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Přírodě blízká protipovodňová opat-
ření na Svratce

Firma Hydroprojekt seznámila na 
začátku listopadu starosty dotče-
ných obcí s připravovanou studií 
„Svratka II - přírodě blízká protipo-
vodňová opatření a obnova při-
rozené hydromorfologie a retenč-
ní kapacity toku a nivy v úseku 
od Rajhradu po Nosislav“. Tento 
projekt zadalo Povodí Moravy a 
má být fi nancovaný převážně z 
prostředků Evropské unie. Zpra-
covávaná plocha se nachází na 
katastrálním území obcí Rajhrad, 
Opatovice, Holasice, Vojkovice, 
Blučina, Židlochovice, Hrušovany 
u Brna, Unkovice, Žabčice, Přísno-
tice a Nosislav. 

Navrhovaná opatření jsou 
zaměřena zejména na dosažení 
následujících efektů:

obnovení přirozené kapacity 
nivy řeky a její schopnost zadržet 
povrchovou vodu v nezasta-
věných územích výstavbou 
vhodných protipovodňových 
opatření
obnovení přirozené periodicity 
rozlivů povodňových vod do 
říční nivy, zpomalení povrcho-
vého odtoku
omezení projevů plošné eroze 
na zemědělské půdě v prostoru 
říční nivy
zřizování odsazených hrázo-
vých systémů
vytipování a posouzení loka-
lit pro výstavbu ochranných 
nádrží (suché poldry)
zajištění dosažitelného stup-
ně protipovodňové ochrany v 
obcích na Svratce (Vojkovice, 
Židlochovice, Nosislav, Velké Něm-
čice, Uherčice)
kapacitní úpravy koryta, odsa-
zené prvky protipovodňové 
ochrany, zlepšení funkčního 
využití vodního toku jako sou-
části vnitřní architektury obce
Niva Svratky je územím často 

postihovaným povodněmi. Pře-
važuje zimní povodňový režim, 
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číslo 12

Vlastimil Helma

který je způsoben především 
táním sněhu. Letní povodně regi-
onálního typu a povodně z příva-
lových srážek lze považovat za 
méně pravděpodobné. 

Z pohledu protipovodňové-
ho ohrožení lze obce rozdělit do 
několika skupin:

Židlochovice a Hrušovany u 
Brna mají zástavbu v podstatě 
chráněnou protipovodňový-
mi opatřeními (připravuje se III. 
etapa ochrany Židlochovic před 
záplavou od Litavy)
Vojkovice, Unkovice, Žabčice a 
Uherčice jsou ohrožovány již od 
Q20 (lze zde doporučit protipo-
vodňovou ochranu ohrázováním)
Nosislav, Velké Němčice a 
Přísnotice nemají souvislou 
zástavbu povodněmi přímo 
ohroženou (škody však lze před-
pokládat např. vytopením sklepů 
nebo zahrad)
Ve Vojkovicích se připravuje 

protipovodňová ochrana s rozšíře-
nými hrázemi a protipovodňovou 
zdí. V Hrušovanech u Brna nový 
obchvat takřka kompletně zabez-
pečuje protipovodňovou ochra-
nu obce. Židlochovice budou po 
III. etapě protipovodňové ochra-
ny v podstatě celé chráněny na 
Q100. Důležitý je plánovaný přeliv 
přes silnici na Brněnské ulici u kou-
paliště, neboť Q100 činí v Židlo-
chovicích 400 m3/s a lanový most 
v Židlochovicích má propustnou 
kapacitu 298 m3/s.

S dobrou protipovodňovou 
ochranou Židlochovic a Hrušovan 
poněkud kontrastuje neuspokojivý 
stav v případě Unkovic a Žabčic. 

–

–

–

U obou obcí by došlo k rozsáhlej-
šímu zaplavování zástavby již při 
Q20. Tyto obce by byly ohroženy 
právě vodou, která by se přelé-
vala přes silnici mezi Vojkovicemi 
a Židlochovicemi. Zde se hledá 
vhodná linie možného ohrázo-
vání, ale také možnost snížení 
nivelety komunikace mezi oběma 
obcemi a Židlochovicemi, aby 
voda v záplavě směřovala do 
polních tratí a ne na zástavbu.

Ke zpomalení v současnosti 
nerozumně regulovaného toku 
Svratky mezi Rajhradem a Vojkovi-
cemi se v tomto projektu uvažuje 
vytvoření podstatně širší přirozené 
údolní nivy chráněné hrázkami, 
ve které by mohla řeka meandro-
vat. V prostoru mezi Vojkovicemi, 
Rajhradem, Rajhradicemi, Opa-
tovicemi a Blučinou tento projekt 
plánuje zřízení suchého poldru. 
Do něj by se přelévaly povodňo-
vé vody, odlehčilo by se tak toku 
na území více na jihu. Suchý pol-
dr by měl samozřejmě i zařízení 
umožňující bezproblémový odtok 
vody po povodni.

V Židlochovicích projekt plánu-
je také zpřístupnění bermy Svratky 
v intravilánu města a její využití pro 
volnočasové aktivity občanů.

Tento projekt se na první pohled 
jeví tak velkolepý, až se zdá neu-
skutečnitelný. Proto jsem na toto 
téma hovořil s ředitelem Povodí 
Moravy, Ing. Radimem Světlíkem. 
Ubezpečil mě, že Povodí nechce 
nechat tato opatření jen na papí-
ře a že předpokládá zahájení 
stavebních prací někdy v letech 
2014 a 2015.

Vánoční přání

Vánoce jsou oslavou 
narození Ježíše a slaví je 
celý křesťanský svět. Pře-
stože dnes už je méně lidí 
nábožensky aktivních, 
když přijdou Vánoce, 
jako bychom se nějak 
proměnili a vzpomene-
me na kořeny naší kultu-
ry. Právě o Vánocích se 
najednou nestydíme být 
k sobě vlídnější, máme 
potřebu obdarovávat 
druhé - zkrátka, dát jim 
najevo, že je máme rádi 
nebo že s nimi cítíme.

A tak se nenechej-
me odradit tím, co se 
dodnes na naše nejkrás-
nější svátky za ta léta 
nalepilo a zkusme se 
zaměřit na to podstat-
né. Vzpomeňme na své 
blízké, a pokud jsou ješ-
tě mezi námi, navštivme 
je, obdarujme drobným 
dárkem nebo třeba jen 
úsměvem, stiskem ruky. 
Máme-li tu možnost, 
prožijme Vánoce v kru-
hu své rodiny, nejbližších 
přátel.

Vážení spoluobča-
né, přeji Vám jménem 
svým i celého zastupi-
telstva radostné prožití 
vánočních svátků, spl-
nění Vašich přání a také 
abyste Vy dokázali v 
tomto krásném období 
potěšit své blízké a bliž-
ní.

Vlastimil Helma
starosta města
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Počínaje letními prázdninami 
až do dnešních dnů probíhají 
zahradní práce v areálu Rober-
tovy vily. Děje se tak v rám-
ci realizace projektu Zahrada 
Robertovy vily – podpora rozvo-
je zahrady v duchu „Přírodních 
zahrad“, který připravili Ing. Mar-
tin Dratva, Ing. Pavla Dratvová 
a Mgr. Martina Bartáková. O 
podrobnostech záměru jsem 
vás informoval v květnovém čís-
le Zpravodaje. Od té doby se 
podařilo pod vedením Ing. Mar-
tina Dratvy zrealizovat většinu 
z navrženého zahradně archi-
tektonického projektu. Pokud 
přijdete do areálu dnes, můžete 
zhlédnout výsadbu starých či 
netradičních odrůd ovocných 
stromů a keřů lemujících přístu-
povou cestu k vile a doplňujících 
původní sad zahrady, okrasné 

keře, květinové záhony a byliny. 
Dále již byly také v prostoru roz-
místěny dřevěné konstrukce pro 
naučné tabule. Jejich výtvarné 
řešení respektuje stylovou kon-
strukci naučných panelů, které 
jsou již dnes rozmístěny ve městě, 
právě z důvodu jednotného stylu 
a také respektují architektonic-
kou podobu Robertovy vily. Tyto 
konstrukce budou osazeny texty 
zaměřenými k určitým tématům. 
Mezi nimi budou například přírod-
ní zahrada, historie a současnost 
Robertovy vily, přírodní hodnoty 
našeho kraje atd. Zbývá ještě 
umístit jmenovky s názvy rostlin 
a informační tabulky k tematic-
kým bylinkovým záhonům. Je 
potěšující, že se na tento projekt 
městu Židlochovice podařilo zís-
kat z prostředků Jihomoravského 
kraje 78.000 Kč a tudíž převážná 
část prací bude hrazena z této 
částky. Přeji vám, ať se v areálu 
vily, která je historickou perlou 
našeho města, cítíte dobře. 

Zahrada Robertovy vily

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Pohled na novou výsadbu | foto: Martin Dratva

Na hřbitově v Židlochovicích 
byla k 1. 11. 2012 zbudována vsy-
pová loučka. Nachází se v části 
hřbitova, která byla v minulosti  
vyhrazena pro rozšíření urnové-
ho háje a na jejímž okraji stojí již 

několik let kamenný obelisk. Míst-
ní vápenec a pískovec posloužil 
pro zbudování vyvýšených 
obrub obchůzkového chodníku 
tak, aby se zabránilo nežádou-
címu vstupu. U obelisku vzniklo 
pietní místo, které bude sloužit 
pro ukládání květin, věnců a 
zapalování svíček. Kamenné prv-
ky pietního místa budou využity i 
pro umístění tabulek s nápisem 

Novinky na místním hřbitově

JUDr. Ludmila Čermáková
vedoucí odboru vnitřní správy

„VSYPOVÁ LOUČKA“. Vlastní 
travnatá plocha vsypové loučky 
bude sloužit pro provádění vsypů 
zpopelněných lidských ostatků. 
Jednotlivá vsypová místa budou 
umístěna 70 cm od sebe, na del-
ší straně loučky ve dvou řadách, 
na kratší straně ve třech řadách. 
Každé vsypové místo o průměru 
20 cm a hloubce 50 cm umožní 
provedení až tří postupných vsy-
pů. Celková kapacita vsypové 
loučky je 123 vsypových míst s 
369 vsypy. Vsypová místa  budou 
obsazována postupně. Z důvo-

Vsypová loučka na hřbitově | foto: Karel Vavřík

du piety místa je veřejnosti zaká-
záno na trávník vsypové loučky 
vstupovat. Vsypová místa budou 
obsazováná postupně, aby se 
zamezilo vstupování na místa, 
kde byl již vsyp proveden. Jed-
notlivé vsypy budou anonymní, 
ale budou evidovány. Vsypová 
loučka je zakreslena jako zóna D 
v plánu hřbitova, který naleznete 
ve vývěsce u hřbitova.

V případě zájmu o provede-
ní vsypu je třeba se dostavit na 
evidenci hrobových míst (pra-
coviště matriky), vyplnit žádost 
o provedení vsypu a zaplatit 
částku 200 Kč. Žadatel obdrží 
kontakt na pana Milana Švaříč-
ka, proškoleného k odbornému 
provádění vsypů, který za prove-
dení vsypu vybere částku 500 Kč. 
Jestliže si pozůstalá rodina bude 
přát k obřadu vsypu obřadníka, 
je třeba si toto zajistit u pohřební 
služby.

Ukládání lidských pozůstatků 
do hrobů a hrobek a zpopelně-
ných lidských ostatků do urno-
vých hrobů je třeba předem 
ohlásit na evidenci hrobových 
míst, aby tyto údaje mohly být 
zavedeny do evidence, kterou 
je úřad povinen vést podle záko-
na o pohřebnictví.

