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Pane starosto, v poslední době jsou smě-
rem na Brno na denním pořádku zácpy. Je 
naděje, že v dohledné době dojde ke zlep-
šení?

Jak čtenáři asi vědí, jedná se o důsledek 
oprav probíhajících v Blučině a na dálničním 
přivaděči. Práce mají být ukončeny do víken-
du 26. listopadu. Shodou okolností se jedná 
o víkend, ve kterém v Židlochovicích pro-
běhne již třetí ročník Pochodu rakouských 
čertů. I když je to možná překvapivé, jsme 
vlastně rádi, že o tomto víkendu ještě bude 
Blučina zavřená, neboť zkušenosti z minu-
lých let nám ukazují, že největší dopravní 
problémy vznikaly právě na křižovatce Žid-

Jan Vitula: Dáváme nahlédnout do tradic našeho rakouského souseda

lochovice–Blučina–Vojkovice. A tak doufá-
me, že letos bude doprava ze směru od Voj-
kovic plynulá.

Pochod rakouských čertů. Co vlastně 
město od jeho organizování očekává?

Je potřeba říci, že ač se jedná o poněkud 
kontroverzní záležitost, město s ní získalo 
poměrně slušný věhlas. Na řadě míst jsem se 
setkal s tím, že lidé o Židlochovicích věděli 
právě díky pochodu čertů. Očekáváme, že 
stejně jako vloni zavítá do Židlochovic oko-
lo patnácti tisíc lidí. A není to pro město jen 
časově omezená reklama, signalizujeme tím 
také otevřenost vůči návštěvníkům v průbě-
hu celého roku. Zároveň dáváme nahlédnout 
do tradic našeho rakouského souseda. Mys-
lím, že je to pěkný způsob, jak se navzájem 
poznávat a obohacovat.

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Přesto jste se jistě nevyhnuli ani negativ-
ním reakcím. Jaké převažují?

V loňském roce jsme zaregistrovali pou-
ze pár drobností, které souvisely s drobným 
poškozením majetku. Tyto škody město 
samozřejmě vyřešilo na své náklady. Ale 
jinak, jakkoli nemusíte věřit, převažují reak-
ce veskrze pozitivní. Musím říct sám za sebe, 
že si při organizaci Pochodu rakouských čer-
tů cením především spolupráce se Sborem 
dobrovolných hasičů. Celému vedení města 
je jasné, že bez takového partnera bychom 
vůbec nemohli ani uvažovat o organizování 
podniku podobného rozsahu. 

Nábřeží řeky Svratky v barvách podzimu
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Než nastane čas čertovského pochodu, 
máme těsně po oslavách 28. října a sedm-
náctý listopad před námi. Letos asi větší 
oslavy nebyly a nebudou, co ale chystáte 
v následujícím roce, kdy budeme slavit sto 
let od založení republiky? 

Letos jsme opravdu žádné významné akce 
ke svátku vzniku republiky nechystali, ale 
příští rok budou mít všechna podobná výro-
čí zcela speciální slavnostní příchuť. 

Připravujeme udělování čestných občan-
ství našeho města. Ve spolupráci s prof. 
Wendschem chystáme dějinný přehled 
našeho města v přímé souvislosti s daty kon-
čícími osmnáctkou či osmičkou. Obecně 

lze ale říci, že plánujeme podpořit opravdu 
různorodé kulturní aktivity vázané k oslavě 
založení našeho státu.

Je ale na místě se u zmiňovaného výročí na 
chvíli zastavit. Přece jen sto let je v lidském 
životě těžko představitelný čas. Za tuto dobu 
se vystřídalo pět generací, a vzpomeneme-li, 
co všechno se v tomto období událo v naší 
zemi, máme před sebou skutečně pestrou 
paletu událostí a dějinných zvratů. V posled-
ních sto letech jsme například měli možnost 

žít svobodně jen po podivuhodně krátké úse-
ky. Mnoho našich spoluobčanů bylo vězně-
no a vlastně málokterá rodina nebyla nesvo-
bodou minulých režimů zasažena. O to víc 
je potřeba si uplynulých sto let připomínat, 
radovat se, ale také nezapomínat. A v našem 
městě, tak pevně svázaném s osobností T. G. 
Masaryka, to jistě půjde snáz a přirozeněji 
než jinde…

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, ve středu 29. listopadu od 18 hodin 
v restauraci Za komínem. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

Aby každý ptáček našel na jaře svůj domeček… / foto: M. Máca

Vysazování mladých stromů nám nečiní žádný problém / foto: M. Moudrá 

Pro ptáčky to dělám rád, ale sám tam ještě nevylezu / foto: M. Máca 

Sázíme jilmy, třešně, lípy, habry a javory / foto: M. Moudrá 

Tísňová tlačítka přinášejí seniorům potřebný pocit klidu a bezpečí

Bc. Lenka Brázdová
Pečovatelská služba Židlochovice

jako hodinky, můžete je mít na ruce nebo 
zavěšené na krku. Jednoduchým zmáčknu-
tím tlačítka vyšlete signál strážníkům měst-
ské policie, a tím si přivoláte jejich pomoc. 
Městská policie má nepřetržitý provoz.  
Strážník městské policie přijede během krát-

V minulosti se nám podařilo získat peníze 
na pořízení tísňových tlačítek. Tlačítka byla 
nabídnuta osamělým občanům, kteří mají 
zdravotní nebo pohybové problémy. Jedno 
z tlačítek bylo umístěno do Domu s pečo-
vatelskou službou pro potřebu zdejších oby-
vatel. Jedná se o malé zařízení, které vypadá 

ké doby a pomůže, popřípadě zavolá další 
záchranné složky. Tlačítka se nám v minu-
losti již několikrát osvědčila. Pokusíme se 
získat další projekt na pořízení nových tlačí-
tek a mohli bychom tak zajistit bezpečí a klid 
dalším občanům Židlochovic.

