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Nedávno se na sociálních sítích objevil 
komentář, který se ne příliš pochvalně vyja-
dřuje k sociální politice města. Jakou pomoc 
může město nabídnout lidem, kteří se ocit-
nou v nouzi?

Sociální politiku měst určuje bohužel stát, 
což nás hodně svazuje. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí nastavilo pravidla, která pod-
le mého názoru spíš směřují k tomu, aby lidi 
v systému nouze udržel.

Typickým příkladem jsou někteří zaměst-
nanci technické čety města, které zaměstná-
váme z úřadu práce. Podle ministerstva práce 

Jan Vitula: Měli bychom víc přemýšlet o věcech, které nejsou hmotné

můžeme tyto lidi zaměstnávat jen část roku, 
potom musí být pracovní poměr na tři měsíce 
přerušen, aby si sami našli práci. Jelikož jde ale 
často o osoby se zdravotním hendikepem nebo 
o osoby hůře adaptabilní, práci jinde naleznou 
jen těžko. Vrací se opět pod úřad práce a my je 
znovu zaměstnáme. Tříměsíční přetržka však 
naruší pracně získané pracovní návyky a celý 
proces začíná znovu.

Druhá oblast, podle mě nevhodně nastave-
ného systému se týká sociálního bydlení.

Stát sice poskytuje prostředky na sociální 
byty, zároveň ale vyžaduje, aby na tuto pomoc 
dosáhli jen lidé v produktivním věku. To bych 
ještě pochopit dokázal. Mnohem omezují-
cí podmínkou je, že byty musí být obsazeny 
nepřetržitě, nelze tedy žádný držet v záloze pro 

Milena Moudrá
redaktorka

případ náhlé nouze. My si většinou poradíme, 
ale někdy je to opravdu hodně složité.

Další limity k získání sociálního bytu se 
týkají pevně stanoveného maximálního pří-
jmu, kterého domácnost může dosáhnout, 
aby na byt měla nárok. Dost časté je, že ti lidé 
nejsou v úplně dobré situaci, ale pořád mají 
příliš vysoké příjmy na to, abychom jim mohli 
sociální byt poskytnout. Pravidla jsou nastave-
ná dost přísně, tudíž člověk musí být opravdu 
v hodně velké nouzi, aby na byt dosáhl. Stát 
bohužel vytváří pravidla, která jsou pro praxi 
extrémně nedomyšlená. 

Vánoce v radosti a lásce

Vánoční slovo faráře
P. Cebuly
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Příspěvek, o kterém hovořím, se vyjadřu-
je ve smyslu, že pisatel pomoc s bydlením 
u města nenašel. Několik let prožil v garáži, 
bez vody, bez tepla.

Pokud se týká pana Kouřílka, autora pří-
spěvku na Facebooku City of Zidlochovice, 
tak musím říct, že je pro mě jeho sdělení pře-
kvapením. Za posledních sedm let, co jsem na 
radnici v pozici starosty, si nejsem vědom, že 
bychom narazili na jeho žádost o pomoc. 

Pochopil jsem však, že pan Kouřílek si pro-
blém s bydlením vyřešil sám, což je pro město 
lepší varianta, na druhou stranu si myslím, že 
není úplně korektní říci, že město nepomůže, 
když o pomoc ani požádáno nebylo.

Možná zasáhl stud si o pomoc říct.
Pokud se lidé dostanou do problémů s byd-

lením, které nejsou schopni sami vyřešit, dopo-
ručil bych jim, aby se na město o pomoc obrá-
tili. Nenabízíme žádné nadstandardní byty, ale 
malometrážní sociální byty. Na rychlou pomoc 
používáme unimobuňky, i ty ale mají potřebné 
vybavení. 

Naše možnosti jsou sice limitované a ome-
zené státními podmínkami, a tak nelze čekat, 
že vyhovíme okamžitě. Snažíme se ale vždycky 
v nějakém horizontu řešení najít.

Kolik má město takových bytů k dispozici?
Dohromady kolem dvaceti, i s unimobuňka-

mi. Všechny jsou obsazené. Jak jsem ale říkal, 
velmi by nám pomohlo mít jeden až dva byty 
volné, které bychom mohli použít pro rychlou 
pomoc.

Jsme na konci roku, jak byste jej zhodnotil?
Před rokem, když jsme spolu vytvářeli roz-

hovor pro prosincové číslo Zpravodaje, jsem 
si myslel, že za rok už budeme mít nejhorší za 
sebou. Svět nás ale stále něčím překvapuje a při-
náší nám bohužel nepředvídatelné kombinace 
celé řady negativních a nepříjemných faktorů. 
Lidé ztrácejí na úsporách, společenská situace 
není kvůli ekonomice příliš radostná, dopady 
se odráží i v městské ekonomice. Covid zasáhl 
úplně do všeho. A snad každý už má nějakého 
známého, který na covid zemřel. Ocitli jsme se 
v době, která není příjemná.

Jsou ale i pozitivní věci. Letos nám doběhla 
jedna z největších investic, kterou jsme v Žid-
lochovicích kdy realizovali. Tak jako před 
rokem to bylo nádraží, letos jsme ho překonali 
dostavbou školy. Jde o opravdu velké realizace 
a myslím, že máme být právem na co pyšní.

V této souvislosti lze také zmínit, že jsme i za 
Komunitní centrum dostali ocenění v rámci 
cen za architekturu. Mezinárodní výběrová 
komise hodnotila počin výstavby celého kom-
plexu velmi pozitivně. Hlavní cenu jsme sice 
nedostali, ale stavba byla mimořádně dobře 
hodnocena.

Z mého pohledu jsem v záležitostech rozvoje 
města docela spokojený. Na druhou stranu ale 
věci, které souvisí s covidovou pandemií, jsou 

velmi nepříjemné. Já však stále zůstávám opti-
mistou a věřím, že se situace bude zlepšovat.

Čeká nás nejkrásnější svátek v roce, Váno-
ce. Co byste lidem i celé společnosti přál?

Období Vánoc je víc než kdy jindy hlavně 
o setkávání se. Bohužel ani letos Vánoce nepro-
běhnou, jak bychom si všichni přáli. Přesto 
si myslím, že při dodržování bezpečnostních 
opatření je dobré se o Vánocích potkat, popřát 
si se známými, popovídat si. Prožít Vánoce 
v duchovním rozměru. 

Mně vlastně covid potvrzuje, jak moc jsou 
hmotné záležitosti nejisté. Kdo by si před dvě-
ma lety myslel, že něco podobného přijde. 
A najednou, jako lusknutím prstu, se nám 
budoucnost úplně změnila. Dle mého se i do 
budoucna celý svět neuvěřitelně promění, což 
nikdo z nás nemohl ovlivnit. Stvrzuje to ve 
mně přesvědčení, že Pán Bůh si věci sice řídí 
někdy zvláštním způsobem, ale vždycky si je 
řídí dobře. Mám pocit, že je to po nás takový 
signál, že bychom měli víc přemýšlet o věcech, 
které nejsou hmotné.

Lidem bych chtěl popřát, aby si o Vánocích 
odpočinuli a užili si vánoční pohody. A záro-
veň aby nezapomínali, že Vánoce jsou přede-
vším duchovní záležitostí. Protože já si myslím, 
že právě duchovno nám někdy trošku schází… 
A možná nám právě toto měl covid připome-
nout.

Přeji vám požehnané Vánoce v radosti, s lás-
kou a porozuměním!

>> pokračování ze strany 1

Provoz Městského úřadu Židlochovice opět v omezeném režimu

V návaznosti na Usnesení vlády České 
republiky o vyhlášení nouzového stavu na 
dobu 30 dnů, a to od 00:00 hodin dne 26. lis-
topadu 2021, oznamujeme občanům změnu 
režimu spočívající v úpravě osobního kon-
taktu státních zaměstnanců, zaměstnanců 
a dalších úředních osob s adresáty veřejné 
správy (s žadateli, s jinými účastníky správních 
řízení) a dalšími externími osobami).

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice městského úřadu

Cílem opatření je, pokud není osobní účast 
klienta na úřadě nezbytná, upřednostnit 
a nahradit osobní kontakt jinými formami 
(písemný, elektronický, telefonický – 
prostřednictvím pracoviště podatelny, příp. 
prostřednictvím elektronické adresy podatelny 
– podatelna@zidlochovice.cz, datovými 
schránkami, Českou poštou), ve všech 
případech, kdy je to možné.

Klienti, kteří se dostaví k osobnímu vyříze-
ní svých záležitostí, případně jsou předvolání 
k jednání (ať v úřední, či neúřední den), jsou 
povinni být vybavení ochrannými pomůckami 

(respirátor, nanorouška) a dodržovat rozestu-
py 1,5 metru ve vnitřních prostorách budovy 
úřadu.

Pokud klienti nebudou vybaveni ochranný-
mi pomůckami, lze si tyto opatřit na podatelně 
úřadu.

V případě, že klient nebude souhlasit 
s použitím ochrany dýchacích cest v prosto-
rách úřadu, nebude obsloužen.

Uvedené opatření je platné od 26. 11. 2021 
do odvolání.

Reklamu na „židlochovické Vaňkovce“ posoudí stavební úřad

Většina z občanů pravděpodobně zaregistro-
vala otevření nových prodejen v objektu fi rmy 
Outulný v sousedství prodejny Penny.

Vítám to, že konečně došlo k obsazení prázd-
ných prostor, které po takřka deseti letech již 

Ing. Jan Vitula
starosta města

více připomínaly botanickou zahradu než 
moderní areál. 

Musím však bohužel konstatovat, že jsem 
poměrně zklamán přístupem majitele objektu, 
který nechal budovy osadit naprosto nevkus-
nou reklamou.

Tento postup je zjevně v rozporu s pravidly 
památkové zóny, která je vyhlášena v okolí 
našeho zámku. Obrátili jsme se proto na náš 

stavební úřad, aby zahájil v této věci jednání 
s pronajímatelem objektu. 

Domnívám se, že si tento prostor, který 
prošel v několika posledních letech zásadní 
proměnou, zaslouží výrazně citlivější přístup. 
Uvidíme, jak jednání nakonec dopadnou, ale 
uděláme vše pro to, abychom dospěli k řešení, 
které si naše město zaslouží. 
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Cyklisté budou mít na cestě do Blučiny nové odpočívadlo

Město Židlochovice získalo v letošním roce 
fi nanční podporu od Jihomoravského kraje 
z programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyk-
listické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 
2021“ na projekt „Odpočívadlo na cyklostezce 
č. 5, Židlochovice–Blučina“. Celkové náklady 
na realizaci projektu jsou 119 000 Kč, z toho je 
60 % hrazeno z dotace JMK. 

Na louce u cyklostezky, která vede po hrá-
zi Cézavy, probíhá v podzimních měsících 
výstavba turistického přístřešku s posezením, 
informační tabulí, stojanem na kola a odpad-
kovým košem. Prvky odpočívadla jsou vyro-
beny z akátového dřeva, akci pro nás realizuje 
brněnská fi rma Yggdrasilmont s. r. o. Okolí 
odpočívadla máme v plánu do konce roku ještě 
doplnit výsadbou několika stromů.

Odpočinkové místo bude zpříjemňovat 
výletníkům průjezd naším krajem od nové 
sezóny od jara 2022.

Ing. Martin Dratva
odbor investic a majetku

Nové odpočívadlo na cyklostezce mezi Blučinou a Židlochovicemi / foto: M. Dratva

Město nabídlo pomoc občanům při orientaci v problému s energiemi

Pane Makaji, jaký byl zájem o konzultace?
Nejprve bych chtěl předeslat, že tyto konzul-

tace měly navázat na již dříve realizované akce 
pro občany, kdy jim zprotředkovatelské společ-
nosti pomohly snížit náklady na energie. 

Já jsem si dal za úkol realizovat nejen tuto 
možnost, ale také poradit občanům, kteří se 
nechtěně ocitli u dodavatele poslední instan-
ce, snížit současné platby tak, aby nyní platili 
co možná nejméně. Nadále mají možnost se 
v následujících letech účastnit pravidelných 
elektronických aukcí, kdy budeme dále snižo-
vat náklady na jejich energie.

