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Pane starosto, v říjnu proběhly volby. Jak 
jste spokojen s výsledkem?

Musím říct, že jsem poměrně spokojen. Nyní 
s trochou napětí očekávám obsazení jednotli-
vých ministerstev a také vývoj událostí kolem 
prezidenta Zemana a ustanovení budoucí vlá-
dy. Doufám, že předání moci proběhne rych-
le, protože období, v němž se nacházíme, je 
už tak mimořádně komplikované a potřebuje 
stabilitu. Ať už se jedná o narůstající ceny ener-
gií, nebo silně se zhoršující situaci s covidem. 
Je potřeba, abychom měli v co nejkratší době 
funkční vládu, která bude dělat potřebná roz-
hodnutí.

Jan Vitula: Mějme trpělivost a společně doufejme, že epidemie brzo pomine

Zdražuje se energie, pohonné hmoty, uhlí 
i spotřební zboží. Před rokem jste hovořil 
o rychlém nastartování ekonomiky, zdražo-
vání spíš ale naznačuje naopak.

Situaci komplikuje narušení jednotlivých  
dodavatelských řetězců, kdy váznou dodávky. 
Vůbec největší zásah způsobilo narušení výro-
by čipů, což v podstatě celosvětově ovlivnilo 
produkci všeho dalšího. Zjednodušeně řečeno, 
dneska jsou čipy součástí každé lednice, televi-
ze, každý počítač má čipy a končí to až u výro-
by aut. 

Míst na produkci těchto čipů je ve světě jen 
velmi málo, přičemž jedno z toho mála navíc 
vyhořelo. Tím pádem se zde načetlo zpoma-
lení výroby vlivem covidu a k tomu příchozí 
nepředvídatelná pohroma, která ovlivnila pro-
dukci jako takovou.

Milena Moudrá
redaktorka

Načetly se věci, které spolu nesouvisí, 
bohužel ale kumulativní efekt způsobuje eko-
nomické problémy v rozměrech, v jakých teď 
jsou.

Přesto si stále myslím, že se jedná pou-
ze o odloženou spotřebu a v okamžiku, kdy 
všechno zase naběhne do nějakého normální-
ho stavu, lidé začnou nakupovat a ekonomika 
bude rychle růst.

Do budoucna to ale přinese několik zásad-
ních věcí. Jedna je, že Evropa pravděpodobně 
udělá realokaci některých výrob z Asie zpět 
a nebude na Asii spoléhat. Druhá věc, která se 
promítá do všeho, je rychlý růst cen energií. To 
bohužel úzce souvisí s aktuální závislostí Evro-
py na dovozu plynu z Ruska.

Slavnostní otevření Pavilonu přírodních věd

Rozhovor s Kateřinou
Kláštereckou

Nová rubrika z historie:
Meme history
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A Rusové nás přibržďováním dodávek přes 
tranzitní kanály vedoucí přes Ukrajinu zcela 
úmyslně tlačí na cenách za účelem vynucení 
otevření druhé plynové linky přes Nord stre-
am 2. Růst cen energie je totiž extrémně svázán 
s nedostatkem plynu. Z letošního léta máme 
bohužel vyčerpané zásoby, vlivem jiného cha-
rakteru počasí se elektřina musela vyrábět 
pomocí plynových  elektráren a tím se zásoby 
vypotřebovaly. A teď, kdy potřebujeme produ-
kovat více energie, zásoby nejsou. Což si Ruso-
vé uvědomují a využívají toho.

 Toto je problém, který v dlouhodobém hori-
zontu naznačuje, že bychom měli hledat jiné 
energetické zdroje než ty, které jsou závislé na 
Rusku.

Situace s energiemi je složitá. Celé řady 
domácností se dotkl krach společnosti Bohe-
mia Energy. Může město nějak pomoci?

Můžeme být nápomocni pouze zprostřed-
kováním lepší orientace v této problematice.  
Proto jsem rád, že se nám podařilo  zajistit 
poradenství s odborníkem na energie panem 
Dušanem Makajem, kterého někteří občané 
Židlochovic znají už z prvních aukcí na doda-
vatele energií. Pan Makaj nám vyšel velmi 
vstříc a poskytl hned dva termíny, kdy bude 
lidem radou k dispozici.

Město pomohlo i při prvním  registrování 
na vakcíny proti covidu. Teď se na vás obra-
cejí zájemci o třetí očkování, kde se mají pře-
očkovat?

Situace už není tak nepřehledná, jako před 
rokem před podáváním prvních vakcín. Mož-
ností je hned několik. Lze se nechat naočkovat 
v očkovacích centrech, nejjednodušší je pak 
oslovit obvodní  lékaře, kteří už by dnes také 
měli mít k dispozici vakcínu Pfi ser. Přeočko-
vání třetí vakcínou bych hodně doporučoval,  
protože delta mutace, která se objevila i u nás, 
snáz prolamuje očkovací obranu. Podle údajů, 
které jsou k dispozici, třetí přeočkování Pfi ser 
imunitu posiluje až na úroveň 95 procent, a 
to i vůči deltě. I já sám na třetí dávku půjdu, 
protože to shledávám jako rozumné. Součas-
ně bych poprosil ty, kteří očkovaní nejsou, aby 
svoje rozhodnutí  zvážili a očkování podstou-
pili. 

V souvislosti s nárůstem covidových čísel 
sílí znovu i protesty rodičů proti restrikcím 
a jsou namířeny na vedení školy. Jak se k této 
problematice staví město jako zřizovatel?

V poslední době se setkáváme s různorodý-
mi reakcemi rodičů na nutná hygienická opat-
ření v rámci provozu školy. Chtěl bych všechny 
požádat, aby si uvědomili, že jakýkoliv postup, 
který škola aplikuje, je dán nařízeními minis-
terstva školství a ministerstva zdravotnictví, 
která nemůže ředitel ze své vůle jakkoliv měnit. 

Mějme proto prosím trpělivost a společně dou-
fejme, že epidemie brzo pomine.

Lidé se opakovaně ptají, jak se vyvíjí situ-
ace s Lidlem. 

Zahájení stavby se sice různě  protahuje, 
ale pořád, i když možná pomalými krůčky, se 
jde stále dopředu. Na území se koncem října 
začala shrnovat hlína, počátkem listopadu je 
naplánováno setkání se zástupci dotčených  
stavbou Lidlu. A stále platí, a informace se po 
celou dobu nijak nemění, že v příštím roce se 
začne stavět.

Toto číslo Zpravodaje vychází v listopa-
du, který už je měsícem počátku adventní-
ho období. Na co se mohou obyvatelé města 
v rámci tohoto období těšit?

Letos máme pro veřejnost překvapení a já 
věřím, že milé. S otevřením Komunitního cen-
tra se nám nabídl příjemný prostor pro nové 
umístění vánočního stromu. Ne, že by stávající 
strom u městského úřadu nebyl pěkný či nedů-
stojný, ale prostředí v blízkosti frekventované 
silnice není pro akci navštěvovanou hlavně 
rodinami s malými dětmi příliš vhodná. 

Proto bych všechny rád pozval na prv-
ní adventní neděli 28. listopadu na nádvoří  
Komunitního centra, kde společně s dětmi 
z našich škol a hudbou a zpěvem Ivo Farkaše 
zahájíme letošní advent. Všechny srdečně zvu, 
aby se přišli podívat.

>> pokračování ze strany 1

Informace k problematice Bohemia Energy

Jelikož Dodavatel Bohemia Energy a dal-
ší fi rmy ze skupiny Bohemia Energy entity 
ukončily svoji činnost, přechází povinnost 
dodávat plyn či elektřinu dosavadním zákazní-
kům na tzv. dodavatele poslední instance, kte-
rý tak musí činit za ceny určené Energetickým 
regulačním úřadem (ERÚ). www.smocr.cz

Dodavatelem poslední instance je některá 
z velkých společností, která funguje jako jistá 
záchranná síť pro spotřebitele, jejichž dodavatel 
ukončil dodávky elektřiny, popřípadě plynu.

Zajišťuje dodávky energií pouze po nejnut-
nější dobu, maximálně šest měsíců, během 
kterých má zákazník možnost vybrat si nového 
dodavatele. Tento dodavatel poslední instance 
je určen dle vaší geografi cké polohy.

V rámci dodávek elektrické energie jím je 
pro naši oblast E.ON Energie, a. s. Dodávky 
plynu převezme Innogy Energie, s. r. o.

POZOR, záchranná síť v podobě dodavatele 
poslední instance se nevztahuje na zákazníky, 
jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsí-
ců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí 
nového dodavatele zajistit bezodkladně sami.
Bližší informace k tomu, která společnost je 

Mgr. Radka Vladyková
Svaz měst a obcí České republiky

pro vaší oblast dodavatelem poslední instance, 
naleznete na stránkách Energetického regulač-
ního úřadu: www.eru.cz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, společně 
s ERÚ, vyzývá zákazníky skupiny Bohemia 
Energy, aby již společnostem, které skupinu 
Bohemia Energy tvoří (BOHEMIA ENERGY 
entity s. r. o., COMFORT ENERGY s. r. o., 
Energie ČS, a. s., Europe Easy Energy a. s. a 
X Energie, s. r. o.) nadále neplatili zálohové 
platby a zrušili si případné trvalé příkazy. 

Další informace lze nalézt na webech:
skupiny ČEZ 
E.ON Energie
Innogy Energie
PRE

Pro velké odběratele, kteří mají obavu, že 
nebudou moci využít institutu dodavatele 
poslední instance, zřídila Hospodářská komo-
ra ČR kontaktní, podpůrnou a informační 
adresu podpora@komora.cz.

<

<

<

<
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Stavba Lidlu by mohla začít příští léto

Vnímaví spoluobčané jistě zaznamenali 
stavební aktivitu v prostoru, kde je pláno-
vána výstavba prodejny Lidl. A pochopili 
správně, že se již začalo něco dít. Nejedná 
se sice o zahájení samotné stavby, ale o pří-
pravné činnosti, které je nutné provést před 
vlastní stavbou prodejny. 

Nejdůležitější podmínkou pro výstavbu je 
vynětí plochy, na které má stát prodejna Lidl, 
z aktivní záplavové zóny. K tomu je zapotřebí 
upravit výšku terénu nad úroveň stoleté vody. 
Před vlastním navýšením terénu je nejprve 
nutno sejmout a odvést ornici, což v těchto 
dnech právě proběhlo. Pak již bude následovat 
vlastní navyšování terénu. Celkově to zname-
ná na plochu cca 1 ha navést asi 2 m vysokou 
vrstvu materiálu, který musí splňovat stanove-
né fyzikální vlastnosti. Předpokládáme, že do 
konce letošního roku bude tato činnost dokon-
čena a proběhne administrativní úkon, který 
tuto lokalitu vyjme z aktivní záplavové zóny.

A v tomto okamžiku by se už mohlo stavět, 
ale předtím je třeba ještě stavbu prodejny Lidl 
povolit. Tento proces by měl probíhat v první 
polovině roku 2022, kdy se současně bude vybí-
rat generální dodavatel stavby. Pokud vše půjde 

Ing. Karel Král
odbor investic a majetku

bez problémů, pak někdy v létě 2022 by moh-
la stavba skutečně začít a pak se už jen nabízí 
otázka, kdy prodejnu navštíví první zákazníci 
ze Židlochovic a blízkého okolí. Tato otázka už 
ale nepatří nám, ale investorovi celé akce, který 
jistě bude mít zájem na brzkém otevření. A tak 
se nechme mile překvapit.

Přípravné práce pro budoucí stavbu Lidlu, úprava výšky terénu / foto: D. Motlíček

Na závěr článku ještě doplním informaci, že 
kromě parkovišť pro zákazníky a přístupových 
tras pro pěší a cyklisty budou součástí výstavby 
rovněž odpočinkové plochy s jezírky a zejména 
pak propojení Žižkova podchodem pod hlavní 
silnicí a lávkou přes řeku Svratku.

Komunitní centrum: Nejvyužívanější je poradenství psychologa a etopeda
Jaké služby a aktivity nabízí Komunitní centrum? Kdo pro něj pracuje a jak funguje 
komunitní bazárek?

Komunitní centrum (KC) bylo otevřeno 
na začátku července 2020 s cílem poskytnout 
veřejnosti ze Židlochovic a okolí místo pro 
setkávání napříč generacemi. 

Byly osloveny všechny sociální služby, které 
v této oblasti působí, a byla navázána spolu-
práce. Všechny spolupracující sociální služby 
v oblasti poradenství nyní mají své zázemí 
v Komunitním centru a tím umožňují oby-
vatelům Židlochovic snadněji využívat těchto 
služeb. Dále jsme na základě průzkumu otevře-
li aktivity pro děti, dospělé i seniory, které jsou 
vždy zdarma a umožňují potkávat se u nás.

Velkou výzvou byla minulý rok doba covi-
dová, kdy se veškeré služby působící v našem 
Komunitním centru zaměřily na osoby, které 
v té době potřebovaly největší pomoc – jedna-
lo se o osoby žijící samostatně, ale i rodiny, kte-
ré potřebovaly podporu. Nejvíce využívaný byl 
v té době psycholog a etoped, kteří poskytovali 
odbornou telefonickou krizovou pomoc. Pra-
covníci KC prováděli nákupy seniorům, kteří 
v té době byli nejohroženější skupinou.

Současný stav koresponduje se stavem aktu-

Mgr. Jana Surovcová
Komunitní centrum

álním, jenž se v Židlochovicích a okolí promítá. 
Jsme schopni rychle reagovat na potřeby oby-
vatel a pomoci jim v době, kdy se ne vždy dá 
vše naplánovat.

Přesně toto je cílem KC. Momentálně např. 
probíhá ve spolupráci s DPS Židlochovice při-

hlašování na očkování třetí dávkou vakcíny 
proti covidu pro seniory i ostatní zájemce.

Současná nabídka aktivit a poradenství je 
zrcadlem potřeb obyvatel.

pokračování na straně 5 >>

Tým zástupců sociálních služeb: Domov Matky Rosy, Komunitní centrum Židlochovice, Tyfl oservis,
Práh jižní Morava, Unie pečujících, Denní stacionář Židlochovice a dobrovolník / foto: KC Židlochovice
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 6. října 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít se společností FUERTES DEVELOP-
MENT, s. r. o., IČ: 26893223, se sídlem Tles-
kačova 1660/2, Kuřim, Plánovací smlouvu 
na výstavbu širokosortimentní prodejny 
v Židlochovicích.
uzavřít smlouvu o dílo na zřízení nových 
stání pro odpadové nádoby na ulici Hav-
líčkova a na Coufalíkově náměstí s fi rmou 
Pavel Hamerník, HP – Technic, Malinov-
ského 377, Židlochovice, IČ: 72484926, za 
nabídkovou cenu 385 775,83 Kč, včetně 
DPH, s termínem dodání 60 dnů od podpi-
su smlouvy.
uzavřít smlouvu o dílo s fi rmou Lukáš Adá-
mek, bytem nám. Míru 155, Židlochovice, 
IČ: 87738562, na rekonstrukci bytu č. 3, na 
nám. Míru 148 v Židlochovicích, za nabíd-
kovou cenu 399 621,47 Kč bez DPH, s termí-
nem dokončení do 30 dnů od předání bytu.
vyhlásit adresný záměr prodeje části pozem-
ku parc. č. 983/1 o výměře 4 m2, který je ve 
vlastnictví města Židlochovice a je zapsán na 
LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. Kupní 
cena bude stanovena minimálně jako cena 
obvyklá. Záměrem je zřízení oplocení sou-
kromého pozemku.
vyhlásit adresný záměr prodeje části pozem-
ku par. č. 1018/1 o výměře cca 30 m2, který je 
ve vlastnictví města Židlochovice a je zapsán 
na LV č. 1 pro obec a k. ú. Židlochovice. 
Kupní cena bude stanovena minimálně jako 
cena obvyklá. Záměrem je využití pozemku 
na zřízení provozovny České pošty.