Kdo z řad seniorů, nebo nemocných občanů, má o tlačítko zájem, může se přihlásit:
na tel. Pečovatelské služby Židlochovice 547 238 578, 604 290 417,
na tel. Městské policie Židlochovice 548 238 215, 604 290 318.

<

<

V hlavní roli opět děti: Záleží nám na tom, v jakém prostředí budeme vyrůstat
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Otázky pro Ing. Jana Vitulu, 
starostu města:

Koupaliště v Židlochovicích 
má za sebou druhou sezónu 
pod správou města. S jakým 
8 nančním rozpočtem se zde 
hospodaří, je provoz rentabil-
ní?

Finální výsledky rozpočtu kou-
paliště se teprve připravují. Z před-
běžných čísel však soudíme, že se 
provozní náklady (energie a mzdy) 
podařilo pokrýt z tržeb. Samot-
ný provoz koupaliště tak vyšel 
na necelého půl milionu korun a 
stejné byly i tržby z areálu. Je jas-
né, že investice většího rozsahu 
se ze vstupného nikdy nepokryjí. 
Pro připomenutí uvádím, že jsme 
v letošním roce provedli celkovou 
rekonstrukci dětského brouzdališ-
tě v ceně přes půl milionu korun. 
K opravě jsme přistoupili vzhle-
dem k původnímu velmi špatné-
mu stavu a také poměrně velké 
oblíbenosti tohoto zařízení.

V příštím roce se pak budeme 
snažit získat dotace na rekon-
strukci strojovny, která je již ve 
velmi špatném technickém stavu 
a v provozu ji udržujeme jen díky 
nasazení Lukáše Halušky, který se 
o areál stará. Tato rekonstrukce 
by se pak pozitivně promítla i do 
snížení nákladů na energie. Zda 
však budeme úspěšní, je otázka. 
Přesto bychom areál rádi udrželi, 
neboť máme velmi dobré ohlasy na 
jeho provoz. Není to sice moder-
ní aquapark se všemi lákadly a 
vymoženostmi současné doby, své 
příznivce však má. Vzrostlé stro-
my, zeleň i klidnější provoz bez 
masy lidí oslovují nejen rodiny 
s malými dětmi, ale i plavce, seni-
ory a návštěvníky, kteří upřednost-
ňují klid, stín a bazén pro plavání. 

A dlouhodobější plány?

Vize do budoucna by pak moh-
la být výměna bazénu, více atrakcí 
pro děti, instalace solárních pane-
lů na budovu pro další snížení 
provozních nákladů  a také další 
postupné opravy areálu.

Lidé ze sídliště to budou mít na autobus blíž

Jak jsem se již zmínil v minulém čísle Zpravo-
daje, probíhala v uplynulých měsících v našem 
městě rekonstrukce a výstavba nových chodní-
ků. Její součástí bylo i vybudování nových auto-
busových zastávek na hlavní silnici u sídliště. 
Vzhledem k množícím se dotazům na to, od 
kdy začnou tyto zastávky fungovat a zda se nic 
nemění na provozu stávajícího autobusového 
nádraží, dovoluji si vás touto cestou informovat 
o plánovaném režimu. Počínaje 10. prosincem 

Ing. Jan Vitula
starosta města

letošního roku začnou na zastávkách na síd-
lišti zastavovat autobusy jak ve směru na Brno 
či na Blučinu, tak i autobusy jedoucí z těchto 
směrů, konkrétně se jedná o linky 151, 505 a 
514. Zároveň se ale nic nemění na stávajících 
trasách autobusů. To znamená, že autobusy 
budou i nadále zajíždět na autobusové nádraží 
a poté pokračovat v plánovaném směru, a to až 
do zahájení výstavby terminálu a rekonstruk-
ce autobusového nádraží. Provoz v průběhu 
rekonstrukce bude upřesněn před zahájením 
stavby. Všem, kteří budou zastávky využívat, 
přeji pohodlné cestování.

Nově zbudované zastávky jsou připraveny k provozu / foto: M. Moudrá 

Budova základní školy na Coufalíkově náměstí je 
prázdná. Co bude dál?