V neposlední řadě měla tato setkání s občany 
také působit jako osvěta či prevence, kdy byli 
upozorněni na praktiky podomních prodejců. 
A to proto, aby zbytečně nedocházelo k podpi-
sům nevýhodných smluv, a tedy i zbytečnému 
odlivů fi nancí z jejich domovů.

Zájem občanů byl značný. Některým bylo 
potřeba se věnovat i delší dobu. Snaha z mé 
strany byla jim celou problematiku vysvět-
lit co možná nejlépe. Na první setkání přišlo 
21 občanů, na druhé 17. Což je podle mého 
názoru na časový prostor, který jsme moh-
li využít, maximální množství. Tato setkání 
budu rád v budoucnu opakovat, aby dostali 
příležitost i ostatní, protože ceny na energetic-

redakce Zpravodaje kém trhu bude nutné stále snižovat a odbor-
ných rad nikdy není dost. Navíc tyto akce jsou 
pro občany zdarma.

Dá se jednoduše shrnout, co občany nejví-
ce trápilo?

Občané v mnoha případech řešili proble-
matiku, která se týkala dodavatele poslední 
instance, a dále zde byli také občané, kteří 
potřebovali odborně poradit, jak se například 
vyvázat ze smluv od společností, které s nimi 
přestaly komunikovat, kdy je možné odejít od 
dodavatele, který již dodávku zahájil, a cena je 
příliš vysoká, a řešil jsem i další problémy čás-
tečně již na právní úrovni.

Zmínil jste, že jste řešil opravdu velmi 
závažné problémy. Jaké?

Co se týče velmi závažných případů, tak to 
byly případy, kdy občanům zprostředkovatelé 
sjednali energetické společnosti za nevýhod-
ných cen, a se kterými nyní neprobíhá vůbec 
žádná nebo jen částečná komunikace. Zde je 
celý proces složitější a vyžaduje hlavně časovou 
trpělivost a někde i právní řešení.

Existuje nějaká univerzální rada, jak se na 
trhu s energiemi pohybovat?

Zde je opravdu nelehká odpověď. Oblast 
energií byla vždy tak trochu problematická. 
Hlavně je důležité, aby občané nikomu nepo-
depsali smlouvu bez předchozí odborné kon-

zultace. Mohou kontaktovat mě nebo mé kole-
gy, případně smluvní energetické společnosti. 
Po vzájemné poradě si sami rozhodnou, co je 
pro ně nejlepší.

Veškeré kontakty jsou na našich webových 
stránkách: www@enproma.cz.

Dušan Makaj
Ředitel projektu
Telefon: 603 454 705

František Pospíšil
Regionální poradce
Telefon: 734 224 300

Na závěr bych chtěl poděkovat městu Židlo-
chovice za poskytnutí krásných nových prostor 
i dalších náležitostí, bez kterých by se tyto kon-
zultace pro občany nemohly uskutečnit.

<

<

Nepřehledná situace s dodavateli energií zasáhla koncem října celou řadu domácností, nečekané extrémní navý-
šení cen přineslo velké starosti a mnoho otázek. Na pomoc občanům okamžitě přišlo vedení města a zprostředko-
valo dva termíny konzultací, ke kterým byl přizván pan Dušan Makaj, odborník na energie.

snižujeme Vaše náklady
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 22. října 2021
výběr z usnesení

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu na akci „Akční plán pro 
udržitelnou energii a klima“ s účastníkem 
zadávacího řízení CEVRE Consultants s. r. o., 
vedoucí společník sdružení společností 
„CEVRE-NP“, se sídlem Fügnerova 462/34, 
Brno; IČO 047 53 577, za nabídkovou cenu 
ve výši 459 390,00 Kč včetně DPH.
poskytnout fi nanční dar, výtěžek z akce Běhy 
na Výhon, ve výši 6.750 Kč na opravu torná-
dem poničeného městského stadionu orga-
nizaci: Atletický klub Hodonín, z. s., J. Suka 
3584/41, Hodonín, IČO: 66610176.
schválit návrh na zahájení výběrového řízení 
na pořízení dvou vozidel (hatchbacku a bez-
bariérového vozidla) pro poskytování soci-
álních služeb Pečovatelská služba a Denní 
stacionář, a to v rámci projektu Rozvoj soci-
álních služeb města Židlochovice.

RM schvaluje:
smlouvu o využití obecního systému odpa-
dového hospodářství pro zpětný odběr 
odpadních elektrozařízení.
návrh na zahájení výběru dodavatele „Kli-
matizace MěÚ, Nádražní 750 (1. NP), Židlo-
chovice“ a ukládá realizovat výběrové řízení.

<

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

RM vydává:
Nařízení města Židlochovice č. 1/2021, kte-
rým se stanovují ceny za nájem hrobového 
místa a služby poskytované v souvislosti 
s nájmem hrobového místa.
Nařízení města Židlochovice č. 2/2021, kte-
rým se stanovují ceny služeb parkovišť.

RM 5. listopadu 2021
výběr z usnesení

RM rozhodla:
vyhlásit adresný záměr prodeje části pozemku 
par. č. 436/1 o výměře cca 26 m2 pro vlastníky 
domu 474 za účelem zřízení předzahrádky a 
úpravy přístupu k domu.

ZM 15. listopadu 2021
výběr z usnesení

ZM rozhodlo:
prodat část pozemku parc. č. 1446/1 o výmě-
ře 50 m2 za kupní cenu 3 010 Kč/m2.
zveřejnit záměr prodeje:

nebytové jednotky č. 393/24 v domě č. p. 
393 o výměře 65,0 m2 a příslušných podílů 
na společných prostorách a pozemcích za 
minimální kupní cenu ve výši 4.000.000 
Kč.
nebytové jednotky č. 393/25 v domě č. p. 
393 o výměře 45,8 m2 a příslušných podí-
lů na společných prostorách a pozem-
cích za minimální kupní cenu ve výši 
3.000.000 Kč.

<

<

<

<

–

–

Podmínky prodeje:
kupní cena bude zaplacena před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva,
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,
na žádost zájemce může být uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní za 
účelem zajištění fi nančních prostředků na 
uhrazení kupní ceny.

prodat bytovou jednotku č. 393/5 v domě 
č. p. 393, o rozloze 29,7 m2, a příslušné podí-
ly na společných částech domu a pozemcích 
za kupní cenu 2 201 500 Kč.
uzavřít s Komerční bankou a. s. dodatek č. 3 
ke Smlouvě o úvěru reg. č. 99027439763 za 
účelem rozdělení splátky původně pláno-
vané ve výši 35.890.000,00 Kč se splatností 
30. 11. 2021 na splátku ve výši 18.890.000,00 
Kč splatnou ke 30. 11. 2021 a splátku ve výši 
17.000.000,00 Kč splatnou do 30. 6. 2022.

ZM vydává:
Obecně závaznou vyhlášku města Židlocho-
vice č. 3/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství.
Obecně závaznou vyhlášku města Židlocho-
vice č. 4/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.

–

–

–

–

<

<

<

<

Budova stodoly s celým objektem Komunitního centra
v nejužším výběru České ceny za architekturu 

V pondělí 8. listopadu večer proběhlo v Praze vyhlášení 
vítězů České ceny za architekturu. Z původních 170 staveb 
prošlo do užšího výběru třicet, ze kterých pak mezinárodní 
porota vybrala sedm oceněných. Mezi ty se dostalo i naše 
Komunitní centrum od architektonické kanceláře Jura et 
consortes. 

A přesto, že jsme neobdrželi hlavní cenu, můžeme se 
u naší stavby v hodnocení dočíst následující: „Kdyby se udě-
lovala cena za urbanismus, byl by tento projekt jednomyslným 
vítězem. Vrcholem projektu je nová ,stodola‘, budova a veřejný 
prostor zároveň, která tvoří spojení mezi hlavním náměstím a 
komunitní zahradou. Dá se říci, že je poctou slavnému citátu 
Jana Gehla: ,Nejdříve život, poté prostory a teprve pak budo-
vy.‘ Opačný postup nikdy nefunguje!“

Toto hodnocení mne mimořádně potěšilo, zvláště s ohle-
dem na to, že se jednalo o porotu tvořenou čistě zahranič-
ními hodnotiteli. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat 
panu architektu Jurovi, neboť Židlochovice se díky jeho 
snaze dostaly na seznam měst, která se mohou pochlubit 
hezkou, moderní a přitom citlivou architekturou. A že si to 
nemyslíme jenom my, dokazuje i toto udělené ocenění.

Ing. Jan Vitula
starosta města

Objekt stodoly získává velkou přízeň odborníků / foto: M. Tajč 
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Mít pomoc nablízku je výhodné, zejména pro seniory:
Asistenční a tísňová péče pro seniory

O tom, že v Židlochovicích mají někteří senioři tísňová tlačítka, se už obecně ví a před časem jsme o nabídce těchto 
tlačítek již informovali. Seniorům se využívání tlačítka mnohokrát vyplatilo. Zavolali si pomoc v případě pádu, 
náhlé nevolnosti nebo jiné krizové situace.

Naše tísňová tlačítka jsou propojena s měst-
skou policií, která v případě volání pomůže 
nebo zařídí potřebné, a to během velmi krátké 
doby. Instalace tlačítka je zdarma, taktéž i pro-
voz.

Informace pro zájemce podá:
Městská policie Židlochovice,
tel. 547 238 215 nebo 604 290 319,
Komunitní centrum Židlochovice,
tel. 737 707 199.

Ráda bych občany Židlochovic informovala 
o dalších nabídkách tísňové péče pro seniory. 
Během krátké doby se nám se svou nabídkou 
ozvaly služby, které poskytují i mnoho dalších 
výhod tísňového tlačítka. Dovolte mi je krátce 
představit.

Obě služby tísňové péče (Anděl na drátě, 
Anděl strážný) mají celorepublikovou působ-
nost. Jsou určeny osobám, které potřebují mít 
pomoc stále nablízku, zejména seniorům a oso-
bám se zdravotním omezením. Pomáhají řešit 
krizové životní situace v přirozeném domácím 

<

<

Mgr. Lenka Brázdová
Pečovatelská služba

i venkovním prostředí. Tím poskytují bezpečí, 
maximum samostatnosti pro svého klienta a 
jeho rodinu. 

Na rozdíl od našich tísňových tlačítek, kdy 
volajícímu přijede vypomoci strážník městské 
policie a je to určitou výhodou, vám jmeno-
vané služby pomoc bezodkladně zařídí samy. 
V případě projevení zájmu na informační lin-
ce obdrží zájemce kontakt na sociálního pra-
covníka, který vás navštíví u vás doma, před-
staví službu, předá monitorovací zařízení, vše 
vysvětlí a nastaví každému na míru. Zájemce 

obdrží tísňové tlačítko, je to malé elektronické 
tlačítko nebo hodinky. Monitorovací zařízení 
obdrží zájemce formou výpůjčky zdarma, platí 
pouze měsíční paušál od 350 do 450 Kč. Tento 
lze hradit z příspěvku na péči.

Obě služby jsou poskytovány nonstop 
24 hodin denně. Nabízí i další možnosti péče, 
jako je kontrola zdravotního stavu, připomíná-
ní braní léků, poradenskou činnost, aktivizační 
hovory. Populární aktivitou služby Anděl na 
drátě je čtení z knihovny – audiozáznamy před-
ních českých umělců. Povídavá linka zase eli-
minuje pocit osamění, klient si může jen popo-
vídat o tom, co ho trápí, co má rád.

Stoletá klientka paní Hana si službu velmi 
chválí a ve svých letech na ni nedá dopustit, 
říká: „Kromě toho, že mám u sebe SOS tlačít-
ko, jsem s děvčaty na dispečinku stále ve styku. 
Volají mi, jak se mi vede. Povídáme si na poví-
davé lince nebo mi připomínají další důležité 
věci. Je to velký vynález. Vůbec jsem netušila, 
že něco takového může být. Ta technika ve 
všem velmi pokročila.“ Paní Hana je stále plná 
života, má kolem sebe rodinu, která jí pomáhá, 
ale díky tísňové službě má jistotu bezpečí a i ve 
svém věku může bydlet sama.

