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Prázdniny máme spoje-
ny s úrodou čerstvého ovoce 
a zeleniny. Zejména u nás, na 
jižní Moravě, si můžeme dopřá-
vat dnes tak populární „lokální 
potraviny“. A Židlochovice ne-
jsou výjimkou. Nejen na zahrád-
kách „pod kopcem“, ale přede-

Prázdniny s prvním židlochovickým Meruňkobraním

Ing. Jan Vitula
starosta města

vším Výhon nabízí v letním období 
úrodu šťavnatých plodů, a to 
především meruněk. Ty k našemu 
městu patří od nepaměti, moje 
vzpomínky na dětství jsou často 
spojeny právě se sklizní tohoto 
typického židlochovického ovo-
ce. Po revoluci se tento lokální 
produkt na nějaký čas vytratil, ale 
trend moderní doby hlásá návrat 
k tradici. A taková je i moje vize. 
Byl bych velice rád, kdyby se 
podařilo slávu židlochovických 

meruněk obnovit a meruňka by 
se opět stala typickým produk-
tem Židlochovic.

Letošní první židlochovické 
Meruňkobraní, pořádané v první 
polovině prázdnin, by mohlo být 
dobrým odrazovým můstkem.  
Bohatý a atraktivní program pro 
návštěvníky připravuje Městské 
kulturní středisko. Meruňka by se 
tu měla představit jako tradiční 
a místní produkt. Návštěvník bude 
moci ochutnat jak čerstvé plody, 

tak výrobky z nich. Vytištěna by 
měla být i kniha oblíbených žid-
lochovických receptů. Mediální 
partneři, sponzoři ze Židlocho-
vic i okolí, místní organizace – ti 
všichni se do akce zapojili. Zapoj-
te se tedy i vy a přijměte pozvání 
na sobotu 18. července. Těšíme 
se na vás na prvním ročníku i na 
těch dalších… A v budoucnu 
třeba s výrobky přímo ze Židlo-
chovic, které nekoupíte nikde 
jinde než u nás.

Od roku 2019 do Brna už pouze vlakem?
Rozhovor se starostou

Proč vlastně dnes v Židlochovi-
cích nejezdí vlak?

Poslední vlak vyjel ze Židlocho-
vic 26. května 1979 v 16 hodin a 
40 minut...

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Trať byla zrušena, protože 
potřebovala rekonstrukci, na kte-
rou stát v dané době neměl pro-
středky.

Navíc tehdejší trať končila 
v Hrušovanech a pro cestu do 
Brna bylo praktičtější přímé spo-
jení autobusovou linkou. Otázka 
ekologie či ekonomiky cestování 
se prostě neřešila.

Kdy se situace začala jevit 
jinak?

O obnovení vlakové dopravy 
jsme začali uvažovat již za mého 
prvního působení na radnici 
v devadesátých letech. Po roce 
2000 jsem byl v krajském zastu-
pitelstvu účastníkem plánování 
integrovaného dopravního sys-
tému, který počítal s přestupními 

body v Rajhradě, Hustopečích a 
Břeclavi. Nikoli v Židlochovicích! 
Varianta byla ovšem taková, že 
pokud by se zavedla doprava 
v Židlochovicích v pravidelných 
intervalech do Brna, měly se Žid-
lochovice stát jedním z hlavních 
přestupních uzlů. Autobusová 
doprava totiž kopíruje vlakovou 

Generální sponzor: Hlavní sponzor:
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trať od Vojkovic po Brno, a to je 
neekonomické a neekologické. 
Dá se tedy říci, že již od roku 2003 
se počítá s možnou výstavbou 
koncového železničního terminá-
lu v Židlochovicích.

Je pravdou, že tyto plány byly 
na několik let upozaděny, ale po 
mém návratu do krajského zastu-
pitelstva se podařilo prosadit spo-
lečné memorandum Jihomorav-
ského kraje, ministerstva dopravy, 
Správy železničních a dopravních 
cest (SŽDC) a dotčených měst 
o prioritách JMK v oblasti želez-
niční dopravy. A trať v Židlocho-
vicích byla jednou ze tří hlavních 
priorit. 

V jakém stavu je v současnosti 
projekt tratě?

SŽDC zadalo zpracování 
dopravně územního rozhodnutí, 
což je nejdůležitější část projek-
tové dokumentace, pro trať do 
Židlochovic. To má být hotové do 
listopadu letošního roku. Zároveň 
se městu v Operačním programu 
Doprava podařilo prosadit záměr 
vybudování terminálu, a ten 
v rámci brněnské aglomerace 
nyní figuruje na prvním místě. Tedy 
stát postaví trať a město z dotací 
na dopravní stavby postaví ter-
minál, parkoviště a další obslužné 
vybavení. 

Takže vlaku Židlochovice–Brno 
již skutečně nestojí nic v cestě?

Paradoxně největší riziko 
nezprovoznění nové tratě dnes 
hrozí ze sousedních Hrušovan. 
Hrušovany podmiňují realizaci 
tohoto záměru investicí do pro-
tihlukových opatření, která s naší 
tratí bohužel přímo nesouvisejí. 
Proto jsou v rámci tohoto projektu 
ona protihluková opatření nerea-
lizovatelná. Předpokládám však, 
že vzhledem k velmi dobrým vzta-
hům s vedením této obce nako-
nec najdeme společné řešení. 

Určitě už máte konkrétnější 
představu, kdy bychom mohli  
vlak užívat... 

Pokud vše poběží podle plánu, 
lze očekávat, že by mohla být 
trať zprovozněna v roce 2019. 

Je potřeba zdůraznit, že zpro-
voznění stanice v Židlochovicích 
znamená poměrně významný 
zásah do Integrovaného doprav-
ního systému na jih od Brna. 
Celý systém návaznosti vlakové 
a autobusové dopravy se musí 
změnit. Přímé vlakové spojení 
s Brnem bez přestupů v Hrušova-

nech převezme největší dopravní 
zátěž a s dopravou autobusy do 
centra Brna se již nadále počítá 
pouze v omezeném rozsahu. Zna-
mená to tedy, že se ze Židlocho-
vic stane podstatnější dopravní 
uzel, než tomu bylo doposud.

A konkrétně, třeba co se týče 
jízdního řádu, bude cestování 
z Židlochovic do Brna vypadat 
jak?

V ideálním případě budou 
cestující za dvacet minut jízdy 
moderní příměstskou vlakovou 
soupravou bez přestupu dopra-

veni do centra Brna. Vzhledem 
k tomu, že vlak není závislý na 
momentální dopravní situaci, je 
zaručena pravidelnost a dochvil-
nost spojů. Interval mezi jednotli-
vými spoji by měl být maximálně 
půl hodiny. Grafikon bude vypo-
čítán tak, aby fungování nového 
dopravního systému bylo uspoko-
jivé jak o víkendu, tak v nočních 
hodinách. Jistě není zapotřebí 
zdůrazňovat, že nový systém 
dopravní obslužnosti je tvořen 
především pro naše občany 
a jejich komfortní dopravu do 
centra Brna.

Výlov mokřadu II | foto: Gabriela MotlíčkováVýlov mokřadu I | foto: Tomáš Šenkyřík

Výlov mokřadu
Milan Komenda
Vedoucí OŽP Židlochovice

Dne 12. 6. 2015 byl proveden 
výlov mokřadu u čistírny odpad-

ních vod na cyklostezce smě-
rem na Žabčice. Důvodem 
odlovu ryb byla ochrana toho-
to mokřadu a jeho biodiverzity. 
Mokřad byl vybudován jako 
přirozené prostředí mnoha živo-

čichů, zejména obojživelníků. 
A tento biotop je třeba chránit, 
protože ryba v tomto prostředí 
působí jako predátor. Vajíčka 
a následně pulci nemají mož-
nost přežít predační tlak ryby. 

Většina těchto ryb (kapři, sum-
ci, candáti, amuři, jelci, perlíni, 
plotice a další) byla navrácena 
zpět do rybářských revírů, kam 
patří. 
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Židlochovice:
Strážnici zadrželi tři muže z Brna, 
kteří se snažili odcizit stavební 
materiál, a protože to nebyla 
jejich první krádež, byli předáni 
PČR k dalšímu šetření.
Kontrolovali v nočních hodi-
nách řidiče, u kterého se zjistilo, 
že má zákaz řízení, i tento muž 
byl předán PČR.
Při kontrolní činnosti ve měs-
tě zjistili osobu, po které bylo 
vyhlášeno celostátní pátrání.
Pomohli seniorce, která se 
nemohla dostat sama domů, 
strážníci ženu odvezli a předali 
rodině.

•

•

•

•

Vybrané události řešené strážníky v květnu 2015

Ve spolupráci s PČR zadrželi 
muže, který se ve městě vlou-
pal do vozidla.
Řešili černou skládku na Výhoně 
s původcem ukládání odpadu 
a dali mu termín na odklizení.
Řešili osm osob pod vlivem 
alkoholu, kteří svým chováním 
vzbuzovali veřejné pohoršení.
Odchytli ve městě pět psů 
a jednoho převezli do útulku.
Ve spolupráci s PČR provádě-
li kontrolu podávání alkoholu 
mladistvým v restauračních 
zařízeních ve městě.
Vyjížděli 3x na oznámení o ruše-
ní nočního klidu v Židlochovi-
cích.
Převzali dvě nalezená pánská 
kola.

•

•

•

•

•

•

•

Žabčice:
V obci řešili poškozování cizí věci, 
rušení nočního klidu a znečištění 
pozemní komunikace.
Ve spolupráci s hasiči vyjížděli 
strážníci k požárům myslivecké-
ho posedu, stohu slámy, skládky 
odpadu, domu a kontejneru na 
hřbitově.

Blučina:
Řešili usmrcení psa, který byl 
nalezen občany na veřejném 
prostranství.
Strážníci přijali telefonické ozná-
mení, že v jednom z domů 
v obci muž ničí soukromý maje-
tek a ohrožuje spolubydlící; hlíd-
ka požádala o součinnost PČR 
a k muži trpícímu duševní poru-
chou byl přivolán lékař.
Vyřešili rozbití okrasných květiná-

•

•

•

•

•

Milan Šebek
vedoucí strážník městské policie

čů a odjezd řidiče od čerpací 
stanice bez zaplacení pohon-
ných hmot.
Přistihli muže, který poničil obecní 
majetek.
Asistovali hasičům při požáru 
chaty na Výhoně.

Vojkovice:
Strážníci byli přivoláni k výtržnos-
tem mládeže u rybníka Šimlochy.
Ošetřili a poté přivolali lékaře 
k muži, který byl pod vlivem alko-
holu a při pádu se zranil na hla-
vě, muž byl převezen do nemoc-
nice.
Vykázali z obce tři podnapilé 
mladíky, kteří svým chováním 
obtěžovali občany obce.
Řešili opakované úniky psů, cho-
vateli byla nařízena oprava plo-
tu u jeho pozemku.

•

•

•

•

•

•

JUDr. Ludmila Čermáková
právnička města

Město Židlochovice jako vlast-
ník většiny pozemků a staveb-
ních objektů v areálu koupaliště 
v katastru obce Vojkovice uza-
vřelo v červenci 2009 smlou-
vu, kterou koupaliště pronajalo 
společnosti OAZA styl, s. r. o. do 
31. 12. 2015. Vzhledem k tomu, 
že nájemce neplnil své povin-
nosti z této smlouvy vyplývající, 
město jej opakovaně vyzývalo 
k řádnému plnění. V únoru 2013 
byl dohodnut splátkový kalen-
dář pro doplacení dlužného 

nájemného, v dubnu 2013 se 
konalo jednání, při kterém bylo 
firmě sděleno, že město smlou-
vu vypoví, pokud bude mít 
nájemce jakékoli nedoplatky na 
nájemném k datu 30. 9. 2013. 
Protože OAZA styl, s. r. o. nájem-
né nedoplatila, byla smlouva 
v říjnu 2013 vypovězena. Nájem-
ce však neuznal tuto výpověď, 
koupaliště nevyklidil a nepředal. 
Proto byla v lednu 2014 podá-
na žaloba o vyklizení na Okresní 
soud Brno-venkov. V dubnu 2015 
soud rozhodl ve prospěch města 
a uložil nájemci areál vyklidit a 
předat městu do tří dnů od práv-
ní moci rozsudku. Nájemce se 
proti tomuto rozsudku odvolal.

Mimo uvedené soudní řízení 
město žalovalo i uhrazení dlužné-
ho nájemného, v této věci Okres-
ní soud Brno-venkov v květnu 
2015 uložil nájemci zaplatit dluž-
nou částku do tří dnů od nabytí 
právní moci rozsudku. Tento roz-
sudek nabyl právní moci.

Při opakovaných kontrolách 
jsme zjistili, že zařízení koupaliště je 
ve velmi špatném stavu. Součas-
ně nám všcak probíhající soudní 
spor brání v převzetí koupaliště. 
Jeho provozování tak, vzhledem 
k okolnostem, v letošním roce 
bohužel nemůžeme zaručit.

Neradostný osud židlochovického koupaliště

Důležité momenty v osudu dalšího provozu koupaliště:
7/ 2009 smlouva o nájmu

2/ 2013 splátkový kalendář na dluh z nájemného

4/ 2013 upozornění na možnost výpovědi smlouvy o nájmu

10/ 2013 vypovězení smlouvy o nájmu

1/ 2014 podání žaloby o vyklizení

5/ 2015 kladné rozhodnutí soudu o vyklizení, podání odvolání

Jedna z nejfrekventovanějších 
lokalit (prostor před supermarke-
tem Penny), která se ve městě 
nachází, patří zároveň mezi nejza-
nedbanější veřejná místa. Dominu-
je mu žlutá budova a polorozboře-
né přízemní objekty. Tento stav trvá 
bohužel již několik let. Rada města 
se již na konci minulého roku zača-
la řešením předmětného pozemku 
zabývat. Na rozdíl od minulého 
volebního období, kdy se na toto 
téma vedly dlouhé debaty a nebyl 
zde jednoznačný postoj k řešení 
této lokality, současné vedení se 
jednomyslně shodlo na jasném 
postupu. K tomu, že zde nebude 
vystavěn mohutný polyfunkční 

Město během prázdnin začne s demolicí objektů naproti Penny
dům, který by zaclonil část zámku, 
přispěla také občanská aktivita 
občanského sdružení Za zámec-
ké Židlochovice. Současná rada 
města preferuje řešení v těchto 
krocích:

provést demolici všech objektů 
na pozemku
provést odbagrování do hloub-

1.

2.

ky půl metru (včetně betono-
vých ploten pod zeminou)
vysadit zeleň s doplněním her-
ních a relaxačních prvků pro 
děti i dospělé.

Stručně v datech:
1992–2011: Objekt žluté budovy 

sídlem MěÚ

3.
Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

2010–2014: Záměr firmy Outulný 
postavit na tomto místě polyfunkč-
ní dům 

2014: Rozhodnutí nové rady 
města revitalizovat lokalitu s umís-
těním zeleně a herních prvků

2015: Výběr stavební firmy EKOL-
SAN.CZ, s. r. o., cena: 962.438 Kč, 
termín provedení: červenec–říjen

Foto budov před demolicí| foto:  Tomáš Šenkyřík
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Ve zkratce...

Dobročinný bazárek v Měst-
ské knihovně Židlochovice

Po úspěšné expozici a bazár-
ku v Orlovně v únoru a březnu je 
zde opět samoobslužný bazá-
rek šperků, bižuterie a dalších 
módních doplňků v prostorách 
Městské knihovny Židlochovice. 
Tentokrát bude výtěžek použit 
na nákup krmiva pro Záchran-
nou stanici československých 
vlčáků TAWY. Je to jediné zaří-
zení v České republice, které 
se věnuje péči o nechtěné, 
opuštěné a týrané psy naše-
ho národního plemene. Pokud 
tedy máte věci vhodné do 
bazárku, můžete je přinést 
v otvírací době do knihovny. 
Rovněž budeme vděčni za 
jakékoliv granulované krmivo, 
či konzervy, které Vám přebý-
vají. Děkujeme.