<

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu 
č. 5 v domě č. p. 52, ul. Komenského v Židlo-
chovicích. Smlouvu uzavřít na dobu určitou 
od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022.
Výše nájemného je stanovena dle „Zásad pro 
stanovení nájemného u nájemních vztahů 
k bytům v majetku města Židlochovice“ na 
78 Kč m2/rok.
ukončit nájemní smlouvu č. 0264/2017 ze 
dne 20. 10. 2017 o nájmu bytu č. 2 v domě 
č. p. 15 v ul. Strejcův sbor v Židlochovicích, 
a to dohodou ke dni 30. 11. 2021.
zveřejnit záměr prodeje: 

bytové jednotky č. 393/5 v domě č. p. 393, 
zapsané v katastru nemovitostí na lis-
tu pro obec a k. ú. Židlochovice č. 2801 
(dům č. p. 393 stojí na pozemku p. č. 391, 
zapsaném v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 
č. 2800),
podílu v rozsahu 297/10672 na společ-
ných částech budovy č. p. 393 stojící na 
pozemku 391,
podílu v rozsahu 297/10672 na p. č. 391, 
zapsaného v katastru nemovitostí pro 
obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnic-
tví 2800,
podílu v rozsahu 297/10672 na p. č. 392, 
zapsaného v katastru nemovitostí pro 
obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnic-
tví 3157.
Kupní cena bytu i podílů na pozemcích 
byla dle znaleckého posudku a vývoje cen 
na trhu s byty v posledním období stano-
vena na 2.000.000 Kč.

Podmínky prodeje:
kupní cena bytové jednotky a podílu na 
pozemku bude zaplacena před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí,

<

<

<

–

–

–

–

–

před podpisem kupní smlouvy musí mít 
kupující uhrazeny všechny dluhy a splně-
ny veškeré závazky vůči městu Židlocho-
vice,
kupující uhradí náklady související s vkla-
dem kupní smlouvy do katastru nemovi-
tostí,
na žádost zájemce může být uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní za 
účelem zajištění fi nančních prostředků na 
uhrazení kupní ceny.

o pořadí nabídek na nákup dopravního 
automobilu pro JSDH takto:
1. 4FIRE s. r. o.
2. Požární bezpečnost s. r. o.
3. PROBO-NB s. r. o.
4. ProIZS CZ s. r. o.
o uzavření kupní smlouvy na nákup doprav-
ního automobilu s fi rmou 4FIRE s. r. o., Sva-
tobořice, IČ: 07036973, v ceně 185 841 Kč, 
vč. DPH.
schválit uzavření Dohody o účasti na auditu 
family friendly community mezi Jihomorav-
ským krajem a městem Židlochovice.
 

RM schvaluje:
návrh na zahájení výběru dodavatele 
„Rekonstrukce lávky pro cyklisty přes řeku 
Svratku v Židlochovicích“ a ukládá realizo-
vat výběrové řízení.
návrh na zahájení výběru dodavatele 
„Rekonstrukce komunikací pro pěší ve měs-
tě Židlochovice – II. etapa“ a ukládá realizo-
vat výběrové řízení.

–

–

–

<

<

<

<

<

Informace praktických lékařů k očkování proti nemoci COVID-19

MUDr. Slavomír Šmíd oznamuje:
Ve čtvrtek 11. listopadu v době od 10:00 do 14:00 hodin 
budeme provádět přeočkování III. dávkou osobám, kterým 
uplynulo od II. dávky minimálně 6 měsíců. Očkovací vakcí-
nou je Pfi zer a Moderna.
Pro dosud neočkované zájemce je k dispozici jednodávková 
vakcína Johnson.
Očkování bude možné i pro zájemce, kteří nejsou našimi 
pacienty, a to bez předchozího objednání. 

MUDr. Petr Prokop oznamuje:
Očkování proti onemocnění COVID-19 budeme aplikovat na 
přelomu listopadu a prosince 2021. Naše pacienty budeme 
kontaktovat telefonicky.

MUDr. Tomáš Hill oznamuje:
Žádáme pacienty, aby se důsledně objednávali k vyšetřením 
v ordinaci. Jen tak můžeme předcházet setkání pacientů 
s respiračními infekty a naopak chronicky nemocných lidí 
bez akutní infekce. Všechny prosíme o trpělivost a děkujeme, 
že s námi spolupracují v tak opětovně těžké době.
Od 8. listopadu začínáme očkovat opět proti nemoci COVID-
19, a to jak nové očkování, tak aplikace posilující III. dávky. Je 
třeba se předem nahlásit a domluvit termín očkování u nás 
v ambulanci. Potřebné aktuální informace jsou na našem 
webu www.hill-ambulance.cz. Probíhá rovněž očkování 
proti sezónní chřipce.

S ohledem na současnou situaci, související s narůstajícími pozitivními případy nákazy COVID-19, otiskujeme oznámení lékařů 
ordinujících v našem městě.
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V rámci poradenství poskytujeme lidem 
základní a odborné poradenství ve všech život-
ních situacích, které je mohou potkat.

Pomáháme zprostředkovat fi nančního 
poradce, podporu psychologa či etopeda, a 
to osobám pečujícím, osobám se zdravotním 
postižením nebo duševním onemocněním, 
pozůstalým, obětem trestných činů a domácí-
ho násilí, klientům a rodinám osob, kterým je 
diagnostikována demence, nebo i profesionál-
ním pěstounům.

Mezi nabízené aktivity patří terapie, tvoření 
a zpívánky pro děti, doučování školáků, kurz 
háčkování, nově otevřený kurz arteterapie, ale 
i cvičení pro seniory.

Největší zájem je o služby pro seniory: cvi-
čení paměti i těla, ale i pro děti a rodiny – zde 
velkou měrou přispívají svými službami psy-
cholog a etoped. Psycholog se zaměřuje na 
děti i dospělé, kteří potřebují odbornou radu 
a vedení v některé z oblastí svého života. Eto-
ped se zaměřuje na děti ve školním věku, ale 
není výjimkou, že zde najde podporu a pomoc 
i dospělý člověk. Na přítomnost psychologa 

>> pokračování ze strany 3

Komunitní centrum: Nejvyužívanější je poradenství psychologa a etopeda

a etopeda v našem centru jsme právem pyš-
ní, v rámci projektu EU do konce roku 2022 
poskytují své služby zcela zdarma.

Do budoucna bychom rádi nabídli více 
služeb pro dospělé, aby i oni u nás našli nejen 
pomoc v případě nepříznivé životní situace, ale 
i to, co je baví. Proto od listopadu 2021 oteví-
ráme například kurz arteterapie, který je určen 
dospělým a dává jim možnost se na dvě hodi-
ny týdně zastavit, opečovat svou duši a třeba se 
o sobě něco dozvědět.

Nabídky poradenství a dalších aktivit využí-
vají hlavně senioři, děti a rodiny ze Židlochovic 
a Hrušovan.

V KC pracují tři pracovnice. Vedoucí KC, 
která zajišťuje propagaci, komunikaci s městem 
i ostatními institucemi, je účastna komunitní-
ho plánování sociálních služeb, ale zároveň se 
denně potkává s klienty a zájemci o kroužky.

Sociální pracovnice má na starosti veškeré 
úkony spojené s poradenstvím pro osoby, jež si 
přijdou pro radu, má na starosti zřízení a pro-
voz tísňových tlačítek, je schopna řešit materi-
ální pomoc rodinám v nepříznivé situaci.

Druhá sociální pracovnice se zaměřuje na 
rodinou politiku z Židlochovicích a okolí a 

dobrovolnictví, vede kroužky pro děti a komu-
nikuje s klienty.

Komunitní bazárek byl otevřen v polovině 
minulého roku. Je určen všem, kteří za rozum-
né peníze chtějí nakoupit často velmi kvalitní 
oblečení, i těm, jež si uvědomují environmen-
tální stopu, kterou zanechává módní průmysl 
na této Zemi. Ale i těm, kteří ve fi nanční tísni 
mohou ve spolupráci s Komunitním centrem 
nebo sociálním odborem získat oblečení a 
obuv zcela zdarma.

Pokud máte stále pěkné oblečení nebo obuv, 
které už nevyužijete, budeme velmi rádi, pokud 
toto oblečení darujete do našeho bazárku, a to 
kdykoli v jeho otevírací době nebo každý den 
od pondělí do pátku do Komunitního centra, 
kde jej zaměstnanci převezmou a předají dál.

Nová otevírací doba:
Pondělí 8:00–12:00 12:30–16:00
Úterý 8:00–12:00
Středa 8:00–12:00 12:30–16:00
Čtvrtek 8:00–12:00
Pátek 8:00–12:00

Adresa: Komenského 38 (ve dvoře)

Žáci základní školy na Dni přírodních věd v brněnské zoo

Poslední zářijový týden se zájemci ze 7. a 
8. ročníku ZŠ Židlochovice zúčastnili Dne pří-
rodních věd v Zoo Brno. Devátý ročník příro-
dovědné soutěže tentokrát nesl podtitul Kdo 
bzučí, je medvěd. Stejně tak jako jsme si lámali 
hlavu nad významem tématu soutěže, záludná 
byla i jednotlivá stanoviště s informacemi ze 
světa fyziky, chemie a přírodopisu. Naši žáci se 
však nenechali zastrašit a vybojovali v kategorii 
8. a 9. tříd krásné 26. a 46. místo z celkově 57 
zúčastněných družstev základních škol. 

V kategorii 6. a 7. tříd se naše soutěžní 
družstva umístila na 18. a 36. místě ze 42 zapo-
jených družstev. Celý soutěžní den však nejlépe 
přiblíží pohled zúčastněných žáků, proto se na 
něj můžeme podívat jejich očima.

Eliška Halbichová
učitelka ZŠ Židlochovice

Po návratu spokojeni a s úsměvem / foto: archiv školy

Den přírodních věd pro mě byla zajíma-
vá zkušenost. Já osobně jsem si ho užila. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových infor-
mací a ověřili jsme si, kolik si jich dokážeme 
zapamatovat. Někdy bylo těžké udržet 
pozornost, ale snažili jsme se, abychom 
zvládli co nejlépe odpovědět. Součástí 
programu byla chemická show, která byla 
podle mě naprosto skvělá. Nakonec jsme 
si mohli projít celou zoo, ale všichni jsme 
chtěli být co nejdříve doma.

Anna Bukovinová, žákyně 8. ročníku

Do zoo jsme vyrazili časně ráno ze židlochovického nádraží. Po příjezdu jsme se zapsali do 
soutěže a dostali milé průvodkyně. Než jsme začali plnit úkoly, šli jsme se podívat na levhartí 
mláďata. 

První stanoviště bylo u medvěda, jmenovalo se Šelmy. Po desetiminutovém výkladu na sta-
novišti jsme se přesunuli na stanoviště s otázkami, které jsme řešili v týmu. Na druhém stano-
višti bylo povídání o vlnění. Třetí stanoviště se týkalo opylovačů a čtvrté, nejtěžší stanoviště, 
bylo zaměřeno na vodní svět. Pak jsme se šli podívat na prezentaci chemických reakcí. Ta zača-
la pokusy se sírou a na závěr dokonce létala i popelnice. 

A to byl pro nás už konec soutěže. Šli jsme se naobědvat. Potom už jsme si chodili po zoo 
sami a dívali jsme se na zvířata, která jsme ještě neviděli. Byl to krásný den, všichni z našeho 
týmu jsme si ho moc užili, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a podívali jsme se po dlouhé 
době do zoo.  Alžběta Hasoňová, žákyně 7. ročníku
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Robotika, badatelství, podnikavost: 
Nové obory ve výuce základní školy probouzejí v dětech samostatné myšlení
a kreativitu

V den, kdy se otevíral pavilon přírodních 
věd naší základní školy, jsem se potkal s řadou 
rodičů, kteří se podivovali nad tím, co všech-
no děláme s našimi žáky v rámci vyučování. 
Výroky jako „To jsme vůbec netušili… To je 
úžasné, zajímavé… A opravdu tohle dělají děti? 
Já bych chtěl chodit k vám do školy…“ byly prv-
ním impulsem, který mě přiměl napsat tento 
článek.

Dalším impulsem pak byla porada vedení, 
na které jsme hodnotili průběh Dne otevře-
ných dveří, kdy mi i další kolegové potvrdili, 
že obdobné pochvaly slyšeli i oni. Když jsem 
jim citoval výrok jednoho tatínka: „…ten náš 
se vůbec nepochlubil, že něco takového dělá ve 
škole,“ komentovala to paní zástupkyně slovy: 
„Proč by o tom doma mluvil, když si myslí, že to 
je běžné ve všech školách. Vždyť do žádné jiné 
nechodil!“

A tak jsme si řekli, že dáme o škole pořád-
ně vědět sérií článků o tom, co děláme, co nás 
trápí, co nám dělá radost, a tak vůbec, jak jde 
u nás ve škole život.

Mnozí z vás jistě zaregistrovali, že se naše 
základní škola bude od 1. ledna 2022 slučovat 
s mateřskou školou, a tak mi dovolte několik 
rekapitulujících údajů.

Škola má v současné době 921 žáků, kteří 
jsou ze 13 obcí, včetně Židlochovic. Ve škole 
pracuje 107 pedagogických pracovníků, z nichž 
je 67 učitelů, 29 asistentů pedagoga, šest vycho-
vatelek, dva psychologové a tři speciální peda-
gogové. O chod školy se stará 26 zaměstnanců, 
kteří mají na starosti ekonomiku, úklid, údržbu 
a stravování.

Po sloučení se školkou se rozrosteme o dal-
ších 30 zaměstnanců a o 145 dětí.

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel základní školy

Mojí vizí je nastartovat systém, v němž 
budou děti cítit odpovědnost za svoje vzdělá-
ní, budou se chtít vzdělávat, budou si vzájemně 
při vzdělávání pomáhat, naučí se spolupraco-
vat a nebude je zajímat jen, jaké mají známky, 
ale hlavně to, jestli něco umí. Po svém nástupu 
do školy jsem zjistil, že ve škole pracuje řada 
pedagogických pracovníků, kteří jsou stejně 
názorově naladěni, a navíc tento směr rozvoje 
školy podporuje i zřizovatel školy, město Žid-
lochovice.