V případě zájmu a podrobnějších informací 
neváhejte služby kontaktovat.

Anděl na drátě

Informační linka 800 555 655 
www.andelnadrate.cz

Anděl strážný

Informační linka 800 603 030
www.andelstrazny.eu

Regionální turistické informační centrum Židlochovice 
Třetí nejoblíbenější centrum v Jihomoravském kraji

Máme velikou radost! Obhájili jsme 3. místo 
v anketě Oblíbené informační centrum roku 
2021, kterou vypisuje časopis Kam po Česku, 
který zajímá především turisty cestující po naší 
vlasti.

Kdo jsme? RTIC v Židlochovicích je cer-
tifi kované turistické informační centrum 
pro celý region Židlochovicka, které sousedí 
přímo s historickou radnicí a novým Komu-
nitním centrem. Nebojte se u nás jen nudných 
letáčků. V naší vinotéce nabízíme lahvovaná 
vína místních a regionálních vinařů a pořá-
dáme akce s vínem spojené. Infocentrum je 
strategicky umístěno na cyklostezce z Brna 
do Vídně a značené Svatojakubské cestě, 
která vede od kostela sv. Jakuba v Brně až do 
Mikulova. Pokud budete chtít originální dárek, 
vybrat si můžete z široké nabídky suvenýrů 
i upomínkových předmětů. Jsme také pořada-
telé kulturních akcí, výstav a trhů ve městě. 

Lenka Betášová
Regionální a turistické informační centrum

Děkujeme všem, kteří nás v anketě podpo-
řili a poslali svůj hlas.

Potřebujete poradit? Nevíte, v kolik odjíž-
dí autobus, vlak? Sbíráte vizitky do deníků? 
Chybí vám upomínkový dárek? 

Přijďte si nakoupit k nám. Turistické vizit-
ky, deníky a známky jsou inspirací pro mnohé 
děti. Potěšit své blízké můžete také regionální 
publikací. Ta poslední, vydaná v  roce 2021 
Vlastivědným spolkem je kniha s názvem Cuk-
rovar Židlochovice aneb Vzestup a pád průmys-
lové perly Moravy. V doprodeji jsou ještě knihy 
autorů Jiřího Smutného, Karla Vavříka, Jana 
Baltuse a Dany Wendscheové. Hodnotným 
dárkem pro sběratele se může stát stříbrná 
mince, vydaná v roce 2019 ke znovuzprovoz-
nění železnice v Židlochovicích. Minci nabí-
zíme také v bronzové variantě. Originálními 
produkty z vína a meruněk zakoupenými u nás 
potěšíte nejen rodinu. U  nás si určitě dárek 
vyberete. Vhodným vánočním dárkem může 
být i u nás zakoupený keramický zvoneček 
s historickým motivem Židlochovic či kalen-
dář Svaté ženy na rok 2022 od Kateřiny Kláš-
terecké.

Přijďte k nám, rádi vám poradíme 
v naší vánoční otevírací době:

pondělí–čtvrtek 9:00–12:00 13:00–17:00
pátek 9:00–13:00

zavřeno: 16.–17. 12. 2021
 27.–31. 12. 2021

telefon: 547 426 024
 734 352 343
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Kvetoucí zahrada naší školy

Ekotým školy informuje: „Projekt Kvetoucí zahrada naší školy se 
zdárně podařil.“

A O CO VLASTNĚ ŠLO?
U mokřadu za školou jsme se rozhodli vystavět skalku a osázet skal-

ničkami. Také zasadit cibuloviny, pár keřů a stromů, na jižní svah sucho-
milné rostliny.

Dostali jsme příležitost napsat žádost o realizaci projektu s fi nanč-
ní podporou našeho záměru. Projekt probíhá v rámci mezinárodního 
projektu Ekoškoly. Náš projekt se organizátorům líbil a byl schválen. 
Obdrželi jsme fi nanční částku, za kterou jsme měli možnost nakoupit 
rostliny a materiál. S nákupem rostlin nám velmi pomohl pan Dratva, 
který přivezl také materiál na výstavbu skalky. Také nám ukázal, jak skal-
ku zbudovat, jak osazovat, a byl nám po celou dobu rádcem.

S paní učitelkou Hanákovou jsme zorganizovali práce, které jsme roz-
dělili do tří dnů. Nejprve kluci z 9. B upravili terén a rozmístili kameny. 
Základ skalky byl připraven. Společně se spolužáky z 6. ročníků a volitel-
ky Člověk a příroda jsme veškeré rostliny vysadili a skalku osázeli.

Všem patří velký dík za společně odvedenou práci. Přijďte se na jaře 
k mokřadu podívat a sami uvidíte!

Ekotým 
Základní škola Židlochovice

Stavba opěrné zídky / foto: M. DratvaŽáci školy osazují skalku rostlinami / foto: archiv ZŠ

…než jsem stačil ke zdařilému dílu něco napsat, tak mě Eko-
tým ZŠ předběhl. Mám radost, že se náš společný projekt posunul 
zase o kus dále. Od roku 2017, kdy jsme společně s Ekotýmem a 
s architektkou Jitkou Vágnerovou začali vymýšlet koncepci celé 
výukové zahrady, se podařilo po drobných krůčcích ze zanedbané 
divočiny vytvořit inspirativní zahradu, kterou dle mých osobních 
zkušeností žáci i učitelé velmi rádi navštěvují a využívají k výuce.

Pro upřesnění jen uvedu, že se letos na podzim i s přispěním 
městských pracovníků povedlo založit opěrnou zídku a skalku 
z vápenců z Výhonu, vysadit tři stromy, osm keřů, 250 trvalek 
a skalniček a 500 cibulovin. Práce s dětmi byla velmi zajímavá, 
v rychlosti naučit děti zahradnickému řemeslu a následně vše 
uhlídat bylo ale dost náročné. Konečný výsledek je však velmi 
dobrý, chci všechny zúčastněné žáky moc pochválit a moc podě-
kovat hlavně paní učitelce Hanákové za výbornou spolupráci.

Do konce roku je ještě v plánu osadit historickou studnu, která 
byla na podzim vyčištěna, poklopem z dubových desek a ruč-
ní pumpou. Těším se na další spolupráci s Ekotýmem při rozvoji 
zahrady.

Ing. Martin Dratva, odbor Investic a majetku

Představujeme nové výukové předměty na základní škole: Badatelství

Výuka na Základní škole v Židlochovi-
cích se v minulém školním roce rozrostla 
v šestých ročnících o nový povinný předmět 
„Badatelství“. Jaká je náplň a cíl předmětu? 
Co žáky nejvíce baví? S čím mají naopak 
potíže? Odpovědi nám poskytly za ostatní 
kolegy, kteří předmět vyučují, paní učitelky 
Ing. Eliška Halbichová a Mgr. Petra Janková.

redakce Zpravodaje Co si mají naši čtenáři představit pod 
předmětem „Badatelství“?

p. Janková: Jedná se o badatelsky orientova-
nou výuku, kdy se žáci zabývají určitým téma-
tem. Dostanou za úkol vytvořit seznam otázek 
na danou problematiku, vybrat jednu pro ně 
stěžejní výzkumnou otázku, stanovit hypotézu, 
na jejím základě si naplánovat postup práce a 
pomůcky k provedení pokusu. Výsledky zpra-
cují a zjišťují, zda se jim hypotéza potvrdila, 
či nikoli. Během pokusu samozřejmě vznikají 
další otázky, které je třeba vyřešit. Je to v pod-
statě hodina, kdy pracují samostatně žáci a my 
jako učitelé je jen vedeme a dohlížíme na prů-

běh celé jejich badatelské práce. Čímž se tato 
hodina výrazně liší od jiných předmětů.

p. Halbichová: Pro mne je to zejména sklou-
bení všech předmětů dohromady, na což není 
v běžné výuce dostatečný prostor. Čtyřicet pět 
minut klasické vyučovací hodiny je na obsažení 
vztahů mezi více předměty opravdu málo a 
tady máme 90 minut, které umožní vhled do 
souvislostí, kdy se potkají informace a doved-
nosti z přírodovědy, fyziky, chemie, informati-
ky a dalších oborů. Žáci trénují mluvený pro-
jev, prezentaci svých výsledků, spolupráci. 

pokračování na straně 7 >>
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>> pokračování ze strany 6

Jak se žáci poprali s takovými úkoly? 
p. Janková: Náš začátek velmi ovlivnil brzký 

nástup distanční výuky. To mělo vliv jak na žáky, 
tak na nás. Měli jsme v plánu žáky postupně 
seznamovat s kroky badatelského cyklu, měli 
jsme všechno připravené a založené na poku-
sech, sledováních. A najednou jsme zůstali 
doma. Takže to bylo náročné pro všechny.

p. Halbichová: Pro nás to bylo nové taky, 
nový předmět a opět po pár týdnech do on-line 
výuky. Nevěděli jsme, jak budou žáci reagovat, 
přijímat tento styl výuky. Navíc každá skupin-
ka žáků fungovala jinak.

Co žáky nejvíc baví?
p. Halbichová: Jednoznačně pokusy. I proto 

teď trochu měníme strategii. Loni jsme témata 
nosili my, měli jsme připravenou lekci, kde si 
sice žáci vybírali otázky sami, ale vše bylo námi 
orámované. Teď naopak zkoušíme opačnou 
cestu čili více se ptáme jich samotných, co by 
chtěli zkoumat, provádět za pokusy. Musí si 
tak sami stanovit otázky, naplánovat postup, 
potřebné pomůcky a vše provést a vyhodno-
tit. Co nejvíce milují, je natáčení videí celého 
pokusu, kdy se sami dostávají do rolí youtube-
rů, kteří také dělají taková videa. Najednou 
jsou jako oni, mohou si to vyzkoušet, natočit. 
Samozřejmě musí také vše vysvětlit, odprezen-
tovat. Tohle mi přijde, že je pro ty žáky největší 
zážitek. 

Když vidíte nadšení žáků z tohoto před-
mětu, neuvažujete o jeho zařazení i do jiných 
ročníků? 

p. Janková: Nám by se to samozřejmě velice 
líbilo. Snažíme se tento styl výuky zařazovat 
i ve vyšších ročnících.

p. Halbichová: Naše idea je naučit žáky 
základní postupy badatelství a další formy prá-
ce tak, aby je ve vyšších ročnících měli zažité a 
uměli je automaticky používat. Například sesta-
vit si hypotézu jim už nebude trvat 15 minut, 
ale bude stačit 5 minut. Měli by umět spolupra-

covat, což je v začátku nejtěžší věc, komuniko-
vat, pracovat s IT technologiemi, prezentovat 
své výsledky. Vnímám to jako velkou podporu 
pro další předměty a naše kolegy.

Vnímáte tento posun u žáků? Například 
když srovnáte dnešní sedmé ročníky, které 
v loňském roce absolvovaly tento předmět?

p. Janková: Určitě ano. Žáci jsou samostat-
nější, nemusíte vše několikrát opakovat, reagu-
jí na zadané úkoly rychleji.

p. Halbichová: Ano. Jsou určitě zdatnější 
v IT technologiích, posunuli se v prezentač-
ních schopnostech. I když to může být i dvoj-
sečná zbraň. Šesťáci jsou nadšení z nových 
pokusů a sedmáci už to vnímají „jen“ jako 
běžnou součást výuky. Ale rozhodně se s nimi 
pracuje lépe. 