Od září tohoto roku jsou prostory domu na 
Coufalíkově náměstí č. p. 371, kde desítky let 
fungovala školská zařízení, prázdné. Vzdělávací 
aktivity zde fungovaly od roku 1913, kdy byla 
budova postavena. Jedním z hlavních důvodů, 
proč zde výuka skončila, byl neuspokojivý tech-
nický stav budovy. Poslední kontroly ze strany 
hygieny rovněž nebyly příznivé a mimo jiné byly 
také součástí argumentace pro stavbu nového 
školního pavilonu. Často se setkáváme s dotazy, 
co s budovou bude dál? Město v současné době 
neuvažuje o rozsáhlejší rekonstrukci ani o prode-
ji objektu. Zatím jediným konkrétnějším zámě-
rem je využití budovy jako spisovny. To znamená 
uložení velkého množství písemných úředních 
materiálů, které město musí ze zákona desítky let 
archivovat. Nárůst této agendy způsobený zákon-
nou povinností ukládání úředních dokumentů 
je natolik prostorově náročný, že se tento záměr 
v tuto chvíli jeví jako poměrně elegantní řešení.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Opuštěná budova č. p. 371 / foto: M. Moudrá 



Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 6. října 2017
výběr z usnesení
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na pojištění majet-
ku města Židlochovice takto: 1. ČSOB 
pojišťovna a. s., 2. Allianz pojišťovna a. s., 
3. ČPP, a. s.

<

RM ukládá:
prodloužit pojistnou smlouvu s pojišťov-
nou ČSOB a. s.

RM schvaluje:
Individuální dotaci (mikrogrant) pro 
Římskokatolickou farnost Židlochovice, 
dle přílohy, na nákup trampolín pro děti 
na farní zahradu. 

RM 20. října 2017
výběr z usnesení
RM ukládá:

vznést připomínku k návrhu územní-

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

ho plánu Vojkovice: Město Židlochovice 
požaduje zrušit areál koupaliště jako plo-
chu určenou k asanaci a umožnit stávající  
využití areálu s možností údržby stávají-
cích objektů a jejich modernizace (např. 
zateplení objektu, provedení nových 
povrchů bazénů). 

RM jmenuje:
tajemnicí komise ochrany veřejného 
pořádku a prevence kriminality města 
Židlochovice Bc. Martinu Holoubkovou.

<
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Strana Platné hlasy

číslo název volební okrsek 1 volební okrsek 2 celkem

1 Občanská demokratická strana 106 132 238

2 Řád národa – Vlastenecká unie 0 0 0

3 Cesta odpovědné společnosti 0 1 1

4 Česká strana sociálně demokratická 52 60 112

6 Radostné Česko 2 0 2

7 Starostové a nezávislí 33 33 66

8 Komunistická strana Čech a Moravy 75 41 116

9 Strana zelených 16 18 34

10 Rozumní – stop migraci, diktátu EU 6 1 7

12 Strana svobodných občanů 18 31 49

13 Blok proti islamizaci – Obrana domova 1 0 1

14 Občanská demokratická aliance 2 3 5

15 Česká pirátská strana 83 75 158

19 Referendum o Evropské unii 0 0 0

20 TOP 09 89 83 172

21 ANO 2011 243 268 511

22 Dobrá volba 2016 2 3 5

23
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 
Miroslava Sládka

3 0 3

24 Křeťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 37 39 76

25 Česká strana národně sociální 1 0 1

26 Realisté 5 3 8

27 Sportovci 3 9 12

28 Dělnická strana sociální spravedlnosti 1 0 1

29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 136 88 224

30 Strana práv občanů 1 1 2

31 Národ sobě 1 0 1

Dne 20. a 21. října 2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.



Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýn-
ky radí – materiál HZS JMK

Sirény jsou zařízení, jejichž úkolem je co 
nejrychleji varovat obyvatelstvo před hro-
zícím nebo již nastalým nebezpečím. Ale 
znamená každý signál, který slyšíte, poten-
ciální nebezpečí? A u kterého signálu byste 
se měli mít na pozoru?

Slyšíte-li houkat sirénu, jedná se buď 
o zkoušku sirén, kterou hasiči ověřují funkč-
nost systému – zpravidla každou první 
středu v měsíci v poledne (nepřerušova-
ný tón sirény po dobu 140 sekund), nebo 
o požární poplach, který slouží ke svolání 
jednotek požární ochrany (1x přerušený tón 
sirény po dobu 60 sekund). Uslyšíte-li zaznít 
ze sirén tyto signály, v podstatě to pro vás nic 
neznamená. 

Je třeba ale zbystřit, houká-li siréna jinak. 
Který signál vás tedy upozorní, že „se něco 

děje“ a že je třeba rychle se dostat na bez-
pečné místo? 

Takový signál se jmenuje „všeobecná 
výstraha“ a jedná se o jediný varovný signál 
v ČR. Signál může zaznít kdykoli, v kterou-
koli denní i noční dobu. Signál „všeobec-
ná výstraha“ je kolísavý tón po dobu 140 
sekund („vlnovka“) a může zaznít 3x po 
sobě. U „mluvících“ sirén následuje infor-
mace o charakteru ohrožení, např. „nebez-
pečí zátopové vlny“, v každém případě pří-
slušná tísňová informace zazní v nejbližší 
možné době po odeznění signálu zpravidla 
v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy 
policie nebo hasičů nebo také může zaznít 
v televizi a rádiu. 

