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Stěhování knihovny - nové informace

zíme, rozhodli jsme se pro násle-
dující řešení. Během měsíce září 
či října bude otevřena městská 
knihovna v nových prostorách 
vily (termín bude upřesněn pro-
střednictvím všech městských 
informačních prostředků). Vzhle-
dem k výše zmíněnému nebu-
de zpřístupněn knižní fond celý, 
ale pouze zhruba jeho polovina. 
Nastávající půlrok bude tedy 
pro naši knihovnu, její zaměst-
nance a především také čtená-
ře méně komfortní. Na druhou 
stranu jsme přesvědčeni, že je to 
bezesporu lepší řešení než tuto 
vzdělávací instituci uzavřít zcela. 
Současnou prioritou je také ote-
vření nové třídy mateřské školy 
v lednu, což je závazek pro měs-
to zcela zásadní.

Děkujeme všem čtenářům, 
kteří si vypůjčili větší množství 
knih a tím nám usnadnili samot-
né stěhování.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Jak jsme již uvedli v minulém 
čísle, jednou z priorit, které nás 
v září čekají, bude zahájení sta-
vebních prací na nové mateř-
ské škole a přestěhování měst-
ské knihovny do nových prostor 
na Robertově vile.

V měsíci srpnu již byly základ-
ní přípravné práce na Roberto-
vě vile započaty. Během nich 
však byl zjištěn komplikovaný 
stav místností druhého křídla 
pro knihovnu. S tím také souvi-
sí nemalý fi nanční nárůst. Tato 
skutečnost bohužel posouvá ter-
mín úplného otevření knihovny, 
tedy nabízení služeb čtenářům 
v celé své šíři, na období prvního 
pololetí příštího roku. Vzhledem 
k situaci, ve které se nyní nachá-

Vážení spoluobčané,
opět vás všechny srdečně 

zdravím při četbě letošního 
zářijového zpravodaje.

Hned v úvodu bych vás rád 
všechny pozval na tradiční 
Zámeckou slavnost, která se 
uskuteční v neděli 8. září 2013 
od 10 hod. v okolí židlochovického 
zámku. Letošní slavnost připravili 
pracovníci města v netradičním 
duchu, a to ve stylu „Vraťte se 
s námi do časů první republiky“. 
Dále si Vás dovoluji pozvat 

Slovo starosty
Vlastimil Helma
starosta města

za oba pořadatele – město 
i Sokol na tradiční Židlochovické 
hody, které se uskuteční 
na náměstí Míru 13. – 15. září 
2013. O obou slavnostech se 
více dozvíte na dalších stránkách 
tohoto čísla. Děkuji za vstřícnost 
a pomoc představitelům 
Lesního závodu Židlochovice 
při pořádání slavnosti. Opět a rád 
také veřejně oceňuji práci všech 
organizátorů židlochovických 
hodů a krojované mládeže, kteří 
každoročně dělají vše pro to, 
aby byly hody důstojným svátkem 
vysvěcení kostela a příležitostí 
pro příjemně strávené chvíle 
zábavy.

Hrací automaty 

18. června rozhodl Ústavní 
soud v Brně o stížnosti města Žid-
lochovice na nečinnost Minister-
stva fi nancí ČR ve věci zrušení 
povolení na provozování hracích 
automatů tak, že vyhověl městu. 
Soud nařídil ministerstvu přezkou-
mat v minulosti jím vydaná povo-
lení tak, aby nebyla v konfl iktu 
s vyhláškou města, která provo-
zování herních zařízení na úze-
mí města zakazuje. Ministerstvo 
na rozhodnutí soudu zareago-
valo poměrně pružně a během 
měsíce července a srpna postup-
ně přicházela na adresu města 
a herních společností rozhodnutí 

o zrušení povolení na jednotlivé 
hrací automaty. Část fi rem, které 
je u nás provozují, zvolila taktiku 
odvolání a obstrukcí, ale v pod-
statě je v Židlochovicích tomuto 
typu hazardu odzvoněno.

Bohužel jsem se setkal i s názo-
rem, který význam tohoto úspě-
chu města snižuje. Ti, kteří ho 
zastávají, podle mého názoru 
nedostatečně vyhodnotili škod-
livost gamblerství pro mládež, 
rodiny a jeho následný vliv na kri-
minalitu. Sám jsem měl bohužel 
příležitost se s některými z těch-
to dopadů ve městě konkrétně 
setkat. Přidávám proto odkaz 

>> pokračování na str. 2

Stěhování knihovny | foto: Lenka Betášová
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Zaznamenali jsme ...

9. srpna 2013 se při setká-
ní představitelů žerotínských 
měst v Přerově starosta města 
Vlastimil Helma, kronikář Karel 
Vavřík a zastupitel Jan Šotnar 
zúčastnili výstavy Po stopách 
Žerotínů instalované v muzej-
ních prostorách bývalého 
zámku v Přerově. Podnětná 
a obsáhlá výstava se konala 
k příležitosti zahájení svato-
vavřineckých hodů.

Zajímají vás nejnovější úda-
je o infl aci, HDP, obyvatelstvu, 
průměrných mzdách a mno-
hé další? Najdete je na strán-
kách Českého statistického 
úřadu na internetu www.czso.
cz.

Až do podzimu potrvá 
v královopolském Semilasse 
velkolepá výstava věnova-
ná životu a dílu dvou géniů 
1. poloviny 20. století, Karla 
a Josefa Čapka. Ta si klade 
za cíl nejenom představit 
v ucelené formě tvorbu obou 
bratrů, jejich osudy a životní 
postoje, ale hlavně pouká-
zat na jejich nadčasovost a 
morální odkaz.

Na výstavě se návštěvní-
ci seznámí na více než 40 
panelech s celým životem 
obou bratrů, dále s dobový-
mi dokumenty na několika 
samostatných projekcích, 
na velkoplošné obrazovce 
budou probíhat projekce 
stovky obrazů Josefa Čap-
ka a nechybí ani autentické 
fotografi e. Připravena je také 
originální pracovna Karla 
Čapka, divadelní šatna jeho 
manželky Olgy Scheinpfl u-
gové, soubor fotografi ckých 
prací pořízených Karlem 
Čapkem z jeho cest či kopie 
cely Josefa Čapka z koncen-
tračního tábora, kde tvořil 
poslední práce, a mnoho dal-
ších zajímavostí. 

Chybět nebude projek-
ce pohádek Josefa Čapka 
pro naše nejmenší a samo-
statná výstava věnovaná 
dvornímu vypravěči pohádek 
Josefa Čapka, královopol-
skému rodákovi, herci Karlu 
Högerovi, který také účinko-
val v několika zfi lmovaných 
hrách Karla Čapka. 

Výstava bude probíhat 
ve všech prostorách kulturní-
ho centra Semilasso v Brně–
Králově Poli. Otevřeno den-
ně od 10.00 do 19.00 hodin, 
vstupné: dospělí 90 Kč, senioři 
a studenti 70 Kč, děti do 130 
cm zdarma.

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení ZM 26. 6. 2013
ZM schvaluje:

rozpočtové opatření č. 8 roz-
počtu r. 2013.
dodatek č. 1/2013 ke Smlou-
vě o uzavření budoucí kupní 
smlouvy č. 128/10 – Outulný 
uzavřený investiční fond, a. s. 
s tím, že v bodě č. II. Dodatku 
bude smluvní pokuta uvede-
na ve výši 60 000 Kč 
záměr přijetí úvěru na dofi -
nancování investičních akcí 
roku 2013 ve výši 5 mil. Kč a 
dobou splatnosti 5 let. 
poskytnutí návratné fi nanční 
výpomoci Místní akční skupi-
ně Podbrněnsko, občanské 
sdružení, na předfi nancování 
dotačního projektu „Získá-
vání dovedností, animace a 
provádění pro nově vzniklou 
MAS“ ve výši 130 000 Kč se 
splatností nejdéle 2 roky

ZM rozhodlo:
prodat pozemky pod ga-
rážemi na ul. Masarykově 
u posledního panelového 
domu
prodat část pozemku p. č. KN 
117/77, resp. pozemek p. č. 
KN 117/96, o výměře 24 m2, 
v k. ú. Židlochovice, Ing. Pet-
ru Kolářovi, trvalým pobytem 
Malinovského 900, 667 01 Žid-
lochovice; jedná se o poze-
mek před domem kupujícího 
na ulici Malinovského 
směnit pozemky v k. ú. Židlo-
chovice ve vlastnictví měs-
ta Židlochovice pozemek 
PK 3060 o výměře 2 410 m2, 
zapsaný na LV č. 1 a PK 3067 
o výměře 1 072 m2, zapsa-
ný na LV č. 1 a vlastnický 
podíl města 5/6 z parc. č. PK 
1438 o celkové výměře 3938 
m2, zapsaný na LV č. 2897 
za pozemky v k.ú. Židlocho-

vice ve vlastnictví společnosti 
Cezava a. s. Blučina -  poze-
mek PK 1063 o výměře 2 467 
m2, zapsaný na LV č. 2333, 
pozemek PK 1640 o výměře 
165 m2, zapsaný na LV č. 2333 
a část pozemků p. č. PK 1625 
o výměře 3 250 m2, zapsaný 
na LV č. 2333 a část p. č. PK 
1623 o výměře 582 m2, zapsa-
ný na LV č. 2333, oddělená 
část je označena v geome-
trickém plánu pro rozdělení 
pozemků č. 1529-58/2012, 
vyhotoveném Pavlem Daň-
kem z Blučina 18. 3. 2013, 
parcelním číslem 2246/2; 
důvodem směny je výsadba 
biokoridoru; náklady spojené 
se směnou ponesou smluvní 
strany rovným dílem.

Výběr z usnesení RM 1. 7. 2013
RM schvaluje:

smlouvu o pronájmu nebyto-
vých prostor v DPS s občan-
ským sdružením Persefona 
na rok 2013 

RM rozhodla: 
pronajmout nebytové prosto-
ry v č. p. 31, nám. Míru v Žid-
lochovicích. Nájemní smlouvu  
uzavřít s Quality Idea s. r. o., 
Lidická 676, 667 01 Židlocho-
vice. Nájemní smlouvu uzavřít 
od 1. 9. 2013 na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou dva 
měsíce
o výběru dodavatele zakáz-
ky „Zvýšení kvality veřejných 
služeb MěÚ Židlochovice  
prostřednictvím změny pro-
cesů a postupů“ v soula-
du s výsledkem hodnocení 
nabídek a schvaluje pořadí 
nabídek uvedené v Protokolu 
hodnocení nabídek ze dne 
17. 6. 2013. Jako nejvýhod-
nější nabídku přijímá nabídku 

uchazeče CATANIA GROUP 
s. r. o., Tachov, Jabloňová 
2060, 347 01, IČ 28253591 a 
schvaluje smlouvu o dílo

Výběr z usnesení RM 19. 7. 2013
RM rozhodla: 

pořadí nabídek na realiza-
ci akce Mokřad v lesoparku 
Židlochovice–Líchy takto: 
pořadí nabídka č. 3 Elitbau 
s. r. o., Dřevařská 855/12, 602 
00 Brno, IČO 25571273; pořadí 
nabídka č. 5 Vladimír Dostál 
– zemní práce, autodopra-
va, s. r. o., Holická 1173/49a, 
779 00 Olomouc, Hodolany, 
IČO 26849054; pořadí nabíd-
ka č. 4. Ekostavby Brno, a. s., 
U Svitavy 2, 618 00 Brno, IČO 
46974687 
zapůjčit nebytové prostory 
v domě č. p. 393, ul. Havlíčko-
va v Židlochovicích JUNÁKU, 
svazu skautů a skautek ČR, 
středisko 623.25 Židlochovice; 
smlouvu o výpůjčce uzavřít 
od 1. 8. 2013 na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou jeden 
měsíc 

Výběr z usnesení RM 2. 8 2013
RM rozhodla:

provést opravu střechy v č. p. 
99, ul. Legionářská dle před-
loženého návrhu s maximální 
výši spoluúčasti města 59 200 
Kč 
vypsat výběrové řízení 
na dodavatele stavebních 
prací přestavby knihov-
ny v objektu Brněnská 705 
na mateřskou školu 

RM ukládá:
vyhlásit záměr prodeje části 
p. č. 713/1 v k. ú. Židlochovice 
a to dvůr po uliční čáru domu 
č. p. 589 – 591 na ul. Tyršova 

 

na internetové stránky, kde se 
na toto téma vyjadřují odbor-
níci. Najdete na nich mimo jiné 
analýzy a studie dopadu haza-
rdu např. na děti a dospívající, 
na dospělé a vliv této závislosti 
na pracovní prostředí, nebo stu-
die „Hazard u seniorů“. http://
www.stophazardu.cz/index.
php/stranka/9

Investice města

Jistě jste si všimli, že se během 
července a srpna renovovala 
jižní stěna radnice v Židlochovi-
cích. Na opravu, nátěr fasády a 
výměnu oken významně fi nanč-
ně přispěla dotace od minister-

stva kultury na obnovu historic-
kých památek.

O rozšíření prostor Základní 
školy na ul. Komenského č. 182 
a rekonstrukci kotelny Základ-
ní školy na ul. Tyršově č. 611 se 
ve svém článku zmiňuje paní 
ředitelka Ing. Jana Králová.

Významnou stavbou je beze-
sporu zateplení Mateřské školy 
na sídlišti. Probíhá zde výměna 
otvorových prvků a zateplení 
střechy a obvodových stěn. Nej-
později v polovině září bude tato 
budova jako jedna z posledních 
na našem sídlišti zářit novotou.

V přízemí Robertovy vily zača-
lo město o prázdninách připra-
vovat prostory pro městskou 
knihovnu. Tak, jak se obvykle stá-
vá u rekonstrukcí starších budov, 

původně plánovaný objem 
fi nancí nestačí. Stav podlah, 
rozvodů elektřiny, vody a odpa-
dů vyžaduje zásadnější opravy. 
Proto jsme se rozhodli pro dvě 
etapy oprav. Prostory byly roz-
děleny na dvě části provizorní 
sádrokartonovou stěnou. V jed-
né, méně náročnější na opravy, 
bude zahájen provizorní provoz 
knihovny. V druhé části budou 
moci podle fi nančních možností 
města probíhat stavební úpravy. 
O provozu knihovny se dozvíte 
více z článku pana místostarosty 
Mgr. Tomáše Šenkyříka.

V září by měly být po odstě-
hování knihovny zahájeny práce 
v prostorách nově vznikající třídy 
Mateřské školy na Brněnské ulici.

>> dokončení ze str. 1



3Informace z radnicewww.zidlochovice.cz

Zaznamenali jsme ...