Ing. Svatava Vitulová
vitulova.svatava@centrum.cz
Kynologický klub Židlochovi-

ce, Orel Jednota Židlochovice

Infocentrum obdrží od Jiho-
moravského kraje šedesátitisí-
covou dotaci

Každoročně žádáme Jiho-
moravský kraj o dotaci na 
poskytování služeb našeho 
infocentra. Výši příspěvku Jiho-
moravský kraj nastavuje dle 
aktivit jednotlivých informač-
ních center. Během roku sledu-
je jejich aktivitu, především to, 
jak propagují svůj region. Naše 
informační centrum se letos 
dostalo do nejlépe hodnoce-
né kategorie. Z tohoto důvo-
du dostaneme 100% dotaci 
ve výši 60.000 Kč. Za tyto pro-
středky zajistíme otevírací dobu 
infocentra a vinotéky během 
turistické sezóny včetně víken-
dů a státních svátků, dotiskne-
me velmi žádaný propagační 
materiál k rozhledně a nainsta-
lujeme naučnou tabuli ke stále 
populárnější naučné Svatoja-
kubské cestě. 

Otevírací doba v turistic-
ké sezóně (duben–září):

pondělí–neděle
9:00–12:00  13:00–17:00 hod

V pátek 19. června vyzvali 
starostové Židlochovicka staros-
ty regionu Hustopečska k fotba-
lovému zápasu. Utkání se hrálo 
na místním hřišti. Po prvním polo-
čase jsme šli do kabin za stavu 
2:0. V druhé půli hosté bleskově 
z penalty snížili na 2:1. Vzápětí 
jsme inkasovali ještě dvakrát 
a vypadalo to špatně. V závě-
rečných 15 minutách jsme 
soupeře natlačili na jeho půlku 
a vstřelili dva góly. Konečný stav 
4:3 pro Židlochovicko! Plánova-
ná odveta bude v září na hřišti 
soupeře.

Mgr. Tomáš Šenkyřík

Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení ZM 20. 5. 2015
ZM rozhodlo:

prodat část pozemku p. č. KN 
117/75 o výměře cca 15 m2 
v k. ú. Židlochovice dle přílo-
hy do společného vlastnictví 
manželů, za navrženou kupní 
cenu 100 Kč/m2. Přesná výměra 
pozemku bude určena oddělo-
vacím geometrickým plánem. 
Pozemek je na Malinovského 
ulici před domem žadatelů.
odkoupit od spoluvlastníků 
pozemek p. č. 1390, zapsaný 
na LV č. 2100 v katastru nemo-
vitostí pro obec a k. ú. Židlocho-
vice, za cenu 500.000 Kč. (pozn. 
pozemek s bývalou sýpkou na 
ulici Palackého).

ZM schvaluje:
ukončení členství v dobrovol-
ném svazku obcí Cezava k 31. 5. 
2015.

ZM vydává:
Obecně závaznou vyhlášku 
města Židlochovice č. 2/2015, 
kterou se mění Obecně závaz-
ná vyhláška města Židlochovice 
č. 2/2010, o místních poplatcích 
na území města Židlochovice, 
ve znění pozdějších předpisů.

Výběr z usnesení RM 14. 5. 2015
RM ukládá:

rozdělit zakázku na II. Etapy pro 
realizaci v roce 2015 a 2016.
uzavřít smlouvu o provedení sta-
vebních prací na akci „ŽIDLO-
CHOVICE, RADNICE – OBNOVA 
FASÁD“ s uchazečem AKZ Stav-
by spol. s r. o., Tikovická 576/23, 
664 44 Ořechov.

Výběr z usnesení RM 22. 5. 2015
RM nesouhlasí:

s pokácením 3 ks stromů borovic 















lesních, které rostou na veřej-
ném prostranství před bytovým 
domem sídliště Družba 666 
a 667, p. č. 1019/12, ukládá pro-
vést zdravotní řez.

RM schvaluje:
zřízení samostatného Oddělení 
projektového řízení a dotací spa-
dajícího pod kancelář tajemní-
ka pod vedením Ing. Jany Rich-
terové.

Výběr z usnesení RM 5. 6. 2015
RM rozhodla:

uzavřít s Jihomoravským krajem 
Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JmK na akci „POD-
PORA UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY 
CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ 
A ÚPRAVY BĚŽECKÝCH LYŽAŘ-
SKÝCH TRATÍ V JIHOMORAV-
SKÉM KRAJI V ROCE 2015“.
o pořadí nabídek na provede-
ní demolice v areálu bývalého 
cukrovaru na akci „DEMOLICE 
OBJEKTŮ CUKROVARU“ takto:

1) Rovina a. s., Kroměřížská 134, 
768 24 Hulín (č. j. OIMH/8624/2015)
2) EKOLSAN.CZ, s. r. o., Hra-
ničky 310/5, 625 00 Brno (č. j. 
OIMH/8687/2015)
3) PB SCOM s. r. o., Radnič-
ní 28, 753 01 Hranice (č. j. 
OIMH/8638/2015)
4) SEKTOR 3, spol. s r. o., Tyršova 50, 
612 00 Brno (č. j. OIMH/8671/2015)
5) DP – zemní práce, s. r. o., 
Běloruská 10, 625 00 Brno (č. j. 
OIMH/8672/2015)
6) SEKANINA – SEVUD s. r. o., 
Měnín 446, 664 57 Měnín (č. j. 
OIMH/8673/2015)
7) AQUATEST a. s., Geolo-
gická 4, 152 00 Praha 5 (č. j. 
OIMH/8639/2015)

uzavřít smlouvu s uchazečem 









DIRS Brno s. r. o., Jihlavská 731/38, 
624 00 Brno, který podal nejvý-
hodnější nabídku ve výběrovém 
řízení: „MĚSTO ŽIDLOCHOVICE 
– MOBILITA PRO VŠECHNY“
o pořadí nabídek na provede-
ní stavebních prací na realiza-
ci akce „REKONSTRUKCE BYTU 
COUFALÍKOVO NÁMĚSTÍ 347“ 
takto:

1) CALIPSUM s. r. o., Tyršova 
390, 691 23 Pohořelice (č. j. 
OIMH/7826/2015)
2) STAMA s. r. o., Masaryko-
va 294, 691 64 Nosislav (č. j. 
OIMH/7824/2015)
3) AKZ stavby spol. s r. o., Tikovic-
ká 576/23, 664 44 Ořechov (č. j. 
OIMH/7862/2015).

schválit Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje č. 030196/15/OŠ na 
realizaci projektu Prevence kri-
minality ve městě Židlochovice.

RM schvaluje:
přijetí dotace z Jihomoravského 
kraje z dotačního titulu Zkva-
litnění služeb TIC v Jihomorav-
ském kraji v roce 2015, ve výši 
60.000 Kč.
Zásady pro hlášení městského 
rozhlasu města Židlochovice. 
Provozní řád sportovního are-
álu u ZŠ Židlochovice dle před-
loženého návrhu.

RM povoluje:
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle 
článku 4, a to pořádání akce 
„Babské židlochovické hody“ 
dne 13. 6. 2015 s konáním do 
02:00 hod 14. 6. 2015.
výjimku vyhlášky č. 5/2007, 
dle článku 4, a to pořádání 
akce „Židlochovice živě“ dne 
27. 6. 2015 s konáním do 01:00 
hod 28. 6. 2015.















Snaha obyvatel Židlochovic 
recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše město obdrželo 
certifikát vypovídající nejen o pří-
nosech třídění televizí a počítačo-
vých monitorů, ale také o velkém 
významu sběru drobných spotře-
bičů, jako jsou mobilní telefony. 
Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané našeho města 
v loňském roce vytřídili 259 televizí, 
97 monitorů a 1833,84 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
98,5 MWh elektřiny, 4 200,51 litrů 
ropy, 448,11 m3 vody a 4,36 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 22,66 
tun CO2 ekv. a produkci nebez-

Židlochovice recyklací výrazně ulevily životnímu prostředí

pečných odpadů o 87,73 tun.
Občané Židlochovic nezaháleli 

ani ve sběru vysloužilých domá-
cích spotřebičů. V roce 2014 
bylo, podle statistik společnosti 
ELEKTROWIN a. s., z židlochovic-
kého sběrného dvora odvezeno 
127 ks chlazení (ledničky a mrazá-
ky) o hmotnosti 5,823 t, 40 ks vel-
kých spotřebičů (sporáky, prač-
ky…) o hmotnosti 1,971 t a 1,64 
t malých domácích spotřebičů. 
Celkově tedy obyvatelé Židlocho-
vic za loňský rok odevzdali 9,434 
tun vysloužilých elektrospotřebičů 
z domácností.

Občané Židlochovic v roce 
2014 vytřídili 240,059 tun separo-
vaného odpadu.

Díky rozvoji a provozu systé-
mu tříděného sběru a recyklace 
využitelných složek komunálních 
odpadů přispěly Židlochovice ve 
spolupráci se společností EKO-

KOM, a. s. ke zlepšení životního 
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. 
Společnost EKO-KOM, a. s. každo-
ročně aktualizuje studii „Posouzení 
vlivu sběru a recyklace využitel-
ných komunálních odpadů, včet-
ně obalové složky, na životní pro-
středí“, na jejímž základě vydává 
zapojeným obcím osvědčení 
o úspoře emisí. Výsledky každo-
ročně prokazují přínos celého sys-
tému třídění a recyklace odpadů 
v ČR. V roce 2014 díky recyklaci 
a využití papíru, plastů, skla, kovů 
a nápojových kartonů občané 
Židlochovice uspořili 7 028 280 MJ 
energie. V případě diskutované-
ho globálního oteplování přispěl 
systém tříděného sběru a využití 
odpadů ke snížení emisí o 295,045 
tun CO2 ekvivalentu.

Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, si zaslouží obrovský 
dík.

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí
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Deset měsíců uplynulo 
v nepřeberném množství růz-
ných činností, aktivit a poznává-
ní a najednou je tu konec školní-
ho roku a náš poslední společně 
prožitý měsíc.

Červnový svátek dětí jsme 
všichni oslavili plavbou na parní-
ku po Brněnské přehradě. Počasí 
nám přálo, pan kapitán s námi 
plul až pod hrad Veveří, rybáři na 
březích ten den již nic neulovili, 
protože děti je z paluby radostně 
a hlasitě zdravili, a po bezpeč-
ném návratu do přístaviště jsme 

Informace z mateřské školy

se s lodí a posádkou rozloučili 
společným Ahóóój.

Loučení s našimi předškoláky 
a se školkou před prázdninami 
proběhlo na školní zahradě, kde 
byl připraven program – pohád-
kový muzikál „Mína a kouzelná 
babička“, pasování předškolá-
ků na školáky a předávání dár-
ků. Pan starosta Ing. Jan Vitula 
přišel popřát krásné prázdniny 
a členky Komise pro občanské 
záležitosti paní Marie Štyglicová 
a Eva Bílková slavnostně pře-
daly dětem knihy. Na oplocení 
kolem obou budov školy (Sídliště 
Družba i Brněnská) byla instalo-
vána naše „Galerie na plotě“, 
kde veřejnost mohla vidět obra-
zy, na kterých děti pracovaly již 

v průběhu jarních měsíců. I touto 
výstavou jsme se chtěli rozloučit 
s uplynulým školním rokem.

Neloučíme se ovšem pouze 
s nejstaršími dětmi, ale i s něk-
terými našimi zaměstnanci. 
S p. učitelkou Mgr. Hanou Maš-
kovou, Mgr. Petrou Holíkovou, 
Bc. Ivanou Dostálovou, Lenkou 
Komínkovou a paní kuchařkou 
Marií Beránkovou. Děkujeme 
jim za jejich obětavou práci pro 
děti a přejeme hodně úspěchů 
v jejich další práci.

Děkujeme také zřizovateli 
– městu Židlochovice za celoroč-
ní podporu nejen v oblasti mate-
riální, ale i v zájmu o veškeré dění 
ve škole. Ve všech našich aktivi-
tách nám opět velmi pomáhalo 

sdružení rodičů pod vedením 
Ing. Ivany Flajšingerové, ať již 
zajišťováním dárků a hraček, či 
pomocí při kulturních akcích ško-
ly. Děkujeme také odcházejícím 
členům výboru za jejich pomoc 
škole paní Renatě Heirichové, 
Dagmar Nos Pančíkové, panu 
Ladislavu Batkovi a Aleši Vrbkovi. 

Během prázdnin proběhne 
kromě drobných oprav také 
zateplení a obnova fasády na 
budově MŠ na Brněnské ulici 
pod stavebním dozorem pana 
Jaroslava Goše. 

Tak, milé děti, těšíme se na 
Vás 1. 9. 2015 opět v novém 
a přejeme Vám, rodičům a všem 
zaměstnancům školy krásné 
odpočinkové prázdniny. 

Dagmar Krkavcová 
Hana Vávrová

Školní akademie Letem 
světem

21. května 2015 se naše škola 
prezentovala školní akademií 
Letem světem. Rozloučili jsme 
se tak se školním rokem 2014/15 
a deváťáci se školní docházkou 
do Základní školy  Židlochovice. 
Na realizaci akademie se podílel 
velký tým pedagogických 
pracovníků pod vedením 
Mgr. Alexandry Bravencové 
a téměř 250 žáků. Příprava 
takovéto akce je náročná a pro 
všechny ve škole znamená 
půlroční přípravy. 

O to větší je naše radost z vašich 
kladných ohlasů, z pochval, kte-
rých se dětem dostalo. Jsem 
ráda, že jsme společně strávili 
odpoledne ve velmi příjemné 
atmosféře. Protože zážitky tohoto 
druhu jsou nepřenosné, podívejte 
se na několik fotografií. Více na 
www.zszidlochovice.cz.

Slavnostní otevření spor-
tovního areálu při ZŠ Židlo-
chovice

12. června 2015 se splnilo přá-
ní nejen naší škole. Byl slavnostně 
zahájen provoz ve víceúčelovém 
sportovním areálu. Děkuji všem, 
kteří přispěli ke zrodu této stavby.  

Díky nim můžeme dnes my 
všichni oslavit zdařilé zakončení 
tohoto díla s oprávněnou hrdostí. 
Jsem přesvědčena, že nové spor-
toviště bude sloužit nejen škole, 
gymnáziu, sportovním klubům 
a kulturním činnostem, ale i jako 
místo setkávání občanů. Také při-
vede do našeho města důležité 
sportovní události a poskytne jim 
kvalitní zázemí. Nové sportoviště 
bude přitahovat i množství lidí 
z okolí, především dětí, a nezapo-
meňme, že jim tím dáváme pro-
stor k vytvoření si pozitivního vzta-

hu ke zdravému životnímu stylu, 
což současně podpoří i prevenci 
kriminality. Nové sportoviště je tak 
investicí do naší budoucnosti. 

Nyní se musíme starat, aby-
chom toto krásné hřiště řádně 
udržovali a využili jeho potenciál. 
Tak nám všem přeji, aby se tento 
areál stal kvalitním centrem spor-
tovních činností a aby obohatil 
naše město a náš region.

Zvyšování kvality ve 
vzdělávání v ORP Židlo-
chovice

30. června 2015 končí projekt 
Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v ORP Židlochovice. Cílem pro-
jektu bylo vytvoření systému pod-
pory žáků ohrožených školním 
neprospěchem. Inovativnost pro-
jektu spočívala v systematickém 
posílení poradenství a rozšíření 
nabídky speciálně pedagogic-
kých a psychologických služeb 
žákům od 1. po 9. ročník základní 
školy, včetně kariérového pora-
denství pro nejstarší žáky. Na pro-
jektu spolupracovalo 15 základ-
ních škol z ORP Židlochovice, 
bylo obsazeno 148 pracovních 
pozic, jak odborných jako speci-
ální pedagog, školní psycholog, 
asistent pedagoga, tak adminis-
trativních.