A tak jsme od prvního ročníku začali pra-
covat podle programu „Začít spolu“, v jehož 
rámci učíme děti samostatně myslet. Chceme, 
aby naši žáci dokázali spolupracovat, naučili se 
převzít zodpovědnost za sebe a svoji práci a aby 
totéž respektovali u ostatních. Proto neváháme 
do výuky zařazovat celou řadu netradičních 

Výuka vědních předmětů v novém pavilonu / foto: I. Zehl

postupů. Například ve 4. a 5. ročníku dostaly 
paní učitelky k dispozici volnou hodinu, kte-
rou mohou využít dle potřeby žáků své třídy, 
v 6. ročníku jsme zase zavedli povinnou výuku 
badatelství, jejímž cílem je učit děti vnímat pří-
rodu jako celek. Žáky zde vedeme k tomu, aby 
si kladli otázky „proč?“ a hledali na ně nejen 
odpovědi, ale i důkazy, které by odpovědi pod-
pořily. 

Celou docházkou od 1. do 9. ročníku se pak 
prolíná robotika, programování a užívání sou-
časných technologií. A to zdaleka není všech-
no! Další oblastí, které se věnujeme, je rozvoj 
dětské podnikavosti. Je to příležitost podporo-
vat u žáků kreativitu, učit je vyhledávat potřeby 
a nebát se příležitostí a výzev.

Jsme rádi, že jsme do výuky anglického jazy-
ka získali rodilé mluvčí, takže máme to nejlepší 
zázemí pro výuku dětí nadaných na studium 
cizích jazyků. Ale nezapomínáme ani na děti, 
které potřebují při svém vzdělávání pomocnou 
ruku. Tu jim podává každý den tým zkušených 
asistentů pedagoga, speciálních pedagogů a 
psychologů.

Jsem rád, že se nám daří také spolupráce 
s řadou vzdělávacích institucí z Brna, jako 
například s pedagogickou fakultou, s environ-
mentálním střediskem Lipka, se střediskem 
volného času Lužánky, a nyní i to, že jsme se 
mohli ve spolupráci s Jihomoravským centrem 
pro mezinárodní mobilitu zapojit do projektu 
podpory nadaných dětí. 

A dalším naším plánem je spuštění vlastního 
videokanálu!

Vážení čtenáři, o všech těchto oblastech se 
budete postupně dozvídat podrobněji v Židlo-
chovickém zpravodaji v příštích číslech. Dou-
fám, že vás články o naší škole zaujmou a že je 
budete rádi číst.

Hodiny probíhají i na venkovních terasách pavilonu / foto: I. Zehl



Den vzniku Československa s Tomášem Garriguem Masarykem

Trochu v utajení, jak bývalo u vrcholných politiků obvyklé, se odehrála návštěva prvního československého prezi-
denta Tomáše Garrigua Masaryka na židlochovickém zámku v Den vzniku samostatného českého státu,  ve čtvrtek 
28. října.

Hodinu po poledni projela městem histo-
rická kolona vozů Tatra 12 a Tatra 75, dopro-
vázená vojenskou jednotkou a četnictvem, 
aby posléze zamířila k hlavní bráně židlocho-
vického zámku.

Tam za nástupu čestné jednotky, krojovaných 
sokolů z Telnice i ze Židlochovic a místních 
obyvatel v kroji (KANAVA) vystoupil z vozu 
sám první československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk.

Po krátkém odpočinku v prezidenstkém 
aparmá promluvil před zámkem k lidu, aby 
za chvíli pokračoval v jízdě dál přes Nosislav a 
Velké Němčice, kde do vozu přisedla jeho dcera 
Alice. Společně pak dorazili až do  Hustopeč.

Takhle nějak to mohlo vypadat, když prezi-
dent Masaryk  v letech 1924, 1928, 1929, 1930, 
1931 a 1933 přijížděl na židlochovický zámek. 
Rekonstrukci události návštěvy jižní Moravy 
prvním prezidentem uspořádal  ke Dni vzniku 
samostatného Československa  Spolek přátel 
T. G. Masaryka. 

Role Masaryka se ujal Vítězslav Čermák 
z Hustopeč, kde nápad na vzpomínkovou jízdu 
vznikl. 

 „Obdivuji jeho ušlechtilost, mravnost ducha. 
To, že dokázal být vzorem, a ukazoval, jak by se 
lidé měli chovat. Měl velké charisma a dokázal 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

T. G. Masaryk těsně po příjezdu s čestnou jednotkou / foto: V. Funk

si získat většinu národa. To je něco, co v dneš-
ní době v naší zemi chybí. Doufejme, že se brzy 
objeví někdo další, kdo dokáže takhle lidi stme-
lit.“ (zdroj: www.hustopeče.cz)

Věříme, že tato akce nebyla poslední a že se 
s naším prvním prezidentem v Židlochovicích 
opět setkáme.

V předzámčí po pravé straně budovy zámku 
se nachází památník pobytů prvního preziden-

ta. Jde o velký kámen s popisem let, v nichž pre-
zident do Židlochovic přijížděl. Kámen slouží 
jako vzpomínkové místo, kde ke dni narození a 
dni úmrtí probíhá pietní akt s položením kvě-
tiny.

Památník Vzniku samostatného českoslo-
venského státu, který si připomínáme 28. října, 
je umístěn v zámeckém parku při zadní cestě 
pod vzrostou lípou.    

J. Vitula a T. Šenkyřík u pomníku vzniku republiky / foto: L. Betášová Kámen upomínající na pobyty T. G. Masaryka a KANAVA / foto: V. Funk

pozvánka

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Židlochovice Vás srdečně zve na 

SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLADÝCH VÍN
V kostele Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích, ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 16:30 hodin.
Všichni vinaři si mohou nechat posvětit svá vína.

Po posvěcení můžete tato vína ochutnat ve stodole Komunitního centra od 17:00 do 20:00 hodin.
Vstupné 100 Kč (degustace a skleničky) | Děti vstup zdarma | Občerstvení zajištěno.
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Nabídka knihovny pro nadcházející dlouhé večery / foto: I Zichová
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Koláč pro hospic: Výtěžek sbírky

Letošní výtěžek ze sbírky Koláč pro hospic 
v Židlochovicích činil 30 410 Kč z kasičky 
a z platebního terminálu 250 Kč. Celkový 
letošní výtěžek sbírky zajišťované Oblastní 
charitou Rajhrad činí 287 918 Kč.

Z výtěžku pořídíme zdravotnické pomůcky 
a prostředky a dále potřebné vybavení pro lůž-
kový i mobilní hospic, díky kterému se u nás 
pacienti cítí komfortně a v bezpečí. I díky 
vám můžeme nadále pečovat o nevyléčitelně 
nemocné komplexně, s důrazem na individu-
alitu. 

Moc děkujeme za pomoc, které si velice 
vážíme!

Ing. Jana Janoutová
Oblastní charita Rajhrad

CO JE HOSPICOVÁ PÉČE CHARITY
Diecézní charita Brno nabízí hospicové služby po celém Jihomoravském kraji a v části Vysoči-

ny. Speciální hospicový tým se o své klienty stará přímo v jejich domácnostech nebo v lůžkovém 
zařízení v Rajhradě. Umírající tak mohou prožít poslední chvíle života v klidu, ve svém prostředí 
a obklopeni těmi nejbližšími.

Stánek pro sbírku Koláč pro hospic je Židlochovickým už důvěrně znám / foto: archiv města

Šestého října proběhla v ulicích měst po celém Jihomoravském kraji a v části Vysočiny sbírka Koláč pro hospic, kterou pořádá 
Diecézní charita Brno. Od ranních hodin tak lidé získávali informace o hospicové péči a za dobrovolný příspěvek lahodný 
koláč. Cílem akce je seznámit veřejnost s úlohou hospice a podpořit charitní péči o umírající. Koláček je pak symbolickým při-
pomenutím laskavé péče, kterou nevyléčitelně nemocní v hospici získají.  V Židlochovicích jsme přispívali do kasičky Oblastní 
charity Rajhrad, která sbírku v našem městě zajišťuje.

Knihovna se rozrůstá nejen o knižní novinky, ale také o další stolní hry

Tak už jste si v naší knihovně půjčili něk-
terou z nich? Že ne? No není divu, však taky 
přes léto není jejich sezóna. Nadcházející 
dlouhé podzimní a zimní večery jim však jis-
tě poskytnou tu správnou šanci opustit poli-
ce knihovny a vydat se k vám domů. 

Za posledního půl roku knihovna zdvoj-
násobila jejich počet a vy si tak můžete vybí-
rat z nabídky téměř 70 her pro děti od 3 nebo 
od 6 let. A dále také z těch pro celou rodinu, 
mezi kterými většinou najdete hry vzdělávací, 
karetní a strategické. Postupně k nim brzy při-
bydou další – prostě pro každého něco. Možná 
vás bude zajímat, které konkrétní tituly vedou 
náš pomyslný žebříček oblíbenosti: na prvním 
místě jsou to Osadníci z Katanu Junior a hned 
za nimi Příroda v kostce. Velkou konkurenci 
jim ovšem dělají interaktivní mluvící knihy 
z edice Kouzelné čtení. Taky tuto řadu máme 
v úmyslu do budoucna rozšiřovat.

Stolní hry si můžete díky našemu novému 
katalogu vybrat a zarezervovat i na dálku. Jed-
nou z možností je vypsat do okénka v katalogu 
heslo „hry“ a v nabídce záložky HLEDAT zvolit 
„pouze stolní hry“. I nadále zůstávají v platnos-

Iva Zichová
městská knihovna

ti podmínky pro jejich půjčování. Znamená to 
např., že je jejich půjčování podmíněné plat-
nou registrací a termínem vrácení do jednoho 
měsíce bez možnosti prodloužení. Při jejich 
vracení je nutné počítat s tím, že budou všech-
ny komponenty za vaší přítomnosti přepočítá-
ny a to přece jen nějakou chvilku trvá.

www.rajhrad.charita.cz
účet: 4060027991/6800

Ať už si jen chcete zkrátit dlouhou chvilku, 
utužit rodinný kolektiv, odreagovat se po nároč-
ném dni, či rozvíjet u dětí logické uvažování, 
věříme, že vám naše nabídka přijde vhod.



LiStOVáNí si v Židlochovicích našlo své nadšené příznivce.
Připojte se a přijďte na představení s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným.

Iva Zichová  
Městská knihovna

Projekt, při kterém na jevišti ožívají knihy 
nejrůznějších žánrů, se poprvé představil i žid-
lochovické veřejnosti, a to hned ve dvou před-
staveních – pro školáky i dospělé. Návštěvníci 
LiStOVání se dostavili v sobotním podvečeru 
16. října ve velkém počtu na čtení románu 
Špeky s otázkou v hlavě, jak se může vměstnat 
celá kniha do pouhopouhé hodiny. A že to jde, 
o tom je přesvědčili hlavní protagonisté obou 
představení, člen Jihočeského divadla Pavel 
Oubram a herečka Věra Hollá. Jinak také velcí 
obdivovatelé knih a čtení, kteří stáli společně 
se svým spolužákem Lukášem Hejlíkem v roce 
2003 u zrodu LiStOVání.

V odpoledním představení pro děti Pacha-
telé dobrých skutků se naplno projevil laskavý 
humor autora předlohy, spisovatele Miloše 
Kratochvíla, i skvělé herecké výkony. A tak se 
ani nemůžeme divit, že prvotní cíl, který si dal 
projekt LiStOVáNí, tedy pobídnout ke čtení, 
se podařilo zcela naplnit: hned při pondělním 
půjčování Městské knihovny Židlochovice byly 
všechny další díly „Pachatelů“ rozebrány dětmi 
k domácí četbě.

Spokojení návštěvníci obou scénických čte-
ní se shodli na tom, že by byla škoda, kdyby 
zůstalo jen u jediného představení. Zveme vás 
proto už nyní na čtvrtek 2. prosince na listová-
ní knihou Markéty Hejkalové U nás v Evropě. 
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Během jedné hodiny navštívíte s modrožlutým 
moderátorem Lukášem Hejlíkem země EU, 
seznámíte se s vybranými deseti evropskými 
tatínky, které ztvární Alan Novotný, člen Měst-
ského divadla Brno. Společně vám připraví 
hutný euroguláš. Těšte se na velkou divadelní 
kuchařskou show.

Kvůli vládním opatřením může docházet ke 
změnám v termínu či místu konání. Sledujte 
prosím aktuální informace na FB, městských 
webových stránkách, hlášení rozhlasu a vývěs-
kách. Děkujeme za pochopení.

Lodičky se svíčkami jako vzpomínka na padlé sokoly / foto: V. Kotrc

Od násilné likvidace Sokola uplynulo 80 let

Již tři roky je 8. říjen zapsaný do kalendáře 
významných dnů ČR jako Památný den sokol-
stva. Právě v noci ze 7. na 8. října 1941 nacisté 
zahájili takzvanou Akci Sokol, během níž zatkli 
přes tisíc čelních představitelů Sokola a převez-
li je do koncentračních táborů. Většina z nich 
válku nepřežila. Následoval úplný zákaz čin-
nosti a zabavení veškerého sokolského majet-
ku. Nacisté se tak rozhodli vypořádat s organi-
zací, kterou považovali za velmi nebezpečnou. 
Sokolové totiž tvořili páteř domácího odboje. 
Ti, kteří unikli říjnovému zatýkání, pak poskyt-
li pomoc a zázemí parašutistům, kteří měli za 
úkol zlikvidovat Reinharda Heydricha. 

Židlochovičtí sokolové si tento den již po 
čtvrté připomněli zapojením do celorepubliko-
vé akce Večer sokolských světel. Jeho smyslem 
je připomenout všechny sokoly, kteří položili 
svůj život během nacistické okupace. Společ-
ně s dětmi jsme poslali lodičky se svíčkami po 
Svratce a k pamětní desce u sokolovny jsme 
položili kytici. 

Eva Kadlecová
T. J. Sokol Židlochovice

Říjnové LiStOVáNí: z odpoledního pořadu pro děti / foto: I. Zichová

LiStOVáNí: U nás v Evropě

Knihou listují:
Lukáš Hejlík a Alan Novotný

čtvrtek 2. prosince v 17:00 hodin
sál v přízemí Robertovy vily

Vstupné: 80 Kč
předprodej v Informačním centru

a v městské knihovně



Kateřina Klášterecká: Svatým se může stát každý

Jedu pozdě, cesta z Brna je teď na konci říj-
na kvůli opravám komplikovaná. Noha plyn 
ale jen tak šimrá, nejen kvůli radarům, ale 
účel téhle cesty mi pokaždé připomene naše 
limity.

Jsem na místě, blikám, brzdím vedle Kat-
čina auta. Katka něco vyndává z kufru do 
bedny na zemi. Linoryty.  