Rada města Židlochovice s 
platností od 1. 11. 2012 schválila 
nájemné z hrobového místa a 
úhradu za služby s nájmem spo-
jené ve výši 33 Kč za m2 prona-
jatého hrobového místa a rok a 
paušální úhradu za místo na vsy-
pové loučce částkou 200 Kč.
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení ZM 17. 10. 2012
ZM schvaluje:

přijetí rozpočtového opat-
ření č. 12 rozpočtu r. 2012 a 
schvaluje závazný ukazatel 
– příspěvek pletařkám 3 tis. Kč 
na nákup vlny 
pravidla města Židlochovice 
pro prodej městských nemo-
vitostí 

ZM rozhodlo: 
prodat pozemek pod garáží 
v Palackého ulici p. č. KN 
1447/34 v k. ú. Židlochovice 
o výměře 18 m2 za dohod-
nutou kupní cenu 18 000 Kč; 
platnost tohoto rozhodnutí je 
do 31. 3. 2013 
prohlásit shodu na průběhu 
hranice parcel 638 ve vlast-
nictví města Židlochovice a 
parcely č. 632/3 ve vlastnictví 
xxx, obě parcely v k. ú. Židlo-
chovice, Robertova vila, a to 
dle geometrického plánu pro 
průběh vytýčené nebo vlast-
níky upřesněné hranice č. 
1520 – 34/2012 

ZM rozhodlo:
v souladu s § 6 odst. 5 písm. 
a) zákona č. 183/12006 Sb. 
o územním plánování a sta-
vebním řádu v platném znění 
(dále jen stavební zákon) o 
pořízení změny č. VII územ-
ního plánu města (dále jen 
ÚPM) Židlochovice. Tato 
změna bude zahrnovat loka-
litu “Škola Tyršova“; prověře-
ní pozemků v bezprostřední 
blízkosti školy na ulici Tyršova 
– p. č. 693/ 1 a jeho nejbližšího 
okolí z hlediska možnosti změ-
ny územního plánu města tak, 
aby bylo možno realizovat na 
těchto pozemcích přístavbu 
školy 
V současné době není pří-
stavba školy na p.č. 693/1 v 
souladu s platným ÚPM, pro-
tože plocha je zde vymeze-
na jako stabilizovaná plocha 
zeleně veřejné, v níž jsou pří-
pustné pouze drobná kulturní 
a stravovací zařízení 

ZM určilo:
jako určeného zastupitele dle 
§ 6 odst. 5 písmeno f) staveb-
ního zákona p. starostu Vlasti-
mila Helmu, který bude spolu-
pracovat s pořizovatelem dle 
§ 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a 
§ 53 odst. 1 stavebního záko-
na na pořízení změny 

Výběr z usnesení RM 19. 10. 2012
RM rozhodla: 

zakoupit světelný řetěz na 
vánoční ozdobení historické 
radnice 
uzavřít smlouvu o dílo na 
vypracování projektové doku-
mentace pro územní řízení 
s fi rmou Ing. arch. Luďkem 
Budíkem, dle jeho nabídky 
v částce 83.000 Kč bez DPH, 
včetně studny zavlažování 
fotbalového hřiště a (kon-
cepčního návrhu studie) 
umístit dopravní značky zákaz 
vjezdu aut nad 3,5t na místní 
komunikaci vedoucí k Rober-
tově vile od sjezdu z II/426 

RM schvaluje: 
návrh na zřízení úřednického 
funkčního místa samostat-
ný odborný referent odboru 
územního plánu a stavební-
ho úřadu MěÚ Židlochovice s 
úvazkem 1,0 
Řád veřejného pohřebiště 
města Židlochovice 

RM ukládá: 
uzavřít smlouvu na stavební 
úpravy bytů Komenského 38 
s uchazečem, který se umístil 
na 1 místě: společnost DIRS 
Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 
642 00 Brno 

Výběr z usnesení RM 2. 11. 2012
RM schvaluje: 

navýšení ceny Cyklostezky 
Hrušovany Židlochovice  s 
ohledem na navýšení obje-
mu prací o částku 140 tisíc Kč 
vč. DPH 

RM bere na vědomí: 
navrženou koncepci Svratka 
II – přírodě blízká protipovod-

ňová opatření 
přerušení provozu v MŠ v 
období od 27. 12. do 31. 12. 
2012 

RM nesouhlasí: 
s osazením dodatkové tabul-
ky na parkoviště pro dům Još-
tova 859 

RM ukládá:
prodloužit výpovědní lhůtu 
smlouvy s Eltodo - Citelum, 
s.r.o. na správu a provozování 
VO  do 30. 6. 2013

RM rozhodla: 
pořadí nabídek na dodávku 
služeb „Zimní údržba místních 
komunikací v Židlochovicích 
2012/2015“ takto: Pořadí 
nabídky Obchodní fi rma/
název/jméno, příjmení doda-
vatele/zájemce Počet bodů 
1. ZEDNICTVÍ FRANTIŠEK ŠVAŘÍ-
ČEK 100  2. JAAHA s.r.o. 11,83 
(v případě přidělení dotace) 
zrealizovat projekt „Mokřad 
v Lesoparku Židlochovice 
– Líchy“ s fi nanční podporou 
z prostředků OPŽP 

RM ukládá: 
uzavřít smlouvu o zajištění zim-
ní údržby místních komunikací 
v Židlochovicích 2012/2015 s 
fi rmou Zednictví František Šva-
říček 
OIMH umístit značky upozor-
ňující na děti u ZŠ na Coufalí-
kově náměstí 

RM schvaluje: 
dotaci ve výši 20.000 Kč na 
činnost Židlochovického vlas-
tivědného klubu  
stavební činnost Papírny 
Moudrý  s.r.o. dne 2. 11. 2012 
v areálu fi rmy do nočních 
hodin

RM jmenuje: 
Milenu Moudrou tajemnicí 
kulturní komise  

RM doporučuje: 
uskutečnit převod příspěvků 
obcí na provoz Gymnázia Žid-
lochovice Jihomoravskému 
kraji

Zaznamenali jsme ...
Evangelický sbor v Nosislavi 
vás zve na tradiční vánoč-
ní jarmark, který se koná v 
Husově domě v neděli 2. 12. 
v 15 hodin. Zakoupením ruč-
ně vyhotovených předmětů 
a produktů z nosislavských 
zahrad přispějete na výstav-
bu chráněného bydlení pro 
seniory v Nosislavi a na stu-
dium adoptivního chlapce 
Dipu Snala z Bangladéše. Jar-
mark zahájí Teátr Víti Marčíka 
představením Setkání před 
Betlémem.

O různých zdrojích předpo-
vědí počasí na internetových 
stránkách jsme již několikrát 
v našem Zpravodaji psali. 
Skutečný a téměř okamžitý 
stav počasí v naší republice 
vám přiblíží systém on line 
kamer, který naleznete na 
portal.chmi.cz/files/portal/
docs/meteo/kam/. Uložte si 
tak, abyste měli tento přístup 
dostupný.

Poněkud odlišný způsob před-
povědi počasí naleznete na 
www.meteoskop.cz/pocasi/
usti-nad-labem/. Po kliknutí si 
napište nahoře do obdélníč-
ku název hledaného místa. 
Ukáže se vám předpověď 
počasí v žádané lokalitě asi 
na tři dny dopředu rozdělená 
dokonce na hodiny. Provozo-
vatel podotýká, že, všechna 
uvedená data jsou orientační 
a tudíž nenese odpovědnost 
za škody způsobené odchyl-
kami předpovědí.

Nový železniční jízdní řád 
všech tratí v ČR pro rok 
2012/13 platný od 9. prosin-
ce naleznete na www.szdc.
cz/provozovani-drahy/knizni-
jizdni-rady.html.

Zkontrolujte si na testu, jaké 
máte barevné vidění. Určitě 
se bude hodit pro všechny 
řidiče přesvědčit se o tom, 
jak jsou na tom se svým zra-
kem. A také bude jistě vhod-
né i pro uživatele počítačů. 
Test odhalí stav vašeho zra-
ku. www.farbocit.sk/index.
php?option=com_content&v
iew=article&id=66.

Zájemci o historii budou urči-
tě uspokojeni panoramatem 
města Brna. Historické foto-
grafi cké snímky z roku 1867 
se prolínají se současností. 
Dokonce si můžete obrázky 
oddalovat či naopak přibližo-
vat. Naleznete na panorama.
brna.cz/.

rubriku zpracoval Karel Vavřík

Již 5. rokem pořádá týdeník 
ekonom analýzu podnikatelské-
ho prostředí ve 205 městech s roz-
šířenou působností v ČR. 25. října 
2012 se uskutečnilo v Brně krajské 
vyhodnocení této soutěže. Naše 
město má na co navazovat. V 

Židlochovice město pro byznys

Vlastimil Helma
starosta města

roce 2011 se Židlochovice v cel-
kovém hodnocení umístily na 
3. místě v kraji a na 16. v České 
republice. Letos obdrželo měs-
to Židlochovice „Uznání za boj 
s nezaměstnaností“. Znamená 
to, že máme v našem městě 
nejpříznivější podíl uchazečů o 
zaměstnání k počtu ekonomi-
ky aktivního obyvatelstva z 21 
pověřených měst v JMK.
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Vážení čtenáři,
v posledním okénku roku 

2012 bych se ráda věnovala 
především bilanci novinek uply-
nulých měsíců.

Jak si jistě mnozí z Vás všimli, 
v úvodních zprávách byla od 
počátku října zařazena soutěž-
ní otázka z historie Židlochovic, 
kterou pro naše diváky připravil 
kolektiv MKS a odměnou pro 
vylosovaného výherce bylo 
DVD Putování Lednicko-Valtic-
kým areálem, které za správ-
nou odpověď získala Mgr. Iva-
na Musilová ze Židlochovic. 

Videomagazíny se v říjnu 
věnovaly především dění v Žid-
lochovicích. Do vysílání byla 
zařazena reportáž z Výstavy 
hroznů ve vinotéce RTIC, na 
které pořádající Vinařství Flaj-
šinger přizvalo Moravské vinař-
ky a odborníky ze zemědělské 
fakulty v Lednici a šlechtitelské 
stanice ze Znojma. Následova-
ly Zámecké slavnosti se zázna-
mem rozhovoru se zpěvačkou 
Hanou Robinson a k výročí vzni-
ku Československa byl v den 
státního svátku spuštěn slibo-
vaný tematický videozáznam 
s Eduardem Vyhlídalem. Na 
internetových stránkách města 
Židlochovice, v odkaze Media/
KT/Magazíny RKT, je s laskavým 
svolením pana Aloise Kvasničky 
zařazeno jeho autorské video ze 
Zámeckých slavností, které jistě 
zaslouží širší diváckou pozornost, 
pod názvem Lukostřelba.

Nesmím opomenout organi-
zační reportáž Svatohubertské 
mše se slovem starosty Vojkovic, 
kterou v letošním roce celebro-
val nejvyšší hodnostář církve 
naší republiky, kardinál Domi-
nik Duka, arcibiskup pražský 
a primas český, odvysílanou 
aktuálně týden před samotnou 
mší. Poté následovala reportáž 
z nově otevřeného sběrného 
dvora v Židlochovicích na ulici 
Topolová a listopadové vysílání 
videomagazínů zahájilo Přátel-
ské fotbalové utkání starostů 
Židlochovice : Grosskrut, uspo-
řádané v den Burčákových 
slavností. Dokument Židlocho-
vické hody 2012 byl zařazen v 
druhém listopadovém týdnu.

Těší nás sebemenší reakce ze 
strany diváka. Přivítáme Vaše 
zajímavé náměty, které ve vysí-
lání chybí. Příspěvky, nápady a 
videa do vysílání zasílejte pro-
sím na adresu infokanal@zid-
lochovice.cz nebo kontaktujte 
redaktorku na tel. 734 352 343.

Na závěr se rozloučím s přá-
ním poklidného prožití času 
adventu a o vánocích načer-
pání velké porce pozitivní ener-
gie nejen v čase stráveném v 
kruhu svých blízkých. K tomu 
Vám přeji také pohodu u sledo-
vání vánočního vysílání Regio-
nálního zpravodajství (RZ).

Lenka Betášová, redaktorka

Okénko infokanálu

Dne 6. 11. 2012 se uskutečnilo 
v zasedací místnosti městského 
úřadu setkání nového místního 
občanského sdružení Za zámec-
ké Židlochovice s obyvateli měs-
ta.   Sdružení jsme představovali 
veřejnosti poprvé, a proto jsme 
zároveň  seznámili přítomné s 
programem naší činnosti. Mimo 
jiné bylo konstatováno, že se jed-
ná o nepolitické uskupení obča-
nů našeho města, které si vzalo 
za cíl chránit městské památky, 
udržovat tradiční charakter Žid-
lochovic a pomáhat svým čle-
nům, ale i dalším občanům  na 
základě sousedské výpomoci. 
Účel sdružení je jediný: učinit 
naše město příjemným místem 
pro život nás všech.

Již při přípravě setkání jsme 
si plně uvědomovali otázku 
zda je vůbec zapotřebí, aby v 
našem městě vznikalo občanské 
sdružení, jehož  cíle  by mělo vcel-
ku přirozeně  hájit i zastupitelstvo 
města.  Zda se nejedná  o jakousi 
opozici vůči židlochovické radni-
ci. Myslím, že mohu s čistým svě-
domím konstatovat, že sdružení 
rozhodně nemíní vytvářet auto-
matickou protiváhu vedení 
města. Jako zastupitel si ovšem 
plně uvědomuji, že jsou situace, 
kdy zastupitelstvo je svým způso-

bem omezováno ve svém proje-
vu, a to ať již z formálních nebo 
právních důvodů. A mimo jiné i 
pro takové chvíle naše sdružení 
vzniklo. Abychom měli možnost 
svobodně svůj názor nejen proje-
vit, ale také podpořit právní sub-
jektivitou občanského sdružení.  