Co je potřeba dělat po zaznění varovného 
signálu? Zapamatujte si tři základní kroky:

Vyhledat úkryt
Především se okamžitě snažte najít úkryt 
v jakékoli blízké zděné budově. Budova, 

<

do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné 
prostory. Dejte přednost místnostem ve 
středu budovy bez oken. V případě úniku 
chemické látky je lepší schovat se do vyš-
ších podlaží, protože většina těchto látek 
je těžší než vzduch a místo pod úrovní 
terénu by bylo životu nebezpečné. Naopak 
v případě úniku radioaktivní látky je ale 
lepší ukrýt se do sklepa či suterénu. Pozor 
– v případě povodní se do budov neukrý-
vejte! V tomto případě je vhodné vyvýše-
né místo (kopec, úbočí kopce). 
Zodolnit místo ukrytí
Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co 
nejlépe izolovat od okolního prostředí. To 
je důležité zvláště při úniku nebezpečných 
látek. Především zavřete dveře a okna. 
Vypněte větrání a ucpěte ventilační otvo-
ry a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit 
i otvor pod dveřmi do místnosti.

<

Jaký signál vás varuje v případě nebezpečí
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připravuje
Mediální komise

Jak po uplynulých třech letech hodnotí-
te práci zastupitelstva a svoji úlohu v něm? 
Podařilo se vám prosadit některé z vašich 
osobních programů, které jste si před vstu-
pem do této role vytyčil?

Petr Maša
„Za uplynulé 3 roky svého členství v zastu-

pitelstvu města jsem se zúčastnil většiny zase-
dání a dalších jednání týkajících se rozhodo-
vání o budoucnosti Židlochovic. Mnoho sezení 
proběhlo v poklidu. Jednalo se ale také o velmi 
citlivých tématech a důležitých bodech, kdy 
rozhodnout se pro nebo proti vyžadovalo 
prostudování mnoha souvisejících podkladů. 
Udělat si zdravý úsudek o možných varian-
tách výsledků vlastního hlasování kolikrát 
zatížilo moji hlavu. Schvalujeme rozpočet, 
prodeje a nákupy do majetku města, úvěry, 
různé projekty a další zásadní otázky týkají-
cí se různých oblastí našeho města. Svoji roli 
v zastupitelstvu beru velmi vážně a chci, aby 
voliči, díky kterým můžu v zastupitelstvu být, 
byli s vývojem města spokojení.“

JUDr. Ivo Remunda 
„Mým ‚osobním programem‘ byly a jsou 

Židlochovice. Současné zastupitelstvo vní-

mám jako homogenní orgán, ve kterém ‚se 
nepolitikaří‘, což mě velmi těší. Cítím společný 
zájem na rozvoji města.  

Úloha opozičního zastupitele je ze své pod-
staty omezená. Není členem rady, která je 
místní ‚vládou‘. Má roli kontrolní, navrhuje, 
připomínkuje… a samozřejmě o zásadních 
záležitostech na zasedáních zastupitelstva 
hlasuje. Stanovení priorit a cílů je však věcí 
koalice.

Podporuji životaschopné a fungující pro-
jekty, sloužící občanům. Rozhodující je vždy 
zájem města. S tím jsem šel do komunálních 
voleb a toho se držím.“

PhDr. et Mgr. Stanislav Rubáš
„Předně musím konstatovat, že druhá 

otázka je špatně položená, neboť žádné osob-
ní cíle jsme si nedávali, šli jsme do voleb jako 
sdružení nezávislých kandidátů opřených 
o členskou základnu Sdružení občanů za 
zámecké Židlochovice a více méně jsme se 
drželi principů daných stanovami sdružení. 
Naší hlavní motivací pro účast ve volbách bylo 
znemožnit výstavbu polyfunkčního domu 
u zámecké zdi, kultivovat tento prostor i jiné 
prostory ve městě a pokusit se vytvořit ze Žid-
lochovic město příjemné pro život. Nejedná 
se tedy o osobní program, ale o prosazování 
cílů našeho hnutí. Základní záměr se poda-
řilo naplnit a v dohledné době bude zahájena 
i výstavba předzámeckého parku. Co se týče 

hodnocení práce zastupitelstva, myslím si, že 
všichni děláme maximum pro to, aby se naši 
spoluobčané cítili v našem městě bezpečně a 
spokojeně. Já osobně jsem předsedou školské 
komise a také předsedou školské rady ZŠ. 
Mou prioritou je tedy rozvoj židlochovického 
školství. Věřím, že se mi zatím daří pracovat 
v zájmu žáků i jejich rodičů, a rád bych ve 
své práci pokračoval i v budoucnu, pokud nás 
voliči podpoří i v příštích komunálních vol-
bách...“

Ing. Petr Svoboda
„Hezký den, dovolím si odpovědět na obě 

otázky současně. Do komunální politiky jsem 
vstupoval s názorem, že právě na komunální 
úrovni by se nemělo jednat o politické ‚ple-
tichaření‘, ale konstruktivní a přímé řešení 
problémů, oblastí a témat. Zároveň jsem do 
komunální politiky nevstoupil s cílem prosadit 
si osobní nebo oborové zájmy, ale podívat se 
na naše město z pohledu občana, tak abych se 
tu jedním slovem opravdu cítil jako doma, a 
to ve všech oblastech.