Vyvrcholením roční práce 
bylo zpracování Návrhu lokál-
ní strategie rozvoje základního 
vzdělávání ve správním území 
ORP Židlochovice. Tato strategie 
byla představena na konferenci 
10. června 2015. Konference se 
zúčastnili ředitelé základních škol, 
starostové obcí, které tyto školy 
zřizují, pracovníci pedagogicko-
psychologické poradny, pracov-
níci OSPOD a MěÚ Židlochovice, 
jako hosty jsme také přivítali pra-
covníky MAS Podbrněnsko, ředi-
tele místního gymnázia a MŠ, čle-
ny školské rady a školské komise, 
sdružení rodičů a další zástupce 
odborné veřejnosti, kteří se práci 
s cílovou skupinou žáků věnují.

Zprávy ze Základní školy Židlochovice
Ing. Jana Králová
ředitelka ZŠ Židlochovice

S projektem, jeho cíli a realiza-
cí seznámila přítomné manažer-
ka projektu Ing. Jana Králová. 
Mgr. Radka Minaříková jako 
věcná manažerka pohovořila 
o klíčových aktivitách projektu 
a představila návrh lokální strate-
gie. Před přestávkou ještě Paed-
Dr. Stanislav Březina krátce zhod-
notil ekonomickou část a čerpání 
financí projektu. Následoval blok 
vystoupení dalších odborníků 
zapojených v projektu: práci 
školních psychologů představi-
la Mgr. et. Mgr. Marie Burešová, 
kariérové poradenství zhodnotila 
Mgr. Renata Zapletalová, práci 
speciálních pedagogů shrnula 
Mgr. Veronika Kodrlová. Paní ředi-
telka ze ZŠ Bratčice Mgr. Kristýna 
Dvořáková seznámila přítomné se 
specifiky práce na malotřídních 
školách, o své zkušenosti s projek-
tem se podělili také pan ředitel 
ZŠ Rajhrad PaedDr. Zdeněk Mot-
líček a paní ředitelka ZŠ Žabčice 
Mgr. Kateřina Svobodová.

Celoroční práci na projek-
tu ocenili i starosta Židlochovic 
Ing. Jan Vitula, ředitel PPP Brno 
Mgr. Libor Mikulášek a svým pří-
spěvkem obohatil diskusi i sta-
rosta Hrušovan pan Miroslav Rož-
novský.

Všichni přítomní hodnotili pro-
jekt jako úspěšný a shodují se, že 
takováto spolupráce škol v regi-
onu je rozhodně přínosná. Je to 
především příležitost pro menší 
školy dosáhnout na grantové 
peníze a přinést i do svých škol 
nadstandardní péči o žáky.

Příjemcem dotace jsou Žid-
lochovice, město s rozšířenou 
působností.

Výše dotace u tohoto projektu, 
který je financován z Evropské-

ho sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR, je 10.869.800 Kč. 
Realizační období projektu je od 
1. 7. 2014 do 30. 6. 2015.

Projekt „Školní firmy“
Základní škola Židlochovi-

ce se zapojila jako partner bez 
finančního příspěvku do pro-
jektu „Školní firmy“, reg. číslo 
CZ.1.07/1.1.00/54.0020, jehož pří-
jemcem je ZŠ Antonínská 3, Brno. 
Projekt byl zpracován ve spolu-
práci s Pedagogickou fakultou 
MU v Brně. Projekt je realizován 
v období říjen 2014 až srpen 2015, 
celkové náklady projektu činí 
3.142.609.04 Kč.

Naše škola v rámci tohoto pro-
jektu zakoupila nové nářadí do 
školních dílen. Dále jsme ve ško-
le zřídili jeden školní minipodnik 
– firmu Korzár. Školní firma Korzár 
vyrábí polystyrénové stavebnice 
modelů lodí poháněné elektro-
motorem. Výrobky jsou fiktivně 
obchodovány s ostatními školami 
zapojenými do tohoto projektu 
a žáci se tak seznamují se základ-
ními zásadami podnikání.

Vyvrcholením roční práce 
žáků 7. ročníku byla účast na 
Miniveletrhu školních firem, který 
se uskutečnil 2. 6. 2015 v areálu 
BVV Brno. Náš stánek poutal vel-
kou pozornost a žáci (Petr Lukeš, 
Pavel Hába, Jakub Lata, Petr 
a Robin Wolingerovi, Matěj Pav-
ka a Jakub Svoboda) svým přístu-
pem a profesionalitou výborně 
reprezentovali naši školu.

Koordinátorem projektu na naší 
škole je PaedDr. Stanislav Březina 
a vedoucím kroužku Mgr. Marek 
Kujal, vyučující ve školních díl-
nách.
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Zajímalo by Vás, co se děje 
v knihovně, když není otevřena 
pro veřejnost? Uvádíme výčet 
několika akcí, které knihovna od 
slavnostního otevření uspořáda-
la.

Již popáté proběhlo o jarních 
prázdninách Herní dopoledne 
pro děti. V úterý 24. února se zde 
sešlo 22 dětí a 6 dospělých, aby si 
vyzkoušeli různé stolní hry. Dopo-
ledne nám rychle uteklo a všich-
ni hráči odcházeli s úsměvem 
a sladkou odměnou.

V měsíci březnu začaly návště-
vy všech ročníků prvního stupně 
základní školy. Pro první a druhé 
třídy jsme připravili pohádkové 

vyprávění, se třetí třídou jsme 
procvičovali abecedu, se čtvrťá-
ky jsme si hráli na loupežníky na 
motivy knihy Astrid Lindgrenové 
a pátý ročník strávil dopoledne 
s brněnskými strašidly a ukázkami 
pověstí.

 Židlochovická knihovna přiví-
tala v pondělí 18. března spisova-
telku Markétu Harasimovou, která 
v současné době žije v nedale-
kých Hustopečích. Na začátku 
besedy představila svoji literární 
tvorbu a přiblížila nám povo-
lání spisovatelky. Následovalo 
představení její nejnovější knihy 
s názvem Sametová kůže, ze 
které poutavě přečetla několik 
ukázek. Mezi ukázkami pokládali 
přítomní paní spisovatelce různé 
dotazy k její tvorbě.

V pátek 27. března se uskuteč-
nila v prostorách knihovny celo-
státní akce Noc s Andersenem. 

Sešlo se zde 22 dětí, pro které 
byl přichystán zajímavý program 
– hledání šestého smyslu. Po spl-
nění úkolů prověřujících základní 
smysly a malé svačince luštili noc-
ležníci zašifrovanou zprávu, kde 
je ukrytý Andersenův poklad plný 
sladkostí. Následovalo vytváření 
dekorací ze starých knih. Před 
spaním jsme si společně přečetli 
ukázku z knihy od Sandry Vebro-
vé – Ducháčkovic rodina. Potom 
se všichni uložili do spacáků po 
celé knihovně. Ráno po snídani 
dostaly děti pamětní pohlednice 
a průkazy a spokojeně odcháze-
ly domů.

Naši knihovnu navštěvují také 
žáci z okolních obcí. Během 
dubna jsme přivítali žáky z Mateř-
ské a Základní školy v Unkovi-
cích a v květnu zase Mateřskou 
a Základní školu ze Žabčic.

V dubnu se do knihovny přišli 

V knihovně se pořád něco děje

Bohumila Pavková
Eva Procházková 
knihovnice

podívat i žáci šestých ročníků, 
aby se seznámili se službami, kte-
ré knihovna nabízí.

Předškoláci z naší mateřské ško-
ly zavítali do knihovny na začátku 
měsíce května. Paní knihovnice 
pro ně připravily zábavné poví-
dání s Opičkou Rozárkou, která 
dětem ukázala, jak to na světě 
vypadalo, když ještě nebyly knihy 
ani písmenka, a jak se ke knihám 
správně chovat.

Povídání o Jordánsku proběh-
lo v knihovně v pátek 15. května. 
Paní Dana Nentvichová poutavě 
vyprávěla o přírodních krásách a 
památkách této země.

A na závěr školního roku 
proběhlo slavnostní pasování  
prvňáčků na čtenáře. Po pro-
kázání svých čtenářských zna-
lostí a složení čtenářského slibu 
obdrželi všichni pasovací glejty, 
medaile a knížečku s pohádkou.

Myšlenka uspořádat I. babské 
židlochovické hody se zrodila v 
průběhu loňského prosince. A 
jak to tak bývá u výrazně aktiv-
ních žen, nezůstalo pouze u myš-
lenky, která by se rozplynula a 
zůstala v zapomnění, ale došlo k 
prvním úvahám o tom, kde, co a 
jak zajistit a hlavně, kde sehnat 
dostatečné množství žen, které 
budou ochotny se pravidelně 
scházet a dovést celou akci do 
zdárného konce. A protože se 
nápad zrodil pouze u jedné z 
nás, stala se tato žena také první 
hlavní stárkou. Již v lednu tohoto 
roku hlavní stárka začala shro-
mažďovat jména a kontakty žid-
lochovických žen, a ty následně 
zajišťovaly další kontakty. Neu-
stále někdo přicházel a odchá-
zel, až se nakonec v březnu náš 
počet ustálil na konečném čísle 
čtyřiceti žen. Některé z nás sotva 
překročily třicítku, jiné již oslavily 
téměř šedesátiny. A protože jsme 
ženy, jak má být, stihly jsme se 
v průběhu příprav jak pohašteřit, 
tak zasmát. Naštěstí smích pře-
vládal, dobrá nálada se každým 
novým tancem stupňovala a ter-
mín našeho vystoupení se neza-
držitelně blížil.  

Poprvé jsme, jako židlocho-
vické „baby“, vstoupily do ulic 
našeho města v sobotu 6. 6. 
2015. V tento den jsme se vydaly 

oslovit každého občana našeho 
města a pozvat ho na první roč-
ník nové kulturní akce. Nazdobily 
jsme si pentlemi proutěné košíky, 
zajistily si staré dětské kočárky, 
ve kterých se skrývaly jak hodo-
vé koláče, víno a pozvánky, tak 
také laskominky pro děti, které 
nám s rozzářenýma očima ote-
víraly dveře. Naší snahou bylo 
zazvonit na všechny zvonky v Žid-
lochovicích a všechny vás osob-
ně na hodovou zábavu pozvat. 
Věříme, že jsme na nikoho neza-
pomněly, a děkujeme všem 
za finanční příspěvek, který byl 
použit na zajištění naší akce.

Podruhé jsme se do ulic naše-
ho města vydaly v sobotu 13. 6. 
2015. Průvod stárek s kapelou 
Zlaťanka začal ve 13:00 hodin. 
Vydaly jsme se od sokolovny 
směrem na Žižkov, kde jsme se 
lehce občerstvily u hlavní stár-
ky a následně starosty města. 
A protože byly v tento den opět 
vysoké letní teploty, musely jsme 
přehodnotit původně plánova-
nou trasu městem. Prošly jsme 
sídliště směrem k restauraci Pavir, 
kde na nás čekaly vychlazené 
nápoje. Po krátké zastávce jsme 
pokračovaly směrem na náměstí, 
kde jsme zatancovaly pro radost 
postávajících diváků. Další teku-
tiny, tentokrát s malým občerst-
vením, jsme doplnily v restaura-
ci u pana Špačka. Náš průvod 
pokračoval směrem po Komen-
ského ulici, Havlíčkově a zpět 
směrem k sokolovně. Zde jsme 

naši první část hodové zábavy 
ukončily a šly si domů ošetřit první 
puchýře na nohou.

V šest hodin už jsme byly opět 
všechny nastoupené v průvodu 
na náměstí, kde jsme se před-
stavily v naškrobených a upra-
vených krojích divákům. Hlavní 
stárka požádala starostu města 
o hodové právo a vyzvala ho 
k prvnímu tanečku. Následo-
valo foto před bannery našich 
sponzorů, společné foto všech 
stárek, včetně prvního babské-
ho dortu a představení jednotli-
vých žen v krojích. A pak už byly 
hody jenom naše. Časový plán 
byl těsný, čekalo nás pět taneč-
ních vystoupení a další společné 
aktivity, na které jsme se všech-
ny těšily. Ale i nyní muselo dojít 
k úpravě programu, protože nás 
zasáhla změna počasí. Z jasně 
modré oblohy se v podvečer sta-
la obloha zatažená a přišlo i na 
prudký vítr a déšť. Náhlá změna 
počasí neodradila naši kapelu, 
žádnou stárku, ani diváky. Tak, 
jako jsme zpívaly a tancovaly 
před deštěm, pokračovaly jsme 
v této náladě i po dešti. Před-
vedly jsme divákům všechny 
nacvičené tanečky a dle zvuků, 
které následovaly po vystoupení, 
soudíme, že se líbily. Nelze nepři-
pomenout tanec „Trnky, brnky“, 
který si diváci vyžádali opakovat, 
a také noční kankán, který byl 
provázen největším aplausem. 
Děkujeme všem návštěvníkům 
za potlesk a následný obdiv. To 

První babské židlochovické hody se vydařily
Ing. Michaela Schönwälderová nás motivovalo k ještě větší akti-

vitě a skvělé náladě. Pod pečli-
vě vyhlazenou a nazdobenou 
májou jsme zpívaly a tancovaly 
v krojích až do brzkých ranních 
hodin. Kapela byla výborná, 
hrála, i když už dávno nemuse-
la, podporovala naše taneční 
vystoupení a my jsme se cítily 
šťastné a příjemně unavené. 

Celé toto kulturní vyžití, jak nás 
žen, tak vás, našich diváků, by 
nebylo možné bez podpory štěd-
rých sponzorů. Největší finanční 
zázemí nám poskytlo Město Žid-
lochovice, největší díl manuální 
práce odvedli hasiči z našeho 
města. Nesmíme zapomenout 
ani na pomoc našich mužů, kte-
ří pomáhali se stavěním máje, 
přípravou a úklidem náměstí. 
Všem sponzorům a dobrovolní-
kům děkujeme za podporu nové 
kulturní akce v Židlochovicích. 
A komu poděkovat závěrem? 
Přece té, která svoji teoretickou 
myšlenku dokázala proměnit 
v realitu, té, která dokázala ustát 
všechny návrhy a změny, té, 
která se stala naší hlavní stárkou 
a která nás dovedla až ke zdár-
nému ukončení prvních bab-
ských židlochovických hodů. 
Ivo Palášková – děkujeme!

Věříme, že se z této kulturní 
akce stane tradice, která bude 
mít své místo v kulturním kalendá-
ři, a již dnes se většina z nás těší 
na druhý ročník babských židlo-
chovických hodů.

SPONZOŘI I. BABSKÝCH ŽIDLOCHOVICKÝCH HODŮ:
město Židlochovice ~ Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice ~ Dřevomonta s. r. o. – Milan Řežábek ~ Karlova pekárna s. r. o. – Dr. Ing. Karel Kraus ~ 
LESY České republiky, s. p. ~ Ing. Vladimír Beneš – AGS ~ HORTISCENTRUM s. r. o. – Ing. Petr Chocholáč ~ M + J – školní jídelna, s. r. o. – Milan Schönwäl-
der ~ Janíček & Čupa, výroba speciálních uzenin s. r. o. ~ VN machinery s. r. o. – Ing. Václav Nečas ~ Ing. Zdeněk Knesl – Kancelářské potřeby 
~ Pavel Floder – FLOBRA, obchod s květinami ~ Hana Krupičková K + K – Kremerova drogerie ~ Hynek Jokver – Ovoce a zelenina ~ Květoslava 
Vašíčková – Obuv, kožená galanterie ~ Michal Punčochář – Tabák ~ Ing. Eliška Zoubková – Profikutil ~ František Švaříček ~ STOPRO servis s. r. o. 
– Iva Šebestová ~ Ing. Bronislav Svoboda ~ Vratislav Palášek ~ Libor Ohainka ~ Rostislav Musil ~ Iveta a Mirek Janáčkovi ~ Bohemia – Trading 
s. r. o. – Jan Špaček ~ Antonín Houdek ~ Vinárna u Štefana ~ Petr Klvaň – Restaurace Pavir
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Pod tímto názvem proběhl 
v pátek 5. června ve večerních 
hodinách náš tradiční, letos už 
pátý seminář o víně. Seminář 
uspořádalo město Židlochovice 
společně se zahrádkáři ZO ČZS 
a byl opět podpořen Vinařským 
fondem. Každoroční semináře 
z tematického okruhu Vinařství 
očima Židlochovicka a Dolního 
Rakouska má za cíl informovat 
o vinařství v obou regionech. 

Výraz terroir je spojen se spe-
cifickými geologickými a klima-
tickými podmínkami menších 
regionů a produkcí typických  
vín. Originalita vína závisí na pří-
rodních podmínkách vinic a na 

jejich spojení s vlastnostmi půdy 
a odrůd. Vína z tohoto regionu 
mohou apelačním systémem být 
označené V.O.C – vína s originál-
ní certifikací v ČR, nebo D.A.C 
– Districtus Austriae Controllatus 
v Rakousku. Stejně tak význam-
ná, pro určitý region, je ale i prá-
ce vinařů, spojená s pěstováním 
révy, jarním řezem, „zelenou 
prací“ ve vinicích během celé-
ho roku a na konec „uměním“ 
ve sklepním procesu.

Na tuto důležitou symbiózu 
byly zaměřeny přednášky semi-
náře: V.O.C. na Moravě (doc. 
Ing. Pavel Pavloušek, PhD., Men-
delova univerzita Brno, Lednice), 
D.A.C. v Rakousku (Ing. Karel 
Hanák, Výzkumný ústav Kloster-
neuburg) a Technologie a zařa-
zení V.O.C (Ing. Michal Kumšta, 

TERROIR – víno od nás pro nás

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Básníci Židlochovicím

Ivan Remunda
* 28. 7. 1934 Židlochovice
+ 8. 1. 2014 Židlochovice

Absolvent Gymnázia Husto-
peče, Střední průmyslové školy 
stavební a Střední umělecko-
průmyslové školy. Studoval na 
VUT FS. Projektant, malíř, gra-
fik, spisovatel, ilustrátor knih, 
autor mnoha výtvarných pra-
cí, návrhů a knih pro město: 
Bosou nohou (1995), Bryčka 
pro biskupa (1996), Rytíř Tenká 
nožka a jeho neslavné návraty 
(pohádky, 1997), Mámíš mou 
duši (vydalo v roce 1998 měs-
to Židlochovice, Masarykova 
100 ke 125. výročí povýšení na 
město). V krajinářské tvorbě se 
zaměřoval zejména na Vysoči-
nu a Židlochovicko. Zastoupení 
v soukromých sbírkách – ČR, 
Evropa, zámoří. Asi třicet autor-
ských výstav, účast na výsta-
vách kolektivních.

úryvek z básně:
Pastorále svému městu

První dech.
První vzkřiknutí do světa

pod jednou z rozpálených střech
svého města.

Máminy paže
s večerní písní

nad kolébku ze dřeva
vonící omamně

balzámem lidského věku.

Tak to je svět...

Kouzelný, laskavý,
jak žhavá cesta v klikatých polích

pod bosou nohou.
Vratká a houpavá ještě.

Slovo je těžké
a záhadné jak ptákův let.

Táta je doma,
Ema má mísu,

několik vět.

Krásný je svět...

O hebké pleti dívky
roznesou zprávy v závratné výšky

padáčky křehké,
stříbrné pampelišky.
Ke slunci až oči bolí,
když práší do stébel

přetěžených chlebem a solí.
Oráč svou brázdu k brázdě skládá,

obrací zemi v rub i v líc.
Šípky svou krví barví stráň,

dlouží se stín,
ubývá voskovic
a husí divokých

vysoko v oblacích
zašumí klín.

Ozvou se rány brokovnic.

rubriku připravuje 
Mediální komise

I letos se farnost a město Žid-
lochovice zapojily do projektu 
Noci kostelů, která připadla na 
pátek 29. května. 

Po úvodním zvonění zvonů  
vystoupila v hudebním bloku 
stejně jako vloni farní kapela, 
ovšem letos obohacena o dět-
ské hlásky bratrů Kryštofa a Ště-
pána Hankových a Prokopa 
Šenkyříka.

Při sestavování dalšího pro-
gramu jsme se letos zaměřili více 
také na nejmenšího návštěvníka 
a k účinkování jsme přizvali dět-
ské amatérské loutkové divadlo 
Bedruňka působící v Salesián-
ském středisku mládeže v Brně. 
Vzhledem k příjemnému teplé-
mu odpoledni se oproti původ-
nímu plánu za fyzické pomoci 
přítomných tatínků přesunula 
loutková scéna pod lípy před 

kostel, kde děti s nadšením 
zhlédly představení plné písniček 
a muziky, zpestřením pro ně bylo 
také následné osobní seznámení 
s loutkovými představiteli příbě-
hu. Mezitím uvnitř kostela probí-
haly přípravy na koncert barokní 
hudby, avízovaný za účasti hlav-
ního aktéra violoncellisty Jana 
Škrdlíka. Toho z důvodu nemoci 
zastoupil výborně Pavel Čadek, 
dále jsme slyšeli hru na cembalo 
Kateřiny Bílkové a struny barok-
ní harfy rozechvěly něžné prsty 
Jany Janků.

Velké očekávání s sebou nes-
la hudební kompozice Tomáše 
Šenkyříka na verše Ivana Remun-
dy „Pastorále svému městu“, 
které organizátoři věnovali auto-
rovi in memoriam. Zhudebněné 
verše, při nichž jsme všichni, kaž-
dý po svém, mohli zavzpomínat 
na naše město a autora Ivana 
Remundu, přednesla altistka 
Jana Janků.

Během večera jsme postup-

ně slyšeli všechny tři farní zvony 
ze zvonice, o kterých stručně 
promluvil PhDr. Martin Hladký, 
PhD. Pod rukama Martina Otýp-
ky zazněly varhanní variace na 
largo Xerxes od G. F. Handela, 
nechyběla modlitba a duchov-
ní slovo Otce Pawła Cebuly při 
svíčkách a prostor k meditaci 
poskytl Tomáš Klášterecký čet-
bou z knih Marie Valtorty.

Závěrem programu proběhla 
pod vedením Františka Doleža-
la před zdmi ztichlého kostela 
ochutnávka vín místních vinařů, 
kde zvědavost vzbudilo mešní 
víno pana faráře. Mariánskou 
skladbou „Budiž vděčně velebe-
na“ se s letošní Nocí kostelů roz-
loučila trubka Filipa Veitha, která 
usínající Židlochovice pohladila 
z okna kostelní věže.

I letos se do příprav a do pro-
gramu zapojila celá řada ochot-
ných dobrovolníků, za jejichž 
pomoc velmi děkuji.

Noc kostelů s podtitulem Pastorále svému městu

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko Židlochovice

Mendelova univerzita Brno, Led-
nice). 

Jako každý rok končil seminář  
degustací vín k danému téma-
tu. Měli jsme vzorky ze všech 
pěti V.O.C regionů na Mora-
vě (sdružení Znojmo, Mikulov, 
Pálava, Modrá hora, Blatnice) 
a několik vzorků z D.A.C Wein-
viertel (Dolní Rakousko) a D.A.C 
Leithaberg (Burgenland).

Jsme přesvědčení, že náv-
štěvníci i tentokrát své účasti na 
semináři nelitovali.

Děkujeme sponzorům semi-
náře, Vinařskému fondu, firmám 
R. Baloun, V. Pavlovice, Vinselekt 
Michlovský, Rakvice, Znovín Zno-
jmo a. s., Víno Blatel, a. s., Wein-
gut Späth, Grosskrut.

Co bude dál s areálem býva-
lého cukrovaru?

Stavební firma Outulný vstoupi-
la do našeho města v roce 2006 
s projektem asanace a  násled-
ně dalšího využití ploch areálu 
bývalého cukrovaru. Po devíti 
letech je objekt stále nedokon-
čený, práce postupují jen velmi 
pomalu a avízované termíny 
ukončení dílčích staveb se dále 
posouvají.

Redakce Zpravodaje zaslala 
na sekretariát prováděcí sta-
vební firmy Outulný a. s. dopis 
se žádostí o vyjádření k tomuto 
tématu.

1. Jaké byly Vaše úplně prvot-
ní záměry s využitím celého 
objektu? 

2. Jaká je úvaha dalšího využi-
tí v tuto chvíli téměř dokončené 
nákupní galerie a časový hori-
zont otevření tohoto objektu?

K položeným otázkám se firma 
Outulný nevyjádřila. 

A tak nám nezbývá, než 
s otazníkem očekávat další vývoj 
situace s několik let rozestavě-
ným areálem a doufat, že se 
v brzké době zableskne  v podo-
bě dokončení staveb a celkové 
revitalizace prostředí prostoru 
bývalého cukrovaru, který v sou-
časné době příjemný pohled na 
jednu z vysoce frekventovaných 
částí města rozhodně nenabízí.

Zeptali jsme se za vás...

Z_0708_2015.indd   7 30.6.2015   13:37:27



8 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

V neděli 31. 5. se do Židlo-
chovic sjeli běžci z celé ČR, aby 
otestovali svoji formu na nové 
trati postavené na zdejším kopci 
Výhonu. Závod byl hned při své 
premiéře zařazen do Českého 
poháru v běhu do vrchu. Start 
i cíl závodu byl na židlochovic-
kém náměstí Míru a na závodní-
ky čekala trať s parametry 5,6 km 
a 280 m převýšení stylem nahoru 
a dolů.

Mezi startujícími se objevilo 
i několik zvučných jmen nedávné 

sportovní minulosti i současnosti. 
Mohli jsme vidět např. olympij-
skou medailistku v běhu na lyžích 
a mnohonásobnou veteránskou 
mistryni světa v běhu do vrchu 
Blanku Paulů z TJ Maratonstav 
Úpice. Za stejný oddíl startoval 
Petr Pechek, dvojnásobný mistr 
ČR v maratonu. 

Na start se ale postavilo i něko-
lik Židlochovičáků a nevedli si 
vůbec špatně. V hlavní mužské 
kategorii doběhl na 15. místě 
Antonín Houdek v čase 29:07, 
v kategotii žen pak na 10. místě 
Eva Rylichová. Kategorii juniorek 
zcela ovládla děvčata zdejšího 
ŠAKu, když opanovala stupně 
vítězů v pořadí Tereza Šípková, 
Anna Zbořilová a Adéla Kelblová. 
Druhý mezi juniory pak ve vynika-
jícím čase 25:50 finišoval jejich 
oddílový kolega Petr Vávra.

Celkovými vítězi se stala mezi 

ženami Jana Kunčická (Blanen-
ská desítka) v ustavujícím traťo-
vém rekordu 26:01 a mezi muži 
Filip Záveský (ISCAREX Česká 
Třebová). Jeho čas a absolutní 
traťový rekord s hodnotou 20:21 
již nese parametry uchazeče 
širšího kádru reprezentace. Cel-
kem se na start hlavního závodu 
postavilo 84 běžců.

Potěšitelnému zájmu se dosta-
lo i lidovému běhu. Ten měl cíl 
u Akátové věže a byla zde vypsá-
na i soutěž rodin, kde se sčítaly 
časy prvních tří běžců z jedné 
rodiny. I zde o sobě Židlochovič-
tí nechali pořádně slyšet. Závod 
ovládla suverénně rodina Han-
kova – Štěpán a Kryštof byli v cíli 
první ve shodném čase, chvíli 
po nich jako první žena dorazila 
jejich maminka Jitka. Důležitěj-
ší než časy a pořadí zde však 
byla příjemná rodinná atmosféra 

Premiéra Běhu na Výhon je úspěšně za námi 
Tomáš Klášterecký a radost z pohybu u všech zúčast-

něných.
Neděle strávená s během Oko-

lo Výhonu zanechala příjemný 
dojem i díky místním partnerům 
závodu, kteří nezištně pomohli 
sponzorskými dary nebo přímo 
svými službami a prací. Velký dík 
tak patří městu Židlochovice, Zele-
né lékárně Viame Židlochovice, 
Dortům a dezertům GENERO Žid-
lochovice, Cezava a. s. Blučina, 
Vinařství Hanuš Blučina, PM Bike 
Židlochovice, Janíček a Čupa 
– speciální výroba uzenin, Ovoce 
a zelenina Hynek Jokver a Cent-
rum digitálního tisku Židlochovice. 
Závod by se neobešel bez pomo-
ci dobrovolných hasičů a studen-
tů místního gymnázia. 

Výsledky, stejně jako fotogale-
rie ze závodu jsou umístěny na 
stránkách závodu www.behyna-
vyhon.cz. 

U Kafků se vzpomínalo na Jana Urbánka

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko Židlochovice

Pakliže se dnes používá slovo 
genius loci (duch místa), v pohos-
tinství u Kafků toto určitě můžeme 
najít… Přežívá zde duch kamarád-
ství, duch, který s nostalgií nedá 
zapomenout na časy, kdy se lidé 
rádi sdružovali, na dobu, kdy vzni-
kal legendární Kavkazan. 

Jedním ze zakladatelů byl pan 
Jan Urbánek, známý jako Jacek, 
srdcem bohém a s hlavou plnou 
bláznivých nápadů.

„V té době v Židlochovicích 
nebylo mnoho míst, kde by se lidé 
mohli dobrovolně sdružovat, a tak 
se scházeli u piva,“ vzpomíná pan 
Libor Kafka, „ve městě byl pouze 
Národní dům a Kafka a dál jeden  
bufet. Pak tady byla tzv. Jedová 
chýše u vlakového nádraží, ale to 
byly vlastně jen takové dvě buň-
ky, které pak někdy v 80. létech 
odvezli, protože prý se tam schá-
zeli dělníci z Avionu.“

Mezi Kafkou a Jedovou chýší 
panovala zdravě soutěživá rivalita, 
která dala impuls k celé řadě zají-
mavých akcí. Právě tehdy, pro vzá-
jemná fotbalová utkání, vznikl FC 
Kavkazan. A nezůstalo jen u kopa-
né, dalším poměřováním sil bylo 
přetahování se lanem přes Švar-
cavu (Svratku), které však nakonec 
vzhledem k těžkému svahovitému 
terénu řečiště nebylo uskutečněno. 
S velkým ohlasem a tomu odpoví-
dající popsanou startovací listinou 
se konaly běžecké závody na 
bývalé motokrosové trati na cihle-
ně a na fotbalovém hřišti. 

Tyto hromadné sportovní aktivi-
ty vyvolávaly v té době u politic-
kých pracovníků určitou nelibost.  
A tak FC Kavkazan vstoupil pod 
ochranná křídla Svazarmu, „což 
s sebou přineslo určité benefity 
v tom smyslu, že z příspěvků, které 
Svazarm dostával, bylo aspoň na 
guláš jako odměnu po sportovních 

aktivitách,“ doplňuje L. Kafka.
A tehdy z úst J. Urbánka zazněla 

ona známá výzva: „UJDI VÍC KILO-
METRŮ, NEŽ VYPIJEŠ PIV,“ která se 
okamžitě ujala a odstarovala sérii 
„Jackových pochodů“.

Prvním, v roce 1974, byla 50 km 
dlouhá trasa ze 
Židlochovic (start 
na Starci) přes 
Nosislav, Uher-
čice, Popice a 
Strachotín do 
Dolních Věstonic 
a zpět stejnou 
cestou. „Šlo se 
v létě, bylo hod-
ně horko,“ vzpo-
míná dnes pan 
Miloš Zapadlo, 
„šli nejen Židlo-
chovští, ale i zná-
mí pana Urbánka 
odjinud.“ Ještě si 
vzpomínám, že 
cestou tam v lesíku před Nosisla-
ví našli první účastníci obrovskou 
píchavku,“ dodává se smíchem 
Miloš Zapadlo, účastník pochodu. 

Další pochody se šly z Rosic přes 
Radostice a Ořechov, z Klobouk 
přes Křepice a Velké Němčice, 
jindy byl výchozí stanicí Mikulov a 
naposledy také Slavkov – Mohyla 
míru. 

„Na start se kromě prvního 
pochodu jelo autobusem, který 
býval většinou plně obsazený. 

Doprava se zaplatila ze startovné-
ho. Pochody vždy končily u Kafků, 
kde čekalo na účastníky příjem-
né občerstvení, připravené buď 
ze zbytku startovného nebo to 
hradil sám pan Kafka,“ popisuje 
pan Zapadlo a doplňuje: „Vždy 

v průběhu celé tra-
sy bylo zajištěné pití 
pro všechny, v zimě 
se pil čaj s citronem. 
Myslelo se i na una-
vené či jinak indis-
ponované chodce, 
jelo doprovodné 
sběrné vozidlo, v létě 
motorka, v zimě 
auto. Nikdo nezůstal 
bez pomoci, což 
bylo nejdůležitější.“ 
Při rosickém pocho-
du, který byl v zimě, 
jezdil jako spojka 
pan Pavel Lízal. Ces-
tou dostal smyk na 

ledovce a sjel ze srázu do pole. 
I takové situace se během akcí 
Kavkazanu přihodily. 

Jan Urbánek „Jacek“ byl výbor-

ný organizátor, akce byly velmi 
oblíbené a dodnes se při každé 
příležitosti s chutí oprašují vzpomín-
ky. Proto se už před dvěma lety 
začala v hlavě Libora Kafky rodit 
myšlenka uspořádat Pochod na 
památku Jana Urbánka, iniciátora 
pochodů a jednoho ze zaklada-
telů FC Kavkazan, protože právě 
letos to  bude 15 let od jeho úmrtí. 
K realizaci myšlenky oslovil dceru 
Jana Urbánka, paní Janu Helmo-
vou, a společně pochod zorgani-
zovali. 

V sobotu 30. 5. 2015 se v 9 hodin 
sešli na autobusovém nádraží 
účastníci akce a společně odjeli 
autobusem na Mohylu míru. Trasa 
vedla přesně ve stopách Jackova 
pochodu přes Telnici, Měnín a Blu-
činu, tedy přibližně 18 km.

Do cíle do pohostinství u Kafků 
dorazilo všech 23 účastníků a pes. 
Nikdo nevyužil služeb doprovod-
ných vozidel, která zajišťovali Vlas-
timil Helma a Jiří Šnajnar. Zcela 
v duchu původních zvyků čekal  
na všechny po absolvování tra-
sy chutný guláš a také pamětní 
list vyhotovený k příležitosti prv-
ního pochodu uskutečněného 
k památce Jana Urbánka. 

A na ten další, jak slibuje Libor 
Kafka, se už dnes můžeme všichni 
těšit… možná už na podzim?

A co na závěr: 
Někteří obyvatelé z vesnic, kte-

rými dálkové pochody Kavkaza-
nu procházely, se chodců ptali,  
zda něco nepotřebují. Na to pan 
Urbánek odpovídal: „Nikdo nic 
nepotřebuje, je válka...“ Tak tako-
vý byl Jacek Jan Urbánek…  

V Uherčicích nás zval jeden dědou-
šek na víno. „Strýcu, my nemůžeme, 
my jdeme pochod…„ Starý pán se 

vyděsil a řekl: „Vy ste blázni…“
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NAŠE VÁLKA
další vzpomínky 
Ing. Mgr. Jaromíra Juna

Do Židlochovic se přestěhova-
ly na školu za kostelem poslední 
třídy hustopečského gymnázia 
a do Hospodářské školy, nynější 
budovy gymnázia, český Husto-
pečský okresní úřad. Někteří 
gymnazisté strhli nový název 
náměstí Adolf Hitler Platz. Byli ale 
prozrazeni a pohotově odsouze-
ni JUDR. Mirko Rosenbaurem jen 
k pokutě 100 Kč za poškozování 
věcí.

Některá zatčení na několik 
týdnů byla prakticky zbytečná 
a sloužila jen na zastrašení oby-
vatelstva a mnohdy si je lidé 
zavinili prostořekou pusou, nebo 
záští svých spoluobčanů. Napří-
klad jeden tesařský podnikatel 
se v hospo-
dě chlubil, že 
bydlí v Pro-
t e k t o r á t u , 
ale na Reich 
chodí na vel-
kou stranu. Byla to pravda, neboť 
jeho dům byl v katastru, který 
sousedil s katastrem Vojkovic, 
které už patřily k Reichu, a jeho 
záchod stál právě na hranicích 
obou katastrů. Skrýval se pak až 
do konce války a strachu a zimy 
si užil dost.

Situace v zásobování nebyla 
dobrá. Vše, včetně textilu a bot 
na lístky. Mouka pouze jednot-
ná. Žádná zrnková káva nebo 
jižní ovoce, nebo pravý černý 
čaj. Odstředěné mléko 1/8 litru 

na osobu, děti a mladiství ¼ lit-
ru. Pro maso se chodilo po ¼ kg, 
a to ještě řezník do toho počítal 
i kost, a když 
někdo řekl, že 
už v tom mase 
jsou, tak řezni-
ce odpovědě-
la: „Ale ne tolik, 
kolik jich tam má být.“ Šaty se šily 
z látek, které obsahovaly vlákna 
z kopřiv a dráždily kůži. Hodnota 
sádla na černém trhu se vyšplha-
la na 1000 Kč/1 kg a platy byly 
v průměru kolem 3000 Kč. Den 
před osvobozením, 16. dubna, 
se do města přesunula vozidla 
wehrmachtu a některá auta se 
umístila v garážích na ulici Žiž-
kově a Alšově. Kopaly se kryty 
v zemi zahrad. V jedné rodině si 
chlapec hrál na písku na dvoře, 
když ho tatínek vybídl, aby s ním 

šel s vozíčkem 
s bečkou pro 
vodu k pum-
pě, která stála 
před domem, 
patřícím nyní 

rodině pana Fajta. Náhle přišel 
nálet. S tatínkem utekli do garáže 
k německým vojákům, kteří 
chlapce strčili na nejbezpečnější 
místo, úplně do rohu, a modlili se 
nad ním po celou dobu náletu 
Fater unser – Otčenáš. Bomba 
garáž nezasáhla, zatímco dvůr, 
na kterém si chlapec před chví-
lí hrál, byl plný křidlic ze střechy, 
neboť bomby zasáhly Štěpán-
kovu stodolu, která byla vedle 
jejich domu. 

Most přes řeku Svratku byl pod-

minován a výbuchem zlomen 
v půli. Při práci na zahradě byla 
střelou z letadla zabita Marie 

Coufalíková 
a před svým 
domem sest-
ry Kolovy se 
svojí matkou 
Julií Abrhám-

kovou. Ráno 18. dubna vstoupili 
do města Rusové.

V době osvobození došlo 
i k různým zmatkům. Surově byl 
Rusy zbit pan farář P. Jan Burk, 
který za tři roky na to zemřel. 
Rudoarmějci se rozhodli vypálit 
německou vesnici Vojkovice, ale 
vypálili české Holasice. Při vstupu 
do Rajhradu byl zabit generál 
Kozyr, když jeho gaz přejel linii 
fronty a do jeho auta padl gra-
nát. 

Němečtí spoluobčané byli 
vyhnáni ze svých domů a sou-
středěni v budově pokračovací 
školy. Nosili 
bílé pásky na 
rukávech a 
zdarma pra-
covali pro 
město. Míst-
ní německy 
mluvící komi-
ník Pacas, 
který nikomu ve válce neublížil, 
byl zbit jedním občanem tak, že 
přišel domů (bydlel vedle kříže na 
Komenského ulici) a na půdě se 
s manželkou oběsil. I v okolních 
obcích se lidé mstili a často ti, 
kteří ve válce projevovali malou 
statečnost, nebo přímo kolabo-
rovali. Když později Rusové vedli 

zástupy zajatců, kteří své deky 
nesli jako kněžský ornát, to je přes 
hlavu, vrhl se na jednoho zajatce 
místní občan a začal ho bít, že 
je ze Židlochovic. Byl dohlížejícím 
Rusem odehnaný s poukazem 
na práva zajatců. 

I u nás v kostele máme památ-
ku na bývalé německé vojáky. 
Bratři Harmáciové byli českoslo-
venští občané, kteří bydleli na 
Opavsku, jež v roce 1939 při-
padlo k říši. Narukovali jako ně-
mečtí vojáci, ale umínili si, že ve 
válce nikoho nezabijí, ale budou 
střílet do země nebo do vzdu-
chu. Dostali se až ke Stalingradu. 
Pak těsně před obklíčením, bez 
jakékoliv žádosti, dostali dovole-
nou. Odjeli. Když se po 14 dnech 
vrátili, jejich útvar už neexistoval. 
Po zajetí a návratu pracova-
li v Československu a v našem 
kostele vybudovali pod sakristií 
sklep, kde je nyní plynové tope-

ní a zácho-
dy. Tak se 
i v pohnu-
tých dobách 
ujímá Pán 
Bůh lidí, kte-
ří v něho 
nepřestávají 
doufat.

Všecky peníze nahromaděné 
za války se náhle staly v roce 1945 
bezcennými a skončily na tak 
zvaných „vázaných vkladech ve 
spořitelnách“, které se nemohly 
vybírat a propadly státu. 

Upřesnění z minulého čísla k článku Naše válka:
Ředitelem Hospodářské školy nebyl František Čermák, ale František Boleloucký. V textu byl opomenut ještě jeden popravený: Blahoslav Čermák.

František Boleloucký se narodil 
6. ledna 1896 v Lovčičkách u Vyš-
kova, zemřel pak v období druhé 
světové války, v neděli 21. červ-
na 1942 v Brně, Kounicových 
kolejích. Byl odsouzen stanným 
soudem – pro rušení veřejného 
pořádku a bezpečnosti a pro 
přípravu velezrady k trestu smrti 
a zabavení veškerého majetku.

František Boleloucký vystudo-
val nižší gymnázium v Bučovicích 
a posléze střední hospodářskou 
školu v Přerově, odmaturoval 
v r. 1914. Velmi krátkou dobu 
vykonával ve Slavkově funkci hos-
podářského adjunkta. V období 

I. světové války narukoval na ital-
skou frontu, posléze do Srbska.

Po válce začal vyučovat ve 
středních školách, čemuž se 
věnoval až do konce života. 
Zůstal věrný svému původnímu 
oboru, tedy zemědělství. Nadále 
se vzdělával, vystudoval Vyso-
kou školu zemědělskou, v r. 1927 
získal grad doktora technických 
věd (titul se uděloval od r. 1901 
na území Rakouska, od r. 1953 se 
neuděluje; nutno dodat, že něk-
teré prameny připisují grad RTDr. 
až in memoriam). O dva roky poz-
ději se stal ředitelem zimní hospo-
dářské školy v Židlochovicích. 

Židlochovického ředitele a uči-
tele je možné znát i jako auto-
ra odborných zemědělských 
knih, ale i učebnic s didaktickou 

a ekonomickou tematikou. Vedle 
toho vydával knihy s uměleckou 
aspirací (prózy), tematicky velmi 
široce zaměřené – na venkov, 
město, současné politické ideje 
i historii (období baroka). Nelze 
pak Bolelouckého nepředstavit 
také jako překladatele odbor-
ných textů z němčiny. Byl přispě-
vatelem do několika odborných 
časopisů a členem redakčních 
rad. Odborně se věnoval nejen 
pěstování meruněk (židlochovic-
ká specialita?), ale byl iniciáto-
rem vzniku kolektivní publikace 
Meruňka a broskev. Zajímavostí 
může být, že jde o první a kom-
plexní knihu svého druhu.

Připomínky osobnosti Františka 
Bolelouckého se v Židlochovi-
cích nacházejí na dvou místech 

RTDr. Ing. František Boleloucký:
Výrazná, ale opomenutá osobnost Židlochovic

– v budově místního gymnázia 
a na pamětní desce obětí oku-
pace v Židlochovicích. Mimo 
naše město pak v Prostějově na 
pamětní desce obětí pedagogů 
a žáků z tamější reálky.

PhDr. Martin Hladký, Ph.D.

Tímto velmi stručným před-
stavením RTDr. Ing. Františka 
Bolelouckého bychom chtěli 
vzpomenout jednoho z židlo-
chovických občanů, který kvů-
li svým protiněmeckým aktivi-
tám přišel o život. 

V rámci Meruňkobraní při-
pravujeme několik výstavních 
panelů, kde mj. podrobně-
ji připomeneme právě tuto 
osobnost i její aktivity. Srdečně 
zveme do Malé galerie RTIC 
od 18. 7. 2015.

„...gymnazisté strhli nový 
název náměstí Adolf Hitler 
Platz. Byli ale prozrazeni...“

„Surově byl Rusy zbit pan 
farář P. Jan Burk, který za tři 

roky na to zemřel.“

„Při práci na zahradě byla 
střelou z letadla zabita Marie 
Coufalíková a před svým 
domem sestry Kolovy se svojí 
matkou Julií Abrhámkovou.“
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V neděli 7. června 2015 hodinu 
před polednem prošel Židlocho-
vicemi početný průvod věřících, 
kteří veřejně projevili svou víru 
u příležitosti slavnosti Těla a krve 
Páně (dříve Božího Těla). Podob-
né průvody byly u nás vedle 
pěších poutí ještě těsně po dru-
hé světové válce zcela běžné 
a mnozí z nás je zažili i v těchto 
letech na svých cestách po 
zemích Evropy. V Židlochovicích 
se tato forma slavnosti přímo v uli-
cích našeho města obnovila, po 
několika dřívějších pokusech, až 
v posledních pěti letech s přícho-
dem našeho současného pana 
faráře P. Pawła Cebuly. 

Tato slavnost patří mezi pohyb-
livé svátky. Každý rok tedy při-
padne na jiné datum. Koná se 
vždy ve čtvrtek v období po skon-
čení liturgické velikonoční doby, 
po slavnosti Nejsvětější Trojice. 
Datum slavnosti je tedy odvo-

zeno od pohyblivého data Veli-
konoc. Čtvrtek je den, kdy Ježíš, 
podle evangelií, slavil se svými 
apoštoly poslední večeři a při ní 
poprvé proměnil chléb a víno 
ve svoje tělo a svoji krev. Svátek 
zavedl papež Urban IV. v roce 
1264. Zázrak, který dal podnět 
ke vzniku slavnosti Božího Těla, se 
stal v roce 1263 v Bolzeně v Itálii. 
Tehdy se kněz Petr z Prahy vydal 
do Říma k Urbanovi IV. v naději, 
že setkání mu pomůže rozehnat 
pochybnosti o přítomnosti Krista 
v eucharistii. Cestou se stal svěd-
kem toho, jak se při proměňování 
hostie zbarvila krví a potřísnila bílé 
plátno na oltáři. Kněz pak navští-
vil papeže, který zrovna pobýval 
v Orvietu, a o této události mu 
pověděl. Do roka pak ustanovil 
papež Urban IV. svátek Božího 
Těla. 

V závěrečné části slavnostní 
mše svaté bylo zvykem konat 
procesí s baldachýnem, pod kte-
rým kráčel kněz s monstrancí, v níž 
byla hostie proměněná v Tělo 
Páně. Průvody procházely městy 

a obcemi a kněz všem obyva-
telům u vyzdobených oltářů po 
cestě žehnal. Bíle oblečené malé 
družičky v čele průvodu házely 
plátky květin na cestu před kně-
ze. Květy posypaná cesta je jed-
ním z výrazů úcty k Ježíši nesené-
mu v průvodu v monstranci. 

Letos tento svátek připadl na 
čtvrtek 4. června, ale z praktic-
kých důvodů se slavil až v neděli 
7. června, protože čtvrtek je v naší 
zemi pracovním dnem. Průvod 
vyšel po slavnostní mši z kostela, 
kde byl první oltář, jehož příprava 
byla svěřena židlochovickým far-
níkům. Prošel parkem před koste-
lem a zastavil se pod schody kos-
tela, na kterých byl druhý oltář, 
již tradičně unkovických farníků. 
Pak se za zpěvu písní z kancionálu 
s doprovodem dechové kapely 
přesunul k městské radnici, u kte-
ré byl pod altánem hrušovanský 
oltář. Cíl tohoto průvodu byl u řez-
nictví na náměstí, u vojkovického 
oltáře. Zde pan farář požehnal 
celému městu. Po skončení se 
účastníci sešli na faře, kde pro 

Slavnost Těla a krve Páně

Ladislav Najman ně byl připraven oběd a někteří 
zde v družných rozhovorech setr-
vali až do pozdních odpoledních 
hodin.

Boží tělo | foto: Ladislav Najman

Stejně jako se k červnu váže 
den dětí a pěkné počasí, tak 
i Komise sportu v tomto měsíci 
tradičně pořádá dětský sportov-
ní den. Letos se konal již 3. roč-
ník. Cílem této akce je nalákat 
děti ven, trochu si zasportovat, 
pobavit se a možná i nalézt 
nové kamarády. Je potřeba 
dát dohromady tým o třech 
hráčích, a to se mnohdy děje 
přímo na místě. Největší atrakcí 
se stala zřejmě disciplína střelba 
ze vzduchovky, kdy si děti mohly 
zamířit na terč z opravdové zbra-
ně. Menším dětem samozřejmě 
pomáhali s puškou manipulovat 
rodiče, a to pak chtělo pevnou 

ruku a dobrou souhru dítěte 
s rodičem. Trošku nás mrzí malý 
zájem dětí z věkové skupiny nad 
12 let, kterou bychom chtěli na 
příště srdečně pozvat a ujistit je, 
že se ničeho nemusí bát a mohou 
den pojmout i jako souboj s par-
tou či společnou akci se třídou. 
Na všechny zúčastněné čekaly 
odměny v podobě brumíka a pití. 
Nejlepší tři týmy z každé katego-
rie pak byly odměněny balíkem 
sladkostí a nejlepší jednotlivec 
z každé kategorie obdržel svou 
výhru. Protože bylo družstev tak 
akorát na stupně vítězů, všichni 
si odnášely ceny, které věnova-
la Komise sportu. Věříme, že se 
sportovní den všem líbil tak jako 
nám, a budeme se těšit na další 
ročníky a sportovní výkony dětí. 

Největší atrakcí sportovního dne byla střelba ze vzduchovky na terč

Ing. Jana Bělohlávková
předsedkyně Komise sportu

Dne 31. května 2015 ve tři 
hodiny na farním dvoře v Židlo-
chovicích se konala oslava svát-
ku dne dětí pořádaná místním 
farářem P. Pawłem Cebulou, 
které se zúčastnilo přes 60 dětí se 
svými rodiči.

Děti slavily svůj svátek na židlochovické faře
Při této příležitosti se podávaly 

grilované špekáčky s bílým peči-
vem, také slané i sladké zákus-
ky a nechyběla ani zmrzlina a 
samozřejmě ani chlazené nápo-
je, jako je například sirup nebo 
limonáda. Dále se zde konala 
degustace místního vína.

Děti byly potěšeny různými 
hrami a zábavou, jako je tram-
polína, na níž se často střídaly, 

neboť počet dětí vysoce přesa-
hoval její kapacitu, kopaní do 
míčů a stolní fotbal, který hrála 
převážně mládež.

V průběhu této oslavy si děti 
i zazpívaly s doprovodem kyta-
ry, na niž hrál sám místní Otec, 
P. Cebula. Po několika písních 
následoval menší testík na zna-
losti z biblických věd, jejž si děti 
náramně užily.

A za odměnu, že se ho dětem 
podařilo zvládnout, dostaly ke 
konci programu překvapení ve 
formě čokoládové fontány s růz-
nými kousky ovoce – banány, 
jahody, meloun…

Všem se tato oslava velice líbi-
la a děti se na ni jistě opět těší do 
příštího roku.

Václav a Vojtěch Škardovi

Společná fotka po předání diplomů | foto: Martina Kučerová
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Zatímco sportovním oddílům 
sezóna pomalu končí, nám, 
cvičencům hromadných skla-
deb začala až v půli květnu. Po 
celoroční dřině a nacvičová-
ní můžeme konečně předvést 
veřejnosti, co jsme se naučili.

Nejdříve začala letošní sezóna 
našim mladším ženám pod vede-
ním sestry MVDr. Jany Rylichové, 
které vystoupily se svou skladbou 
Jsme kočky v sobotu 16. 5. 2015 
na veřejném cvičení v Telnici.

V pátek odjelo šest sester a 
jeden bratr reprezentovat naši 
jednotu se skladbami Zimní sen 
pod vedením sestry Ing. Dagmar 
Kratochvílové a Pro radost pod 
vedením sestry Jarmily Krejčí do 
Prahy, na jednu z nejdůležitějších 
sokolských akcí letošního roku 
– SokolGym 2015 „90 let otevření 
Tyršova domu“.

Akce k tomuto jubileu probí-
haly po celý týden od 18. květ-
na a byly součástí celoročního 

projektu SokolGym, jímž si Česká 
obec sokolská připomíná 25 let 
od svého znovuobnovení.

Již vpodvečer v pátek 22. květ-
na se v areálu Tyršova domu 
konala řada akcí, jako vystou-
pení folklorního souboru Dykyta 
v Michnově paláci a představe-
ní Nového cirkusu ve velké tělo-
cvičně.

Hlavní program oslav se konal 
v sobotu, kdy již od rána probí-
haly v Tyršově domě soutěže 
Všesokolských her. Po celý den 
se také konala řada workshopů. 
O kulturní zážitek se postaral folk-
lorní soubor Formani ze Sokola 
Slatiňany.

Večerní slavnostní program byl 
zahájen úderem půl deváté, kdy 
Sokolská stráž vpochodovala se 
státní vlajkou a prapory k základ-
ním kamenům Tyršova domu, na 
něž vzápětí cvičenky z hromad-
ných skladeb zavěsily pamět-
ní věnečky. Nato se na ploše 
vystřídala celá řada vystoupení.  
Předvedli se také švýcarští hosté 
na kruzích a na úplný závěr divá-
ci zhlédli premiéru skladby „25 let 

znovu spolu“, která je průřezem 
sletových skladeb mužů z novo-
dobých všesokolských sletů. Do 
programu byl zařazen vstup pro-
jekce, kdy se na venkovní stěnu 
tělocvičny T1 promítaly záběry 
z otevření Tyršova domu před 
90 lety. 

Další ze šesti oficiálních akcí 
projektu SokolGym 2015 je tří-
denní maratón sportovních 
a kulturních akcí a také zážitků, 
a to Sokolské Brno 2015, které 
proběhlo 5.–7. 6. 2015. Na sklad-
bě programu, který se uskutečnil 
první červnový víkend, se podí-
leli všechny programové útva-
ry. Odbor všestrannosti připravil 
v oblasti sportu pro všechny 
akce, které se konaly na hřišti 
či v hale Sokola Brno I, ale také 
v OC Olympie, v Tyršově parku, 
na letní scéně Špilberku a na dal-
ších místech. 

Naši jednotu zastupovali cvi-
čenci nejen v již zmíněných 
skladbách, ale i ve skladbě 
Autíčka, kterou pod vedením 
sestry Ing. Venduly Kratochvílo-
vé nacvičili naši nejmladší soko-

Sokolským cvičencům hromadných skladeb vrcholí sezóna

Ing. Dagmar Kratochvílová
líci. Nejstarší generaci zastupoval 
bratr Ing. Josef Kratochvíl st. ve 
skladbě Waldemariána.

Výčet akcí před prázdnina-
mi ukončíl poslední červnový 
víkend a „SokolGym 2015 Plzeň 
– Evropské město kultury“, kde 
za naši jednotu vystoupili cvičen-
ci skladeb Zimní sen, Pro radost 
a Waldemariána.

Vrcholem sezóny bude akce 
Mezinárodní gymnastické fede-
race, Světová gymnaestráda 
2015 ve finských Helsinkách, kam 
našich sedm cvičenců odletí na 
týden v sobotu 11. 7. 2015 se 
skladbou Zimní sen. Tato sklad-
ba bude oficiálně reprezentovat 
naši republiku a Sokol na této 
významné akci, která se koná 
každé čtyři roky a zúčastňuje se 
jí průměrně 25 tisíc cvičenců z asi 
třiceti zemí celého světa. Jsme 
hrdi na to, že tři ze čtyř autorů 
této skladby jsou členové naší 
jednoty a většina nácvičných 
srazů cvičenců z celé republiky 
probíhala na půdě naší sokolov-
ny. 

Do letních prázdnin ještě 
nějaký ten týden zbývá, ale bad-
mintonová sezóna 2014/2015 již 
prakticky skončila, a tak již nyní 
(v polovině května) můžeme 
s odstupem uplynulou sezónu 
židlochovického badminto-
nu hodnotit. Podíváme se na 
výsledky našich úspěšných hráčů 
ve všech věkových kategoriích 
a také v družstvech dospělých.

Žáci
Protože v kategorii U13 nemá-

me zatím tak výsledkově výrazné 
hráče, podíváme se na katego-
rii U15. V této nás prvním rokem 
úspěšně reprezentuje Bára 
Otáhalová. Ve dvouhře Bára 
vyhrála dva krajské turnaje a na 
republikovém a na MČR skon-
čila na krásném 9. místě. V cel-
kovém hodnocení disciplíny jí 
patří 16. místo. Ve čtyřhře dívek 
se zúčastnila čtyř republikových 
turnajů a obsadila dvě 9., jed-
no 5. a dokonce jedno 3. mís-
to, v celkovém hodnocení pak 
figuruje na 11. místě. Ve smíšené 
čtyřhře obsadila jedno 5. a dvě 
9. místa na republikových turna-
jích a vyhrála krajský přebor, cel-
kově jí patří v žebříčku 12. místo. 

Junioři
V kategorii U17 nás svými 

výsledky těší Verča Srncová 
(současně je platnou členkou 
druholigového týmu dospělých). 
Verča hraje všechny tři disciplíny 
a daří se jí především v párových 
a nejvíce ve čtyřhře juniorek 
(hraje s Bertou Ausbergerovou 
z Prahy). Zde také figuruje na 
2. místě republikového žebříčku, 
když jeden turnaj vyhrála, na 
dalších dvou skončila druhá a na 
MČR obsadila 3. místo. Ve smíše-
né čtyřhře (hraje s Jiřím Burešem 
z Brna) jí patří 4. místo v žebříč-
ku. Toto umístění dosáhla díky 
dvěma pátým místům a jedno-
mu druhému, na MČR obsadila 
9. místo. Ve dvouhře pak zaujímá 
11. místo po výsledku tři devátá 
a jedno páté místo. Verča se 
ovšem účastní i turnajů o kate-
gorii výše a zde také zazname-
nává mnoho úspěchů. V oblíbe-
né čtyřhře dívek jí patří 6. místo 
za dvě pátá místa na turnajích 
a jedno vítězství. Ve smíšené 
čtyřhře potom sídlí na 9. místě za 
jedno páté a jedno třetí místo.

Dospělí
Kategorii U19 přeskočíme 

a vrhneme se na žebříčky dospě-
lých. Zde nás již několik sezón 
úspěšně reprezentuje Ondra 
Král, který se v posledních dvou 
ročnících věnuje dvouhře a čtyř-
hře. Letošní sezónu končí na 

výborném 3. místě ve dvouhře 
a 5. místě ve čtyřhře (hraje s Ivo 
Stoklasem z Prahy). K výrazným 
úspěchům patří 3. místo ve dvou-
hře na turnaji v Praze v listopadu 
2014 (kromě toho 3x páté místo), 
dále 2. místo ve čtyřhře na turna-
ji v Českém Těšíně v lednu 2015 
a zejména vítězství ve čtyřhře na 
březnovém turnaji v Plzni. V uply-
nulé sezóně člen druholigového 
německého družstva SG Robur 
Zittau. V letošním ročníku se 
účastní turnajů evropského bad-
mintonového okruhu (Maďarsko, 
Rakousko, Rumunsko, Chorvat-
sko, Slovinsko), kde se seznamuje 
s úrovní evropského badmintonu.

Družstva dospělých
Soutěže dospělých doplňují 

dvě smíšená družstva. Za družstvo 
Židlochovice A hrající II. celostát-
ní ligu nastupují pravidelně hráči 
Michal Weinbrenner, Jan Srnec, 
Michal Mrkvica, Vladislav Kotrc, 
Petr Janák, Veronika Srncová 
a Kateřina Otáhalová. V letoš-
ním ročníku hrajeme vyrovna-
né zápasy a postoupili jsme do 
finálového play-off o postup 
do I. ligy (nakonec jsme obsa-
dili 3. místo z osmi družstev). Pro 
letošní sezónu se podařilo vytvo-
řit družstvo Židlochovic B ve 
složení Kateřina Golová, Tamara 
Kořistková, Martina Vidrmerto-
vá, Pavel Giňa, Vlastimil Helma, 
Zdeněk Srnec, Radomil Světnič-

Zhodnocení sokolské badmintonové sezóny 2014/2015

Karel Král
T. J. Sokol Židlochovice

ka, Matěj Vidrmert a Jan Zbořil. 
Družstvo začalo hrát nejnižší sou-
těž (městský přebor) a umístilo se 
na 5. místě z osmi družstev.

I když obě družstva dospělých 
hrají „pouze“ třetí, respektive šes-
tou nejvyšší soutěž, jedno mají 
společné: NASAZENÍ! Dá se říct, 
že platí obecné pravidlo pro obě 
naše družstva dospělých: čím je 
sportovec starší, tím je odhod-
lanost vyšší. Každý z diváků, kdo 
se přišel do naší židlochovické 
sokolovny podívat na některý 
z odehraných zápasů, musí toto 
pravidlo jen potvrdit.

Toto byl jen hrubý výčet výsled-
ků našich nejúspěšnějších bad-
mintonistů prosazujících se na 
republikové úrovni. Badmintono-
vý oddíl T. J. Sokol Židlochovice 
má však ve svých řadách i vel-
mi početnou skupinu mladých 
badmintonových nadějí, o kte-
rých jistě v budoucnu také ještě 
uslyšíme a pro které jsou výše 
uvedení hráči velkým vzorem 
a výkonnostní metou, které se 
budou chtít přiblížit nebo ji pře-
konat. Popřejme hodnoceným 
hráčům a našim mladým nadě-
jím chuť do další badmintonové 
práce, skvělé výsledky na turna-
jích, minimum zranění a zdravot-
ních problémů a zejména radost 
z předvedené hry a sportovního 
badmintonového vyžití.
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Réva nám úspěšně odkvetla 
a začíná letní koloběh zelených 
prací ve vinici, jehož výsledkem 
je získat co nejkvalitnější hrozny. 
Léto je obdobím intenzivního růs-
tu a vývoje hroznu, je proto třeba 
pečlivě provádět zelené práce 
a ochranu proti chorobám. Vyví-
jející se hrozen potřebuje dostatek 
světla, ale zase ne moc, aby nedo-
šlo k jeho poškození UV zářením 
a popálení bobulí. Keř je potřeba 
mít dostatečně vzdušný, aby nezů-
stávala vlhkost z deště a rosy dlou-
ho uvnitř keře, může totiž podpo-
rovat šíření chorob. V zóně okolo 
hroznů odstraňujeme velké zálistky 
a 1–3 listy na keř, vrcholy rostou-
cích letorostů 2–3x osečkujeme 
(zakracujeme cca 15–20 cm nad 
posledním dvoudrátím). Osečko-
vání podpoří růst nových zálistků 
v horní části keře, kde probíhá 
intenzivní asimilace cukrů, které 
jsou distribuovány do hroznů. 

Zajišťujeme pravidelné ošetření 
porostu proti plísni révové a padlí 
révovému. V době uzavírání hroz-
nů provedeme ochranu proti plís-

ni šedé. Je třeba, aby se použitý 
přípravek dostal mezi vyvíjející se 
bobule, a ty pak byly chráněny 
ulpěným přípravkem zevnitř hroz-
nu. Velmi rané a rané odrůdy 
ošetříme 1x, pozdní odrůdy ošetřu-
jeme 2x. 

V období po zaměkání hroznů 
můžeme také provádět regulaci 
násady, a to buď půlením hroznů, 
nebo odstraněním celých hroznů. 
Regulace půlením (odstranění 
spodní části hroznu) je vhodná 
zejména u stolních odrůd, které 
mají často velmi dlouhé hrozny, 

jejichž spodní část často špatně 
vyzraje nebo zavadne. Regulaci 
je třeba pečlivě zvážit, aby byla ku 
prospěchu kvality hroznu.

V nových mladých výsadbách 
ošetřujeme pouze proti plísni révo-
vé a padlí révovému. Narůstající 
letorosty vyvazujeme k opoře, vini-
ci okopáváme, zatravnění meziřa-
dí aplikujeme cca ve 3. roce po 
výsadbě. 

V závěru léta nám již mohou 
dozrávat velmi rané odrůdy, takže 
se můžeme těšit na první burčák. 
O něm ale příště. 

Z vinohradu do sklípku – Léto ve vinici

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.

Cestování po světě, málo 
známých končinách, pustých 
horách a temných hlubinách 
mě dovedlo k myšlenkám, jaká 
je vlastně skutečnost obrazu, 
který žijeme. Naslouchám vyprá-
vění obyčejných lidí i těch neo-
byčejně zvláštních o tom, v co 
věří a co je pravdy na někdy až 
pohádkových příbězích. Mělo to 
tak být, že jsem se potkal s las-
kavým, ale přetvrdým učitelem, 
jenž mě poučil, jak naslouchat 
srdci a vidět, co vidět není…

Věřte, nebo nevěřte, ale stej-
ně jako Praha, Vídeň, Šanghaj 
nebo Sydney i Židlochovice mají 
svého ochránce, bytost, která 
se stará o město, opatruje ho 
a řídí vše tak, jak má být. Trvalo 
dlouho, než jsem měl možnost se 
s ním seznámit, a překvapením 

z jeho podoby jsem téměř oně-
měl. Tím zvláštním pánem měs-
ta je kocour s lidským obličejem 
s kočičími rysy a výškou dospělé-
ho člověka, má na hlavě tako-
vý větší červený baret s pérem, 
na nohou navlečené pumpky, 
trochu do béžova košili a zele-
nou vestu podobnou kamizole 
přepásanou koženým opaskem. 
Přes rameno nosí hnědý chlebník, 
ale co v něm má, mi neprozradil. 
Výraz má trochu mazaný a vlast-
nosti spíše kočičí, je ostražitý a 
rychlý. Jak už jsem řekl, stará se 
o město a dění v něm, ale moc 
nad jednáním lidí nemá. Není na 
to všechno sám, v patách mu 
je stále malá šedá myška, taky 
bytůstka chodící po dvou jako 
člověk. Přes rameno má malou 
brašnu a v ní kousek sýra, jejím 
úkolem je chránit kocouřího 
pána a pomáhat mu. Na hlavě 
nosí klobouk s pérem. Dalo by 
se o nich vyprávět dlouho, a co 
všechno o městě vědí, dozadu 
i dopředu.

Důležité bylo jedno setkání 
v židlochovickém sklepení, prá-
vě v tom, co jsme s hasičský-
ma klukama vyklízeli pod silnicí 
u radnice. Tehdy mně pan Ger-
gel přinesl žebřík a pan Dobyšek 
baterku, abych se sám spustil 

dolů a pěkně v klidu napláno-
val další práci v podzemí. Sedím 
potichu na písečném dnu malé-
ho sklípku, když se objevil kocour 
a myška a důrazně mi kladli na 
srdce: „Neotvírej tu zazděnou 
chodbu před sebou! V dávných 
dobách její otevření přineslo 
městu neštěstí. Tehdy všechny 
myší bytosti s pozoruhodnými 
šátky na hlavách odešly právě 
za tu zeď pryč ze Židlochovic. 
Bály se zborcení města a zasy-
pání i jejich podzemních obydlí.“ 
Zůstala tu jen jedna, a ta pomá-
há vládci města dodnes.

Snad bych měl prozradit ještě 
více o obou ochráncích, ale to 
už byste byli příliš svázáni popsa-
ným obrazem. Přeji vám všem:
Prožijte si v klidu našeho města 
takové setkání a sami pak uvěří-
te, nakolik jste se přiblížili tomuto 
vyprávění. 

Pro zvídavé někdy příště pro-
zradím, co má náš kocour nejra-
ději, po čem prská, kde nejčas-
těji sedává se svou myškou a jak 
ho poznáte. 

Miroslav Cvrk je autorem 
několika knížek na téma skřítků 
a jiných bytostí. V textu popiso-
vaná příhoda se udála v roce 
2006.

Věřte, nebo nevěřte – kocour s lidským obličejem

Mgr. Miroslav Cvrk

Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
DEVERAUX – Proměny srdce, 
STEEL – Nádherný život, ROBERTS 
– Modré z nebe
Romány českých autorů
DENEMARKOVÁ – Příspěvek 
k dějinám radosti, SMUTNÝ – Jak 
mě napadl lední medvěd a jiné 
fejetony, KÖRNEROVÁ – Druhý 
břeh
Společenské romány
COLEMAN – Kniha vzpomínek, 
BULAWAYO – Chtělo by to nový 
jména, GREEN – Příliš mnoho 
Kateřin
Humoristické romány
KELK – Zbožňuju vánoce, FEDLER 
– Ženy na tahu, HUSTVEDT – Léto 
bez mužů
Detektivní romány
HAYDER – Kůže, LÄCKBERG – 
Krotitel, PATTERSON – Neznámý 
soupeř
Dobrodružné romány
ROLLINS – Šestý zánik, L’AMOUR 
– Smyčka se stahuje, WALLENTIN 
– Strindbergova hvězda
Historické romány
FOLLET – Hranice věčnosti, PŘIB-
SKÝ – Vraždění lazebnic, MORAN 
– Koruna císařovny Josefíny
Fantasy a sci-fi romány
MARTIN – Divoké karty, WARD 
– Padlí andělé 6: Nesmrtelnost
Pravdivé příběhy
FRÖHLING – Byla jsem otrokyní 
v satanské sektě
Válečné romány
KESSLER – Zúčtování, RYDELL 
– Rabování, GLANTZ – Největší 
Žukovova porážka
Literatura faktu
KUBEŠOVÁ – Kapky štěstí 
a naděje
Naučná literatura
RÁKOSNÍKOVÁ – Kuchařka prv-
ní republiky, RUFIN – Nesmrtelná 
túra do Compostely, TOMŠÍČEK 
– Na jachtě kolem světa

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
SILVERSTEIN – Jen jestli si nevy-
mejšlíš
Pohádky
VÍT – Pohádkové vyprávěnky
Pohádkové příběhy
LAMPARD – Frankův kouzelný 
fotbal 1.–6. díl, MORTKA – Přího-
dy Tappiho ze Šeptajícího lesa
Detektivní a hororové příběhy
OHLSSON – Skleněné děti, RUS-
KOVÁ – První velký případ
Humorné příběhy
KINNEY – Deník malého pose-
routky 9: Výlet za všechny pení-
ze , FRY – Povedená partička 3: 
Král Karl
Dívčí romány
FLINN – Čarovná, DOUGLAS 
– Eden, CASS – Selekce, Elita
Naučná literatura
ČERNÝ – Světoví Češi, LEŽÁK 
– Ve jménu Husa, MUGFORD 
– Základní bojová umění

Eva Procházková
knihovnice
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Lubomíra Spáčila zde nemu-
sím dlouze představovat. Větši-
na z Vás ho jistě zná, ať už jako 
režiséra místních ochotníků nebo 
jako náměstka v Městském diva-
dle v Brně. Je neodmyslitelnou 
součástí místního kulturního dění 
a jeho pomoc v podobě zajišťo-
vání techniky, kostýmů či nápa-
dů stojí mnohdy v pozadí velkých 
akcí. Abych Vám jeho osobnost 
mohl přiblížit a poděkovat mu tak 
za léta péče nejen o náš diva-
delní soubor, požádal jsem ho 
o krátký rozhovor.

Minulý měsíc jste oslavil 
významné životní jubileum. Když 
se ohlédnete zpět, co vidíte?

Když má člověk sedmdesát 
roků, tak již má právo, ba dokon-
ce povinnost ohlédnout se zpět 
a bilancovat svůj život. A věřte, 
že je na co vzpomínat. Krásné 
dětství v harmonické rodině, do 
kterého jaksi samozřejmě zapa-
dá povinnost domácích prací 
spojených s péčí o drůbež, krá-
líky (měli jsme přes devadesát 
angoráků), krmení kozy a prasát-
ka, ale také spousta kamarádů, 
se kterými jsme znali celý katastr 
a přesně věděli, kde zrají třešně, 
hrách nebo hrušky. Rádi jsme 
chodili pálit nať a v ohni opékat 
brambory. Ale dětství se překulilo 
a nastoupilo období trucovitosti, 
jankovitosti a dalších ...ostí spoje-
ných s dospíváním.

Za toto období se zpětně 
musím omluvit všem blízkým, pro-
tože teprve dnes si plně uvědo-
muji, kolik trpělivosti a lásky museli 
mít, aby vydrželi moji nepřekona-
telnou moudrost, odmítání jejich 
rad a absentující pokoru v mém 
životě.

Po tomto období přišla vojen-
ská služba, sňatek a děti. Dětské 
kamarádství se měnilo v život-
ní přátelství, rozšiřování okruhu 
známých, naplňování osobních 
zájmů. Mezi ty celoživotní patřily 
sport, hasičský sbor ve Vojkovi-
cích a snad největší zálibou bylo 
a je amatérské divadlo. Tato záli-
ba mně umožnila poznat celou 
řadu vynikajících umělců, umě-
leckých pedagogů, ale také 
zapálených amatérů snad z celé 
jižní Moravy. Já sám jsem stál na 
jevišti poprvé v pěti letech ve hře 
J. K. Tyla Fidlovačka, kde jsem 
hrál dítě z ulice. Na to potom 
navazovala celá řada dalších 
rolí – syn Jana Koziny v Psohlav-
cích od A. Jiráska, školní předsta-
vení v Židlochovicích – Medová 
pohádka a Jak mráz čaroval od 
Františka Kožíka a hra dr. Juráka 
Pálavský poklad. Následovalo 

Lubomír Spáčil: Dobré divadlo dělá symbióza jeviště a hlediště

období aktivní práce, ve kterém 
jsem hrál nebo spolupracoval 
v řadě míst: Žabčice, Soběšice, 
Unkovice, Hrušovany, Zastávka, 
Tišnov, Prostějov, Slavičín atd. Stal 
jsem se také předsedou okresní-
ho a členem krajského poradní-
ho sboru pro amatérské divadlo. 
V rámci této pozice bylo třeba 
sledovat amatérskou divadelní 
práci nejen v okolí, ale v celé 
republice. Namátkou – Vyso-
ká nad Jizerou, Chrudim, Český 
Krumlov, Spytihněv...

Následovalo období, na kte-
ré nerad vzpomínám. Poměr-
ně záhy po sobě zemřeli rodiče 
i moje žena Jana. Nato přišlo 
těžké onemocnění, onkologic-
ká operace a invalidní důchod. 
Naštěstí jsem po roce tvrdé reha-
bilitace dostal nabídku od ředi-
tele Městského divadla v Brně 
– pana Stanislava Moši, abych 
nastoupil jako jeho náměstek. 
Tato práce, která mne plně pohl-
tila, pomohla překonat poope-
rační stres a dnes mohu říci, že 
jsem překonal svoji nemoc. 

Když už jste zmínil Městské 
divadlo Brno, ocitl jste se někdy 
na prknech v MDB jako herec? 
Případně v jaké roli jsme Vás 
mohli vidět?

Kromě povinností náměstka 
ředitele divadla jsem v době 
konsolidace této scény několi-
krát účinkoval i jako herec pro-
fesionální scény. Mohu se poch-
lubit svými rolemi ve hře Mistr a 
Markétka a v muzikálech Hair a 
Cabaret. 

Jste významnou kulturní osob-
ností v regionu. Stal jste se jakým-
si symbolem amatérského diva-
dla na Židlochovicku a blízkém 
okolí. Jak jste se k amatérskému 
divadlu dostal?

Vlivem zlepšení zdravotního 
stavu jsem začal spolupraco-
vat s divadelním souborem „Bez 
kamen“ z Uherčic a následně se 
souborem v Židlochovicích. Díky 
snaze a cílevědomé práci sou-
boru se nám podařilo zaujmout 
naše diváky a postupně zvyšo-
vat návštěvnost. Dnes se již naše 
představení stává společenskou 
událostí.

Posledních několik let režíruje-
te místní ochotníky. Jak se Vám s 
nimi spolupracuje?

Se souborem se spolupracuje 
dobře. Je zde evidentní snaha o 
stálé zdokonalování jeho práce 
a zkvalitnění výkonů. Každý z her-
ců či hereček odevzdává svoji 
práci ve prospěch celku, nejsou 
tu rozdíly mezi „herci“ a kan-
drdasy. Každý se naopak snaží 
pomoci a poradit tomu druhé-
mu. Tato tvůrčí pohoda a činnost 

je však na druhé 
straně narušová-
na skutečností, 
že řada z členů 
nemá zažitou 
nutnost dodržo-
vání stanovené 
doby zkoušek, 
přichází pozdě 
nebo se omlou-
vají. Chápu, že 
se dobrovolná 
práce musí pod-
řídit zaměstnání 
nebo škole, na 
druhé straně tato 
situace poškozu-
je paradoxně ty, 
kteří jsou „pocti-
ví“ a kvůli nepří-
tomnosti svých 
kolegů nemohou 
zkoušet, nebo 
je jejich zkouška 
neplnohodnotná.

Co byste jako režisér místním 
ochotníkům vytkl nebo za co 
byste je pochválil?

Za velké pozitivum považuji 
skutečnost, že je soubor ochoten 
podřídit se profesionálním spo-
lupracovníkům a plnit požadav-
ky, které jsou nad rámec civil-
ního jednání. Mám na mysli 
především problematiku jevištní-
ho pohybu, který soubor postup-
ně zvládá za aktivní spolupráce 
tanečního mistra a choreografa 
Vladimíra Kloubka, hudebního 
skladatele a vynikajícího instru-
mentalisty Karla Cóna a scéno-
grafa Ing. arch. Emila Konečné-
ho, všichni z MdB. Bylo by možno 
jmenovat další a další osobnosti, 
které naším jevištěm prošly. Nic-
méně vzpomenu alespoň na 
vynikajícího herce, dobrého spo-
lečníka a upřímného kamaráda 
Erika Parduse, charakterní herce 
Jiřího Duška, Mojmíra Hegera, 
Boleslava Ročka, Stanislavu Stro-
bachovu a řadu dalších, z nichž 
mnozí na nás již shlíží z hereckého 
nebe. Ale o tom je divadlo, jedni 
odcházejí a druzí nastupují. Tak 
jako já jsem se snažil ve své práci 
navázat na osobnosti, jakými byli 
Milan Lvovský, Jiří Chromek, Mar-
ta Medková nebo Pepča Šenko-
vá, tak na herce z mého mládí 
– pány Dvořáka, Hromádku, Při-
chystala, nebo dámy Skálovou, 
Chromkovou, Lvovskou nebo 
Kratochvílovu, které střídá nová 
krev – Houdek, Janíček, Sklenský, 
Janíčková, Sklenská, Němec, Tei-
nerová, Jedonová a další. 