V sobotu 24. srpna 2013 již 
po čtvrté uspořádal židlo-
chovický Sbor pro občanské 
záležitosti zájezd do Gbel 
na pozvání tamní Jednoty 
důchodců. Setkání se také 
zúčastnil starosta města pan 
Vlastimil Helma. Mnozí naši 
občané navázali se sloven-
skými přáteli srdečné vztahy 
a tak si po roce, kdy Gbela-
né byli v Židlochovicích, opět 
měli co říct. Sbor pro občan-
ské záležitosti děkuje fi rmě 
Janiček – Čupa za sponzorský 
příspěvek. 

Karin Rejžková

Připomínáme, že ještě 
do konce září můžete poslat 
svoje fotografi e do soutěže 
Po stopách Žerotínů. Podmín-
ky fotografi cké soutěže byly 
uveřejněny v minulém čísle 
Židlochovického zpravodaje.

Baťovská výstava je otevře-
na až do konce září v Památ-
níku písemnictví v Rajhradě. 
Mj. je na výstavě zachycena 
reklamní činnost fi rmy Baťa 
s mnoha reklamními slogany. 
Výstava také shrnuje literaturu 
oslavující či zatracující baťov-
ský výrobní systém.

V Malé galerii RTIC jsou 
k vidění fotografi e brněnské-
ho rodáka Jiřího Šmehlíka, žijí-
cího v Židlochovicích. Výstava 
fotografi í pod názvem Krajina 
objektivem Jiřího Švehlíka 
potrvá až do 30. září 2013. 

Jiří Šmehlík, (*1948) je absol-
ventem technické kyberneti-
ky na VUT v Brně, převážnou 
část své profesionální dráhy 
pracoval v informatice. Foto-
grafuje od dětství a zaměřu-
je se především na fotografi i 
krajiny. Fotografi e pořízené na 
výletech mu slouží jako doku-
ment z navštívených míst.

Výstavu fotografi í Objekti-
vem Jiřího Šmehlíka můžete 
zhlédnout denně od 9:00 
do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
hodin. 

Autor výstavy pořádá 
v neděli 29. září v 16 hodin 
k ukončení výstavy besedu 
na téma Krajina, na kterou 
jste již nyní srdečně zváni.

V září se v Kralicích 
nad Oslavou budou konat 
oslavy vydání Bible kralické 

V roce 2013 uplyne 400 let 
od vydání kralické Bible a 
synodní rada Českobratrské 

Výběr z usnesení ZM 7. 8. 2013
ZM bere na vědomí: 

zprávu „Židlochovice – och-
ranné pásmo kulturní nemo-
vité památky, zámku v Židlo-
chovicích, návrh změny“  

ZM rozhodlo: 
přijmout úvěr od České spo-
řitelny, a. s. ve výši 5 mil. Kč 
na dofi nancování investic 
města Židlochovice roku 2013, 
s fi xní úrokovou sazbou 2,03 % 
ročně, se splatností 5 let 

přijmout dar pozemek p. č. 
KN 355/3 KN o výměře 42 m2 

v k. ú. Židlochovice zapsa-
ný na LV č. 1470 a chodník 
na tomto pozemku od fi rmy 
PRORES spol. s r. o., Křepice 
329, 691 65 Křepice, IČ: 479 
11 603. Jedná se o přeložený 
chodník před novým bytovým 
domem Komenského 901 
prodat část pozemku p.č. KN 
1324/1 o výměře cca 310 m2 
v k. ú. Židlochovice zapsaný 

na LV č. 1 za 100 Kč/m2. Pod-
mínkou převodu pozemku je 
vybudování nového zpev-
něného příjezdu pro okol-
ní pozemky, s vyřešeným 
odvodněním a zamezením 
splavování navezené zeminy 
na okolní pozemky; přesná 
výměra pozemku bude 
upřesněna oddělovacím 
geometrickým plánem – jed-
ná se o odtěženou část svahu 
na konci ul. Palackého

Odpočinkové místo, které 
bylo z velké části vybudováno 
na podzim roku 2012, bylo letos 
doplněno o velkou informační 
tabuli.

Záměrem celého projektu 
bylo zlepšit vybavení cyklostezky 
Brno - Vídeň na k. ú. Židlochovi-
ce a vytvořit odpočinkové místo 
v blízkosti stávajícího mokřadu, 
které bude vybaveno dřevěným 
molem nad hladinou jezírka, dře-
věným posezením, dřevěnou 
průlezkou pro děti, stojanem 

Odpočinkové místo u mokřadu v Židlochovicích

Ing. Martin Dratva
na kola, odpadkovým košem 
a informační tabulí. 

Z uvedených prvků vybavení 
bylo během podzimních měsíců 
roku 2012 a jarních měsíců 2013 
vše zrealizováno dle plánu. Prvky 
jsou provedeny ve stejném stylu 
jako ostatní odpočinková mís-
ta na cyklostezce Brno – Vídeň 
v okolí Židlochovic, hlavním 
materiálem je osvědčené aká-
tové dřevo. 

Mobiliář a vybavení odpo-
činkového místa lze v současné 
době plně používat. Díky insta-
laci informační tabule se veřej-
nost může dozvědět užitečné 
informace o historii zdejší krajiny, 

o budování mokřadu a rekulti-
vaci kalových polí, i o přírodních 
hodnotách mokřadů a lužních 
lesů. Díky instalaci mola je možné 
pozorovat zajímavý život mok-
řadního společenstva. Dřevě-
né posezení umožní odpočinek 
a občerstvení, průlezka v podo-
bě žáby pak vítané rozptýlení 
pro nejmenší výletníky.

Celkové náklady na realiza-
ci projektu, jehož garantem je 
město Židlochovice, byly 127.860 
Kč. Z celkových nákladů bylo 
74.160 Kč fi nancováno grantem 
z Nadace Partnerství, 30.000 Kč 
dotací z JMK a 23.700 Kč z roz-
počtu města Židlochovice.

Podpořila Nadace Partnerství ve spolupráci s Nadací České spořitelny.

Mokřad u Židlochovic | foto: Martin Dratva
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Zaznamenali jsme ...

církve evangelické vyhlásila 
rok 2013 „Rokem Bible kralic-
ké“.
Českobratrská církev evan-

gelická připravuje ve dnech 
13. až 15. září 2013 – spolu s 
obcí Kralice nad Oslavou a o. 
s. České studny – oslavy vydá-
ní Bible kralické v Kralicích nad 
Oslavou, kdy se má uskuteč-
nit celocírkevní shromáždění. 
Na přípravách oslav a akcí k 
tomuto významnému výročí 
pracuje komise pro reformač-
ní i jiná křesťanská výročí při 
synodní radě Českobratrské 
církve evangelické.

V říjnu 2013 se na Evange-
lické teologické fakultě UK 
(Černá 9, Praha 1) uskuteční 
konference k výročí Bible kra-
lické, zaměřená na širší dějiny 
Bible v období české refor-
mace. Česká biblická spo-
lečnost připravuje k tomuto 
výročí vydání Bible kralické s 
poznámkami.

Rokem 2013 začíná šestileté 
období, v němž si bude Čes-
kobratrská církev evangelic-
ká spolu s dalšími církvemi při-
pomínat významná historická 
výročí, která se úzce dotýkají 
jejího života.

Pro lepší orientaci v událos-
tech a akcích připravila koor-
dinační komise pro reformač-
ní i jiná křesťanská výročí při 
synodní radě Českobratrské 
církve evangelické webové 
stránky na adrese www.nase-
reformace.cz, které budou 
uživatele z řad církevní i necír-
kevní veřejnosti provázet 
celým šestiletým obdobím.

Při tomto výročí je důležité 
si připomenout, že na vydá-
ní kralické Bible měl podíl i 
židlochovický českobratrský 
představitel Jiří Strejc.

Do partnerského města 
Gbely byla převezena výsta-
va 140 let městem. Bude 
umístěna v tamním kulturním 
domě.

Židlochovice a meruňky
23.-29. července uspořá-

dala ZO ČZS Židlochovice 
společně s RTIC města výsta-
vu meruněk. Vystaveno bylo 
111 vzorků meruněk různých 
odrůd a dalších 30 druhů let-
ního ovoce. Výstava se kona-
la ve sklepních prostorách 
vinotéky RTIC města Židlocho-
vice.

Hosty výstavy byli prof. Dr. 
Ing. Boris Krška z Mendelovy 
univerzity v Brně, Zahradnické 
fakulty  Lednice, Ing. Ivana 

Již z názvu jasně vyplývá 
téma hlavního programu letoš-
ní Zámecké slavnosti, která se 
koná v neděli 8. září od 10 hodin 
tradičně v krásném prostředí 
exteriéru židlochovického zám-
ku i v něm samém. 

Program stylizovaný do obdo-
bí první republiky  bude probí-
hat na schodech terasy zámku 
se začátkem ve 13:30 hodin. 
V tu dobu se rozezní první tóny 
skladeb hudební skupiny Melo-
dy Gentlemen z Lednice, která 
nás bude bavit po celé odpo-
ledne. Uslyšíme šlágry z dob 
našich babiček a také „vlaste-
necké“ prvorepublikové písně. 
To vše doplní vtipné předvedení 
dobové společenské i sportov-
ní módy a uniforem. A protože 
ve 30. letech mít auto bylo ješ-
tě vzácností a jako dopravního 
prostředku se nejvíce užívalo 
kola, můžeme očekávat i spani-

lou jízdu skupiny stylových velo-
cipedistů. 

Pro  děti  budou připraveny 
po celý den dílničky k vyzkouše-
ní starých řemesel, jako je dráto-
vání, výroba keramiky, mramo-
rování svíček, ruční malování na 
různé materiály  apod. Do aktivit 
pro děti vstoupí od 14 hodin také  
Mateřské centrum Robátko, kte-
ré připravilo pro naše nejmenší 
balanční dráhu, výtvarné dílny 
s plastelínou, oblíbené  malování 
na obličej a v 16 hodin pohádku 
Princezna na hrášku v podání 
divadla Koráb.

Samozřejmostí je od 10 do 17 
hodin probíhající řemeslný jar-
mark, doplněný vinařskou nabíd-
kou a různými pochutinami. Těšit 
se můžeme na lahodný trdelník 
i langoše a také na vyhledáva-
né bramborové placky, chybět 
nebude ani voňavé koření, uze-
niny a různé druhy sýrů.

Tak jako každý rok, i letos se 
můžeme těšit na komentova-
né prohlídky interiéru zámku, 
pro vysoký zájem je však nutné si 
předem prohlídky zarezervovat 

Zámecká slavnost
aneb Vraťte se s námi do časů první republiky

na Regionálním informačním 
centru nebo na adrese: rezerva-
ce@zidlochovice.cz

Jistě příjemným doplňkem 
bude od 11.30 připravené 
koňské spřežení k projížďkám 
po zámeckém parku. 

Celodenní program slavnosti 
tradičně zakončí koncert v pro-
středí reprezentativního sálu 
zámku se začátkem v 18 hodin. 
Ve více než hodinovém pořa-
du se představí vokální skupina 
Noach, zabývající se hudbou 
východoevropských židů. Kro-
mě hudby zazní z úst odborníka 
na židovskou kulturu Novotného  
také překlady textů písní a mno-
ho dalšího o životě židů. 

Na Zámeckou slavnost ve sty-
lu 30. let vás srdečně zve Měst-
ské kulturní středisko.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

20. července 2013 se na fot-
balovém hřišti v Židlochovicích 
uskutečnil již druhý ročník turnaje 
v malé kopané, spojený s večerní 
zábavou. Stejně jako minulý rok, 
i letos se turnaje s názvem Copa 
de Židle zúčastnilo 12 týmů. Vět-
šina byla z blízkého okolí, našli 
si k nám cestu ale i fotbalisté 
z Ostravy a od Mělníka. V někte-
rých týmech byla slyšet i sloven-
ština.  

Systém turnaje zůstal zacho-
ván, a tedy ze tří čtyřčlenných 
skupin postoupilo osm nejlepších 
týmů do vyřazovacích bojů. Jak 
už to v play-off bývá, občas roz-
hodovaly maličkosti a zrodila se 
i překvapení. I přesto se do fi ná-
le probojovali lonští fi nalisté, tým 
Stodolní 902 10 a Ukaž Bobra! 
Tentokrát se ovšem vítězem stal 
tým Stodolní 902 10, který byl 
z velké části složený z hráčů 
Židlochovic, kteří vrátili soupeři 
těsnou porážku z loňského roku. 
Vyrovnaný zápas rozhodla jedi-

COPA de Židle 2013
aneb „O kelařovu kozu“

Zdeněk Juris
Fotbalový klub Židlochovice

ná branka. V boji o třetí místo 
uspěl tým Sokol Střezivojice, kte-
rý porazil domácí tým Burlaků. 
Letos byl vyhlášen i nejlepší hráč 
turnaje. Tím se stal Denis Urban-
čík z týmu Stodolní 902 10. 

Večer se na asfaltovém hřišti 
uskutečnila letní noc se skupinou 
Vebra Band. Na zábavu dorazilo 
kolem 200 návštěvníků z blízké-
ho okolí. Účastníci turnaje měli 
vstupné zdarma. 

Tato akce by se samozřejmě 

nemohla uskutečnit bez pomoci 
jednotlivců a místních organiza-
cí. Poděkování patří všem orga-
nizátorům z fotbalového klubu, 
hasičskému sboru a skautům za 
půjčení párty stanů, městu za 
propagaci, podporu a půjčení 
vybavení, O. Komínkovi za půj-
čení pivních setů, M. Schön-
walderovi za občerstvení pro 
všechny účastníky turnaje a M. 
Čupové za plakáty.

COPA de Židle 2013| foto: Zdeněk Juris



Zamyšlení nad zajímavou a milovníky historie potěšující 
knihou

Je tomu něco přes půl roku, 
co jsem byl informován Mgr. 
Vavříkem o náročném a odváž-
ném plánu zpracovat z údajů 
obsažených v rozsáhlém ano-
nymním strojopise (později námi 
evidovaném podle jedné z jeho 
kapitol pod názvem Vteřiny mili-
onů let) informativní populární 
quasi encyklopedii židlochovic-
ké historie.

Již samo rozhodnutí, jehož 
původcem byl zmíněný znalec 
a propagátor minulosti města a 
na jehož realizaci se účinně podí-
leli prof. MUDr. Peter Wendsche a 
Mgr. Miroslav Cvrk, napovídalo, 
že jde o práci sice programově 
populární, ale současně odbor-
ně kvalitní. Tak vznikly Ozvěny 
věků a dní. 

Můj zájem byl navíc vzbuzen 
tím, že jsem se kdysi náhodně 
připletl do této problematiky, 
když mně před lety předal pří-
tel MUDr. Jaroslav Krbek svazek 
hustě popsaných stránek průkle-
pového papíru se slovy: „Podívej 
se na to… Já jsem to dostal. Jde 
o historii Židlochovic. Autor neu-
veden. Až to přečteš, tak si o tom 
popovídáme.“ Jenže k popoví-
dání už nedošlo. Jarda asi za tři 
dny nato zemřel. Co já teď s tím 
rozsáhlým elaborátem? Považo-
val jsem za nejlepší jej předat 
redaktorovi Zpravodaje Vavří-
kovi. Snad se mu některé údaje 
budou hodit. 