Jak vám s tímto předmětem pomohla nová 
přístavba školy?

p. Janková: Velmi. Máme tu vše po ruce, 
nemusíme si pořád donášet pomůcky do tří-
dy, žáci se mohou pohybovat po třídě. Navíc 
spojení s venkovním prostorem je pro ně něco 
fascinujícího. Výuka je tak pro ně velmi atrak-
tivní, mají pocit větší svobody. Máme tu spous-

tu moderních pomůcek pro výuku, navíc nám 
vedení školy vychází maximálně vstříc v našich 
nových požadavcích. 

p. Halbichová: Třída je již přizpůsobena 
svým uspořádáním a vybavením pro práci ve 
skupinkách, pracujeme také jen s polovinou 
třídy. Plusem je velká interaktivní tabule, kdy 
si všechny děti mohou najednou zapisovat 
výsledky, prezentovat se díky ní. Máme blízko 
k našim kolegům (fyzika, chemie, informa-
tika), od kterých si také můžeme operativně 
donést další pomůcky a inspirovat se nápady. 

Co se žákům líbilo nejvíce?
p. Janková: Řekla bych, že pokusy s difúzí. 

Když si mohli sami vzít chromebook  a sami 
natočit video s experimentem, doplnit ho 
komentářem. To se ptali, jestli to takto budeme 
dělat každou hodinu. V loňském roce bych řek-
la, že je nejvíc překvapilo, když dostali pomůc-
ky a měli pokus naplánovat a udělat sami.

p. Halbichová: Myslím, že fakt, že my done-
seme pomůcky, které si žáci přejí. Sami pak 
provádí pokusy a zkouší, jestli fungují, jak se 
uvádí.

Televizní Popelka na návštěvě v družině základní školy

V pátek 19. listopadu přivítala školní družina Základní školy v Žid-
lochovicích herce z Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. Přijeli zahrát 
loutkové představení Čert a Káča. 

Naše děti měly možnost vidět krásné divadelní představení a prožít 
příběh prostořeké Káči, která se touží vdát. Adaptaci pohádky Boženy 
Němcové zahráli s pomocí loutek pražští herci Eva Hrušková a Zdeněk 
Rohlíček. Děti byly vtaženy do děje pohádky. Přímo se staly herci, kte-
ří v pohádce zpívali a tancovali. Dětem se líbily kulisy, pekelné ozvuče-
ní, originální písničky a veselé scénky. Nejvíce ocenily hlavní postavu, 
nezničitelnou a energickou Káču, plnou vtipů a průpovídek. 

Děti se celé představení smály, zpívaly, tancovaly, ale také postavám 
radily, prostě si pohádku moc užily. Děkujeme za krásné odpoledne a 
těšíme se na další představení.

Mgr. Jana Koupilová
školní družina

„Popelka“ Eva Hrušková hraje pro děti ze základní školy / foto: J. Koupilová

Pokusy jsou u žáků ve velké oblibě / foto: P. Janková
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NEples – společenský večer, který se nekonal

V pátek 5. listopadu se tentokráte tento večí-
rek konal. NEples, který zorganizovali přede-
vším studenti septimy Gymnázia Židlochovice, 
byl povedenou náhradou za loňský neuskuteč-
něný společenský večer. V normálních časech 
totiž obvykle ples pořádají studenti sexty, jenže 
jak jistě dobře víte, v loňském roce řádila covi-
dová pandemie, a taneční parket tedy musel 
zůstat prázdný. Studentům loňské sexty to bylo 
líto, a proto se rozhodli navzdory osudu svůj 
ples uspořádat.

V sedm hodin večer se před sálem utvořila 
menší fronta, protože bylo nutné se před vstu-
pem prokázat dokladem o očkování, testování, 
či prodělání covidu. Po vstupu do sálu na náv-
štěvníky dýchla již téměř pozapomenutá ple-
sová nálada, ke které přispěla dozajista i velmi 
kvalitní kapela Akcent. Zhruba o půl osmé si 
pro návštěvníky nachystala septima neobvyklé 
předtančení, kdy místo tradiční polonézy stu-
denti zatančili jive, latinskoamerický tanec plný 
energie a radosti.

Poté už pokračovala běžná plesová zábava, 
spojená mimo jiné i s NEtombolou, tedy s tom-
bolou plnou výher-nevýher. O půlnoci ještě 

Tomáš Kaválek
pedagog

Součástí společenského večera byla NEtombola / foto: M. Mžíček

studenti uspořádali taneční hru židličkovou, 
která obzvláště mezi mladšími návštěvníky 
vzbudila velký zájem. 

Septimánům židlochovického gymnázia se 
podařilo uspořádat povedený kulturní večer, 

na který budou dlouho vzpomínat nejen oni, 
ale určitě i rodiče, učitelé a současní i bývalí 
studenti. 

Studenti gymnázia vzpomínají na Karla Vavříka a Eduarda Vyhlídala

Ve školním roce 2020/2021 jsme se muse-
li rozloučit s dvěma osobnostmi, které byly 
spjaty s naším gymnáziem více než pětadva-
cet let. Začátkem prosince 2020 nás zasáhla 
zpráva o úmrtí pana Mgr. Karla Vavříka a 
v březnu 2021 nás opustil pan Eduard Vyhlí-
dal. 

Oba stáli u vzniku školy v roce 1994. Pře-
devším pan Karel Vavřík, který na začátku 
90. let zastával funkci školního inspektora 
České školní inspekce a měl ve své funkci 
přehled o zřizování nových středních škol. 
On dal první impulz k prosazovaní gymná-
zia v Židlochovicích a stál u řady složitých 
jednání o jeho vytvoření. Pan Eduard Vyhlí-
dal sledoval stejný cíl na pozici místostarosty 
města Židlochovice.

Oba bývalé pedagogy spojoval koníček, 
židlochovická a regionální historie, který 
naplňoval nejen je, ale ovlivňoval i kulturní 
dění v Židlochovicích. Oba byli členy Žid-
lochovického vlastivědného spolku, o svém 
bádání přednášeli, napsali řadu publikací a 
organizovali výstavy. 

Od počátku s naším gymnáziem spolupra-
covali. Nikdy neodmítli naše studenty, kteří 

Mgr. Danuše Švarzbergerová 
redakce ročenky gymnázia

se na ně obraceli s žádostí o radu při tvorbě 
dějepisných ročníkových prací nebo prací 
SOČ. Pan Vyhlídal působil v židlochovickém 
archivu, takže studentům pomáhal se zori-
entovat, kde hledat vhodné archiválie, nebo 
jim poskytoval materiály, které byly uloženy 
přímo v Židlochovicích. Pan Vavřík měl vel-
ký přehled o publikacích, sám bádal v archi-
vech, dokonce i v zahraničí, navštěvoval mís-

ta, která se k historii Židlochovic vztahovala, 
a měl kontakt na významné osobnosti, které 
hledaly ve městě své kořeny. V roce 2018 do 
Židlochovic například zavítali členové po 
celé Evropě rozvětvené rodiny Robertů, jejíž 
předkové zde založili v 19. století cukrovar. 

pokračování na straně 9 >>
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>> pokračování ze strany 8

Pan Vavřík často obětavě předával svoje 
jedinečné zkušenosti a znalosti studentům, 
včetně materiálů, které vlastnil nebo objevil. 
Dával jim také podněty k tématům, která 
zpracovávali. Bez něj by nevznikly výbor-
né historické práce studentů naší školy jako 
například František Boleloucký a Obrana 
národa na Židlochovicku a Ulice Komenské-
ho v Židlochovicích Jana Hroudného a Habs-
burkové na židlochovickém panství Jakuba 
Řehoře. Za sedmadvacet let spolupráce 
s gymnáziem díky jeho konzultacím vzniklo 
mnoho předmětových a ročníkových prací 
do předmětu dějepis a řada prací SOČ oboru 
historie. 

Pan Vavřík také pro studenty gymnázia 
přednášel. Bylo už samozřejmostí, že pra-
videlně každý rok sextáni nebo septimáni 
vyslechnou jeho přednášku o historii města 
Židlochovice a díky ní si zopakují české ději-
ny od raného středověku do začátku 20. sto-
letí ve srovnání s dějinami regionálními. Od 
pana Vavříka znali perličky židlochovických 
dějin, například, že manželka prvního habs-
burského majitele židlochovického zámku 
byla dcerou Marie Terezie nebo že se v Žid-
lochovicích narodila budoucí španělská krá-

lovna. Poslední přednášku pana Vavříka si 
vyslechli žáci nižších ročníků v souvislosti 
s akcemi školy u příležitosti výročí událostí 
sametové revoluce v listopadu 2019. Tehdy 
s nimi besedoval společně s paní Evou Sur-
manovou o vzniku Občanského fóra v Žid-
lochovicích, k jehož zakladatelům oba pat-
řili. Podobně vystoupil na akci školy Jednou 
budem dál i pan Vyhlídal. 

Mgr. Karel Vavřík a Mgr. Danuše Švarzbergerová při rozhovoru / foto: archiv školy 2016

Lukostřelci soutěžili o pohár Tomáše Garrigua Masaryka

Tomáš Garrigue Masaryk je osobnost, kte-
rá bezpochyby ovlivnila myšlení lidí nejen ve 
své době. Když jsem se dozvěděl, že působil 
i v našem kraji, dovolil jsem si právě na jeho 
počest pojmenovat náš turnaj. Letos se na 
lukostřelnici v Židlochovicích uskutečnil již 
druhý ročník. 

Když jsem chystal s kamarády tento turnaj, 
hlodala ve mně myšlenka, kolik lukostřelců 
přijede. Nepořádáme ho zbytečně? Přece jen 
situace kolem nás není utěšená. Na druhou 
stranu znám lidi z lukostřelecké branže a vím, 
jaké jsou to nátury. Například přátelé z Hos-
týna pod vedením Lenky Bůbelové jsou lidé, 
kteří se jen tak něčeho nezaleknou. A tak právě 
Lenka přivedla deset lukostřelců. Ukázalo se, 
že moje obavy byly zbytečné a na start nastou-
pilo 32 lukostřelců. Počasí bylo luxusní, nepr-
šelo, nefoukalo, ráno jsme se dokonce mohli 
radovat ze slunečních paprsků. Holky z oddí-
lu nachystaly občerstvení v podobě skvělých 
buchet, rolád a koláčů. K pití jsme měli horký 
punč, který zahřál i toho posledního zmrzlíka. 
Ovšem je nutno přiznat, že nás zejména hřá-
la touha po vítězství. Na vítěze čekaly krásné 
medaile s lukostřeleckým motivem a jako hlav-
ní cena pohár. 

Turnaj zahájil stylově Martin Novotný, stu-
dent Střední lesnické školy v Hranicích na 

Miroslav Ondrušík
Škola tradiční lukostřelby

Lukostřelci soutěžili o pohár TGM už po druhé / foto: A. Klašková

Moravě, a to hrou na hudební nástroj lesnici. 
Bylo to opravdu velmi působivé. Po zaháje-
ní se skupiny lukostřelců rozešly na předem 
domluvené stanoviště. Střílely se disciplíny 
jako Kyvadlo, Pavoučí doupě, Štěrbina, Vilém 
Tell a jiné. Turnaj o pohár TGM je zaměřený na 
celkovou dovednost lukostřelce, tedy například 
i střílení z kleku, sedu, střílení na pohyblivý 
terč, z kopce, do kopce, střílení na čas. Nebylo 
to jednoduché, ale o tom to je. Co je v životě 
jednoduché? Splnění všech disciplín trvalo asi 

čtyři hodiny. Na oběd jsme si opekli špekáčky 
z místní masny, mimochodem byly moc dobré. 
Závodníci si turnaj pochvalovali. Medaile byly 
rozdány a pohár také našel svého majitele.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tur-
naje, a všem, kteří se ho zúčastnili. Těším se na 
další ročník a věřím, že se nás sejde ještě víc.

S pozdravem a přáním hezkých dnů
Miroslav Ondrušík.

„Pane Vavříku,
pane Vyhlídale,

děkujeme.
Scházíte nám.“
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Za tmy je důvěrně známá cesta úplně jiná: Pouť dětí za svatým Martinem

Markéta Mocková
Přírodní školka Výhonek

...slova písně linoucí se z úst všech dětí, rodi-
čů i průvodců a rozléhající se po celém kopci. 