Jak mohli občané z našich 
letáků již zaregistrovat, sdružení 
zahájilo svoji činnost  v důsled-
ku nespokojenosti širší laické  i 
odborné veřejnosti s plánova-
nou výstavbou polyfunkčního 
domu u zdi Židlochovického 
zámku. Počátkem tohoto léta 
jsme iniciovali petici na ochra-
nu památkově chráněného 
objektu zámku, respektive  před 
čistě ekonomickým využitím 
městských pozemků na stavbu 
moderní architektury. Tato peti-
ce posbírala celkem 703 podpi-
sů, z nichž 384 patřilo židlocho-
vickým občanům Židlochovic a 
319 obyvatelům okolních obcí. 
Tak velkým ohlasem jsme byli 
pochopitelně potěšeni a všem 
podepsaným touto cestou děku-
jeme za jejich uvědomělý postoj.  
Jelikož se hypotetické zahájení 
stavby  začalo komplikovat v 
souvislosti s otázkou, zda kolem 
zámku ochranné památkové  
pásmo existuje či nikoli, vstoupilo 
sdružení Za zámecké Židlochovi-
ce do jednání jak na úrovni ústa-
vu Památkové péče v Brně, tak i 
na úrovni Jihomoravského kraje 
a nakonec i na úrovni Minister-
stva kultury.

Za zámecké Židlochovice

doc. Mgr. Petr Francán
Občanské sdružení
Za zámecké Židlochovice

 Zcela jednoznačně si uvědo-
mujeme, že pozemky u zámec-
ké zdi jsou v neutěšeném stavu. 
Jejich historická, ale i budoucí 
hodnota ovšem vysoko pře-
vyšuje případné momentální 
ekonomické tlaky a my máme 
povinnost zámek a jeho okolí 
zachovat v co nejdůstojnějším 
stavu pro příští generace. Proto  
budeme usilovat o zajištění rekul-
tivace pozemků a případné zbu-
dování  vchodu do zámeckého 
parku pro pěší ze strany Penny 
marketu. Tento vchod by mohl 
vzniknout ve spolupráci s Lesy 
České republiky, s. p.  Na setkání 
s občany jsme tedy podali infor-
mace nejen o již proběhlých 
aktivitách, ale především jsme 
diskutovali o možnostech jak s 
pozemky co nejlépe naložit. Pří-
tomno bylo více než tři desítky 
židlochovických občanů a také 
byla přítomna téměř kompletní 
rada města Židlochovic i někteří 
zastupitelé. Celé setkání trva-
lo přes dvě hodiny a odcházeli 
jsme s překvapivě dobrým poci-
tem, že neformální debata nad 
citlivými tématy může probíhat 
důstojně a smysluplně. 

 O aktuálních novinkách ohled-
ně pozemků u zámecké zdi  
budeme občany informovat a 
rovněž tak budeme zvát širokou 
veřejnost na jednání našeho 
občanského sdružení Za zámec-
ké Židlochovice.

Ve dnech 1. - 14. 1. 2013 bude 
probíhat již třináctý ročník Tříkrálo-
vé sbírky a v těchto dnech můžete 
v našich městech a obcích 
potkat koledníky se zapečetěný-
mi pokladničkami označenými 
logem Charita Česká republika. 
Tato charitativní akce je nedílnou 
součástí tradice, ale především 
poselstvím dobré vůle a pozi-
tivních hodnot, které umožňuje 
veřejnosti podílet se spolu s Cha-
ritou na pomoci sociálně slabým 
a znevýhodněným, nevyléčitelně 
nemocným, mládeži a rodinám v 
nouzi.

Peněžní dary loňské Tříkrálové 
sbírky přispěly například k zajištění 
kvalitní kontinuální péče o klienty 
hospice sv. Josefa v rámci posky-
tovaných odlehčovacích služeb. 
V měsíci září a říjnu proběhla plá-
novaná oprava havarijního stavu 

podlah na odděleních lůžkové 
části hospice, která ovšem díky 
omezení provozu hospice způso-
bila značnou ekonomickou ztrátu. 
Ze sbírky 2012 byl poskytnut také 
příspěvek na zajištění provozu 
odborného sociálního poraden-
ství, které je poskytováno osobám 
pečujícím o nevyléčitelně nemoc-
né. Dále byl podpořen projekt Anti 
Child Labour, který realizuje salesi-
ánské středisko Don Bosko Hospet 
v Indii – toto středisko vyhledává 
děti zneužívané k práci, zajišťuje 
jim komplexní pobytové služby 
včetně stravy, zdravotní péči, roč-
ní základní předškolní vzdělávání 
a následné umístění do klasických 
školních zařízení.

Další projekty najdete na www.
rajhrad.charita.cz.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2013 
bude použit na projekty, které 
přispějí ke zkvalitnění a rozšíření 
nabídky poskytovaných sociál-
ních služeb v regionu, kterými jsou: 
Dům léčby bolesti s hospicem sv. 
Josefa v Rajhradě, Charitní ošet-

Začněte rok dobrým skutkem

Ing. Hana Bělehradová
Oblastní charita Rajhrad

řovatelská  a pečovatelská služba 
Rajhrad, Nízkoprahové centrum 
pro mládež v Židlochovicích.

Tříkrálové sbírka podpoří také 
projekt chráněného bydlení pro 
osoby s demencí, jehož zařízení se 
začne budovat v Rajhradě v příš-
tím roce. Další prostředky ze sbírky 
2013 budou věnovány na podpo-
ru a rozvoj činnosti farních charit 
a pro případ živelných katastrof 
na humanitární pomoc v ČR a 
zahraničí. 

Tříkrálovým koledníkům požehná 
otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle 
při mši svaté na Petrově 2. 1. ve 
14.30 hodin.

Podpořit Tříkrálovou sbírku 
můžete také zasláním dárcovské 
SMS KOLEDA na číslo 87 777.

Oblastní charita Rajhrad tímto 
děkuje Vám všem, kteří vlídně 
přijmete koledníky, otevřete svá 
srdce a štědré dlaně a pomůžete 
tak mnoha potřebným. Stejné 
díky patří i samotným koledníkům, 
kteří věnují nezištně svůj čas ve 
prospěch pomoci druhým.
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Máme tady zimu, která zkracu-
je dny a prodlužuje večery. Ustaly 
polní práce a lidé se připravují na 
přicházející chladné období. Na 
období, se kterým jsou v našich 
myslích spjaty vánoce.  Děti píší 
dopisy Ježíškovi, mamimky běha-
jí po obchodech a tatínci jen 
nevěřícně kroutí hlavou. Již zase 

Vánoce!  Zase Štědrý den, den 
lásky a porozumění. Den pohá-
dek, kouzel a dětských přání.

Nevím kolik by se dalo použít 
synonym k vyjádření dětských 
pocitů a tužeb. Ale vím, že se blíží 
období, kdy jihnou srdce nejen 
dětí a jejich rodičů, ale všech lidí 
bez rozdílu věku. Kouzelná atmo-
sféra nás zve k návštěvě chrá-
mů, jesliček, vánočních stromů 
a besídek, jako i celé řady dal-
ších míst a příležitostí k setkání. 
Rovněž divadelní odbor Sokola 

Den lásky a porozumění

Lubomír Spáčil
Divadelní odbor TJ Sokol

Židlochovice, by chtěl přispět ke 
sváteční náladě, a proto studuje 
pohádku s vánoční tématikou, 
pro děti i dospělé.

Připravujeme pohádku od  
Václava Kozáka  „To vánoční 
šturmování“ . Pohádku, ve které 
se potkáme nejen se zarputilými 
generály,skoro cínovými vojáč-
ky, ale také se sportujícím andě-
lem, vykutáleným čertem anebo 
s obyčejnými lidmi, které trápí 
jejich starosti a soužení. A jak to 
všechno dopadne? To vám již 

Vážení čtenáři, dovolte, aby-
chom těm, kteří ještě neznají tuto 
zkratku, přiblížili, co to je, proč to 
je, a co to dělá.

ŠPP znamená Školní poraden-
ské pracoviště při základní ško-
le Židlochovice. V rámci ŠPP ve 
škole působí speciální pedagog, 
školní psycholog, školní metodič-
ka prevence, výchovný porad-
ce a výchovná poradkyně.  Tato 
skupina pedagogických a pora-
denských pracovníků se stará o 
žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, o žáky, kteří potře-
bují poradit při volbě povolání, 
o žáky, kteří se potřebují poradit 
ve způsobu učení i chování, o 
žáky, kteří nastoupí do šesté tří-
dy a setkají se tak s úplně novým 
kolektivem…, zkrátka o všechny 
žáky, kteří to potřebují. Radu zde 
najdou i rodiče, či ostatní kole-
gové. 

Hned v září tak vrcholily přípra-
vy tzv. adaptačního programu 
pro žáky šestých tříd. Tentokrát 
odjeli se svými třídními učiteli a 
s pracovníky ŠPP do Prudké u 
Tišnova, kde se v rekreačním 
středisku (čistém, dobře vybave-
ném, a s výbornou kuchyní) učili, 
jak vytvořit kolektiv, jak respekto-
vat třídního učitele a přitom s ním 
zůstat kamarád. První den začal 
náročným přesunem vlakem s 
výlukou autobusy, ale vše dobře 
dopadlo a po ubytování a vyba-
lení zavazadel začaly společné 
aktivity. Posaďte 30 dětí na zem 
do kruhu a nechte je povídat 
o tom, jak se jmenují… Dozví-
te se spoustu zajímavostí, třeba 
že někomu se nelíbí jméno, co 
nosí, přestože je krásné – třeba 
Lucie, a z toho vám vyrazí dech 
šesťák, který přesně popíše vznik 
svého jména, a přidá vysvětlení, 

že je na své jméno hrdý, protože 
se tak jmenoval praděd, děd i 
otec… Vezměte žáky na pro-
cházku lesem se zavázanýma 
očima, kdy jsou závislí jen na 
podané ruce kamaráda a bez-
pečné vedoucí ruce učitele…
Vezměte je na noční hru, kdy i 
ten největší hrdina se do cíle blíží 
s přívalem sprostých slov, aby tak 
překonal strach, který přece on 
v žádném případě nemá! Druhý 
den potom pokračovaly společ-
né hry až do odpoledních hodin. 
Následovala cesta domů a pře-
dání dětí rodičům…Další den, 
už ve škole v lavicích, žáci píší 
slohovou práci na téma – Co se 
mi nejvíce líbilo na „adapťáku“? 

ŠPP při Základní škole Židlochovice informuje

PaedDr. Stanislav Březina
zástupce ředitelky ZŠ

Všechno! Byla to nejkratší slohov-
ka, co jsme kdy četli, ale byla 
to zároveň ta největší pochvala 
celému ŠPP. 

Závěrem jen pár dalších infor-
mací:

V úterý 6. listopadu 2012 se v 
kulturním sále sokolovny uskuteč-
nil již 8. ročník tradiční Burzy střed-
ních škol. Vycházejícím žákům a 
jejich rodičům byly poskytnuty 
základní informace k přijímacímu 
řízení na SŠ. Burzy se zúčastnilo 24 
zástupců středních škol, kteří se 
všem plně věnovali. Zájem rodi-
čů i žáků svědčil o přínosu této 
akce. Velmi nás potěšilo oceně-
ní samotných zástupců středních 
škol, kteří ohodnotili naši burzu 

Burza středních škol | foto: Miroslav Gergel

neprozradím.  Na to se přijďte 
všichni podívat na naše předsta-
vení v Židlochovické sokolovně 
13 a 14 prosince v 18.30 hod. a 
15 prosince ve 14.00 hod.

Jo, a abych nezapomněl. 
Pohádku možná již znáte z televi-
ze, tak přijďte zkontrolovat naše 
divadelníky a podpořit je v jejich 
výkonech!

jako nejlepší v porovnání všech 
škol, které navštěvují.

Dne 11. prosince proběhnou 
na základní škole třídní schůz-
ky a současně Sdružení rodičů 
uspořádá Bazárek, na kterém 
se budeme snažit získat fi nanč-
ní prostředky na rekonstrukci 
vestavěných skříní pro žáky. ŠPP 
bude v té době provozovat 
předvánoční kavárničku, kde se 
mohou rodiče i prarodiče zasta-
vit a posedět v předvánočním 
shonu, ochutnat výrobky žáků, 
vypít kávu či čaj. Srdečně zve-
me všechny rodiče, prarodiče i 
přátele školy a přejeme klidné, 
pohodové předvánoční obdo-
bí.
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Betlémské světlo, které putuje 
do naší vlasti a do našich domo-
vů je světelným poselstvím míru, 
smíření a pokoje pro všechny lidi 
dobré vůle. Každoročně, vždy 
před Svátky vánočními, věnu-
jí stovky lidí svůj čas a námahu 
malému světýlku zapálenému v 
Betlémě, rozvážejí ho ve vlacích, 
rozdávají na ulicích, nosí do 
svých domovů, aby jím připálili 
svíčku na štědrovečerním stole. 
Tento malý plamínek spojí lidi 
různých národností, lidi nezná-
mé a cizí, aby v nich alespoň na 
chvíli probudil to dobré, co je v 
každém ukryto. 