Tehdy jsem ani ve snu netušil, 
co se panu redaktorovi a jeho 
kolegům, členům Židlochovické-
ho vlastivědného klubu, podaří 
z této rozsáhlé strojopisné anony-
mity vytvořit.

Za závažnou přednost publika-
ce Ozvěna věků a dní považuji 
její naučně slovníkářskou formu. 
Obdobný i ve stručnosti obsažný 
průřez židlochovickou minulos-
tí nám dosud chyběl. Domácí 
autoři lokálních historických pra-
cí se většinou opírají o Vlastivědu 
moravskou – Židlochovický okres 
od nadměrně pilného a zaujaté-
ho Augustina Kratochvíla, jemuž 
byla vzorem Chronik der Orte 
Seelowitz und ihrer Umgebung 
zámeckého úředníka Johanna 
Edera. To jsou práce v mno-
hém vyčerpávající, avšak dnes 
pro širší čtenářskou obec jed-
nat odtažité, jednak už je u nás, 
pokud se týče místních historic-
kých prací, známou skutečností, 
že jsou zájemcům nedosažitelné. 
Obdobný osud mají i v šede-
sátých letech minulého století 
vydané hodnotné publikace 
fundovaného židlochovického 
kronikáře Františka Horáka (něk-
teré byly napsány za jazykové 
spolupráce Otakara Beneše). 
Tyto knihy, knížky, brožury, stejně 
jako jména jejich autorů, upadly 
postupně v zapomnění. 

Tím žádoucnější a prospěšnější 
je skutečnost, že k výročí měs-
ta vychází vkusná informativní 
kniha, přinášející čtenáři velká 
množství historických poznatků a 
vzbuzující zájem o dění ve měs-

JUDr. Miloslav Jurák
tě i před staletími. To vše vede 
k žádoucí příchylnosti obyvatel 
ke slunečnému městu. Předností 
pro širší čtenářskou obec je i hoj-
nost fotografi í, které se zaujetím 
a značným úsilím byly redakcí 
shromážděny a jejichž uvážlivý 
výběr nejen doplňuje související 
texty, ale též činí knížku přehled-
nější a atraktivnější.

A ještě dodatek. Jako člověk 
už hodně letitý jsem si v souvis-
losti s pročítáním Ozvěn věků 
a dní vzpomněl, že před 65 lety, 
tedy v roce 1948, oslavovaly 
Židlochovice 75. výročí svého 
povýšení na město. I tenkrát bylo 
rozhodnuto vydat knížku zamě-
řenou na některé úseky a udá-
losti domácí historie. Redigoval 
ji Arnošt Ondrůj pod názvem 
Židlochovice v letech zápasů 
a budování. Autorsky přispěli 
místní zájemci o historii. Knížka 
měla velký úspěch, po svém 
vydání byla živým předmětem 
zájmů. Dokonce se prý o ní vedly 
až vyhrocené debaty v hostin-
cích u piva. 

Závěrem přeji nejen autorům, 
ale i celé židlochovické kulturní 
veřejnosti, aby i kniha vydaná 
ke 140. městskému výročí v té-
to tradici úspěšně navázala 
na svou literární předchůdkyni a 
obdobně jako ona byla pro další 
generace svědectvím o klad-
ném vztahu dnešních Židlochovi-
čáků ke svému městu.

Zaznamenali jsme ...

Flajšingerová, PhD. a starosta 
města Vlastimil Helma.

Po úvodním zahájení, ve 
kterém předseda ZO ČZS  Žid-
lochovice Jan Šotnar sezná-
mil přítomné s historií pěstová-
ní meruněk v Židlochovicích, 
vystoupil prof. Dr.  Ing. Boris Krš-
ka s informací o nových tren-
dech v pěstování a šlechtění 
meruněk, upozornil na velmi 
často se vyskytující chorobu 
meruněk, „šárku“ a odpově-
děl na všechny dotazy.  

Ing. Iva Flajšingerová, PhD. 
hovořila o další chorobě 
meruněk „moniliovém úžehu“ 
a ochraně proti němu.

Pan Jan Urbánek předal 
přítomným své poznatky z 
pěstování a ochrany meru-
něk. Provedl výklad k dalšímu 
vystavovanému letnímu ovo-
ci.

Na závěr se uskutečnilo 
posezení u vína a produktů 
vyrobených z meruněk, které 
připravily manželky zahrád-
kářů.

ZO ČZS Židlochovice děkuje 
Ing. Ivaně Flajšingerové, PhD.,  
Janu Urbánkovi a všem, kteří 
se nějakým způsobem podíle-
li na uspořádání této výstavy 
Vysoké škole zemědělské v 
Lednici za poskytnutí vzorků 
a prof. Dr. Ing. Borisi Krškovi, 
za to, že si udělal čas a přišel 
mezi nás.

1. srpna 2013 byl slavnost-
ně otevřen poblíž Pasohlávek 
Aqualand Moravia, který je 
nejmodernějším zábavním 
parkem v České republice.

Jsou lidé, kteří nejen vynikají 
ve svém povolání, ale dokáží 
také ušlechtile využít svůj vol-
ný čas. Svému koníčku se 
věnují se zaujetím a mnohdy 
v něm dosáhnou profesionál-
ní úrovně. Stávají se tak mistry 
i v tomto oboru. 

Znovu jsem se o tom nedáv-
no přesvědčil na výstavě 
fotografi í Ing. Jiřího Šmehlíka v 
naší Malé galerii RTIC. Promyš-
lená kompozice jednotlivých 
fotografi ckých záběrů ukazu-
je autorovo výtvarné cítění. 
Tvrdí se, že digitální fotografi e 
hloubku snímků potlačuje. Pro 
Šmehlíkovy fotografi e toto tvr-
zení neplatí. 

Viděl jsem několik Šmehlí-
kových výstav. Stále znovu a 
obdivně k vystaveným auto-
rovým fotografi ím shlížím.

rubriku připravil
Mgr. Karel Vavřík

SDRUŽENÍ SKŘIVÁNEK v září 
zahájí nový projekt, který bude 
určen dětem předškolního a 
mladšího školního věku. Výu-
ka bude zaměřena na pomoc 
dětem s chronickým onemoc-
něním průdušek, astmatem, 
alergiemi, dechovými potížemi. 
Nemocných dětí je mnoho, 
všechny potřebují zábavnou 
formu rehabilitace, proto nabí-
zíme jednu z mnoha zábavných 
forem dechové gymnastiky - 
pískání na píšťalku. Je ideálním 
klíčem k hudbě v rukou dítě-
te. Sama o sobě sice nemůže 
léčit, ale pomáhá při cestě ke 

Veselé pískání – zdravé dýchání

Zdeňka Vrbová
ŽDS Skřivánek

zdraví a k získání sebedůvěry. 
Dochází při ní ke zlepšení sou-
hry různých dýchacích svalů, 
zvětšování objemu plic, posílení 
bránice a dalších svalů hrud-
níku. Vzbudíme-li zájem o hru 
na píšťalku, o písničku, kterou 
si dítě samo zapíská, je naděje, 
že se k ní bude denně vracet a 
tak pravidelně cvičit dýchací 
svaly a rytmus dýchání. A právě 
v tom je kouzelný účinek zob-
cové fl étny. Tento projekt není 
ojedinělý. Otcem této myšlenky 
a dlouholeté praxe nejen s dět-
mi, ale i jejich rodiči i prarodiči 
je prof. Václav Žilka. Pojilo nás 
dlouholeté přátelství, Sřivánci 
koncertovali spolu s Václavem 
Žilkou i jeho dcerou Veronikou 
několik let na jeho koncertech 
„Léčivé píšťalky“ na Žofíně.

Projekt „VESELÉ PÍSKÁNÍ, ZDRA-
VÉ DÝCHÁNÍ“ bude zahájen 19. 
září 2013 v 16 hodin v učebně 
sboru Skřivánek, Robertova vila, 
přízemí vpravo. V tento den při-
jdou rodiče s dětmi, kteří budou 
mít o výuku zájem. Zde také zís-
kají další podrobné informace 
o organizaci a výuce.

5Společenská rubrikawww.zidlochovice.cz



Letní prázdniny jsou časem, 
kdy si žáci užívají zaslouženého 
volna a nabírají sil před dalším 
školním rokem. Také pedago-
gové čerpají dovolenou. Je to 
ale také doba, kdy je příležitost 
udělat ve školních budovách 
velký úklid, revize a odstávky 
vodovodních a topenářských 
rozvodů, elektroinstalace a jiné 
práce, které by za běžného pro-
vozu nebyly možné.

Letos v létě také proběhly dvě 
větší stavební akce, které se 
dlouhou dobu dopředu připra-
vovaly. 

1. Rekonstrukce kotelny na Tyr-
šově ulici. Kotelna je již několik let 
v takřka havarijním stavu. Posled-

ní topnou sezónu fungoval již 
jen jeden kotel ze čtyř. A i ten si 
mnohdy vyžadoval nadlidské úsi-
lí a téměř kouzelnické triky naše-
ho údržbáře-topiče pana Mrkvi-
ci, aby jej udržel v chodu. Velké 
tepelné ztráty vykazoval topný 
kanál, kterým se přivádělo teplo 
z kotelny do školy. Ten vedl přes 
školní zahradu po celé délce 
budovy. Nová kotelna je umístě-
na v přízemí školy v místnosti asi 4 
x 4 metry. Moderní technologie 
umožnily nahradit obrovské sta-
ré kotle malými závěsnými kotli. 
Stavbu v hodnotě 1.171 tis. Kč 
provedl zřizovatel základní školy 
město Židlochovice.

2. Rekonstrukce šaten a vznik 
nové třídy na Komenského uli-
ci. Šatny již delší dobu prostoro-
vě nevyhovovaly a s neustále 
rostoucím počtem žáků na 1. 
stupni bylo potřeba situaci řešit. 
Současně se přilehlý byt upravil 
na další třídu, kterých začíná 

Základní škola v době letních prázdnin

Ing. Jana Králová
ředitelka Základní školy

být také nedostatek. Hodnota 
přestavby je 1.337 tis. Kč a také 
ji provedl zřizovatel školy město 
Židlochovice.
Čas prázdnin se krátí a všichni 

intenzivně pracujeme na tom, 
aby 2. září bylo vše připrave-
no na zahájení školního roku 
2013/2014. 

Rekonstrukce kotelny v ZŠ Židlochovice| foto: Jana Králová

O farmářských trzích v Židlo-
chovicích bylo již mnoho napsá-
no… Především úspěch zvaný 
„hlad“ po kvalitě a tradičních 
potravinách napomohl úspěš-
nosti letošních Žerotínských far-
mářských trhů u nás ve městě.

Pozitivním zjištěním je, že větši-
na námi oslovených návštěvníků 
si ráda připlatí za skutečnou kva-
litu a chce podporovat podni-
katele výrobků místní produkce 
a že zejména nekvalitní zboží 
z dovozu je přinutilo přemýšlet 
nad otázkou, koho podporovat, 
jakou kvalitu vyžadovat a pře-
devším kde tuto kvalitu vyhledá-
vat.

I když naší prvotní vizí při samot-
né myšlence organizovat trhy 
u nás bylo prosadit především 
podnikatele z našeho regionu, 
které jsme i poctivě oslovili a 
kteří mají v budoucnu možnost 
ucházet se o značku místní kva-
lity Regionální produkt Podbr-
něnsko, našli jsme spřízněné duše 
především u prodejců mimo náš 
region. Věřím, že tuto skutečnost 
se nám podaří změnit v dalších 
ročnících a podnikatelé z okolí, 
kteří nepřijeli, pochopí, že účast-
nit se takových trhů je přínosné 
především pro jejich budoucnost 

Poslání Žerotínských farmářských trhů naplněno

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

v rámci zvýšení prodeje v místě 
podnikání. 

Co se týká organizace, samot-
né centrum města, tedy náměstí 
Míru, se ukázalo pro nás pořada-
tele nejvhodnějším místem také 
z hlediska strategie přítomnosti 
přespolních návštěvníků. Tuto 
lokalitu uznali za velmi vhodnou 
rovněž samotní prodejci a far-
máři, kterým se, jak se mi již mno-
hokrát potvrdilo, vyplatí pozorně 
naslouchat. Jsou účastníky vět-
šiny vyhlášených tržišť v našem 
kraji, kde jsem je i osobně vyhle-
dala, a sami dobře vědí, co trh 
dělá úspěšným trhem. Dokážou 
být kritičtí rovněž na adresu 
účastníků, kteří na farmářské trhy 
vůbec nepatří. V tomto smyslu 
mohu ujistit, že na náměstí Míru 
jste je najít nemohli, neboť jsem 
před samotnou organizací v Žid-
lochovicích navštívila některé 
vyhlášené trhy, prostudovala 
kodex farmářských trhů, spojila 
se s kolegy, kteří tyto akce pořá-
dají a snažila se do pořádání 
přinést svěží vítr. Důležitým mez-
níkem byl organizační a provozní 
řád schválený Radou města Žid-
lochovice, bez kterého bychom 
se jen těžko proti nechtěným 
prodejcům bránili.

O této skutečnosti mne pře-
svědčili i samotní farmáři, kteří 
ohodnotili všechny tři termíny 
jako kvalitní a odměnou za tuto 
skutečnost je jejich pravidelná 

účast. Za vše snad hovoří slova 
některých, se kterými se loučí 
při každém odjezdu: „Vždy se 
do Židlochovic rádi vracíme.“

Dnes tedy mohu s radostí sdě-
lit, že letošní první ročník potvrdil, 
že si našel svou spokojenou kli-
entelu také mezi občany města 
i okolí. I ti z vás, kteří přijdou byť jen 
pro maličkost, oživí tržiště svou pří-
tomností. Zajisté nejenom zdravě 
a čerstvě nakoupí, potkají přáte-
le a známé, poklábosí si u poho-
dové muziky, ale stráví zde rov-
něž poklidné chvíle víkendového 
volna třebas u sklenky dobrého 
moku, chutného občerstvení a 
v přítomnosti ochotných stánka-
řů, kteří rádi a ochotně obslouží 
každého s úsměvem. 

Na závěr snad jen dovětek, 
že na Žerotínských farmářských 
trzích panuje skvělá atmosféra, a 
jestli se stanou každoročním kolo-
ritem města, záleží především 
na vás občanech. Naši farmáři 
i my pořadatelé jsme rádi, když 
je plné tržiště. Těšíme se na vás 
i v roce 2014.

Výzva | Znáte dobrého farmá-
ře, který je ochoten zúčastnit se 
našich Žerotínských farmářských 
trhů a jeho sortiment Vám chybí? 
Kontaktujte prosím paní Lenku 
Betášovou, tel. 734 352 343 nebo 
osobně na RTIC vždy v úterý a ve 
čtvrtek v provozních hodinách. 