Ve čtvrtek v podvečer nepřišel ani sníh, ani 
ledový vítr, ani nebyl slyšet dusot koňských 
kopyt. Místo toho se Výhon kolem jurty rozzá-
řil snad stovkou světýlek. Jedenáctého listopadu 
slaví svátek Martin a Přírodní školka Výhonek 
pořádá v ten den každý rok svatomartinskou 
slavnost – cesta se světýlky pro malé Výhonky 
a jejich rodiče. 

Děti se svými rodiči přichází už potmě, jen 
za světla svého lampionu, nahoru k jurtě, kde 
na ně čekají průvodci, a společně se vydávají 
na dobrodružnou výpravu. Krok za krokem 
stoupají výš a výš, následují světýlka, která je 
dovedou až téměř na vrchol kopce – k mysliv-
ně. Tam na ně čeká u plápolajícího ohně Mar-
tin. Pravda, je to jen převlečená průvodkyně a 
kůň je jen namalovaný na plátně, ale má to své 
kouzlo. Všichni si mohou vyslechnout příběh 
svatého Martina.

Udatný rytíř, vracející se na svém bílém koni 
se svou vojenskou družinou za mrazivého 
listopadového večera z války domů, potkává 
u brány hradu polonahého, hladového a téměř 
zmrzlého žebráka. Je mu ho líto, chtěl by mu 
pomoci. Ale jak? Sám je hladový a zmrzlý, u se-
be nemá nic než jen meč a plášť… A v tu chvíli 

ho to napadne! „Ten žebrák se nemůže takto 
dožít rána.“ Martin vytasí meč a rozetne svůj 
plášť na dvě poloviny. Jednou přikryje žebráka 
a s dobrým pocitem, že pro něj alespoň něco 
udělal, vjíždí do hradu. Ještě té noci se pod-
le legendy Martinovi ve spánku zjeví Kristus 
v jeho plášti. V následujících dnech se Martin 
nechá pokřtít, odejde z vojska a později se stá-
vá biskupem. 

Po krátkém divadelním představení jedna 
z průvodkyň vytahuje zpoza stromu košík plný 
čerstvě upečených martinských rohlíčků, kte-
ré připravila spolu s dětmi ten den dopoledne 
v jurtě. Děti si je postupně berou a dělí se se 
svými rodiči. Tradice praví, že by se měl každý 
o rohlíček s někým rozdělit napůl tak, jako se 
Martin rozdělil s žebrákem o svůj plášť. Rodi-
če pak vytahují ze svých batohů malé krabičky, 
kde má každý své rohlíčky napečené z domu a 
děti si je mezi sebou vyměňují a dělí se o ně se 

Svatomartinská slavnost: cesta se světýlky / foto: archiv Výhonku

„Martin, svatý Martin,
jeho kůň ho nese směle v dál.

Jen sníh a vítr jej provází.
Svatý Martin jel,

v srdci radost měl,
jeho tělo jen plášť měkce hřál.“

svými kamarády. Je to krásný večer, plný lásky, 
ztišení, soucitu a empatie.

Se svatým Martinem se samozřejmě pojí 
spousta různých tradic. Například pečené husy 
zapíjené mladým martinským vínem, šer-
mířské turnaje, polykači ohně a jiné zajímavé 
zvyklosti. Ve Výhonku ale slavíme svátek svaté-
ho Martina komorně tichou cestou se svíčkami 
a lampiony a s pečenými ořechovými či mako-
vými rohlíčky. Je to opravdu moc krásná slav-
nost. Děti za světla svého lampionu prochází 
místy, kudy denně chodí se svými průvodci, 
tentokrát ale v úplně jiné, večerní atmosféře. 
Hlavně z toho důvodu je to slavnost interní a 
ne veřejná.

A co nás čeká ve Výhonku dál? Pomalu se 
budeme připravovat na přicházející advent. 
O tom ale zase až příště...

Zvoneček ohlásí příjezd Mikulaše, přijede na voze, taženém dvěma bílými koňmi

Rozsvícením vánočního stromu jsme v nedě-
li 28. listopadu vstoupili do období adventu. 
Radost nám přinesl nejen začínající advent, ale 
také na tuto dobu neobvyklé a hodně vydatné 
sněžení, což ocenily hlavně děti.

Vánoční strom se rozsvítil na první advent-
ní neděli přesně v 17 hodin odpoledne. Na 
nádvoří Komunitního centra postupně přichá-
zely děti v doprovodu rodičů, přicházeli i starší 
ve skupinách nebo ve dvojicích, aby alespoň 
krátkým zastavením pod ozdobeným stromem 
nasáli atmosféru počínajícího vánočního času.

Všechny doprovodné vánoční akce pláno-
vané do areálu centra byly zrušeny, nádvoří  
však bude k vašim procházkám po celou dobu 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

adventu zpřístupněné až do 20 hodin. 
Na první adventní neděli byla v Malé galerii 

RTIC otevřena výstava Lucky, kterou připravil 
spolek KANAVA. Výstava vypovídá o tom, kdo 
lucky jsou, jak žily a proč tak žily. Seznámit se 
s jejich osudem můžete v provozní době info-
centra od 9 do 17 hodin od pondělí do pátku, 
v pátek pouze do 13 hodin. 

Jakmile lucky galerii opustí, aby během 
Obchůzky lucek (12. 12.) do vašich domovů 
přinesly klid, čistotu a zdraví, poskytne gale-
rie dočasný domov Svaté rodině. Přijďte se od 
15. prosince podívat a malého Ježíška mezi lid-
mi uvítat.

MIKULÁŠ A PRŮVOD MALÝCH ČERTÍ-
KŮ A ANDĚLŮ

V neděli 5. prosince navštíví Židlochovice 
Mikuláš doprovázený čertem a anděly. S šesti 

zastávkami projede od 16 hodin městem na 
koňském spřežení, Mikulášův jízdní řád je 
vyvěšen ve vývěskách a najdete jej i na Face-
booku města. Přijďte se s Mikulášem pozdravit, 
ale stejně tak můžete Mikulášovi jen zamávat 
z okna při jeho průjezdu kolem vašeho domu.

Konečná zastávka je na náměstí, kde v 18.15 
čekáme na další malé čertíky a anděly – děti 
v převlecích. Jestli čertovský outfi t nestihnete 
připravit, nevadí, přijďte i tak. Vydáme se na 
malý průvod náměstím k radnici, kde udělá-
me památeční fotografi i, protože: Letos si toho 
Mikuláše řádně užijeme! 

A protože není zlobivých dětí ani žádných 
hříšníků, Peklo pod radnicí bude mít pro leto-
šek zavřeno. Ale pozor, v příštím roce už tako-
vá úleva nebude.
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Tajuplné bytosti v bílém, lucky. Chodí s lucerničkami a vůbec nemluví.

Než skončí podzimní čas a nastane zimní 
– vánoční, ulicemi našeho města projde prů-
vod bílých postav s lucernami. Lucky se jim 
říká. Půjdou mlčky a v rámci očistného rituálu 
vymetou husí perutí smetí z vašich domovů, 
do kterého vnesou pospolitost, klid, čistotu 
a zdraví. Otevřete jim své domy nebo je jen 
přijďte pozdravit do ulic. A nebojte, naše lucky 
bříška nepářou! 

Za spolek KANAVA chci vám všem podě-
kovat za krásné chvíle strávené s vámi, ve vaší 
společnosti a přeji nám všem pevné zdraví, 
tu správnou imunitu, veselou mysl a smělost 
tvořit, cokoliv, co vám bude přinášet radostný 
požitek.

Iva Šebestová
KANAVA

Lucky, tajemné bytosti v bílém, přinášejí klid a čistotu / foto: R. Ivičič

„Je tma, Toník na piščalu píská,
v pece dřevo práská, mlíko se ohřívá,

babička lóská ořechy,
matička peřinenke čechrajó, 

dědoušek fajfku tabáčkem napěchajó,
tatíček v kótku šlofíka si dává a dobře je.“

Otevřete svá srdce a prožijte Vánoce v plné radosti a opravdovém štěstí

O Vánocích mnoho z vás přichází do našeho 
kostela, abyste se podívali na krásný betlém, 
který pro nás zhotovil pan Zelinka ze Šitbořic.

Nádherný betlém poukazuje na základní 
pravdy naší víry a zbožnosti: Ježíš – dítě v jes-
lích, kolem něj Maria a Josef, pastýři a zvířata. 
Když se díváme na jesličky, můžeme si povšim-
nout jednoho drobného detailu, o kterém se 
zmiňuje i vánoční evangelium: zmínka o plen-
kách, v nichž bylo zavinuté dítě – Ježíš: „Maria 
porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho 

Paweł Cebula
farář

do plenek a položila do jeslí“, a pak: „Naleznete 
děťátko, zavinuté do plenek, položené do jeslí“. 
Když Boží slovo něco dvakrát opakuje, tak 
poukazuje na něco velmi důležitého.

Když se živý Bůh, stvořitel nebe a země, stal 
člověkem, nechal se zabalit do plenek, kte-
ré nebyly součásti vánoční výzdoby. Každá 
maminka, a i tatínek si dokáže představit obsah 
tohoto dětského vybavení. Ježíš se stal ve všech 
věcech stejný jako my, lidé. Stejně jako každé 
miminko, i Ježíš ležel v plenkách, protože Bůh 
se stal skutečně člověkem.

Vykupitel světa, Spasitel člověka, nepřišel 
na svět jako hrdina, nějaký superman. Při-
šel jako malé bezmocné dítě. Tuto skutečnost 

nemůžeme obejít. O několik let později autor 
dopisu židům píše: Máme před Božím trůnem 
nejvyššího velekněze, který má soucit s našimi 
slabostmi, protože jako člověk prožil všechno 
lidské trápení. Nedává nám ve svém postavení 
a ze své moci moudrá teoretická poučení, jak 
dojít spásy a věčného života. Ježíš zná celou 
naši lidskou slabost, všechno lidské utrpení, 
naši bezmocnost vůči zlu, protože to všechno 
prožil na svém vlastním těle. Proto rozumí kaž-
dé naší situaci. Z toho vyplývá, že nikdo z lidí 
na světě nemůže říci: Mně Bůh nerozumí, není 
schopen vcítit se do mé situace.

Syn Boží prošel každou lidskou bídou, kaž-
dou lidskou slabostí. Spasitel narozený v Betlé-
mě nás zcela zná. Stal se bezmocným mimin-
kem, nechal se položit do jeslí v chatrném 
přístřešku, kde bylo chladno a temno. Zavinuli 
ho do plenek.

Možná, že příběh o narození Ježíše je pro 
některé z vás příliš banální, ale zároveň velmi 
provokuje náš rozum, je součástí naší záchrany 
a mluví o Bohu, jaký je. Bůh se rozhodl mluvit 
s námi tímto způsobem. Pro některé je to skan-
dál, pro druhé čistá hloupost.

Ale také můžeme jako pastýři, kteří poklek-
li před jeslemi a uznali v dítěti zavinutém do 
plenek svého Spasitele, stejně pokleknout před 
proměněným při mši svaté kouskem chleba a 
vyznat: je to můj osobní Pán a Spasitel. 

Ježíš se člověku nevnucuje. Jemně klepe na 
naše srdce. On prosí, abychom mu otevřeli. 
A když to uděláme, prožijeme nejúžasnější 
Vánoce plné radosti a opravdového štěstí, což 
vám všem ze srdce přeji.Židlochovický betlém vyřezal Josef Zelinka ze Šitbořic / foto: archiv města
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Adventní koncert v kostele: Mladí brněnští symfonikové
Orchestr nejlepších absolventů a studentů základních uměleckých škol

Orchestr vznikl v roce 1994 v Brně a dnes 
v něm působí téměř šedesát hráčů různých 
věkových kategorií. Symfonický orchestr je 
veden profesionálně, členy však tvoří studenti 
a absolventi základních uměleckých škol města 
Brna, kteří se nechtějí vydat na dráhu profesi-
onálního umělce, mají ale ke klasické hudbě 
silný vztah a atmosféru symfonického tělesa 
chtějí jen zkusit.