Mít doma Betlémský plamí-
nek a nenechat ho zhasnout po 

dlouhé cestě, znamená stát se 
součástí nekonečného řetězu 
domovů propojených symbolem 
naděje a duchovního poselství 
vánočních svátků. I letos Vám 
přivezou Betlémské světlo skau-
ti. Přijít si pro něj můžete v neděli 
23. 12. 2012 od 18 do 20 hodin 
do sklepení pod radnicí (býva-
lá vinotéka – vchod turistickým 
informačním centrem). Vezmě-
te s sebou buď lucerničky, nebo 
vám dáme svíčky v kelímku na 
přenesení Betlémského světla 
domů. Můžete zde také spo-
lečně se skauty chvíli posedět u 
čaje, cukroví, koled a nechat na 
sebe dýchnout vánoční atmo-
sféru. Betlémské světlo bude k 
dispozici také v pondělí 24. 12. 
2012 v kostele během akce Hop 
hej koleda! od 15 do 16 hod.

Skauti Vám přivezou Betlémské světlo

Ondřej Novák
Skautské středisko Hrozen

Předávání Betlémského světla skautským delegacím z celé Evropy a dalších 
zemí světa v chrámu Zur Heiligen Familie ve Vídni | foto: Martin Mžíček

Zimní čas bývá pro mnoho 
živočichů obdobím strádání, trpí 
hladem a žízní a samozřejmě 
chladem. Extrémní výkyvy teplot 
a srážek posledních let situaci 
ještě zhoršují. Co tedy můžeme 
udělat?

Ptactvu můžeme nabídnout 
semena slunečnice, rozdrcené 
ovesné vločky, krupici, proso, len 
a jiné. Energeticky velmi vydatné 
jsou směsi, ve kterých je tuk, tedy 
lůj a sádlo, nebo tukové směsi se 
semínky, které si můžeme sami 
připravit nebo koupit hotové.  
Některé zdroje uvádí, že oprav-

dovou lahůdkou je pro sýkorky, 
datly a strakapoudy syrové žebro 
napíchnuté nebo přivázané ke 
větvi. Také napíchnutá svraštělá 
jablka jsou velmi oblíbená. Hez-
kým zvykem ve vánoční době je 
vyzdobit ptactvu vánoční strom 
plný dobrot. Mějme stále na 
paměti, že nesprávným krmením 
– tučným, slaným, kořeněným 
nebo žluklým – způsobíme ptá-
kům poruchy trávení a mnohdy 
pomalou smrt. Více informací 
najdete na www.zvirevnouzi.cz. 

Samostatnou kapitolou jsou 
naši domácí mazlíčci, psi a koč-
ky. Zimní počasí může způsobit 
našim čtyřnohým kamarádům 
spoustu zdravotních problémů. 
Zaslouží si tedy trochu naší péče. 
Uvědomme si, že psi a kočky jsou 

Pomoc zvířatům v zimě

Ing. Svatava Vitulová
Kynologický klub Židlochovice

stejně jako my teplokrevní sav-
ci, mají podobné mechanismy 
a orgánové soustavy. Co může 
psům v zimních měsících vadit? 
Jednak přechody teplot mezi 
pokojovou a venkovní teplotou, 
namrzající chodníky, posypová 
sůl a mráz. Každé plemeno je 
díky stavbě těla, původu a osrs-
tění jinak odolné proti extrém-
ním zimním podmínkám. Velmi 
opatrní bychom měli být, pokud 
necháváme zvířata v mrazu 
venku. Psa necháváme venku v 
zatepleném příbytku, jen pokud 
je na chladné počasí zvyklý, 
v dobrém zdravotním stavu a 
fyzické kondici. Nezapomene-
me mírně zvýšit krmnou dávku a 
častěji měnit zamrzající vodu v 
misce. Každým rokem se najdou 
majitelé, kteří nechají svého krát-
kosrstého pejska v mrazivé noci 
venku a nedožije se rána…Tlap-
ky psů v mrazu a soli jsou velmi 
namáhané, sůl je agresivní a 
může kůži bolestivě poškodit 
– poleptat. Měli bychom tedy 
srst mezi polštářky ostříhat, aby  
jim na ní sníh nenamrzal, a ošetřit 
vhodným krémem před vycház-
kou, po ní sůl z tlapek umýt a 
opět namazat. Pokud je pes po 
vycházce zmoklý, zaslouží si vysu-
šit, nebo alespoň dát do tepla, 
aby mu srst uschla. Předcházíme 
tak prochladnutí a případným 
nemocem, jako jsou rýma, zápal  
plic nebo zánět močového 
měchýře. 

V posledních letech se díky 
nerozumnému množení psů a 
koček mimo chovatelské stani-

ce ocitá v nouzi alarmující počet 
zvířat. Nechtěných, vyhozených 
z auta, týraných, žijících v zoufa-
lých podmínkách. Napomáhá-
me tomuto stavu tím, že si takto 
levná zvířata, bez jakékoliv zdra-
votní záruky, pořizujeme a tím 
podporujeme množírny, kde jsou 
feny jen zbídačelé stroje na ště-
ňata. Je běžnou praxí, že nepro-
daná štěňata množitel utratí a 
smutný kolotoč se točí dál. V zimě 
mají zaměstnanci i dobrovolníci v 
přeplněných útulcích plné ruce 
práce, aby zajistili v mrazivém 
počasí podmínky pro přežití. Vše 
o problematice chovu psů, jejich 
zdraví, vhodném výběru štěněte, 
na co si dát pozor při pořizová-
ní domácího mazlíčka, adopci 
zvířat, podpoře konkrétních ple-
men a útulků a mnoho dalšího 
se můžete dozvědět v Týdnu pro 
naše čtyřnohé kamarády od 17. 
prosince v orlovně.

Přeji krásné a požehnané svát-
ky Vám všem.ilustrační foto

ilustrační foto



Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
GOODWIN – Má poslední vévod-
kyně
BARNETT – Snění, Okouzlující 
čarodějka

Romány českých a sloven-
ských autorů
FORMANOVÁ – Snědla dětem 
sladkosti
URBANÍKOVÁ – Suši v duši
SÝKOROVÁ – Než přijde kovboj
BOČEK – Mrazivé příběhy

Romány světových autorů
MAWER – Dívka, která spadla z 
nebe
RUSHDIE – Josef Anton
LAZAR – Země prokletých

Detektivní romány a thrillery
NESBÖ – Sněhulák
BOX – Omnibus
CARTER – Oltář z kostí

Fantasy romány
KEMP – Erevis Cale: Soumrak
HEITZ - Trpaslíci

Životopisy
ALBRIGHT – Pražská zima
PUTNA – Václav Havel
BRDIČKA – Radoslav Brzobohatý
ZÍDEK – Po boku

Poezie
KRÁL – Nejlepší české básně 
2011
MRÁZKOVÁ – Písně mravenčí 
chůvy

Naučná literatura
Art Noveau
BRYSON – Stručná historie téměř 
všeho
CHOWN – Vesmír ve tweetech
OREY – Zázračná síla medu
FRANK - Irsko

KNIHY PRO DĚTI
Říkadla
Na procházce s mamutem

Pohádky a pohádkové pří-
běhy
BŘEZINOVÁ – Natálčin andulák
SODOMKA – Jak si postavit auto
DĚDEČEK – Pohádky o Malé tlus-
té víle

Příběhy o dětech
BRAUNOVÁ – Nejhorší den v živo-
tě třeťáka Filipa L.

Dívčí romány
PASTOREKOVÁ – Příběh jedné 
lásky

Naučná literatura
Přežití v přírodě
BURN – Obrazový atlas dinosaurů 
pro nejmenší
ZÁRUBA – Záhady pravěku

Eva Procházková
knihovnice

České divadlo slaví v Židlocho-
vicích významné výročí. Již 130 
let uplynulo od, v té době neví-
dané události, a to od nastu-
dování a uvedení prvního čes-

kého divadelního představení s 
názvem „Vlastencové bohumilí“ 
v hostinci pana Vaňka.
Česká omladina, studenti a 

učni, spolu s kaplanem Fran-
tiškem Mikšánkem, shromáždili 
kolem sebe velmi aktivní obro-
zeneckou skupinu lidí, kde četli 
českou poesii, české noviny a 
snažili se rozvíjet český jazyk.  

Zní to velmi archaicky, ale uvě-
domme si, že jde o rok 1882 v 
Rakousko – Uherském mocnář-
ství, kdy po dlouhém období 
Bachovského absolutismu, zno-
vu nastupuje v českých zemích 
politická stabilizace. Po jede-
nácti letech pasivního odporu 
českých a moravských poslanců 
v říšském sněmu, se tito vrace-

130 roků od prvního českého divadelního předsta-
vení v Židlochovicích

Lubomír Spáčil
Divadelní odbor TJ Sokol

jí zpět k aktivní politické práci 
a vytvářejí podmínky a prostor 
k postupnému růstu českého 
národního života.

Divadelní odbor sokola Židlo-
chovice, za podpory Městského 
úřadu, připravil k této příležitosti 
rozsáhlou dokumentační výsta-
vu o činnosti, která dlouhodobě 
ovlivňovala život našeho města 
a na které se podílela nevyčísli-
telná řada našich spoluobčanů. 

Dovolujeme si vás všechny 
pozvat na vernisáž, která se 
uskuteční dne 1.12.2012, v 18.00 
hod., v prostorách Městské 
knihovny Židlochovice. Těšíme se 
na setkání s vámi a na společné 
vzpomínky.

V neděli 11. 11. 2012 připravila 
ZO ČZS společně s Městem Žid-
lochovice malou oslavu svátku 
sv. Martina, jako poděkování za 
letošní úrodu. K tomuto dni se 
váže tradice, že se mohlo popr-
vé připít mladým vínem, které 
bylo toho roku sklizené. 

Svátek sv. Martina byl a je jed-
ním z nejoblíbenějších svátků 
roku. Hospodáři čekali na první 
sníh, hospodyně pekly posví-
censkou svatomartinskou husu a 

martinské rohlíky. Čeledi končila 
sjednaná služba, dostávala mzdu 
a hledala nového hospodáře, 
případně si o rok prodlužovala 
dohodu se stávajícím hospodá-
řem. V tento den se uzavíraly 
smlouvy mezi obcí a obecním 
pastýřem, ovčákem, ponocným 
a dalšími lidmi. 

Na sv. Martina se ochutnávalo 
první mladé víno z nové sklizně. 

Židlochovičtí zahrádkáři nabídli 
letos veřejnosti k ochutnání 145 
lahví mladého vína místních i 
profesionálních vinařů, které v 
místním kostele posvětil správce 
židlochovické farnosti pan farář 
Pawel Cebula. 

Svěcení martinských vín

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

Svěcení Martinských vín | foto: Lenka Betášová

Mezi nabízenými víny bylo 16 
lahví, které obdržely národní 
značku „Svatomartinské víno“. 
Tuto značku již po osmé propůj-
čuje Vinařský fond na základě 
výroku degustační komise, která 
tato vína hodnotí. 

V letošním roce tento titul 
obdrželo 380 vín od 138 vinařů. 

ZO ČZS děkuje všem vinařům 
za jejich víno a všem, kteří se 
nějakým způsobem podíleli na 
uskutečnění této akce. 

Až si letos připijete novým 
vínem, vzpomeňte na nelehkou 
práci vinařů.

7Společenská rubrikawww.zidlochovice.cz



Vystoupení „Rajhradská sobota“ | foto: učitelka ZUŠ Židlochovice

Máme tu prosinec. Prosinec,  
pro každého slovo jiného význa-
mu, pro někoho symbol  shonu 
a nákupní nervozity, pro jiné 
období vůně pečeného cukroví, 
pro některé ale i pocit  osamění.  
Prosinec, z kterého se však umějí 
nejvíce těšit naše děti, neboť s 
sebou přináší tajemnou radost ze 
setkání s Mikulášem a jeho andě-
ly, nevyhnutelně také s čerty, a 
z velkého očekávání na příchod 
Ježíška. A právě radost v očeká-
vání by měla být pravým smys-
lem adventu.

Město Židlochovice a vel-
kou měrou také místní spolky a 
sdružení pro vás připravily celou 
řadu příležitostí, jak toto krásné 
období strávit ve společnosti dru-
hých a  zkusit se alespoň trochu 
přiblížit pocitům, které jsou pro 
děti tak samozřejmé – radost, 
těšení, očekávání.

První svíci na adventním věn-
ci zapalujeme už 2. prosince a 
měla by nám přinést MÍR. Mír v 
srdci, mír v mysli, mír v podání 
ruky... Advent můžeme všichni 
společně zahájit právě 2. pro-
since v kostele Povýšení sv. Kříže, 
kde v 16 hodin zazní černošské 

spirituály a další i české sklad-
by ve vánočních úpravách. 
Vystoupí vokální skupina Dej 
nám akord. Ale už dopoledne, 
přesněji v 9.30, se mohou ti, kteří 
rádi tvoří a chtějí si vytvořit vlastní 
věnec, sejít ve sklepě pod rad-
nicí. Sdružení Inspiro tam pro ně  
připraví čaje různých druhů, při 
jejichž lahodné vůni i chuti  pů-
jde tvorba za použití přírodních 
materiálu určitě krásně od ruky. 
Výsledkem pak bude sváteční 
stůl ozdobený i radostí z vlastního 
výrobku.