Minulý rok jste uvedl publika-
ci 130 let amatérského divadla. 
Co Vás vedlo k jejímu napsání?

Přehled lidí a práce odevzda-
né pro Thalii v Židlochovicích 
jsem se snažil zachytit a zdoku-

mentovat při příležitosti 130 let 
českého divadla v Židlochovi-
cích.  Bohužel, tato práce, která 
se dotýká řady generací, ovlivňu-
jících společenský život a sociální 
klima ve městě, vyšla z finanč-
ních důvodů pouze v omezeném 
počtu výtisků a je beznadějně 
rozebrána. Já sám mám pouze 
jediný výtisk politý šampusem při 
jeho křtu. 

Plánujete dotisk?
Existuje řada zájemců z herec-

ké rodiny nebo těch, jejichž 
dědeček, babička nebo jiný člen 
rodiny se neustále ptá, kde se dá 
sehnat. Bohužel, její dotisk je pod-
míněn rozhodnutím a finančními 
možnostmi Městského úřadu Žid-
lochovice nebo Sokola Židlocho-
vice, kteří knihu společně vydali.

Na co se mohou židlochovičtí 
diváci těšit na podzim? Máte už 
plán?

Pro další sezónu plánujeme… 
(pst!) Snad další komedii, mož-
ná pohádku, něco současného, 
možná klasiku. Nechte se překva-
pit! Záleží totiž na lidech, na jejich 
rozpoložení, odvaze i ochotě 
– proto je naše divadlo ochotnic-
ké. Musí vycházet ze zájmu herců 
a poptávky diváků. Tato symbi-
óza jeviště a hlediště je podmín-
kou dobrého divadla. A myslím, 
že toto všechno splňujeme. 

A proto divadlo žije, a pokud 
budou mít lidi fantazii a dostatek 
zápalu, tak žít bude. A proto přes 
všechny generace – Zlomte vaz!

Děkuji Vám za milý rozhovor 
a ještě jednou mi dovolte za celý 
divadelní soubor pogratulovat 
a popřát mnoho zdaru.

Redakce Zpravodaje se připo-
juje s gratulací.

Martin Janíček

Foto: Jef Kratochvíl
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11.–24. 7., 11:00–18:00 | VÝSTAVA RETRO KOČÁRKŮ
Od 60. do 90. let. Zahájení výstavy 11. 7. ve 14:00 hodin.
pořádá:  Jana Helmová ve spolupráci s T. J. Sokol Židlochovice
místo:  sokolovna Židlochovice, I. patro

18. 7., 8:00–23:00 | MERUŇKOBRANÍ
Aneb festival meruněk v Židlochovicích. Bohatý program: vstupy gast-
ro show – pánů Ing. Filipa Sajlera, šéfkuchaře a spolumajitele Perfect 
Canteen a Ondřeje Slaniny, výstava meruněk s odbornou přednáškou 
ve vinotéce RTIC a doprovodná výstava v Malé galerii, doprovodný jar-
mark řemesel, barmanská show, povídání o pálence – pálenice Blučina, 
košt a bodování meruňkovice drobných zahrádkářů, soutěž v pojídání 
knedlíků na pódiu, putovní sklípek na dvorku RTIC a mnoho dalšího. 
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice 
 a město Židlochovice
místo: náměstí Míru, informační centrum a Viniferie
info:  www.zidlochovice.cz, facebookové stránky infocentra

25. 7., 9:00 | COPA DE ŽIDLE
Další ročník turnaje v malé kopané. Večer od 20:00 hodin již tradičně 
večerní zábava.
pořádá:  Fotbalový klub města Židlochovice
místo:  fotbalové hřiště Židlochovice
přihlášky:  fczidlochovice@email.cz nebo na fotbalovém hřišti

8. 8., 10:00 | MEMORIÁL JOSEFA REJŽKA
pořádá:  Fotbalový klub města Židlochovice
místo:  fotbalové hřiště Židlochovice

10.–14. 8. | LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Bližší informace podá paní Vašíčková na tel. 606 746 746.
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  areál u ZŠ Tyršova 611, Židlochovice

 29. 8., 9:00 | TENISOVÝ TURNAJ – DVOJHRA
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice
místo:  kurt za sokolovnou
startovné:  50 Kč
ředitel turnaje:  Michal Weinbrenner

29. 8., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Tradiční suroviny farmářského trhu a grilované speciality. Kulturní
program zajištěn.
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  náměstí Míru

PŘIPRAVUJEME:
5. 9., 8:30 | NOHEJBALOVÝ TURNAJ KAVKAZAN
pořádá:  Pohostinství u Kafků
místo:  starý hřbitov za zvonicí v Židlochovicích
startovné:  150 Kč
přihlášky:  Pavel Meloun, tel. 739 643 691

11.–13. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice, město Židlochovice 
 a židlochovičtí stárci
místo:  náměstí Míru

17. 9., 15:00 | POSEZENÍ S DŮCHODCI S HUDBOU
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti
místo:  klubovna zahrádkářů na ulici Palackého

PROGRAM LETNÍHO KINA:
vstupné:  80 Kč                      Za špatného počasí se nepromítá.
info:  606 720 539

10. 7., 21:30 | Deník Nymfomanky (95 min)
žánr:  Drama / Romantický
hrají:  Belén Fabra, Ángela Molina, Leonardo Sbaraglia, 
 Geraldine Chaplin, David Vert

18. 7., 21:30 | 22 výstřelů (118 min)
žánr:  Akční / Krimi / Thriller
hrají:  Jean Reno, Kad Merad, Marina Foïs, Jean-Pierre Darroussin 

Kulturní kalendář – červenec/srpen 2015
25. 7., 21:30 | Rollingstones (117 min)
žánr:  Hudební / Dokumentární
hrají:  Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, 
 Jack White, Christina Aguilera, Bruce Willis, Martin Scorsese

1. 8., 21:00 | Útěk z MS - 1 (91 min)
žánr:  Akční / Thriller / Sci-Fi
hrají:  Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent Regan, Joseph Gilgun

8. 8., 21:00 | 3 dny na zabití (117 min)
žánr:  Akční / Thriller / Drama
hrají:  Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber Heard, Connie 
Nielsen, Richard Sammel, Eriq Ebouaney, Tómas Lemarquis, Marc 
Andréoni, Bruno Ricci

15. 8., 20:30 | Angelika (113 min)
žánr:  Dobrodružný / Romantický
hrají:  Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Simon Abkarian, 
 Tomer Sisley, Olivier Gourmet

22. 8., 20:30 | The Doors – When You‘re Strange, The (86 min)
žánr:  Dokumentární / Hudební / Historický / Životopisný

29. 8., 20:00 | film k zahájení školního roku ŘÍŠE HRAČEK (94 min)
žánr:  Komedie / Fantasy / Rodinný
cena:  děti 20 Kč, dospělí 80 Kč 

inzerce
Hledám ke koupi domek se zahradou v Židlochovicích nebo okolí 
do 10 km. Tel.: 792 284 071.
Koupím byt v OV nebo může být i družstevní v Židlochovicích. Tel.: 
722 063 341.
Poptávám podnájem – pronájem menšího bytu v Židlochovicích 
(příp. i v blízkém okolí). Nejsem RK. Nekuřák, 50 let. Předem děkuji 
za případné nabídky. Mobil: 702 924 923.

Osobnost Mistra Jana Husa, 
600. výročí upálení

Udává se, že Jan z Husince (od toho pak jeho příjmení Hus) se 
narodil asi v r. 1370, zemřel pak v r. 1415. Po nižším studiu se nechal 
zapsat do filozofie, v r. 1393 se stal bakalářem, o tři roky později 
pak magistrem svobodného umění (tedy filozofie). V letech 1401–
1402 působil jako děkan filozofické fakulty, od r. 1409 jako rektor 
univerzity. V r. 1400 přijal kněžské svěcení, působil v nově vybudo-
vané Betlémské kapli, t. č. jde o aulu Karlovy univerzity. Jan Hus 
byl ovlivněn některými myšlenkami Johna Wycliffa, je brán jako 

reformátor církve.
Jana Husa je třeba vnímat a posléze i vykládat z pozice katolické-
ho kněze. Kdo chce tvořit v této otázce jakékoliv závěry, musí mít 

kromě těch historických i dobré teologické znalosti. 
Jan Hus žil jako katolický kněz – sloužil mši svatou, zpovídal, udělo-
val svátosti, zachovával celibát… Vycházel z Písma a křesťanské 
tradice. Chtěl reformovat současnou církev, nechtěl však v žád-
ném případě zakládat novou. Věřil, že Kristova církev je pouze 
jedna. Jan Hus byl ctitelem Panny Marie a sv. Václava, skládal 

mešní písně. Umíral s vyznáním katolického Věřím.
Vývoj husovské otázky je možné nejnověji sledovat na: 

http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/papez-frantisek-hus-se-stal-
pohnutkou-k-dialogu/.

Redakce Zpravodaje 
přeje svým čtenářům 
pěkné léto s velkou 
dávkou odpočinku 

a příjemných chvil.

Z_0708_2015.indd   14 30.6.2015   13:37:33



15Fotoreportáž měsícewww.zidlochovice.cz

Přání jubilantce | foto:  Hamerník Dětský sportovní den | foto: Martina Kučerová

Předávání pamětních diplomů gymnazistům | foto: Lenka Betášová

Sokolští cvičenci hromadných skladeb | foto: archiv T. J. Sokola Židlochovice

Letem světem | foto:  archiv ZŠ Židlochovice

Pochod na počest Jana Urbánka| foto: 

Noc kostelů | foto: Lenka Betášová

Závěrečný koncert ZUŠ | foto: Miroslav Gergel
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16 Fotoreportáž měsíce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ | Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Vydává město Židlochovice, 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979. Za obsah Židlochovického zpravodaje odpovídá vydavatel. Odpovědná redaktorka Milena Moudrá. Mediální komise 
si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Jazyková úprava: Mgr. Světlana Zapadlová. Uzávěrka je k 15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty 
přijímá Bc. Martina Golová, golova@zidlochovice.cz. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Na 
zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Grafická úprava Bc. Martina Golová. Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1850 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně 
doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 3. 7. 2015, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

Běh na Výhon | foto: Martin Mžíček

Otevírání sportoviště | foto: Milena Moudrá

Boží tělo | foto: Ladislav Najman Děti v městské knihovně | foto: Miroslav Gergel

Babské hody | foto: Petr Ustohal 

Povídání s myslivci | foto: Lenka Betášová

Pasování čtenářů | foto:  archiv městské knihovny

Závěrečný koncert ZUŠ | foto: Miroslav Gergel
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Dnešní křížovka je složená z názvů 
židlochovických ulic. Tajenka 
ukrývá, co se na území našeho 

města rozkládalo v pradávné době, kdy tu ještě ulice nebyly. 

1. Bývalý název bývalé hlavní ulice. Je částečně z kamene a nabízí 
krásný výhled na Pálavu.
2. Ulice nazvaná po tragických událostech z 10. 6. 1942. 
3. Ulice nazvaná po skladateli s druhým křestním jménem Eugen. 
4. Ulice, na které nikdo nebydlí, je nazvaná po stromu (lat. Populus). 
5. Ulice pojmenovaná po markraběti.
6. Bývalý název ulice, nyní nese jméno prezidenta. 
7. Ulice nazvaná po hudebním skladateli, křtěn jako Fridrich. 
8. Ulice nazvaná po skladateli s druhým křestním jménem Leopold. 
9. Ulice nazvaná po odbojářích za první světové války.
10. Slepá ulice, nazvaná po českém básníkovi a prozaikovi.
11. Bývalý název ulice, která vás dovede k Robertově studánce.
12. Ulice pojmenovaná po českém historikovi, „Otci národa“. 
13. Ulice nese jméno prvního českého židlochovického starosty 
v letech 1918–1920, i jméno jeho vnuka – fotografa.
14. Do této ulice vede několik cest a cestiček a dostanete se do ní 
i přes malý most.

Židlochovické hlavolamy
rubriku připravuje MKS 

Velice se těším na prázdniny. 
Určitě to bude super. Krásně 
u moře veliké sluníčko, písek, 
vlny, ryby a krabi, co víc si přát. 
Ale nejlepší na tom je, že tam 
budu s rodinou. Škoda, že na 
dovolené nepotkám kamarády, 
budou mi totiž chybět, někdy i ty 
nekonečné hodiny učení i paní 
učitelka. Až dojedu z dovolené 
zpátky do Česka, tak udělám 
třeba párty a přijdou ke mně 

kamarádky, potom půjdu třeba 
hrát fotbal nebo napustím bazén 
a všechny pozvu k nám.

Tereza Durmiši, 4. B

Blíží se konec školního roku 
a všichni se těší na prázdniny. 
Například my, Plhalovi, jedeme 
do Bukovinky, kam mamka jez-
dila k mojí prababičce. Pak asi 
jen doma, v sprnu k nám přije-
de teta s bratrancem. Bude jistě 

legrace. A myslím, že budeme 
s bratrancem chodit na louky na 
vrby nebo se koupat na koupa-
liště, s naším pejskem chodit na 
cvičák. Bude to legrace, moc se 
těším a ostatní taky.

Eliška Plhalová, 4. B

Na prázdniny se hodně těším. 
Pojedu do našeho hlavního 
města Prahy. Zlatá ulička ani 
Karlův most nás neminou. Také 

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
se podíváme k chrámu sv. Víta 
a na Václavské náměstí. Pojede-
me tam autem asi druhý týden 
o prázdninách. Nepojedeme 
tam jen obdivovat památky ale 
i navštívit tetu – pracuje u prezi-
denta. Bude to skvělé, máme 
i průvodce. Na prázdniny se 
hodně těším. Až se vrátím, navíc 
půjdu ještě na bazén.

Veronika Ryšavá, 4. B

Lukáš Brychta

Adéla Krejčiříková, 10 let
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Zveme Vás na prázdninové toulky po místních památkách

Šternův kamenný kříž 
z r. 1764, autor: Jan Stern. Sloh: 
baroko. Původně na mostě přes 

Svratku.
Výhon – Velký Hájek.

Robertova studánka 
Romantická stavba na prameni, 

1. pol. 19. st.
Výhon – přední Hačky.

Železný kříž, zvaný Ševcovský
z r. 1837, pořízený cechem šev-
ců. Neobvyklé sklonění hlavy 

Krista na pravou stranu.
Ulice Komenského.

Funkcionalistická plastika
z r. 1926, vyjadřuje účel objektu 

zimní hospodářské školy. 
Budova gymnázia.

Zdroj: Město Židlochovice, Seznam památek místního významu

Kamenná zárubeň domu 
Pozůstatek původní budovy, asi 
15. st. Styl: pravděpodobně goti-

ka. Soukromý objekt.

Pamětní tabule 
Autor neznámý.

Malba a nápis: Na památku 1886 
Anna Stachová a Jakub Kočí.

Výhon – přední Hačky.

Boží muka 
z r. 1900, sloh: pravděpodobně 

secese.
Nápis: Josef a Marie /JSTL/ 1900. 

Ulice Masarykova.

Madona s dítětem 
Sloh: baroko. 

Váže se na dávný příběh záchra-
ny matky s dítětem.

Nám. Míru – Česká spořitelna.

Štěrbovy světové hodiny
zač. 20. st., autor: Josef Štěrba. 

Vyrobeny pro F. D´Este, ukazují 
čas v 15 městech světa.

Obřadní síň radnice.

Ederova hrobka
z 2. pol. 19. st. Původně na sta-
rém hřbitově (u zvonice), převe-
zen na současný hřbitov. Johan 
Eder, úředník na zámku, historik.

Upomínkový Kříž
Patrně děkovný kříž, nápisy asi 

v němčině – nečitelné.
Za obcí směr na Blučinu.

Památník padlým ve 
2. sv. válce

Socialistický realismus.
Ulice Tyršova.
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