Původně Symfonický orchestr základních 
uměleckých škol města Brna změnil v roce 
2003 název na Mladí brněnští symfonikové 
– orchestr základních uměleckých škol města 
Brna.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Jednání o uskutečnění adventního koncertu 
s Mladými brněnskými symfoniky v Židlocho-
vicích započalo téměř před třemi lety. Orchestr 
v rámci Vánoc uskutečňuje pouze dva až tři 
koncerty a zařadit do tohoto programu také 
naše město nebylo jednoduché. 

Proto jsme rádi a těšíme se, že Mladí brněn-
ští symfonikové – orchestr složený z nejlepších 
absolventů a studentů všech základních umě-
leckých škol Brna a blízkého okolí v sobotu 
11. prosince rozehřeje naše dobou ztrápe-
ná srdce a naladí nás na vlnu radosti, štěstí a 
pospolitosti. Koncert se uskuteční v kostele 
Povýšení sv. Kříže od 17 hodin.

(Na akci se vztahují aktuální preventivní opat-
ření proti šíření nemoci covid-19 vydaná minister-
stvem zdravotnictví ČR.) 

Svět andělů a svatých v obrázcích Juliany Jirousové
prozáří vánoční čas v knihovně

Milí naši čtenáři a návštěvníci knihovny, sot-
va jsme se rozloučili s poetickými fotografi emi 
Soni Sommerové, máme pro vás připravenou 
další výstavu pro potěchu očí i duše. A abyste si 
k nám snáze našli cestu, dovolte nám předsta-
vit malířku v následujícím příspěvku.

Juliana Jirousová se narodila před 78 lety ve 
Staré Říši na Vysočině. Jejím otcem byl akade-
mický malíř Otto Stritzko a matka Marie, také 
malířka, byla jednou z dvanácti dětí vydavatele 
Josefa Floriana ze Staré Říše. Protože pocháze-
la z „nábožensky zatížené rodiny“, nebylo jí po 
maturitě umožněno studium na vysoké škole. 
O malování ze začátku neuvažovala, bylo jí 
protivné, že všichni v rodině malovali. Ovliv-
nily ji byzantské emaily a v jejich stylu začala 
tvořit vlastní náměty. Měsíc pobývala ve Vídni 

Iva Zichová
městská knihovna

se svým otcem, který vystavoval v galerii Ern-
sta Fuchse. Tam se seznámila s tvorbou malířů 
z okruhu Wiener Schule, kteří ji značně ovliv-
nili. 

V roce 1964 odešla do Havlíčkova Brodu, 
kde v psychiatrické léčebně nastoupila jako 
arteterapeutka. Výtvarné práce pacientů byly 
pro ni důležité, vzpomíná zvláště na fantastické 
krajiny jedné paní, plné divokých křovin s oči-
ma. V roce 1966 odchází pracovat do Prahy do 
Bohnic jako sanitární sestra. V nepříjemném 
prostředí plném donašečů dlouho nevydržela. 
Na chvíli se zase vrátila domů a malovala. Otec 
ji podporoval a povzbuzoval. Nikdy si ale od 
něho nenechala radit, vysvětlil jí pouze zása-
dy míchání barev. V roce 1972 se seznámila 
s manažerem Plastic People of the Universe a 
básníkem Ivanem Martinem Jirousem a o čtyři 
roky později se za něj provdala. Svatební osla-
va se konala v Bojanovicích, kde proběhl také 
tzv. „Druhý hudební festival druhé kultury“. 
Oslava byla rozprášena a členové Plastic Peop-
le pozatýkáni. Soudní proces s nimi vedený se 
stal jedním z impulsů vzniku Charty 77. Jirous 
byl uvězněn na 18 měsíců a po jeho propuštění 
oba Chartu podepsali.

Jirous byl zavřen ještě dvakrát, mezitím se 
v roce 1980 narodila první dcera Františka a 
o rok později Marta. Jirous si celkem odseděl 
jako politický vězeň přes osm let. Celé roky si 
v době Jirousova věznění psali dopisy. Jejich 
korespondence, vydaná pod názvem Ahoj můj 
miláčku, je svědectvím o hluboké víře, která 
dovede překonávat i ty nejtěžší překážky. V 90. 
letech se manželství začalo rozpadat, nicméně 
Martin měl ve Staré Říši u Juliany útočiště až 
do konce svého života a často rodinu navště-
voval.

Po dlouhé přestávce začala Juliana z nedo-
statku času kreslit pastelkami na ruční papír. 

Až do současné doby tvoří obrázky v duchu 
imaginativního realismu s náměty převážně 
náboženskými.

Hlavní životopisná data ještě na závěr dopl-
ňujeme citací z článku S. Škody: Cedule Juliany 
Jirousové, Babylonrevue:

 „Juliana sice vypadá jako člověk, ale podle 
mne je to anděl, i když se jako člověk směje, ráda 
pije červené, vychovala dvě dcery, a když byl její 
muž ve vězení, musela se dlouhá léta sama sta-
rat o děti, o staré rodiče, o dům, o hospodářství, 
o koně, a když v kriminále nebyl, žila s Mago-
rem s andělským úsměvem. Kreslení je v posled-
ní době její hlavní komunikace s tímto světem.“

Domovní znamení a obrázky svatých natiš-
těné na hliníkové destičky budou vystaveny 
v půjčovní době knihovny od 1. 12. 2021 do 
31. 1. 2022. Jejich zakoupením můžete potěšit 
své blízké a navíc podpoříte péči o nemocnou 
paní Julianu, o kterou se s velkou láskou starají 
její dcery.

Marie Panna KlokotskáSvatá Barbora



Za ptactvem v Židlochovicích: Pěnkava obecná – Fringilla coelebs 

Pěnkava je nejhojnější evropský pták, 
z čeledi pěnkavovitých. Pěnkava je nenároč-
ný pták. Vyskytuje se na všech kontinentech 
východní polokoule, je dobře známa díky 
častému výskytu v blízkosti lidských obydlí. 

POPIS 
Pěnkava je velká asi jako vrabec, dorůstá 

délky 14–16 cm, rozpětí křídel 24–28 cm. Má 
štíhlé tělo, dlouhý ocas, krátký a silný zobák. 
Samec je pro své výrazné zbarvení nezaměni-
telný má hnědočervený hřbet, růžovou spodi-
nu těla, modrošedé temeno, šíji a zobák kostřec 

Pavel Trávníček
Židlochovice

je olivově zelený. Samice jsou nepříliš výrazné, 
svrchu zelenošedé, spodek těla šedý s růžovým 
nádechem. Mladí ptáci mají podobné zbarvení 
jako samice.

HNÍZDĚNÍ
Samec v období námluv vyhání všechny 

možné konkurenty ze svého území. Stavba 
hnízda začíná v březnu a staví ho pouze sami-
ce. Hnízdo je obvykle umístěno na bočních 
větvích stromů nebo keřů. Hnízdí jednou až 
dvakrát do roka, poprvé v období duben–kvě-
ten, popřípadě podruhé červen–červenec. Ve 
snůšce bývá 4–6 světlých vajec s řídkým tma-
vým skvrněním, sedí pouze samice. Mláďata 
se líhnou po 12–13 dnech, krmena jsou oběma 
rodiči. Hnízdo opouštějí po 14 dnech.

Poslechni si zpěv pěnkavy

Pěnkava obecná, samec je výrazně zbarvený / foto: P. Trávníček
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Cílem letošního předposledního výletu turistů se stala kovová zoo

Při našem dalším výletu jsme navštívili jed-
nu netradiční zoo. Jde o jedinečnou kovovou 
zoo, která vznikla v roce 2012 v zajímavém a 
netradičním prostředí zrekonstruovaného are-
álu bývalého cukrovaru ve Starém Městě.

Cílem KOVOZOO je ukázat malým i velkým 
návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného 
odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen 
krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. 

Areál, ve kterém se dnes KOVOZOO nachá-
zí, původně sloužil ke zcela jinému účelu. 
V roce 1867 zde bratři Abraham a Heřman 
Mayovi založili cukrovar, který fungoval celých 
130 let. V roce 1998 se začala psát nová éra are-
álu, neboť zde vznikl první provoz společnosti 
KOVOSTEEL Recycling, s. r. o., která se teh-
dy zabývala sběrem, výkupem a zpracováním 
železného šrotu. 

Po prohlídce areálu jsme se vydali na roz-
hlednu Maják, odkud byl krásný výhled po 

Ing. Petr Válek
Klub turistů

blízkém i vzdálenějším okolí. Nedaleko areálu 
KOVOZOO se nachází archeologické nale-
ziště Špitálky, které jsme rovněž neopomněli 

navštívit. Po dobrém pozdním obědě jsme pak 
vyrazili na zpáteční cestu s pocitem dobře strá-
veného času.

KOVOZOO, lenochod na stromě / foto: P. Válek

POTRAVA
Pěnkava patří mezi zrnožravé ptáky, až tři 

čtvrtiny potravy zabírají semena, zbylou čtvrti-
nu tvoří bobule, pupeny, drobný hmyz, pavou-
ci a housenky. 

ZPĚV
Ozývá se jasným „pink“ při vábení, za letu 

„jip-jip“ a při vzrušení „ce-ce-ce“. Samec zpívá 
z vyvýšených míst, nejčastěji z koncových větví.

Pěnkava obecná, samice / foto: P. Trávníček
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Paralypomena – střípky – ze života Židlochovické hasičské župy III

OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
Pro župy i sbory nastalo „konečně“ klidné 

období. Lze vytknout několik příznačných 
aktivit – stavby zbrojnic, pořádání hasičských 
škol, župních cvičení, nákupy techniky, nových 
hasicích strojů a technického zařízení.

ORGANIZACE PŘIVÍTÁNÍ PREZIDENTŮ 
REPUBLIKY

Stalo se pravidlem, že právě český židlo-
chovický hasičský sbor organizoval slavnostní 
přivítání prezidentů Československé republiky. 
Pro Tomáše G. Masaryka dohromady šestkrát, 
pro Edvarda Beneše pak dvakrát. Na jejich 
počest se konala hasičská přehlídka a ukázkové 
cvičení. Snad nejvýznamnější takové cvičení 
se konalo 15. června 1930, kdy T. G. Masaryk 
převzal diplom a odznak čestného člena župy. 
Celé slavnosti se účastnili členové židlochovic-
kého hasičského sboru.

PODPORA KULTURY
Zmiňuji také, že čeští hasiči secvičovali 

jako ochotní divadelní hry. Hráli je na jeviš-
ti v Národním domě, např. Chytrý krajánek 
v režii Františka Hanáka. Další aktivitou byly 
Čaje o páté, každou neděli během září – setká-
ní s hudbou a tancem. Vedle toho také orga-
nizovali krojované hody. Za určitý paradox lze 
opět brát, že kroje nebyly kromě vlastních hodů 
dále používány při slavnostních situacích, např. 
u vítání prezidenta republiky. Čeští hasiči se 
také fi nančně starali o sochu sv. Floriana, svého 
patrona, t. č. je umístěna na schodišti před kos-
telem. Např. na přemístění soch z mostu právě 
před kostel přispěli částkou 4 000 Kč z více než 
55 000 Kč celkových nákladů.

DĚNÍ OD POLOVINY 30. LET
20. STOLETÍ

Všechny hasičské župy (sbory) měly novou 
povinnost – řídit se pokyny nově zřízeného 
státního orgánu Civilní protiletecké obrany 
(CPO). Před, v té době možným konfl iktem, 
II. světovou válkou, si lze povšimnout viditelné 
snahy o maximální rozšíření členské základy. 
Byly tvořeny seznamy hasičů-vojáků, objevi-
la se možnost zakládání ženských hasičských 
odborů. V rámci CPO se organizovala cviče-
ní – teoretických a praktických společně 234 
a cvičení pro ženy pak jedenáct. V roce 1937 
zde působilo 30 československých sborů a dva 
německé. Vzájemné vztahy lze charakterizovat 
jako umírněné.

ZÁBOR POHRANIČÍ A JEHO DŮSLEDKY
Pro župy a sbory nastaly nepříjemné orga-

nizační změny. Veškerý majetek dobrovol-
ných hasičských sborů musel být převeden do 
majetku obcí. Obec měla povinnost pokrýt 
sborům veškeré nutné provozní výdaje. V žid-
lochovických podmínkách se ale podařilo 
v majetku hasičů udržet Národní dům. Co se 

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

činnosti týká, byla velmi okleštěna, především 
o kulturní a společenskou činnost. Udržet 
se podařilo pouze hasičskou připravenost a 
pohotovost. V roce 1941 nastal zákaz všech 
hasičských podniků, činností župy, sborů. 
Povolena byla v podstatě jen administrativní 
činnost. V následujícím roce se nesměly konat 
ani valné hromady, povoleny zůstaly pouze 
výborové schůze.

HASIČSKÉ LEGITIMACE S FOTOGRAFIÍ
MuDr. Světlík prosadil, že hasičská legitima-

ce bude obsahovat i fotografi i. Zachovalo se 
svědectví druhé ženy MUDr. Světlíka, že vysta-
voval lékařská osvědčení o zdravotní neschop-
nosti účastnit se nucených prací v Německu. 
Přílohou byla právě hasičská legitimace s foto-
grafi í.

POČÁTEK ROKU 1944
Jednoty se připravovaly na novou situaci 

– blížící se fronty. V rámci hasičské župní školy 
se kladl důraz na likvidaci následků leteckých 
útoků. Hasičstvo je stále součástí protiletecké 
obrany státu.

TĚSNĚ PO OSVOBOZENÍ
ŽIDLOCHOVICKA

Naše město osvobodila Rudá armáda 
18. dubna 1945. Hasiči se účastnili těchto čin-
ností: hašení, strážné oddíly, samaritní služby, 
snahy o opravu mostů, opravy vodovodů.

MUDR. HYNEK SVĚTLÍK ZEMŘEL
Dne 22. dubna 1945 doma, v Hrušovanech, 

zemřel předseda židlochovické župy, kterou 
vedl od jejího založení v roce 1907.

MUDR. HYNEK SVĚTLÍK 
JAKO ZRÁDCE NÁRODA

Na valné hromadě, která se konala 2. září 
1945, byl MUDr. Hynek Světlík nařčen z kola-

borace s Němci. Byl označen za udavače JUDr. 
Františka Čermáka či ředitele místní zeměděl-
ské školy, RTDr. Františka Bolelouckého, kteří 
byli popraveni za odbojovou činnost ve skupi-
ně Obrana národa.

DŮSLEDKY PRO DR. SVĚTLÍKA
Důsledky z nařčení jsou pro dr. Světlíka fatál-

ní a, nutno dodat, trvají až do dnešních dnů. 
Posmrtně byl vyloučen z župy, kterou založil a 
vedl. Jeho jméno bylo odebráno z názvu župy.

MOŽNÁ MÝLKA – CHYBNÉ PROPOJENÍ
MUDr. Hynek Světlík jako neúnavný orga-

nizátor, zapálený pro spolkový život Židlo-
chovic i Židlochovicka, je dosti odlišný od 
Hynka Světlíka jako soukromé osoby. Jeho 
osobní život obsahuje několik soudních sporů 
– rozvod, odmítal platit alimenty, pak došlo 
i k několika exekucím, převody majetku na 
třetí osobu – napadeno kvůli neplatnosti, další 
soudní spor. Civilní soudní spor vedl i s JUDr. 
Františkem Čermákem. Do toho všeho je třeba 
zařadit spory o palmární pohledávky (neplace-
ní za léčbu).

Z dnešního pohledu a po prozkoumání dnes 
známých archiválií nic nenasvědčuje skuteč-
nosti, že MUDr. Hynek Světlík vědomě kola-
boroval s Němci. Zadržení a následné odsou-
zení členů Národní obrany – JUDr. Františka 
Čermáka a RTDr. Františka Bolelouckého úzce 
souvisí s jinou skutečností, MUDr. Světlík se 
na ní nemohl podílet.

NĚMÝ FILM Z ROKU 1947
Na závěr chci ještě zmínit dnes méně známý, 

spíše zapadlý, němý fi lm z roku 1947, který 
ukazuje příchod hasičů na náměstí v průvodu 
přes náměstí ve směru k řece. Je možné si zde 
všimnout ukázky tehdejší a současné moderní 
techniky při ukázce zásahu.

Konec

Hasičské ochotnické divadlo / foto: archiv SDH Židlochovice



Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství: Prosinec

Je ve znamení zimy. První mrazy zaženou 
všechny do teplé jizby, kde příjemně hřejí veli-
ká kamna. V koutě u stolu je lavice, která je 
věčně obsazená dětmi. Tam jedí, odpočívají, 
hrají si, a když je potřeba, tak pomáhají rodi-
čům. No pomáhají, spíš se stále pletou pod 
nohama a zavazí a zlobí, že to není k vydržení. 
Babička je pozoruje a při tom si pobrukuje sta-
rou písničku:

„Na poli mandel, doma dva, na peci děcek 
hromada. Mama ich bije lopatů, běžte si děcka 
za tatů. Tata ich bije vařajů, běžte si děcka za 
mamů.“

Ona to ta píseň trochu přehání, s tím bitím 
to není tak zlé, i když v početných rodinách do-
jde někdy k takovému krajnímu opatření pro 
zjednání klidu a pořádku.

Pro děti je nejbližší očekávaný svátek 
sv. Mikuláš. Večer, když se začalo stmívat, 
musely být doma, a čekat, až spolu s doprovo-
dem přijde. Mikuláš se přesvědčil, jestli byly 
děti hodné, musely se pěkně pomodlit a byly 
od něho pochválené. Zato čert, navlečený do 
obráceného kožucha, řval a vyplácel děcka koš-
tětem. Však to musel anděl piglovat, aby tolik 
neřvaly. Ráno se honem utíkaly podívat do 
okna, co jim vlastně ten svatý nadělil. A bylo 
tam, vždycky něco našly, křížaly, koláče někdy 
i cukroví. Horší bylo, když zlobivý chaloň našel 
pytlík s uhlím.

Zimního odpočinku se na dědině využívá 
i k práci. Pracuje se i při besedách, práci si kaž-
dý bere s sebou. Co chvíli uvidíte ženy, které 
zabalené ve vlňácích spěchají k sousedce a pod 
paží nesou vyšívání, šití, některé i kolovrátky 
na předení lnu. V kuchyni se sesednou oko-
lo kamen a dají se do besedy. Každá při tom 
dělá, co potřebuje. Dobře si popovídají a navíc 
se od těch starších a zkušenějších něco přiu-
čí. Vždyť pletení, háčkování, vyšívání a další 
práce jsou vlastně uměním, které se předává 
z roku na rok, od babičky na vnučku. Každá 
musí stihnout co nejvíce věcí, aby si připravila 
výbavu. A protože na dědině neostává žádná 
huba mimo, je při tom řečí až dost. Jak se začne 
stmívat, rozcházejí se besedníci domů, protože 
musí poklízet, aby dobytek neřval a sousedi 
nás nepomluvili.

Den sice skončil, ale nastává večer a hospo-
dyně už má pozvané sousedky na draní peří. 
Toho je v každém domě víc než dost. Sousedky 
se sejdou, zavdají si štamprličku slivovice (šak 
starému neubude) a dají se do práce. Drhne 
se peří na stole, ale i hubou všichni v dědině 
(hlavně ty, které nepřišly). Občas „na dračky“ 
přijdou i mládenci, někdy s houslemi, jindy 
s harmonikou, a hned je veselo. I známos-
ti se při tom navazují. Jožin by třeba nešel ke 
Košarům, ale že tam byla na dračkách Andula, 
zavolal pár kamarádů (aby ho lidé nepomlou-
vali) a společně šli „pomáhat“. Práce moc neu-
dělali, ale neplechy na kopec. Peří lítalo po celé 
kuchyni. Jindy se zase zpívalo: 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

„Měla jsem galána až na horním konci, než se 
k nám doštáchal, snědli ho mravenci.“ 

Prostě bylo veselo a hospodyně mládence 
vždy uvítala (oni zase na oplátku s sebou měli 
fl ašku vína nebo kořelky). Však Andula dob-
ře poznala, kdo si na ni myslí, a tak když šla 
domů, tak ji mohl Jožin doprovodit, ba i před 
domem postát.

 Očekávanou událostí byla zabíjačka. Rodiče 
chystali nože, drhli stůl, hrnce a troky (necky na 
paření prasat), kupoval se klín, smola, kroupy, 
špejle a další potřebné věci. Děcka měla slíbe-
né, že můžou při zabíjení držet prase za ocásek, 
aby neuteklo. Když se však zabíjí, stojí s vyva-
lenýma očima a pozorují, jak prase, které drží 
několik chlapů, sebou háže, než ho hospodář 
zapíchne. Řezníka žádný sedlák nevolal, bylo 
by pod jeho hrdost, kdyby sousedé říkali, že si 
s tím neví rady. Prase již je opařené a pověšené. 
Ještě odříznout hlavu a vykuchat. Přichází na 
čištění střev, k tomu se nikdo nehrne, ale musí 
se to udělat, a dobře! Záleží na tom, jaké budou 
jitrnice a jelita. Proto tuto práci dělává hos-
podář sám. Navečer roznášejí děcka „výsluž-
ku“, konvičku polévky, kus ovaru a nějakou tu 
jitrničku (pro kmocháčky se musí přidat kus 
masa). Chodí rádi, za roznášku vždycky něco 
dostanou, a hospodyně také nemá problémy 
s tím, že kus prasete rozdá, však se to příští týd-
ny vrátí, až budou zabíjet sousedé. Za čtrnáct 
dní se objeví v komoře šrůtky uzeného špeku 
i masa a dobré klobásy.

VÁNOCE 
„Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže 

kvítek vykvet nám, radujme se…“
A už jsou zde Vánoce a s nimi takové to 

tajemné očekávání u malých, kteří se těší na 
Ježíška, a u dospělých zase rozechvění, pociťo-
vané vždy o Vánocích jako nikdy v roce. Jako 
by i ti dospělí se stali na chvíli dětmi. Připravu-
je se všechno na Štědrý večer.

Po celý den se drží půst, zdobí vánoční 
stromek, na němž visí cukroví, jablka, ořechy, 
vánoční svíčky. I stromy v sadě se ozdobí, dají 

se na ně jablíčka, ořechy a kousky pečiva. Stej-
ně dobře se stará hospodář o ptactvo i drobnou 
zvěř.

Na Štědrý večer chodívala chasa po dědi-
ně a střílela z pistole, klíčů nebo karbidového 
děla. Po klekání šel pastýř s rodinou koledo-
vat k sedlákům, pro které celý rok pracoval. 
Troubil při tom na roh a práskal bičem. Jeho 
rodina zpívala vánoční koledy. Hospodyně je 
za to odměňovaly moukou, ovocem, pečenými 
koláči nebo penězi.

Štědrovečerní večeře v rodině začíná mod-
litbou. Po ní následuje oplatek s medem, který 
podává hospodář všem členům rodiny. Tím 
se navodí slavnostní atmosféra. Následuje 
večeře, která má být hojná, opravdu „štědrá“, 
i když bezmasá. Jí se houbová polévka, krupi-
ce, potom koláče a vařené ovoce, co se pro tuto 
příležitost nasušilo. To je vše. – Ryba se objevila 
až později jako obohacení večeře. Na dědině je 
večer rušno, s vinšováním se do světnice nahr-
ne houf chlapců. Prohlédnou stromek, popřejí 
pěkné svátky, olíznou slivovice a jdou dál. Jsou 
vítáni, protože to nosí štěstí. Na půlnoční mši 
jde společně celá rodina. V kostele se zpívají 
hlavně koledy, které jsou ze všech církevních 
písní nejznámější a nejoblíbenější. Tak tedy 
vypadal ten velký svátek, během kterého se 
kromě poklizení dobytka nesmělo nic dělat.

Rovněž na svátek sv. Štěpána bývalo na 
vesnici živo již od rána. Hned po mši se sešli 
koledníci, kteří šli dům od domu a zpívali nebo 
recitovali koledy. Nejznámější z nich byla: 
„Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně, 
nesu, nesu koledu, upadl jsem s ní na ledu. Psi se 
ke mně sběhli, koledu mně snědli.“

Popřáli šťastné a veselé svátky. Za to dostá-
vali koledu – jablka, ovoce, koláče a sem tam 
i nějaké peníze.

Šťastné a veselé svátky i vám.
Váš Lubomír Spáčil 

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

Když přijde zima: Prosinec na Výhoně / foto: R. Ivičič
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Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Albrecht z Valdštejna

„Původ rodu Valdštejnů (německy Waldstein) 
se odvozuje od významného českého středo-
věkého rodu Markvarticů. Jeden z členů rodu 
založil na konci 13. století hrad nazvaný Vald-
štejn a jeho potomci začali toto jméno používat 

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

jako přídomek. Věrně sloužili Přemyslovcům 
i Lucemburkům a rod se značně rozrůstal do 
řady větví různého politického i společenského 
významu. Podstatná část členů rodu patřila 
k protestantům, což výrazně ovlivnilo jejich 
osudy především na přelomu 16. a 17. století. 
Někteří padli v boji nebo přišli po potlačeném 
stavovském povstání o většinu majetku a odešli 
do emigrace. Ostatní ztratili pouze část majet-
ku, zůstali v království a často s pomocí svých 
vlivných katolických příbuzných, mezi něž pat-
řil zejména Albrecht z Valdštejna, začali nový 

život. Rod Valdštejnů vlastnil na Moravě celou 
řadu významných panství. K nim patřily v letech 
1616–1697 i Židlochovice.“

Výherce: paní Margita Richterová

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost a o jakou 
důležitou událost spojenou se Židlochovice-
mi se jednalo? Svoji odpovědi zašli na:
memehistory@seznam.cz

oznámení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu 
Židlochovice vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pozice: 

pracovník sociálně-právní
ochrany dětí

Zájemci se mohou přihlásit
do 10. prosince 2021. 

Bližší informace naleznete na:
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 e-mailu: 
detskaneuzidlochovice@seznam.cz.

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY
V OBDOBÍ VÁNOC

Městský úřad: 
29.–31. prosince 2021

Informační centrum:
27.–31. prosince 2021

Městská knihovna:
31. prosince 2021

Distribuce do vašich schránek proběhne
o víkendu 10.–12. prosince 2021.

STOLNÍ KALENDÁŘ 2022
Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2022
bude probíhat hlášení městského rozhlasu

jen jednou denně, a to v 17:30 hodin.

HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Náměstí na konci 20. let 20. století / archiv T. Dratvy

Náměstí v červnu 2020 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Ivanka Devátá: Šťastná za všech okolností

Poslední kniha Ivanky Deváté je tím správným odpočin-
kovým a zábavným čtivem pro dlouhé zimní večery. Vtipně 
poodhalí další zajímavosti ze svého života.

Nové knihy

pokračování na straně 27 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
STEEL – Beauchamp Hall, 
CHAMBERLAIN – Prolhané 
městečko, JACOBS – Něžný 
měsíc nad Usambarou, 
JEFFERIES – Zmizelá sestra

Společenské romány
ANDREWS – Dcery 
dvouhlavého draka, ROBSON 
– Šaty pro královnu, RAO 
– Oheň naděje, WURM 
– Nedotknutelný

Psychologické romány
LEWIS – Mé lži, tvé lži, 
MARTINEZ – Psáno s nadějí, 
RUDIŠ – Winterbergova 
poslední cesta, GÁLVEZ 
– Dívka č. 37

Historické romány
STRÁNÍKOVÁ – Ve stínu války, 
RADULIC – Esterčini otcové, 
ČERNÁ – Soudce čarodějnic, 
HARFFY – Čas mečů

Romány českých
a slovenských autorů
BASIKOVÁ – Mrak, 
STŘIHAVKOVÁ – Opička 
na gumě, HARTL – 15 roků 
lásky, KELEOVÁ-VASILKOVÁ 
– Zrcadlo

Detektivní romány
a thrillery
UNGER – Cizinky ve vlaku, 
MAY – Muž bez tváře, REGAN 
– Matčin hrob, ABBOTT – Pojď 
trochu blíž

Životopisy
a autobiografi cké příběhy 
BRUKNER – Petr Brukner: Jen 
tak jsem šel kolem, KLUKOVÁ 
– Klukoviny Uršuly Klukové, 
FARNDALE – Diktátorova 
múza, PIRK – Srdcař v cílové 
rovince

Fantasy a sci-fi  romány
MURRAY – Poslední rozbřesk, 
PETTERSEN – Vardari 1: 
Železný vlk, KUCIN – Koruna 
snů 1: Když padaly hvězdy

Literatura faktu
KNEDLER – Mé přítelkyně z 
Ravensbrücku, MORRIS – Tři 
sestry, HERBICH – Dívky, které 
přežily holokaust

Humoristické romány
DOLEJŠOVÁ – Babičkou proti 
své vůli, SIMS – Proč máma 
zase pije, MACEK – Saturnin 
zasahuje
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Kulturní a sportovní akce v prosinci 2021
VÝSTAVY
1.–31. 12. | ČTYŘI MĚSÍCE ZA POLÁRNÍM KRUHEM
místo, pořádá: Galerie Orlovna, David Motlíček

1. 12. – 31. 1. | JULIANA JIROUSOVÁ:
DOMOVNÍ ZNAMENÍ A OBRÁZKY SVATÝCH
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice

15. 12. – 7. 1. | SVATÁ RODINA – BETLÉM ZE SLÁMY
místo, pořádá: Malá galerie RTIC, Městské kulturní středisko

2. 12., 17:00 | LISTOVÁNÍ: U NÁS V EVROPĚ
místo, pořádá: sál Komunitního centra, Městské kulturní středisko

5. 12. | MIKULÁŠ ZVONÍ PODKŮVKAMI KONÍ
pořádá: Městské kulturní středisko

9. 12., 18:00 | VÁNOČNÍ KYTARY
místo, pořádá: sál Komunitního centra, Základní umělecká škola

11. 12., 17:00 | ADVENTNÍ KONCERT
místo, pořádá: kostel Povýšení sv. Kříže

12. 12., 17:00–20:00 | OBCHŮZKA LUCEK
pořádá: Kanava

21. 12., 17:00 | VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU
místo, pořádá: Masarykův kulturní dům, Základní umělecká škola

23. 12., 17:00–19:00 | BETLÉMSKÉ SVĚTLO
místo, pořádá: nádvoří Komunitního centra, Junák Židlochovice

inzerce
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Představujeme autorku ilustrací z rubriky KříŽidle Vítka Funka

Ptáte se, kdo je autorkou pěkných kreseb, 
které po celý rok doprovázely KříŽidle Víta 
Funka? Zde je odpověď.

Můžeš se čtenářům Zpravodaje představit?
Jmenuji se Kateřina Dratvová, teď je mi 

13 let a bydlím v Hrušovanech u Brna. Mám 
mladší sestru a staršího bráchu, kočku Doris a 
nejlepší kamarádku z Mariánských Lázní, kam 
moc ráda jezdím. S bráchou chodíme na gym-
názium sem, do Židlochovic.

Jsi ilustrátorka – samouk nebo se malbě 
věnuješ pod odborným vedením?

Chodím už asi od pěti let do Základní umě-
lecké školy Židlochovice, takže spíše pod vede-
ním, ale někdy si něco namaluju i doma.

Jakou techniku nejraději používáš?
Nejraději používám anilinky (anilinové 

vodou ředitelné barvy nabízející velmi jasné 
barvy) nebo tempery. 

Které motivy jsou Ti nejbližší?
Nejradši si maluju něco podle své fantazie 

než podle předlohy a většinou jsou to tře-

Milena Moudrá
redakce Zpravodaje

ba květiny (anilinkami), šaty nebo smyšlené 
pokojíčky/městečka se spoustou koček a kvě-
tináčů...

Chtěla by ses věnovat malbě i nadále? Máš 
nějaké sny?

Určitě nechci přestat malovat, ale mým 
snem je mít svůj bezobalový obchod nebo šicí 
„dílnu”…

Jaké máš další koníčky?
Ještě víc než malování mě baví šít oblečení, 

takže mým dalším koníčkem je určitě šití a 
taky miluju kočky, pečení a jídlo.

Kačko, přejeme Ti, aby Ti i šití a pečení šlo 
tak dobře jako malování pro náš Zpravodaj, 
a za Tvoje malby děkujeme.

Kateřina Dratvová, autorka ilustrací v rubrice KříŽidle V. Funka / foto: redakce



autor kresby: Kateřina Dratvová, 13 let

Audioknihy
BŘEZINOVÁ – Jmenuji se 
Martina, BREZINA – Tajemství 
stříbrných vlků, BOUDOVÁ 
– Bětka a její cesta do Chmury

Naučná literatura
ZIBURA – Prázdniny v Česku, 
VOJÁČEK – Rozhodni se být 
zdráv

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
CHOUX – Dobrý den, paní 
doktorko!, BERA – Vánoční 
koledy, TAKÁČOVÁ – Lidové 
písničky pro kluky a holčičky

Pohádky
SANI – Jak se peče vánoční 
láska, KAHOUN – Malé 
pohádky pro malé děti, 
KOPCOVÁ – Pohádky ze statku

Pohádkové příběhy
ROWLING – Vánoční prasátko, 
POSPÍŠILOVÁ – Putování 
skřítka Vltavínka po Vltavě, 

Fantasy a sci-fi  romány
KIMLOVÁ – Tajemství planety 
Dor, RYAN – Prázdné sliby, 
RIGGS – Sirotčinec slečny 
Peregrinové 6: Zkáza Ďáblova 
akru

Literatura Young adult 
SCHUMACHER – Všechny 
stránky Amelie, BLACK 
– Nejchladnější dívka ve 
městě chladu, NOVIK – Smrtící 
vzdělání

Dívčí romány 
JEAN – Tokijský motýl, HAN 
– Slaďoušek, ASHER – Vánoční 
zázrak, DAJBYCHOVÁ – Jiná, 
ale pořád já

Naučná literatura
SVOBODOVÁ – Zoohrátky se 
zvířátky, BRATBY – Nebojte 
se klasiky, GARCÍA – Evoluce, 
DUŠEK – Zázrak jménem voda

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Vítka Funka:
Světová gastronomie

Typ polévky s vařeným masem 
a zeleninou
Tradiční italský sladký dezert
Druh tenkého chleba ve formě kulaté 
placky (španělská kuchyně) 
Typický vídeňský dort
Pokrm z dušeného masa, vnitřností a pikantní omáčky
Název jemně pikantní hořčice z Francie
Francouzský gastronomický výraz pro „na způsob“
Úprava špaget dle italského receptu
Nekynuté knedlíky plněné masem či zelím

TAJENKA: Označení pro strávníky, kteří jedí pouze tepelně neupravené potraviny. Označení pro 
takové pokrmy je raw food (živá/syrová strava). Ke stále oblíbenějším nápojům z této skupiny 
patří koktejly zvané smoothies.

(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Gerontologie

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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.
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NEples, úvodním tancem večera byl jive / foto: M. Mžíček

Kateřina Klášterecká (vpravo), autorka linorytů Svaté ženy / foto: L. Betášová

P. Cebula, T. Šenkyřík a J. Šotnar připíjí na úspěch mladého vína / foto: P. Válek

Židlochovičtí turisté na výletě v KOVOZOO / foto: P. Válek

Prodej kalendáře Svaté ženy na podporu organizace Bellis / foto: L. Betášová

Martinská slavnost vín pokračovala ve stodole Komunitního centra / foto: P. Válek

Seznámení a tradicí sv. Lucie v Malé galerii RTIC / foto: M. Moudrá

Svaté ženy, benefi ční výstava linorytů K. Klášterecké ve stodole / foto: L. Betášová
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