Město Židlochovice slaví

Celý rok si Židlochovice, 
„naše město střediskové“, 
připomíná své 140. výročí 
povýšení. Záplavu historic-
kých článků si můžete přečíst 
v jejich zpravodaji anebo 
zpětně vyhledat na www.
zidlochovice.cz. Hlavně ale 
pořádají Židlochovičtí mnoho 
doprovodných akcí k tomuto 
výročí.

Z těch proběhlých chci 
zmínit slavnostní průvod 
v dobových oblečeních, kte-
rý šel od zámku ke staré rad-
nici v sobotu 1. června 2013, 
kde se konala stylizovaná 
vzpomínka na události před 
140 lety. Byla to akce cimrma-
novsky laděná, která se takto 
provedená nikdy nekonala 
ani konat nemohla. Byla však 
velmi dobře provedená s tím, 
že autoři i účastníci projevili 
svůj vztah k historii ve svém 
osobitém nadhledu s notnou 
dávkou humoru. Také zařaze-
ní při konání farmářského trhu 
bylo účelné. I počasí přálo, 
v deštivém čase právě jen 
toto dopoledne vyšlo.

Nechme se pozvat na další 
farmářský trh na židlochovic-
kém náměstí 31. 8. 2013. Třeba 
nás zase překvapí i nějakým 
kulturním programem. Vždyť 
stojí za to sledovat, co se děje 
i za našimi „humny“.

Ing. Vladimír Svoboda
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12. června měla farnost Gesù 
Buon pastore ve Vieste potěše-
ní hostit koncert sakrální hudby, 
kterou přednesly děti ze ŽDS Skři-
vánek z České republiky.

Z pátrání na internetu jsme 
se dozvěděli o jeho vynikajících 

úspěších. Z poslechu provede-
ných skladeb můžeme dnes 
s jistotou říci, že dětský sbor Skři-
vánek si zaslouží veškerou chvá-
lu jak za dojem z provedených 
skladeb, tak i za serióznost a sluš-
nost dětí, které – i přes náročné 
dny strávené u moře ve Vieste 
a dlouhé zkoušky, které před-
cházely samotnému koncer-
tu – vydaly ze sebe to nejlepší 

Koncert židlochovických Skřivánků z České republiky

Don Tonino Baldi
pod vedením výborných sbor-
mistrů. 

Mírně řečeno, úchvatné bylo 
provedení písně Va pensiero 
z opery Nabucco, za kterou byl 
sbor odměněn dlouhým potles-
kem ve stoje, a přednes písně 
Panis Angelicus, kterou si publi-
kum vyžádalo i jako přídavek.

Podle mínění všech, kte-
ří se koncertu zúčastnili: večer 

12. června přišlo do kostela Gesù 
Buon Pastore 30 andělů z dale-
ké České republiky, aby chválili 
Pána svými chvalozpěvy a napl-
nili tak srdce všech přítomných 
klidem a radostí!

Děkujeme a... buďte stále 
výborní!!!

Přijde jaro, přijde, bude zase 
máj…

To je úryvek lidové písně, kte-
rou jsme zpívávali už od první tří-
dy obecné školy v mém rodném 
Týnci na Moravském Slovácku 
jako jednu z těch mnoha lido-
vých písní vyjadřujících radostné 
očekávání jara, se všemi projevy, 
které jeho příchod provázejí.

Nevím, zda současná gene-
race dětí vítá jaro zpěvem, 
ale byla by škoda, kdyby toto 
roční období, snad nejhezčí 
ze všech, proběhlo, aniž bychom 
si všimli proměn, ke kterým v pří-
rodě dochází, a jevů, ze kterých 
bychom se mohli radovat.

Žel, letošní jaro bylo klimaticky 
složité a ono samo jako by bylo 

Ohlédnutí za rozmarným jarem

Augustin Vlašic bezradné, kdy má doopravdy 
spustit proces plného otevření, 
kdy začít čerpat sílu ze zdrojů při-
pravených matičkou zemí, na niž 
ještě střídavě padaly vločky sně-
hu a pálil mráz houževnaté zimy 
a kapky deště nedočkavého 
jara v přímé soutěži, které obdo-
bí dovede být extrémnější.

V tomto rozpoložení klimatu 
jsme setrvávali dlouhou dobu, 
až do chvíle, kdy pádící čas už 
neměl jinou možnost než nahrát 
průniku jara k nám.

Příroda dohnala ztracený 
čas a dala to znát na vegeta-
ci. Co mělo vyrašit, vyrašilo, co 
mělo kvést, vykvetlo, stromoví 
obtěžkalo novým listím.

Extrémní jarní klima ale doká-
zalo i škodit, citelné škody se pro-
jevily v říši živočišné. Mnoho zvířat, 
zejména jejich mláďat, uhynulo 
v trvale studeném a mokrém pří-

rodním prostředí a nedostatkem 
potravy.

Tažní ptáci, při jarním návratu 
k nám, byli opožděným vývojem 
jara zaskočeni, mnoho z nich 
nemělo sil zahnízdit, nebo bylo 
jejich hnízdění zmařeno a ptáci 
nepřežili. Jejich ztráty jsou obrov-
ské a na mnoha místech, kde 
jsme je na jaře slýchávali, nám 
bude jejich jásavý zpěv chybět.

Ale to není všechno, co nám 
rozmarné jaro předvedlo. Sot-
va se vymanilo z klimatické 
anomálie, přivodilo z přemíry 
dešťů v mnoha krajích rozsáhlou 
povodňovou kalamitu.

Vodní živel způsobil obrovské 
škody na veřejném i soukromém 
majetku. Tisícům rodin vytopila 
velká voda jejich obydlí a zne-
hodnotila je. Pro mnohé takto 
postižené obyvatele je to životní 
tragédií, stejně jako pro farmáře 

jejich zatopená pole se zničenou 
úrodou.

Proces likvidace následků 
povodní nelze časově ohraničit. 
Bude dál pokračovat v závislosti 
na faktorech všeobecně zná-
mých.

Aby extrémní chování jara 
bylo extrémem završeno, před-
vedlo v jeho závěru v našich 
poměrech neobvyklé tornádo, 
které nám ukázalo, jak umí ško-
dit.

Takový průběh jara není vskut-
ku hoden oslavného zpěvu. 
Lidé mají jiné priority, co nejdří-
ve odstranit povodňové škody, 
ale stále nemají jistotu, že se 
kalamita nebude opakovat, a 
bojí se každého deště a jeho pří-
padných škodlivých následků.

Veřejnost s postiženými sdílí 
jejich neštěstí a hledá způsoby, 
jak jim účinně pomoci.
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Po čtyřech letech opět vyjel 
Skřivánek za hranice své vlasti, 
a to na koncertní turné do slun-
né Itálie – Gargana. Cílem ces-
ty bylo historické město Vieste, 
pouhých 6 km od rezidence 
GALLO, kde byl sbor ubyto-
ván. V apartmánech uprostřed 
bohaté zeleně, pestré květeny, 
neutuchajícího zpěvu ptac-
tva, bazénu a nedalekého 
moře jsme prožili krásné slun-
né a teplé dny. Hlavním cílem 
naší cesty však byla koncertní 

Skřivánci na koncertním turné v Itálii

Zdeňka Vrbová
ŽDS Skřivánek

prezentace. V průběhu týdne 
sbor uskutečnil tři koncerty, tři-
krát byly provedeny Janáčkovy 
Královničky v kyjovských krojích. 
Italské publikum děvčata mile 
přijalo, všechna vystoupení byla 
odměněna potleskem a uzná-
ním. V intineráři nechyběly ani 
výlety za poznáním historie a 
přírodních krás Gargana. Třího-
dinová projížďka lodí po Jader-
ském moři byla velkým zážitkem, 
stejně jako prohlídka historic-
kého města Peschici. Děkuje-
me všem, kteří se na úspěšnosti 
koncertního turné jakýmkoliv 
způsobem podíleli – rodičům, 
organizátorům, dramaturgii a 
uměleckým vedoucím. Srdečně 

Skřivánci v Itálii| foto: Pavel Vrba

děkujeme za fi nanční podporu 
MĚSTU ŽIDLOCHOVICE, fi rmám 
ELECO VYŠKOV Zdeněk Skřivá-

nek, KARLOVA PEKÁRNA, Ing. 
Karel Kraus, obecním úřadům 
Hrušovany u Brna a Vojkovice. 



V sobotu 22. 6. 2013 pořádala 
na stadionu FC Komise sportu a 
mládeže při Radě města Židlo-
chovice při příležitosti 140. výročí 
povýšení na město Židlochovický 
dětský sportovní den. Děti sou-
těžily v kategoriích do 6 let, do 12 
let a do 18 let v disciplínách střel-

Dětský sportovní den

Gabriela Motlíčková
Komise sportu Židlochovice

ba na koš, střelba ze vzduchov-
ky, střelba na plachtového bran-
káře, skok z místa a slalom na čas 
s míčkem na raketě. 

Zúčastnilo se celkem 32 dětí, 
2 družstva v kategorii do 6 let, 5 
družstev a 1 jednotlivec do 12 let 
a 3 družstva do 18 let. Soutěžící 
podávali různé výkony, společné 
jim bylo nadšení a zápal do hry, 
motivací pak drobné občerstvení  
a bohaté ceny vítězným týmům 
a nejlepším jednotlivcům.

Květy jsou nápadné, nejrůzněj-
ších barev, zpravidla bílé, žluté, 
růžové, oranžové nebo červené, 
mohou být i skvrnité. Okvětí se 
skládá z 6 okvětních lístků ve 2 
přeslenech (3+3), které jsou vol-
né (popis ve Wikipedii). Je zná-
mo asi 100–120 druhů, které jsou 
rozšířeny v Evropě, Asii a v Sever-
ní Americe, především v mír-
ném až subtropickém pásmu, 
ale i v horách asijských tropů.

Kdo z občanů našeho měs-
ta nezná Svatopluka Janíčka, 
obchodníka z dolního konce 
náměstí?  Není důležité, že bydlí 
ve Vojkovicích. Je „náš“. Nevy-
nechá žádnou akci našeho 
města kolem vína, vystavuje, 
ochutnává, boduje, je všude pří-
tomen. Malopěstitelé vinné révy 
se setkávají u něho v „krámě“, 
nechají si poradit, v jaké míře 
hrozí nebezpečí infekce ve vino-
hradu a čím bychom měli prá-

Krása lilií

Prof. MUDr. Peter Wendsche
vě teď postříknout révu. Proč to 
píši?

Svatopluk Janíček pěstuje 
doma na zahradě lilie, má tam 
více než 200 druhů. Asi 40 druhů 

právě kvetlo a bylo součástí veli-
ce zajímavé výstavy lilií, která se 
konala ve dnech 7.-14. července 
ve výstavních prostorách bene-
diktinského kláštera v Rajhradě. 

Výstavy se zúčastnili odborníci 
a znalci této zajímavé květiny 
z celé republiky. Bylo k vidění 
více než 500 různých květů, jme-
nování jednotlivých názvů by 
překročilo rámec této zprávy. 
Výstava byla unikátní! 

Organizátorem výstavy byl 
výbor Specializované základní 
organizace Českého zahrádkář-
ského svazu o. s., která sdružuje 
zájemce o pěstování lilií. Sdružení 
je známo pod názvem LILIUM 
Brno. Jde o první „liliářskou“ 
organizaci v naší republice, jejíž 
počátek činnosti sahá do r. 1963. 
Výstava lilií bývá pořádána pra-
videlně první červencový víkend 
s názvem „Krásné lilie z celého 
světa“.  Po výstavě v Rožnově 
v roce 2012 byli pěstitelé této 
zajímavé rostliny nyní v Rajhra-
dě. Důstojné prostory barokního 
kláštera daly květinám to pravé 
ambiente. Dík patří organizá-
torům výstavy a v tomto přípa-
dě našemu příteli Svatopluku 
Janíčkovi, který výstavu dovezl 
do našeho regionu.

Sportovní den v Židlochovicích| foto: Martin Kleibl

Výstava lílii| foto: Peter Wendsche

Pavel Kosatík patří t. č. mezi 
naše přední literární vědce. 
Ve svých knihách se zabývá 
zejména českou historií 20. sto-
letí. 

Během příprav na stěhování 
knihovny mně „padla do oka“ 
jeho kniha Česká inteligence 
(Mladá Fronta, 2011) s podtitu-
lem Od Golla po Magora. 

Ukryto mezi řádky – Kosatíkova sonda do české historie 
… z našeho knižního fondu

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Kniha přináší 61 portrétů před-
ních českých osobností. V jed-
notlivých příspěvcích Kosatík 
dokazuje obrovský přehled, 
historickou erudici i  schopnost 
vidět a popsat historické, spo-
lečenské a politické souvislosti 
rozporuplného 20. století. Co je 
mi na autorově přístupu blízké, 
je jeho zdravé kritické myšlení. 
Portréty jednotlivých osobností 
nejsou pouze jejich glorifi kacemi 
a výčtem obdivných frází. Kosa-
tík se dívá na každou osobnost 
střízlivým pohledem zkušeného 

historika. Neváhá vyzdvihnout 
přednosti takových myslitelů, 
jakými byli Masaryk, Šalda, Hos-
tinský, ale současně se nezdráhá 
upozornit na jejich „stinné strán-
ky“. V českém prostředí jsme 
několikrát zažili chvíle, kdy jsme 
tutéž osobnost v určité vývojo-
vé etapě zavrhovali a odsuzo-
vali, a po letech zase naopak 
uznávali, často až nekriticky 
„vynášeli do nebe“, chcete-li, 
nemístně glorifi kovali. Dle mého 
soudu, pohybování se mezi dvě-
ma vyhrocenými extrémy není 

nikdy objektivní a ucelenému 
kriticky zdravému názoru se spíše 
vzdaluje. 

A zde vidím jedno z poselství 
publikace. Přibližuje význam-
né české osobnosti s kritickým 
nadhledem, neutápí se v obdiv-
ných frázích, nýbrž se snaží 
vykreslit portréty střízlivě a pravdi-
vě. I když je toto sdělení Kosatíko-
vy knihy spíše skryto mezi řádky, 
o to je silnější.

8 Společenská rubrika ŽIDLOCHOVICE 140 LET MĚSTEM



Den Charity 2013 | 10. ročník celostátní kampaně Den Charity se koná u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (1581 – 1660), 
který je patronem charitativní činnosti a pomoci lidem v nouzi, a letos také u příležitosti Evropského roku občanů 2013.

Ve středu 25. 9. otevře Vata 
v rámci Týdne nízkoprahových 
klubů a Dne charity své dveře 
všem, kteří chtějí nahlédnout 
pod pokličku této sociální služby. 

Mgr. Lukáš Gryc
Nízkoprah VATA

Během otevírací doby od 12:30 
do 20:00 hodin se budou pra-
covníci věnovat nejen klientům, 
ale všem návštěvníkům i mimo 
cílovou skupinu 11–26 let. Přijďte 
si prohlédnout klub, seznámit se 
s jeho vybavením, principy jeho 
práce, historií i plány do budouc-
na. Den otevřených dveří je 
zároveň dobrou příležitostí 

pro potenciální nové klienty, aby 
si klub „okoukli“.

