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Pane starosto, na sklonku roku mohli 
motorizovaní návštěvníci města zazname-
nat změnu v systému parkování na náměs-
tí. O jakou změnu jde?

Po diskusi s místními obchodníky jsme 
upravili režim parkování, aby první půlho-
dina stání byla  zdarma.  Stačí, když si majitel 
vozidla za okno umístí papírové parkovací 
hodiny a vyznačí na nich čas příjezdu. Hodi-
ny lze koupit například na Informačním 
centru. Po uplynutí vyznačené půlhodiny je 

Jan Vitula: Užijte si vzájemnou blízkost a buďte tu jeden pro druhého

však nutné si v automatu zakoupit parkovací 
lístek.

Během dvou měsíců si chceme ověřit, zda 
změna režimu přispěje k uvolnění náměstí a 
zda nebude docházet ke zneužívání výhody 
první půlhodiny zdarma. Po Novém roce 
situaci vyhodnotíme, a pokud výstup zneu-
žívání potvrdí,  vrátíme se k nějaké jiné pla-
cené formě.

Lidé už zapomněli, ale placení parkování 
na náměstí se kdysi původně zavedlo prá-
vě na základě námětu obchodníků. Připo-
mínkovali,  že parkování je trvale obsaze-
no  zaměstnanci  institucí, které na náměstí  
sídlily, a běžný návštěvník města nemá kde 

Milena Moudrá
redaktorka

zaparkovat, aby si mohl zajít na nákup.  
Musím uznat, že automaty tenkrát opravdu 
dost zrychlily otáčkovost. 

Minule jsme řešili místa pro parkování 
kol na nádraží,  cykloboxy.  Boxy stále ne-
jsou zprovozněny, jsou bez dveří. Jaký je 
vývoj?

Jak jsem naznačil v posledním rozhovoru, 
systém zamykání se ustálil na použití vlast-
ního zámku. Člověk si vloží kolo do boxu, 
svůj zámek provleče okem ve dveřích a svým 
klíčem zámek uzamkne.

Vánoční slovo faráře
Pawła Cebuly

Obyčejné vyprávění
o obyčejných věcech

Naděje, láska, radost a mír a pokoj s vámi
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Časové omezení využití boxu bude maxi-
málně 48 hodin. Kontrola bude spadat do 
kompetence městské policie. Boxy jsou stále 
bez dveří, protože oka na úchyt zámku nelze 
koupit komerčně, takže si je vyrábíme sami. 
V dohledné době by měly být boxy opět 
zprovozněny.

Co znamená v dohledné době?
Pracují na tom kolegové z technické čety 

nad rámec svých běžných pracovních povin-
ností, kterých mají velmi mnoho. Já přesto 
doufám, že do poloviny prosince by cyklo-
boxy mohly být opět k užívání. Už nyní je 
jich část dveřmi s novým systémem zamy-
kání opatřena.

Jsme v adventu. Ten jsme zahájili roz-
svícením vánočního stromu na nádvoří 
Komunitního centra, poprvé za přítom-
nosti veřejnosti. V celoplošných médiích 
slyšíme, odkud a jaké stromy jednotlivá 
města pořizují. Odkud pochází židlocho-
vický vánoční strom?

Ten náš pochází z areálu bývalého  letní-
ho kina. Stejně jako vloni máme na nádvo-
ří strom, který vyrostl ve městě. Možná, že 
se najde někdo, kdo ve srovnání s Brnem 
nebo Olomoucí jeho vzhled zpochybní, nás 
ale může těšit, že strom původně určený na 
odpis dostal druhou a navíc tak krásnou šan-

ci. Smrk, který teď vévodí nádvoří Komunit-
ního centra, byl určen ke skácení v rámci 
budoucí výstavby polikliniky a také už pro-
růstal do obvodového plotu, takže ke kácení 
by došlo v každém případě. Já myslím, že je 
to hezký strom.

Odkud byl loňský strom?
Loňský vánoční strom byl pokácen v rám-

ci úpravy Rosenbaumova pásu na sídlišti.

V tuto adventní dobu září města a obce 
vánoční výzdobou. Proč letos není vyzdo-
beno židlochovické náměstí?

 Letos jsme výzdobu neinstalovali ze dvou 
důvodů. Osvětlení, které jsme měli doposud, 
je už velmi staré a vykazovalo určité závady.  
Nárůstem cen se pořizovací cena nového 
osvětlení vyšplhala velmi vysoko. Druhá věc, 
která rozhodla o odložení nákupu nových 
světel, je zvýšení cen za energie. Rozhod-
li jsme se nainstalovat alespoň osvětlení na 
radnici a budeme doufat, že do příštího roku 
se věci trochu zklidní. Radniční osvětlení 
je mnohem mladšího původu, má ledková 
světýlka a ve srovnání s původním osvětle-

ním náměstí se jeho spotřeba rovná spotřebě 
celodenního svícení jedné zářivky. 

Vánoce, pro většinu z nás nejkrásnější 
svátek v roce, se rychlými kroky blíží. Co 
byste lidem popřál do závěru roku?

Jako každý rok bych chtěl všem popřát, 
aby si Vánoce užili v klidu s rodinou nebo 
mezi nejbližšími. Protože v průběhu roku 
člověk nemá moc čas se zastavit, popovídat 
si a zavzpomínat. A opravdu bych lidem 
moc přál, abychom letos, kdy jsme popr-
vé v režimu, kdy už máme největší problé-
my s covidem a zavíráním služeb za sebou, 
si užili ten čas, kdy se můžeme v poklidu  
zastavit a hluboce popřemýšlet o tom, co je 
důležité. A to je vzájemná blízkost, pocho-
pení a pokora. Na Silvestra už to nabírá jiné 
obrátky. Užijte si ho tedy se vším všudy, co 
k tomu patří, ve smíchu a veselí. 

Přeji všem lidem klidné a požehnané 
Vánoce s pocitem objetí blízké osoby a 
šťastný vstup do nového, radostnějšího 
roku 2023.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na Setkání u šálku čaje, 16. ledna v 18:00 hodin v klubovně Komunitního 
centra Židlochovice. Ing. Jan Vitula, starosta

Připravme se na volbu prezidenta České republiky. Proběhne už v lednu

VOLIČEM JE OBČAN ČR
který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let;
ve druhém kole pak i občan ČR, který  alespoň druhý den konání  
druhého kola voleb dovrší věku 18 let a nemá:

omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

KDE PROBÍHÁ HLASOVÁNÍ?
Hlasování probíhá na území ČR a i v zahraničí na zastupitelských 

úřadech ČR.
Na území ČR volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, 

u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. tam, 
kde má trvalý pobyt.

V zahraničí může volič hlasovat na zastupitelském úřadu ČR, 
u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů. Výjimkou jsou 
v obou těchto případech voliči hlasující na voličský průkaz.

Veškeré informace týkající se volby prezidenta České republiky 
naleznete na webových stránkách města Židlochovice.

<

<

–

–

Eva Válková
odbor vnitřní správy Volební okrsek č. 1

sál Komunitního centra,
Legionářská 950

obyvatelé ulic:
Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudo-
va, Komenského, Meruňková, Malinovského, Legionář-
ská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, Sídl. Družba 
č. p. 666–668, č. p. 690–703, Coufalíkovo nám., Žerotí-

novo nábřeží, V Tratích, Dolní Sady, Vlky, Pastviska.

Volební okrsek č. 2
ZŠ Židlochovice, Tyršova 611

obyvatelé ulic:
Nádražní, Svratecká, Sportovní, Brněnská, Kpt. Rube-
na, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, 

Jiráskova, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, 
Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru,

Sídl. Družba č. p. 651–665.

Volba prezidenta České republiky se uskuteční 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023).
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Zeptali jsme se: Rentgen v Židlochovicích

V poslední době se hovořilo o tom, že je 
komplikovaná situace v rentgenologické 
ambulanci. Co se stalo?

Ano, byla, už ale není. Paní MUDr. 
Dohnalová, která vedla ambulanci něko-
lik let, bohužel zemřela. Během doby, kdy 
byla již nemocná, se snažila ve spolupráci 
s vedoucí radiologickou asistentkou Danou 
Světničkovou provoz ambulance zajistit. 
Také díky velkému nasazení paní Světničko-
vé se to podařilo. Úmrtí lékařky ale způsobi-
lo nemalé komplikace.

Situaci se tedy podařilo vyřešit?
Když ještě paní doktorka žila, dala mi tip 

na mladého lékaře, který projevil zájem do 
ordinace nastoupit. Několikrát jsme se sešli 
a projednali možnosti jeho nástupu a přede-
vším odkoupení vybavení ordinace. 

Proč se město zabývá odkupem ordi-
nace, když nevlastní polikliniku? Ta patří 
soukromé společnosti.

Možná jsem se nevyjádřil přesně. Vybave-
ní bude odkupovat přímo nový lékař. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Jaká byla tedy přesně role města?  
Kvalita a dostupnost zdravotní péče je 

podle mého názoru jedna z nejdůležitějších 
služeb, o které se má město starat. Proto se 
aktivně zajímáme o to, co se děje na poli-
klinice, a pomáháme na různých úrovních. 
Například v tom, že jsme přivedli do Židlo-
chovic neurology, kardiologa atd.

A konkrétně s rentgenologickou ambu-
lancí?

S novým panem doktorem jsem se něko-
likrát sešel, abychom mu pomohli s admi-
nistrativními kroky při přebírání ordinace, a 
současně jsme mu slíbili poskytnutí půjčky 
na odkup stávajícího vybavení ambulan-
ce, ve výši jeden milion Kč. To již schválilo 
i zastupitelstvo.

Je to jistě důležitá pomoc. Má na to měs-
to fi nance?

Shodli jsme se, že je na tento účel pro-
stě najdeme. Zdůrazňuji, je to půjčka. Je 
všeobecně známo, že lékařů je nedostatek. 
V oboru rentgenologie a ultrazvuku to platí 
dvojnásob. Situace je natolik špatná, že jsou 
dokonce polikliniky, které nemají svého rent-
genologa a snímky jsou popisovány externí-
mi lékaři na dálku. To, že se nám podařilo 

sehnat do Židlochovic takového odborného 
lékaře, je malý zázrak. Již nyní mám od stá-
vajících lékařů, kteří ordinují na poliklinice, 
na pana doktora výbornou zpětnou vazbu. 
Chválí si jeho odbornost v oblasti rentgenu 
a ultrazvuku.

Ještě jste nezmínil jeho jmého. 
Máte pravdu. Nový lékař rentgenové a 

ultrazvukové ambulance se jmenuje MUDr. 
Ondřej Bačík.

Jaká je ordinační doba? 
Pan doktor prozatím ordinuje pondělí, 

středa a pátek. Brzy zde ale bude ordinovat 
každý den. V ordinaci má již instalovaný 
nový, moderní ultrazvuk. Podařilo se tedy, 
že naši občané nebudou nuceni jezdit na 
vyšetření tohoto druhu někam daleko. Jsem 
moc rád, že tato odbornost v Židlochovicích 
zůstane, a navíc v rukou výborného lékaře.  

Pomoc s vyřízením dotace z Nové zelené úsporám na MAS Podbrněnsko

Vážení občané,
možná jste v polovině listopadu v médi-

ích zaregistrovali zprávu o novém dotačním 
programu Nová zelená úsporám Light. Na 
MAS Podbrněnsko budeme k tomuto nové-
mu dotačnímu programu od konce listopadu 
poskytovat poradenství a pomoc s podáním 
žádosti o dotaci pro obyvatele na území naší 
MAS. Dotace a pomoc je určena pro osoby 
ve starobním nebo invalidním důchodu a 
osoby pobírající příspěvek na bydlení, kte-
ré jsou zároveň (spolu)vlastníky rodinného 
domu nebo trvale obydleného rekreačního 
objektu (typicky chaty). Ti můžou dosáh-
nout na dotaci na úsporná opatření, jako je 
zateplení fasády, střechy, stropu nebo podlah 
či výměna oken nebo dveří. Dotace bude ve 
výši až 150 000 Kč. Žadatele o ni budou moci 
žádat v jakékoliv fázi realizace opatření, tedy 
před nákupem, během něj nebo až po něm. 
Hlavní roli bude hrát důvěryhodná fotodo-
kumentace před a po provedení vybraných 
úprav. Rádi vám tak v současné nelehké 
situaci pomůžeme s procesem, který vám 
bez zbytečných komplikací umožní rychle 

Mgr. Anna Kalandrová
projektová manažerka MAS Podbrněnsko

a efektivně zajistit dlouhodobé úspory na 
energiích a zároveň částečně zrenovovat vaši 
nemovitost už tuto zimu. Připravené budou 
i materiály, které vám usnadní cestu dotač-
ním procesem. Ty naleznete u nás nebo na 
obecních úřadech ve vašich obcích. Nebojte 
se na nás obrátit.

Více informací se dozvíte na naší stránce 
podbrnensko.cz/nzu-light, na stránce Stát-

ního fondu životního prostředí ČR novaze-
lenausporam.cz/nzu-light nebo nás po před-
chozí domluvě navštivte v naší kanceláři na 
adrese Brněnská 2, Pohořelice. Kontaktními 
osobami, na které se můžete obrátit, jsou:

Mgr. Anna Kalandrová
kalandrova@podbrnensko.cz, 722983522
Mgr. Martin Braun
braun@podbrnensko.cz, 702282366

<

<



Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 4. listopadu 2022
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku 
„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový 
park TDS“ s účastníkem, který se umístil 
jako první v pořadí, a to SAFETY PRO 
s. r. o., Přerovská 434/60, Olomouc, cena 
659 000 Kč bez DPH.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu na veřejnou zakáz-
ku „Výkon BOZP pro stavbu Svratka 
nad Židlochovicemi: Povodňový park“ 
s dodavatelem BOZP A STAVBY s. r. o., 
IČ: 08467498.
uzavřít podnájemní smlouvu se společnos-
tí SOFT TECHNOLOGY s. r. o., Kounico-
va 290/51, Brno – Veveří, IČ: 29353025, na 
užívání domu č. p. 151 (bývalá spořitelna) 
za účelem zajištění nebytových potřeb 
města Židlochovice. Smlouva se uzavírá 
na dobu 10 let s měsíčním nájemným ve 
výši 35.000 Kč bez DPH.
uzavřít Smlouvu o zajištění provozu SOS 
tlačítek pro občany města Židlochovice se 
Senzoor Czech, s. r. o., se sídlem Cyrilská 
508/7, Trnitá, Brno. Smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou za úhradu 70 Kč 
měsíčně za jedno aktivní tlačítko, a to 
v počtu max. 20 tlačítek.
uzavřít smlouvu o umístění prodejního 
automatu v prostoru vestibulu v budově 
č. p. 750 na ulici Nádražní v Židlocho-
vicích s fi rmou OLMIKA s. r. o., se síd-
lem Lidická 700/19, Brno, IČ: 04579968. 
Smlouvu o umístění uzavřít od 6. 11. 2022 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva 
měsíce. 

RM schvaluje:
Návrh na zahájení výběru dodavate-
le „Provozování služby SENIOR TAXI 

<

<

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

v ORP Židlochovice“ a ukládá realizovat 
výběrové řízení.

RM pověřuje:
Ing. Radmilu Ka] ovou, místo trvalého 
pobytu Masarykova 117, Židlochovice, 
výkonem funkce tajemník kontrolního 
výboru.
Ing. Michaelu Schönwälderovou, místo 
trvalého bytu Husova 206, Židlochovi-
ce, výkonem funkce tajemník fi nančního 
výboru.

RM bere na vědomí:
rezignaci Mgr. Ivy Tycové na funkci 
vedoucí odboru sociálních věcí.

ZM 23. listopadu 2022
výběr z usnesení
ZM volí:

členy kontrolního výboru Mgr. et Mgr. 
Martina Hladkého, PhD., a Libora Ka] u.
členy fi nančního výboru Ing. Vladislava 
Kotrce a JUDr. Ivo Remundu. 

ZM rozhodlo:
uzavřít s Komerční bankou a. s. doda-
tek č. 5 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 
99027439763 ze dne 18. 11. 2020 uzavře-
né s Komerční bankou a. s., kde dochází 
k rozdělení splátky původně plánované ve 
výši 8.620.000 Kč se splatností 30. 11. 2022, 
na splátku ve výši 2.920.000 Kč splatnou 
k 30. 11. 2022 a splátku ve výši 5.700.000 
Kč splatnou do 30. 6. 2023.

ZM projednalo a schvaluje:
podnět starosty města k pořízení zrušení 
regulačního plánu „RP4 – nároží Žerotí-
nova nábřeží a část Strejcova sboru“.

ZM rozhodlo:
že v subjektech, v nichž jsou Židlochovice 
členem, bude město Židlochovice zastu-
pováno těmito osobami:

Region Židlochovicko
Ing. Jan Vitula

<

<

<

<

<

<

<
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Cyklistická stezka Brno–Vídeň
Ing. Dominik Adler
VAK Židlochovicko
Mgr. Tomáš Šenkyřík
KTS Ekologie
Ing. Jan Vitula
Česká asociace pečovatelské služby 
Mgr. Lenka Brázdová
Euroregion Pomoraví (dříve Sdružení 
obcí a měst jižní Moravy)
Ing. Jan Vitula
Svaz měst a obcí České republiky
Ing. Jan Vitula
Archeopark CEZAVY z. s.
Ing. Jan Vitula

RM 25. listopadu 2022
výběr z usnesení
RM schvaluje:

rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu na rok 
2022.

RM rozhodla:
zvýšit nájemné u všech typů městských 
bytů o míru infl ace za kalendářní rok 2022 
stanovenou Českým statistickým úřadem. 

RM pověřuje:
výkonem funkce oddávajícího:

Ing. Bronislava Svobodu
Ing. Oldřicha Kahouna
doc. Mgr. Petra Francána
JUDr. Iva Remundu
Ing. Petra Chocholáče
Milana Šebka

RM zřizuje:
pro volební období RM 2022–2026 komisi 
technickou,  komisi sociální a zdravotní, 
komisi pro občanské záležitosti, komisi 
sportu a komisi pro plánování sociálních 
služeb.

RM jmenuje:
do funkce vedoucí sociálního odboru 
Městského úřadu Židlochovice s účinností 
od 1. 1. 2023 Mgr. Michala Ševčíka.

–

–

–

–

–

–

–

<

<

<

–

–

–

–

–

–

<

<

Výluka služby Senior TAXI

27.–30. prosince 2022

Upozorňujeme, že od úterý 27. 12. do pátku 
30. 12. 2022 nebude služba Senior TAXI 

vzhledem k plánované výluce v provozu.

Děkujeme za pochopení.
Komunitní centrum Židlochovice

tel.: 737 764 112
www.zidlochovicelidem.cz

Uzavření Městského úřadu

27.–30. prosince 2022

Upozorňujeme občany, že ve dnech
27.–30. prosince 2022 (včetně)

bude Městský úřad Židlochovice
pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení.
www.zidlochovice.cz

Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka v Židlochovicích
se uskutečí v sobotu 7. ledna 2023.

V našem městě budou opět
koledovat žáci z naší základní školy. 

www.rajhrad.charita.cz
Číslo účtu: 304360355/0300

oznámení
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Městská policie:
První půlhodina parkování na náměstí zdarma. Ale jen s parkovacími hodinami!

Dne 4. listopadu jsme zasahovali v obci Blučina, kde 
došlo k napadení mezi rodinnými příslušníky. Hlídka MP 
na místě v součinnosti s PČR událost uklidnila, účastní-
kovi konfl iktu přivolala ZZS kvůli důvodné obavě z utr-
pěného zranění. Na místě bylo bohužel přítomno také 
malé dítě, kterého strážníci odvedli do školky, aby nebylo 
vystaveno ještě většímu stresovému zážitku.

Dne 7. listopadu jsme byli pozváni do ZŠ Žabčice, kde 
jsme dětem zpestřili školní dopoledne.

Dne 12. listopadu jsme v rychlém sledu přijali něko-
lik oznámení skrze možný únik plynu na ulici Tyršo-
va v Židlochovicích. Hlídka MP Židlochovice na místě 
celou událost prověřila a z bezpečnostních důvodů při-
zvala techniky, kteří provedli revizi zařízení. Zjistili, že se 
jednalo pouze o nepatrný únik, který je v rámci normy a 
je v pořádku. 

Dne 16. listopadu nám oznámil dispečink ČD staršího 
zmateného muže na perónu zastávky Popovice u Rajhra-
du, u kterého hrozí pád do kolejiště. Zájmovou osobu 
strážníci MP Židlochovice vypátrali, ztotožnili a vzhle-
dem k úctyhodnému věku muže převezli do místa trva-
lého pobytu.

Dvakrát jsme během uplynulého měsíce řešili praskliny 
vodovodního potrubí v nočních hodinách. 

Mezi příjemnější činnost strážníků patřilo dohlížení na 
veřejný pořádek a usměrňování dopravy při rozsvěcová-
ní vánočních stromů, lampionových, hodových a dalších 
pietních průvodů ve většině obcí a měst, kde působíme.

Na konci listopadu se nám podařilo odchytnout jes-
třába lesního, kterého jsme následně předali Záchranné 
stanici pro dravé ptáky v Rajhradě.

Dne 29. listopadu jsme byli pozváni na přednášku na 
téma ,,Napětí v rodinách pracujících“, která se konala 
v Komunitním centru Židlochovice. Řešila se témata jako 
domácí násilí, šikana na pečujících osobách a opačně atd. 
Další zúčastnění byli zástupci organizací Bílý kruh bezpe-
čí Brno a Unie pečujících ČR. Na tyto organizace včetně 
Městské policie Židlochovice se může v případně problé-
mů kdokoliv obrátit.

Od. 1. prosince je nově při parkování na náměstí Míru 
v Židlochovicích prvních 30 minut zdarma. Parkující 
mají ovšem povinnost použít parkovací kotouč. Strážníci 
na toto nařízení města v rámci svých oprávnění dohlíží.

Vzhledem k nastávajícímu chladnému počasí apelu-
jeme na občany, aby důsledně zabezpečili své rekreační 
objekty z důvodu každoročního nárůstu vloupání osoba-
mi bez domova.

Jménem kolektivu Městské policie Židlochovice vám 
přejeme pěkné prožití vánočních svátků a šťastný nový 
rok a ať naše služby v nastávajícím roce potřebujete co 
nejméně.

str. Bc. Petr Fajks
zástupce vedoucího MP Židlochovice

Záchrana muže na kolejišti v Popovicích / foto: MP Židlochovice

Dohled na hodech v Otmarově / foto: MP Židlochovice

Odchyt jestřába lesního / foto: MP Židlochovice

MĚSTSKÁ POLICIE ŽIDLOCHOVICE

Pohotovostní mobil: 604 290 319 (nepřetržitý provoz)

E-mail: mp@zidlochovice.cz
Facebook: Městská policie Židlochovice

Instagram: mpzidlochovice
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Poradna: Jak docílit co největší energetické samostatnosti

Vážení občané, rádi bychom vám pomoh-
li zajistit co možná nejlepší energetickou 
samostatnost. Rádi vám poradíme, jak jsou 
nyní nastaveny smlouvy u dodavatelů ener-
gií, kde lze, kromě zastropování cen, najít 
i další výhody a jaké jsou výhledy na rok 
2024, kdy zastropování končí. A také vám 
rádi poradíme v oblasti fotovoltaiky a tepel-
ných čerpadel, kde se kromě úspor na ener-
gie objevuje nejedno úskalí.

Aktuálně je nejvýhodnější podepisovat 
smlouvy na denní nákup – Spot – a na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden měsíc 

Dušan Makaj
ENPROMA

nebo max. dva měsíce. Jde o to, abyste měli 
volné ruce při poklesu cen, kdy se můžou na 
trhu objevit i ceny nižší, než je zastropová-
ní, a pak si odejít k dodavateli, který pro vás 
bude nejvýhodnější.

Tedy jako nejméně výhodné se v tuto chví-
li jeví smlouvy na dva nebo tři roky.

Co se týče fotovoltaických elektráren nebo 
tepelných čerpadel, je toto téma natolik 
rozsáhlé, že vám doporučujeme se poradit 
s naším dlouholetým energetickým speci-
alistou p. Dušanem Makajem, který nám 
již 10 let zajišťuje výhody v oblastí energií a 
nyní realizuje se svojí fi rmou fotovoltaiku a 
tepelná čerpadla po celé ČR.

U něj se také aktuálně dozvíte o možnos-
tech jednotlivých dodavatelů energií.
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Židlochovice pro Ukrajinu:
Více než osmdesát tisíc z městské sbírky putují Člověku v tísni

Město Židlochovice vyhlásilo v březnu 
2022 veřejnou fi nanční sbírku za účelem 
získání peněžitých prostředků na zmírnění 
následků ozbrojeného konfl iktu na Ukrajině 
a pomoc válečným uprchlíkům.

Pro tento účel byl zřízen speciální účet 
u Komerční banky, přispívali jste také pro-
střednictvím sbírkových pokladniček, kte-
ré byly umístěny na Informačním centru, 
na podatelně Městského úřadu a v Městské 
knihovně.

Děkujeme vám za podporu a pomoc. 

Eva Válková
odbor vnitřní správy Sbírka trvala od 18. března do 19. září 2022.

V měsíci listopadu bylo provedeno vyúčtování sbírky s tímto výsledkem:

Hrubý výtěžek = veškeré příjmy celkem 88.936,14 Kč

Zvláštní bankovní účet 66.600,– Kč + 3,14 (úrok)

Pokladničky 22.333,– Kč

Prokazatelné náklady spojené se sbírkou, v % i v Kč 2.765,– Kč (bankovní poplatek)

Čistý výtěžek 86.171,14 Kč

Prostě doma: Pomoc, která přijde k vám domů

Jihomoravský kraj koordinuje mimo jiné 
také terénní sociální služby. Ty pomáhají 
lidem, kteří z nějakého důvodu nezvládají 
péči o sebe či domácnost. Jedná se například 
o lidi, kteří se pohybují na vozíku, pacienty 
s dlouhodobým onemocněním, seniory, lidi 
se smyslovým či mentálním handicapem 
nebo rodiny s handicapovanými dětmi.

Tito lidé mohou zůstat prostě doma, pro-
tože terénní sociální služby poskytnou jim a 
jejich rodinám podporu při naplnění potřeb, 
jež už nezvládnou zastat svépomocí.

Bc. Jana Leitnerová
Jihomoravský kraj

Do těchto úkonů spadají například tyto 
činnosti:

dopomoc s osobní hygienou
přesun na lůžko nebo na vozík
zajištění a podávání stravy
pomoc s péčí o domácnost
doprovod do institucí nebo k lékaři
některé služby dokážou zajistit ošetřova-
telskou a lékařskou péči. (domácí hospice, 
domácí zdravotní péče)
Známé a bezpečné prostředí přispívá 

k psychické pohodě,  lidé jsou nadále v kon-
taktu s rodinou a příbuznými a zároveň se 
jim dostává kvalitní a profesionální péče.

https://prostedoma.jmk.cz/
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Finanční prostředky 86.171,14 Kč získané z této sbírky 
byly převedeny právnické osobě Člověk v tísni, o.p.s.

ENPROMA
Dušan Makaj

Vedoucí energetického střediska 
tel.: 603 454 705

e-mail: enproma@enproma.cz
www.enproma.cz

Ilustrační foto / prostedoma.jmk.cz



Základní umělecká škola v prvním čtvrtletí:
Řada vystoupení a pozvání na vánoční koncert

Máme za sebou první čtvrtletí školního 
roku a Vánoce nám klepou na dveře. Je 
čas se trochu poohlédnout zpátky. V uply-
nulých měsících se naši žáci podíleli na 
několika akcích, které ne vždy probíhaly 
na domácí půdě naší základní umělecké 
školy.

V říjnu 8. si vybrané žákyně ze tříd p. uč. 
Hany Novákové a Zuzany Jeřábkové zahrály 
a zazpívaly v Louckém klášteře ve Znojmě. 
Šlo o společný koncert několika ZUŠ v rám-
ci festivalu Silberbauerovo hudební Podyjí 
s názvem „Děti a hudba II“. Součástí kon-
certu byla výstava prací žáků našeho výtvar-
ného oboru, na které p. uč. Hana Faltýnková 
instalovala velké absolventské formáty a sád-
rové modely hlav. Výstava trvala do konce 
října a shlédlo ji mnoho návštěvníků v rámci 
prohlídek premonstrátského kláštera.

O několik dní později, 19. října, si žáci raj-
hradské pobočky p. uč. Jiřího Brady zahráli 
v Památníku písemnictví. Po dvouleté nuce-
né přestávce zde organizátoři opět mohli 
vyhlásit již 17. ročník literární soutěže Skry-
tá paměť Moravy. Žáci tanečního oboru pod 
vedením p. uč. Pavly Hraničkové absolvovali 
dvě ukázkové hodiny, kdy se na jejich práci 
přišli podívat zájemci z řad rodičů a blízkých 

MgA. Dagmar Bradová
Mgr. art. Jana Zapletalová
Základní umělecká škola

příbuzných. Pro mnohé z nich to byl jedi-
nečný a radostný zážitek.

S velkým potěšením jsme se účastnili 
slavnostního předávání medailí zasloužilým 
členům Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje. Tato důstojná akce se 
konala 8. listopadu v Památníku písemnictví 
v Rajhradě, v krásném klášterním refektáři. 
Zahrála si tam houslistka Míša Oprchalová 
(p. uč. Nováková) a zazpívala Adélka Dočka-
lová (p. uč. Jeřábková).

Dalším místem našeho vystupování byl sál 
Komunitního centra v Židlochovicích. Jed-
nou z nejvýznamnějších akcí, kterou jsme 
v podzimním čase v ZUŠ pořádali, byl kon-
cert „Pocta Boleslavu Muchovi“. Konal se 24. 
listopadu k výročí nedožitých stých naroze-
nin pana Boleslava Muchy, který byl zakla-
datelem Městské hudební školy v Židlocho-
vicích, varhaníkem a hudebním skladatelem. 
V programu se objevilo šest skladeb pro 
klavír z jeho sbírky Svitavská suita. Zahráli 
je Zita Otýpková (p. uč. Kocmanová), Justý-
na Martynovská (p. uč. Macháčková), Pavla 
Mutlová, Kristýna Vahalová, (p. uč. Jeřáb-
ková), Ondřej Knoll (p. uč. Hubal) a Adéla 
Drlíková (p. uč. Kocmanová). Osobnost 
Boleslava Muchy představil Mgr. Vít Funk. 
Na koncertě byli přítomni vnukové a vnučka 
pana Muchy. Po koncertě si účastníci z řad 
vystupujících i obecenstva našli čas na poví-
dání a sdílení vzpomínek i zážitků.

V říjnu i listopadu též probíhaly žákovské 

besídky, jak v Robertově vile, tak na poboč-
kách v Rajhradě a Moravanech.

Nyní již učitelé dolaďují s dětmi skladby 
a písničky, které mají zaznít na vánočních 
besídkách a koncertech. Většina z nich se 
uskuteční v sále Robertovy vily v Židlo-
chovicích, další na pobočkách v Rajhradě, 
Moravanech, Sokolnicích a Blučině. Srdeč-
ně zveme naše příznivce, ale i další kultury 
chtivé zájemce. Nabídka je rozmanitá, stačí 
si vybrat. Například milovníci dechovky si 
přijdou na své 19. prosince na Vánočním 
koncertě dechového orchestru ZUŠ Židlo-
chovice v sále Masarykova kulturního domu. 
Kytaristé se představí už 1. prosince v sále 
Komunitního centra. Rajhradští hudeb-
níci a tanečníci se předvedou v Kapitulní 
síni benediktinského kláštera 15. prosince. 
Vánoční koncert bude také v Blučině, a to 
16. prosince, a v Sokolnicích, kde jej p. uč. 
Kateryna Hubal a Kristýna Vladíková při-
pravují na 20. prosince. Začátky všech zmí-
něných koncertů jsou v 18 hodin.

Pro více inspirace navštivte naše stránky 
www.zuszidlochovice.cz/kalendar-akci. 

Za celou ZUŠ Židlochovice vám
přejeme krásné a požehnané svátky 
vánoční a hodně zdraví a optimismu

do roku 2023.

Z koncertu k poctě Boleslavu Muchovi. Závěr večera / foto: L. Betášová
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Předvánoční čas ve školce

Rychlostí větru jsme vklouzli do adventní-
ho času, který je celý prostoupený těšením 
se dětí na Ježíška. My se ale přece jen musí-
me alespoň v krátkosti zastavit a ohlédnout 
se za tím, co se ve školce událo v uplynulých 
týdnech. 

Dýňobraní na zahradě MŠ se vyvedlo 
nejen pro slunečné počasí, při kterém se 
vyřezávalo z dýní jedna radost, ale také díky 
židlochovickým skautům, kteří pro děti při-
pravili stanoviště s úkoly. 

V listopadu do školky zavítalo loutkové 
divadlo s pohádkou O zlaté rybce. A nám 
se potvrdilo, že klasické pohádky s troškou 
napětí, muzikou a s laskavým humorem jsou 
to, co mají děti nejraději. 

Studenti zubního lékařství navštívili kro-
mě našich nejmladších dětí všechny třídy a 
naučili je nejen, jak správně držet zubní kar-
táček, ale také jak se o trošku míň bát ošet-
ření u zubaře.

A čím se baví naši nejmenší, 2–3leté děti 
ze třídy Štěňat? Ano, jsou to ty, které na pro-
cházkách městem jednou týdně potkáváte 
společně s holčičkou Patričkou na speci-
álním vozíčku. Ta se od září velmi snadno 
začlenila do třídy a svým způsobem oboha-
cuje i ostatní děti o novou zkušenost, kterou 
je soužití s hendikepovaným kamarádem. Že 
jsou „štěňátkovské“ děti opravdu šikovné, 
o tom se můžete přesvědčit třeba v čekárně 
paní doktorky Valachové, pro kterou spo-
lečnými silami vytvořily obrázek ježka. Ani 

Iva Zichová 
Mateřská škola

příchod sv. Martina je nezaskočil – uválely a 
napekly spoustu křupavých rohlíčků a tech-
nikou tupování vyrobily svatomartinského 
koníka.

Možná jste si také všimli stavebního ruchu 
na zahradě MŠ na Brněnské. Na této jižně 
situované straně budovy vyrůstá pergola 
se zastřešením i venkovní třída v jednom. 
Ochrání naše děti před prudkým sluníč-
kem či kapkami deště a přitom jim poskytne 
možnost strávit delší čas na čerstvém vzdu-
chu třeba při výtvarné činnosti, při práci na 
ponku nebo při svačince. 

Průvodem světýlek a zpíváním koled 
s básničkami u vánočního stromu na nádvo-
ří Komunitního centra naše děti přispěly k té 

pravé předvánoční atmosféře, jakou nabídla 
první adventní neděle.

V prosinci nás čeká včeličkový workshop 
a tvořivé odpoledne s pískováním, které 
je určené pro zájemce z řad rodičů s dět-
mi. V plném proudu je v jednotlivých tří-
dách příprava na vánoční dílničky spojené 
s besídkami pro rodiče. Ani letos nezapome-
nou děti potěšit návštěvou s koledami naše 
babičky a dědečky z klubu seniorů i z domu 
s pečovatelskou službou. A těsně před Váno-
cemi popřejí všem pěkné svátky prostřednic-
tvím dopoledního zpívání koled na nádvoří 
Komunitního centra a my se k tomuto jejich 
přání za všechny pracovníky MŠ Židlocho-
vice ze srdce rádi připojujeme.

Studenti zubního lékařství učí, jak si správně čistit zoubky / foto: MŠ

Dýňobraní ve školce společně se skautkami

V říjnu nás skautky oslovila zástupkyně mateř-
ské školy, zda bychom se nechtěly podílet na akci 
Dýňobraní. Nabídku jsme přijaly a pro děti ze škol-
ky jsme vymyslely šest zábavných stanovišť s pod-
zimní tematikou.

Akci jsme uspořádaly na zahradě mateřské školy 
25. října. Sbíraly se houby, obkreslovaly listy, potré-
novali jsme paměť, trpělivost, obratnost a nakonec 
i zručnost při dlabání dýní. Za splnění úkolu dosta-
ly děti na každém stanovišti razítko do kartičky a 
za vyplněnou kartičku je čekala sladká odměna.

Počasí nám přálo, děti si akci užily, rodiče si 
odpočinuli od každodenního shonu a my skautky 
jsme zavzpomínaly na bezstarostná léta v mateřské 
škole. Byla to skvělá příležitost, aby si i naše mladší 
členky vyzkoušely, jaké to je si připravovat aktivity 
pro děti.

Nikol Heinrichová
Junák Židlochovice

Skautky ve školce připravily herní aktivity / foto: P. Bayerová
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Advent je časem vzpomínek. Vzpomínejte s Kanavou

Kouzlo adventního času znovu nastává, dětské úsměvy, 
očekávání, netrpělivost, psaní Ježíškovi, rodičovské povin-
nosti Ježíškovi vše zařídit a nachystat. Hřejivý pocit lásky 
nás v tomto období naplňuje snad více než kdy jindy. Je 
to také čas vzpomínek na naše blízké, kteří nejsou s námi, 
čas stesku, že už s nimi nemůžeme prožívat Vánoce. Další 
kouzlo, a to kouzlo mluveného slova nám může od úzkos-
ti osamění výrazně pomoci. Naši předci si své mnohdy 
nelehké životy dokázali radostně užívat právě díky tomu, 
že se scházeli a povídali si.

Prostřednictvím pana Mgr. Jana Blažka se mi dostal 
k poslechu zvukomalebný záznam jedné „tetičky“ 
z Nosislavi (nar. 1903), pořízený v roce 1968. Na mysli mi 
přitom vytanula vzpomínka na moji milovanou babič-
ku, která mluvila „nemlich“ stejně. Po práci v podvečer 
sedávala častokrát před svým domem, přisedávali si k ní 
sousedi, ponejvíce tetička Kozlová, a probírali, kde se co 
přihodilo, co ten den dělali a co budou dělat zítra. Občas 
se s nimi na „plk“ zastavil kolemjdoucí a povykládal, co se 
zrovinka událo na druhé straně dědiny, odkud šel. 

Zmiňovaný záznam byl uveřejněn i textově. Abych vám 
usnadnila čtení tohoto nádherného našeho nářečí, dovo-
lila jsem si v textu upravit jedno důležité písmenko, a to 
krátké „a“ na dlouhé „ó“.

Odkaz na archivní zvukový záznam a informace o zdej-
ším nářečí najdete na internetu www.czechency.org/slov-
nik/cat/dialektologie, kde si otevřete „Středomoravská 
nářeční skupina“, v odstavci „2 Jižní středomoravská pod-
skupina“ pak najdete mezi řádky odkaz na tento záznam 

Iva Šebestová 
KANAVA, z.s.

z Nosislavi. Určitě stojí za to poslechnout si nahrávky i z jiných obcí. A třeba 
najdeme příležitost a někdy si tyto krátké nahrávky poslechneme společně.

Jménem spolku KANAVA děkuji panu Blažkovi za tento odkaz i za jeho prá-
ci, kterou s vášní vykonává. Děkujeme také všem, kteří nám v uplynulém roce 
pomáhali a podporovali nás v naší činnosti.

A vám, milí čtenáři Židlochovického zpravodaje, přeji krásné požehnané 
Vánoce, mnoho zdraví v novém roce a pevné víry, „že to všichni zvládneme a 
bude dobře!“ Veselé Vánoce vám všem! A ještě přeji pěkné počteníčko!

Na svatého Martina si vinaři připíjeli mladým vínem

Na úvod všechny přivítal předseda židlochovických 
zahrádkářů a zároveň je seznámil s významem svátku, kdy 
si podle tradice lze poprvé připít vínem z letošní sklizně. 
Krátce zhodnotil letošní rok, kdy vzhledem k příznivému 
průběhu jsou letošní svatomartinská vína obecně lehčí 
s nižším obsahem alkoholu.

Po úvodu vystoupil starosta města, Ing. Jan Vitula, aby 
poděkoval vinařům za jejich práci. Následovalo svěcení 
vín vinařů ze Židlochovic a okolních obcí, které provedl 
správce farnosti, farář Paweł Cebula. Závěrem si starosta 
města, správce farnosti a předseda zahrádkářů symbolicky 
připili mladým vínem, kterému popřáli hodně úspěchů.

Posvěcená vína bylo možno ochutnat v Komunit-
ním centru města, kde bylo pro návštěvníky připraveno 
139 lahví mladého svatomartinského vína včetně občer-
stvení.

Děkujeme všem vinařům za jejich vína a všem, kteří se 
na této akci podíleli.

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

V pátek 11. listopadu, na svátek svatého Martina, uspořádala ZO ČZS Židlochovice jako poděkování za letošní úrodu vinné 
révy ve farním kostele Povýšení svatého Kříže oslavu tohoto svátku.

První přípitek mladým vínem / foto: P. Válek

Jó povidóm starimo: „Té jó, bech chcela jit na póť.“ – „Leda do... Pomodlit se 
mužeš tade f kostele, a... co budeš jezďit po svjeťe.“ Tag holt nemužo, ďeťi bili malí, ale 
bévala bech tuze róda. 

Nó, fčil přišla ta sobota, a jó sem... šla na trch. Pochitala sem kuřata, a do s košin-
kó na ten trch. No á tak sem te kuřata prodala, a do tak po mňesťe. No a přinda tam 
dolu, jag bél... rink, selata jak se prodóvale, a stóla sem tam z Marjónó Kopečkovó. No 
a vona mňela kabelo. 

A tag huvořime, veklódóme... ftém dó ťi pótňici, bóže dobroťivé, diš jó tak sem 
chťela jit na póť, a jó nesmim... A mihlo mňe hlavó, no a co bes nesmňela. Jakí hali. 
Jakpag debe na tebe pánbu dopusťil. A svalila se a belo po tobje... no tak... 

„Teťi, jó vóm dóm tó košinko, a pučte mňe tó kabelo, a jó pudo s ňima.“ – „Ale co 
ťi nemó, to neňi mó kabela, to je Saďilkova.“ – „Ale no deť jó ji ňic neuďelóm, jó jim jo 
dóm. 

Nate. A tu móte vosumdesót korun, a staré povídól, deš… chcél podlikačke. A 
deš te podlikačke budó stót vic jag vosumnóst korun, tag jich nekupuj, tade u Rišaví-
ho majó za vosumnóst korun.‘ Tag ať si te podlikačke kópí, a déte mu ti peňize a –“ 

A uš sem se pakuvala, uš sem honem dóvala si to kabelo do mňechovičke a na 
zóda, ale bože ješťe jóřko móm zósťero, mosim tó zósťero zďelató, no diť so jako svó-
tečňi, musim jit... Tag jo zďelóvóm, a už sem jich zdohóňela na mosťe, a Hapolena, 
posledňi, Vodehnalova... Povidóm ji: „Te, na, dé mňe tó zósťeru do té, do teho uzilka.“ 
A vona mňe jo tam dóvó a povidó: „Jéžiši Kriste, deť te tam ňic nemóš.“ – „No á tak co, 
nó, né samim chlebem žif je človjek, ale každím slovem, které vyhózi s úst Božích,“ ji 
povídóm. No a uš sem teda šla na tó póť, s ňima.
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Hasiči zvou na vánoční řemeslný jarmark

Ráda bych vás jménem dobrovolných 
hasičů města Židlochovice pozvala na letoš-
ní Vánoční řemeslný jarmark, který se usku-
teční 17. prosince na náměstí Míru, v době 
od 8 do 13 hodin.

Budeme moc rádi, když se zastavíte s přá-
teli, dáte si dobrý svařák, punč, kávičku. 
Popovídáte si, poslechnete koledy, které vás 
budou provázet dnešním dnem. Nakoupíte 
si dárky od našich prodejců, kteří do svých 
výrobků dali srdce. Dárečky, drobnosti, 
bylinky, koření, kožené výrobky, bižuterii, 
keramiku, výrobky z medu, rakytníku a 
spoustu dalších domácích produktů, které 
potěší vás i vaše blízké.

Saskia Knolová
Sbor dobrovolných hasičů

Nebudou chybět dobroty, jako jsou klo-
básky, kozí, ovčí sýry, bramboráky, střapáky, 
bramborové spirály, lupínky i grilované sýry. 
A pro mlsné jazýčky… domácí trubičky, 
frgály, orientální cukrovinky. A doufám, že 
mi prominete, ale vše vám zde nebudu psát, 
protože je to překvapení. Čeká vás daleko 
více dobrot, domácích produktů, ale to se 
musíte přijít podívat.

Budeme se na vás těšit a doufáme, že si 
jarmark užijete a načerpáte mnoho pozi-
tivní energie do dalších předvánočních dní. 
V roce 2023 pro vás chystáme, po dvouleté 
odmlce, Hasičský ples, který se uskuteční 
4. února 2023, a sběr železného šrotu. Těší-
me se na vás.

Krásné poklidné svátky všem
přejí Hasiči  Židlochovice.

Varhany v židlochovickém kostele slouží už sedmdesát let

Blíží se čas Vánoc, dárků a vzpomínek na 
dětství. Hodně lidí si rádo zajde do chrá-
mu Páně zazpívat koledy na půlnoční mši a 
nasát tu krásnou atmosféru Ježíškova naro-
zení. Pobyt v kostele je téměř vždy doprová-
zen zvukem varhan. Hra na tento výsostný 
nástroj je v současném světě elektrické hud-
by nejrůznějších stylů obzvláště pro mladé 
něco jako jiný kosmos. V kostele se prostě 
hraje na živo, nic se nedá předtočit, nic se 
nedá dodatečně vylepšit. Prostě a jednodu-
še, co umí hráč a co umí nástroj, to tam je, 
anebo není. 

Varhany ve farním kostele v Židlochovi-
cích jsou řemeslnou ukázkou fi rmy Rieger 
Closs. Zakázku na výrobu nových varhan 
dostala tato fi rma v padesátých letech minu-
lého století. Plány na nový nástroj byly na 
tehdejší poválečné poměry hodně odváž-
né, měnily se společenské poměry ve státě 
a velmi sílila obava ze znehodnocení úspor 
(měnová reforma). Možná proto bylo roz-
hodnuto postavit nástroj takových rozměrů 
a zbavit se tak hotovosti. 

VARHANY V ŽIDLOCHOVICÍCH
Jedná se o třímanuálový koncertní nástroj 

umístěný na kůru. V převisu nad hlavou var-
haníka jsou umístěny tři stroje jednotlivých 
manuálů a v postamentu za varhaníkem je 
umístěn pedálový stroj. Materiál je pozna-
menán dobou vzniku nástroje, kdy nebylo 
možné vyrobit píšťaly z cínu a naši předko-
vé se museli spokojit se zinkem a dřevem. 
Vzdušnice jsou pneumatické. Hrací stůl 

Martin Otýpka 
Nosislav

obsahoval všechny výdobytky, které umož-
novala tehdejší doba a řemeslný um mistrů 
z Krnova. Hudební dispozici navrhnul pro-
fesor Michálek, učitel pozdějšího dómského 
varhaníka profesora Pukla. Krnovská továr-
na na varhany byla pověstná tím, že doká-
zala namačkat obrovský nástroj do poměrně 
malé skříně. Toto šetření místem má i stin-
nou stránku, která dělá problémy v přípa-
dech oprav. 

Naše varhany hrají již 70 let bez větších 
zásahů, jen s drobnou údržbou. A je nutné 
si přiznat, že generální opravu již potřebují. 
Spousta oněch vymožeností hracího stolu 
již nefunguje a přestávají hrát i celé rejstří-
ky. Máme vypracovanou technickou zprávu 
na opravu od odborníků z Krnova. Nástroj 
této velikosti není možné svěřit někomu bez 
zkušeností. Pracujeme i na konkurenčním 

posudku od nezávislé fi rmy. Jediné, co víme 
určitě, že to bude stát hodně peněz. Naši 
otcové je dokázali postavit (ufi nancovat), 
dokážeme je i my opravit?

Na závěr pár čísel: Z důvodu stavby nových 
varhan byl v padesátých letech rozšířen kůr, 
což znamenalo náklady navíc. Dva architek-
tonické návrhy + jednání s památkáři 9.400 
korun. Správní poplatek ONV 100 korun, 
duté cihly od MNV zdarma. Rozšíření kůru 
stálo 62.346,50 korun. Cena varhan: první 
faktura. 2. dubna 1951, zaplaceno 997.755 
korun; druhá faktura: 6. 10. 1951, zaplaceno 
168.770 korun. Dále bylo spoustu vedlej-
ších výdajů, jako doprava z hrušovanského 
nádraží a podobně. Úřední kolaudátor pan 
Havlík si vzal 10.513 Kčs. Dispozice varhan, 
prof. Michalek: 10.000 Kčs. 

Detail na pedálovou klávesnici u hracího stolu / foto: M. Moudrá

pokračování na další straně >>



Vidět radost v očích svých blízkých ať je naším dárkem letošních Vánoc, vzkazuje 
židlochovický farář Paweł Cebula

Drazí občané, bratři a sestry! 
„Štědrý večer, tento tajemný svátek, večer, 

divoplodné noci‘, jak nazval jej starší náš bás-
ník, jeden z našich největších (Erben), vkládá 
mně do úst i dnes, kdy máme za sebou rok 
plný závratných dějin, několik prostých slov, 
jež chtěl bych vám říci od srdce k srdcím.“ 

Takhle začal svůj vánoční projev v roce 
1938 pár měsíců před anexí republiky hit-
lerovskými Němci tehdejší prezident JUDr. 
Emil Hácha. Najít slova povzbuzení pro obča-
ny českých zemí bylo tehdy velkým uměním 
a vnitřní silou ducha. Po mnichovské zradě 
a abdikaci prezidenta Beneše a jeho násled-
ném útěku do Londýna se zdálo, že politic-
ká situace v republice je téměř beznadějná. 
Avšak prezident Hácha se osvědčil jako ten, 
který dokázal odevzdat své srdce českému 

Paweł Cebula
židlochovický farář

národu, věděl, že musí povzbudit smutné a 
těšit plačící, vlít naději do srdcí zklamaných 
a nešťastných, žít evangelijním přikázáním 
lásky. V tomhle viděl i své vlastní poslání a 
vnitřní radost: sloužit a těšit druhé. Proto 
pokračoval: 

„Neznám krásnějšího výroku básnického, 
než je ten, že nic není lepšího pro lidskou 
duši nežli učiniti, aby smutná duše byla méně 
smutná. Míti radost z radosti jiných je jed-
nou z největších lidských radostí.“ 

Dnes, v době hrozné války na Ukrajině, 
energetických problémů a cen spojených 
s putininfl ací a spoustou osobních problémů, 
možná máme stejný pocit jako tehdy občané 
Československé republiky. Jsme vnitřně roz-
bití, smutní, plní obav z toho, co nám přinese 
budoucnost. Co by nám k tomu řekl prezi-
dent Hácha?

„Vědomí bratrské sounáležitosti, které jest 
dnes naším nejmocnějším společným majet-
kem, ukládá naší žijící generaci neúprosnou 

povinnost k celku. Musíme především míti 
na mysli stálý svůj závazek k těm bratřím a 
sestrám, kteří jsou potřební. Tato povinnost 
vyplývá netoliko z národního vědomí, nýbrž 
i z hnutí citového. Dáváme i sami sobě veliký 
dar, když zmírňujeme strádání a tíseň našich 
bratří a sester.“

Mojí milí, v tyto dny, kdy zasedá s námi ke 
stolu Láska, nechť spínají se naše ruce k mod-
litbě za sebe navzájem, ale i za vlast, tak jako 
se kdysi modlíval jeden z našich národních 
kněží Václav Třebízský: „Neopouštěj, Hospo-
dine, národ ten, jehož krev je krví mou a jehož 
tlukot srdce je i mého srdce tlukotem; chraň jej, 
střež a opatruj!“ A každý, kdo může i v dnešní 
těžké době prožívat vánoční večer u domá-
cího krbu v plném kruhu svých nejbližších, 
musí si vážit více než kdy jindy tohoto vzác-
ného štěstí, jakým je druhý člověk. Vidět 
radost v očích svých blízkých ať je naším 
vánočním dárkem.

Hlavní protagonisté koncertu / foto: soukr. archiv
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Na tři krále s hudbou

V sobotu 7. ledna se v 16 hodin uskuteč-
ní v Komunitním centru v Židlochovicích 
Tříkrálový koncert.

Na koncertě vystoupí mladí švýcarští pia-
nisté s českými kořeny a potěší nás klavírní 
hudbou známých autorů. Ve druhé části 
koncertu pak vystoupí židlochovická Farní 
kapela, která nás příjemně naladí vánočními 
písněmi.

Celé setkání bude mít vánoční atmosféru 
a bude tak možnost se zahřát i vánočním 
svařákem a setkat se s přáteli. Vstupné je 
dobrovolné. 

Všichni jste srdečně zváni.

Kateřina Matýšková
Židlochovice

JAK TO DOKÁZALI V 50. LETECH? 
Každou druhou neděli byla sbírka na 

opravu varhan. Také se chodilo opakovaně 
vybírat po domech ve všech vesnicích patří-
cích k farnosti. Na tuto činnost bylo vydáno 
zvláštní povolení místního národního výbo-
ru, podařilo se prodat staré dvoumanuálové 
varhany na Vyškovsko za 200.000 korun. 
Lidé půjčovali bezúročně. Také byla vzata 
překlenovací půjčka z bankovního domu a 
z konzistoře. Tuto půjčku již postihla nešťast-
ná měnová reforma.

VARHANNÍ SLOVNÍČEK
Manuál: Klaviatura pro hru rukama. Většina varhan má víc než jeden manuál, běžně dva či 
tři, ale existují i gigantické nástroje se sedmi manuály. Každý manuál ovládá samostatný stroj 
(jakoby samostatné varhany, sestavené jen zdánlivě do jednoho nástroje).
Pedál: Klaviatura pro hru nohama. Ovládá samostatný varhanní stroj (pedálový) nebo pomocí 
spojek příslušné tóny v jednotlivých manuálových strojích. 
Rejstřík: Řada píšťal určitého zvukového charakteru, kterou je možno použít samostatně 
nebo v kombinaci s jinými rejstříky pro vytvoření určitého zvuku (barvy, síly) nástroje.
Vzdušnice: Část varhan zajišťující rozvedení vzduchu k jednotlivým píšťalám.
Hrací stůl: Součást varhan, odkud hráč nástroj ovládá..
Postament: Spodní část varhanní skříně – podstavec. Zde jsou umístěny např. měchy, vzdu-
chovody atd.
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Obyčejné vyprávění o obyčejných věcech a jak to kdysi bývávalo

Na co nejraději vzpomínáte z dětství?
To vám hned ukážu... A jedeme jeho 

terénním autem zelené barvy na Žižkov, 
kde zastavíme na kraji ulice Kpt. Rubena  
za Karlovou pekárnou. Narodil jsem se 
tady, v domě naproti rybníku, který tenkrát 
patřil panu Kratochvílovi. Od něj jsem měl 
lístek, že v jeho rybníce můžu chytat ryby. 
Chytali  tam jen staří pánové,  pan Hrbatý, 
pan Křenek, ten měl zelinářství, pan Pich 
– policajt, druhým policajtem byl tehdy  
pan Doležal, ten chodíval  troubit na hony. 
Policejní ředitelství bylo tenkrát na bývalé 
škole, jak je dnes gymnázium. Dřív to byla 
hospodářská škola. Náš dům s hospodář-
skou školou sousedil.  Jeden z mých kama-
rádů se sem chodil učit, jak se sází řepa, jak 
se starat o pole a dobytek.  Na školu chodili 
synci sedláků a také mladá děvčata, aby se 
učila vařit, jak se dělají bramborový placky, 
jak se přebalují batolata a jak se mají starat 
o domácnost a o svého muže.

Popojedeme dál ulicí Brněnská až téměř 
ke koupališti a pan Polák pokračuje: Tady 
byl kdysi náhon a kolem plno stromů. Nad 
náhonem vedla polní cesta do Vojkovic. 
Všechny ty stromy jsem bohužel vykácel já. 
Kácelo se pro Slováky, kteří sem nejdřív jez-
dili stromy porážet ručně, aby z nich vyrá-
běli troky na paření prasat. Z jednoho kusu, 
jak se to tenkrát dělalo, anebo vaničky. Na 
Slovensku v tom zadělávali těsto nebo kou-
pali malé děti.  Když zjistili, že umím moto-
rovkou, tak jsem byl u nich, jak se říká, na-
mazanej na krajíc z obou dvou stran. Dřevo 
jsem pro ně pak kácel já. Škoda toho lesa. 

Jak vypadal Žižkov, když jste  byl malý?
Poslední barák na Žižkově byli Remun-

dovi. Pan Remunda byl malíř. Žižkov tehdá 
končil v ulici Dvořákova. Ulice Kpt. Rubena 
ještě byla. A poslední barák na ní byly sestry 
Lošťákovy, za nima už nebylo nic. Jen pole 
a polní cesta. Za posledním  barákem (dnes 
cca čp. 488/145) byl smrkový les. I ten jsem 
kácel já. Dál už nebylo nic.

Tady byl opravdu les?
Bylo zde 156 velikých silných smrků. Dál 

už byla jen polňačka okolo  náhonu.  Je ško-
da, že to všechno dneska neexistuje, protože 
tím pádem klesla hladina spodní vody. Když 

Milena Moudrá 
redaktorka

se dneska podíváte, kde je Svratka a kde byl 
náhon, tak zjistíte, že  rozdíl je dobrejch metr 
padesát.  Když náhon zrušili, začal tady ten 
spodek  Židlochovic svým způsobem vysy-
chat.  Projevilo se to dokonce i na zámku, 
část  pravého křídla začala sedat. V sedmde-
sátých letech tam pak začali cpát betonové 
injekce, aby to zarazili. 

Budova zámku začala sedat?
Ano. Dodnes je to  vidět... A veze mě 

před hlavní vchod do  zámku, aby mi  uká-
zal konkrétní místo na budově zámku. 
Bohužel ani park to nevydržel. Staré stro-
my nenatáhnou kořeny, a tím pádem začaly 
usychat.  Kdysi zde vedl zámecký kanál, ten 
odtud sváděl velkou vodu. To už dneska taky 
nefunguje.

Vracíme se zpět na Žižkov a zastavíme 
uprostřed ulice Dvořákova. Pan Polák 
vzpomíná, že tady uprostřed stál obrovský 
dub, kde si jako děti hrávali. Vzpomíná  na 
Eduarda Lišku, vedoucího na poště, jejichž 
dům byl na Dvořákově poslední. Další 
barák, který se vůbec tady po dlouhé době 
začal stavět, byl hospodského Tesaře. Nebyla 
větší část ulice Bezručova, nebyla Jirásko-
va. Když mně bylo tak deset roků, začaly se 
stavět činžovní domy na Alšově. Říkalo se 
jim policajtský a důstojnický byty. My jsme 
si tam v těch výkopech hrávali na vojáky a 
četníky. V roce 72 se začalo stavět na Lidické 
a Jiráskově.

Když se tady ty domy stavěly, dostali jsme 
všichni na stavbu elektrické přípojky. Jakmi-

le proběhla kolaudace, tak vám tu přípojku 
zrušili. Všichni měli postavené, přes léto tam 
bydleli, ale neměli elektřinu. No ale Ruda 
Vlašic a my jsme tu elektriku měli, protože 
jsme erbérákům umožnili postavit  jejich 
skříň na  našich zahradách,  tak nás hned 
v zemi napojili. Vedle mě tady bydlel nějakej 
Lemon, ten kolikrát přišel a říkal: Edo, puč 
mně kábl, ať žena může vyprat. Měli všechno 
vybudovaný, ale nic jim nefungovalo. Kotle 
měli, protože kotle byly na dřevo, na uhlí. No 
jo, ale neměli elektriku. A bydleli tak hodně 
dlouho. A představte si, že se udělal výbor, že 
z každého  baráku tady dali tenkrát 50 nebo 
100 korun, takové všimné, aby tu elektriku 
sem dotlačili spíš.

Domy na Jiráskově jsou všechny stavě-
né poměrně stejně. Tenkrát to stavělo OSP 
(Okresní stavební podnik) za 150 tisíc na 
klíč. 

Znovu se ocitáme na Kpt. Rubena u mís-
ta, kde kdysi býval rybník. Zastavujeme.

No, tady byl ten rybník a krásné stromy 
kolem. Všechno jsem bohužel vykácel. 

Proč pokyn stromy vykácet a rybník 
zasypat tenkrát přišel? 

To vyšlo proto, že byl zrušený náhon, a ten 
náhon se z rybníku napájel. Takže potom 
už nebylo jak. Zrušili náhon a zrušili i most 
přes náhon. Za sebou tehdy byly dva mosty, 
přes náhon a přes Svratku. V zámecké kroni-
ce, říkával pan Částka, bylo napsáno, že ten 
rybník vyryli za 68 pracovních dní.

„Narodil jsem se v Židlochovicích na Žižkově, 16. srpna 1945 ve dvě hodiny odpoledne,“ začíná vyprávění o starých Židlocho-
vicích, o rodičích, o honitbě a o životě lesáka pan Eduard Polák. Vzpomíná, že vždycky doma měli koně, krávy a na dvoře pořád 
běhala nějaká srnka. Proto jak sám říká,  není divu, že se z něj stal lesák srdcem i duší. 1. srpna roku 1959 nastoupil na polesí 
v Židlochovicích, myslivost ho doprovázela po celý život. Naše povídání se z větší části točilo především kolem lesa, honů 
a života ve službě na polesí. Pro čtenáře Zpravodaje jsem ale dnes vybrala vzpomínání na dřívější Židlochovice, jak vypadaly 
a jak se v nich žilo.

Detail na kmen velkého topolu u rybníka na Žižkově / foto: soukr. archiv

pokračování na další straně >>



Škoda je ho. Bylo to krásné místo. Měl 
jsem k rybníku z domu blízko. Byl jsem tam 
pořád.

Rybník byl krásně oplocený, z dnešní ulice 
Kpt. Rubena byla široká vstupní brána. Na 
druhé straně  taky. Za rybníkem byly kaju-
ty na převlíkání.  Za mě tam ještě stály, ale 
už je nikdo nepoužíval. Že se  v nich převlí-
kalo,  říkala maminka. Statek Židlochovice 
z rybníka udělal kačárnu, pak z toho už byla 
taková smradlavá voda  a už se tam koupat 
nedalo. Pamatuji si, že zde stál veliký topol, 
navrchu byl refl ektor, a tak jsme klidně 
i o půlnoci bruslili.

Pamatujete si někdy zamrzlou řeku?
Ano, pamatuju. Na zamrzlé Cezavě jsme 

usekli kru a prostředek Svratky byl volný, tak 
jsme až po Šlachtu jeli (cca v místě dnešní 
lávky). A když jsme se rozlomili a namočili, 
tak jsme se u pana Kleina v obchodě sušili. 
To byl pekař na náměstí.

Jsme u zámku. Vzpomenete si, když jste 
býval kluk, jak jste zámek vnímal? Co v té 
době na zámku bylo?

Navrchu bylo židlochovické muzeum, pak 
ho  přesunuli do Ivančic. Půda kolem zám-
ku byla mnohem níž. Třeba jak je pomník 
(Masarykův kámen), tak za ním byl bazén. 
Je tam dodneška. Je ale zasypaný. Pamatuji 
si, že mi sahal tak nějak po prsa. To zname-
ná, že tam mohl být tak metr dvacet vody. 
Uprostřed byla fontána, z které šplíchala 
voda. Zahradníkem byl nějaký pan Fisher, 
který měl pod sebou dvanáct lidí. Chodníč-
ky byly vysypaný bílou vápennou drtí, no a 
každé jaro kočí s pluhem ty kraje podorával 
a  udělal ryncálek, aby mohla odtékat voda a  
chodníky byly pořád čisté a suché. 

Nebyla tam žádná zvěř. Jen se říká, že za 
Hitlera tam byli daňci, protože na zámku 
kdysi žilo nějaké gestapo.

Za mě tady byly květiny, na louce rostly 
kopretiny. Byly tu okrasné keře, tisy, rodo-
dendrony. Zámecká zahrada vypadala jinak, 

záhony jahod, růží, mohla jste si tady nechat 
udělat svatební kytici, věnec na pohřeb... 
A na podzim chodily děti do parku sbírat 
žaludy a kaštany a pan Fisher to vykupoval.

Jedeme od zámku dál po silnici Nádražní 
ulicí směrem z města. Ocitáme se zhruba 
u fotbalového hřiště, kde přejíždíme nepa-
trný mostek. Řidič ho běžně nevnímá.

Pod námi je obrovský klenutý sklep, je udě-
laný z lomového kamene. Tudy tekla voda ze 
zámeckého kanálu dál až do lesa.  Tam se 
to stočilo a pokračovalo až do říčky Šatavy. 
Dneska, kdyby přišla velká voda, tak tady 
bude přehrada. Voda už nemá kam odtéct. 
Protože kolem parku je betonová zeď.

Na konci obce u Adosy zabočíme dopra-
va, dostaneme se až ke kolejím a zastavíme 
u schůdků do zámeckého parku. 

Tady byla brána do parku, byl tady taky 
most. Místo brány jsou tu jen schůdky přes 
plot a z celého mostu zůstala  jen roura, kte-
rou můžete vidět i teď. Původně hluboký 
kanál se stáčel a šel přes Osevu rovnou durch 
k tomu mostku, o kterém jsem mluvil. A ten 
mostek, když se pod něho půjdete podívat, je 
udělaný z lomového kamene. Tady v parku 
v tom kanále jsme se kdysi jako děti koupá-
vali.

Náhon, to všechno souviselo i s vodním 
kanálkem okolo zámecké zahrady? 

Ano. Na cestě do Hrušovan bývaly kdy-
si dva mostky, pod kterýma byly propusti. 
Teď je tam jen jedna. Voda z náhonu, když 
to tam proteklo, tekla pod těma mostama 
hlubokou příkopou až do zámku. Dneska 
je všechno zrušené. Do kanálu už teď žád-
ná voda nedoteče. Je sucho. Stromů v parku 
je poskromnu, oproti tomu, co tady bylo za 
mých mladých let. 

V době, kdy jsem tady pracoval jako 
vedoucí pracovník,  nějakých 20–25 let, bylo 
tady až 40 kusů jelenů. Lidem ale zvěř vadila, 
začali vylepovat  plakáty, že  mufl oni sežerou 

park. Byla to pravda. 
Okolo po poli proběhne zajíc… Pan Po-

lák reaguje slovy: 
Toho zajíce si můžete vyfotit. To když 

dneska vyjedete kousek za Johanesburg do 
přírody, potkáte tam více slonů, jak tady 
u nás těch zajíců. Zvěře ubylo.

Proč se náhon zrušil?
Nevím. To byl náhon na mlýn.

Pamatujete si ještě mlýn za doby, kdy 
mlel obilí?

Ano. Mlel obilí a taky dělal elektriku pro 
celý Žižkov. Když po válce byla často elek-
trika vypnutá, tak přišli kluci do školy a řekli 
panu učiteli Sedláčkovi, nebo jsme měli Moj-
míra Svobody: Pane učiteli, já jsem nemohl 
napsat úlohu, bylo vypnuto. A učitel Sedlá-
ček říkal: Poláku, nelži, ty seš na Žižkově a 
mlýn svítil, takže svítils i ty. Nedalo se s tím 
nic dělat. Byla to pravda. Žižkov díky mlýnu 
svítil vždycky.

Dnes mě vozíte terénním autem, je zjev-
né, že je vhodné na ježdění do lesa. Trávil 
jste v lese hodně času?

Podle toho, jak se to vezme. Otec byl za 
války odvedený do Německa k fi rmě Sie-
mens, tam pracoval. Tato zkušenost ho 
ovlivnila tak negativně, že po návratu vstou-
pil k bolševikům. Bohužel. Pak přišel na 
to, že není  pravda, co bolševik říká, a v 54. 
roce pověstnou červenou knížku odevzdal. 
Následky se dostavily okamžitě. Ve škole si 
mě zavolal nějaký ředitel Roubý a řekl: Edu-
arde, ty nedělej myslivost, ty nikdy nebudeš 
mít lovecký lístek, protože nikdy nebudeš 
mít fl intu. Načež nějaký Ing. Háb řekl: To 
nevadí, může dělat voborníka (pozn. red.: 
oborník se stará v oboře o zvěř), rybářství, 
včelařství. Tak jsem to udělal všechno, ako-
rát, že tu fl intu jsem opravdu nikdy neměl...   
Ale o tom už zase někdy příště.
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Zahájení adventu v keramické dílně

Sdružení Židlochovice zahájilo advent ve čtvrtek 24. listopadu 
tradiční akcí „Den otevřených dveří v keramické dílně“. Ihned po 
otevření se dílna zaplnila dětmi, jejich rodiči a příznivci řemeslné-
ho umění. Příjemnou atmosféru dotvářel nazdobený stromeček, 
vánoční cukroví, vůně svařeného vína a krásné vánoční písničky 
v podání Mgr. Tomáše Šenkyříka s doprovodem.

Přítomní návštěvníci si mohli prohlédnout výrobky vyrobené 
malými i velkými keramiky a podpořit keramickou dílnu zakou-
pením nějakého výrobku.

Výstavu doplnili i drobní prodejci, kteří nabízeli keramiku, ušité 
věci, přáníčka, vánoční vazby, med a přírodní produkty.

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

Vánoční atmosféru v dílně vytváří i hudební vystoupení / foto: P. Válek
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Táborová skupina Rendy se ohlíží za podzimem: Dýňová sobota

Účelem akce bylo vzít rodinu, známé i děti 
a na chvíli se společně s nimi zastavit nad 
krásami podzimu a užít si společný pohodo-
vý den. Za dobrovolné vstupné mohli účast-
níci ochutnat jak slané, tak sladké pokrmy 
z dýně. Samozřejmě nebylo to jen o ochut-
návání, ale také o soutěžení. Lidé mohli při-
nést své vlastní dýňové dobroty a zúčastnit 
se soutěže o nejlepší pokrm. Na místě tedy 
díky těmto nadšencům bylo k ochutnání vel-
ké množství pomazánek, koláčů, zákusků, 

Jaroslava Kubíčková
Táborová skupina Rendy

rolád, štrúdlů, marmelád a mnoho dalšího.
Nechyběla ani všemi oblíbená dýňová 

polévka či dýňové bramboráčky. K poseze-
ní byla k dispozici káva, svařák, čaj a také 
točené pivo, které zajistil pan Lukáš Cekl 
z Občerstvení na hřišti.

Pro děti byl připraven zábavný program, 
kde si mohly vydlabat dýni nebo si vytvořit 
výrobky s podzimní tematikou. Také si moh-
ly nechat nakreslit něco pěkného na obličej.

Celá rodina se pak mohla vyfotit ve foto-
koutku, kde jim fotogra] y pořídily blázni-
vou halloweenskou fotku.

Doufáme, že se v příštím roce sejdeme zas 
v hojném počtu.

Podzimní posezení s názvem Dýňová sobota si pro vás připravila Táborová skupina Rendy. Akce se uskutečnila 22. října 
v Komunitním centru a jejím cílem bylo připomenutí krásné podzimní atmosféry. Celý den byl o jedné lahodné podzimní plo-
dině, kterou má snad každý rád – a to o dýni. Charakteristická barva dýně je krásnou ukázkou nádherné barevnosti podzimu, 
a právě proto dominovala jako hlavní přísada do připravených pokrmů, které byly na místě k ochutnání.

Výprava skautek k památníku Ivančena / foto: od P. Bayerová

Oddíl Vlaštovek na cestách:
Kamenná mohyla Ivančena, památník s hlubokým příběhem

Tragédie tohoto místa se odehrála v posled-
ních dnech před koncem druhé světové války. 
V polské části Těšínska utvořili junáci takzva-
nou Slezskou legii, později přejmenovanou na 
Slezský odboj. Jejím účelem bylo převádění 
českých lidí a vojáků do zahraničí, pomoc se 
zakreslováním pozic německé vojenské tech-
niky a obranných prvků. Spolupracovali taky 
s partyzány a pomáhali jim zajišťovat potra-
viny, oděvy i léky. Pomocí sítě informátorů 
se jim dařilo včas upozorňovat osoby, kterým 
hrozilo nebezpečí ze strany gestapa.

Vzhledem k rozsahu jejich činnosti ke kon-
ci války byla skupina vyzrazena. Následovalo 
rozsáhlé zatýkání, kdy bylo odvedeno asi 50 
odbojářů, kteří byli po výsleších popraveni.

Zhruba rok a půl po této hrůzné akci dones-
li ostravští skauti na úpatí Lysé hory kříž a 
první kameny, aby uctili smrt pěti skautských 
bratrů i ostatních popravených odbojářů. Od 
té doby se na Ivančenu vydávají jednotlivci i 
organizované skupiny, aby přidáním kamín-
ku vyjádřili úctu jejich oběti. Nyní mohyla 
obsahuje úctyhodných 195 metrů krychlo-
vých kamenů, což si můžeme představit jako 
obsah bytu 3+1.

Naše výprava začala 21. října odpoledne, 
kdy jsme vyrazily vlakem směr Frýdek-Mís-

Kateřina Šestáková – Samandra
Junák Židlochovice

tek. Cesta trvala přibližně pět hodin, a tak 
jsme kolem desáté dorazily do skautské klu-
bovny v Lískovci u Frýdku, kde jsme přeno-
covaly. Druhý den ráno jsme hned vyrazily 
autobusem do Malenovic, kde začala naše 
dlouhá cesta na Ivančenu a následně na Lysou 
horu. Počasí bylo typicky podzimní, chvílemi 
déšť, mlha a mokro. Naštěstí jsme se držely 
neofi ciálního jedenáctého skautského zákona 
– skaut je nepromokavý.

Každá z nás si z domu přinesla kamínek, 
jenž jsme následně položily na mohylu na 
Ivančeně, a tím jsme se staly dalšími z mnoha 

poutníků vyjadřujících svůj obdiv nad hrdin-
stvím našich předchůdců.

Z Ivančeny jsme pak vystoupaly na samot-
ný vrchol Lysé hory, nejvyšší bod Moravsko-
slezských Beskyd. Ohřály jsme se na Bezru-
čově chatě a poté se už vydaly na sestup dolů. 
Po našem návratu do skautské klubovny a 
troše odpočinku nás čekal program s aktivi-
tami zaměřenými na spolupráci.

Tato výprava nebyla jen pouhým výletem 
do hor, ale nesla v sobě poselství Ivančeny, 
že je potřeba vzdorovat totalitním režimům 
i všemu zlému.

Dýňové pochutiny na všechny způsoby
foto: T. Kubíček

Zatímco vlaštovky na podzim odlétají na jih, náš židlochovický skautský oddíl Vlaštovek se vydal severovýchodně uctít památ-
ku gestapem popravených skautů a odbojářů. Málokdo zná příběh Ivančeny – kamenné mohyly postavené na počest těmto 
statečným mladým lidem.
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První závod Moravského zimního poháru ve 3D lukostřelbě

V létě jsme zajeli na obhlídku námi zvole-
ného místa, bez které by nebyla možná naše 
zodpovědná příprava závodu a také uvědo-
mění si náročnosti realizace. Do přípravy se 
celý náš realizační tým pustil s velkým nadše-
ním a nasazením. Vše bylo připraveno a my 
jsme doufali v co nejlepší počasí.

V pátek před závodem vyjela část reali-
začního týmu chystat trať. Celý tým, kte-
rému patří velké poděkování, využil svých 
vlastních zkušeností, znalostí a schopnos-
tí z pracovního a sportovního života. Do 
náročného a členitého terénu byla pro pří-
pravu osmadvaceti stanovišť potřeba dobrá 
fyzická kondice a obratnost. Vynášení, sná-
šení, upevňování zvířecích fi gurín dalo všem 
řádně zabrat. Přistoupili jsme k tomu ale jako 
k aklimatizačnímu tréninku a vše v dobré 
náladě, kterou nám dotvářel majitel a kas-
telán zříceniny hradu Templštejn pan Ing. 
David Hamza svým přítomností a zábavným 
povídáním, zvládli. 

Na sobotní závod do prostředí, kde se hry 
stávají skutečností, přijelo 152 lukostřelkyň a 
lukostřelců, kteří se za lehkého deštíku, pod-
trhujícího tu pravou podzimní atmosféru 

Andrea Zelená
Oddíl lukostřelby 

romantického místa, vydali kolem řeky do strání lesa a vzhůru ke zřícenině, aby cestou na 
jednotlivých stanovištích předvedli své výkony. Na stupně vítězů pak vystoupili v kategorii:

Longbow muži: Dalibor Peška, 1. místo
Jezdecký luk muži: Miro Ondrušík, 1. místo
Refl exní luk juniorky: Michaela Nádeníčková, 3. místo
Refl exní luk junioři: Martin Novotný, 2. místo
Refl exní luk veteráni: Jaroslav Wunsch.

Poděkování patří také sponzorům: fi rmě Oknium, masně Flajšinger a M. Černoškovi.

<

<

<

<

<

Podzimní sobotu 22. října pořádala Škola tradiční lukostřelby Židlochovice první závod Moravského zimního poháru ve 3D 
lukostřelbě. Pro tento závod bylo vybráno malebné prostředí na břehu řeky Jihlávky, který je obklopen hlubokými lesy se 
strmými srázy, rychle tekoucími bystřinami a téměř panenskou přírodou – okolí zříceniny hradu Templštejn.

Pláž u řeky, dějiště setkání otužilců / foto: P. Válek

Svratecký skřivan: Setkání otužilců na židlochovické pláži

Říká se, že „na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl 
zmrznout“ – tento den připadá tradičně na 2. února a je spo-
jován s očekáváním jara. Dny se postupně prodlužují a příroda 
sbírá síly k probuzení. Zároveň je to období, kdy mnozí vnímají 
únavu ze zimy a ubývá také možností pro společné setkává-
ní venku. Právě do této etapy jsme se rozhodli přinést trochu 
zábavy a energie – proč nezkusit udělat věci jednou trochu nao-
pak a místo letního posezení na pláži ho uspořádat v únoru? 

Otužilci se mohou zúčastnit závodu – zapíší se na startovní 
listinu a bude jim měřen čas, jak dlouho v chladné vodě vydrží. 
Všichni samozřejmě dostanou odměnu v podobě horkého 
punče nebo svařáku a svačiny. Vítěz pak dostane originální 
dort s tematikou otužilce. Samozřejmě, že publikum je vítáno 
a počítá se s ním – budete si tu moci zakoupit horké nápoje, 
občerstvení a spojit tak nedělní procházku se společenským 
vyžitím. 

Dagmar Kneslová
Židlochovice

Otužování ve studených řekách a jezerech je v poslední době populární způsob, jak posílit imunitu. Proto se město Židlocho-
vice rozhodlo uspořádat recesní soutěž otužilců na pláži u řeky Svratky. V neděli 5. února odpoledne se bude soutěžit o to, kdo 
nejdéle vydrží ponořený do vody. 

Atraktivní prostředí závodu na zřícenině Templštejn / foto: 3D lukostřelba



Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Jošt Lucemburský

Jošt Lucemburský se narodil jako druhé 
dítě, ale první syn moravského markraběte 
Jana Jindřicha, mladšího bratra Karla IV., a 
Markéty Opavské. Byl vychováván jako pří-
padný dědic českého trůnu, protože Karel IV. 

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

měl tehdy jen dcery.
Po smrti svého otce (1375) se Jošt ujal vlády 

nad markrabstvím. Už v osmdesátých letech 
však vypukly na Moravě mezi Joštem a jeho 
mladšími bratry spory o majetek, které vyústi-
ly ve vleklou domácí válku. Za podporu brat-
rance Zikmunda při snaze získat uherský trůn 
obdržel Jošt nakonec Braniborsko, a stal se tak 
jedním z kurfi řtů. Na sklonku svého života, 
roku 1410, byl v kostele sv. Bartoloměje ve 
Frankfurtu nad Mohanem zvolen římským 

králem. Necelé čtyři měsíce poté náhle v Brně 
zemřel a okamžitě se objevily spekulace o jeho 
otrávení. Novodobý průzkum Joštových kos-
terních pozůstatků však násilnou smrt nepro-
kázal.

Výherkyní je paní Urbánková.

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost? Svoji 
odpověď zašli na: memehistory@seznam.cz
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OCEŇOVÁNÍ A ODHADY NEMOVITOSTÍ
Ing. Daniel Šrámek

n pro účely úvěrového řízení u bank a spořitelen (hypotéky) n
n pro účely dědického řízení (i pro potřeby notáře) n

n pro účely stanovení prodejní, příp. kupní ceny nemovitosti n
n pro účely vypořádání (SJM, podílové spoluvlastnictví) n

n pro ostatní účely n

telefon: +420 724 374 295
e-mail: dansramek@seznam.cz

www.odhadysramek.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pravidelný úklid domácnosti Židlochovice. Více na: http://uklid-ivancice-brno.zombeek.cz.<

inzerce



Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Lars Kepler: Pavouk

Dokonale promyšlené, napínavé, akční, děsivé, místy i odporné, ale báječ-
né čtení. To je Pavouk, nová detektivka z pera manželské dvojice píšící pod 
pseudonymem Lars Kepler.

rubriku zpracovává: Eva Procházková, knihovnice

Kulturní a společenské akce v prosinci 2022

1. 12. – 28. 2. | PRODEJNÍ VÝSTAVA: 
ENKAUSTIKA NEJEN V OBRAZECH
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice

10. 12., 13:30 | TURNAJ V TROJKOVÉM 
MARIÁŠI
místo, pořádá: Pohostinství u Ka] ů

10. 12., 17:00 | ADVENTNÍ KONCERT:
MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Městské kulturní středisko

13. 12., 18:00 | ADVENT: OBCHŮZKA LUCEK
místo: město Židlochovice
pořádá: KANAVA

14. 12., 18:00 | PŘEDNÁŠKA: SOPKY KANÁR-
SKÝCH OSTROVŮ
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice

17. 12., 8:00–13:00 | ADVENT: VÁNOČNÍ 
ŘEMESLNÝ JARMARK
místo: náměstí Míru
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů

19. 12., 18:00 | ADVENTNÍ KONCERT: 
DECHOVÉHÝ ORCHESTR ZUŠ
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Základní umělecká škola

23. 12., 17:00 | ADVENT: BETLÉMSKÉ SVĚTLO
místo: nádvoří Komunitního centra
pořádá: Skauti Židlochovice

24. 12., 15:30 | ADVENT: DĚTSKÁ PŮLNOČNÍ 
MŠE SVATÁ S KOLEDAMI
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Farnost Židlochovice

24. 12., 15:30 | ADVENT: BETLÉMSKÉ SVĚTLO
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Skauti Židlochovice

26. 12., 9:00 | ŠTĚPÁNSKÁ VÝSTAVA VÍN
místo: klubovna zahrádkářů
pořádá: Český zahrádkářský svaz

PŘIPRAVUJEME V LEDNU A ÚNORU: 
7. 1. | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
místo: město Židlochovice
pořádá: Základní škola Židlochovice

7. 1., 16:00 | TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

4. 2., 20:00 | HASIČSKÝ PLES
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů

5. 2. | SVRATECKÝ SKŘIVAN
místo: náplavka u Svratky
pořádá: Městské kulturní středisko
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Nové knihy

pokračování na straně 14 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
SPARKS – Přání, HANNAH 
– Čtyři vichry, PROBST 
– Italské léto

Společenské romány
CORREA – Německá dívka, 
ZGUSTOVÁ – Potmě jsme 
se viděli lépe, FALDBAK-
KEN – Je nás pět

Psychologické romány
BOLAVÁ – Vypravěč, 
BROWN – Ztraceni v divo-
čině, HARASIMOVÁ – Slovo 
proti slovu

Historické romány
ERSKINE – Spřádači snů, 
ČERNÁ – Dvě Markéty, 
JENOFF – Žena s modrou 
hvězdou

Humoristické romány
BOČEK – Aristokratka pod 
palbou lásky, GRESTEN-
BERGEROVÁ – Na divokém 
venkově, DEVÁTÁ – Ger-
bešín a hezouni

Romány českých
a slovenských autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ 
– Manželky po letech, 
DVOŘÁKOVÁ – Zahrada, 
HAPLOVÁ – Únikové cesty

Detektivní romány
a thrillery
ŠMEHLÍK – Šelma, COOPER 
– Co odhalí bouře, KEPLER 
– Pavouk

Fantasy a sci-fi  romány
ABERCROMBIE – Půl války

Životopisy
a autobiografi cké
příběhy
PETERS – Dirigentka, 
KREJČÍK – Nadělení, EVANS 
– Sametový domov, 

Komiks
ŠINKOVSKÝ – Rozděl-ení

Naučná literatura
KOWALIK – Hrdinové 
z Osvětimi, VOJTKO – Vzta-
hy a pasti, BETINCOVÁ 
– Alpský přelet

V následujícím roce 2023 nebude vydán
stolní kalendář města Židlochovice.

Příští číslo Zpravodaje vyjde
v únoru jako dvojčíslo leden/únor. 



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Matrix LED světlomety, aerodynamické kryty kol a vůbec 
poprvé u modelu KAROQ zadní světla s animovanými ukazateli 
směru jízdy a uvítacím efektem. Zavazadlový prostor se sedadly 
Variofl ex se může pochlubit velikostí 588 litrů.

Nová ŠKODA KAROQ

Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

AGROTEC a. s. 
Chrlická 1153
664 42 Modřice
Tel.: 548 133 810
www.agrotecauto.cz

638 900 Kč

SKLADEM

Tomáš ŠUBARDA
Tel.: 727 857 060
  subarda@agrotec.cz

Dan MIKLÍK
Tel.: 602 538 402
 !miklik@agrotec.cz

Tomáš ŠUBARDA
prodejce vozů ŠKODA
E: subarda@agrotec.cz
M: +420 727 857 060

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

vždy čtvrtek 9:00 - 11:00

» vyřízení registrace u ZP MV ČR 
» přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště 
» zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
» přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence 
» informace o smluvních zdravotnických zařízeních 
» přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

Služby mobilního pracoviště:

26.1. I 23.2. I 30.3. I 27.4. I 25.5. I 29.6.

Židlochovice
Coufalíkovo nám. 78 I budova Ortopedie v Columna centru

Nové klienty rádi uvítáme 
do 31.3.2023,
stávajícím děkujeme
za přízeň v roce 2022.
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KříŽidle Vítka Funka:
Nositelé Nobelovy ceny

TAJENKA: Prvním nositelem Nobelovy ceny za literaturu v poválečném Rakousku je žena, která svý-
mi tématy vyvolává velkou kontroverzi u konzervativně smýšlející části země. Např. v autobiogra-
fi ckém románu Pianistin patří mezi motivy závislost na matce, deviace, ubližování, absurditu apod.

(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Návštěvníci

autorka kresby: Kateřina Dratvová, 14 let

pozvánka

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
BRAUN – Vítej na farmě, 
POSPÍŠILOVÁ – Na dvoře, 
FLAMINI – Lvíček Leo

Básničky a říkadla
PASTORKOVÁ – Veršovaná 
abeceda

Pohádky
DAVOUZE – Pohádky 
pro deštivé prázdniny, 
NAVRÁTILOVÁ – Malované 
logopedické pohádky

Pohádkové příběhy
HORÁČEK – Modrý tučňák, 
KROLUPPEROVÁ – Zimní 
tulipán, HUDÁČKOVÁ

Příběhy o dětech
BURDOVÁ – Klárka a vodicí 
pes Daisy, KRAVÁČKOVÁ 
– Ondra a kouzelný obraz,
PEROUTKOVÁ – Isabela a 
bílé mraky

Humorné příběhy
NEUBAUEROVÁ – Vtipy 
pro děti: Srandičky kočičí 
partičky, NEUBAUEROVÁ 
– Vtipy pro děti 6

Dobrodružné
a detektivní příběhy
BŘEZINOVÁ – Úder torná-
da, VÁLKOVÁ – Francouz-
ská revoluce, VALENTOVÁ 
– Meteorit z Mušlovky

Fantasy a sci-fi  příběhy
MAAS – Půlměsíční světlo 
2: Rod nebes a dechu, 
BRANDT – Soví kouzlo 2: 
Záchrana stříbrné tlapky

Dívčí romány
MUELLER – Zachráněné 
štěstí, HOSSFELD – Líza a 
spol: Záhadný jezdec

Komiksy
BROSGOL – Buď připra-
vena, HAVELKA – Krásné 
příběhy Čtyřlístku

Naučná literatura
NAVRÁTILOVÁ GARGULÁ-
KOVÁ – Svět je plný čísel, 
SEKANINOVÁ – Neza-
pomenutelné sportovní 
události

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

Máte rádi příběh Malého prince? 
Vydejte se na zajímavou výstavu do Moravského zemského muzea

Ve spolupráci multimediální umělkyně Elišky Podzimkové a Morav-
ského zemského muzea vznikla interaktivní výstava Malý princ Elišky 
Podzimkové. Unikátním spojením dokonale zvládnutého kreslířského 
řemesla, fotografi e, moderních technologií a nespoutané představi-
vosti byl vytvořen tajemný intimní prostor, který umožní návštěvníkům 
ponořit se do hlubin vlastní fantazie a odnést si krásný zážitek. 
Výstavu doprovází i menší výstava umělecké sklářky Alice Dostálové.

16. 11. – 5. 3. 
Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, Brno

Křestní jméno palestinského vůdce Arafata,
nositele Nobelovy ceny míru
Řeholní sestra a humanitární pracovnice: Matka…
Polská chemička, objevitelka prvku radium
Český spisovatel, poetista, oceněný roku 1984
Geniální fyzik, autor teorie relativity
První československý nositel Nobelovy ceny
za chemii z roku 1959
Irský absurdní dramatik (dílo Čekání na Godota)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Rozsvěcování vánočního stromu, malá dílna s TS Rendy / foto: M. Moudrá

Peklo pod radnicí, u Váhy hříšníků / Z. ŠebestaPeklo pod radnicí / L. Betášová

Výstava vláčků se těšila vysoké návštěvnosti / foto: M. Moudrá

Mikulášova posádka na koňském voze / foto: M.MoudráSv. Mikuláš naděluje / foto: M. Moudrá

Listování, večer plný smíchu v sále Kom. centra / foto: M. Moudrá
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Babské rady, pořad ČRo Brno v Židlochovicích / foto: L. Betášová