Hned o pár dní později v před-
večer svátku sv. Mikuláše provo-
ní prostor okolí Městské knihov-
ny vůně guláše a teplého čaje, 
které pro všechny čerty, anděly 
i Mikuláše vaří členové Sboru 
dobrovolných hasičů – Táboro-
vá skupina RENDY. A protože sv. 
Mikuláš po všech pochůzkách 
ve školce, po domech a bytech 
přijde ještě také v neděli 9. pro-
since na ranní mši svatou, kam 
dětem přinese plný koš dobrot, 
bude už na odpolední jarmark 
tradičních řemesel od 13 hodin 
na náměstí, odpočívat. Dětem 
ale pošle dárkem Hvězdné 
pohádky, které dají odpověď 
třeba na to, čím se živí komety, 
proč se pletou hvězdám copán-
ky a taky, kam až dosáhne krk 
žirafy. Pohádky přistanou přes-

Adventní Židlochovice

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

ně v 15.30, po celé odpoledne 
pak budou naše srdce rozehřívat 
tóny koled v podání žáků ZUŚ a 
členů tělesa Pasqil. Tuto neděli 
zažhneme druhou svíci na věnci, 
svíci, která nám přináší víru. Víru 
v dobrého člověka, víru v přátel-
ství, upřímnost ...

Do adventní koncepce se 
letos zařadili i ochotníci sokol-
ského divadla, kteří nastudovali 
pohádku na vánoční téma“ To 
vánoční  šturmování.“ Vidět ji 
můžeme 13., 14. a 15. prosince 
v Masarykově kulturním sále. 
Po dobu celého prosince bude 
souběžně probíhat ve vestibulu 
knihovny výstava ke 130. výročí 
sehrání prvního českého ochot-
nického divadelního představe-
ní v Židlochovicích. Do vánoční 
nálady přispěje ještě 11. prosince  
umělecká škola Židlochovice, 
která pro nás bude koncertovat  
v prostředí Masarykova kulturní-
ho domu. Začátek je v 18 hodin. 
V neděli 16. prosince se rozsvítí 
na adventním věnci třetí sví-
ce, svíce přinášející lásku... V tu 
dobu už bude v Židlochovicích 
svítit Skauty přivezené Betlémské 
světlo, pro nějž každoročně jez-
dí do Vídně a kterým nám chtějí 
předat teplo a lásku do našich 
domovů.

Do adventního výčtu setkání se 
připojuje i Skřivánek se Swingový-

mi Vánocemi s Láďou Kerndlem, 
které se uskuteční 22. prosince v 
Masarykově kulturním sále, Skři-
vánek pak ještě završí vánoční 
čas a ozdobí mši svatou na Hod 
boží výběrem českých a evrop-
ských koled. Mše svatá začíná 
v 9 hodin, Skřivánek vystoupí se 
svým programem od 10 hodin.
Čtvrtou svíci zapalujeme 23. 

prosince a zapalujeme ji na 
novou naději v lepší budouc-
nost. Už s nadějí v srdci přijďte 
všichni na Štědrý den odpoledne 
do kostela Povýšení sv. Kříže na 
setkání s koledou, které pro nás 
pro všechny připravuje Mateřské 
centrum Robátko. “Hop hej kole-
da!“ to jsou společně zazpíva-
né koledy za doprovodu houslí, 
kytary, klarinetu a violoncella, 
které nám atmosféru Vánoc – 
nejsrdečnějšího svátku v roce, 
krásně rozsvítí. I já dobře vím, 
jak nesnadné je „vyšetřit čas“ 
ve vrcholících přípravách na 
slavnostní štědrovečerní večeři, 
zkusme však najít cestu, jak pro-
žít  tento den v poklidu a duševní 
pohodě, kterou když cítíme my 
sami, šíříme kolem sebe na svo-
je blízké a nejen na ně, a zase 
darem ji dostáváme zpět. A to 
je dar, ten ze všech nejkrásnější. 
Úsměv a vřelost v očích… 

Krásné Vánoce!

Začátek školního roku měl 
tentokrát rychlejší rozjezd. Už v 
sobotu 22. září jsme měli první 
vystoupení. Bylo to v rámci akce 
„Rajhradská sobota“, kterou 
pořádal Památník písemnic-
tví na Moravě společně s naší 
hudební školou. Program se 
odehrával na nádvoří kláštera 
Benediktinů. Začal malováním 
dětí na velké panely. Obrázky 
z pohádkového světa se spojily 
do jednoho obrazu a umocnily 
tak vystoupení muzikantů, kteří 
posluchačům zahráli také někte-
ré melodie z pohádkových fi lmů. 
Žáci i učitelé předvedli program 
pestrý, s prolínáním různých stylo-
vých období. Byly tam historické 
tance, komorní soubory, sólová 
vystoupení, muzikálové melodie, 
skladby starých mistrů i novo-
dobých autorů. Myslím, že se 
vystoupení vydařilo. Obecenstvo 
odměnilo každého vystupujícího 

velkým potleskem. Vše podtrhlo 
počasí, které nám přálo a déšť 
se spustil až po ukončení naše-
ho programu. Další akce, které 
naše hudební škola pořádala, se 
konaly již pod střechou. V Židlo-
chovicích to byla vystoupení v 
sále Základní umělecké školy v 
Robertově vile. 

Jedno vystoupení však ještě 
bude venku. V rámci vánočního 
jarmarku v neděli 9. prosince se 
představí muzikanti ze třídy pánů 
učitelů Davida Křížka a Radka 
Krčála.

V předvánočním čase vás 
zveme na velký koncert v sále 
Masarykova kulturního domu. V 
programu se představí hudeb-
ní a výtvarné oddělení naší ZUŠ. 
Koncert se koná v úterý 11. pro-
since v 18 hodin. Dalšími akce-
mi budou vystoupení žáků jed-
notlivých tříd. Konkrétní data se 
dovíte na www. zuszidlochovice.
cz.  Přijďte se podívat, jak šikov-
né máte děti v Židlochovicích a 
okolí.

V budově Robertovy vily si jistě 
všimnete nové výmalby stěn na 

Podzim v hudební škole

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka ZUŠ Židlochovice

chodbě, které barevně navrhla 
paní učitelka výtvarného oboru 
ZUŠ Hana Faltýnková.  Realizace 
se ujal městský úřad. Vylepše-
né společné prostory jistě klad-
ně ohodnotí každý návštěvník 
Robertovy vily.  ZUŠ, jako jedna z 
organizací působících ve vile, za 

toto malé vylepšení děkuje. Jen 
tak dál. 

Za všechny žáky i zaměstnan-
ce ZUŠ Židlochovice vám všem 
přeji do nového roku 2013 hod-
ně zdraví a volného času, který 
budete moci věnovat lidem ve 
svém okolí.
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na výše uvedený dům. Náš pan c. 
k. stavební rada ve výslužbě vše 
do ledna následujícího roku ban-
ce splatil a mohl si tak spokojeně 
užívat života v Židlochovicích v 
zařízeném domě s pěknou zahra-
dou a fontánou na nádvoří. O 
jeho veřejném působení ve městě 
není nic známo. Zemřel 28. 2. 1891 
ve věku 75 let.  

 S manželkou Julií měl tři syny, 
nejstarší Gustav se však dožil jen 23 
let, mladší dva bratři zemřeli ještě 
jako děti. Vdova po Gustavu žila 
v Židlochovicích na domě č. p. 52 
až do své smrti 29. 7. 1917 (91let). 
Dědictví domu však přešlo závětí 
dne 25. 4. 1891 na Marii Hornia-
kovou, dceru c. k. železničního 

stavebního inženýra s doživotním 
závazkem na bydlení své manžel-
ky Julie.

Otázkou pro další bádání zůstá-
vá, proč si vybral právě naše měs-
to, když byl rodákem z Jihlavy a 
manželka pocházela z Poličky na 
Svitavsku a proč odkázal dědictví 
Marii Horniakové.

Gustav Ritter Petraczek von 

Vlastivědný klub
Kdo byl Gustav Ritter Petraczek von Wokaunstein

Wokaunstein se narodil v Jihlavě 
roku 1815 (nepotvrzeno v mat-
rice) jako nejstarší syn Kajetána 
Petraczka von Wokaunstein. Svůj 
šlechtický titul Ritter (rytíř) s predi-
kátem „von Wokaunstein“ po otci 
si nechal potvrdit až v roce 1884. 
Rod Petraczek (Petráček) je staro-
bylým rodem z okolí Prahy. Pový-
šení do šlechtického stavu získali 
Petráčkové v roce 1603 od císaře 
Rudolfa II.. K podstatnému rozšíře-
ní svého majetkového bohatství 
přišel rod díky Janovi Petráčko-
vi (zemř.1642), staroměstskému 
měšťanovi, jenž byl po Bílé hoře 
určen zemským sněmem berní-
kem a skoupil pro sebe řadu domů 
v Praze z konfi skací příznivců refor-

mátorské opozice. Jeho třetím 
synem byl Adam (zemř.1687), kte-
rý započal měšťanskou kariéru v 
Kadani na severu Čech a byl pra-
pra dědečkem našeho Gustava. 
Genealogicky se rod příliš nevět-
vil, neb většina potomků umírala 
v dětském věku, za to přeživší se 
dožívali úctyhodných stáří. 

Mezi dochované plány řeše-
ní významných staveb Gustava 
Petraczka, stavitele, patří bez-
pochyby památník Královské 
přísahy, nacházející se u řeky Jih-
lavy nedaleko Pražského mostu.  
Význam tohoto plánu spočívá v 
několika velmi důležitých detai-
lech, které se podařilo Petraczko-
vi vyřešit. Pomník královské přísahy 
představuje jeden z nejstarších 
dochovaných pomníků klasic-
kého typu v českých zemích. Byl 
postaven v roce 1565 dnes blíže 
neznámým kameníkem Štěpá-
nem Tettelmayerem z popudu 
představitelů města Jihlavy v sou-
vislosti s připomenutím památné 
události – slavnostní přísahy arci-
vévody Ferdinanda Rakouského 
na česko-moravském pomezi 30. 
ledna 1527.

Arcivévoda Ferdinand, v násle-

Mgr. Miroslav Cvrk
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Dům č. p. 52 v Komenského ulici | foto: Karel Vavřík

Dnešní stav památníku | Plánek rekonstrukce dle G. Petraczka | foto: převzato z internetu

V roce 2011 při dokumento-
vání opuštěných hrobů na hřbi-
tově v Židlochovicích mě zaujal 
náhrobek při západní hřbitovní 
zdi s masivním kamenným krytem 
hrobky se jménem Gustav Ritter 
Petraczek von Wokaunstein.

Pátrání v archivech, matrikách  
a Moravské zemské knihovně 
přineslo zajímavé poznání, které 
zaujme snad i čtenáře zpravoda-
je.

Gustav Ritter Petraczek von 
Wokaunstein, česky psáno Gustav 
Petráček z Vokounštejnu, nebyl 
přece jen obyčejným obyvatelem 
našeho města. Do Židlochovic se 
dostává v létě roku 1886 již jako 
jednasedmdesátiletý pensiono-
vaný, dobře zabezpečený státní 
úředník, bývalý c. k. vrchní staveb-
ní inženýr se svoji manželkou Julií, 
kdy si kupují 29. července dům 
č.p. 52 v tehdejší Nosislavské ulici 
(dnes Komenského ul.) od Wenze-
la Röszlera. Lépe řečeno koupili si 
nesplacené dluhopisy Moravské 
hypotéční banky ve výši 7000 zl. 

dujících dnech korunovaný za 
českého krále jako Ferdinand I., 
přijel do Jihlavy 29. ledna 1527. S 
českými stavy byl dohodnut Fer-
dinandův vstup na české území 
na příští den. Stavové očeká-
vali arcivévodu tehdy na české 
straně za dnes již neexistujícím 
dřevěným mostem (dnes Pražský 
most) za řekou Jihlavou. Poté co 
Ferdinand přejel se svým dopro-
vodem přes most, sesedl z koně a 
v doprovodu své manželky Anny 
Jagellonské vyřkl přísahu ve znění: 
„Přísaháme Pánu Bohu, Matce 
Boží i všem svatým, že panům, 
rytířům, Pražanům i městům a vší 
obci království českého chceme 
a máme v kostele arcibiskupském 
u sv. Víta na hradu Pražském při 
korunování našem na království 
české přísahu učiniti tu, která nám 
vydána bude, že je máme při jich 
řádech, v právních svobodách, v 
spravedlnostech, a při tom všem, 
kterak ta přísaha v sobě obsaho-
vati bude, kterouž učiniti máme a 
povinni jsme, zachovati. Tak nám 
Bůh pomáhej a všickni svatí.“ 

Do Prahy dorazil 5. února 1527 
a korunován byl 24. února 1527.

Náhrobek G. Petraczeka | foto: Miroslav Cvrk



Jakási evangelická dívka z 
Nosislavi, která sloužila v Žid-
lochovicích na zámku, se prý 
kdysi pochlubila své paní z habs-
burského rodu, že se v Nosislavi 
staví nový evangelický kostel. 
Arcikněžně se při projížďce kolem 
Nosislavi líbil, ale odpověděla, 
že by byla raději, kdyby byl řím-
skokatolický... Nosislavští helvíti 
(evangelíci Druhé helvetské kon-
fese) pak na oplátku říkali, že se 
jim židlochovický zámek také líbí, 
ale byli raději, kdyby v něm byd-
leli zas Žerotínové.

Redaktor židlochovického 
zpravodaje mě požádal, abych 
z dějin nosislavské reformované 
církve vybral alespoň několik 
momentů, při kterých se potká-
vala s městem Židlochovice...

Učení Jana Husa a jeho pokra-

čovatelů našlo záhy příznivce i 
na Moravě. V nosislavském kos-
tele sv. Jakuba Většího sloužili od 
šedesátých let 16. století evan-
geličtí duchovní, kteří nezřídka 
studovali přímo ve městě Martina 
Luthera, v německém Wittenber-
gu. Od roku 1571 byla Nosislav 
uváděna jako sídlo luterského 
děkanství. A pod nosislavského 
luterského děkana spadaly i dal-
ší obce a městyse, např. právě 
Židlochovice, Pohořelice či Vel-
ké Němčice, kde působil Tobiáš 
Závorka Lipenský (1533–1612), 
editor největšího evangelického 
zpěvníku vydaného v Čechách 
před rokem 1620, kancionálu Pís-
ně chval božských (1620).

Reformační kvas, jehož sou-
částí byli vedle nosislavských 
luteránu hlavně židlochovičtí 
členové Jednoty bratrské, dopl-
ňovali novokřtěnci.

V roce 1526 začal v Mikulo-
vě, na lichtenštejnském panství, 
působit švýcarský utečenec Bal-
thasar Hubmaier, doktor theolo-

Vlastivědný klub
Evangelíci v Nosislavi a v Židlochovicích

gie z Ingolstadtu. Hubmaier byl 
jeden z těch reformačních boho-
slovců, kteří soudili, že v praxi círk-
ve je oprávněné pouze to, co 
je spolehlivě doložené v Písmu, 
resp. v praxi prvních křesťanů. A 
v Písmu tito theologové nenašli 
např. dostatečné zdůvodnění 
křtu nemluvňat. Jejich násle-
dovníkům se dostávalo proto 
nejčastěji pojmenování „novo-
křtěnci“ (anabaptisté), jelikož se 
uchylovali k praxi tzv. druhého 
(nového) křtu v dospělosti, při 
kterém teprve člověk vědomě 
vyznává svou víru a připravenost 
žít novým způsobem. Novokřtěn-
ci (u nás také označovaní jako 
habáni či hutterité, podle tyrol-
ského kloboučníka Jakuba Hut-
tera, který byl v roce 1534 pas-
torem v Hustopečích) však toužili 
reformaci 16. století dotáhnout 
důsledněji i do životní praxe, tak 
jak ji naznačuje Nový zákon, mj. 
tedy odmítali soukromé vlast-
nictví, protože Bohu přece patří 
všechno a za vše mu vděčíme, 

všechno máme jen půjčeno a to 
společně; i jakékoliv násilí.

Novokřtěnci si budovali jakési 
společné domy (dvory, Bruder-
hof, Haushaben), velmi funkč-
ně promyšlené, tvořené řadou 
světnic pro jednotlivé rodiny, 
společnou jídelnou, kuchyní, 
modlitebnou, školou a školkou, 
hospodářskými staveními a 
řemeslnickými dílnami. Jednotli-
vá místní společenstva měla asi 
osm desítek členů a spravoval 
je služebník slova Božího (pastor) 
a hospodář. (Hlavní duchovní 
představitel moravských novo-
křtěnců sídlil v Nových Mlýnech.) 
Pozoruhodné je, že u novokřtěn-
ců žádala o ruku žena, resp. její 
rodina, a většinou se vdávala do 
jiného sboru (do jiné komunity). 
Řadu manželství však domlou-
vali představitelé sborů. Pro děti 
novokřtěnci již v 16. století zřizo-
vali jakési školky. Samotná školní 
docházka trvala od sedmi do 
patnácti let; vyšší vzdělání nevi-
děli jako potřebné. Ve výuce 
dětí, vesměs velmi kvalitní, bylo 
ovšem nadřazeno vzdělání v Pís-
mu a ve víře. Děti se však nejdřív 
na samotném začátku vzdělání 
učily nejprve naslouchat (poslou-
chat). Dospívající se po skončení 
školní docházky vyučili vždy více-
ro řemeslům, aby měli širší uplat-
nění i větší možnost přispívat v 
dospělosti druhým lidem nezišt-
nou pomocí. Ač byli uznávanými 
vinaři, opilce bychom mezi nimi 
zřejmě nenašli. Bohoslužby konali 
denně, v neděli dokonce dva-
krát. 

Na židlochovickém panství 
Jana Diviše ze Žerotína (1575–
1616) se novokřtěnci usadili nej-
prve zřejmě v Přibicích, kde jejich 
komunita byla asi i největší a 
dosahovala až tisíce lidí, kteří zde 
provozovali např. velmi úspěš-
nou kovárnu, krejčovství a nožíř-
ství. Žili však ovšem i v samotných 
Židlochovicích (tam především 
lékaři, lazebníci a vyhledávané 
„porodní asistentky“), v Pouzdřa-
nech, Nikolčicích, Pohořelicích, 
Ivani, Blučině, Měníně a Nosisla-
vi, kam se přesunuli v roce 1583 
ze Židlochovic. (Zřejmě Jan Diviš 
přece jen nechtěl svou podporu 
dávat tak okatě najevo.)

Svůj dvůr si založili v místech 
dnešních domů č. p. 68, 69 a 70. 
Zahrada mrtvých této asi sto-
členné komunity se nacházela 
snad v blízkosti dnešního evan-
gelického hřbitova. Zdá se, že se 
zabývali především keramikou, 
pěstováním a zpracováváním 
vína a chmelu. Z koresponden-
ce Jana Diviše ze Žerotína, kte-

Evangelický kostel v Nosislavi | foto: Karel Vodák

Ondřej Macek
evangelický farář

>>
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V souvislosti se vzrůstajícím 
významem rajhradského kláš-
tera byla ve 13. století založe-
na mezi mlýnským náhonem a 
řekou Svratkou osada Čeladice. 
Hlavním úkolem nových osadní-
ků byla nejspíše ochrana klášte-
ra proti nepokojům na jeho pan-
ství. Čeleď označovala ve starší 
době domácí vojsko.

Novým usedlíkům propůjčila 
vrchnost na stavební místa tři 
lány pozemků. V roce 1483 se 
název vesnice objevuje v souvis-
losti s prodejem klášterního mlý-
na bratrům Prokopovi a Vavřin-
covi z Čeladic. Osada neměla 
možnost dalšího vývoje pro málo 
polí k obživě. Někteří si pronají-
mali další klášterní pozemky, jako 
např. v 17. století rodina Blažeje 
Skřítka z Čeladic.

Na počátku 17. století měly 
Čeladice 16 domů, z nichž jeden 
se k roku 1629 nazýval špitál Jeho 
Milosti pana probošta. Poddan-
skou zemědělskou obcí se Čela-
dice staly v roce 1706 po novém 
rozdělení pozemků. V roce 1775 
bylo v Čeladicích jedenáct 
čtvrtláníků a čtyři chalupníci. 
Obec měla vlastní samosprá-
vu v čele s purkmistrem, užívala 
vlastní pečeť, měla samostatný 
katastr a vlastní matriky. Napří-
klad Karel Hrůza byl purkmistrem 
v roce 1758 a Anton Duchoň z č. 
4 v roce 1777. Klášterním mysliv-
cem byl v roce 1765 Matěj Bun-
ďálek z č. 8. V roce 1790 bydlelo 
v patnácti domech 93 lidí.

Při pravidelných jarních zápla-
vách se obyvatelé Čeladic stě-
hovali i s dobytkem do Rajhradu. 
Dřevěné stavby většinou náporu 
vody odolaly jen s menšími ško-
dami. Po velkém požáru v roce 
1728 byly Čeladice postaveny z 
nepálených cihel, což se jim sta-
lo osudným o sto dva roky poz-
ději. Na jaře roku 1830 náhle roz-
tálo mnoho sněhu a ve dnech 
19. až 21. března zaplavila  velká 

voda celé okolí. V Čeladicích se 
tři domy sesuly a ostatní voda 
velmi poškodila. Stará obec 
byla opuštěna. Od roku 1830 se 
začaly stavět nové Čeladice na 
pozemku poskytnutém klášterní 
vrchností. Jižně od Rajhradu tak 
vyrostla obec se dvěma ulicemi. 
V roce 1836 zemřel poslední sta-
rosta Čeladic František Matlach. 
Obec tehdy ztratila politickou 
samostatnost a splynula s Rajhra-
dem. Čeladické ovšem čekala 
další pohroma. V roce 1838 byla 
přes čeladické dvory postavena 
železnice. Chalupy zůstaly na 
jedné straně a stodoly na proti-

Víte kde leží Čeladice?

Karel Vavřík lehlé straně trati. Domy tím byly 
znehodnoceny. Později přibylo 
k původním patnácti domům 
třicet domovních čísel. Stalo se 
tak rozdělením větších stavení. 
Dodnes je původní čeladické 
číslování dochováno u 45 domů, 
které pro odlišení od číslování 
rajhradského začínalo sedmič-
kou (701 až 746).

V nových Čeladicích v roce 
1890 bydlelo v šestnácti domech 
246 a v roce 1900 ve čtyřiceti 
domech 245 obyvatel. Ani nové 
Čeladice se nemohly dále rozví-
jet, o čemž svědčí výsledky sčí-
tání lidu z roku 1930, kdy zde žilo 

pouhých 195 obyvatel. V roce 
1934 se železnice rozšířila na 
dvojkolejnou a zabrala další plo-
chy dvorů. Nemálo Čeladických 
si postavilo nové domy po vzniku 
republiky ve čtvrti Matlaška, kte-
rá snad nese jméno posledního 
čeladického starosty Matlacha. 
V současnosti neznalý návštěv-
ník nepozná, že část Masarykovy 
ulice v Rajhradě byla v minulosti 
samostatnou obcí s nevšední his-
torií.

Převzato z webových stránek 
města Rajhrad

rý sám sebe prezentoval jako 
blahosklonného a laskavého 
ochránce svých netypických 
poddaných, vyplývá, že si rád 
od nosislavských novokřtěnců 
půjčoval, byť ochota druhé stra-
ny k půjčkám už tak velká asi 
nebyla. Zároveň se velmi snažil, 
aby jeho poddaní příliš nevybo-
čovali z řady. Dost proto naléhal, 
aby již konečně (po pětadvace-
ti letech) přešli z opožďujícího se 
juliánského kalendáře na kalen-

dář gregoriánský (podle buly 
Inter gravissimas Řehoře XIII. z 24. 
února 1582). Díky této korespon-
denci také známe jméno jed-
noho z posledních nosislavských 
novokřtěneckých duchovních: 
Valentin Vigelius.

28. září 1622 museli novokřtěnci 
Moravu bezpodmínečně opustit. 
Směřovali především do Sobo-
tiště u Myjavy. Odhaduje se, že 
jich odcházelo na dvacet tisíc z 
pěti desítek obcí. Z Uher a Sedmi-
hradska pak nakonec zamířili do 
Severní Ameriky.

Stejně jako novokřtěnci museli 
do náboženského exilu ode-
jít i další protestanti z Nosislav-
ska. Napravit kacířskou Nosislav 
dostal za úkol židlochovický 
páter Jan František Vendský, 
absolvent olomouckého boho-
sloveckého semináře. Ten ovšem 
záhy narazil – když ne na rezis-
tenci protestantismu, tedy na 
obrovský rozsah své obce. Pod 
jeho duchovenskou správu spa-
daly Židlochovice, Vojkovice, 
Blučina, Měnín, Nikolčice, Kře-
pice, Nosislav, Pohořelice, Iváň, 

Vranovice, Přibice a Unkovice. 
To, že úspěchy římskokatolické 
reformy (a vymýcení evange-
lického živlu) na sebe necháva-
ly čekat, dokazuje i statistika z 
roku 1633, kdy se z 354 obyvatel 
Nosislavi (starších jedenácti let) 
dostavila ke svatému přijímání 
pouhá stovka. A obnovu římské-
ho katolictví na židlochovickém 
panství sabotovali snad dokon-
ce i zámečtí úředníci, které po 
Žerotínech převzal nový majitel 
Adam ml. z Valdštejna. 

... dokončení v dalším čísle

ilustrační foto

>>
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Tradice zdobení stromku má 
svůj prapůvod údajně už v před-
křesťanském údobí. Zvyk zdobit 
stromeček v souvislosti s vánoč-
ními svátky se pak na naše území 
dostal z Německa, kde zakotvil 
mnohem dříve. 

První zmínky pochází z kroniky 
severoněmeckého města Brémy 
z roku 1570. Popisuje událost z 
místního cechovního domu, kde 

byl ozdoben stromek pro děti 
řemeslníků, které si ho po vánoč-
ních svátcích odstrojily a ozdoby 
z pečiva, ovoce a ořechů směly 
sníst. Trvalo víc než sto let, než 
byl tento zvyk představen na 
německém panovnickém dvoře 
v Hannoveru. V průběhu osm-
náctého století pak zdomácněl 
ve šlechtických a měšťanských 
rodinách. Na venkově se tato 
tradice ujímala velmi zvolna, 
ale začala mezitím pronikat přes 
německé hranice, a to i na naše 
území.

První vánoční jedle u nás byla 
podle doložených údajů rozsví-
cena v roce 1812 v pražském 

zámečku ředitele a režiséra Sta-
vovského divadla Jana K. Leibi-
cha pro pobavení vánočních 
hostů. Kolem poloviny devate-
náctého století bylo zdobení 
vánočních stromků již poměrně 
běžné ve šlechtických sídlech 
a měšťanských rodinách. Na 
venkov tento zvyk proniká až ve 
druhé polovině devatenácté-
ho století. Zpočátku se zdobily 
jenom jedle a smrky. Ke zdobení 
se používal nejrůznější dostup-
ný materiál. Krása stromečku 
závisela na majetnosti rodiny i 

na vynalézavosti. Používalo se 
pečivo, především perník, suše-
né i čerstvé ovoce jako jablka, 
hrušky, rozinky, mandle a ořechy, 
přírodní i zlacené šišky, vyráběly 
se ozdoby z papíru i vhodné-
ho přírodního materiálu. Jen v 
bohatších rodinách se na stro-
meček věšely i různé domácí či 
koupené cukrovinky a bonbony. 
Populární čokoládové ozdoby se 
u nás vyráběly již na přelomu 20. 
století, ale běžnou součástí ozdo-
beného stromečku se stávají až v 
druhé polovině 20. století. 

Někdy kolem roku 1860 se v 
Čechách na stromečku poprvé 
rozsvítily lojové svíčky, které se na 

Historie vánočního stromku a jeho zdobení

Mgr. Karel Vavřík

stromeček připichovaly pomo-
cí plechových jehel. Plechové 
skřipce na svíčky různých tvarů 
a barev se objevovaly na přelo-
mu 20. století. Elektrické osvětlení 
stromečků u nás začala vyrábět 
od 20. let 20. století fi rma Osram. 
Běžně se elektrické osvětlení 
začalo používat až od šedesá-
tých let téhož století.

Zkráceně zpracováno podle 
tištěného průvodce k výstavě 
Skleněná krása aneb Historie 
nejen vánočních ozdob, která se 
konala na přelomu roku 2011 – 
2012 v Paláci šlechtičen v Brně.

ilustrační foto

K zajímavému článku o 
zámecké zahradě p. Augustina 
Vlašice v posledním čísle Židlo-
chovického zpravodaje si dovo-
luji k pasáži o výskytu škvárové-
ho odpadu u domu zahradníka 

podat za pomoci Malé technic-
ké encyklopedie (Praha 1966) 
toto vysvětlení.

V zahradníkově domku byl 
zřejmě instalován generátor ply-
nu, který vyráběl svítiplyn tzv. níz-
kotepelnou karbonizací uhlí, kdy 
při teplotě 600°C za nepřístupu 
vzduchu se z černého uhlí kromě 
dehtu a fenolu uvolňuje hořlavý 
plyn používaný po roce 1885 ke 

Plynárna u zámku?

Eduard Vyhlídal
archivář města

svícení. Zbytkem po karbonizaci 
je koks.

V roce 1885 rakouský chemik 
Karl Auer vynalezl svítící tělísko 
pro plynové lampy - Auerovu 
punčošku, čímž zlepšil pronikavé 
vlastnosti plynového osvětlení. 
Správa zámku na tuto skuteč-
nost zřejmě pohotově zareago-
vala a nahradila osvětlení ace-
tylenové.

Doba přípravy na Vánoce se nazývá ADVENT. Toto označení 
pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. 
Myslí se zde na příchod Ježíše Krista. První začátky slavení adventu 
se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 
13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který 
do té doby začínal Vánocemi. Adventní doba trvá čtyři neděle 
před slavností Narození Páně 25.12.

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že 
poslední adventní neděle  tj. 4.  připadá vždy na neděli před 25. 
prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. pro-
sinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má 
každý rok jiné datum.

Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. 12. („štědrý večer“ je vigi-
lie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se stává, že 
poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den.

V takovém roce trvá advent jen tři týdny, i když má čtyři advent-
ní neděle.

Pod tímto titulkem nachá-
zejí čtenáři již řadu roků histo-
rické události vážící se k urči-
tému letopočtu a k měsíci, 
které je dáno číslem našeho 
Zpravodaje.

Tentokrát jsem však v 
kronice Ozvěny věků a dní 
nenašel žádný údaj, který by 
souvisel s prosincem.

V příštím roce v lednu už 
budeme zveřejňovat Trojku v 
dějinách města a tak se čte-
náři opět dočtou o událos-
tech, které byly důležité pro 
naše město.

Dvojka
v dějinách 
Židlochovic
11. část

Mgr. Karel Vavřík
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Od srpna jste nastoupila do funk-
ce ředitelky ZUŠ. Co se tím u vás 
zásadně změnilo?
Změnila se mi především pracov-
ní náplň a mám o mnoho méně 
času. Velmi mne zaměstnáva-
jí především úřední záležitosti. 
Mám pocit, že úkoly s úředními 
činnostmi stále narůstají.

Máte čas na výuku?
Je ho méně, ale učení dětí mě 
přímo nabíjí. Jako klarinetistka 
učím klarinety a zobcovou fl étnu. 
Je výhodou, že kancelář mám 
zde v Židlochovicích a učím na 
pobočce v Moravanech, kterou 
jsem zřizovala.

To jsem nevěděl. Můžete nám o 
tom říci více?
Když jsem byla na mateřské 
dovolené, tak mě oslovili, zdali 
bych byla v Moravanech ochot-
na zřídit pobočku hudební školy. 
To bylo před patnácti lety. Půso-
bíme tam na místní Základní ško-
le a o naši službu je velký zájem.

Vystudovala jste klarinet, jak jste 
se k tomuto nástroji dostala?
Původně jsem hrála na akorde-
on. Jednoho dne ale donesl tatí-
nek domů kufírek s klarinetem a 
řekl: „Na toto budeš hrát“. A tím 
to bylo jaksi dané. A je pravda, 
že mi to od začátku šlo. Začala 
jsem v páté třídě a v sedmé jsem 
už nastoupila ke studiu na kon-
zervatoři.

Žijeme v době, která se alespoň 
„tváří“ velmi pragmaticky. Mla-
dá generace má kolem sebe 
velké množství lákadel, jak trávit 
volný čas…přesto je ze ze strany 
dětí, potažmo rodičů o umělec-
ké vzdělávání velký zájem. Čím 
si to vysvětlujete? 
Rodiče si uvědomují, že vzdělá-
vání v uměleckých oborech je 
pro děti přínosem. Velký zájem 
je především v době, kdy jsou 
děti malé. Setkáváme se i s rodi-
či, kteří se informují na možnost 
vzdělávání tříletých a čtyřletých 
dětí. Takovým rodičům však 
vyhovět nemůžeme, protože 
naše výuka začíná s dětmi pěti-

letými. V červnu se nám na deset 
volných míst v hudebním oboru 
hlásilo 38 zájemců. Těžší je někdy 
děti ve vzdělávání udržet, aby je 
to zkrátka stále bavilo. A jak jste 
říkal – lákadel je velké množství. 

Co tedy rozhoduje, jak dlouho 
žák u vás vydrží?
Hodně záleží na učiteli, jak 
dokáže žáka zaujmout a také, 
jakou má podporu v rodině. Nej-
přitažlivější je pro žáky společné 
hraní v předmětech komorní a 
souborové hry. Všimla jsem si, že 
vzniká zvláštní pouto mezi žáky 
ZUŠ v rámci třídy nebo základní 
školy. Je to takový pocit souná-
ležitosti. 

O jaké nástroje je největší 
zájem?
Tradičně je největší zájem o hru 
na klavír. Je to překvapující, ale 
teď se nám vrací zájem o hru na 
housle. To bylo před pěti lety úpl-
ně nepředstavitelné. Jinak zůstá-
vá zájem o zpěv a keyboard 
(klávesy, pozn. autora).

A co zobcové fl étny?
Ano, zde je také velký zájem. 
Zobcová fl étna je pro malé muzi-
kanty dobrou volbou. Později se 

Tentokrát s…
MgA. Dagmar Bradovou, novou ředitelkou ZUŠ v Židlochovicích

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

mohou rozhodnout pro hru na 
jiný dechový nástroj. Avšak k pře-
stoupení nemusí dojít. Zobcová 
fl étna je plnoprávným členem 
rodiny hudebních nástrojů.

Jaké umělecké obory ještě 
nabízíte?
Kromě hudebního oboru navště-
vují žáci obor výtvarný a taneční. 
Předměty výtvarného oboru se 
vyučují v Židlochovicích a Raj-
hradě. Výuka tanečního oboru 
probíhá v Rajhradě.

S jakými vizemi jste jako ředitel-
ka do nové funkce nastupova-
la?
Myslím, že vize ředitele školy by 
měly být také vizemi všech pra-
covníků. Učitelé ZUŠ Židlocho-
vice vytvořili školní vzdělávací 
program, ve kterém je jedna z 
kapitol věnována pohledu do 
budoucnosti. Byla jsem součástí 
tvůrčího týmu a tak mohu říci, že 
chceme být školou, která naučí 
děti rozpoznávat kulturní hodno-
ty a vážit si jich. Chceme být ško-
lou, kterou budou rodiče i široká 
veřejnost podporovat. Chceme 
být školou, která bude spolupra-
covat s místními zastupitelstvy, 
organizacemi a dalšími školními 
zařízeními. Chceme být školou, 
která má profesionální a vstřícný 
pedagogický sbor.

Jaká je atmosféra mezi vámi 
učiteli?
Nálada a atmosféra je zde výbor-
ná a vždy také byla. Beru to také 

jako jeden z dalších z úkolů, aby 
nám zde dobré klima vydrželo, 
aby se učitelé i žáci mohli v klidu 
věnovat své práci. 

V čem podle vás spočívá hlavní 
hodnota nebo poslání umělec-
kého vzdělávání?
Hlavní je cesta, na které se žák 
učí vybírat ty nejsprávnější a nej-
vhodnější prostředky k vyjádření 
sebe sama uměleckou formou. 
Umělecké vzdělávání přiroze-
ně nutí žáka se ukáznit, vnitřně 
se uspořádat. Žák se musí umět 
připravit na konkrétní vystoupení 
před veřejností atd. Získává tím 
pro život cenné zkušenosti.

Jaké kulturní akce připravujete 
pro nejbližší dny?
Bude to tradiční rozsvěcování 
vánoční stromů v Rajhradě a 
Moravanech a také malé vystou-
pení na vánočním jarmarku zde 
v Židlochovicích. Doufejme, že 
nám počasí bude přát. Dále 
to bude 11. prosince koncert v 
Masarykově kulturním domě a 
samozřejmě vánoční besídky u 
nás ve škole v sále Robertovy 
vily. Další akce se konají na jed-
notlivých pobočkách v Rajhra-
dě, Sokolnicích a Blučině. Žáci 
tanečního oboru ještě stihnou 
vystoupení v brněnském divadle 
Barka. Data a časy jsou uvedeny 
na našich webových stránkách 
www.zuszidlochovice.cz.

Děkuji za rozhovor

Jako učitelka působí Dagmar Bradová na ZUŠ v Židlochovicích od 
roku 1996. Od letošního srpna je zde ředitelkou. Vystudovala klarinet 
na brněnské konzervatoři a poté pokračovala ve studiu na Janáč-
kové akademii múzických umění v Brně. Po studiích učila krátce na 
ZUŠ v Tišnově. Před 15. lety založila pobočku ZUŠ Židlochovice v Mora-
vanech. Kromě své pedagogické dráhy hrála v dámské dechové 
kapele Viktorky a hostovala v řadě dechových souborů.

Dagmar Bradová a žáci ZUŠ Židlochovice | foto: ZUŠ Židlochovice
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17. listopadu se konal v Plzni 
Otevřený přebor České obce 
sokolské žactva a dorostu. 
Účastnilo se ho 160 badmintonis-
tů z celé republiky. TJ Sokol Židlo-
chovice vyslal do Plzně 13 spor-
tovců. Naši badmintonisté vynikli 

Přebor ČOS badmintonu v Plzni

Vlastimil Helma
předseda oddílu badmintonu
TJ Sokol Židlochovice

Michal a Monika Světničkovi 
byli vybráni do reprezentačního 
družstva České republiky, které 
hájilo naše barvy na Mistrovství 
světa juniorů 2012, 25. – 28 října 
v japonském městě Chiba neda-
leko Tokia.
Česká republika startovala ve 

složení Adam Mendrek, Michal 
Světnička, Monika Světničková 
(všichni TJ Sokol Veselý Brno-Jeh-
nice), Ivana Zychová (TJ Astra 
ZMZ Praha), Jaromír Janáček 
a Lucie Černá (oba SKB Český 
Krumlov).