Ve spolupráci s Českou spo-
lečností AIDS pomoc jsme pro 
vás připravili od 16:00 hodin 
besedu s HIV pozitivním lekto-
rem. Beseda je otevřená všem, 
nejen našim klientům. Cílem této 
aktivity je jednak primární pre-
vence rizikového chování v sou-
vislosti s pohlavně přenosnými 
chorobami, ale také určitý test 
každého z nás, jak jsme na tom 
s předsudky a se svým vlastním 
chováním k člověku, který se 
od nás nějakým způsobem liší. 
Nenechte si ujít tuto příležitost 
poznat někoho, kdo je ochoten 
osobně svědčit o životě s tak 
zákeřnou nemocí, jako je AIDS.

Více se o akci Týden níz-
koprahových klubů a dalších 
zajímavostech okolo nízkopra-
hů můžete dočíst na stránkách 
www.streetwork.cz a o sociální 
službě NCDM Vata na webo-

vých stránkách Oblastní charity 
Rajhrad.

Za celý tým Nízkoprahového 
centra pro děti a mládež Vata 
vás na den otevřených dveří zve 

Mgr. Lukáš Gryc

Malování| foto: Zdeňka Auerová

Nízkoprahové centrum
pro děti a mládež
Komenského 38
667 01 Židlochovice
tel.: +420 739 389 264
vata.zidlochovice@charita.cz
www.rajhrad.charita.cz

Mgr. Lukáš Gryc
vedoucí NCDM Vata
tel.: +420 734 435 138
lukas.gryc@charita.cz

Den otevřených dveří v nízkoprahu Vata potřetí
Beseda s HIV pozitivním lektorem

Badmintonisté – týden na Vysočině

Vlastimil Helma
T. J. Sokol Židlochovice

Příprava mladých badmin-
tonistů na novou sezónu byla 
naplno zahájena v týdnu od 12. 
do 17. srpna sportovním kem-
pem na Vysočině. Trenéři i žáci 
židlochovického oddílu byli uby-
továni v areálu fotbalového sta-
dionu v Hamrech nad Sázavou. 
Odtud jsme to měli deset minut 
pěšky do sportovní haly se čtyřmi 
badmintonovými kurty. Dvacet 
osm mladých sportovců bylo 
rozděleno do dvou skupin pod-
le věku a výkonnosti. Sportovali 

jsme v dopoledních a odpoled-
ních blocích - 2,5 hodiny na kurtu 
a 2,5 hodiny v hale. Mimo sport 
měly děti program obohacený 
zábavnými hrami, ze kterých zís-
kávali body do celotýdenní hry. 
Příjemné počasí přispělo k poho-
dové náladě dětí a pomohlo 
ve zvládání fyzicky velice nároč-
ného programu.

Hlavním organizátorem sou-
středění byla paní Kateřina Golo-
vá a za bezproblémový průběh 
si zaslouží velké uznání. Tréninky 
vedli Michal Weinbrenner, Vlas-
timil Helma, Ondřej Král a Jan 
Srnec. Nejen o zdraví dětí pečo-
vala zdravotnice paní Martina 
Vidrmertová.

Badmintonisté na Vysočině| foto: Martina Vidrmertová

9Společenská rubrikawww.zidlochovice.cz
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Mé obrázky z Nizozemska (a Belgie)

Bára Fialová
Gymnázium Židlochovice

Přiznávám se, že jsem záviděla 
svým spolužákům, když jsem je 
nedávno pozorovala, jak nedo-
čkavě jeden po druhém nastu-
pují do autobusu a následně 
odjíždějí do jedné z nejhezčích 
zemí světa – Francie. 

Ale ne pro mě. Protože již 
dlouhá léta zaujímá první mís-
to na mém žebříčku nejoblíbe-
nějších zemí Nizozemsko. Navíc 
zájezd do této země je zaměřen 
spíše na poznání přírodní krásy 
než na procházení se po zám-
cích a jiných památkách, což 
je podle mě strašlivá nuda. Asi si 
někdo z vás říká, jak se mi může 
líbit taková země, když je to 
v podstatě jedna velká placka. 
A to je na ní právě to krásné. 

Představte si, že projíždíte kraji-
nou, kterou lemují domečky – ne 
takové, jaké jsou tady; Nizozem-
ci staví své domy spíše do výšky, 
převážně z cihel a jejich vrcholy 
zdobí štíty, jeden hezčí než druhý 
(nutno podotknout, že žádný štít 
nemá své dvojče). Za stavení-
mi se rozléhají desítky polí, buď 
poseté různobarevnými tulipány, 
nebo zelenou trávou, na které 
se pasou kravičky, ovečky a jiná 
zvířátka. Bohužel zima byla krutá 
i tady, takže jsme mohli vidět jen 
žluté, nebo sem tam i červené 
tulipány, kterým se zřejmě daří 
nejvíc. 

Myslím, že by se hodilo říct 
vám, co všechno jsem viděla. 
Takže. Okolo šesté hodiny ranní 
jsme naším (prý luxusním) auto-
busem dojeli do hlavního města 
Belgie Bruselu, kde jsme si pro-
hlédli Královské náměstí (nutno 
podotknout, že královské se mu 
neříká jen tak) a pokračovali 

jsme cca dvě stovky metrů, aby-
chom si prohlédli dá se říci hlavní 
symbol tohoto města: Manneken 
Pis (česky: čůrající chlapeček). 
Sice byla tma, ale co by to bylo 
nevyfotit se u tak vzácné sošky, 
kvůli které právě sem jezdí celý 
svět. 

Celí promrzlí jsme se vrátili 
k autobusu, kde jsme se posil-
nili, a jeli na poslední zastávku 
v Belgii. Počkat! Po cestě jsme 
narazili ještě na jednu „turis-
tickou atrakci“. Být v Belgii a 
nepodívat se na Atomium? To 
je jako být v Belgii a nekoupit si 
belgickou čokoládu (kterou si 
mimochodem koupil celý auto-
bus). A kdyby to někdo chtěl 
vědět, tak Atomium se skládá 
z devíti stejně velkých koulí, 
z nichž se dá jít jen do jedné. Té 
nejvyšší samozřejmě. Ale zpátky 
k poslední zastávce. Antverpy. 
Město s velmi bohatou historií, 
nemluvě o legendách a pověs-
tech. Nás však zajímala řeka Šel-
da. Já bych si pod pojmem řeka 
vybavila sportovní nebo turistic-
ké lodičky, ale po tom zde není 
ani památky. Na této řece totiž 
vládnou tankery a jiné nákladní 
lodě. Schválně, kdy naposledy 
jste viděli tankery na nějaké čes-
ké či moravské řece? 

Prohlídka Antverp za námi 
a hurá do Nizozemska. Nejvyšší 
bod něco okolo 400–500 m n. 
m. Nejnižší 5 metrů pod mořským 
dnem. Chcete-li jet k moři, musí-
te stoupat do kopce. Ale pohyb 
u moře tady stejně nedoporuču-
ji. Ujdete půl kilometru od břehu 
a stejně máte vodu jen po kole-
na. A na romantickou procházku 
také můžete zapomenout. Fouká 
tu vítr a pláže jsou písečné, což 
napovídá, že písek budete mít… 
všude. Chvílemi jsem se divila, 
jaktože už dávno nelétám. Všu-
de je písek, do toho fouká vítr, 
takže se logicky vytvářejí píseč-

né duny. A právě písečné duny 
jsou zde tím nejvyšším místem. 

Kde všude jsme byli? Madu-
rodam - zmenšenina celého 
Nizozemska v měřítku 1:25. 
Celá země se za pět dní nav-
štívit nedá, ale pokud půjdete 
do Madurodamu, zvládnete to 
za dvě hodiny. Největší květi-
nová aukce na světě - pokud 
doma máte orchidej, nějaký 
tulipán nebo jinou květinu, buď-
te si stoprocentně jisti, že jsou 
právě odtud. Je jedno, ve které 
zemi tuto květinu kdo vypěsto-
val, protože všechno jezdí sem 
(za den na tuto aukci přijede 
2500 nákladních aut plných kvě-
tin) a odsud květiny zase odjíždí 
do světa, podle toho, odkud je 
ten, kdo je koupí. Sýrové trhy - 
horší než autogramiáda někoho 
hodně známého. Vítězný druh 
sýra je gouda. Největší zahrada 
v Evropě - wow… chcete vidět 
barvy? Tady je mnohem víc než 
jen růžová, modrá nebo zelená. 
A pokud máte v Anglii nějaký 
idol, zajeďte sem a můžete vidět, 
jak to pojali architekti zaměření 
na květiny. Já se třeba vyfotila 
s autem Mr. Beana ověšeným 
květinovými věnci. Také jsem zde 
narazila na člena mé oblíbené 
hudební skupiny. Proč Anglie? 
Nevím, ale je to letošní téma.

Dostáváme se k jedné z nejhez-
čích každoročních tradic, květi-
novému průvodu. Kvůli této akci 
se do Nizozemska sjíždí celý svět. 
Od amerických turistů přes naše 
až po japonské. Průvod je 30 km 
dlouhý a jeho náplní je 50 alego-
rických aut, které doprovází pět 
písní typických pro Nizozemsko. 
Téma průvodu byla zase Anglie, 
tzn. mohli jste vidět např. hlavy 
všech čtyř beatlesáků vytvořené 
z černých a bílých květů. 

Bylo to krásné, ale abychom si 
nemysleli, že v Nizozemsku vlád-
ne jen mír, klid a pořádek, vzal 

nás průvodce ještě na jednu 
zastávku. Hlavní město Amstero-
dam. Cesta do této metropole 
byla úžasná. Autobusem jsme 
sice jeli po dálnici, ale ne jen 
tak ledajaké. Když jsme vjeli do 
prvního tunelu, dozvěděli jsme 
se, že nad námi je letadlová 
runway, na níž právě přistávalo 
letadlo. A po vjezdu do druhého 
tunelu nám bylo řečeno, že nad 
námi je kanál, kde se projíždě-
jí lodičky. Celý autobus fotil, co 
jen šlo, ale v tunelu je přece jen 
trochu větší tma. Dobrá, dálnice 
je za námi a projíždíme malým 
městečkem ležícím před Amster-
damem - a na co nenarazíme! 
Protože psů tady moc není, 
v téměř každé rodině mají koně. 
Takže je tady asi celkem normál-
ní, když vidíte, jak někdo sedící 
na svém koni čeká na přecho-
du, až padne zelená, nebo místo 
psa za kolem táhne poníka. Proč 
ne, že? 

Vjíždíme na okraj Amsteroda-
mu. Je zhruba půl osmé večer 
a všude kolem to podle průvod-
čího ještě spí. Mně to spíš připa-
dá jako pražské ulice v největším 
provozu. Měla jsem co dělat, 
abych uhlídala svoji babičku (kte-
rá mimochodem jela se mnou… 
nebo spíš já s ní), aby se neztrati-
la v davu, protože musela vyfotit 
všechno do posledního detailu. 
Konečně jsme se dostali k loď-
ce na klidnou projížďku amste-
rodamskými kanály. Všechno 
proběhlo v klidu, přestože jsme 
byli trochu nervózní, když nám 
průvodce řekl, že nám na hlavě 
může přistát nějaká ta sklenice 
od piva. Následovala procházka 
„uličkami lásky“, což nepotřebu-
je ani popis. K našemu autobusu 
jsme se vrátili asi o půl desáté, 
dali jsme si večeři v podobě pár-
ků za 30 Kč a jeli jsme směr Plzeň, 
Praha, … a konečně mé rodné 
Brno plné hladových holubů.

Jubilanti Židlochovic

Gabriela Motlíčková
Kancelář starosty

Od jara letošního roku měl 
opět pan starosta příležitost 
osobně poblahopřát k význam-
ným výročím tentokrát obyvatel-
kám Židlochovic. Všechny oslavi-
ly více než úctyhodných 90 let!

V dubnu to byla paní Marie 
Zitterbartová, která slavila 94 let. 

Přivítala pana starostu a členky 
Sboru pro občanské záležitos-
ti p. Marii Štyglicovou a p. Marii 
Tichou se svojí obvyklou vitali-
tou, kterou neztrácí ani v tomto 
věku.

V červnu zavítal pan starosta 
s předsedkyní SPOZu paní Karin 
Rejžkovou k paní Boženě Lan-
gové, která oslavila rovněž 94 
let. Paní Langová zavzpomínala 
na krásná léta svého mládí v Žid-
lochovicích. 

S paní Libuší Kvasničkovou 

navštívil pan starosta paní Marii 
Schafferovou. Obdivovali nejen 
její soběstačnost ve věku 92 let, 
ale i to, že se dokázala starat 
o svého vnuka, který nedávno 
dokončil studium na židlochovic-
kém gymnáziu.

Paní Štěpánce Liškové pobla-
hopřál k 93. narozeninám sta-
rosta s paní Evou Bílkovou. Paní 
Lišková je udivila svojí pamětí, 
kdy si bez problému pamatuje 
jména obyvatel již neexistujících 
zástaveb našeho města.

V červenci poblahopřál sta-
rosta spolu s paní Libuší Kvas-
ničkovou paní Márii Hrnčířové 
k 92 rokům. Setkal se u ní s velkým 
zájmem o dění ve městě, kte-
ré paní Hrnčířová pečlivě a ráda 
sleduje.

K přání pevného zdraví 
všem jubilantkám se připojuje 
i redakční rada zpravodaje.



Bylo to někdy v létě roku 2011, 
když jsem „brouzdal“ po inter-
netu s cílem zjistit, jak jsou špa-
nělští uživatelé tohoto média 
informováni o tom, že se praba-
bička jejich krále, Veličenstva 
Juana Carlose I., Maria Kristina 
Habsburská narodila v morav-
ském městečku Židlochovi-
ce. Na španělské Wikipedii je 
uvedeno, že Maria Cristina de 
Habsburgo-Lorena (o Austria) 
se dne 21. de julio de 1858 na-
rodila v Gross Seelowitz, actu-
almente Castillo Židlochovice, 
Moravia. Ale kliknutím na obě 
naznačené lokality je španěl-
ský čtenář poněkud zklamán, 
jelikož v obou případech jsou 
jména „aún no redactado“, 
neboli redakčně touto cestou 
nepřístupné. Samozřejmě může 
španělský čtenář „googlovat“ 
dále a prohlížečem se tak dosta-
ne jak v jazyce anglickém, tak 
německém k detailním informa-
cím o našem městě a zámku, 
které jsou velice rozsáhlé a kva-
litní. Stejnou cestou jsem postu-
poval i já a s překvapením jsem 
zjistil údaj, který na české straně 
Wikipedie chybí: pod rubrikou 
„Osobnosti města“ („Söhne und 
Töchter der Stadt“) je uvedeno, 
že se dne 15. ledna 1825 zde 
narodil Maurice (Moritz) Stra-
kosch, který byl nadaným zpě-
vákem, skvělým pianistou a po 
emigraci do Spojených států ve 
věku 23 let i významným oper-
ním manažerem (impressari-
em).

Rodina Strakoschova byla 
významná podnikatelská 
židovská rodina v Bučovicích, 
kde se zabývala především 
výrobou a prodejem látek. 
O působení této rodiny v Židlo-
chovicích není nic známo. 

Proto začalo bádání v archi-
vech v Brně, v Bučovicích, v Raj-
hradě a v Praze. Především však 
pomocí internetových vyhledá-
vačů. S jakým výsledkem?

V jedenácti letech hrál Mau-
rice Strakosch klavírní koncert 
od J. K. Hummela v Brně. Jeho 
vystoupení mělo takový úspěch, 
že mu otec umožnil vstup 
na uměleckou dráhu. Mauri-
ce sám chtěl být zpěvákem. 
O jeho dalším osudu jsou ovšem 
údaje rozličné. Otec pravděpo-
dobně nesouhlasil s tím, aby se 
syn věnoval zpěvu, proto Mauri-

ce „utekl“ ve věku 12 let do Víd-
ně, kde studoval zpěv u Simo-
na Sechtera. Sechter, rodák 
z Frymburku, byl hudební teore-
tik, skladatel a hlavně hudební 
pedagog. Sám studoval u Anto-
nia Salieriho, protagonisty W. A. 
Mozarta a jeho žákem byl m. j. 
i Anton Bruckner. Už jen proto je 
těžko představitelné, že Mau-
rice opravdu utekl z domova. 
Podloženo je, že studoval zpěv 
také u Guaditty Pasty v Milá-
ně. Na hudebním festivalu 
ve Vicenze v Itálii roku 1843 se 
seznámil se Salvatorem Pattim, 
významným tenorem a americ-
kým hudebním producentem, 
který ho zřejmě pozval do Spo-
jených států. Strakosch do USA 
vycestoval v roce 1848 ve věku 
23 let. Jeho další kariéra je dob-
ře známa a dokumentována. 
V roce 1886, krátce před smrtí, 
napsal v jazyce francouzském 
svoje memoáry  „Souvenirs d´un 
impressario“.

Hluboké přátelství s rodinou 
Salvatora Pattiho a jeho nespor-
ný talent vedly k tomu, že se 
Strakosch stal známým manaže-
rem Pattiho umělecké skupiny. 
Italskou operu šířil v New Yorku 
a po celých Spojených státech. 
O část této činnosti se později 
podělil se svým o 10 let mladším 
bratrem Maxem, který se podle 
dostupných pramenů narodil 
v Brně a brzo po Maurice též 
emigroval do USA. 

V roce 1850 se Maurice oženil 
s dcerou Salvatora Pattiho Amá-
lií. Stal se ředitelem Italské opery 
v New Yorku, kde m. j. zorganizo-
val pěvecký debut mladší sestry 
své paní, Adeliny Patti. Pod jeho 
vedením se stala tato koloratur-
ní sopranistka velice úspěšnou 
operní pěvkyní. Sám Strakosch 
občas vystupoval jako pianista, 
koncert hrál dokonce společně 
s Olem Bullem, známým nor-
ským houslistou a skladatelem. 
Komponoval klavírní skladby a 
písničky a jeho opera Don Gio-
vanni di Napoli měla v New Yor-
ku premiéru v roce 1857. 

Po úspěšných letech v USA 
získala Adelina Patti v roce 1861 
angažmá v Londýně na operní 
scéně v Covent Garden. V dal-
ších letech především v letních 
měsících cestovala se svým 
švagrem a manažerem Mau-
ricem Strakoschem po evrop-
ských metropolích. Její krásný 
hlas byl slyšet v Paříži, Vídni či 
Petrohradě. Sám Giacomo 
Rossini byl fascinován hlasem 

K tématu „Osobnosti našeho města“

Prof. MUDr. Peter Wendsche
a osobností Adeliny Patti, při-
čemž zásluhu na jejím úspěchu 
připisuje i jejímu manažerovi. 
K této cestovní činnosti v šede-
sátých letech 19. století se poz-
ději vrátíme. 

Cílem našeho bádání bylo, 
abychom zjistili, kde v Židlocho-
vicích se Maurice Strakosch na-
rodil, kdo byli jeho rodiče, čím 
se zabývali.

Poznámka autorů F. Horáka 
a A. Ondrůje v jejich publikaci 
Židlochovice ve vývoji národ-
nostním a hospodářském (vydal 
Městský národní výbor Židlocho-
vice v roce 1968), že …“V roce 
1843 pronajala vrchnost zdejší 
pivovar Židu Strakoschovi,  jeho 
rodina pak koupila dům č.153 
na náměstí“ nám nepomáhá. 
Maurice se narodil v roce 1825.  
V Okresním archivu v Rajhradě 
jsme našli listinu o sčítání lidu 
v Židlochovicích v roce 1857. 
Výsledky jsou v arších označe-
ny jako „Aufnahmebogen vom 
Jahre 1857“.

Jako majitel domu č. 153 je 
uveden Strakosch Julius. Obvyk-
lé údaje o druhu příjmu nejsou 
uvedené. Závěrem tak musíme 
konstatovat, že jsme důkazy, 
že se Maurice (Moritz) Strakosch 
narodil v Židlochovicích, nena-
šli. Nutno uvést, že ne všechny 
prameny uvádí Gross Seelowitz 
(Židlochovice) za jeho rodné 
město. Appletons´ Cyclopa-
edia of American Biography 
uvádí, že se M. Strakosch narodil 
v Butschowitz (Bučovice). Server 
GENI, který se zabývá genealo-
gií rodokmenů, uvádí též jako 
rodné město „našeho“ Strakos-
che  Bučovice. Podle zápisu 
v archivním materiálu se naro-
dil v Bučovicích  dne 15. ledna 
1825 chlapec jménem Mojžíš. 
Otcem byl Leopold (Löbl) Stra-
kosch mladší, matka Julia, roze-
ná Schwarz. Údaje pochází 
z Úřední knihy (matrika a inde-
xy) z Bučovic, inv. č. 169. Také 
H. Teufel, předseda Společnosti 
dějiny židů v České republice, 
se přiklání spíše těmto údajům. 

Pokud se jedná o omyl, 
jak k tomu došlo? Odpověď 
nalezneme  velmi těžko. Co 
uvedl Mojžíš, alias Moritz, alias 
Maurice (nebo Moses?) na imi-
gračním úřadě v New Yorku, 
když sem roku 1848 připlul? 
Doufali jsme, že by nám ser-
ver www.elliseisland.org mohl 
poskytnout bližší informace. 
Severoamerický úřad má na té-
to adrese kompletní záznam 

imigrantů do Spojených států 
– bohužel však až od roku 1885.  
Náš „badatelský subjekt“ však 
připlul již v roce 1848. Opět nic. 
Můžeme si představit, kariéře 
pomohlo více jméno Maurice 
než Mojžíš. Datum narození je 
všude přesně uváděno: 15. led-
na 1825. Proč však Gross-See-
lowitz a ne Butschowitz? 

Naše bádání tak končí zkla-
máním, nebýt jedné událos-
ti, ke které se rádi vrátíme. 
Po pádu monarchie a vzniku 
československého státu r. 1918 
se mnozí občané německé 
národnosti stěhovali do Rakous-
ka a Německa. Taktéž Strakos-
chovi. Později  požádali čes-
koslovenské úřady o potvrzení 
totožnosti a osobních údajů. Tak 
se stalo v roce 1920. Nám nezná-
mý pan Ch. Karnauth z Vídně 
píše dopis (uložen v Okresním 
archivu v Rajhradě) židlochovic-
kému starostovi p. Svobodovi, 
ve kterém potvrzuje skutečnost, 
že mu velmi dobře známý Ferdi-
nand Strakosch, narozen v roce 
1837, syn Leopolda Strakosche 
z Bučovic, pobýval v letech 
1860-1864 v Židlochovicích 
v domě jeho strýce Ignatze Stra-
kosche, jenž byl registrován jako 
továrník. Bližší informace o tom-
to panu Ignatzi Strakoschovi 
bohužel nemáme. Karnauth 
píše, že Ferdinand se zabýval 
muzikou, uměním a vědou, 
sám vystupoval jako interpret. 
Dokonce se zúčastnil koncertu 
pěvkyně Adeliny Patti, která zpí-
vala v místním Casieno. Překva-
pující je, že světoznámá hvěz-
da, sopranistka Adelina Patti, 
vystupovala v Židlochovicích 
v místním kasinu v době, kdy sla-
vila největší úspěchy po celé 
Evropě. M. Cvrk bádal v archivu 
v Mikulově, kde se nachází pla-
káty pořádání židlochovického 
kasina. O naší „dvojce“ však 
nenašel nic.  Proč pak zpívala 
Adelina Patti v židlochovickém 
kasinu, kde nemohla očekávat 
velký honorář či novinářskou slá-
vu?  Snad proto, že její manažer 
Maurice Strakosch jí chtěl uká-
zat rodné městečko?   

Pokud v budoucnosti ješ-
tě nalezneme důkaz, že tomu 
tak bylo, budeme mít opravdu 
významnou osobnost našeho 
města.

Poznámka:
Fotografi e Maurice Jakosche 
byla zveřejněna na nedávné 
výstavě „140 let městem“.
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1953
3. září bylo veliké vedro. Odpo-
ledne mezi 16. a 17. hodinou se 
přihnala bouřka, při níž padaly 
kroupy velikosti lískového oře-
chu. Postižena byla hlavně trať 
směrem k Nosislavi.

1953
Bylo to 27. září, když přijeli do Žid-
lochovic na pozvání Svazu 
čs.–sovětského přátelství tři plně 
obsazené autobusy korejské mlá-
deže, která se v ČSR připravova-

la na studia na vysokých ško-
lách. Byl to den korejské družby. 
Všichni byli přivítáni na náměstí, 
kde jim přes dvě stě pionýrů pře-
dalo kytičky. U garáží ČSAD se 
pak konaly klusácké jezdecké 
závody koní. Odpoledne byla 
v parku manifestace a vystou-
pení korejského pěveckého 
a tanečního souboru. K večeru 
došlo ještě na fotbalové utkání, 
v němž hosté podlehli místnímu 
Sokolu 4 ku 3 a večer byla v par-
ku módní přehlídka.

1963
1. září 1963 začalo v cukrova-
ru hořet uhlí, které zde bylo 

Trojka v dějinách Židlochovic - 8. část

Mgr. Karel Vavřík
uloženo na velikých haldách. 
Kysličník uhelnatý, který se hoře-
ním vytvářel, byl větrem rozná-
šen po celém městě. Uhlí hoře-
lo samovznícením a shořelo 
ho na osm vagónů.

1663
V září tohoto roku vpadli na Mora-
vu Turci a Tataři a zajížděli až 
za Rajhrad. Jejich nájezdů zůsta-
ly ušetřeny jen zámek a městeč-
ko Židlochovice; proti možné-
mu vpádu byly Židlochovice se 
zámkem připraveny lajtnantem 
Federschmidtem na válečný 
stav. Byly narychlo vystavěny zdi 
a palisády a vykopány hluboké 

příkopy. Dne 10. září přijel do Žid-
lochovic na cestě do vojenského 
tábora u Břeclavi také brněnský 
velící generál Raduit de Souches 
s brněnským krajským hejtma-
nem; při zpáteční cestě zůstal 
na židlochovickém zámku od 19. 
do 24. září.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Mnohá naše města mají 
ve svém okolí větší nebo men-
ší vrch, který nese výmluvný 
název: Šibeniční vrch, Šibenič-
ník, Šibenice, Stinadla apod. 
tato místa a názvy už nikoho 
nestraší, jen připomínají minu-
lé doby, kdy měla zlověstný 
význam. Končila na nich životní 
pouť těch, kteří se z nejrůzněj-
ších důvodů ocitli v rukou justice 
a byli odsouzeni ke ztrátě hrdla. 

Ve středověku i raném novo-
věku platily nesrovnatelně přís-
nější zákonné normy, než je tomu 
dnes, takže těch, kteří odešli 
z tohoto světa rukou katovou, 
nebylo málo. Popravy byly 
veřejné, pro mnohé přihlížející 
se staly zpestření všedního dne. 
Ani mnohdy velmi drastický 
způsob provedení, který měl být 
výstrahou podobným pachate-
lům je neodradil od této nepříliš 
vábné podívané. 

Soudní zápisy a smolné knihy, 
kam tzv. krevní písaři jednot-
livé případy zaznamenávali, 
se hrdelními zločiny jen hemží. 
První kusé zprávy o soudnictví 
na našem území můžeme nalézt 
v tzv. Fuldských análech z r. 849, 
popisujících vyjednávání mezi 
Franky a Slovany.

Dle historika Ivana Štarhy byly 
Židlochovice již v polovině 14. 
století zeměpanským majet-
kem a záhy jako vážené sídlo 
mělo i hrdelní právo. To zname-
ná, že se zde soudily za účastí 

rychtáře, purkmistra a konšelů 
i hrdelní trestné činy, vynášely 
rozsudky smrti a po vrchnosten-
ském schválení se vykonávaly. 
O odvolání proti rozsudkům roz-
hodovala královská apelace. 

Hrdelní právo Židlochovic se 
vztahovalo i na okolní obce, 
když 10. 6. 1729 císař Karel VI. 
zastavil hrdelní soudy v Nosislavi, 
Měníně, Blučině, Velkých Něm-
čicích a Pohořelicích. 

Popravy se prováděly dvojím 
způsobem - stětím, nebo obě-
šením, a to na místě k tomu 
určeném. V Židlochovicích se 
dodnes této lokalitě říká Šibe-
niční podsedky či Na Šibenici. 

Přesné místo, kde stávala 
šibenice se nepodařilo identifi -
kovat.

Kata si s největší pravděpo-
dobností Židlochovice vyžado-
valy z Brna. Výmluvná svědectví 
o popravách vydávají obecní 
účty. Tak například v r. 1599 
v sobotu před sv. Tomášem 
mistru popravnímu za popravu 
mečem zaplatili 48 zlatých, 12 
grošů, 1 denár za popravu Von-
dry Zhasla a Martina Vacovský-
ho. Z účtů vidíme, že náklady 
s výkonem ortelů nebyly právě 
malé. Už napřed byly vyjedná-
vány zvláštními posly.

Popravy pod širým nebem 
byly navštěvovány obyvateli 
z širokého okolí. Po jejich skon-
čení ožíval nebývalým ruchem 
radniční vinný šenkhaus. 

Na památku umístili naši 
předkové pomníček s křížem, 
který připomínal kolemjdoucím 
neblahé místo těch, kteří odešli 

Židlochovické popraviště

Jan Šotnar
z tohoto světa rukou kata. Kříž tu 
stál po mnoho let, než ho obje-
vili sběratelé kovů. Po upo-
zornění p. Karla Čalouda se 
Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu rozhodla 
tuto památku společně s ním a 
stavební fi rmou pana Františka 
Švaříčka obnovit.

Pro menší přestupky býval 
v Židlochovicích na náměstí pra-
nýř. Byl umístěn před domem č. 

147 (Kremrova drogerie). Byl to 
kámen o velikosti 2x1 m, kde byli 
odsouzenci přivázáni ke sloupu 
a tak vystaveni posměchu.

Použitá literatura: 
Vladimír Šindelář, Cesta 
na popraviště, 2012
Ing. Ivan Štarha, Hrdelní soudy 
v okrese Brno–venkov, 1995
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Některé další záznamy z obecních účtů – vydání za kata:
1635 za popravu Alžběty mečem 6 zlatých
1630 za mistra popravního 20 zlatých,

17 gr., 1 d.
1650 za popravení Jakuba Konstantina 

č. 92
za popravu Jana Trnky č. 125

1718
(13. 5.)

poprava mečem – Franz 
Rossmochen (kat z Brna)

Vysvěcení nového kříže, které provede správce 
židlochovické farnosti p. Pawel Cebula, se bude 
konat v sobotu 7. září 2013 ve 14 hodin v lokalitě 
Šibeniční podsedky. Sraz zájemců o tuto akci je 
u spolkové budovy zahrádkářů v ulici Palackého 
240 ve 13 hodin.
Zve město Židlochovice a Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu.



Bezesporu jde o důležité osob-
nosti i pro dnešní dobu nejen tím, 
že stáli u základů státního uspo-
řádání, vytvořili moderně řečeno 
určitou infrastrukturu, které čelní 
členové rodu Mojmírovců neby-
li schopni, nebo i tím, že přinesli 
křesťanství do našich zemí, které 
bylo díky nim povýšeno na vyšší 
úroveň – lidé oběma bratrům, 
oproti misionářům z francké říše, 
již rozuměli a mohli se aktivně 
zapojovat. 

Takto bychom mohli dále 
vypočítávat, ale je nutné uvědo-
mit si skutečnost, která je díky nim 
živá dodnes, a to, že naše země 
díky jejich působení byly poprvé 
zařazeny mezi ty kulturní a vzdě-
lané. 

Organizátorská, učitelská i dal-
ší činnost bratrů se nevztahuje 
pouze k území Velké Moravy, 
ale spolu s nimi se začala rýsovat 
existence kulturní střední Evropy. 
Zastavme se u pojmu Evropa 
– je založena na křesťanských 
základech, to je nepopiratelné, 
ale nakolik tyto základy ovlivňují 
dnešní Evropu, popř. každého 
člověka dnes? Připomínáme jen 
nedávnou zprávu ze Slovenska, 
kdy z pamětní dvoueurové min-
ce musela být kvůli „náboženské 
neutralitě“ odstraněna svatozář 
u soluňských bratří. 

Oba sourozenci byli pro misii 
na sever od Alp vybráni na zákla-
dě žádosti, uveďme níže cita-
ci z listu Rastislava, moravské-
ho knížete, byzantskému císaři 
Michaelu III. (jde o r. 862): „Ras-
tislav, kníže moravský, z vnuknutí 
Božího a po úřadě se svými kníža-
ty a s Moravany vypravil [posel-
ství] k císaři [Michaelovi], v němž 
pravil: ,Náš lid se odřekl pohanství 

a drží se křesťanského zákona, 
ale nemáme takového učitele, 
který by nám vyložil [v našem 
jazyku] pravou křesťanskou víru, 
aby i jiné země, pozorujíce to, 
nás napodobily. Tak nám, vla-
daři, takového biskupa a učitele 
pošli, neboť od vás se vždy dobrý 
zákon šíří do všech krajů.“ (Život 
sv. Konstantina-Cyrila, kap. XIV.)

Cyril s Metodějem se museli 
jevit pro tento úkol jako dvojice 
s těmi nejlepšími předpoklady. 
Na Moravu přišli z města Tesa-
loniky (Soluně), ze severu Řec-
ka, nedaleko Egejského moře. 
Geografi cký popis uvádíme 
pro dokreslení, důležitější je zde 
ten etnický. Žili zde totiž na jed-
nom místě Řekové i Slované. 
Sourozenci tedy od narození 
pobývali v bilingvním prostředí 
– používali oba jazyky, znali i dal-
ší odlišné kultury. Jako důkaz lze 
uvést rok 860, kdy se oba bratři 
účastnili mise k Chazarům, kteří 
byli judaisté.

Metoděj měl velmi dobré 
organizační schopnosti, spra-
voval mj. i slovanskou provincii. 
Konstantin byl oproti němu inte-
lektuál, zabýval se teologií, přijal 
tehdy jáhenské svěcení (tj. před-
stupeň kněžského svěcení, tedy 
nižší), to bylo důvodem, proč 
nemohl spravovat diecézi, resp. 
arcidiecézi na Moravě (k tomu 
by bylo zapotřebí až biskupského 
svěcení). Působil jako bibliotekář 
jednoho z nejvzdělanějších lidí 
té doby, patriarchy Fótia. Kromě 
teologie se zabýval fi lozofi í, jazy-
kovědou a překladatelstvím. 

Než oba bratři přišli na Mora-
vu, měli vytvořený misijní plán 
– věděli z dopisu knížete Rastisla-
va, že zde lidé již přijali křesťanství, 
chtěli ale pracovat na upevnění 
víry i bohoslužebné praxi. K tomu 
bylo třeba vybudovat církevní 
organizaci a zajistit výuku a svě-

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D.

Svatí Cyril a Metoděj, stále živá tradice... 
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cení domácích kněží. 
Aby výše uvedené mohlo mít 

úspěch, bylo zapotřebí mít doko-
nalý jazykový podklad. Konstan-
tin vytvořil nové písmo (hlaholici), 
které použil při překladech řec-
kých, hebrejských, aramejských 
a latinských textů do vytvořené-
ho bohoslužebného jazyka nazý-
vaného jako církevní slovanština 
(staroslověnština).

Na Moravu misie dorazila 
r. 863 na podzim, či následující 
rok na jaře. U knížete Rastislava 
však nastalo zklamání, usiloval 
totiž o vznik nové (arci-)diecé-
ze. Ani jeden z bratří v té době 
však nebyl biskupem, resp. arci-
biskupem. Založili však kněžské 
učiliště a položili organizační 
základy budoucí moravské arci-
diecéze. V r. 867 bratři odcesto-
vali do Říma, aby dosáhli formál-
ního zřízení arcidiecéze. Papež 
Hadrián II. (867–872) žádosti 
vyhověl, polopohanské Moravě 
povolil užívat slovanský liturgický 
jazyk. Schválil i organizační poči-
ny Byzantinců na Moravě – zří-
zení panonského arcibiskupství, 
Metoděj byl ustanoven správ-
cem, arcibiskupem. Konstan-
tin onemocněl, zůstal v Římě, 
kde vstoupil do kláštera a přijal 
mnišské jméno Cyril. Zemřel 14. 
února 869. 

Metoděj se vrátil po smrti bra-
tra do panonské arcidiecéze, 
zde jednal v Blatensku s knížetem 
Kocelem, nástupcem Pribiny, 
o zřízení samostatných slovan-
ských biskupství.

Všimněme si zde jistého his-
torického paradoxu – Metoděj, 
ač Byzantinec, vedl římskoka-
tolickou církevní provincii, byť 
kulturně a liturgicky orientován 
řecko-slovansky.

Po uvedení do úřadu Meto-
děje nastaly protesty ze Salcbur-
ku i Pasova. Bavoři ho následně 

zajali a tři roky věznili. Na Moravě 
během těchto let došlo k mocen-
ským změnám. Římské kurii se 
podařilo diplomatickým tlakem 
osvobodit Metoděje z vězení. 
Vládcem Moravy se stal Svato-
pluk, někdy též zvaný Veliký.

Metoděj měl kompetenční 
spory s kněžími latinského obřa-
du, sice podléhali jemu jako arci-
biskupovi, prakticky však byly tře-
nice. Opětně musel jet do Říma 
(stále ještě nerozdělená církev), 
byl nařčen z teologických omylů. 
Papež Jan VIII. (872–882) Meto-
děje očišťuje a uznává slovanské 
písemnictví i liturgii – v červnu 
880 vydává bulu Industriae tuae 
(Horlivosti tvé).

Narušil tedy hegemonii (vede-
ní) řečtiny a latiny, přidal staroslo-
věnštinu jako třetí bohoslužebný 
jazyk. Stala se tedy první slovan-
ským bohoslužebným jazykem. 
Změnil také jméno arcidiecéze 
přímo na moravskou a vysvětil 
dva samostatné biskupy, tedy 
podřízené arcibiskupovi. Bohužel 
celé fungování tohoto řádu trva-
lo pouze několik let. 

Metoděj zemřel v r. 885, byl 
pochován ve svém metropolitním 
chrámu na Velehradě u Uher-
ského Hradiště. Nástupcem se 
stal kněz Gorazd. Svatopluk Veli-
ký pod tlakem kněží latinského 
ritu vypověděl Metodějovy žáky 
(většinou utekli do Bulharska). Ini-
ciátorem „převratu“ byl nitranský 
biskup Wiching.

Závěrem ještě shrňme přínos 
svatých Cyrila a Metodě – je 
neoddiskutovatelné, že přinesli 
vzdělání a přivedli ve známost 
křesťanství i jeho hodnoty. Pový-
šili a zároveň zařadili naše před-
ky, tím i nás, mezi civilizované 
národy a položili (křesťanské) 
základy střední Evropě. Další vrst-
vu jejich přínosu je možné spat-
řovat ve vynálezu slovanského 
písma, tato skutečnost pak gra-
duje v překladu Písma svatého 
a dalších bohoslužebních knih 
do staroslověnštiny. Vrchol toho-
to je pak právo na bohoslužbu 
v národním jazyce. 

I v Židlochovicích nebyla cyri-
lometodějská tradice opomenu-
ta. V místním kostele Povýšení sv. 
Kříže se t. č. nachází oltář sv. Cyri-
la a Metoděje, kde jsou umístěny 
sochy obou věrozvěstů. Při letoš-
ním Božím těle (průvod po měs-
tě) byl první oltář věnován právě 
zmiňovaným věrozvěstům.

V současné době je možné 
do 29. září 2013 zhlédnout autor-
skou výstavu velkoformátových 
fotografi í v Paláci šlechtičen 
v Brně – Cyril a Metoděj. Doba, 
život, dílo, kterou připravoval 
i doc. Mgr. Petr Francán ze Žid-
lochovic.

Oltář sv. Cyrila a Metoděje, kostel Povýšení sv. Kříže, Židlochovice | foto: Martin Hladký



Je to už hodně dávno – přesto 
je dobré některé události občas 
připomenout. V době tzv. nor-
malizace, která následovala po 
okupaci sovětskými vojsky v r. 
1968, nebylo vhodné se jakkoliv 
iniciativně projevovat.  Zejména 
učitelé byli neustále v hledáčku 
svých nadřízených a každým 
druhým rokem s nimi ředitelé škol 
sepisovali pro nadřízené zprávy 
o jejich politických postojích.

Jednotlivé odborné sekce 
v rámci okresního pedagogic-
kého sboru organizovaly různé 
formy vzdělávání a skupina uči-
telů výtvarné výchovy na okre-
se Brno-venkov si dala za cíl 
poznávat moderní architekturu. 
Mimo některé brněnské funkcio-
nalistické stavby se také učitelé 
vydali do Senetářova, kde byl 
v polovině roku 1971 otevřen 
nově postavený kostel sv. Jose-
fa. Kostel leží na území farnosti 
Jedovnice v blanenském děka-
nátu brněnské diecéze. 

Vybudování kostela inicioval 
dlouholetý jedovnický duchovní 
správce Mons. František Vavří-
ček (1913–1995), který využil poli-
tického uvolnění a v roce 1968 
dosáhl povolení stavby koste-
la s tím, že se jedná o náhradu 
za stávající kapli, která překážela 
rozšíření silnice II/379 z Blanska 
do Vyškova. Stavba byla prove-
dena podle návrhu brněnského 
architekta Ludvíka Kolka (*1933), 
který ho zhotovil během nece-
lých 14 dnů. Na jaře 1969 byly 
vyhloubeny základy a během 
dvou let byl kostel postaven, a to 
ze sbírek a darů věřících a jejich 
svépomocí. V červnu 1971 byl 
kostel dokončen, jeho užívá-
ní bylo však povoleno jen pod 
podmínkou, že nedojde k jeho 
slavnostnímu vysvěcení.

První bohoslužba v novém fi li-
álním kostele se uskutečnila 11. 
července 1971. Koncelebrovalo 
ji 10 kněží pocházejících ze Sene-
tářova a zúčastnilo se jí asi 15 tisíc 
věřících z celého tehdejšího Čes-
koslovenska, a to přesto, že okolí 
obce bylo obklíčeno příslušníky 
Státní bezpečnosti a přístupové 
silnice uzavřeny, takže účastníci 
museli přijít pěšky lesem.

 Kostel z betonu a skla má bílé 
stěny, vyzdobené 14 abstraktními 
obrazy křížové cesty od Mikuláše 
Medka, který je rovněž autorem 
tyrkysového triptychu nad oltá-
řem. Okenní otvory jsou vypl-
něny vitrážemi. Do kostela byla 
také přenesena cenná plastika 

Tip na výlet
Kostel a muzeum v Senetářově a vysílač Kojál

Mgr. Karel Vavřík
převzato z internetu

sv. Josefa ze staré kapličky, kte-
rá byla zbourána.

Příběh normalizačního učitel-
ského vzdělávání skončil nako-
nec menší politickou aférou. 
Zřejmě pověřený udavač z řad 
senetářovských funkcionářů 
nahlásil na okresní sekretariát 
KSČ číslo autobusu a vedou-
cí zájezdu pověřený vedením 
učitelských výtvarníků byl povo-
lán k nepříjemnému pohovoru. 
Naštěstí měl vedoucí dobrou 
politickou pověst a tak se mu 
podařilo návštěvu Senetářova 
fundovaně vysvětlit. 

V Senetářově je také muzeum, 
které byste neměli vynechat. 
Je umístěno v typické hospo-
dářské usedlosti střední Moravy 
s hákovou (dvoubokou) formou 
dvora, postavené z nepálených 
cihel, s valbovou střechou kry-
tou došky, okapově orientované 
ke komunikaci. Tradiční trojpro-
storový půdorys jizba-síň-komo-
ra byl postupnými přístavbami 
a přestavbami rozšířen o svět-
nici a další komoru. Topeniště 
je již novějšího typu – kachlová 
kamna se sporákem, která jsou 
umístěna netypicky v rohu proti 
vstupním dveřím ze síně. Stropy 
jsou trámové s prkennými záklo-
py, ve světnici je strop podbit a 
omítnut. Podlahy jsou v kuchyni 
a světnici prkenné a v komoře 
je podlaha z dusané hlíny. Obyt-
nými místnostmi byla kuchyně a 
světnice. Světnice sloužila k pře-
spávání, ve skříni a v „kostnu“ bylo 
uloženo šatstvo. Společenský 
život probíhal většinou v kuchyni. 
Převážné využívání pouze jed-
né místnosti přežívalo z tradiční-
ho uspořádání domu, kde jizba 
byla jedinou obytnou místností. 
Komory sloužily k ukládání země-
dělských produktů a drobného 
zemědělského nářadí. Za pozor-
nost stojí zejména průčelní patro-
vá komora se sklepem, do něhož 
se vstupovalo po schodech ze 
síně a který sloužil k uskladnění 
brambor, zeleniny  ovoce.

Protože v oblasti Moravského 
krasu nebyly pro zemědělskou 
výrobu přílíš vhodné podmín-
ky, značná část obyvatel byla 
již v 19. století nucena hledat 
jiné formy obživy. V Senetářově 
bylo kromě sítěk na vlasy a síťo-
vání záclon rozšířeno zejména 
perleťářství. Perleťářství přinesl 
do Senetářova vídeňský podni-
katel Alfons Tománek, když zde 
v osmdesátých létech 19. sto-
letí založil perleťářskou továrnu 
na výrobu knofl íků. Vedle této 
továrny vznikla i řada menších 
dílen a mnoho vyučených per-
leťářů – „frčkařů“ – začalo knofl í-
ky vyrábět i podomácku. Rozvoj 
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perleťářské výroby na konci 19. 
a na začátku 20. století zastavila 
I. světová válka, která přerušila 
obchod s perletí, a o výrobky 
nebyl zájem. Po válce pak obno-
vily činnost již jen některé dílny a 
Tománkova – od roku 1926 Nová-
kova – továrna. Zájem o perleťo-
vé knofl íky se však nezvyšoval; 
v době hospodářské krize se snížil 
natolik, že perleťáři začali vyrá-
bět pomůcky znázorňující postup 
výroby perleťových knofl íků, kte-
ré nabízeli školám. Tak postupně 
ve 30. letech minulého století 
zanikly všechny dílny. Perleťářská 
výroba se udržela jen v Nováko-
vě továrně, která však začala 
postupně přecházet na výrobu 
knofl íků z levnější umělé hmoty 
– galalitu. Tradice výroby knofl í-
ků v Senetářově pokračovala ve 
výrobním družstvu Chemoplast 
a knofl íky z umělých hmot zde 
vyráběli až do začátku 80. let 20. 
století.

A když už budete v Senetá-

řově, nezapomeňte se podívat 
na vrch Kojál s televizním vysí-
lačem. Nachází se na 600,3 m 
vysokém vrcholu stejného jména 
mezi obcemi Lipovec a Krásensko 
(v katastru druhé jmenované), 
přibližně 25 km severovýchodně 
od Brna. Po výstavbě v roce 1959 
měřil 322 m. Do provozu byl spuš-
těn 3. března. V 80. letech prošel 
rekonstrukcí, stávající stožár byl 
demontován a těsně vedle byl 
postaven nový o celkové výšce 
340 metrů. Na vrcholu se nachá-
zí laminátová konstrukce cca 22 
m vysoká. Z naší Akátové roz-
hledny můžeme vysílač za dob-
rého počasí na severovýchodě 
dalekohledem  spatřit. Vzdušnou 
čarou je vzdálen od Výhonu asi 
37 km. 

Vysílač Kojál je třetí nejvyšší 
stavbou v Česku a je dvojčetem 
vysílače Krašov (u Plzně), který je 
o dva metry vyšší.

Vysílač Kojál | ilustrační foto
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Evropský projekt učí, jak nebýt „OVČANEM“

Jana Kamínková
Společnost Aletheia

Také si někdy připadáte pro-
ti chování politiků či úředníků 
bezmocní? Máte chuť se někam 
zavřít a tvářit se, že se Vás politi-
ka a občanské dění kolem Vás 
vlastně netýká? 

Takové pocity máme občas 
asi všichni, jenže ve skutečnosti 
se tímto přístupem vzdáváme 
možnosti ovlivňovat svět, ve kte-
rém žijeme, a „vydáváme se 
na pospas“ rozhodnutím, vyhláš-
kám, zákonům, které za nás uči-

nili jiní. Místo aktivního občana, 
podílejícího se na veřejném dění, 
se pak stáváme nezúčastněnou 
ovcí ve stádu, „ovčanem“. 

Demokracie se ve svém 
původním významu opírá 
o ochotu členů společnosti 
spolupodílet se na spravování 
společného veřejného prosto-
ru. Jenže většina české dospělé 
populace vyrostla v totalitním 
režimu a nemá dostatečné zna-
losti, jak uplatňovat v demokra-
cii svá práva, rozvíjet svůj životní 
prostor a hrát aktivní roli ve veřej-
ném životě. 

Toho si všímá evropský projekt 
„Podpora, stimulace a propa-

gace dalšího vzdělávání jed-
notlivců v oblasti odborných 
a obecných kompetencí“, reg. 
č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206, fi nan-
covaný Evropskou unií a státním 
rozpočtem České republiky, kte-
rý s ústředním mottem „Nebuď 
ovčan! Občanskou gramotností 
proti ovčanství“ přináší návod, 
jak se do občanského života 
účinně zapojit. 

Cílem projektu je přinést 
občanské vzdělávání dostup-
né pro všechny. Lektoři připravili 
celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní 
občanství a participace občanů 
na veřejném dění, Dobrovolnic-
tví, Multikulturalismus a prevence 

extremismu, Odpovědný přístup 
k životnímu prostředí a Odpo-
vědný přístup k fi nancím. Všech-
ny kurzy jsou realizovány zdarma 
a srozumitelnou formou s důra-
zem na praktické pojetí a využití. 
Aktuálně probíhají prezenční kur-
zy ve větších krajských městech, 
ale vzdělávat se můžete také 
přes internet, a to ve formě onli-
ne seminářů a e-learningových 
kurzů. 

O všech podrobnostech a ter-
mínech se dočtete na webo-
vých stránkách projektu www.
nebudovcan.cz.

inzerce

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ AUTOMOBILŮ,
ČALOUNĚNÍ A KOBERCŮ

Vyčištění celého interiéru vozidla do 5 míst 800 Kč
(strop, sedačky, podlaha, čalounění dveří, vyleštění palubové 
desky a oken)
větší vozidla dle domluvy a intenzity znečištění

koberec 20 Kč/m2

sedačka 2místná 250 Kč
za každé další místo + 50 Kč
židle 50 Kč/1ks

Volejte na tel. č. 728 323 898, přijedeme za Vámi! ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím doučování ANGLIČTINY v Židlochovicích i okolí pro 
začátečníky i pokročilé. Cena lekce 150–180 Kč. Těším se 
Šárka Březinová, tel.: 775 492 966. SPEAK ENGLISH!
Koupím byt 2+1 v Židlochovicích. Platba v hotovosti. Kontakt 
722 643 840.

SERVIS PRO DOMÁCNOST. TROCHU JINÁ ÚKLIDOVKA!

Úklid bytů a domů, starost o zahradu, praní, žehlení, mytí 
oken, vaření, nákupy, hlídání dětí i domácích mazlíčků. 

Společnost pro seniory, pochůzky.
Volejte 774 887 831 nebo pište kalvodovam@tiscali.cz.

Neutrácejte svůj čas úklidem, to zvládneme za Vás.

SKŘIVÁNEK KONÁ NÁBOR DO VŠECH ODDĚLENÍ 

Uskuteční se v úterý 3. září od 16 do 18 hodin. Náhradní termín bude 
9. září ve stejném čase.

Týká se dětí od 4 do 12 let do přípravných oddělení, od 13 let výše 
do sboru koncertního. 

Najdete nás v Robertově vile, Nádražní ulice (ZUŠ). 
Srdečně zveme každého, kdo rád zpívá a neche zpívat sám.

TANEČNÍ VÝCHOVA

Upozorňujeme, že i letos bude pokračovat taneční výchova určená 
dětem předškolního a mladšího školního věku (4-8 let).

Nábor se uskuteční v pondělí 9. září od 16 do 18 hodin v Robertově 
vile, Nádražní ulice.



16 Kalendárium ŽIDLOCHOVICE 140 LET MĚSTEM

Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ | Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Vydává Město 
Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979. Za obsah Zpravodaje odpovídá Redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. 
Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Uzávěrka k 15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá Martina Křížová, 
krizova@zidlochovice.cz. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Na zveřejnění příspěvků 
nevzniká právní nárok. Grafi cká úprava Martina Křížová. Tisk PROFICUT.cz. Náklad l700 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům Židlochovic. 
Datum a místo vydání: 30. 8. 2013, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

VÝSTAVY:
1. - 29. 9. | KRAJINA OBJEKTIVEM JIŘÍHO ŠMEHLÍKA
místo: Malá galerie informačního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

3. 9., 16:00 - 18:00 | NÁBOR DO VŠECH ODDĚLENÍ ŽDS SKŘIVÁNEK
Náhradní termín bude 9. září ve stejném čase. Týká se dětí od 4 
do 12 let do přípravných oddělení, od 13 let výše do sboru koncert-
ního. 
místo: Robertova vila
pořádá: ŽDS Skřivánek
info: www.skrivanci.com

7. 9., 8:30 | KAFKAZAN
4. ročník memoriálu Josefa Gajdy. Tradiční turnaj v nohejbale pro tří-
členná mužstva. Počet mužstev je omezen na 8.
startovné: 150 Kč na hráče
místo: starý hřbitov za zvonicí

7. 9., 10:00 - 12:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BOWLING V ORLOVNĚ
Přijďte si zdarma zahrát a vyzkoušet jednu hru bowlingu, děti i dospě-
lí. Nejvyšší nához bude odměněn lahví dětského šampaňského a 
pro dospělé sekt. Současně bude probíhat i možnost přihlášení se 
na kurzy bowlingu dětí i dospělích.
místo: orlovna 
pořádá: Orel Jednota Židlochovice
info: www.bowlingzidlochovice.cz

7. 9., 13:00 | PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ ŽIDLOCHOVIC
program:
13:30 hodin připomenutí objevení hrobky Žerotínů na Strejcově 

Sboře
14:00 hodin obnovení a posvěcení památného kříže v lokalitě 

Šibeničních podsedek, kde se nacházelo židlocho-
vické popraviště.

Po ukončení akce následuje posezení v klubovně zahrádkářů.
sraz: ve 13:00 hodin u historické radnice
pořádá: město Židlochovice,

Český zahrádkářský svaz Židlochovice

8. 9., 10:00 | ZÁMECKÁ SLAVNOST
Vraťte se s námi do časů první republiky.
Čekají Vás prohlídky zámku, jarmark tradičních řemesel, Melody 
Gentlemen se šlágry z časů našich babiček, dobové módní přehlíd-
ky, spanilá jízda velocipedistů kolem zámku. Prohlídku zámku je nut-
né rezervovat, a to do 7. září 2013 na informačním centru Židlocho-
vice nebo na rezervace@zidlochovice.cz. Doprovodný program: 
řemeslné dílny pro děti, dráteník, malování na obličej, keramická 
dílna, projížďky koňským spřežením a aktivity pro nejmenší.
V 18:00 hodin koncert v zámku - vokální soubor NOACH, vstupné 
100 Kč, předprodej od 1. září na Informačním centru.
místo: zámek Židlochovice
pořádá: Městské kulturní středisko

9. 9., 16:00 - 18:00 | TANEČNÍ VÝCHOVA - nábor
Upozorňujeme, že i letos bude pokračovat taneční výchova určená 
dětem předškolního a mladšího školního věku (4-8 let).
místo: Robertova vila
pořádá: ŽDS Skřivánek
info: www.skrivanci.com

13. - 15. 9. | TRADIČNÍ ŽIDLOCHOVICKÉ HODY 2013
místo: náměstí Míru
pořádá: město Židlochovice, T. J. Sokol Židlochovice

14. 9., 9:00 - 12:00 | BAZAR NA ZAHRADĚ
Kdokoliv může přijít, prodávat, nabízet, vyměňovat, nebo jen kupo-
vat. Přijďte strávit příjemné sobotní dopoledne se svou rodinou a 
zároveň nakoupit za pěkné ceny. 

Kalendárium - září 2013
Při nepřízni počasí bude akce přeložena.
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: MC Robátko
info: www. mcrobatko.cz

21. 9., 9:00 | TENISOVÝ TURNAJ – dvojhra
místo: sokolovna - tenisový kurt
pořádá: Komise sportu Židlochovice
info: Kratochvíl, tel.: 603 722 130

22. 9., 18:00 | Cestopisné povídání s čajovnou - SRÍ LANKA
Čajovna začíná již v 17:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicÍ
pořádá: INSPIRO

25. 9., 12:30 - 20:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NÍZKOPRAHU VATA
Ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc jsme pro vás při-
pravili od 16:00 hodin besedu s HIV pozitivním lektorem. Beseda je 
otevřená všem, nejen našim klientům. 
místo: VATA, Komenského 38
pořádá: Nízkoprah VATA
info: www.rajhrad.charita.cz

28. září, 14:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU
Vystoupí folk a country kapela Pohoda Band z Brna a cimbálová 
muzika Lašar s ukázkou lidových tanců.
místo: areál Robertovy vily
pořádá: Městské kulturní středisko

29. 9., 14:00 | GEOCACHING - za poznáním Židlochovic
sraz: v areálu Robertovy vily na ulici Nádražní
s sebou: GPS navigaci, je možné se zúčastnit i bez ní
pořádá: Skauti Židlochovice
info: Martin Mžíček, tel: 775 023 306

PŘIPRAVUJEME:
2. 10., 18:00 | TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU
Dan Přibáň vypráví o nejnáročnější cestě, jakou kdy se svými žlutými 
trabanty projel!
místo: Masarykův kulturní sál
pořádá: INSPIRO

domácí hosté termín
Žatčany Židlochovice neděle 1. 9., 10:30

Židlochovice Blučina B sobota 7. 9., 16:30

Židlochovice Újezd B čtvrtek 12. 9., 17:00

Rajhradice B Židlochovice neděle 15. 9., 16:00

Židlochovice Viničné Šumice sobota 21. 9., 16:00

Pozořice B Židlochovice neděle 29. 9., 16:00

Židlochovice Ochoz B sobota 5. 10., 15:30

Podolí B Židlochovice neděle 13. 10., 10:30

Židlochovice Šlapanice C sobota 19. 10., 15:00

Babice n/Sv. B Židlochovice sobota 26. 10., 14:30

Židlochovice Blažovice sobota 2. 10., 14:00

Židlochovice Kobylnice sobota 9. 10., 14:00

Rozpis zápasů fotbalové sezóny
Členové Fotbalového klubu Židlochovice srdečně zvou všechny 
příznivce fotbalu na vzájemná utkání:


