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Vlastimil Helma
starosta města

Vánoční přání

Vážení spoluobčané, 
právě nastává čas adventu 

a očekávání vánočních svátků. 
Dnů klidu a míru, na něž se těší-
me my dospělí, čas vánočních 
dárků, tak očekávaný našimi 
nejmenšími. Pokusme se v klidu 
zvládnout nezbytný předvánoč-
ní shon, a jakmile ozdobíme stro-
meček, pustíme koledy a rozdá-
me dárky, budeme odměněni 
zvláštním hřejivým pocitem, kte-

rý přichází právě jen o Vánocích. 
Byl bych rád, kdybychom tento 
krásný pocit nesdíleli sami, nýbrž 
společně s rodinou a přáteli.

Tento Zpravodaj je posled-
ním letošním vydáním. Proto 
mi dovolte, abych Vám všem, 
Vašim rodinám popřál jménem 
vedení města a redakční rady 
Zpravodaje radostné prožití 
vánočních svátků. Do nového 
roku 2014 hodně pohody, klidu 
a zejména stálé zdraví, štěstí, ale 
i mnoho osobních a pracovních 
úspěchů.

Toto označení pochází z latin-
ského slova „adventus“, což 
znamená příchod.  Myslí se zde 
na příchod Ježíše Krista. 

 První začátky slavení adventu 
se objevují v jižní Galii a ve Špa-
nělsku koncem 4. století. Od 12. 
do 13. století se stal advent 
začátkem nového liturgického 
roku, který do té doby začínal 
Vánocemi. Adventní doba trvá 
čtyři neděle před slavností Naro-
zení Páně 25. 12.

Datum první adventní nedě-
le je pohyblivé. Je to proto, 
že poslední adventní neděle  
připadá vždy na neděli před 
25. prosincem (který je hlavním 
vánoční svátkem).  A protože 
25. prosinec je každý rok v jiném 
dni v týdnu, tak i první adventní 
neděle má každý rok jiné datum. 
Advent vždy trvá do půlnoci dne 
24. 12.

 Někdy se stává, že poslední 

A opět je tu advent

Mgr. Karel Vavřík
adventní neděle může připad-
nout i na Štědrý den. V takovém 
roce trvá advent jen tři týdny, 
i když má čtyři adventní neděle. 

Na začátku byl hamburský 
pedagog a kněz Johann Hinrich 
Wichern.  Chtěl udělat radost 
svým žáčkům, dětem ze sirot-
čince. Na svátek sv. Ondřeje 
(30. listopadu) roku 1839 zavěsil 
v jídelně kolo od vozu ozdobené 
23 svíčkami, přesně tolika, kolik 
zbývalo dnů do Štědrého dne. 

Zvyk zdobení adventního věn-
ce k nám přišel z Německa kon-
cem 19. století.  Nápad se rych-
le rozšířil, první adventní věnec 
se objevil v kostele v Cáchách, 
zde už byly pouze čtyři svíce sym-
bolizující čtyři adventní neděle. 

Adventní věnec, jak jej známe 
dnes, tedy ten tradiční, ozdobe-
ný větvičkami smrku nebo boro-
vičky, se svíčkami a mašlemi, 
spojuje několik tradic a symbolů. 
Tvar kruhu je symbolem věčnos-
ti, koloběhu v přírodě i opakují-
cích se svátků v životě člověka. 
Věnec byl vždy určen vítězi. 
Tímto vítězem nad temnotou je 

Ježíš, jehož narození je v adventu 
očekáváno. 

Z předkřesťanských dob při-
pomínají adventní věnec dva 
zvyky. V zimním období nosili lidé 
do svých příbytků čerstvé zelené 
větve a tím poskytovali příjemné 
bydlení dobrým duchům. 

Holé věnce ze slámy odhá-
něly zlé duchy a tím zajišťovaly 
požehnání

Ať už si adventní věnec koupí-

te v obchodě, nebo se do jeho 
výroby pustíte doma, určitě 
nebudete litovat. Můžete si zvolit 
i netradiční věnec ze šišek, suše-
ných plodů... 

Ke klasické adventní pohodě 
patří však neodmyslitelně ten 
„pravý“ z čerstvých větví,  který 
krásně provoní byt a připraví vás 
tak na Vánoce. 

Zdroj: http://www.jkk.estranky.
cz/

ilustrační foto, zdroj: internet

Autor grafiky: JKV Opava, s. r. o. 
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Zaznamenali jsme ...

Nová budova městského 
úřadu byla slavnostně otevře-
na 10. prosince 2003 při pří-
ležitosti 130. výročí povýšení 
na město – budovu navrhl 
architekt inženýr Jiří Adam.
Rozpočet na tuto stavbu činil 
20 mil. Kč. Stavbu prováděla 
firma 3V&H z Uherského Bro-
du.

V neděli 1. prosince 2013 ve 
14.30 hodin se koná v Husově 
domě v Nosislavi vánoční jar-
mark.  Jedná se o benefiční 
akci, jejíž výtěžek bude věno-
ván na chystanou výstavbu 
chráněného bydlení v Nosisla-
vi. Jarmark zahájí herec brněn-
ského Divadla Husa na prováz-
ku Vladimír Hauser scénickým 
čtením hry italského dramatika 
Daria Fo Ježíškův první zázrak. 

Iva Květonová

Vzpomínkový večer u pří-
ležitosti 95. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky 

V neděli 27. října, v předve-
čer státního svátku, se v pro-
storách sokolovny uskutečnila 
tematická beseda k výročí 95 
let od vzniku Československé 
republiky. Průvodcem večera 
byl pan Mgr. Karel Vavřík, kte-
rý poutavě prezentoval nejen 
základní informace, které by-
chom měli všichni dobře znát 
o vzniku ČSR, ale i zajímavos-
ti přímo z dění v době první 
republiky v Židlochovicích. 
Mgr. Vavřík posluchače prove-
dl od vzniku republiky až po II. 
světovou válku a jeho výklad, 
doplněný celou řadou zajíma-
vých fotografií, byl jistě příno-
sem pro všechny posluchače. 
Tímto bych chtěl panu Vavří-
kovi za tuto besedu podě-
kovat a už se těším na další 
spolupráci a další besedu, 
která by měla proběhnout 
začátkem příštího roku. 

Za TJ Sokol Židlochovice 
Jakub Kratochvíl

Dárek pro příznivce kopané 
V prostorách Střední ško-

ly grafické Brno ve Slatině se 
v současné době dokončuje 
nová publikace týkající se his-
torie našeho města. Má název 
Střípky z historie židlochovické-
ho fotbalu a na 188 stranách 
pojednává o vývoji kopané 
od dvacátých let minulého 
století do současnosti. Knížka 
obsahuje na sedm desítek 
fotografií a je doplněna vzpo-
mínkami pamětníků. Vydává 
ji fotbalový klub FC Židlocho-
vice a v prodeji by měla být 
ještě před Vánocemi. Zájem-

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 25. 10. 2013
RM rozhodla: 
že nejvýhodnější nabídku na akci 
„ZŠ Židlochovice-Sportovní are-
ál“ – výběr dodavatele tendrové 
projektové dokumentace podal  
Ing. Luděk Budík, Čelakovského 
1301, 648 01 Slavkov u Brna 
• vyhlásit záměr pronájmu a pro-
deje pozemků část p. č. 979 (KN), 
p. č. 4979 (PK), p. č. 4967 (PK) v k. 
ú. Židlochovice a p. č. 1286(PK) 
zapsaný v k. ú. Vojkovice (stav k 
25. 10. 2013) za účelem vybudo-
vání technických sítí a komunika-
cí a vytvoření stavebních pozem-
ků pro výstavbu rodinných domů 
územního plánu města Židlocho-
vice
• jednat s majiteli pozemků v blíz-
kosti Havlíčkovy ulice o prodejní 
ceně pozemků
RM schvaluje:
• přijetí rozpočtového opatření 
č. 16 rozpočtu r. 2013
• organizační změny MěÚ Židlo-
chovice – zrušení pracovních míst:
zrušení 2 pracovních míst na OŽÚ 
ke dni 31. 12. 2013; zrušení 1 pra-
covního místa v archivu ke dni 
31. 1. 2014; zrušení prac. místa 
uklízečky nejpozději k 31. 5. 2014 
z důvodů organizačních změn
• zřízení pozice referent kancelá-
ře tajemníka na pozici vymáhání 
pohledávek včetně částečného 
úvazku na administrativní činnost 
v archivu od 1. 1. 2014
RM bere na vědomí:
• přerušení provozu v MŠ dne 23. 
12. 2013, 27. 12. 2013, 30. 12. 2013 
a 31. 12. 2013

Výběr z usnesení ZM 6. 11. 2013
ZM rozhodlo:
• schválit směnu pozemků části 

p. č. 545/1 o výměře cca 35 m2 ve 
vlastnictví města Židlochovice za 
část p. č. 548/13 o výměře 35 m2, 
vše v k. ú. Židlochovice, za úče-
lem získání pozemku pro chodník 
a technické sítě v ulici Nádražní 
do vlastnictví města; geometric-
kým plánem na náklady stavitele 
bude výměra upřesněna
• prodat část pozemku p. č. KN 
713/1 o výměře cca 520 m2 v k. 
ú. Židlochovice (jedná se o celou 
p. č. 713/1 o výměře 531 m2) 
Společenství vlastníků jednotek 
domu Tyršova 589–591 se sídlem 
Židlochovice, Tyršova 589–591, 
okres Brno–venkov, PSČ 667 01, 
IČO: 70957665, za kupní cenu 20 
Kč/m2. Kupní smlouva bude uza-
vřena po realizaci zpevněného 
vjezdu k domu č. p. 589-591  a 
zpevněných parkovacích míst 
ve dvoře, a to na náklady kupu-
jících; toto usnesení je účinné do 
31. 12. 2014
• koupit pozemek p. č. KN 2833/2 
o výměře 11 m2 v k. ú. Židlochovi-
ce za kupní cenu 1000 Kč. Jedná 
se o pozemek pod cyklostezkou 
u lávky u Havlíčkovy ulice ve vlast-
nictví Povodí Moravy s.p. 
• zrušit usnesení z 22. zasedání 
Zastupitelstva města Židlochovice 
konaného dne 7. 8. 2013 č. 22/9.1 
o prodeji části pozemku p. č. KN 
1324/1 o výměře cca 310 m2 v k. 
ú. Židlochovice
ZM schvaluje:
• prodej části parcely p. č. KN 
1633 o výměře cca 380 m2 v k. ú. 
Židlochovice  za 70,- Kč/m2 s pod-
mínkou vypracování oddělova-
cího geometrického plánu na 
náklady žadatelů
• směnu části parcely p. č. KN 
21 o výměře cca 80–90 m2 v k. ú. 

Židlochovice ve vlastnictví města 
Židlochovice za část parcely p. č. 
KN 1634 ve výměře cca 80–90 
m2 v k. ú. Židlochovice, v pomě-
ru 1:1 s podmínkou vypracování 
geometrického plánu na náklady 
žadatele
• rozpočet pro r. 2014 v rozsahu 
paragrafového znění a schva-
luje rozpočtový výhled pro roky 
2014–2020
• příspěvky neziskovým organiza-
cím v celkové výši 800 tis. Kč 

Výběr z usnesení RM 8. 11. 2013
RM rozhodla:
• nedoporučit ZM provést změnu 
územního plánu města Židlocho-
vice pro pozemky p. č. 545/6, 
548/13 a 548/92 v k. ú. Židlocho-
vice; jedná se o pozemky v ulici 
Sportovní 
• pronajmout část pozemku p. č. 
KN 654 o výměře 12 m2 v k. ú. Žid-
lochovice pod novinovým stán-
kem na autobusovém nádraží 
za cenu 500 Kč +  DPH  měsíčně
• vyhlásit záměr pronájmu 
pozemku p. č. 320/9 o výměře 20 
m2 a pozemku p. č. KN 320/2 o 
výměře 1508 m2 v k. ú. Židlochovi-
ce;  jedná se o zahrádku a poze-
mek pod chatou vedle areálu 
Xavergenu
RM schvaluje:
• úhradu koncertu v Židlocho-
vicích, který pořádá Skřivánek 
ve výši 5.000 Kč

Výběr z usnesení RM 13. 11. 2013
RM rozhodla: 
• přijmout dotaci na akci 
„CZ.1.02/2.1.00/13.18655 Čistší 
město Židlochovice“ od Minister-
stva životního prostředí

>> strana 3

Prodej kvasného i konzumního lihu a lihovin

Bc. Simona Šebková, DiS.,
vedoucí OŽÚ Židlochovice

Zákon č. 309/2013 Sb. 
* účinnost dnem 17. 10. 2013
* novelizace zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů 

* změna přílohy č. 3 k živnos-
tenskému zákonu, tj. změna před-
mětu podnikání koncesované 
živnosti:  

„ Výroba a úprava kvasné-
ho lihu, konzumního lihu, lihovin 
a ostatních alkoholických nápo-
jů (s výjimkou piva, ovocných 
vín, ostatních vín a medoviny 
a ovocných destilátů získaných 
pěstitelským pálením) a prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu 

a lihovin“, tj. rozšíření o PRODEJ 
KVASNÉHO KONZUMNÍHO LIHU 
A LIHOVIN (žadatelé dostanou 
koncesi v částečném rozsahu, jak 
je uvedeno výše) 

* smyslem nové právní úpra-
vy je získat přehled o prodejcích 
uvedené komodity 

Žadatelé 
* UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme všechny podnika-
tele, kteří jsou oprávněni prodávat 
kvasný líh, konzumní líh a lihoviny 
(tj. veškeré destiláty obsahující 
více než 20 % alkoholu), že dle 
zákona č. 309/2013 Sb. jsou povin-
ni do 17.04.2014 podat žádost 
o vydání koncese s předmětem 
podnikání „Prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin“ (v této 
lhůtě je žádost osvobozena od 
správního poplatku). 

* marným uplynutím této lhůty k 
podání žádosti o koncesi pro pro-
dej kvasného lihu, konzumního 
lihu nebo lihovin podnikateli prá-
vo prodávat kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny zaniká 

Podmínky (pro prodej kvasné-
ho konzumního lihu nebo lihovin) 

* podmínky pro výše uvedenou 
koncesi v rozsahu „prodej kvas-
ného lihu, konzumního lihu nebo 
lihovin“ nejsou stanoveny 

* není třeba splnění kvalifikač-
ních předpokladů 

* neposuzuje se odborná způ-
sobilost 

* není potřeba vyjádření žádné-
ho dalšího orgánu státní správy  

* podnikání v prodeji těchto 
komodit není vázáno na schvále-
nou provozovnu  

Židlochovice dne 26. 11. 2013 
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ci si ji budou moci zakoupit 
v infocentru. 

Jiří Smutný

Městské muzeum a galerie 
v Hustopečích a Výtvarná sku-
pina Alfons uspořádaly výsta-
vu obrazů osmnácti výtvarníků 
a jejich hostů pod názvem II. 
hustopečský salon. S potěše-
ním jsem přijal pozvání na ver-
nisáž této výstavy konanou 
v galerii domu U Synků. Zejmé-
na jsem se těšil na vystavo-
vaný obraz židlochovického 
malíře Ladislav Růžičky.  Nebyl 
jsem zklamán, byť jsem zhlédl 
jen jeho jediný vystavovaný 
obraz. Stálo za to ho spatřit. 
Uprostřed obrazu je sličná 
dáma se zavřenýma očima, 
zosobňující nádhernou fran-
couzskou Provence. Zasněnou 
tvář krasavice lemuje překrás-
ná přímořská krajina se zálivem 
a plážemi kolem Saint Tropez 
položeného nejen na okra-
jích moře, ale i na malebném 
pahorku. Charakteristická věž 
městečka nenechává nikoho 
na pochybách, o které místo 
se jedná. A pro doplnění půso-
bivého obrazu nakreslil ještě 
autor nedávno zbudovanou 
rekreační destinaci Port Gri-
maud. Postupně zapadající 
slunce se odráží v mořském 
zálivu a dává obrazu poněkud 
sentimentální ráz. Charakteris-
tiku obrazu neměl návštěvník 
výstavy v katalogu k dispozici, 
a tak jen zasvěcenec poznal 
hlubokou symboliku tohoto 
dílka, evokující autorovy zážit-
ky z poznávání francouzského 
Středomoří. Před několika lety 
jsem uváděl ve vestibulu naší 
městské knihovny Růžičkovu 
vernisáž. I zde měl některé 
obrazy inspirované pobytem 
ve Francii. Jediný obraz vysta-
vený v Hustopečích potvr-
dil, že autor umělecky roste 
a dokáže realitu zkompono-
vat do srozumitelné a sdělné 
abstrakce. 

– kv –

Pracovníci Hvězdárny a pla-
netária Brna připravili zdarma 
pro zájemce internetový kurz, 
Můžete se v něm dozvědět 
informace o dění na obloze 
s návody na jejich pozorová-
ní a naleznete také odpově-
di na mnoho dalších otázek. 
Můžete se přihlásit na www.
hvezdarna.cz/astrokurz.

Je už samozřejmé, že využí-
váme internetu k vyhledávání 
vlakového či autobusového 
spojení. Můžete však také 

Do nepříznivé sociální situa-
ce se člověk může dostat díky 
tomu, že se potýká s nejrůznější-
mi problémy například z důvodu 
zdravotního postižení, dlouho-
dobého špatného zdravotního 
stavu, věku, ztráty zaměstnání 
a některých jiných těžkých život-
ních situací. Sociální služby jsou 
nástrojem pomoci a podpory 
lidem, kteří pomoc potřebují. 

Hlavní snahou sociálních 
služeb je: 
* podpora rozvoje, nebo alespoň 
zachování stávající soběstačnos-
ti uživatele služby, jeho návrat 
do svého domácího prostředí 
* obnovení či zachování původ-
ního životního stylu 
* rozvoj schopností uživatelů služ-
by a umožnění jim vést samostat-
ný život 

Název komunitní plánování 
sociálních služeb už sám nazna-
čuje, že plánování probíhá v urči-
té skupině lidí, která při společné 
komunikaci zjišťuje, jaké služby 
lidé v našem regionu potřebují, 
jestli máme na zajištění služeb 
dostatečné kapacity a hlavně, 
zda na to máme peníze a kde 
je případně vezmeme. Stručně 
řečeno – při vzájemné spoluprá-
ci uživatelů služeb, poskytova-
telů služeb a zadavatelů (obce, 
města) by mělo být dosaženo 
nejen zajištění optimální sítě 

Bc.Lenka Brázdová
koordinátorka procesu 
komunitního plánování v 
regionu Židlochovice 

sociálních služeb, ale také jejich 
financování. To je hlavním smys-
lem a cílem komunitního pláno-
vání.  U nás v Židlochovicích plá-
nujeme již od roku 2007, kdy byl 
zastupitelstvem města Židlocho-
vice schválen první komunitní 
plán. Židlochovice, jako obec 
s rozšířenou působností, spolu-
pracují s Jihomoravským krajem 
na „Střednědobém plánu rozvo-
je sociálních služeb v Jihomorav-
ském kraji“. Plány se každoročně 
aktualizují podle toho, jaké soci-
ální služby občané potřebují.  
Aktuální „Komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb ORP Židlocho-
vice“ můžete najít na webových 
stránkách města a je k nahléd-
nutí v písemné formě na středisku 
Pečovatelské služby, Masaryko-
va č. 115 v Židlochovicích a na 
sociálním odboru na nám. Míru 
č. 155 v Židlochovicích. Aktuál-
ní plán je stanoven pro období 
2011–2015. Najdeme v něm popis 
území židlochovického regio-
nu a jeho obyvatel. Můžeme se 
seznámit s výsledky průzkumů, 
které proběhly mezi uživateli 
služeb, poskytovateli služeb a 
starosty okolních obcí. Obsahu-
je přehled poskytovatelů služeb, 
hlavní priority a plány v regionu 
týkající se rozvoje služeb. Hlavní-
mi a nejpočetnějšími skupinami 
ohrožených občanů v  regionu 
jsou zdravotně postižení, děti a 
mládež do 26 let a senioři. Určitě 
mezi našimi spoluobčany najde-
me i další menší skupiny občanů 
potřebující pomoc. Vzhledem 
k blízkosti města Brna, kde je spe-
ciálních služeb velké množství, 

můžeme tyto menší skupinky 
na brněnské služby odkázat 
či kontakt zprostředkovat. 

Veškeré informace o poskyt-
nutí potřebné pomoci získáte 
na sociálním odboru v Židlo-
chovicích, nám. Míru č. 155, 
tel. 547427331. Vedoucí odboru 
je Mgr. Iva Tycová. 

Závěrem uvádíme seznam 
služeb, které můžete navštívit 
a využít přímo v Židlochovicích. 
Pečovatelská služba Židlo-
chovice, Masarykova č.115, 
tel. 547238578, mobil 604290417, 
www.zidlochovice.cz, email: 
brazdova zidlochovice.cz  
Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež VATA, Komenského 38, 
tel.734435138, Mgr.Lukáš Gryc, 
www.rajhrad.charita.cz, email: 
lukas.gryc@charita.cz 

Persefona o.s., pomoc 
obětem domácího nási-
lí a znásilnění. Poradna má 
poradní dny ve společenské 
místnosti  Domu s pečovatelskou 
službou, Masarykova č.115, prv-
ní pondělí v měsíci 13.00-17.00 
a třetí středu v měsíci od 9.00-
13.00 hodin,tel. 545245996, 
mobil. 737834345 email: porad-
na@persefona.cz 

Svaz tělesně postižených v ČR 
o.s. – sociální poradenství zdra-
votně postiženým a seniorům. 
Poradna je v provozu každé třetí 
úterý v měsíci 14.00-16.00 hodin 
ve společenské místnosti Domu 
s pečovatelskou službou, Masa-
rykova č.115, tel. 532238451,
mobil: 724411158, 721851710.
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Komunitní plánování sociálních služeb 
v Židlochovicích

V posledních dnech proběh-
ly médii informace o zvýšeném 
výskytu onemocnění černým 
kašlem neboli pertussí v popu-
laci. Toto infekční onemocnění 
je způsobené bakterií Bordetella 
pertussis a je přenosné kapénko-
vou infekcí. Způsobuje dlouhotr-
vající, někdy až několikaměsíční 
kašel, spíše dráždivého cha-
rakteru s jen malým množstvím 
hlenů, postižená osoba nemusí 
mít ani výraznější teploty. V ČR 
zaznamenáváme rekordní výskyt 
této choroby, od začátku roku 
přes 880 nemocných, což odpo-

Černý kašel znovu na scéně 

vídá stavu z šedesátých let minu-
lého století. Rizikovou skupinou 
jsou novorozenci a staří lidé, 
které může černý kašel ohro-
zit na životě, a také chronicky 
nemocní pacienti s astmatem 
či CHOPN (chronická obstrukč-
ní plicní nemoc). Onemocnět 
však může kdokoliv, podle sta-
tistik až 90 % vnímavé popula-
ce. Několik případů této choro-
by bylo v posledních měsících 
potvrzeno i v našem městě.  

  Z tohoto důvodu se doporu-
čuje zvláště rizikovým skupinám 
podstoupit přeočkování proti 
černému kašli. Očkuje se  jedno-
rázově  kombinovanou vakcínou 
(současně proti tetanu a záškrtu) 
kdykoliv v průběhu roku, očko-

vání není hrazeno ze zdravotní-
ho pojištění, většina zdravotních 
pojišťoven na něj však připlácí. 
Stejně jako u tetanu se dopo-
ručuje obnovovat očkování v 
intervalu cca 12–15 let. 

  Bližší informace lze získat např. 
na stránkách Státního zdravotní-
ho ústavu www.szu.cz či na ser-
veru  www.cdc.gov.  

  Od 1. 10. 2013  došlo k přestě-
hování  alergologické ambulan-
ce paní  MUDr. Kazinotové. Nově 
ji pacienti naleznou na adrese 
Židlochovice, Masarykova 734, 
vedle ordinace praktického 
lékaře MUDr. Šmída. Ordinační 
hodiny zůstávají nezměněny - Po, 
St a Čt 8–14 hodin. Telefon: 777 
266 624. 

MUDr. Slavomír Šmíd
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Zaznamenali jsme ...

využít i tzv. elektronické tabule 
s odjezdy a příjezdy vlaků. To 
vše můžete využít i vy pro rych-
lou orientaci z kterékoliv vla-
kové stanice, kterou si zvolíte 
na přiloženém seznamu. Jed-
ním kliknutím a bez dlouhé-
ho hledání v jízdních řádech 
se tak seznámíte s potřebnými 
údaji. http://provoz.szdc.cz/
tabule/

Neuvěřitelné množství infor-
mací týkajících se kalendá-
ře naleznete na webových 
stránkách http://kalendar.
beda.cz/kalendar-rozcest-
nik. Je tu zpracováno např. 
jmenné kalendárium, čet-
nost jmen v České republice, 
státní svátky a jiné význam-
né dny, poznámky ke starším 
kalendáriím před rokem 2001, 
zdůvodnění proč existují pře-
stupné roky, kdy začínají jed-
notlivá roční období, kdy začí-
ná a končí letní čas atd. Navíc 
se také můžete seznámit se 
starým římským či juliánským 
kalendářem. Téměř stovka 
kapitol vám objasní mnoho 
témat týkajících se kalendá-
ře.

Chystáte se navštívit zá-
mek či hrad v naší republice? 
Chcete si prohlédnout Pra-
hu?  Klikněte si  http://www.
virtualczech.cz/seznam.php. 
Naleznete si stránky, které 
vám umožní virtuální prohlídku 
České republiky. Podle abe-
cedního seznamu si můžete 
zvolit kraj s hledanou lokalitou, 
nebo také můžete lokalitu 
vyhledat v celkovém abeced-
ním seznamu. Navíc si dalším 
kliknutím můžete zvolit letec-
ký pohled na danou lokalitu 
či nalézt výchozí vyobrazení 
na mapě. (Židlochovický zá-
mek není v seznamu uveden.)

Mnoho lidí se domnívá, 
že nejsou s to pochopit tzv. 
vážnou hudbu. Avšak i váž-
ná hudba dokáže člově-
ka povzbudit, či dokonce 
rozesmát. Zkuste kliknout 
na http://www.youtube.com/
watch_popup?v=G4nX0Xrn-
wo&amp;sns=em&nbsp<.

Pěvecké soutěže začí-
najících talentů jsou nyní 
ve sdělovacích prostředcích 
velice módní. Jedním z nich 
je až neuvěřitelný talent začí-
nající zpěvačky. Rozhodně 
stojí za zhlédnutí. Zvolte http://
www.youtube.com/

Při uvádění těchto inter-
netových zajímavostí mne 
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Město městu

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

20. října se v Masarykově kultur-
ním domě uskutečnil kulturní večer 
– koncert Město městu. Jsem velmi 
rád, že v našem městě žije, pracu-
je a tvoří spousta šikovných, umě-
lecky založených a nadaných lidí. 
Proto jsem již delší čas uvažoval o 
tom, že by bylo dobré uspořádat 
společný koncert takto nadaných 
osobností. Nakonec jsme se roz-
hodli společně s MKS a kulturní 
komisí uspořádat akci v říjnu letoš-
ního roku, kdy slavíme 140 let od 
povýšení na město.

Koncert zahájilo vystoupení 
žáků ZUŠ Židlochovice. V jeho rám-
ci zazněla jak sólová, tak komorní 
vystoupení. Poté se představila 
zpěvačka Marie Puttnerová, dlou-
holetá členka Skřivánku, za kyta-
rového doprovodu autora tohoto 
článku. Gymnázium reprezento-
vala talentovaná zpěvačka, kyta-
ristka a pianistka Tatiana Lvovská. 
Za rytmického doprovodu Davida 
Kopečka s naprostou profesio-
nalitou a energií zazpívala jeden 
z největších hitů kapely Morchee-
ba, Rome wasn‘t built in a day. 
Zdeněk Schaffer přednesl vlastní 
píseň Vyznání, kterou podal velmi 
citlivě a s lyrickým nábojem. Sbo-
rovou vokální interpretaci bez-
chybně reprezentovaly soubory 
Pasqil a Skřivánek. Vystoupení 
obou těchto těles bylo poslu-
chačským zážitkem. Na koncer-

tě se rovněž představil vynikající 
jazzman a saxofonista Radek 
Zapadlo, kterého doprovodila 
cimbálová muzika Ponava primá-
še Ivo Farkaše. Bylo posluchačsky 
fascinující slyšet jazzové frázování 
saxofonu s doprovodem nástro-
jů, které jsou typické pro lidovou 
hudbu. Muzikanti v tu chvíli vytvo-
řili zcela svébytný a jedinečný svět 
dvou žánrů, které do sebe zcela 
přirozeně zapadly. 

Jednotlivé muzikantské vstupy 
rámovaly vystoupení herců z diva-
delního odboru TJ Sokol Židlocho-
vice a vytvořily tak příjemnou 
protiváhu slova, oproti vstupům 
hudebním. Všem, kteří na kon-
certě vystoupili a kteří se podí-
leli na jeho přípravě, která byla 
organizačně poměrně náročná, 
patří velké díky. Jsem přesvědčen 
o tom, že v akcích či setkáváních 
takového charakteru bychom 
měli nadále pokračovat. Přede-

vším proto, že v těchto okamži-
cích se přirozeně vytváří, buduje a 
prohlubuje komunita a přirozené 
společenství, a nejen to, ale také 
jakýsi přirozený patriotismus v dob-
rém slova smyslu.  

Na závěr společného setkání 
se sešli všichni účinkující na pódiu 
a zazpívali na počest výročí 
založení České republiky oblíbe-
nou píseň T. G. Masaryka Ach 
synku. Ihned po prvních tónech 
za citlivého doprovodu Ivo Far-
kaše se přidalo celé publikum, 
které se vlastně stalo v jedné chvíli 
dvousetčlenným sborem. V ten 
okamžik jsem si říkal, že věřím, 
že někde z výšky nás pan prezi-
dent jistě poslouchá…a myslím si, 
že kdyby v tu chvíli seděl v sále, 
byl by určitě dojat, jaký nevšední 
a originální dárek mu židlochovičtí 
občané svým ohromným sboro-
vým zpěvem k výročí založení ČR 
dali.

Představujeme projekt „Čistší město Židlochovice“

Ing. Martin Dratva

31. října převzalo město Židlo-
chovice nové vozidlo pro údržbu 
města. Jedná se o samosběr-
ný čisticí vůz, který je vybaven 
soustavou kartáčů s odsáváním 
a zkrápěním. Z výběrového řízení 
vzešlo jako nejvýhodnější vozidlo 
s typovým označením MULTI-
CAR FUMO M 30 A se zametací 
nástavbou SCARAB MINOR. Vozi-
dlo je kromě zametací nástavby 
ještě vybaveno ruční sací hadi-
cí pro odsátí volného odpadu 
a kanálových vpustí, vysoko-
tlakou 10 m postřikovací hadicí 
a třístrannou sklápěcí korbou. 
V přední části vozidla je osa-
zen univerzální přední nosič pří-
davných zařízení, který umožní 
dle potřeby vozidlo vybavit dal-
šími nástavbami (např. sněhový 
pluh či kartáč, sekačky na trá-

vu a jiné). Vozidlo je vybaveno 
výkonným dieslovým motorem 
o výkonu 107 kW. 

Čisticí vůz byl pořízen v rámci 
projektu „Čistší město Židlocho-
vice“, který byl podpořen dotací 
z Operačního programu Životní 
prostředí, podoblast podpory 
2.1.3 Snížení imisní zátěže omeze-
ním prašnosti z plošných zdrojů. 
Celkové náklady na projekt činí 
4,61 mil. Kč, z toho 4,15 mil. (90 
%) bylo financováno z dotace 
OPŽP a 0,46 mil. (10 %) z rozpočtu 
města. 

Jak již napovídá název oblasti 
podpory OPŽP, hlavním cílem pro-
jektu je snížení prašnosti našeho 
města. Mezi nejvýznamnější pro-
blémy ochrany ovzduší ve městě 
patří zvýšené koncetrace pracho-
vých částic, a to zejména z hle-
diska krátkodobých hodnot. Z 
tohoto důvodu je navržené opat-
ření pro snížení emisí prachových 
částic zásadním krokem ke zlep-

šení kvality ovzduší v lokalitě. Mezi 
hlavní skupiny zdrojů prašnosti 
patří právě sekundární prašnost 
z automobilové dopravy, kte-
rá bude navrženým opatřením 
výrazně snížena. Čištění bude 
novým strojem prováděno v čet-
nosti 1× za 10 dní (3× za měsíc), 
a to vždy v období od 15. března 
do 15. listopadu. Jak prokázaly 
modelové výpočty, lze vlivem 
navrženého řešení očekávat 
snížení tuhých emisí na hodnoce-
né komunikační síti o 16,3 % proti 
stavu „bez projektu“. 

Zvolené řešení umožní dosáh-
nout účinného odstranění pra-
chu z vozovky a tím i snížení 
emisí tuhých látek, což se projeví 
v poklesu znečištění ovzduší sus-
pendovanými částicemi. Para-
metry řešení, tj. způsob a četnost 
čištění komunikací jsou zvoleny 
s cílem dosažení maximálního 
účinku při přijatelných investič-
ních a provozních nákladech.

Radek Zapadlo a CM Ponava s primášem Ivo Farkašem, foto: Pavel Vrba
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Svěcení se konalo v kostele 
Povýšení svatého kříže v Židlo-
chovicích, které provedl správce 
zdejší farnosti, pan farář Pawel 
Cebula.  

Úvodem přivítal všechny pří-
tomné účastníky předseda 
ZO ČZS Jan Šotnar, který sezná-
mil přítomné s významem svát-
ku svatého Martina. Ten patřil již 
v historii jednomu z nejoblíbeněj-
ších v roce. Byl spojován nejen 
s příchodem prvního sněhu, 

ale také s pravým posvícením. 
Čeledi obvykle končila sjednaná 
služba, dostávala plat a hledala 
si službu pro další rok. Na mnoha 
místech se konaly také dobytčí 
a výroční trhy. 

Ke svatému Martinu se váže 
další starodávný zvyk a to, 
že se ochutnávalo první mla-
dé víno z nové sklizně. K tomu-
to svátku neodmyslitelně patří 
dobře vykrmená a upečená 
husa. Počasí letos vinařům příliš 
nepřálo, ale i přesto se můžeme 
těšit na vína svěží, ovocná, v ide-
ální harmonii cukrů a kyselinky. 
Po obřadu svěcení vín si staros-
ta Vlastimil Helma, farář Pawel 

Svěcení mladých a svatomartinských vín

Jan Šotnar
předseda ZO ČZS

Na dotazy mnohých rodi-
čů byl koncem září v Orlovně 
založen kroužek volejbalu pro 
11-16leté děti. Tréninky probíhají 
pod vedením Pavla Kadlece, 
Vlaďky Volcové a Jany Bělo-
hlávkové, kteří mají s volejbalem 
dlouholetou zkušenost. Na prv-
ní tréninky došlo asi 6 dětí, ale 
postupně se začaly řady rozšiřo-
vat o kamarády či děti, které se 
o volejbalu dozvěděly později. V 
současnosti do kroužku dochází 2 
chlapci a 16 dívek, což je pěkný 
základ pro hru. Tréninky probíhají 
2x týdně, středa a pátek, je mož-
né docházet i 1x za týden. Je 
vidět, že za pouhé 2 měsíce udě-
laly děti velké pokroky a jejich 
snaha se odráží ve volejbalové 
hře. Po novém roce plánujeme 
přihlášení do volejbalových tur-
najů, které pořádá Český volej-
balový svaz či jiné organizace. 

Volejbalový kroužek a cvičení rodičů s dětmi

Jana Bělohlávková
Orel jednota Židlochovice

Ke konci 
školního roku proběhne i orel-

ský turnaj o ceny. Pokud Vás 
tento sport oslovil, přijďte se i s 
dítětem podívat, po zhlédnutí 
tréninku se může zapojit. Těšíme 
se na nové členy. Více informa-
cí: www.orelzidlochovice.cz 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Přes zimu pro Vás a Vaše rato-

lesti ve věku 1,5-5 let připravil 
Orel jednota Židlochovice cvi-
čení pro rodiče s dětmi. Každý 
čtvrtek se scházíme, aby si děti 
společně s rodiči zacvičili, pro-
táhli tělo, zazpívali a vyzkoušeli 
si svou všestrannost. Na začátku 
hodiny se společně přivítáme s 
několika básničkami, podle kte-
rých si zacvičíme. Zaběháme a 
zahrajeme si hry s pomocí baló-
nů, obručí a padáku. Chvilku 
vydýchání strávíme drobným 
výtvarným tvořením. Sestavíme 
si překážkovou dráhu z nově 
nakoupených nářadí – lavičky, 
ribstoly, žíněnky, karimatky, stra-
chový pytel aj.  Hodinu ukončíme 
pohádkou a děti si odnáší novou 
básničku do deníčku. Rádi mezi 
námi uvítáme nové sportovce. 
Přijďte se podívat. Více informa-
cí: www.orelzidlochovice.cz
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Cebula a předseda ZO ČZS Jan 
Šotnar symbolicky připili mladým 
vínem, kterému popřáli mnoho 
úspěchů. 

Závěrem si mohli účastníci 
ochutnat z 80 vzorků mladých 
vín na stánku před kostelem, kte-
ré pro ně připravila ZO ČZS včet-
ně malého pohoštění.  

ZO ČZS děkuje všem vinařům, 
kteří přinesli svá vína na svě-
cení a nechali je na ochutná-
ní pro účastníky, a všem, kteří 
se na této akci nějakým způso-
bem podíleli, zvláště pak panu 
ing. Vladimíru Benešovi za zajiš-
tění vzorků vín od profesionál-
ních vinařů. 

Zaznamenali jsme ...

napadlo, že uživatelé inter-
netu často narazí na poplaš-
né zprávy. Autoři si velmi 
věrohodně vymyslí nějakou 
poplašnou zprávu, kterou 
pak rozesílají svým známým k 
dalšímu přeposlání, a potají 
se usmívají, kolik lidí napálili. 
Doslova masově pak zaplavují 
tyto internetové zvěsti republi-
ku a nadto se pak ještě rozši-
řují ústním podáním. Takovým 
zprávám se říká hoax. Nedáv-
no např. byla uveřejněna zprá-
va o nebezpečnosti úsporných 
žárovek při jejich rozbití, kdy 
hrozí otrava organismu rtutí. 
Jindy se dočtete o nebezpeč-
nosti zubní pasty určité značky 
či jiné rafinovaně vymyšlené 
hlouposti o nedalekém konci 
světa, který zaručeně nastane 
nejpozději už koncem roku. 
Snadno si „pravdivost“ těch-
to poplašných zpráv ověříte 
vypsáním hesla hoax ve vyhle-
dávači, kde je zveřejněn jejich 
seznam.

Střední zahradnická ško-
la Rajhrad Vás srdečně zve 
na tradiční VÁNOČNÍ VÝSTA-
VU vazačských a aranžerských 
prací s vánoční tematikou 
v prostorách školy, Masary-
kova 198, Rajhrad. Začátek 
od 11. 12. - 15. 12. 2013 každý 
den od 8:00 do 18:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.

V Domě s pečovatelskou 
službou v Židlochovicích 
se rozvíjí zajímavá aktivita 
pro seniory „ Hrátky s pamětí“. 
Již počtvrté se setkali zájem-
ci o trénování paměti. Tuto 
aktivitu pořádá ve spolupráci 
s Pečovatelskou službou Žid-
lochovice a městem Židlo-
chovice občanské sdružení 
Rodinná pohoda z Vyškova 
pod vedením zkušeného lek-
tora pana Zdeňka Choury.  
Účastníci sezení se společně 
pobavili a zároveň si ověřili, 
jak zdatnou mají ve svém věku 
paměť. Židlochovičtí senio-
ři tak dostali novou možnost 
strávit smysluplně a zábavně 
svůj volný čas.

Bc. Lenka Brázdová
vedoucí PS Židlochovice

Rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

V roce 2014 začne další dotač-
ní období. Zamyslete se s námi, 
co je třeba v obcích našeho 
regionu podporovat a vyplňte 
dotazník na www.podbrnensko.
cz .

Mezi podpořenými projekty 
může být i Váš záměr.

Regionální rozvoj 

Vlastimil Helma

Budete smažit kapra? 
Nevylévejte použitý potra-

vinářský olej do kanalizace 
– přineste ho ve vhodné nádobě 
(PET lahev) na sběrný dvůr k eko-
logické likvidaci. 

Sběr olejů

Odbor životního prostředí Provozní doba sběrného 
dvora: Topolová, Židlochovice 
středa 10.00 – 11.30, 12.30 – 
17.00 
čtvrtek 08.00 – 11.30, 12.30 
– 17.00 
pátek 08.00 – 11.30, 12.30 – 18.00 
sobota 08.00 – 12.00
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Ing. Karel Vitula

V srpnu 2013 proběhlo ve Větř-
ní u Českého Krumlova tradiční 
soustředění, kterého se zúčastnilo 
i s vedoucími 30 judistů. Doprava 
sportovců tam i zpět byla zajiš-
těna autobusem. Počasí nám 
přálo, a proto jsme se mohli plně 
věnovat naplánovaným aktivi-
tám a cílům soustředění - tj. zvý-
šení fyzické kondice, zdokonalení 
technické vyspělosti a provedení 
zkoušek na vyšší stupně (pásky). 
Toto vše se nám podařilo a mys-
lím, že soustředění bylo celkově 
velmi úspěšné a příjemné.  

Na počátku školního roku 
proběhl hromadný nábor dětí, 
a protože se jich přihlásilo mno-
ho, byly rozděleny do dvou tré-
ninkových skupin. V současné 
době navštěvuje oddíl Judo Orel 
Židlochovice cca 170 členů, roz-
dělených do 8 skupin podle věku 
a výkonnosti. Každá skupina má 
trénink dvakrát až třikrát týdně. 

Od začátku roku se náš 
oddíl a naši členové účastní 
cca každých čtrnáct dní turna-
jů různých věkových kategorií. 

Mezi největší úspěchy určitě patří 
postup našich členů na Mistrov-
ství republiky po absolvování pěti 
největších turnajů a nasbírání 
potřebných bodů. To byl Český 
pohár Ostrava, Český pohár Jab-
lonec, Český pohár Chomutov, 
Grand Prix Brno a Český pohár 
Teplice. Na turnaji MČR v Jab-
lonci se náš člen Pavel Svačina 
probojoval do finále, obsadil 
druhé místo a stal se vicemistrem 
v kategorii dorostu. Po sečtení 
všech bodů se náš oddíl v kate-
gorii dorostu umístil na desátém 
místě z celkového počtu klubů a 
oddílů, kterých je v ČR přes dvě 
stě padesát. 

V tomto roce se konala čtyř-
kolová rakouská liga ve městech 
Krems a Guntramsdorf. Judisté 
za každé umístění na stupních 
vítězů získávají body pro své cel-
kové hodnocení, ale i body pro 
svůj oddíl. Na čtvrtém závěreč-
ném kole, které se uskutečnilo 
17. 11. 2013, oddíl Judo Orel 
Židlochovice dokázal vybojovat 
deváté místo ze 43 zúčastněných 
klubů Evropy. V této soutěži je 
opravdu těžké porazit soupeře, 
protože sem jezdí budoucí špič-
ky juda. Nicméně si naši judisté 

dovezli za celkové umístění ze 
čtyř kol dvě první místa, šest dru-
hých a osm třetích míst.  

Další přebory a turnaje jsme 
absolvovali v dalších městech 
naší republiky a v sousedním Slo-
vensku. Pro nejmenší kategorie 
od 5 let až po starší žáky pořádá 
i náš oddíl dvakrát ročně turnaj 
mládeže pro nás a pozvané 
oddíly. Letos byl výborně obsa-
zen a celkem se účastnilo turna-
je přes sto judistů. Ohlas rodičů 
a trenérů na námi pořádaný tur-
naj i z jiných oddílů byl více než 
pozitivní.  

V září tohoto roku jsme 
se po náboru rozrostli o 50 nových 
členů z měst a vesnic vzdále-
ných i několik desítek kilometrů. 
To je pro nás signál, že o tento 
sport je u nás nadále velmi vel-
ký zájem. Proto, aby se náš plán 
podařil, tj. vychovat z dětí špič-
kové závodníky a dobré lidi, je 
potřeba hodně úsilí, za které je 
potřeba poděkovat i těm, co nás 
podporují: rodičům, prarodičům, 
firmám, městu i naší sportovní 
organizaci a jejich trenérům, cvi-
čitelům a pomocníkům.

Výsledky oddílu JUDO OREL Židlochovice v roce 2013

Tým judistů

Je to už čtrnáct roků, kdy 
v našem zpravodaji byl doporu-
čený vánoční výlet do Vranova 
u Brna.  Doporučoval jsem tehdy 
čtenářům jízdu autem do Útě-
chova a odtud cestu pěšky 
po značené lesní stezce do Vra-
nova.

Zkusme to tentokrát jinak 
a zvolme cestu vlakem do Ada-
mova. Můžeme si tu prohlédnout 
nově opravený světelský oltář 
v kostele sv. Barbory.  Světel-
ský oltář v současné podobě je 
pouze částí rozměrného pozd-
něgotického oltářního celku. 
Je tvořen vyřezávaným dřevě-
ným reliéfem, umístěným dnes 
v neogotické skříni. Reliéf zob-
razuje nanebevzetí Panny Marie 
a byl původně umístěn v oltářní 
skříni hlavního oltáře v rakouském 
Zwettlu. Ztracena jsou otvíravá 
oltářní křídla, rozměrný nástavec 
i původní spodní část. 

Po žluté turistické značce se 
od adamovského železničního 
nádraží vydejme lesní cestou 
pěšky do kopce k Vranovu. Přib-

ližně je to šest či sedm kilometrů. 
Cesta je středně obtížná, musí-
me se dostat z hlubokého údolí 
řeky Svitavy v nadmořské výšce 
258 m do 465 m ve Vranově. 

První písemná zmínka o obci 
pochází z roku 1365. Postupně 
náležela k panství Ronovskému, 
Novohradskému a Pozořickému. 
Předchůdce stávajícího sva-
tostánku, kostel Panny Marie, 
měl podle legendy postavit 
moravský zemský maršál Vilém 
jako výraz díků za svou záchra-
nu a zázračné uzdravení. V roce 
1562 je nicméně ve Vranově 
doložena existence dvou koste-
lů: kostela Matky Boží a farního 
kostela svaté Barbory. Zatímco 
kostel sv. Barbory byl v 18. století 
pro zchátralost zbořen, na mís-
tě kostela Matky Boží byl v první 
polovině 17. století vybudován 
nový barokní kostel Narození 
Panny Marie, kde je od poloviny 
19. století hrobka rodu Lichten-
štejnů.

Nové impulzy pro duchov-
ní a kulturní rozvoj obce přinesl 
pak návrat paulánského řádu 
na své někdejší působiště roku 
1992. Podařilo se obnovit klášter-
ní kvadraturu, jejíž část slouží jako 
duchovní a vzdělávací centrum 

Tip na výlet

Mgr. Karel Vavřík
pro všechny zájemce. V kostele 
vlevo za oltářem jsou od r. 1970 
umístěny jesličky z lipového dře-
va s mechanickým pohonem a 
hudebním automatem. Jejich 
autorem je akademický sochař 
F. Bartoš, mechaniku sestrojil P. 
Vošahlík.  Jesličky jsou častým 
cílem mnoha návštěvníků, kte-
ří sem míří ve vánoční dny. Pod 
kostelní lodí je krypta rodu Liech-
tensteinů, v roce 1820 doplněna 
empírovou hrobkou.

Zpáteční cestu můžeme zvo-
lit opět k vlaku do Adamova, 
nebo lesem po zelené turistické 
značce do Útěchova, odkud 
se snadno dostaneme městkou 
hromadnou dopravou do Brna. 
Zpáteční cesta do Útěchova 
už vede jenom z kopce.

Zdroj: Průvodce po okolí Brna 
– vydal Marco Polo 2004

IIlustarční foto
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Letošní badmintonová sezó-
na se již naplno rozběhla, a tak 
máme první příležitost sezná-
mit se s výsledky našich nejlep-
ších hráčů Sokola Židlochovice. 
V letošní sezóně nás budou zají-
mat především kategorie U13, 
U15 a dospělí. A začneme hned 
od těch nejmladších. 

Žáci 
V kategorii do 13 let letos spo-

léháme hlavně na Báru Otá-
halovou. Druhý víkend v říjnu 
se zúčastnila celorepublikového 
turnaje v Břeclavi a zde dosáhla 
vynikajících výsledků. Ve dvou-
hře dívek obsadila výborné 3. 
místo a dovezla tak další medaili 
do židlochovické sbírky. V páro-
vých disciplínách skončila 
na děleném 9. místě. V aktuálním 
republikovém žebříčku dvouher 
figuruje Bára na výborné 3. pozi-
ci. Účast v tomto turnaji nejlep-
ších hráčů republiky si vybojoval 
i Vojta Vidrmert, v silné konkuren-
ci ve čtyřhře se zatím neprosadil. 

V kategorii do 15 let nás 
již několik sezón úspěšně zastu-
puje Verča Srncová. Od letošní 
sezóny byla zařazena do šir-
šího reprezentačního výběru. 
I ona měla možnost ukázat své 
umění na republikovém tur-
naji, který proběhl první říjnový 
víkend v Benátkách nad Jize-
rou. Ve čtyřhře dívek se s Bertou 
Ausbergerovou (Praha Prosek) 
umístila na 3. místě. Ve dvouhře 
a smíšené čtyřhře obsadila shod-

ně 5. místo. 
8. – 10. listopadu se konal mezi-

národní turnaj ve slovenské Ilavě. 
Vynikajícího výsledku zde dosáh-
la Veronika Srncová, když spo-
lečně s Bertou Ausbergerovou 
(Praha Prosek) zvítězily ve čtyřhře 
dívek v kategorii do 15 let. Jako 
turnajové čtyřky si nejprve pora-
dily s domácí dvojicí Brnáková - 
Palceková dvakrát 21:5. Posléze 
zdolaly Mikszovou a Wisniewskou 
z Polska 21:14 a 21:13. V semifi-
nále čekaly první české soupeř-
ky: Veronika Dobiášová a Lucie 
Paurová. Po těsných koncov-
kách dvakrát 22:20 Verča s Ber-
tou postoupily do finále, v němž 
je čekalo pardubické duo Míša 
Fuchsová - Pavlína Krpatová. 
Naše holky si ale mezinárodní 
triumf nenechaly vzít a vyhrály 
21:19 a 21:18. Velká gratulace! 

Ve dvouhře v základní skupině 
C Verča postupně porazila Bar-
baru Psotovou, Ninu Hečkovou 
a Ninu Klačkovou, vždy ve dvou 
setech. V osmifinále zdolala 
přesvědčivě rakouskou hráčku 
Carinu Meinkeovou 21:13 a 21:6. 
Ve čtvrtfinále bohužel narazila 
na Julii Bitsoukovou z Běloruska, 
pozdější vítězku turnaje. Té Vero-
nika podlehla 12:21 a 19:21. 

 
Dospělí 
V říjnu se konal také jubilejní 

40. ročník „O hradeckého lva“ 
v kategorii dospělých. Stejně 
jako před rokem se na kurtech 
představil náš nejúspěšnější bad-
mintonista Ondra Král. Loni skon-
čil druhý ve čtyřhře a smíšenou 
čtyřhru (se Zuzanou Jeřichovou 
z Mostu) vyhráli a jejich jména 
se tak objevila na listině vítězů 

Úspěšný vstup do badmintonové sezóny 2013/2014 

Vlastimil Helma 
starosta města

tohoto prestižního turnaje. I letos 
se náš zástupce neztratil. Ve čtyř-
hře s Ivo Stoklasem z Prahy Ond-
ra Král turnaj vyhrál. Ve smíšené 
čtyřhře sice své loňské umístění 
neobhájil, ale i bronzová pozice 
je potvrzením kvalit. Ve dvouhře 
svými kvalitními výkony obsadil 5. 
místo. Je to jistě dobré povzbu-
zení do další badmintonové prá-
ce. 

7Společenská rubrikawww.zidlochovice.cz

Barbora Otáhalová| foto: Martina 
Vidrmertová

Zápis o utkání II. ligy dospělých v badmintonu, 
Židlochovice 16.11.2013

Vlastimil Helma 
starosta města

Veronika Srncová (vpravo) s Bertou 
Ausbergerovou| foto: Zdeněk Srnec

V sobotu 16 listopadu 2013 
se hrál první zápas II. ligy badmin-
tonu dospělých v židlochovic-
ké sokolovně. Smíšené družstvo 
domácích uhrálo s TJ Chropyně 
cennou remízu. Hlavní zásluhu 
na tomto výsledku měli naši nej-
mladší – Veronika a Jan Srncovi 
(viz tabulka). 
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Tříkrálová sbírka 2014

Mgr. Daniela Tichá

Vážení spoluobčané, ráda 
bych Vám nyní napsala pár řád-
ků o průběhu a organizaci Tříkrá-
lové sbírky v našem městě a v této 
souvislosti bych Vás také ráda 
vyzvala ke spolupráci. Tříkrálová 
sbírka se poprvé konala v Židlo-
chovicích v lednu roku 2007. Byla 
jsem oslovena paní Ustohalovou 
– pracovnicí rajhradského hospi-
cu, zda bych se role organizátor-
ky neujala. „Využila“ jsem zázemí 
školy a tedy do sbírky zapojila 
naše žáky a žákyně. První dva tři 
roky byly krušné. Lidé byli nedů-
věřiví, sbírka ještě nebyla tak 
známá, takže se nám mnoho-
kráte dostalo spíše nevlídného 

přijetí plného nedůvěry. Dokon-
ce na jednu skupinku byl vyslán 
i pes, ale naštěstí se jednalo jen 
o malou rasu :-). 

Během let se ale sbírka stala 
známá a dnes většina spolu-
občanů o sbírce ví a dokonce 
naše koledníky očekává. V pra-
vidlech sbírky musíme dodržovat 
následující, koledníci mají být tři, 
a pokud ani jeden z koledníků 
není starší patnácti let, musí sku-
pinku doprovázet jeden dospě-
lý starší patnácti let. Vzhledem 
k tomu, že se sbírky účastní vět-
šinou žáci prvního stupně, sku-
pinku doprovázeli rodiče dětí 
či starší sourozenci. V posledních 
letech jsme navázali úzkou spo-
lupráci s místním skautským oddí-
lem v čele s Ondřejem Nová-

kem, který „dodává“ dospělé 
doprovody k našim dětem z řad 
členů oddílu. 

Bohužel ale dětí ubývá. Sbír-
ka se koná v zimě a rodiče se 
z pochopitelných důvodů bojí, 
že dítko onemocní, takže je 
raději na sbírku nepustí. Sbírka 
musí proběhnout v daném celo-
republikovém termínu, ovšem 
následující týden je klasifikační 
– tedy uzavírají se známky k prv-
nímu pololetí, testíky, zkouše-
ní... jde o hodně a rodiče i děti 
chtějí, aby  byly zdrávy a mohly 
ještě dosáhnout co nejlepších 
klasifikačních výsledků. Koledo-
vání probíhá za každého poča-
sí – sněžení, déšť, mráz, závěje 
– to vše máme v předchozích 
ročnících za sebou. Často se 

tedy stává, že opravdu mnohé 
děti po sbírce ulehnou s nemocí. 
Město je poměrně rozlehlé, musí-
me dát dohromady nejméně 
jedenáct skupinek, aby každá 
skupinka obešla svůj stanovený 
úsek zhruba za tři až čtyři hodiny. 

Ráda bych Vás tedy tímto 
„dlouhým“ článkem vybídla ke 
spolupráci. Oslovuji organizace 
ve městě – sportovní, divadelní 
a další. Ráda bych Vás poprosi-
la, přidejte se k nám. Sbírka 2014 
bude probíhat v sobotu 11. led-
na. Pokud se najdou mezi vámi 
alespoň někteří, budeme rádi. 
Prosím pište na mail daniela.
ticha@zszidlochovice.cz nebo 
volejte na 608 042 930. Děkuji 
a přeji klidné Vánoce.

Sdružení Židlochovice (dále 
Sdružení) vzniklo na pomoc 
a podporu státních, zdravotních 
a školských orgánů pro zajiště-
ní vyšší efektivnosti v primární 
prevenci patologických jevů, 
zejména v oblasti alkoholické 
a nealkoholické toxikomanie, 
mezi nejširšími vrstvami mládeže 
v oblasti působnosti našeho měs-
ta. Ve spolupráci s tělovýchov-
nými a společenskými orgány 
a organizacemi hledá nové 
možnosti využití volného času.

Sdružení organizuje aktivity, 
ve kterých děti uplatňují svo-
ji kreativitu a zároveň posilují 
pocit sounáležitosti s městem. 
Výčet akcí, které se konají, je 
velice obsáhlý, proto pro ilustraci 
uvádíme jen ty nejvýznamnější 
– maškarní karneval, běh zdraví, 
vycházky na Výhon s myslivci,  pří-
městské tábory, dny otevřených 
dveří v keramické dílně aj. Akce 
se setkávají mezi dětmi i dospě-
lými s velkou oblibou a každý rok 
se pravidelně opakují.

Dětský maškarní karneval se 
v letošním roce setkal opět s vel-
kou návštěvností. Sál Masaryko-
va kulturního domu byl zaplněn 
do posledního místečka. Pěkný 
a zábavný program zajistila spo-
lečnost Danza, o.s. Brno. Tom-
bola byla bohatá, a tak většina 
zúčastněných odcházela velice 
spokojená. 

Běh zdraví se konal ve spolu-
práci s Nadačním fondem Emil, 
který podporuje handicapova-

né sportující děti, Českou spoři-
telnou, základní školou a městem 
Židlochovice. Výtěžek ze startov-
ného byl věnován Nadačnímu 
fondu Emil.  

Povídání s myslivci se konalo 
u příležitosti Dne dětí. Účastníci 
se vypravili, pod vedením čle-
nů mysliveckého sdružení, po 
naučné stezce na Výhon a poté 
k myslivecké chatě. Po cestě 
bylo pro účastníky připraveno 
povídání o zvěři a rostlinách. V cíli 
si potom přítomní ověřili znalosti v 
přírodovědném kvízu a praktické 
dovednosti ve střelbě ze vzdu-
chovky. Odměnou pro všechny 
byl výborný zvěřinový guláš, špe-
káčky a pěkné ceny.

O letních prázdninách Sdružení 
pořádá dvě organizačně nároč-
né akce, a to prázdniny s kerami-
kou a příměstský tábor. 

Prázdniny s keramikou se 
již tradičně konaly začátkem 
prázdnin. Pod vedením členky 
Sdružení paní Mrázkové se děti 
seznámily s modelovacími tech-
nikami a dekorováním keramiky. 
Jako odměna za pěknou práci 
čekala na děti prohlídka zámku. 
Jedná se o velmi zdařilou akci, 
která je ze strany dětí i rodičů 
velmi pozitivně hodnocena, a je 
vždy požadavek na opakování 
v dalším roce. Významnou akcí 
je pořádání příměstského tábo-
ra. Program a péči o děti si vzali 
na starost junáci. Celý týden byl 
ve znamení divokého západu. 
Děti se naučily základům tábor-
nictví, na svých výletech pozná-
valy okolí města. 

Nejvíce času  je věnováno 
provozu keramické dílny. Díl-

Sdružení Židlochovice

Eva Válková
na je využívána dětmi, mládeží 
i dospělými pod vedením pro-
fesionálního keramika Pavola 
Kovarčíka a Jindřišky Mrázkové.

V úterý odpoledne v dílně pra-
cují společně děti se svými rodi-
či, potom je vystřídají dospělí. Ve 
čtvrtek se v kroužku realizují děti 
předškolního a školního věku. 
Během školního vyučování je 
dílna využívána školní družinou. 
Nejúspěšnějším projektem roku 
2013 bylo dovybavení Keramické 
dílny. Lesy ČR, s.p. nám poskytly 
dar ve výši Kč 32.500,- . Z tohoto 
daru byl zakoupen hrnčířský kruh 
a keramický materiál.

Začátkem měsíce záři se kera-
mická dílna již podruhé prezento-
vala na zámeckých slavnostech. 
Na zámeckých schodech byla 
instalována výstava, která byla 
průřezem tvorby keramické díl-
ny. Výstava vzbudila velký zájem 
účastníků zámeckých slavností a 

podařilo se přilákat nové zájem-
ce do kroužků.  

Konec roku je v dílně tradičně 
věnován adventu a také pre-
zentaci vykonané práce na dni 
otevřených dveří. Akce je dopl-
něna o kulturní program a pro-
dejní výstavu.  

Z našeho výčtu je zřejmé, že se 
Sdružení snaží oslovit co nejšir-
ší okruh dětí, mládeže, rodičů 
i představitelů města a zapojit je 
nejen do sportovních, ale i vědo-
mostních, zábavných nebo tvoři-
vých aktivit. 

Naše činnost je však závislá na 
dotacích, nadačních příspěv-
cích, sponzorských darech, pro-
to naše velké poděkování pat-
ří  Lesům ČR, s.p. za poskytnutý  
finanční dar, který umožnil rozšířit 
nabídku činností v naší keramic-
ké dílně a  nabídnout kvalitní 
využití volného času  všem věko-
vým skupinám. 

Výrobek z keramické dílny | zdroj: internetové stránky města Židlochovice
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Nové knihy ...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Milostné romány 
NEEDHAM – Nevídaný skan-
dál, CALLEN – S vikomtem v 
ložnici 

Detektivní romány 
ARNALDUR INDRIDASON – 
Růže smrti, STELLA BLÓMKVIST 
– Falešný svědek, KUŤÁK 
– Vražda na vrších 

Romány českých autorů 
WALLÓ – Muž, který polykal 
vítr, SIDON – Dramata 

Pravdivé příběhy 
KOUDELKOVÁ – Útěk z africké-
ho pekla 

Poezie 
MEDUNOVÁ – Za každý vnější 
den, ŠIKTANC – Čistec 

Naučná literatura 
Vaříme s Apetýtem (podru-
hé), DOKULIL – Masaryk a ná-
boženství, CÍLEK a další autoři 
– Tři svíce za budoucnost 

KNIHY PRO DĚTI

Básně a říkadla
PETRÁK – Kamarádi z abece-
dy 

Pohádkové příběhy 
REZKOVÁ – Hurá na kajak! 

Detektivní příběhy 
DEARY – Schwindlova zloči-
necká akademie 1. a 2. díl 

Pověsti 
FUČÍKOVÁ – Ludmila, Václav 
a Boleslav 

Dívčí romány 
LÁZNIČKOVÁ – Věř v mou lás-
ku 

Naučná literatura 
ROVIRA – Dinosauři, TRUJILLO 
– Vlaky a železnice, BERÁN-
KOVÁ – Jednoduché ozdoby 
pro tvořivé děti 

Eva Procházková
knihovnice

Židlochovický jubilejní rok při-
pomínající 140. výročí povýšení 
na město se nachýlil ke svému 
konci. Několik měsíců měli obča-
né možnost seznámit se na výsta-
vě s událostmi druhé poloviny 
XIX. století, kdy byl městys Žid-
lochovice povýšen na město. 
Výstava ukázala, jako ostatně 
i při minulých výročích, nejen 
samotný dokument o povýšení, 
ale i další souvislost v širším kon-
textu XIX. století. 

V celkovém shrnutí chci při-
pomenout některé zajímavosti, 
kterými se lišila letošní výstava 
od předešlých. 

Snad po prvé byla vystavena 
kopie portrétu starosty Karla Jiru-
sche, za něhož došlo k povýšení; 
byl starostou a zároveň budova-
telem města, uznávaným stavi-
telem, byl vyznamenán řádem 
císaře Františka Josefa I. (Škoda, 
že jsme na místním hřbitově opo-
mněli jeho hrobové místo.)

Povýšení na město nebylo 
dosud spojováno s vlivem maji-
tele cukrovaru Julia Roberta; ten 
byl v době povýšení Židlochovic 
na město předsedou poroty Svě-
tové výstavy ve Vídni v r. 1873. 
Císařským dvorem byl uznáván 
jako jeden z největších průmysl-
níků Rakousko – Uherska. (V sou-
vislosti s povýšením jsme o Svě-
tové výstavě doposud nevěděli, 
vliv Robertův jsme jen tušili.)

V souvislosti s výstavou byl 

vypracován rodokmen rodiny 
Robertů – do té doby pro nás 
neznámý. Zároveň byl navázán 
cenný kontakt s dřívějším působiš-
těm Robertů v Himbergu u Vídně 
a získány podnětné kronikářské 
zápisy o jejich tehdejším podni-
kání v oblasti výroby barev. 

 Po prvé byly vystavovány 
dokumenty o židlochovických 
rodácích – Maurici Strakoschovi, 
bratrech Jelínkových a  Manó 
Kogutowiczi. Stejně tak byl 
po prvé vystaven křestní list židlo-
chovické rodačky Marie Kristýny 
– španělské královny.

Neméně zajímavé byly i cen-
né katastrální mapy, z nichž 
za nejzajímavější lze považovat 
mapu z r. 1875, která ukazuje situ-
aci téměř shodnou s rokem 1873, 
kdy došlo k povýšení na město.  
Doposud nebyla tato mapa 
při podobných vzpomínkových 
událostech vystavena. 

A ještě by bylo možno podo-
tknout další, méně podstatné 
dokumenty, jako např. dva 
obrázky z farní kroniky. 

Při přípravě těchto materiá-
lů na výstavu se přišlo na dal-
ší objevné záležitosti, které se 
už nedaly do výstavy zahrnout 
a které jsou cenné pro poznání 
historie Židlochovic. 

Tak např. byl získán životopis 
židlochovického rodáka Wil-
helma Marxe, který byl v r. 1873 
jmenován policejním ředitelem 
ve Vídni v souvislosti se vzpomí-
nanou Světovou výstavou. 

Podařilo se nám také ještě 
rozšířit vystavovaný rodokmen 

Několik poznámek o výstavě ke 140. výročí povýšení 
na město

Mgr. Karel Vavřík Robertů. Z časových důvodů 
jsme ještě neprozkoumali další 
rodinné vazby. Pravděpodobně 
strýc Julia Roberta byl význam-
ným vídeňským finančníkem. 
(K tomu je třeba také prostudo-
vat údaje z tehdejšího vídeňské-
ho denního tisku, který máme 
k dispozici díky údajům kronikáře 
z rakouského Himbergu.)

Snad se nám podaří (myslím 
tím Židlochovický vlastivědný 
klub) všechny tyto skutečnosti 
fundovaně zpracovat a postup-
ně je zveřejnit. Nově získané 
dokumenty by sice bezprostřed-
ně nenavazovaly na výročí sou-
visející s povýšením, avšak svým 
rozsahem by určitě zaplnily znač-
nou výstavní plochu a připome-
nuly by málo známé skutečnosti 
z historie města.

Shromažďování materiálů 
a provedení výstavy trvalo něko-
lik měsíců. Zásluhu na objevných 
novinkách, které v tomto člán-
ku uvádím, mají stejným dílem 
především prof. MUDr. Peter 
Wendsche, CSc., Ing. Dana 
Wendscheová, PhD.  a Mgr. 
Miroslav Cvrk. Náleží jim podě-
kování za nevšední badatelskou 
práci, kterou přispěli k hlubšímu 
objasnění historie Židlochovic. Za 
podporu i cenné rady patří také 
dík starostovi Vlastimilu Helmovi. 
Bylo by nespravedlivé nepodě-
kovat také Janu Šotnarovi, který 
je vždy ochoten pomoci při kaž-
dé konečné instalaci výstavy. 
Bylo mi ctí se všemi jmenovanými 
na výstavě spolupracovat. 

Skauti vám přivezou betlémské světlo

Ondřej Novák
skautské středisko Hrozen 
Židlochovice

Betlémské světlo, které putuje 
do naší vlasti a do našich domo-
vů, je světelným poselstvím míru, 

smíření a pokoje pro všechny lidi 
dobré vůle. Každoročně, vždy 
před svátky vánočními, věnu-
jí stovky lidí svůj čas a námahu 
malému světýlku zapálenému 
v Betlémě, rozvážejí ho ve vla-
cích, rozdávají na ulicích, nosí 
do svých domovů, aby jím připá-
lili svíčku na štědrovečerním sto-
le. Tento malý plamínek spojí lidi 
různých národností, lidi neznámé 
a cizí, aby v nich alespoň na chvíli 
probudil to dobré, co je v každém 
ukryto. Mít doma betlémský pla-
mínek a nenechat ho zhasnout 
po dlouhé cestě znamená stát 
se součástí nekonečného řetězu 
domovů propojených symbolem 
naděje a duchovního poselství 

vánočních svátků. I letos Vám 
přivezou betlémské světlo skauti. 
Přijít si pro něj můžete v pondělí 
23. 12. 2013 od 17 do 19 hodin 
do sklepení pod radnicí (býva-
lá vinotéka – vchod turistickým 
informačním centrem). Vezmě-
te s sebou buď lucerničky, nebo 
vám dáme svíčky v kelímku 
na přenesení Betlémského světla 
domů. Můžete zde také společ-
ně se skauty chvíli posedět u ča-
je, cukroví, koled a nechat na 
sebe dýchnout vánoční atmo-
sféru. Betlémské světlo bude k 
dispozici také v úterý 24. 12. 2013 
v kostele během akce Hop hej 
koleda! od 15 do 16 hod.
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1873
20. prosince se konala ustavu-

jící schůze tehdejšího německé-
ho sboru dobrovolných hasičů 
v Židlochovicích; kromě těchto 
byli od r. 1911 v Židlochovicích 
i hasiči čeští. Německý požární 
sbor dostal při založení subven-
ci 100 zlatých od Jeho Veličen-
stva císaře pána a 100 zlatých 
od arcivévody Albrechta. 

Trojka v dějinách Židlochovic – 11. část

Za pořízení hasičských rekvizit 
a zařízení bylo pak zaplaceno 
1 502 zlatých. Tento sbor ukončil 
svou činnost v r. 1945 po skonče-
ní druhé světové války. 

1943
Ke dni 3. prosince se provádě-

lo v Židlochovicích sčítání domá-
cích zvířat a stromů. K tomuto 
termínu bylo v Židlochovicích 
20 majitelů koní, kteří chovali 
54 těchto zvířat. Vedle toho bylo 
chováno ještě 326 koz pro mlé-
ko. Pokud jde o ovocné stromy, 

vysoko převládaly meruňky, kte-
rých bylo napočítáno 8 562 stro-
mů. Rybízu bylo 7 132 keřů, šves-
tek 2 526 stromů, hrušek 2 284 
stromů, jabloní 2 232 stromů, 
broskví 2 072 stromů, slív 961 stro-
mů, třešní 591 stromů a angreštu 
587 keřů. Ořechů se napočítalo 
338 stromů a višní 271 stromů. 

1963
2. prosince v 7 hodin a 49 minut 

zaznamenaly přístroje na území 
naší republiky citelné zemětřese-
ní. Otřesy trvaly 15 vteřin. V Žid-

lochovicích, kromě popraskané 
omítky, nenastaly žádné škody. 
V nedalekých Ivančicích se zřítil 
tovární komín.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Můžeš popsat fotografii lokál-
ky? 

Je to s největší pravděpo-
dobností fotografie z boudec-
kého mostu. Napravo vidím 
ještě kousek dubu. Poznávám 
v tom lokomotivu značky Junk. 
V tom okně na snímku stával 
strojvedoucí, a jak jsou ta dvíř-
ka s madly, tudy se muselo před 
vyjetím naházet 10 metráků uhlí. 
Ta postava na snímku je asi pan 
Hodec ze Židlochovic, pozná-
vám jej podle čepice. Na loko-
motivě jsou elektrické lampy. 
Byly na baterie, které se dobíjely 
v depu. Vždy jsme vzali nabité 
a na nabití jsme nechali před-
chozí. Předtím tam byly lampy 
karbidové.

Odpovídá skutečnosti při-
ložená mapa? Bylo to tak? 
(Poznámka: mapa úzkokolejky 
byla uvedena v minulém čísle.)

Je to dobrá mapa. Poznávám 
detaily a mohl bych do podrob-
ností popsat, kde byly odstav-
né koleje, rampy a tak. Za mne 
mašiny patřily statku a pro cuk-
rovar se jezdilo, dělala se pro 
něj práce. Depo pak bylo vza-
du za statkem. Ze Židlochovic 
se jezdilo s lokomotivou vpředu, 
nazpátek se pak vozy tlačily 
s lokomotivou vzadu.

Lokálka jezdila jenom v kam-
pani?

Vůbec ne. Bylo více možností 
jak ji využít během roku. Napří-
klad celé léto se vozila na Jalo-
visko voda pro dobytek, která se 
čerpala u boudeckého mostu, 
protože na dvoře Jalovisko byla 
špatná voda, něco jako u neda-
lekých Šaratic.

Stala se někdy nějaká neho-
da?

Jednou nám ujelo pět vago-
nů. Bylo to už za Boudkami před 
kopcem, když jsme jeli s Ton-
dou Brzobohatým k Zeleňáku. 
To už bylo v době, kdy měla trať 
skončit a moc se neopravovalo. 
Byly shnilé pražce a kvůli tomu 
se vše rozhoupalo, takže se vypo-
jily závěsy a vagony ujely zpět. 
Honili jsme je s obavou, že se srazí 
s další soupravou. Naštěstí asi 100 
metrů před Boudkami vypadly z 
kolejí a byly v sobě jako harmo-
nika. Škody bylo dost, ale mohlo 
být ještě hůře, kdyby to chytlo 
chlapy za námi. To by šlo o živo-
ty. Stalo se to ze soboty na neděli 
a trať pak byla dlouho zabloko-
vána. U Boudek se hromadila 
zásoba řízků, protože se stejně 
musely odvážet z cukrovaru. 
Nic než spojení Boudky-cukrovar 
nefungovalo.

Ovšem máš prý ještě zajíma-
vější příběh.

Tento příběh se mi stal v roce 
1956, to mi bylo 16 roků. Řepu 
svážely tři nákladní vlaky. Vzpo-
mínám si na parní lokomotivy: 
Junkova, Henschel, Paskra. Kaž-
dá utáhla přes převýšení u Zele-
ňáku pět vagonů (každý s 90 q), 
po rovině deset vagonů. Každá 
mašina měla obsluhu tří chla-
pů. Strojvůdce, topiče a brzda-

O židlochovické cukrovarské úzkokolejce vypráví Jindřich Klein

ing. Vladimír Svoboda
ře. Toho posledního jsem dělal 
já. Měl jsem za úkol zapojovat 
vagony, přehazovat výhybky 
a z kopce ručně brzdit.

Stalo se, že onemocněl stroj-
vůdce pan Antonín Rýlich (Ton-
da) z Nosislavi, a tak ho zastoupil 
jeden důchodce, kterému všich-
ni říkali Čibuk. Asi za dva dny 
onemocněl i topič Drahoš Košar 
z Nosislavi. Proto jsme museli výji-
mečně jezdit jen dva a já musel 
dělat i topiče. Jednou jsme při-
vezli řízky na Jalovisko a přepřáhli 
pět vagonů řepy, to jsme jezdili 
právě v noci. Strojvůdce mi řekl: 
„Udržuj oheň, já jdu za panímá-
mou, ona tady peče koláče 
na svatbu.“ Když se asi po hodi-
ně vrátil, byl tak opilý, že nemo-
hl vylézt do mašiny. Tak jsem 
mu pomohl, jenže lehl na uhlí a 
tvrdě usnul. Byla to kritická situa-
ce, nedalo se čekat kvůli zablo-
kování tratě, nebylo kam volat 
(„Děti, to ještě nebyly mobily!“). 

Tak mi nezbývalo, než abych 
jel sám. Naštěstí jsem už něco 
odkoukal, a tak jsem odvážně 
vyrazil. Když jsem přijel k Nové-
mu Dvoru, míjeli jsme se s dal-
šími dvěma soupravami, byly 
tam tři výhybky. I já jsem zastavil. 
Všichni přiběhli za mnou, a hned 
kde jsme tak dlouho. Když zjis-
tili, v jakém stavu je strojvůd-
ce, začali ho budit, ale marně. 
Nezbývalo mi než jet sám až do 
Židlochovic. Když jsem u Avio-
nu zapískal, to bylo znamení, 
aby vrátný zastavil případné 
auto na silnici, Čibuk se vzbudil 
se slovy: „Kde sme?“ A odstrčil 
mne od páky: „Já jedu!“ Bylo 
z toho pozdvižení, ale druhý den 
už musel jet Tonda, předčasně 
uzdravený. Čibuk už na mašinu 
nesměl. A mně z toho zůstala 
krásná vzpomínka na mládí.

Převzato z Nosislavského zpra-
vodaje – září 2013

10 Historické okénko / Různé ŽIDLOCHOVICE 140 LET MĚSTEM

Mgr. Karel Vavřík
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Sport Šigut - prodej, ski-servis, půjčovna, odborné 
poradenství nabízí u nás v Židlochovicích výhodnou 

celosezónní půjčovnu 
lyžařského vybavení pro vaše děti.

Náklady na lyžování se sníží na polovinu. Navíc 
odpadne problém co s výstrojí, ze které děti už 

vyrostly. Příklad: dítě má 110cm a velikost nohy 32 
– potřebuje lyže 90cm a botu 32 ne větší. Nákup 

nové, standardní výstroje 3 500 až 8000Kč.
Použita z bazaru bez záruky 3 000 Kč.

Za rok je vše malé a další investice je tu.
Sport Šigut nabízí použité zboží se zárukou za dobré 
ceny a zpětný výkup na protihodnotu další výstroje 
s 50%. Další investice je tedy už jen polovina a dítě 
lyžuje na kvalitní s kontrolované výstroji. V cenách 
od 1 500 do max. 4 000 Kč, takže za rok je to cca 

polovina. VAŠE DÍTĚ JEZDÍ ZA + -1 200 Kč.
Tyto ,,výměny“ provádíme nyní, na začátku sezóny 
a výběr je nyní opravdu veliký. Samozřejmě nabízí-
me i všechny další služby včetně odborného pora-
denství. Každé pondělí 9 - 17 budeme v Židlocho-

vicích i s velkým množstvím zboží a osobně se Vám 
budeme věnovat.

Navštivte nás v obchodní pasáži na nám. Míru ved-
le Obuvi Květka a informujte se na tel. 775 234 301 

nebo na www.sport-sigut.cz
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Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ | Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Vydává Město 
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1. 12., 17:00 | ADVENTNÍ KONCERT
„Jedno z největších bohatství Moravy jsou lidové písně. A zvláště ty 
starobylé, které lze najít ve starých písňových sbírkách,  ty patří k nej-
vzácnějším klenotům hudební kultury vůbec...“
vstupné: dobrovolné
místo: zámecká kaple
pořádá: Městské kulturní středisko

4. 12., 17:00 | VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ A FOTOGRAFIÍ 
ŽIDLOCHOVICE OČIMA MLADÝCH
Výstavou chceme přispět ke 140. výročí povýšení Židlochovic na měs-
to. Těšíme se na Vás. Výstava bude přístupná během školního vyučo-
vání do 20. 12. 2013.
místo: Masarykův kulturní dům, 1. patro
pořádá: Gymnázium Židlochovice

5.12., 15:00 | MIKULÁŠSKÁ BESEDA PRO DŮCHODCE
místo: klubovna zahrádkářů na Palackého ul.
pořádá: SPOZ

8.12., 13:00 - 17:00 | ADVENTNÍ JARMARK
Adventní odpoledne s koledou s nabídkou tradičních
řemeslných výrobků, vůní teplého punče, medu a sladkých perníčků.
Kozí a kravské sýry rozličných úprav, uzenářské speciality a zabíjačko-
vé pochutiny přímo z kotle – prdelačka, ovar. Prodej vánočních kaprů 
a dalších živých ryb.
14.30   pravá moravská zabíjačka
15.15   zpívání s flašinetem
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

8.12., 17:00 | CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ S ČAJOVNOU - ROADTRIP PO 
VÝCHODNÍ EVROPĚ
Čajovna začíná v 17:00, povídání v 18:00.
vstupné: dobrovolné
místo: vinotéka Židlochovice
pořádá: INSPIRO o.s.

14.12., 8:00 - 13:00 | VÁNOČNÍ TRHY
místo: náměstí Míru
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů
info: www.fajci.cz

15.12., 8:30 | PŘEDVÁNOČNÍ KROS
Tratě jsou vedeny po travnatém hřišti, lze použít tretry.
místo: hřiště ZŠ Tyršova 611
pořádá: ŠAK Židlochovice

18. 12., 18:00 | KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
místo: sál ZUŠ, Robertova vila

19. 12., 18:00 | PŘEDVÁNOČNÍ DECHOVKY
V programu vystoupí žáci hudebních škol z Ořechova a Židlochovic.
místo: Masarykův kulturní dům

23. 12., 17:00 - 19:00 | 24. 12., 15:00 - 16:00| BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Vezměte s sebou buď lucerničky, nebo vám dáme svíčky v kelímku na 
přenesení Betlémského světla domů. Můžete také společně se skau-
ty chvíli posedět u čaje, cukroví, koled a nechat na sebe dýchnout 
vánoční atmosféru.
místo:  sklepení pod radnicí
 kostel (Hop hej koleda!)
pořádá:  Skautské středisko Hrozen
info: www.strediskohrozen.cz

24. 12. 15:00 | HOP HEJ KOLEDA!
Přijďte si zazpívat vánoční koledy a pro Betlémské světlo od Židlocho-
vických skautů. Srdečně zve MC Robátko a přátelé.
místo:  Kostel Povýšení Sv. Kříže
pořádá:  MC Robátko a přátelé, www.mcrobatko.cz

Kalendárium - prosinec 2013
26.12., 17:00 | VÁNOČNÍ KONCERT SKŘIVÁNKU
Host: dechový kvintet Phoenix
místo: Kostel Povýšení Sv. Kříže
pořádá: Židlochovský dětský sbor Skřivánek
předprodej: infocentrum Židlochovice od 2. 12.

26.12., 10:00 | ŠTĚPÁNSKÁ VÝSTAVA VÍN MÍSTNÍCH VINAŘŮ 
Hodnocení vín 22.12., 10 hod., Palackého 240, Židlochovice
místo:  Spolková budova ZO ČZS Židlochovice 
        Palackého  240 
pořádá:  ZO ČZS Židlochovice 

26.12., 14:00 | ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V BADMINTONU
Předchozí registrace není nutná. I pro nečleny sokola. Občerstvení 
zajištěno
startovné:  150 Kč / osobu
místo:  sokolovna Židlochovice
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice, oddíl badmintonu
info: www.sokol-zidlochovice.cz

28.12., 13:00 | VÁNOČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI (VE TŘECH)
Hrají se čtyři kola po 50 minutách s výměnou protihráčů.
startovné:  100 Kč (zahrnuje klobás a pivko)
přihlášky:  do 27. 12. 2013
místo:  areál letního kina
pořádá:  Pohostinství Milton

30. 12., 13:00 | POSLEDNÍ VÝŠLAP KLUBU TURISTŮ
Výšlap bude zakončen posezením a malým občerstvením v klubovně 
ČZS.
místo: sraz u radnice na náměstí Míru

31. 12., 20:00 | SILVESTR
Hraje a zpívá skupina MERLLIN (www.merllin.cz)
vstupné:  350 Kč - v ceně vstupenky je večeře, 
 předprodej na informačním centru,Masarykova 100
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice
info: www.sokol-zidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME
11.1., 10:00 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Koledování probíhá za každého počasí – sněžení, déšť, mráz, závěje.
pořádá: Skauti a ZŠ Židlochovice

Předvánoční nabídka 10% sleva
OXYGENOTERAPIE (léčení kyslíkem)

Hloubková laserová terapie (HILTERAPIA)
Léčení bolestí kloubů, svalů, šlach a páteře

Možno zakoupit dárkové poukazy
ORDINACE VE DVOŘE

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Specializované ambulantní pracoviště

Komenského 458, 661 Židlochovice 
Informace na www.ordinacevedvore.cz 

Tel: 602 850 375, info@ordinacevedvore.cz

inzerce

OMLUVA
„V publikaci Ozvěny věků a dní, kterou jsme nekomerčně a za nezištné 
pomoci editorů vydali ke 140. výročí povýšení Židlochovic na město, je 
na straně 146 použita fotografie ředitele Lesního závodu Židlochovice 
Borise Jandy vítajícího prezidenta republiky Václava Havla. Nedopat-
řením není uveden autor fotografie ing. Jiří Smutný a omylem došlo k 
záměně osob, kdy místo Borise Jandy je uveden Tomas Klestil. Za tato 
pochybení se oběma jmenovaným a čtenářům omlouváme.
Vlastimil Helma, za vydavatele – město Židlochovice
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