Soutěže družstev se zúčastnilo 
celkem 30 reprezentačních týmů 
z celého světa. Jako obvykle 
hrála prim Asie a opět se ukáza-
lo, že proniknout na medailová 
umístění je v soutěži družstev pro 
Evropu a zbytek světa prakticky 
nemožné. Vyvrcholením soutěže 
družstev bylo fi nálové utkání mezi 
Čínou a domácím Japonskem. 
Čína vyhrála 3-2 a titul opět 
obhájila. Třetí místo si vybojovala 
Korea a čtvrté Indonésie. Nej-
lepší „neasijský“ tým – Německo 
skončilo na 10. místě.

Naše reprezentace ve skupině 
se postupně utkala s Tchaj-wa-
nem (0:5), Ruskem (1:4) a Aus-
trálií (2:3). Zápas s Austrálií byl 
velice vyrovnaný a o to víc pro-
hra bolela. Austrálie se nakonec 

Židlochovičtí sportovci reprezentují Českou republiku

Vlastimil Helma
předseda oddílu badmintonu
TJ Sokol Židlochovice

umístila na slušném 19. místě. 
Z posledního místa ve skupi-

ně se následně nedalo mnoho 
vytěžit. O pořadí se naši repre-
zentanti postupně utkali s Uzbe-
kistánem, Bulharskem a Irskem. 
Všechny tři zápasy už vyhráli a 
ČR se v Japonsku umístila na 25. 
místě.

Sourozenci Světničkovi jsou od 
září 2010 členy TJ Sokol Veselý 
Brno-Jehnice. Sportovní sezónu 
2009 – 2010 ještě hráli za badmin-
tonový oddíl TJ Sokol Židlochovi-
ce. Michal po sezóně 2009 – 2010 
obsadil 3. místo v ČR ve dvouhře 
dorostenců do 17 let a Monča 
4. místo v ČR ve dvouhře žákyň 

do 13 let. Oba mohou být příkla-
dem pro začínající sportovce. 
Dokázali, že i ve skromném pro-
středí sokolovny v Židlochovicích 
mohou vyrůst špičkoví reprezen-
tanti s „lvíčkem na prsou“.

Barča Otáhalová 1. místo čtyřhra žákyň do 13 let

Veronika Srncová
1. místo čtyřhra žákyň do 15 let

2. místo dvouhra žákyň do 15 let

Kateřina Otáhalová
3. místo dvouhra žákyň do 15 let

3. místo čtyřhra žákyň do 15 let

nejen krásnými novými dresy (na 
které fi nančně přispěl pan Libor 
Moudrý), ale také vynikajícími 
výsledky. Přivezli si domů celkem 
10 medailí. 2 zlaté, 1 stříbrnou a 7 
bronzových. Další zlatá medaile 
nám těsně unikla, když Veronika 
Srncová prohrála fi nále dvouhry 
žákyň do 15 let se svojí čtyřhro-
vou partnerkou Bertou Ausber-
gerovou z SK Prosek Praha nej-
těsnějším výsledkem 30:29.

Židlochovičtí badmintonisté v Plzni 

Mistrovství světa juniorů - Chiba Japonsko | 4. zprava Monika Světničková, 3. zprava Michal Světnička

Utkání Česká republika - Austrálie

Janáček - Guda 21/14, 13/21, 21/23 (41 minut)

Černá – Kessler 21/23, 21/18, 21/11 (50 minut)

Mendrek/Světnička – Serasinghe/Chen 21/16, 21/19 (22 minut)

Zychová/Světničková – Guan/Somerville 14/21, 9/21 (23 minut)

Janáček/Černá – Serasinghe/Somerville 22/20, 17/21, 18/21 (36 minut)

Vojtěch Vidrmert 3. místo čtyřhra žákú do 13 let

Patrik Šípek 3. místo čtyřhra žáků do 13 let

Petr Gola 3. místo dvouhra žáků do 15 let

Jan Srnec
3. místo dvouhra dorostenců

3. místo čtyřhra drostenců
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VÁNOČNÍ STROMKY 
V ŽIDLOCHOVICÍCH
Prodej zahájen od 7. 12. 2012

Nádražní 479, Židlochovice
(naproti areálu ADOSA)

Tel: 547 233 918, 776 667 739
Po – Pá 7:00 – 16:00, So 8:00 – 12:00

www.uhlizidlochovice.cz

INSTALATÉR – Jiří Kavalíř
- veškeré instalatérské práce: voda, topení, kanalizace, plyn
- běžné opravy i havárie
- montáž a výměna kotlů, radiátorů, sanitární techniky
- ústředí a podlahové vytápění
- rekonstrukce koupelen (i formou na klíč)
- cenovou nabídka zdarma

Sportovní 885, Židlochovice, tel.: 608 861 806

Řádková inzerce:
Prodám slunnou novostavbu 4+kk s garáží v luxusní části Žid-
lochovic - ulice Janáčkova. Nízké náklady na bydlení. Více na 
tel.: 724 100 142.
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16 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

1. 12., 9:30 | MIKULÁŠSKÝ SPECIÁL
vstupné: 200 Kč, rezervace nutná
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

1. 12., 11:00 - 18:00 | KURZ ŠITÍ WALDORSKÝCH 
PANENEK
Panenka jako jediná z hraček představující obraz 
člověka, pomáhá dítěti vrůstat do světa vztahů. 
Proto je důležitá pro holčičky i kluky. Přijďte si ušít 
panenku z přírodních materiálů. Kurz vede artete-
rapeutka Mgr. Elena Francánová.
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko

www.mcrobatko.cz

1. 12., 18:00 | SLAVNOSTÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY KE 
130. VÝROČÍ OCHOTNICKÉHO DIVADLA
Výstava potrvá do 31. 12. 2012.
místo: Městská knihovna Židlochovice
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

2. 12., 9:30 | VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ Z PŘÍ-
RODNÍCH MATERIÁLŮ 
Rezervace nutná na tel.: 775 052 277 nebo na 
mailu in.spiro@mail.cz.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

2. 12., 16:00 | ADVENTNÍ KONCERT s vokální skupi-
nou DEJ NÁM AKORD
vstupné: dobrovolné
místo: Kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Město Židlochovice

2. 12., 17:30 - 20:30 | HÁČKOVÁNÍ PRO NEDONO-
ŠENÁ MIMINKA
Přijďte s námi znovu uháčkovat pár věcí, které by-
chom rády darovaly nedonošeným miminkům. 
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, katty@cestyzivota.cz,

tel.: 608 951 662

8. 12. 16:00 | ČERTOVSKÁ POHÁDKA
vstupné: 20 kč/členské dítě

40 kč/ostatní děti
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko

www.mcrobatko.cz

9. 12., 13:00 - 18:00 | VÁNOČNÍ JARMARK TRADIČ-
NÍCH ŘEMESEL
provoněný kořením vanilky „Pravá vanilka – pravá 
vůně Vánoc“ a vůní perníčků, trdelníků, štramber-
ských uší a bylinek… pro zahřátí Vánoční punč, 
svařák a medovina, grilovaný klobás a zabíjačko-
vá polévka… uzenářské speciality, kozí a kravské 
sýry, medové produkty… šperky, řezbář keramika, 
košíky, vánoční vazby a svíčky...
místo: Nám. Míru
pořádá: Město Židlochovice

9. 12., 14:00 - 18:00 | PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVA
Přijďte si vybrat drobné i větší dárečky (šperky, 
ručně šité výrobky, polštářky a panenky, obráz-
ky, háčkované ozdoby atd.) a inspirujte se dob-
rými nápady. Potěšte se ruční výrobou šikovných 
maminek a dětí. Těšíme se na Vás u dobrého čaje, 
kávy a občerstvení. Děti jsou vítány.
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko

www.mcrobatko.cz

Oprávněně se tážete, kdeže se toto 
místo nachází. Zatím nikde, ale možná se 
už brzy začne s jeho výstavbou. Všechny 
velké plány a nápady se napřed začínají 
spřádat jako fantazie, jako sen, za který 
je třeba se brát a třeba i prát. Podobný 
sen má i soukromý investor Petr Rajnoch, 
který se chystá na zhruba třech hekta-
rech pozemků u rybníku Šejba v Hrušova-
nech postavit dobovou osadu nazvanou 
Pravěkovice. Chce tak ukázat jak byd-
leli, oblékali se a co jedli staří Slované, 

Keltové nebo Germáni, kteří v dávných 
dobách sídlili na jihu Moravy. 

U hrušovanského rybníku je pro tento 
skanzen ideální místo. Poblíž roste hodně 
rákosu, který poslouží jako zdroj materiá-
lu pro stavbu některých budov. Samotný 
rybník pak umožní návštěvníkům před-
vést, jak vypadal v dávných dobách 
např. rybolov. Na stavbu pravěkého síd-
liště budou použity především dobové 
materiály – akátové a dubové kůly, vrbo-
vé a lískové proutí, kůže a také kameny 
a břidlice. 

Projekt pana Rajnocha podporuje i hru-
šovanská radnice. Ta ráda schválí změnu 
územního plánu, pokud bude jasné, že 
investor získá všechna potřebná povolení. 
Nebude to nijak složité, poněvadž všech-
ny stavby jsou plánované jako dočasné 
a bez základů. Samotná radnice se chce 
na projektu podílet tím, že se vzdá nájem-
ného za pozemky. Vždyť skanzen přiláká 
turisty a v nemalé míře bude sloužit i k 
výuce školáků. Projekt našel pochopení i 
u většiny obyvatel Hrušovan – podpořilo 
jej osmdesát procent hlasujících na inter-
netových stránkách radnice.

Hrušovanským lze jen popřát, aby se 
záměr vytvořit archeologický skanzen 
podařil, Aby nezůstalo jen u nápadů, aby 
jedinečná myšlenka byla přetvořena ve 
skutečnost. Abychom se mohli projít pra-
věkem i starověkem a přiblížit si tak histo-
rii, kterou naše krajina procházela.

Zpracováno podle článku
Jana Spěšného uveřejného

v Rovnosti 9.11.2012.

Tip na výlet
Pravěkovice

Karel Vavřík

18. prosince 2012 vzpomeneme prvního 
výročí úmrtí prezidenta Václava Havla. 
Vzpomeňte na něho i Vy rozsvícením 
svíčky u Havlovy lípy na nábřeží u mostu.

11. 12. 18:00 | PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ZUŠ Židlochovice

www.zuszidlochovice.cz

13. 12., 18:30 | 14. 12., 18:30 | 15. 12. 14:00 | TO 
VÁNOČNÍ ŠTURMOVÁNÍ
Vánoční pohádka Václava Kozáka.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

15. 12., 10:00 | VEPŘOVÉ HODY
Prodej hotových domácích výrobků a teplých 
pochoutek přímo z kotle a pánve. Prodej polévky 
do přinesených nádob. Teplý svařáček i studené 
pivko zajištěno.
místo: areál letního kina
pořádá: Pohostinství Milton

15. 12., 8:00 - 13:00 | TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
místo: Nám. Míru
pořádá: SDH města Židlochovic, www.fajci.cz

15. 12., 10:00 | HODNOCENÍ VÍN PRO ŠTĚPÁNSKOU 
VÝSTAVU VÍN
místo: spolková budova ČZS
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

22. 12., 17:00 | SWINGOVÉ VÁNOCE LÁDI KERNDLA 
S ORCHESTREM A SBOREM SKŘIVÁNEK
vstupné: 250 Kč, RTIC, Masarykova 100
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ŽDS Skřivánek, www.skrivanci.com

23. 12., 18:00 - 20:00 | 24. 12., 15:00 - 16:00| BET-
LÉMSKÉ SVĚTLO
Vezměte s sebou buď lucerničky, nebo vám 
dáme svíčky v kelímku na přenesení Betlémské-
ho světla domů. Můžete také společně se skauty 
chvíli posedět u čaje, cukroví, koled a nechat na 
sebe dýchnout vánoční atmosféru.
místo: sklepení pod radnicí

kostel (Hop hej koleda!)
pořádá: Skautské středisko Hrozen

www.strediskohrozen.cz

24. 12. 15:00 | HOP HEJ KOLEDA!
Přijďte si zazpívat vánoční koledy.
místo: Kostel Povýšení Sv. Kříže
pořádá: MC Robátko a přátelé

www.mcrobatko.cz

25. 12., 10:00 | VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ ČESKÝCH, 
MORAVSKÝCH A EVROPSKÝCH KOLED
místo: Kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: ŽDS Skřivánek, www.skrivanci.com

26. 12., 10:00 | ŠTĚPÁNSKÁ VÝSTAVA VÍN
místo: spolková budova ČZS
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

29. 12., 13:00 | VÁNOČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Hrají se čtyři kola po 45 minutách s výměnou pro-
tihráčů.
startovné: 100 Kč (zahrnuje klobás a pivko)
přihlášky: do 2. 12. 2012
místo: areál letního kina
pořádá: Pohostinství Milton

31. 12., 20:00 | SILVESTR
Hraje a zpívá DUO CARMEN.
vstupné: 350 Kč, RTIC, Masarykova 100
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz


