? 
Napište email na: renata.novakova@zidlochovice.cz, 

nebo osobně zajděte na Informační centrum 
a sdělte nám tyto informace:

Jméno, příjmení, telefonní číslo, ulice a číslo popisné.

pro pracoviště v Židlochovicích, na adrese Nádražní 56. 
 
Jedná se o jednoduchou manuální práci, která je vhodná 
pro muže i ženy všech věkových kategorií. Pracovní doba je 
časově flexibilní, je možné se domluvit i na práci v odpoledních 
hodinách dle vašich preferencí, lze i zkrácený úvazek.
 
Pro více informací volejte na telefonní číslo 723 624 778, 
kontaktní osoba – Jan Moudrý. 

Papírna Moudrý, s.r.o. 
hledá brigádníky na přebalování zboží

Tříkrálová sbírka 2021

Po dobu mimořádného opatření ve stupni pět probíhá 
Tříkrálová sbírka pouze online. 

Více informací na www.trikralovasbirka.cz.   
Děkujeme za příspěvky.

Sbírkový účet:  66008822/0800, účet Charity České republiky
Variabilní symbol: 777, konstantní symbol 379 (složenka) 

nebo 558 (bezhotovostní převod)
Specifický symbol: jakékoli číslo.

Příspěvky online je možné posílat do 30. dubna. 
Asistent sbírky Židlochovice: daniela.ticha@zszidlochovice.cz 

NEJDE ELEKTŘINA, NETEČE VODA…
NEMÁTE  INFORMACE ?
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1.                        

2.                        

3.                        

4.          B              

5.                        

6.                        

7.                        

Detektivní seriál A. Moskalyka: Četnické … 
Slavná fantasy trilogie Petera Jacksona: Pán … 
Hollywoodský oscarový herec 
Zapomnětlivý americký detektiv
Zlý kouzelník ze seriálu Arabela
Francouzský komediální herec Pierre …
Československý seriál z budoucnosti  

TAJENKA: Příjmení světově známé britské herečky, která byla idolem 50. a 60. let minulého 
století. Zazářila např. ve snímcích Prázdniny v Římě, Snídaně u Tiffanyho či My Fair Lady.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.)  

téma – filmy a seriály 

Nové knihy

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
SVĚRÁK – Mravenčí ukolébav-
ka, SEMELKOVÁ – Babi, kdy už 
přijde Ježíšek?, BARTÍKOVÁ
– Co se děje u vody, Medvěd 
Béďa zdobí dům

Pohádky
MALINSKÝ – Vánoční pohádky, 
ŘEZNÍČEK – Dědečkovy pohád-
ky, BERŠADSKÁ – Jak si
velká malá holčička upekla 
kouzelný den

Pohádkové příběhy
STRAKOVÁ – Eda, CIPROVÁ 
– Ema a jednorožec: Ztracené 
hříbě, POSPÍŠILOVÁ –
Vystrašený zajíček, HORÁČEK 
– Nový domek pro myšku

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
BONNIE – Internátní škola na 
Ostrově cikád, MATOCHA – Pra-
šina 3 Bílá komnata,
ROWLING – Ikebog, JAŠOVÁ 
– Psí dny, SPRINGER – Enola 
Holmesová

Humorné příběhy
KINNEY – Deník malého pose-
routky 15 Samá voda, MRÁZKO-
VÁ – Vtipy pro děti o
zvířatech, WALLIAMS – Nejhorší 
učitelé na světě, BŘEZINOVÁ 
– Vire, padni!

Fantasy a sci-fi příběhy
SEBASTIAN – Vládkyně kouře, 
GREEN – Hořící království, RIGGS 
– Sirotčinec slečny
Peregrinové 5 Ptačí sněm, 
FLANAGAN – Hraničářův učeň 
15 Ztracený princ

Literatura Young adult
STEWART – Jizvy jako křídla, 
BAUER – Lily a já

Komiksy
SMOLÍKOVÁ – S Komenským do 
komiksu, TELGEMEIER – Nervy, 
STEVENSON – Záleskautky 4 
Rozmary času, KOPL – Morgavsa 
& Morgana: Živelná měňavice

Naučná literatura
CLAYBOURNE – Překvapivé 
životy zvířat, ŠTARKOVÁ – Jak se 
dostat z maléru, HAŠOVÁ
TRUHELKOVÁ – Traktory, 
MAGRIN – Superhrdinové bez 
masky

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Víta Funka: filmy a seriály

ilustrace: Veronika Betášová 

Detektivní seriál A. Moskalyka: Četnické …
Slavná fantasy trilogie Petera Jacksona: Pán …
Hollywoodský oscarový herec
Zapomnětlivý americký detektiv
Zlý kouzelník ze seriálu Arabela
Francouzský komediální herec Pierre …
Československý seriál z budoucnosti 

TAJENKA: Příjmení světově známé britské herečky, která byla 
idolem 50. a 60. let minulého století. Zazářila např. ve snímcích 
Prázdniny v Římě, Snídaně u Tiffanyho či My Fair Lady.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: pankreas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tajemnice 
Městského úřadu 

Židlochovice 

vyhlašuje 
výběrové řízení 

pro obsazení 
místa: pracovník 

sociálně-práv-
ní ochrany dětí 

– kurátor pro 
mládež. 

Zájemci se mohou 
hlásit do 

20. ledna 2021. 
Více informací na 
stránkách města.

oznámení
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Adventní zastavení s řemeslem v areálu Komunitního centra / foto: R. Nováková

Mikuláš zvonil podkůvkami koní a projel městem / foto: M. Moudrá

Obchůzka lucek, spolek Kanava / foto: R. Ivičič

Adventní zastavení s řemeslem v areálu Komunitního centra / foto: R. Nováková

Adventní zastavení s řemeslem v areálu Komunitního centra / foto: R. Nováková

Obchůzka lucek, spolek Kanava / foto: R. Ivičič

Obchůzka lucek, spolek Kanava / foto: R. Ivičič

Mikuláš zvonil podkůvkami koní a projel městem / foto: M. Moudrá
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