Hodnotím-li uplynulé tři roky, musím říci, 
že jsem názor nezměnil a ani jsem nebyl 
nucen ho měnit. Stačí se přijít podívat na 
některé z jednání zastupitelstva města a kaž-
dý občan uvidí, že je konstruktivní, přímé, 
korektní. A věřte mi, že vím, o čem mluvím. 
Děkuji za prostor.“

Hovory Z: Zastupitelstvo

Redakce Zpravodaje připravila pro čtenáře novou rubriku otázek pro židlochovické zastupitele. Úmyslem však není vytvoření prostoru 
pro politickou předvolební kampaň, ale představení činnosti zastupitelstva a osobností, které jsme si my, obyvatelé Židlochovic, zvolili 
jako své zástupce pro jednání v otázkách vývoje našeho města.

>> pokračování na straně 6
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Danuše Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

Školákem ve válečných letech: Vysoká návštěvnost i vzácní hosté

Výstava se konala od 25. září do 6. října 
v sokolovně. Zahájení dodala slavnostní ráz 
přítomnost Mgr. Jana Špringla z Památníku 
Terezín, krátké hudební vystoupení studen-
tek septimy Nely Chalupové a Kláry Langové 
a také účast zájemců o toto téma a o histo-
rii města z řad veřejnosti. V dalších dnech 
začali expozici výstavy v dopoledních hodi-
nách navštěvovat žáci gymnázia a základní 
školy. Pro ně byla výstava především určena. 
Během čtrnácti dní se zde vystřídalo na 800 
žáků. Měli k dispozici pracovní listy, mohli 
si promítnout prezentaci Jana Hroudného 
k panelu o Ing. Dr. Františku Bolelouckém 
anebo vyslechnout krátký výklad.

Ve čtvrtek 28. září přivítali organizátoři 
výstavy v Židlochovicích vzácnou návště-
vu. Expozici si přijel prohlédnout se svou 

manželkou synovec Františka Bolelouckého 
doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Pan 
Boleloucký doprovázený ředitelem školy 
RNDr. Jiřím Kubešem, Janem Hroudným, 
Mgr. Tomášem Dratvou a Mgr. Danuší 
Švarzbergerovou nahlédl i do budovy gym-

názia. Zavzpomínal na některé okamžiky své-
ho dětství, kdy navštívil svého strýce v bývalé 
hospodářské škole v Židlochovicích.

Od 16. října je výstava Školákem ve váleč-
ných letech umístěna na ZŠ v Modřicích.

Danuše Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

Gymnázium Židlochovice se chystá vydat sborník dějepisných prací studentů

Ve sborníku najdete ukázky z prací: Z his-
torie školství a budovy gymnázia v Židlocho-
vicích (Eva Svobodová), František Bolelouc-
ký (Jan Hroudný), Osud československého 
válečného diplomata plk. gšt. Václava Havel-
ského (Valentina Aulisa), Náměstí Míru a 
radnice v Židlochovicích (Jan Hroudný), 
Zámek Židlochovice (Martina Pichová), 
Povodně v Židlochovicích (Ivana Rubešo-
vá), Rajhradský klášter v době totality a jeho 
obnova po roce 1989 (Michaela Mlejnková), 
Bohumil Sixta a ilegální organizace Svobod-
ná garda (Jiří Lukl), Morávka – obyčejní lidé 
nebo hrdinové? (Jana Koždoňová) a Z histo-
rie židovské obce v Dolních Kounicích (Lucie 
Suchánková).

MUDr. Z. Boleloucký (druhý zleva) před návštěvou gymnázia / foto: archiv školy 

Práce z regionálních nebo českých dějin 
píšou žáci na židlochovickém gymnáziu od 
roku 2002. Za patnáct let jich vzniklo kolem 
sto dvaceti. Osmnáct z nich reprezentova-
lo školu ve Středoškolské odborné činnosti, 
všechny postoupily do krajského kola sou-
těže, tři do kola celostátního a podle názoru 
porotců mají mnohdy i úroveň bakalářské 
práce. Pět prací vzniklo pro celostátní kolo 
Dějepisné olympiády a jedna pro Eustory 
(mezinárodní dějepisná soutěž pro studenty 
středních škol, kterou organizuje a ] nancuje 
nadace Körber Foundation, v České repub-
lice ji vyhlašuje Ústav pro soudobé dějiny 
Akademie věd ČR). Bylo by tedy dobré, kdy-
by nezapadly po skončení soutěže nebo po 
splnění úkolu napsat ročníkovou práci. 

Nejde ale jen o zveřejnění úspěšných pra-
cí z regionální historie, jež si mohou hledat 
své čtenáře v židlochovické veřejnosti. Sbor-

ník by mohl posloužit i středoškolákům 
(nejen „dějepiscům“), kteří by chtěli pracovat 
podobným způsobem, jako postupovali jeho 
autoři. Obsahuje totiž i seznam použité lite-
ratury a bibliogra] ckou citaci s poznámkami 
k jednotlivým textům, a ty nevznikly pou-
hou kompilací, ale z velké míry samostatnou 
badatelskou prací. 

Naše gymnázium vydání sborníku zatíží 
v řádech desítek tisíc korun, což není malá 
částka. Pokud by chtěl kdokoli, ] rma nebo 
jednotlivec, na jeho publikování přispět libo-
volnou částkou, může odeslat svůj dar do 
15. listopadu na účet školy. Dárce zveřejníme 
mezi sponzory uvedenými uvnitř publikace.

Dar můžete zaslat na účet školy 
1241590237/0100 s textem: sborník – dar, 
jméno dárce/název = rmy.  Formulář daro-
vací smlouvy najdete na stránkách školy.

Děkujeme.

V těchto dnech připravuje Gymnázium Židlochovice podklady pro  tisk sborníku studentských prací. Obsahem budou podstatné části 
deseti nejlepších prací především z oblasti historie Židlochovic, ale také z dějin daších regionů Moravy.

Jaký signál vás varuje v případě nebezpečí

pokračování ze strany 5 >>

Zjistit informace
Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh 
nebezpečí hrozí. V žádném případě zby-

<

tečně netelefonujte, především ne na tísňo-
vé linky! V případě rozsáhlé mimořádné 
události se vše důležité dozvíte z televize a 
rádia – především z České televize a ČRo 1 
Radiožurnálu, popř. z obecního rozhlasu 

nebo od zasahujících záchranářů. Vždy 
se řiďte pokyny zasahujících záchranářů 
nebo pokyny, které jsou vám sdělovány 
z televize nebo z rádia.
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Ze zprávy o činnosti ZO ČSZ Židlochovice
zpracovala Milena Moudrá

Zahrádkáři oslavili šedesát let od založení svazu

V Židlochovicích se organizované zahrád-
kářství a vinařství datuje do období před 
rokem 1930 a je spojeno se jmény Ing. dr. 
Františka Bolelouckého, JUDr. Jana Čer-
máka a JUDr. Felixe Rudiše, zakladatelů 
meruňkových sadů na Výhoně. Už v roce 
1942 je v Židlochovicích založena pobočka 
Zemského ovocnického spolku moravské-
ho, která přežívá i okupaci a po roce 1945 se 
značně rozvíjí. Vzniká Zahrádkářská, poz-
ději vinařská besídka. Spolek, jehož předse-
dou byl Jaroslav Kouřil a jednatelem Fran-
tišek Hycl, všestranně podporoval pěstování 
vinné révy.

Postupným vývojem pak 22. září 1957 
vzniká Svaz zahrádkářů. Ustavující schůze 
se konala v hostinci U Ka  ̀ ů. Spolek měl 
42 členů a ] nanční hotovost 41 Kč. Prvním 
předsedou byl Jaroslav Kouřil, jednatelem 
Josef Šíma. V činnosti svazu bylo zajišťo-
vání sadbového materiálu a postřikových 
látek, pořádání ukázek řezu ovocných dře-
vin, školení degustátorů vín, pořádání míst-
ních, později okresních výstav květin, ovo-
ce a zeleniny. Každý rok se konal oblíbený 
zahrádkářský ples. Začínají první výstavy 
vín. Každý přinesl svoje vlastní vzorky a po 
anonymním obodování se vzorky na společ-
né zábavě vypily.

Výstavy vín souhrnně:
1958: koná se první výstava vín místních 
vinařů
1959–1960: už jako okresní se výstavy  
konají v Národním domě
výstava se přesouvá do židlochovického 
zámku, kapacita však ale ani tam nestačí

<

<

<

po roce 1962 se výstavy přesouvají do 
sokolovny
1989: sešel se rekordní počet vzorků vín 
(1310)
1994: koná se první vánoční výstava vín 
místních vinařů (sv. Štěpán)
2008: koná se první svěcení mladých vín 
(sv. Martin)
2009: výstava vín je poprvé doplněna vzor-
ky od profesionálních vinařů

Obliba svazu roste a spolkové zázemí 
v hostinci U Ka  ̀ ů se vlivem nárůstu počtu 
členů stává nevyhovujícím. Činnost svazu se 
na čas přesouvá do rodinného domu jedno-
ho z členů, Jaroslava Bezděka. V roce 1968 se 
podaří odkoupit stodolu od manželů Pospí-
šilových v Palackého ulici za částku 8 tisíc 
korun. Od základu zde vzniká zcela nová 
budova, na jejíž výstavbě se podílí celá řada 

<

<

<

<

<

členů Zahrádkářské organizace, v popředí 
s Miroslavem Karpíškem, Milošem Ská-
lou, Eduardem Tribulou a Albínem Šedou. 
Veškerá činnost se stěhuje do nové budovy. 
V roce 1990 je zde zřízena moštárna ovoce, 
která slouží  dodnes. Po roce 2015 probíhají 
v budově nutné rekonstrukce elektroinsta-
lace, sociálního zařízení, mění se okna a  je 
obnovena fasáda. 

K dnešnímu dni má svaz 42 členů a kro-
mě již zmíněných činností se může poch-
lubit vydáním dvou tematických publikací: 
„Židlochovice, brána do vinařského kraje“ a 
„Židlochovické vinařství“, a také podílem na 
natočení CD s názvem „Na břehu řeky Svrat-
ky“. Svaz je držitelem bronzové medaile za 
rozvoj zahrádkářské činnosti, kterou obdržel 
od republikové rady Českého zahrádkářské-
ho svazu.

Zahrádkářské kolonie začínají vznikat s rozvojem zahradnictví a ovocnářství už v 16. a 17. století. Tehdejší zahrádky měly v prvé řadě 
sociální význam, zároveň se do značné míry podílely na zabezpečení obživy. Dnes slouží většinou k odpočinku. Stav zahrádek také 
ovlivňuje kvalitu našeho životního prostředí. O údržbu i další rozvoj zahrádkářství u nás se už šedesát let stará místní Svaz zahrádkářů.