„Jedu pozdě, promiň.“ „Nevadí, ahoj.“ „Co to 
je?“ „To bude kalendář. Svaté ženy. Byla jsem 
u faráře, aby mi to požehnal… Jedeme?“ Bednu 
s linoryty dává za vrata, nasedá, vyrážíme. 

Jedeme na onkologii na „Žluťáku“, na jedno 
z posledních Katčiných ozařování.

„Řekni mi o tom kalendáři víc. Proč svaté 
ženy, proč kalendář?“ 

Tentokrát se zdržení na cestě hodí, máme víc 
času, abychom mohly začít od začátku…

Máme od tebe jeden linoryt doma, Katko, 
takový menší 10 x 10 cm, vánoční výjev s Bet-
lémskou hvězdou. A asi i ostatní Židlochová-
ci mohli Tvoji práci vidět v podobě portrétu 
Václava Havla u Havlova srdce, památníčku 
u řeky; nebo v Bystré Židli, kde jsi trefně a 
vtipně ztvárnila majitelku a zaměstnankyni 
jako Bystroušku, elegantní lišku u sklen-
ky vína. Linoryt je očividně Tvoje oblíbená 
výtvarná technika a myslím, že Tě mohla 
ovlivnit i práce v sociálně terapeutické dílně 
V růžovém sadu, je to tak?

Tak trochu se to práce týká, ale jinak. Lino 
není dřevo. K linorytům jsem se dostala na 
mateřské dovolené s Matouškem, třetím 
synem. Sedmým rokem na rodičovské 
dovolené jsem byla celkem frustrovaná 
z rutiny a jednotvárnosti. Kromě péče o rodinu 
jsem toužila po kreativní činnosti, která mi už 
dlouho chyběla a naplňovala by mě. Zpočátku 
jsem na lino vyrývala malé obrázky – „péeq a“, 
zvířátka apod. Kouzlo, když ten rozrýpaný 
kousek lina prošel barvou a lisem, mě naprosto 
uchvátilo. Fascinovalo mě, že i nedokonalost 
na linu se při tisku projeví jako záměr. Taková 
zkratka k umění. Navíc ta činnost rytí, 
odrývání z lina-matice mi poskytla příležitost 
k přemýšlení, odpočinku i k seberealizaci. 
V hlavě se mi pomalu rodil nápad na větší 
projekt, a tak mi kamarádka, výtvarnice Jana 
Pešková, poskytla použité linoleum z jejich 
starého bytu, nabroušená rydla i lis.

Tím větším projektem se asi dostáváme ke 
kalendáři světic. Nevím, jak čtenáři Zpravo-
daje, ale já jich z hlavy moc neznám. Vybavím 
si Ludmilu, babičku svatého Václava, Anežku 
Českou, nejmladší dceru českého krále Pře-
mysla Otakara I., Lucii, která si vyloupla oči 
na důkaz mravní čistoty a zaslíbení Bohu, 
pak husovickou rodačku, blahoslavenou 
Marii Restituu, patronku kostela na Lesné, a 
tím končím.

Mně se vždycky moc líbily ikony svatých, ale 
nikdy bych si netroufl a do tak složité techniky, 

Jana Musilová
Židlochovice

Kateřina Klášterecká při práci / foto: J. Musilová

10 Rozhovor MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

která se navíc řídí přesnými pravidly. Někde 
vzadu v hlavě mě pořád tlačila myšlenka vyob-
razit je nějak netradičně, přiblížit je dnešním 
lidem tak, aby nepůsobily jako něco, co je 
z dávné minulosti, mrtvé a těžko uvěřitelné. 
Vybrala jsem si ženy, protože jsem tušila, že 
se mě bude jejich příběh více dotýkat a mohu 
se s nimi, alespoň částečně, ztotožnit. Chtěla 
jsem, aby si při pohledu na obraz divák uvě-
domil, že světice byla taky člověk a věděla, co 
to obnáší jím být. Svatým se může stát každý 
a i my se často nacházíme v situacích, kdy nás 
mohou světice inspirovat. Můžeme být pro 
druhého člověka světlem jako Lucie, učit se 
naslouchat Božímu slovu jako Marta, s láskou 
se věnovat vnoučatům jako Ludmila, oslavovat 
Boha hudbou jako Cecílie, milovat vlastní děti 
víc než sebe jako Jana Molla, projevit druhému 
člověku náklonnost jako Veronika, odevzdat 
své trápení Bohu jako Hedvika nebo se pokusit 
Mu důvěřovat jako Marie.

Nakonec sis tedy vybrala 12 žen, které 
Tobě i nám mohou, budeme-li chtít, předat 
svoji sílu a lásku. Předpokládám, že nápad 
na kalendář, jakožto nejlepší formu sdílení, 
se rodil postupně.

Ano. Na začátku byl vždycky příběh svaté 
ženy. Na každý měsíc v roce jsem vybrala jed-
nu, kterou si zrovna daný měsíc připomínáme 
a jejíž příběh mě něčím oslovil. Šlo o studium, 
navazování vztahu, zážitek, ke kterému bych 
se jinak nedopracovala. Téměř vždy jsem měla 
přesnou představu, jak by měl linoryt vypa-
dat, což mi způsobovalo tvořivý stres, jestli se 
podaří zachytit ten konkrétní obraz v hlavě, 
vypíchnout to důležité z příběhu. Neusilo-
vala jsem o perfektní technický výsledek, ale 
o zachycení podstaty té dané události, záznam 
nějakého momentu, který je pro svatou typic-

ký nebo zlomový. Ten proces mě moc bavil. 
V čase jsem ženy, až na dvě výjimky, přesunula 
do přítomnosti nějakým předmětem z dnešní 
doby. Na každém obraze je také jméno svaté 
ženy v českém či jiném jazyce nebo v nějaké 
indicii. Z linorytů se podařilo vytvořit nástěn-
ný kalendář na rok 2022. Každou svatou ženu 
v něm provází slovo z Bible a báseň brněnské-
ho básníka Radovana Voříška.

Pochopila jsem, že i Tobě, Katko, pomohl 
tvořivý proces právě na tomhle díle v nelehké 
životní situaci. A máš v plánu pomáhat dál.

V době, kdy jsem na kalendáři pracovala, 
onemocněla jsem rakovinou prsu a podstupo-
vala náročnou léčbu. Proto jsem se rozhodla 
polovinu výtěžku z prodeje věnovat neziskové 
organizaci Bellis (www.bellisky.cz), která se 
zaměřuje na pomoc a podporu žen v produk-
tivním věku, které procházejí léčbou spojenou 
s tímto nádorovým onemocněním. Budu moc 
ráda, pokud je podpoří i čtenáři koupí kalen-
dáře Svaté ženy.

Kalendář si můžete koupit osobně na TIC 
v Židlochovicích, v kavárně Bystrá Židle nebo 
objednat na e-mailu svate22zeny@gmail.com. 
Po domluvě je možné osobní předání nebo 
zaslání přes Zásilkovnu.

A pokud si čtenáři chtějí linoryty jen pro-
hlédnout, srdečně všechny zvu na jejich výsta-
vu do Komunitního centra, která se uskuteční 
21. listopadu. Po židlochovické vernisáži se 
obrazy přesunou do rajhradského kláštera, kde 
budou k vidění do konce roku.

„Pokud tvá práce
není proniknuta láskou,

je neužitečná.“
Matka Tereza

SVATÉ ŽENY
výstava linorytů Kateřiny Klášterecké

neděle 21. listopadu v 17:00 hodin
Komunitní centrum

Hudební doprovod:
Farní kapela Židlochovice
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Kopec se chvěje, kopec se třese. Zpráva o čtvrtém KUKU festivalu.

Je sobota 9. října dopoledne. Procházím přes 
židlochovické náměstí přeplněné lidmi, kteří 
touží po ovčím sýru, zvěřinové klobáse, prou-
těném košíku, lahvi medoviny, oranžovo-zele-
né dýni, pletených ponožkách… a je mi zima! 
„Jako vážně? Tohle jsem přece neobjednala!“ Do 
dvou hodin odpoledne ale ještě nějaká ta hodi-
na zbývá, a tak si kupuji dvě deci teplé medovi-
ny u sympatického fousatého pána z Nosislavi 
a mé kroky směřují dál a dál, až vystoupám 
kolem hřbitova k jurtě.

Výzdoba, cedule, stolky, stoly, lavičky, káva, 
čaj, jeden stánek plný krásných věcí… „A je to!“ 
Do kopce se začíná opírat popolední sluníčko. 
Přichází první návštěvníci… „Vítejte na čtvrtém 
ojedinělém benefi čním KUKU festivalu!“

Kolem jurty se hemží děti, rodiče, kama-
rádi, známí známých a všude je slyšet dětský 
smích a radostné výskání. Za ušitým látko-
vým kopečkem uprostřed paloučku najed-
nou vyskočí zajíček (malý, maličkatý, sotva na 
prst) a doprovází ho krásná do červena oděná 
panenka. „Kam, Karkulko malá, kam?“ ozývá 
se zanedlouho. A Radka Blatná, coby zajíček, 
Karkulka, maminka, babička, vlk a myslivec 
v jedné osobě předvádí neuvěřitelný herecký 
výkon a úžasně vtipné podání všem známé 
pohádky. Podzimní slunce příjemně hřeje. 

Malířský koutek, tvořící koutek, spousta zají-
mavých hravých zákoutí, stánek s ručně šitý-
mi oblečky a navíc společný stůl plný dobrot. 
Všichni vypadají spokojeně. Ale co to? Bum, 
bum, bum… Kopec se chvěje, zem se třese, lis-
ty na keřích a stromech všude okolo se třepetají 
v rytmu bubnů. To David Kopeček a dva další 
bubeníci hudebníci svolávají všechny přítom-

Markéta Mocková
Přírodní školka Výhonek

Benefi ční KUKU festival před jurtou / foto: M. Mocková

né na palouk na rytmohrátky. Bubnování na 
vlastní tělo, djembe, cajon i nejrůznější per-
kuse si mohou děti vyzkoušet. A je to pecka! 
Nikomu se nechce odevzdat nástroje a přestat 
bubnovat. Je to silnější než všechno ostatní, je 
to síla! Ale čas tlačí a pomalu začínají přilétat 
Vlaštovky…

„Vlaštovička lítá, lítá, povídá, že svítá,“ zní 
text jedné z lidových písní ve fantastickém 
příběhu o setkání vlaštovky a člověka v podá-
ní Lenky Filipové, Evy Kratochvílové a Mirky 
Vyplašilové z divadla Orba. Nesvítá, ještě ne, 
naopak slunce už je hodně nízko a kopcem se 
nese libý zvuk violoncella, houslí, kytary a tří 
omračujících a dechberoucích ženských hlasů. 
A je to opět zážitek pro všechny smysly.

Slunce pomalu mizí za obzorem, stánek 
s krásnými věcmi už to pomalu balí, lidé 

odchází a mně opět začíná být zima. Ale jen 
navenek, protože uvnitř mě hřeje úžasný pocit 
z nádherného podzimního slunečného odpo-
ledne. Děkujeme!

Opravdu z celého srdce děkujeme všem, kte-
ří se vyšplhali za námi na kopec. Díky všem 
účinkujícím i všem sponzorům, především vel-
ké díky městu Židlochovice za (nejen) fi nanční 
podporu. Děkujeme všem zúčastněným i nezú-
častněným, kteří přinesli domácí výrobky na 
náš společný stůl, a bistru Bystrá Židle, která 
též přispěla k blahu našich chuťových buněk. 
Díky za pomoc s přípravami i úklidem. Díky 
za úžasnou atmosféru, kterou jste vytvořili vy 
všichni. Zkrátka velké díky vám všem. Těšíme 
se na vás zase za rok!

Židlochovičtí lukostřelci excelovali na mistrovství České republiky

Hostýnské vrchy jsou opředeny mnoha 
pověstmi. Jejich krása a tajemství jsou tak 
magické, že se staly námětem pro mnoho 
básníků a spisovatelů. Je to naše nejvýznam-
nější poutní místo. Hostýnské vrchy jsou 
krásné po celý rok, ale nejvíce zřejmě na pod-
zim, kdy lesy hrají tisíci barev a listí na zemi 
tvoří ten nejkrásnější perský koberec.

V tomto malebném prostředí se odehráva-
lo letošní Mistrovství České republiky ve 3D 
lukostřelbě. Do dvoudenního závodu (25.–26. 
září), bylo přihlášeno 215 lukostřelkyň a luko-
střelců nejen z České republiky, ale i ze čtyř 
sousedních zemí: Polska, Slovenska, Maďarska 
a Rakouska.

Miroslav Ondrušík
Škola tradiční lukostřelby

Zleva: M. Ondrušík, D. Peška, Z. Pešková, M. Novotný / foto: L. Ševčíkpokračování na straně 13 >>



V Moravské Nové Vsi se zpívá a pije víno dál.
Vystoupení Ženského sboru a degustace vín Vinařství Ježková z Moravské Nové Vsi.

Zprávy o tornádu byly šokující a vzedmuly 
vlnu solidarity. Mnozí Židlochováci se zapo-
jili nejrůznějšími způsoby, malou troškou 
přispěly také charitativní dražby a prodeje 
v Bystré Židli. Škody zdaleka nejsou všechny 
napravené a některé ani zcela nahradit nejde. 
Pozitivní ale je, že díky této aktivitě jsme našli 
v Moravské Nové Vsi spoustu šikovných lidí, 
tedy v našem případě žen. A vznikl nápad 
uspořádat v Bystré Židli večer s folklorem a 
vínem. V sobotu 27. listopadu od 19 hodin 
zazpívá folklorní soubor, který výtěžek z dob-
rovolných příspěvků použije na obnovu kro-
jů zničených tornádem. Degustace vín paní 
Ježkové zase podpoří vinařství, které patřilo 
mezi ty nejvíce zasažené. 

ŽENSKÝ SBOR
Za vznikem ženského sboru v Moravské 

Nové Vsi můžeme hledat, tak trošku i pře-
kvapivě, muže. V Moravské Nové Vsi totiž 
měl a stále má velkou tradici mužský sbor 
a jeho členové se mohli vždy spolehnout na 
podporu a pomoc svých manželek. Ty ale 
přišly s myšlenkou, proč by se měli scházet 
jen muži.

Lásku k folkloru a lidové písni měly 
a rozhodly se udělat si také čas na zkoušky 
a vystoupení. Nyní má ženský sbor za sebou 
už dobrých 20 let činnosti a jejich vystoupení 
jsou ozdobou všech folklorních akcí pořáda-
ných v Moravské Nové Vsi.

A protože si sbor i přes poměrně krátkou 
dobu své existence dokázal získat srdce nejen 
posluchačů domácích, přijal už i pozvání 
na vystoupení „přespolní“. Ať už to bylo do 
Rakouska, na nejvýznamnější tuzemský folk-

Dagmar Kneslová
Židlochovice

lorní festival do Strážnice, na setkání žen-
ských sborů v Dolních Dunajovicích nebo 
k přípravě vánočního programu v Poslanec-
ké sněmovně Parlamentu ČR.

Základem repertoáru ženského sboru jsou 
písničky z domácí národopisné oblasti Pod-
luží, ale pod vedením umělecké vedoucí paní 
Jaroslavy Sečkářové sbor vyhledává také pís-
ničky méně známé i neznámé.

VINAŘSTVÍ JEŽKOVÁ 
– ochutnejte Dědova vína i méně známé slo-
venské odrůdy 

Rodinné vinařství se může pochlubit tra-
dicí sahající až do roku 1862. Obhospodařují 
9,5 ha vinic v systému integrované produkce 
vína v tratích Vinohrady a Stará hora. Jejich 
rukopis nejvíce vystihuje kolekce Dědova 
vína – hrozny pro toto víno zrály na starých 

keřích ve vinohradě vysázeném v roce 1932, 
který založil dědeček současné majitelky. Pěs-
tují klasické odrůdy, jako je Ryzlink vlašský, 
Sauvignon, Ryzlink rýnský, Pálava, Hibernal, 
Dornfelder a samozřejmě v Moravské Nové 
Vsi zrozený Cabernet Moravia. Jejich speci-
alitou jsou odrůdy vyšlechtěné na Slovensku, 
například Děvín, Váh, Noria, Dunaj a Nitra.

Degustace v Bystré Židli bude spojovat 
výklad paní Ježkové s bloky písní. Vstupné 
se na akci nevybírá – dobrovolné příspěvky 
sbor použije na obnovu krojů. Výdělek z pro-
daného vína putuje paní Ježkové. Počet míst 
v bistru je ale poměrně omezený, doporuču-
jeme si je rezervovat včas.

Z degustačních večerů v Bystré Židli / foto: D. Kneslová

oznámení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu 
Židlochovice vyhlašuje

nabídku pracovního místa: 

údržbář městského majetku, 
veřejných prostranství

a zeleně města.

Zájemci se mohou přihlásit
do 30. listopadu 2021. 

Bližší informace naleznete na 
internetových stránkách města

www.zidlochovice.cz v sekci Aktuality.

DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Neurologická ambulance
na poliklinice v Židlochovicích

oznamuje, že otevřela nově
dětskou neurologii.

Lze se objednat pomocí sms
na tel.: 730 415 123

nebo na emailu: 
detskaneuzidlochovice@seznam.cz.

PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Oznamujeme rodičům dětí 
narozených od června do listopadu 
2021, kteří by se rádi se svými dětmi 

zúčastnili slavnostního přivítání 
nových občánků našeho města, že je 

nutné se přihlásit nejpozději
do 15. listopadu 2021

v kanceláři matriky, Nádražní 750,
e-mail: tesarova@zidlochovice.cz.

Formulář žádosti k pozvání na 
slavnostní přijetí naleznete na 

internetových stránkách města
www.zidlochovice.cz.
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Večer s asijskou kulturou

V neděli 10. října se v Komunitním centru uskutečnil Večer s asijskou 
kulturou, jehož cílem bylo sblížení židlochovické komunity. Během této 
besedy jsme se toho od našich spoluobčanů dozvěděli spoustu o jejich 
kořenech – Vietnamu a Barmě, ale také jsme toho hodně ochutnali z 
lahodné a pestrobarevné vietnamské kuchyně, za což velice děkujeme 
Veronice Trang. 

Největším překvapením večera byla hojná účast (cca 80 besedníků), 
za kterou všem velmi děkujeme. V první části jsme s Verčou Trango-
vou a Huykem Tranem hovořili o vietnamské kultuře a zvycích, které 
vietnamské rodiny udržují i v zahraničí, ale i o tom, jak mladá genera-
ce život mezi dvěma kulturami vnímá. Druhá část byla věnovaná Bar-
mě, kde Sang Pi vyprávěl o Barmě, zvycích, stolování, sportu, ale také o 
složité politické situaci.

Jako kulturní vložku jsme měli tu čest vidět také všestrannost barm-
ského ošacení v praxi. V průběhu večera pak byly přichystané typické 
asijské suroviny k zakoupení a přípravě tradičních pokrmů doma. Jako 
pozornost jsme si domů mohli odnést také recept na závitky. Na samot-
ný závěr večera jsme ochutnali menu sestávající ze salátu s krevetovými 
lupínky, jarních závitků a smažených mořských plodů. Pro velký úspěch 
jsme tak uvažovali o uspořádání praktického workshopu vietnamské 
kuchyně, kde bychom se společně (a pod dohledem odborníků) přípra-
vu asijské kuchyně mohli naučit. 

Akci organizovalo Komunitní centrum a vietnamská komunita 
zastoupená Veronikou Trang. Za pěkný příspěvek a večer děkujeme 
také Huykovi Tranovi, Sangu Pi z komunity barmské a panu starostovi 
za Židlochovice. 

Bc. Mlada Richterová
Komunitní centrum

Z večeru s asijskou kulturou / foto: L. Betášová
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Židlochovičtí lukostřelci excelovali na mistrovství České republiky

My, lukostřelci ze Školy tradiční lukostřelby 
v Židlochovicích, jsme přijeli v sestavě Zuz-
ka Pešková, Martin Novotný, Ludvik Ševčík, 
Dalibor Peška, Jaroslav Wunch a moje malič-
kost Miroslav Ondrušík. Po příjezdu jsme se 
přivítali s kamarády, některé jsme neviděli celý 
rok. Následoval příjemný společenský večer, 
dlouho do noci jsme seděli v kruhu přátel a 
vyprávěli si zážitky. S ranním rozbřeskem jsme 
se začali chystat na nejtěžší závod celé sezóny. 
Nejprve závodnická snídaně – vajíčka, zeleni-
na, sýry a místní luxusní pečivo, poté si někteří 
dali rozcvičku a šli se rozstřílet na lukostřelnici. 
V 10:00 hodin ředitel závodu vyhlásil nástup. 
Dostali jsme poslední pokyny a vydali se na 
trať, která byla bezmála 3 km dlouhá, vedla 
kopcovitým terénem plným výmolů, strží, pře-
kážek, a bahna. 

Všichni se snažili podat co nejlepší výkon a 
bylo vidět, že po celý rok nezaháleli. V sobot-
ním závodě se střílely dva šípy na každý 3D terč, 
oba se stejným bodovým hodnocením. Skvělý 
střelec se pozná podle toho, že dokáže zasáh-
nout terč oběma ranami stejně dobře, je totiž 
velmi náročné udržet koncentraci. V terénu 
plném nerovností, kdy střelec musí zaujmout 
postoj například ve srázu, je to mnohdy složité 
a pro některé začínající lukostřelce jen těžko 
proveditelné. Přesně takový byl například 

terč číslo deset, dvě vydry sedící na spadeném 
kmenu buku. Střílelo se asi na 15 metrů a svah 
měl odhadem sklon 40 stupňů směrem dolů 
k vydrám. Už jen správně zaujmout střelec-
ký postoj na metě byl kumšt. Představte si, že 
máte pod nohama vlhkou a sypkou lesní zemi-
nu, listí, větvičky a kamínky, nohy vám ujíždě-
jí ze svahu a vy se musíte soustředit na jeden 
malinký bod na terči a v okamžiku výstřelu stát 
pevně. Druhé nejtěžší stanoviště bylo číslo jed-
na – maketa statného jelena, mírně z kopečka, 
kdy slunce bylo proti střelci a znesnadňovalo 
míření. Jelen byl ve vzdálenosti asi 35 metrů. 
Vzdálenosti si určuje pořadatel turnaje a nikdy 
nejsou střelci předem známé a je proti pravi-
dlům je jakkoli měřit. 

Jak se závod blížil ke konci, začala se pro-
jevovat únava a koncentrace se vytrácela. 
V 15 hodin se začali první lukostřelci vracet 
z trati do cíle. Body na bodovacích kartách 
nám byly sečteny a karty odevzdány organi-
zátorům. Dali jsme si skvělý oběd a čekali na 
výsledky sobotního kola. Naše želízko v ohni 
byla Zuzka a její tatínek Dalibor. Celý rok 
poctivě trénovali a na závodech během roku 
podávali výborné výsledky. Naše očekávání se 
potvrdilo. Zuzka v kategorii juniorů se umístila 
na průběžném druhém místě a rovněž Dalibor 
v kategorii dlouhých luků byl druhý. Martin se 
držel na pátém místě, Jarda obsadil první mís-
to a já jsem byl čtvrtý. Nic nebylo jisté a také 

nic nebylo ztraceno. Čekal nás ještě druhý den 
závodu, kdy se mohlo vše změnit. Do večera 
jsme ještě poseděli s kamarády u grilu a sdělo-
vali si zážitky z prvního kola.

Ráno nás povzbudily sluneční paprsky, kte-
ré nám dodaly tolik potřebnou energii. Ta je 
nesmírně důležitá na tak prestižních závodech. 
Nedělní kolo začalo dříve, už v 9:30 hodin jsme 
byli na trati. Tentokrát byly skupiny sestave-
ny podle předchozího umístění, takže střelci 
s blízkými bodovými výsledky se navzájem hlí-
dali a motivovali k lepším výkonům. Zde vítě-
zí pevné nervy. Pokud si lukostřelec neuhlídá 
psychiku, tak se může vše obrátit ve prospěch 
soupeře. No, abych to moc nenapínal, Zuzka 
přestřílela konkurenci a získala zlato, Dalibor 
udržel stříbro, Martin bojoval jako lev a vystří-
lel bronz. Jarda jako vždy udržel zlato. Ale i já 
jsem si velmi přál se umístit. V nedělním kole 
jsem se vložil do závodu naplno a rozhodl se 
bojovat až do konce. Cítil jsem se jako buldok, 
zakousnul se a už nepustil. Podařilo se mi pře-
střílet třetího i druhého a dosáhnout na stříbro 
v kategorii tradičních luků.

Byl to těžký a vyčerpávající závod, který pro-
věřil psychickou i fyzickou kondici všech luko-
střelců. Na závěr si dovolím malé klišé. Pokud 
opravdu chcete něčeho dosáhnout, makáte 
během roku, výsledky se dostaví. Je důležité se 
nevzdat.

>> pokračování ze strany 11



Turisté zamíříli kolem Loučky k Porta coeli

Na další výlet jsme vyrazili do podhůří 
Vysočiny do údolí říček Libochůvky a Louč-
ky (Bobrůvky). Za nádherného podzimního 
počasí jsme vystoupili v Řikoníně a malebnou 
krajinou pokračovali k Dolním Loučkám. Neo-
pomněli jsme si prohlédnout architektonickou 
památku v podobě železničního viaduktu prá-
vě v Dolních Loučkách.

Dolnoloučský viadukt o délce 282 m a maxi-
mální výšce 42 m se nachází v nové trati mezi 
Brnem a Havlíčkovým Brodem, o jejíž stavbě 
bylo rozhodnuto v roce 1938. Tehdejší projekt 
počítal s ocelovým viaduktem na betonových 
pilířích o šesti nebo sedmi polích. Budování 
prvního pilíře, tišnovské opěry, bylo zahájeno 
v září 1940. V létě 1941 však byla stavba pře-
rušena, neboť kvůli nedostatku oceli, jež byla 
primárně určena pro vojenské účely, musel 
být most přeprojektován na třináctiklenbový 
betonový viadukt, jehož líce pilířů jsou tvořeny 
žulovými kvádry. Stavba tratě byla obnovena 
v roce 1946, k zahájení prací na mostě u Dol-
ních Louček mělo dojít na jaře 1947. Kvůli 
nedostatku pracovních sil, cementu i žulových 
kvádrů požádal v září 1946 stavební dozorce 
Petr Havránek o změnu projektu. Místo nevy-
budovaných pilířů č. 7–12 měl být podle něj 
postaven dlouhý betonový oblouk, čímž by se 
výrazně ušetřilo. Doprava na trati byla slav-
nostně zahájena 20. prosince 1953.

Sestoupili jsme do údolí Loučky a pokračo-
vali po jejím levém břehu až do Předklášteří, 

Ing. Petr Válek
Klub turistů

kde jsme si prohlédli klášter Porta coeli. Je jedi-
ným fungujícím ženským cisterciáckým kláš-
terem v Česku.

Založení kláštera cisterciaček zvažova-
la Konstancie Uherská společně se svým 
manželem, králem Přemyslem Otakarem I. 
K realizaci této myšlenky však došlo až po 
Přemyslově smrti v roce 1230, vyjasněno bylo 
také umístění nového konventu – místo Prahy 
byl zvolen moravský Tišnov. Prvních 12 sester 
do klášterního provizoria zřejmě přišlo v roce 
1232. Jelikož se tak stalo v době, kdy ještě neby-
la dokončena stavba klášterních budov, traduje 
se, že sestry musely po nějakou dobu žít v pro-
vizorně zhotovených chatkách.

První písemná zmínka o klášteře pochází 
z roku 1233. Tišnovský klášter vzal do ochra-
ny papežského stolce papež Řehoř IX. se všemi 
statky a výsadami. Založení schválil a držení 
statků potvrdil už v roce 1235 listinou dato-
vanou 26. srpna v Perugii. Kromě Konstancie 
podpořili nový konvent také její synové, český 
král Václav I. a moravský markrabě Přemysl. 
Královna zde zřejmě dožila, zemřela roku 1240 
a byla také pochována ve zdejším presbyteriu – 
podobně jako markrabě Přemysl, který zemřel 
o rok dříve. Prohlédli jsme si rovněž nově ote-
vřený Klášterní pivovar a pak již pokračovali 
na tišnovské nádraží, kde jsme výlet zakončili.

Dolnoloučský viadukt je ve výšce 42 m nad zemí / foto: P. Válek

Advent začíná už na konci listopadu

Do adventního období vstoupíme v neděli 
28. listopadu. Potkáme se na nádvoří Komu-
nitního centra, abychom společně rozsvítili 
vánoční strom. Výškou se sice tomu původní-
mu nevyrovná, změnou prostředí však získá-
váme komfortní a hlavně klidný a bezpečný 
venkovní prostor k plnému vychutnání nastu-
pujícího vánoční období. Přijďte pobýt už od 
16 hodin a při punči, svařeném víně či kávě 
z nabídky oblíbeného Pine café s námi vyčkej-
te do 17 hodin, kdy se vánoční strom rozzáří. 
V programu vystoupí děti z mateřské školy 
a zazní hlasy mužáků s Ivo Farkašem.

Hned za týden, v neděli 5. 12., navštíví Židlo-
chovice Mikuláš doprovázený čertem a anděly. 

Milena Moudrá, Iva Zichová
Městské kulturní středisko

Taky vnímáte tu touhu po klidu? Po tom, aby věci měly zase svůj řád a předvánoční čas nás zahřál u srdce tak jako 
jiné roky? S nadějí, že se nám tohle přání vyplní, vám předkládáme následující adventní nabídku. Je sestavená 
převážně z venkovních aktivit a my doufáme, že vám umožní zastavit se na pěkné slovo s blízkými, připomenout 
si tradice a potěšit se z přítomné chvíle. 

Na cestu městem s několika zastávkami vyrazí 
v povoze taženém dvěma bílými koňmi už v 16 
hodin. Harmonogram trasy včas uveřejníme 
na Facebooku a na nástěnkách. 

Od 16 do 19 hodin bude zároveň otevřen 
areál Komunitního centra s nabídkou horkých 
nápojů. A kdo má pro strach uděláno, může 
sestoupit do samotného Pekla (jen pro tuto pří-
ležitost přichystaného ve sklepě staré radnice).

Pro děti, které by chtěly samy přijít v čertov-
ském převleku, připravujeme v 18:30 Pochod 
čertíků v nádvoří centra. 

Tradice předvánoční vesnice si připome-
neme v sobotu 11. prosince. Bývalo jen málo 
domácností, kde to v období Vánoc nezavonělo 
vařeným ovarem. Z důvodu přísných hygienic-
kých opatření vám nemůžeme zprostředkovat 
zabíjačku se vším všudy. Zveme vás tedy ales-
poň k nákupu a konzumaci pravých zabíjačko-

vých pochutin, a to od 9 do 16 hodin opět v are-
álu Komunitního centra. Mimo potravin zde 
naleznete také nabídku drobných řemeslných 
výrobků, posedět si budete moci ve stodole při 
kulise promítaných tematických fi lmů.

Tentýž den zveme všechny, kteří chtějí potě-
šit své srdce lahodnými tóny hudby, do kos-
tela Povýšení sv. Kříže, kde se vám od 17.00 
hod. představí s vánočním programem Mladí 
brněnští symfonikové.  

Betlémské světlo přinášející všem tolik 
potřebnou naději nám i letos předají skauti 
23. prosince ve stodole Komunitního centra a 
také při Hop hej koleda na Štědrý den v kos-
tele.

A protože by nebylo Vánoc bez betlému, 
bude na vás čekat Svatá rodina od poloviny 
prosince v Malé galerii RTIC. 

14 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



Za ptactvem v Židlochovicích: Strnad obecný – Emberiza citrinella

Strnad obecný je velký asi jako vrabec, má 
dlouhý ocas a malý kuželovitý zobák. Samec 
má peří sytě žluté na hlavě, hřbet a pláštík hně-
dé, černě čárkované, kostřec rudohnědý, na 
hrudi má olivově zelené a červenohnědé zbar-
vení. Samice je zbarvena méně výrazně: šeda-
vozeleně, s čárkovaným temenem, bez výrazné 
žluté barvy na hlavě. Mladí ptáci se podobají 
samici, strnad je pták ostražitý.

CHOVÁNÍ
Sedí na vyvýšených místech v korunách 

stromů, plotech nebo stožárech, které použí-
vá jako pozorovatelnu, odpočívá raději skrytě 
v houští. Často se pohybuje po zemi drobnými 
skoky. Rád se popelí v prachu, kde se zbavuje 
parazitů.

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí jednotlivě, teritoriálně a mono-

gamně. Hnízdí od dubna do srpna dvakrát až 
třikrát. Hnízdo staví pouze samice na zemi 
nebo těsně nad zemí. Hnízdo je ze suché trávy, 
stonků slámy, listí, kořínků a mechu, vystláno 
je jemnou trávou a chlupy. Snáší 3–5 výraz-
ně černě či fi alovohnědě čárkovaných nebo 
skrvnitých vajec. Délka sezení je 12–14 dnů, 
sedí většinou samice. Mláďata krmí oba rodi-
če, v případě druhé snůšky mohou i mláďata 

Pavel Trávníček
Židlochovice

z prvního hnízdění. Hnízdo opouštějí ve věku 
11–13 dní, pohlavní dospělost je jeden rok. 
V potravě je ve dvou třetinách rostlinná složka, 
semena kulturních rostlin a plevelů. Živočišná 
je rozhodující pro mláďata, v potravě na jaře 
jsou bezobratlí, hmyz, pavouci, žížaly a drobní 
měkkýši. Na podzim a v zimě semena trav, obi-
loviny. Potravu sbírá hlavně na zemi s jinými 
ptáky. Přikrmuje se i na krmítcích.

ROZŠÍŘENÍ
U nás je běžným, ale ubývajícím druhem. 

Hnízdí na celém území od nížin až po alpínské 
pásmo hor, nejvýše 1450 m n. m., Krkonoše a 
Jeseníky. U nás je to stálý pták, na našem území 
zimují strnadi z Estonska, Ruska a Finska.

Strnad obecný (Emberiza citrinella) / foto: P. Trávníček

Živá komunita: Mikrogranty s Českou spořitelnou

V létě letošního roku se mi naskytla 
možnost využít mikrogrant na 10.000 Kč 
z programu „Živá komunita“ od Nadace Via 
ve spolupráci s Českou spořitelnou. Tento 
program  je určen pro všechny aktivní lidi, 
kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí, 
budovat pozitivní sousedské vztahy a pomoci 
k soběstačnosti místního společenství. Cílem 
tohoto programu je především to, aby se lidé 
více zajímali o své okolí, a tím si také vytvářeli 
hlubší vztah ke krajině, která nás obklopuje, což 
je velmi důležité nejen pro nás, ale především 
pro budoucí generace.

Mikrogrant byl v tomto případě využit 
na zvelebení zarostlého prostoru na ulici 
Palackého. S přípravnými pracemi jsme se 
sousedy započali již na jaře letošního roku. 
Vysokou trávu jsme posekali a následně 
vysbírali odpadky, které se tam, soudě podle 
množství, hromadily několik let. Důležité také 
bylo odstranit přerostlý břečťan a zajistit ořez 
větví na stromech, které jsou součástí tohoto 
místa. Ve spolupráci s fi rmou Hortis a městem 
Židlochovice se pak pozemek připravil tak, aby 

Mgr. et Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Židlochovice

byla možná výsadba okrasných keřů, květin 
a mohla být vyseta na jedné části louka a na 
druhé části byl založen trávník. Až květnatá 
louka a trávník vyrostou, umístíme také 
lavičky. Vznikne nám tímto příjemné místo, 
kde mohou sousedé posedět a případně se 

také společně setkávat. Ulice Palackého je 
hojně využívaná turisty, kteří se tudy vydávají 
na Akátovou rozhlednu. I z tohoto důvodu 
bylo velmi důležité zvelebit tento prostor a 
nabídnout tak pohled lahodící oku při návštěvě 
této malé, klidné židlochovické ulice. 

Mikrogrant na zvelebení prostředí může využít každý / foto: redakce

PROSTŘEDÍ
Vyhledává zemědělskou krajinu, křoviny, 

okraje lesů. V Česku je jeho typickým prostře-
dím přechod mezi lesy a otevřenou krajinou, 
křovinaté meze, remízky, paseky, zavážky a 
areály průmyslových podniků. Vyhledává pásy 
křovin kolem silnic a železničních tratí.

ZPĚV
Zpívá z vyvýšených míst, zpěv tvoří zvučné 

cicicici-cíí, vábení sit-sit, cik-cik. Ozývá se již od 
února. Kromě zpěvu se ozývá hlasem znějícím 
jako cik cr cirrp. V různých částech světa se hla-
sy liší asi jako nářečí u lidí.

15Volný časwww.zidlochovice.cz
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Paralypomena – střípky – ze života Židlochovické hasičské župy II

RIVALITA – KAŽDODENNÍ FUNGOVÁNÍ
Nevraživosti vůči nově vzniknuvšímu čes-

kému hasičskému sboru lze vysledovat na 
radnici, resp. mezi jejím německým vede-
ním, i mezi samotnými německými hasiči. Ke 
každému uvedenému přikládám po jednom 
příkladu. Ještě v roce 1912 – v rámci předsta-
vení spolku na místní radnici a oznámení, že 
vchází v aktivní činnost – vedení sboru žádalo 
o vydání klíčů od pouličních hydrantů. Sta-
rosta, Josef Istl, posléze oznámil, že zastupi-
telstvo návrhu nevyhovělo s odůvodněním, že 
klíče jsou vlastnictvím německého hasičského 
sboru. I samotný německý sbor je odmítl pro-
půjčit. Z českého sboru pak zbrojíř, Emanuel 
Matoušek, pořídil klíče, staly se ale nákladem 
pro čs. sbor. Výsledkem nastíněných obstrukcí 
pak bylo používání sedmi pouličních hydrantů 
českými hasiči bez dalšího dotazování.

ANI PRVNÍ ZÁSAH PROTI OHNI
NEBYL BEZ PROBLÉMŮ

Historickým paradoxem je pak první zásah. 
Nastal právě v Národním domě, kde se vzňala 
vrata lednice, následně pak začala hořet celá 
střecha. Nejprve čs. hasiči vyčerpali vodu ze 
studní, teprve poté se napojili do obecního 
hydrantu u mostu. Němečtí kolegové se připo-
jili do hydrantu za svou zbrojnicí – místo do 
ohně se ale trefovali do českých hasičů. Výsled-
kem bylo, že hasiči českého sboru přerušili 
dodávku vody hasičům z německého sboru.

AKTIVITY ČESKÉHO SBORU
Místní pořádali, anebo se také účastnili akcí, 

které organizovala židlochovická župa. Vybí-
rám několik z nich:

návštěvy syna Jeho císařské výsosti arcivévo-
dy Bedřicha v Židlochovicích v roce 1913
každoročně slavnosti Božího Těla
pohřbů významných osobností, př. P. Tomá-
še Šilingra v Brně
oslav významných členů, např. oslavy zvole-
ní župního starosty, dr. H. Světlíka, zemským 
poslancem
žehnání stříkačky v Ivani
bohoslužby v den narození a jmenin Jeho 
Veličenstva císaře

OBDOBÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Členové sboru narukovali na frontu, jakáko-

liv činnost se oslabila na minimum. V rámci 
místní župy padlo doporučení, šlo spíše o sna-
hu aktivně vést výcvik dorostu, tedy chlapců ve 
věku 14–17 let. Župní starosta byl vězněn pro 
rusofi lství.

VZNIK REPUBLIKY, podzim 1918
Zemský národní výbor v Brně jmenoval 

MUDr. Hynka Světlíka za starostu hasičské 
župy a velitele Československého vojenského 
praporu pro židlochovický okres. Dostali za 
úkol obsadit železniční trať v úseku od Mod-

<

<

<

<

<

<

Mgr. et PhDr. Martin Hladký Ph.D.
kronikář města

řic do Zaječí. Shromažďovali zde vojíny, kteří 
se vraceli zpět domů. Také se starali o bezpeč-
nost.

SLAVNOSTNÍ PŘÍSAHA NOVĚ
VZNIKLÉHO VOJENSKÉHO PRAPORU

Konala se 8. listopadu 1918, v Židlochovi-
cích na náměstí. Podařilo se shromáždit 700 
vojínů (dle dalších zdrojů až 3000).

Nastala zde poněkud kuriózní situace – pří-
sahalo se na prapor židlochovických sokolů. 
Takovýto pevně organizovaný vojenský útvar, 
díky kterému byly obsazeny Hustopeče, Poho-
řelice, Drnholec a částečně i Znojmo, fungoval 
v letech 1918–1919. V druhém roce fungování 
došlo postupně k obnovování funkce vojenské-
ho pluku, a tím i byl vojenský prapor v židlo-
chovickém okresu rozpuštěn.

ORGANIZOVÁNÍ HASIČSTVA
od roku 1919

V roce 1919 nově vznikl Svaz dobrovolného 
hasičstva Československého, který měl pět čle-
nů – pro Čechy vznikla Česká zemská hasičská 
jednota, se sídlem v Praze, pro Moravu Morav-
ská zemská hasičská jednota, se sídlem v Brně, 
dále Slezsko, se sídlem v Opavě, Slovensko, se 
sídlem v Turčanském sv. Martině, a Karpat-
skou Rus, se sídlem v Užhorodě.

NĚMECKÉ HASIČSTVO
Od roku 1921 vznikla zaštiťující organizace 

– Německá říšská jednota pro hasičstvo a služ-
bu záchrannou. Byla vnitřně rozdělena do tří 
jednot – české, moravskoslezské a slovenské, ve 
kterých bylo soustředěno 150 žup s téměř 203 
tisíci členy.

ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
– Židlochovice

Výzva s požadavkem ke vzniku přišla z vrchu, 
z ústředí. MUDr. Hynek Světlík odepsal 
27. srpna 1920, kdy sice souhlasí se vznikem, 
ale založení spolku posouvá na pozdější dobu. 
„…dovolujeme si tímto Vám zdvořile sděliti, že 
jinak následkem rozháranosti velké našeho poli-
tického i veřejného života na zdejším okrese, jed-
nak následkem ohromné nadvýroby všelijakých 
tancovaček a slavností, jež všecky neděle zabíra-
jí, nebylo nám dosud možno v našem okrese při-
kročiti ku založení Čs. okresního spolku červené-
ho kříže pro okres Židlochovický. Doufáme však 
pevně, že nyní, kdy nastane ochlazení počasí 
i chuti ku zábavám, podaří se nám získati něk-
terou neděli, abychom ku založení této důležité 
instituce v našem okrese přikročiti mohli, kte-
rouž to okolnost dovolíme si pak oznámiti.“

Okresní spolek Československého červeného 
kříže pro okres Židlochovický se sídlem v Žid-
lochovicích byl založen 12. října 1920. Prvním 
předsedou se stal MUDr. Hynek Světlík.

(konec II. části)

Dobrovolní hasiči po II. světové válce, r. 1947
Nahoře uprostřed: Stiglic Václav

Horní řada zleva: Klein Vinc., Schmuck Antonín, Vintrlík František, Švestka Josef, Skála Antonín, Kotrla 
Pavel, Koláček Karel, Kozel, Králík Karel, Kratochvíl Josef, Kovář Jan, Hrnčíř Ladislav

Prostřední řada zleva: Balík Antonín, Moučková Josefa, Kolová, Koláčková Růžena, Kotrlová Jana, Chme-
lařová Johana, Hejlová Marie, Stieglicová Marie, Vlčková-Šléglová Slávka, Šnajnarová Kateřina

Spodní řada zleva: Schönwälder, Mocek, Šnajnar František, Skála František, Přichystal František, Kelbl 
Tomáš, Blažek Tomáš, Matoušek Ladislav, Šlégl Antonín, Polster Karel

Dole a zemi zleva: Šlégl z Háječku, Veselý Alois, Hejl Albín

oznámení

Myslivecký spolek Židlochovice oznamuje,
že v měsících listopad a prosinec 

proběhnou v oblasti Výhon
hony na drobnou zvěř.

Termíny: 
6. 11., 20. 11., 18. 12., 26. 12. 2021

Prosíme občany, aby se v čase 9:00–15:00 
hodin na Výhoně pohybovali se zvýšenou 

opatrností. Děkujeme.



17Volný čas: z historiewww.zidlochovice.cz

Jak se hospodařilo v Židlochovicích před bezmála dvěma stoletími:
Vzorové panství s tisíci kusy skotu i dobytka

S pokrokem moderních technologií se 
v posledních dvaceti letech rozmáhá nový 
trend – digitalizace historických pramenů. 
Tato velmi záslužná činnost uchovává svědec-
tví minulosti budoucím generacím, a navíc 
velmi usnadňuje badatelům práci. Právě tou-
to formou jsem objevil hospodářskou zprávu 
z roku 1834 detailně popisující židlochovické 
panství a jeho fungování.

Jedná se o obsáhlou statistickou zprávu 
sepsanou Michaelem Seidlem, hospodářským 
radou a současně sekretářem C. k. Vlastenecké 
hospodářské společnosti (v originále Kaiserlich-
königliche patriotisch-Ökonomische 
gesellscha� ), která si tuto zprávu vyžádala. 
Tištěný originál zprávy je uložen v Národní 
knihovně ČR a konkrétně jde o detailní popis 
dvou vzorových panství Habsburské monarchie. 
Prvním z nich je uherské panství Altenburg 
(pravděpodobně dnešní Mosonmagyáróvár) 
ležící v dnešním Maďarsku pouhých 20 
km od hranic se Slovenskem, druhým pak 
právě panství Židlochovice. Obě panství 
byla majetkem arcivévody Karla Ludvíka 
Rakousko-Těšínského (syna císaře Leopolda 
II.), který se do dějin navždy zapsal tím, že jako 
první dokázal uštědřit Napoleonovi porážku 
na souši.

O SPOLEČNOSTI
Povězme si ale nejdříve krátce o C. k. Vlas-

tenecké hospodářské společnosti, která knihu 
vydala. Její kořeny sahají až do osvícenské vlá-
dy Marie Terezie, kdy vydává roku 1769 dekret 
o zřízení Zemědělské společnosti v Čechách. 
Tento poradní orgán, jež vícekrát změnil svůj 
název, vydával rozsáhlé zemědělské statisti-
ky a zprávy o hospodaření v Čechách, ovšem 
mezi jeho oblasti zájmu patřila též meteorolo-
gie. Hlavním cílem pak byla snaha o zavádění 
moderního intenzivního hospodářství v čes-
kých zemích a rušení přežitého trojpolního 
systému hospodaření.

Mgr. Vít Funk
Vlastivědný spolek

C. k. Vlastenecká hospodářská společnost 
nemohla jednotlivá panství přinutit inovace 
provádět, měla pouze motivační charakter. 
Modernizovaná panství dávala celé zemi za 
vzor, a mezi taková panství patřilo právě to žid-
lochovické, které se tehdy rozkládalo na ploše 
zhruba 8 tisíc jiter (kolem 4 600 ha). V roce 
1834, tedy v době, kdy již panství vlastní Habs-
burkové, zavítalo představenstvo společnosti 
na dva dny do Židlochovic, kde bylo ohro-
meno velkolepými investicemi Habsburků do 
zavodňování, odvodňování a výsadby stromů. 

ŽIDLOCHOVICKÉ PANSTVÍ
Představenstvo společnosti si ve zprávě 

postěžovalo, že cesty mezi jednotlivými hospo-
dářskými dvory na našem panství vedou přes 
četné prohlubně a bažiny (což nahrává teorii 
již zesnulého Mgr. Karla Vavříka o původu 
slova Židlochovice od staročeského židloch či 
židlina – bažina, mokřad). Tím však jejich stíž-
nosti končí. Představenstvo popisuje, že proti 
monotónnosti krajiny Habsburkové bojovali 
zřízením širokých pásů alejí a pastvin pro ovce, 
čímž současně zajistili obživu dobytku i zdroj 
dřeva do budoucna. Dále nechali vysušit roz-
lehlý měnínský rybník, z jehož východní strany 
tekla řeka Cézava. Vysušování bylo prováděno 
pomocí odvodňovacích kanálů a defi nitivně se 
podařilo až v roce 1820. Četné močály kolem 
Židlochovicka se jim dařilo přeměňovat na 
úrodné pastviny, kde v nejvyšších bodech byly 
stavěny stáje (z důvodu častých záplav). 

Byli to právě Habsburkové, kteří zabahnili 
četné lesní cesty kolem židlochovického zám-
ku, kde se následně začaly vysazovat okopaniny 
a jetel. Tyto nové pastviny sloužily jako nutný 
zdroj potravy pro 6 až 8 tisíc kusů ovcí chova-
ných na panství. Dále zde bylo napočítáno 150 
kusů dobytka. Nabízí se otázka, proč Habsbur-

kové ztrojnásobili dřívější počty ovcí chova-
ných na panství. Odpovědí může být konstato-
vání představenstva, že mnohé pozemky se pro 
svou zrnitost a suchost nehodily pro pěstování 
zrnin, a proto byly přeměněny na pastviny. 
Obzvláště trefné je konstatování, že „ovce mají 
pastviny přímo před nosem“. 

Na představenstvo však nejvíce zapůsobi-
la patrná změna krajiny – z rybníků, bažin a 
močálů se podařilo vybudovat ty nejkrásnější 
anglické parky s loukami, pastvinami a lesy. 
Krajinné prvky měly tendenci spojovat pří-
jemné s užitečným a židlochovické panství je 
ve zprávě mnohokrát porovnáváno s předním 
uherským panstvím v tehdejším Altenburgu.

CO SE SÁZELO A PĚSTOVALO 
Na židlochovickém panství se v té době 

vysazovaly především buky, duby a akáty 
v dlouhých řadách, mezi kterými se linuly pásy 
brambor, které okopávali poddaní. Ti měli díky 
své práci slíbenou polovinu úrody z celkem 
400 ha vyhrazených pro brambory. Vynalézaví 
majitelé panství vyráběli z této plodiny i vlastní 
pálenku. Celá ekonomie byla rozdělena na čtyři 
části dle typu využití půdy. Proti častým zápla-
vám se chránili budováním dvojitých odvod-
ňovacích kanálů. Občasné zaplavení půdy však 
díky nánosům živin bonitu půdy ještě zvyšova-
lo: „Zdejší lesní půdy jsou takové jakosti, že by se 
zde klidně mohly pěstovat duby i pšenice a obojí 
by mělo nejvyšší možný výnos.“

NA ZÁVĚR
Dalo by se předpokládat, že úředníci zemské 

společnosti mající sídlo v Čechách budou v pří-
padě těchto dvou panství mírně stranit jejímu 
majiteli, který byl příslušníkem vládnoucího 
rodu Habsburků. Autor zprávy však poměrně 
bezskrupulózně konstatuje, že není zas tako-
vé umění přetvořit krajinu k obrazu svému, 
pokud má majitel tak velké množství fi nancí. 
Hodnocení je však jasně pozitivní, panství má 
sloužit jako vzor pro ostatní v monarchii. Nám 
také poskytuje důkaz toho, že odvodňování a 
krajinné změny byly na židlochovickém pan-
ství prováděny v menší míře již před přícho-
dem rodu Robertů do Židlochovic.

Prameny:
BĚLÍNOVÁ, Monika: Meteorologická a fenolo-

gická pozorování české vlastenecko-hospodářské 
společnosti v letech 1817–1847. Disertační práce 
PřF MUNI. Masarykova univerzita. Brno 2011. 

Bericht an die kais. königl. patriotisch-ökono-
mische Gesellscha_  im Königreiche Böhmen 

über die Herrscha_  Altenburg in Ungarn, und 
die Herrscha_  Seelowitz in Mähren von Michael 

Seidl, Wirtscha_ srathe und Sekretär der k. k. patr. 
ökon. Gesellscha_ . Prag 1834. Dostupné online: 

https://books.google.cz/books?vid=NKP:1003125
628&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false/ 

(stahováno dne: 10. 10. 2021)
WENDSCHEOVÁ, Dana: Židlochovice na histo-
rických mapách. Vlastivědný spolek Židlochovice. 

Židlochovice 2018.

Titulní strana zprávy

Katastrální mapa Židlochovic (1825)
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Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství: Listopad

Listopad je považován za magický, spirituál-
ní měsíc. Svým chmurným, sychravým poča-
sím je jakoby předurčen pro všelijaké kouzlení 
a čáry. Přímo provokuje vzpomínky na zesnulé 
a je ideálním měsícem pro setkávání s nadpři-
rozenem. Pojďme si po vzoru předků zajít na 
hřbitov, uctít památku zesnulých, zapálením 
svíčky uspořádat rituální oslavu a vzpomínkou 
uctít ty, s nimiž jsme se museli rozloučit.

Hned počátkem listopadu, mlžného a chlad-
ného měsíce, se od pradávna konaly oslavy na 
paměť zemřelých. Tyto svátky vycházejí prav-
děpodobně z Keltského svátku Samhainu (čti 
saueň). Je to tak zvaný čtvrtící den, tedy den 
mezi rovnodenností (20.–24. září) a sluno-
vratem (20.–22. prosince). Jeho oslavy jsou 
doloženy kolem 1. století našeho letopočtu.

Samhain symbolizoval přechod do temné 
části roku a smrt vegetace. Bylo nutné dokončit 
sklizeň a uskladnit celou úrodu, protože potom 
již vše patřilo bohyni Cailleach. V této době se 
porážela slabá a přebytečná zvířata, pro které 
nebyl dostatek krmení, jejich maso se zpra-
covávalo a uskladnilo. Lze předpokládat, že 
porážení dobytka u Keltů rituálně evokovala 
smrt slunečního boha. O Samhainu získávali 
moc různí duchové a další nadpřirozené síly, 
jako byli skřítkové, víly, sídhové (duchové 
mohyl), a zjevovali se lidem. Do domů se vra-
celi zemřelí předkové, a proto se večer u domů 
zapalovaly ohně nebo rozsvěcovaly svíčky, aby 
duchové lehčeji našly cestu domů, ke svému 
domu, případně aby se měli kde ohřát. Ducho-
vé byli lidmi vítáni, bylo jim umožněno pro-
hlédnout statek, ohodnotit dobytek a pobýt 
v domě ve společnosti rodiny. Přesto, že se 
jednalo o „dobré – domácí duchy“, lidé se jich 
báli. Měli strach, aby se v domě neusadili trva-
le. Po ukončení slavností zemřelých se pořáda-
ly průvody, kdy se s pochodněmi a lampiony 
vyprovázeli duchové zpět ke svým pohřebištím 
a mohylám. Tam se s duchy rozloučili a potmě 
a potichu (aby je duchové nemohli sledovat) se 
vraceli zpět do svých obydlí.

 Slované také slavili svátek zemřelých. Říkali 
mu Den Návy (odvozeno od „náv“ – mrtvý) a 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

oslavy probíhaly podle přibližně stejného rituá-
lu. Jen jména bohů byla jiná a také teorie o tom, 
jak duchové zanikají a na jaře se zase rodí.

Po nástupu křesťanství se pohanské zvyklos-
ti potlačovaly. Mrtvým se již nesměla obětovat 
zvířata a pokrmy, ale sloužily se za ně mše.

Tak vznikly oslavy Všech svatých (1. listopa-
du), které vychází z historické události, zasvě-
cení římského Pantheonu (13. května 609, 
původně pohanského chrámu olympských 
bohu) Panně Marii, všem apoštolům a všem 
svatým mučedníkům. Tento svátek se slaví již 
od 9. století. Jde o společnou oslavu všech, kdo 
vstoupili do nebe.

 Následující den (2. listopadu) se slaví Památ-
ka všech zesnulých – Dušičky. Jde o vzpomín-
ku na všechny zemřelé. Jedná se o svátek, který 
je u nás zažitý daleko hlouběji. V tento den lidé 
častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby, 
uklízejí je, zdobí kyticemi, květy i věnci a sví-
cemi, které jsou symbolem života, a modlí se 
za mrtvé.

Jde o svátek, který je více personifi kovaný 
než ostatní křesťanské obřady. Obzvláště večer, 
když se začne stmívat a na každém hrobě je 
zapáleno několik svíček, působí celý hřbitov 
dojemně až tajemně. Přítomní pomalu tichnou 
a jejich pohyby jsou jaksi pomalejší.

Na hřbitově panuje zvláštní atmosféra. Živí 
nenavštěvují pouze „svůj“ hrob, ale obejdou 
celý hřbitov, pozdraví se se známými, které tam 
zrovna potkají, zapálí svíčky a tiše rozjímají. 
Nálada, kterou vesničtí kluci nějak nechápou. 
Pro ně bylo důležitější posbírat co nejvíce 
vyteklého vosku ze svící, a tak se předhánějí, 
aby byli první u hrobu, od kterého právě ode-
šli majitelé, a tak měli dost času vyplenit hrob 
(někdy, pravda, vzít i nějakou tu svíčku), aby 
později bylo z čeho dělat pochodně. Dospě-
lí sice občas říkají, však jsme byli taky mladí, 
ale když takového přičinlivého kluka chytnou, 

hned na místě následuje exekuce, se kterou se 
doma raději ani nechlubit. Však Martin Hladík 
nebo Francl Šnajnar by mohli vyprávět. On ten 
vosk je totiž pořádný prevít, při sbírání je ješ-
tě měkký, a když se strčí do kapsy, tak se tam 
nalepí, maměnka to pozná a těch liskanců a 
nadávání, že kdo to má prát a co že to mám za 
blboňa, něco takového nenapadne ani našeho 
volka. (Jak by ho to mohlo napadnout, když 
volci na hřbitov nesmí, a eště na co by jim byl 
vosk, když neumí udělat pochodeň). 

Jedenáctého listopadu, hned brzičko z rána, 
se každý podívá z okna, jestli skutečně letos 
přijel sv. Martin na bílém koni. Po pravdě u nás 
se tato pranostika jen málokdy splní. Nížina, 
ve které leží Židlochovice, patří k nejteplejším 
oblastem Moravy a na sv. Martina bývá ještě 
půda prohřátá, a tak i když přijde nějaké to 
ochlazení, jde jen o jinovatku, která pod prv-
ním dotykem slunečního paprsku mizí. A pře-
sto je tento den v životě obce důležitý. 

O svatém Martinu vypovídala čeleď službu 
u hospodáře a hledala si práci u nového, pří-
padně prodlužovala službu na další rok. Hos-
podář vypořádal všechny svoje závazky, které 
vůči čeledi měl, a na potvrzení smlouvy, nebo 
na rozloučení otevřel zpravidla nové víno. Tak 
vznikla dnešní tradice svatomartinského vína.

Čeládka, které se dostalo peněz za celý rok 
služby, ji zpravidla řádně oslavila. V den, kdy 
byli bohatí, si dopřávali jako páni a utráceli 
peníze za jídlo, a hlavně za pití. Tak se stávalo, 
že již večer byli bez peněz, ale zato měli pořád-
né bolení hlavy.

Dále byly vypláceny odměny pastýřům a 
slouhům, jakož i učitelům a dalším osobám. 
Tyto odměny byly vypláceny v měřicích obilí 
a též se s nimi obnovovaly smlouvy na příští 
období.

„Zemřela matka a do hrobu dána, 
siroty po ní zůstaly,

ty přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly,

i zželelo se matce milých dítek
a duše její se vrátila,

a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla.“

K. J. Erben: Kytice 

pokračování na straně 19 >>
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Toto probíhalo na pozadí posvícení s tradiční 
husou. Příprava posvícení byla záležitostí celé 
obce. Jednotliví hospodáři přispívali na jeho 
průběh tak zvaným sypáním, to je obilím nebo 
jinými produkty, které se prodalo a z výtěžku 
se uspořádala oslava. Kromě martinské husy se 
podávaly pečené kačeny, posvícenské koláče a 
tradiční martinský makový rohlík.

26. listopadu na svátek sv. Kateřiny se kona-
la poslední podzimní posvícení. A tak na další 
oslavy a tancovačky si museli lidé počkat až 
do masopustu v příštím roce. Nastával totiž 
advent, a ten vyžadoval zklidnění, rozjímání a 
čtyřtýdenní půst. Kateřinské bály bývaly v režii 
žen. Ty měly po celý večer volenku, celý bál 
organisovaly, připravovaly pohoštění a vyplá-
cely muzikanty. Podle pověry platilo, že čím 
výše se při tanci vyskakuje, tím vyšší vyroste 
len. Není proto divu, že oslavy to bývaly bujaré 
a mnohé ženy měly hodně starostí, aby při tan-
ci, a hlavně při vyskakování udržely sukně při 
těle a neukázaly více, než chtěly. Přes to, zejmé-
na mladým děvčatům, vylétly při tanci skočné 
občas sukně až nad hlavu. Po Kateřině se už 
žádné oslavy nesměly konat. Na to dohlížela 
vrchnost, ale zejména mravokárná církev.

Den svatého Ondřeje (30. listopadu) byl 
považován za jeden ze čtyř nejčarovnějších 
dnů v roce. Vedle Velkého pátku, svatojánské 
noci a Štědrého dne byla svatoondřejská noc 
ta čarovně nejmocnější. Tato pověra pochází 
zřejmě ještě z pohanských dob, kdy lidé věřili, 
že v tento den vystupují z hlubin země démoni, 
aby otevřeli bránu kruté vládě zimy a mrazu, 
a lidé se právě proti těmto zlým silám bránili 
různými kouzly. Rovněž se v tento den věš-
tilo. Většinou to byly svobodné dívky, které 
se snažily vyřešit problémy se svým milým a 
dozvědět se něco o budoucím manželovi. Ten 
se jim měl zjevit o půlnoci na hladině vody ve 
studni, v rybníce, a když ani jedno nebylo po 
ruce, tak stačila putynka s vodou. Podle jiné 
pověry se stačilo upřeně zadívat do komína 
nebo do zrcadla. 

Mnohá dívka v tu noc třásla na mezi bezem a 
odříkávala při tom zaříkadlo: „Třesu, třesu bez, 
kde je můj milý dnes, ať se ozve pes!“ Pokud 
se pes opravdu ozval, tak měla dívka jistotu, ze 
které strany její budoucí manžel přijde.

Úryvek z připravované brožury:
Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství.

Ilustrace: Karel Svolinský

>> pokračování ze strany 18

Meme history: Nová rubrika z historie města 

Vážení a milí čtenáři, přinášíme vám novou rubriku. Touto zajímavou cestou bychom chtěli zpopularizovat historii 
nejen našeho městečka.  V každém čísle najdete „memečko“ s doprovodným textem, který by vám měl pomoci se 
správným vyřešením úkolu. Memečka budou zaměřena na osobnosti či události, jež budou nějakým způsobem, 
ať už přímo, či nepřímo, spojeny s Židlochovicemi. Pokud si budete myslet, že jste zadaný úkol vyřešili správně, 
napište na níže uvedený e-mail svoji odpověď a první z vás vyhraje drobnou cenu. Po našem zpětném potvrzení si 
ji bude výherce moci vyzvednout v Regionálním informačním centru. Jméno výherce bude zveřejněno v následu-
jícím čísle Zpravodaje. Přejeme mnoho úspěchů a doufáme, že se vám nová rubrika zalíbí.

PhDr. Stanislav Rubáš, autor rubriky



Užívat si pohodlného důchodu a nespoléhat se jen na

peníze od státu?

Pobírat pasivní příjem od 40/50 let?

Naspořit si dostatek prostředků na koupi nemovitosti?

Splatit hypotéku o 10-15 let dříve?

Finančně podporovat děti při studiích či startu do života?

JAKÉ CÍLE JSOU PRO VÁS DŮLEŽITÉ?

Kontaktujte mě pro informační schůzku, kde probereme

Vaše cíle, představy a možnosti.

Bc. Jaroslav Rybář

Finanční a investiční plánování

+ 420 776 045 329

j.rybar@msquatro.cz

Bc. Jaroslav Rybář, IČ: 09792732, spolupracuje se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, která je
registrována jako IZ, SZ. Bližší informace najdete na www.brokertrust.cz/proklienty.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AGROTEC a. s.
Brněnská 74
693 01 Hustopece
Tel.: 519 402 111
www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu ŠKODA FABIA: 

5,0–6,0 l/ 100 km - 113,2–136,4 g/km

ilustrativní foto

Nová ŠKODA FABIA se pyšní unikátním designem, velkorysým prostorem a řadou vyspělých technologií, díky kterým bude každá vaše 
jízda ještě pohodlnější a bezpečnější. Stačí jen vyrazit!

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

Financujte CHYTŘE se
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Nově postavená budova základní školy na počátku roku 1960 / foto: archiv T. Dratvy

Budova základní školy v říjnu 2019 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Michal Vaněček: Mlýn

Historický román je průletem 20. století a životním příbě-
hem dvou bratrů Hadrbolců. Ti otci dali slib na smrtelné poste-
li, že se budou starat o rodinný mlýn, a dodrží ho i přes úskalí 
komunistické nadvlády.

Nové knihy

pokračování na straně 27 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
SLEE – Věnování, VALPY 
– Švadlenin dar, SCHALER 
– Jak si zamilovat Vánoce, 
RINA – Limea

Společenské romány
CHLUPOVÁ – Jizva, 
JEDROWSKI – Plavec ve tmě, 
O‘Leary – Výměna, NOVOTNÝ 
– Barevné podkolenky

Psychologické romány
QUICK – Zmizení, LUDVÍKOVÁ 
– Propast, UHLÍŘ – Sestry, 
KLABOUCHOVÁ – Anglická 
zahrada

Historické romány
SEPETYS – Sůl moře, HALL 
– Nalezenec, HORÁKOVÁ 
– Kronika zapomenutého 
templáře, WHITTON – Božská 
Ada

Romány českých
a slovenských autorů
SKOČÍLKOVÁ – Opuštěný 
dům, KLEVISOVÁ – Prokletý 
kraj, LUKÁŠKOVÁ – Majonéza 
k snídani, SOUKUPOVÁ 
– Všechny za jednu

Detektivní romány
a thrillery
NOREK – Vysoké napětí, 
CONNELLY – Básník smrti, 
NESBO – Žárlivost a jiné 
povídky, COLE – Imitátor, 
LÄCKBERG – Nebezpečná hra
Sci-fi  a fantasy romány
BARDUGO – Vláda vlků, 
SCHOLTE – Druhý život, 
KADLEČKOVÁ – Mycelium 
6: Vrstva ticha, MEYER 
– Půlnoční slunce

Životopisy
a autobiografi cké příběhy 
MACEK – Naprosto nezbytná 
Hana Zagorová, KUČÍKOVÁ 
– Z mého severoitalského 
deníku, SKITTLE – Další 
prosím, KOPECKÁ – Deník 
farářky

Audioknihy
TUDOR – Jáma, CHRISTIE 
– Záhada na zámku Styles, 
VONDRUŠKA – Msta písecké 
panny

Naučná literatura
VYKOUPILOVÁ – Připravujeme 
děti na život, FARKAČOVÁ 
– Neučebnice ekonomie, 
LAING – Čarování s jehlou, 
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Kulturní a sportovní akce v listopad 2021

25. 11., 16:00–18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V KERAMICKÉ DÍLNĚ
Přijďte se vánočně naladit, prohlédnout si výrobky vyrobené v kera-
mické dílně a nakoupit drobný dárek pro sebe a své blízké.
místo: keramická dílna, Coufalíkovo nám.
pořádá: Sdružení Židlochovice

26. 11., 17:00 | VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
místo: skautská klubovna u hřbitova
cena:  40 Kč (veškerý materiál zajištěn)
příhlášky: marketa.capkova@seznam.cz
pořádá: Přírodní školka Výhonek

27. 11., 19:00 | BENEFIČNÍ VEČER S VÍNEM A FOLKLOREM
místo: bistro Bystrá Židle 

28. 11., 16:00–18:30 | ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V 17:00 hodin rozsvícení vánočního stromu.
Drobné pochutiny, káva, čaj, punč.
místo Komunitní centrum – nádvoří, stodola
pořádá: Městské kulturní středisko

Připravujeme na prosinec:
1. 12. – 31. 1. | JULIANA JIROUSOVÁ:
DOMOVNÍ ZNAMENÍ A OBRÁZKY SVATÝCH
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

2. 12., 15:00 | MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO SENIORY
místo: Komunitní centrum – sál
pořádá: Komise pro občanské záležitosti

2. 12., 17:00 | LISTOVÁNÍ: U NÁS V EVROPĚ
místo: sál v přízemí Robertovy vily
pořádá: Městské kulturní středisko
vstupné: 80 Kč
předprodej: Informační centrum, městská knihovna

5. 12. | MIKULÁŠ ZVONÍ PODKŮVKAMI KONÍ
A PEKLO POD RADNICÍ
pořádá: Městské kulturní středisko

VÝSTAVY
15. 9. – 29. 11. | SOŇA SOMMEROVÁ:
EMOCE V PORTRÉTECH
Výstava fotografi í je přístupná v půjčovní době knihovny
(pondělí, středa a pátek 8:00–11:00 hodin a 12:30–17:30 hodin).
místo: Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

15. 10. – 31. 12. | ČTYŘI MĚSÍCE ZA POLÁRNÍM KRUHEM
místo: Galerie Orlovna
pořádá: David Motlíček, Orel Židlochovice

8.–26. 11. | 17. LISTOPAD
místo: Mala galerie RTIC
autor: in memoriam Eduard Vyhlídal
pořádá: Městské kulturní středisko

5. 11., 20:00 | NEPLES: SPOLEČENSKÝ VEČER, 
KTERÝ SE NEKONAL
Rozmanitý program zajištěný septimány Gymnázia Židlochovice.
Hraje kapela Akcent.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: septimáni Gymnázia Židlochovice

11. 11., 16:30 | SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH
A MLADÝCH VÍN
Po posvěcení bude možno tato vína ochutnat v Komunitním centru.
místo: kostel Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích,
 Komunitní centrum – stodola
pořádá: Český zahrádkářský svaz
vstupné: 100 Kč (degustace a sklenička), děti zdarma

17. 11., 10:00– 14:00 | SAMETOVÁ SNÍDANĚ
Brunch s regionálními specialitami.
místo: bistro Bystrá Židle

21. 11., 17:00 | SVATÉ ŽENY
Součástí výstavy bude prodej kalendáře s linoryty na rok 2022.
Zahraje Farní kapela Židlochovice.
místo: Komunitní centrum – sál
pořádá: Kateřina Klášterecká

pozvánka
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autor kresby: Kateřina Dratvová, 12 let

Naučná literatura
GAWLICZKOVÁ – Dominika na 
cestě Japonskem

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
CHYTILOVÁ – Co se děje na 
horách, MILER – Krtek a léto

Pohádkové příběhy
RUŠAR – Datel a slabihoudek, 
NORDQVIST – Fiškus a 
vánoční skřítek, HOROVÁ – 
Veselý týden, KROLUPPEROVÁ 
– Bubáček a klobouková víla

Příběhy o dětech
DRIJVEROVÁ – To kvůli mně, 
ŽÁČEK – Fotbalový král, LENK 
– Fotbalová hvězda

Detektivní
a dobrodružné příběhy
TICHÝ – Labyrint 
nedokončených setkání, 
PUYSSEGUR – Minecraft: 
Dobrodružství v ruinách 
Komoriom

Fantasy a sci-fi  romány
ŠEVČÍKOVÁ – Přízraky noci, 
MAGAŠVÁRI – Strašidelnická
Humorné příběhy
PICHON – Bitva o boty

Dívčí romány
BAILEY – Zimní hříbě, WELCH 
– Láska & gelato

Naučná literatura
LAMBERT – Zeměpis: Spolu 
to zvládneme, STEINGÄSSER 
– Velká cesta aneb Jak se z 
nás díky slepici stali ochránci 
klimatu, VORDERMAN 
– Přírodní vědy: Spolu to 
zvládneme

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Víta Funka:
Sociální péče a lékařství

Přístroj vyšetřující pacienta pomocí záření
Nejdelší kost v lidském těle
latinsky moč
Nemoc: pásový…
Zhoubný nádor
Lékař zabývající se léčbou pohybového aparátu
Zvuková ozvěna
Obvazový materiál
Srdeční tepna
Genetická informace uložená v DNA
Onemocnění jater
Chronický svědivý kožní zánět

TAJENKA: Souhrn poznatků o stárnutí a stáří. Jedná se také o interdisciplinární obor při mnoha 
studiích.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Nápravník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu pole a zahradu na zahrádku 100 m2 mezi Litavou
a blučinskou silnicí, u cyklostezky. Zdarma. Tel.: 607 718 826.

Koupím dům nebo stavební pozemek se zahradou. 
MUDr. Eduard Minks. Tel.: 605 401 865.

Neurologická ambulance hledá do svého kolektivu 
zdravotní sestru, fyzioterapeutku nebo fyzioterapeuta. 
Prosím ozvěte se nám na tel.: 732 82 96 82 nebo na e-mail:
neurologiezidlochovice@seznam.cz.

<

<

<

Město Židlochovice bude na příští rok
opět vydávat stolní kalendář. 

Distribuce proběhne stejně jako vloni doručením
do vašich schránek, a to ještě před Vánocemi.

V prosincovém čísle Zpravodaje
bude termín distribuce upřesněn.

STOLNÍ KALENDÁŘ 2022

oznámeníinzerce
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Židlochovičtí turisté údolím Libochůvky / foto: P. Válek

Podzimní farmářský trh / foto: L. Betášová

Den vzniku Československa, T. G. Masaryk na zámku / foto: M. Moudrá 

Den sokolských světel / foto: E. Kadlecová 

Den otevřených dveří na ZŠ / foto: I. Zehl

KANAVA a židlochovičtí sokolové s Masarykem / foto: M. Moudrá

Týden čtení ve školce, čte T. Šenkyřík / foto: M. Moudrá

Podzimní farmářský trh / foto: L. Betášová
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