Zakládající členové svazu zahrádkářů / foto: archiv ZO ČSZ 

připravila
Mediální komise

Jaroslav Jelínek vytvořil nové pamětní medaile pro místní zahrádkáře

Dvě výročí z novodobé historie města 
nám svým umělecko-řemeslným umem při-
pomněl příznivce historie města pan Jaro-
slav Jelínek. Jím vytvořené pamětní medai-
le připomínají 60. výročí založení místní 
organizace Českého zahrádkářského svazu 
v našem městě a v předstihu první výstavu 
vín uskutečněnou touto organizací v Židlo-
chovicích.

Jednu stranu medailí tvoří zdařilé vyobra-
zení sochy svatého Urbana, patrona vinařů, 
stojícího před naším kostelem, druhá strana 
vhodně zvoleným písmem s dekorativními 

doplňky informuje o účelu vytvoření obou 
medailí, které obohatí náš archivní fond, za 
což jejich tvůrci děkujeme.

lícová strana obou medailí rub medaile k výstavě rub medaile k výročí



Problematika práce pečujících osob zajímá veřejnost i profesionály

Bc. Lenka Brázdová
Pečovatelská služba Židlochovice

mohou senioři zlepšit svoji situaci pomocí 
sociálních dávek. Po krátké občerstvovací 
přestávce se ve svém příspěvku podělil o své 
zkušenosti s lidmi s Alzheimerovou nemocí 
lektor Zdeněk Choura, který již několik let 
jezdí do našeho města trénovat se seniory 
paměť. Jako poslední promluvila zástupky-
ně organizace Klára pomáhá z. s. na velmi 

Organizace Unie pečujících z. s. nám 
nabídla možnost uspořádat v našem městě 
konferenci na téma problematiky pečujících 
osob. Na základě dohody proběhlo v prv-
ních říjnových dnech na radnici v Židlo-
chovicích zajímavé setkání s názvem „Úskalí 
pečujících“. Ve společnosti asi třiceti zájemců 
o tuto problematiku se sešli pečující z řad 
občanů i profesionálů. Po úvodním předsta-
vení zúčastněných zahájil svou  přednášku 
o životě a problémech rodiny se zdravot-
ně znevýhodněným  dítětem  či dospělým 
PhDr. Lukáš Karnet, předseda jihomoravské 
Organizace pro zdravotně znevýhodněné. 
Poukazoval na to, jaká úskalí přináší sladění 
výchovy zdravého dítěte a dítěte se zdravot-
ním znevýhodněním či jak jsou ovlivněny 
vztahy v rodinách. Další přednáška paní 
Olgy Hubíkové přiblížila nelehké postave-
ní pečujících osob ve společnosti. Částečně 
představila i některé zahraniční vzory, jak se 
starají o pečující osoby v jiných zemích. Prv-
ní blok přednášek uzavřela vedoucí sociální-
ho odboru Mgr. Iva Tycová na téma sociální 
dávky pro seniory a zdravotně znevýhod-
něné. Humornou formou nastínila, jak si 

citlivé téma – jak lidé prožívají úmrtí blízké 
osoby. Myslím si, že celé setkání bylo velmi 
zajímavé a poučné, zúčastnění ještě dlouho 
diskutovali s přednášejícími.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na organizaci konference podíleli, a 
také panu Zdeňkovi Chourovi, který vlastno-
ručně připravil výborné slané pečivo. 

Na břehu řeky před vypuštěním lodičky se světýlkem / foto: P. Kadlec
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Řeku Svratku rozzářila sokolská světýlka

Eva Kadlecová
T.J. Sokol Židlochovice

V neděli 8. října 2017 proběhl v naší jed-
notě v rámci Dne sokolstva Večer sokol-
ských světel. Právě v tento den v roce 1941 
nacisté pozatýkali čelní představitele Soko-
la, zabavili sokolský majetek a organiza-
ci rozpustili. Následovalo další zatýkání, 
mučení a popravování mnohých sokolů.

Společně s dětmi jsme položili kytku 
k památníku u sokolovny, zavzpomínali na 
umučené hrdiny a vydali jsme se k řece, kde 
děti poslaly po proudu zapálenou svíčku na 
vlastnoručně vyrobené lodičce za každého 
popraveného či umučeného sokola. Akce 
byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí více než 
60 dětí a přibližně stejný počet dospělých.

Noc sokolských světel proběhla nejen 
v naší jednotě, ale po celé republice. 

Konference na téma úskalí práce pečujících osob / foto: L. Betášová

PŘESUN KONTEJNERŮ
Upozorňujeme, že došlo ke změně umístění kontejnerů na sklo (barevné i čiré) v ulici Cukrovarská. Nové stanoviště je na ulici Rober-
tově naproti Orlovny. Děkujeme za pochopení.



Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
STEEL – Modrooký chlapec, 
ROBERTS – Láska nikdy 
nerezaví,
SCANLAN – Dar přátelství

Psychologické romány
COOK – Se záští, DELANEY 
– Ta přede mnou, ADAMS 
– Ta druhá, OVERTON 
– Panenka

Společenské romány
LUDWIG – Ginny Napořád, 
CLEAVE – Všem statečným 
se odpouští,
SWATMAN – Než odejdeš

Historické romány
SERNO – Medikus z Heide-
lbergu, REHN – Jantarové 
dědictví, RICH – Benátský 
proces

Romány českých autorů
KATALPA – Doupě,
TÁBORSKÁ – Malinka, 
KLEVISOVÁ – Zmizelá 
v mlze, CIMICKÝ – Kama-
rádi

Detektivní romány
a thrillery
LE CARRÉ – Noční recepční, 
HAUTALA – Šeptající dívka, 
MAY – Hadohlavec, BROWN 
– Pomsta

Fantasy a sci-=  romány
BARDUGO – Šest vran, 
WARD – Přísaha krve, 
WENDIG – Nuly, MASTAI 
– Dnešek není naposled

Literatura faktu
JUNEK – Villa Ada

Pravdivé příběhy
WEISSOVÁ – Diagnóza F50

Životopisy
TAUSSIG – Vlasta Buri-
an: život za smích, ZÍDEK 
– Utajená láska prezidenta 
Masaryka 

Cizojazyčná literatura
GATO – Německy čteme 
zábavně, DE TOMMASO 
– Leggende dell’antica Roma, 
QUINN – � e Ivy Chronicles

pokračování na straně 17 >>

9Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Návrh moderního sportoviště s využitím přilehlých pozemků. Nechybí v něm váš oblíbený sport? Přijďte nám to říct.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Ve městě chybí moderní sportovní areál se zónou pro 
relaxaci, vyhodnotili zástupci fotbalistů a hasičů

Společně s hasiči jste zpracovali návrh pro 
zlepšení podmínek sportování ve městě. Jak 
došlo k této spolupráci? 

„Výhodou malých měst je, že se všichni známe… 
Někde jsme se zmínili, že fotbalisté mají rozsáhlý 
areál, který potřebuje výraznou obnovu, a hasi-
či v daný moment zrovna řešili chybějící prostor 
pro nové výcvikové hřiště a zázemí pro potřeby 
rozrůstající se jednotky. Několikrát jsme se sešli 
k diskusi na toto téma a původní požadavek na 
rekonstrukci chátrajícího zázemí pro fotbal a stav-
bu nové lezecké stěny pro výcvik hasičů se začal 
rozrůstat o další nápady. Přitom jsme vycházeli 
z úvah, co všechno v Židlochovicích máme, a nao-
pak, co nemáme a s ohledem na rozsáhlé přileh-
lé pozemky kolem stávajícího areálu bychom mít 
mohli, co chybí v okolí a o co by nejširší veřejnost 
v oblasti sportovního i společenského vyžití mohla 
mít zájem.“

Podle tohoto návrhu by se v současnos-
ti nevyužitý rozsáhlý prostor u fotbalového 
hřiště mohl proměnit v moderní sportoviště 
s kulturně společenským místem pro setkává-
ní i zónou pro relaxaci. Jaké aktivity váš návrh, 
alespoň v krátkosti, zahrnuje?

„Kromě dovybavení a rekonstrukce stávajícího 
zázemí pro kopanou a výstavbu lezecké stěny se 
zázemím pro IZS jsme do návrhu zapracovali teni-
sové kurty s možností přikrytí nafukovací halou, 
kurty pro plážový volejbal, nohejbal i pétanque, 
dopravní a dětské hřiště, místo k setkávání apod. 
Návrh pamatuje i na jednoduché ubytování, a 
v nejlepším případě bychom si představovali i mís-
to pro relaxaci s vířivkou a saunou.“

Kurty na tenis, plážový volejbal i nohejbal 
přece už ve městě máme. Proč tedy zřizovat 
nové?

„Sportoviště tu jsou, ale každé je někde jinde, 
mnohdy bez zázemí, ve špatném stavu a bez mož-
nosti se občerstvit. Místo pro relaxaci a dostatek 
ubytovacích možností chybí úplně. Nevyužívané 
plochy kolem fotbalového areálu se přímo nabí-
zejí k tomu, abychom to měli všechno pohromadě 
i s dostatečným zázemím.“

Co všechno v návrhu na nové sportoviště je, co 
v něm naopak chybí, co je možná navíc a co byste 
z hlediska sportovních aktivit ve městě přivítali 
právě vy? Přijďte si o tom pohovořit nad prezen-
tací, kterou si pro nás připravili zástupci fotbalo-
vého klubu a členové HZS.

Zveme vás k veřejnému projednávání návrhu 
o možnosti využitelnosti fotbalového areálu a 
přilehlých prostor ve středu 15. 11. v 18 hod do 
sokolovny.

Po mnohaleté stagnaci dětské kopané se fotbalovému klubu v Židlochovicích začíná opět dařit. Se 
zvýšením tréninkové i soutěžní aktivity je však vedení klubu nuceno zabývat se nevyhovujícím záze-
mím. Začíná vznikat návrh rekonstrukce, který s přispěním podnětů členů HZS dostává konkrétní 
vizi moderního sportovního areálu pro aktivní využití volného času všem obyvatelům města. Na 
podrobnosti jsme se zeptali fotbalového trenéra Zdeňka Jurise.
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V parku po zavěšení nových ptačích budek / foto: M. Máca 
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V sobotu 21. října jsme rozvěsili v zámec-
kém parku kolem dvaceti ptačích budek. 
Akce se zúčastnily zejména rodiny s dětmi 
a neodradilo je ani sychravé a místy deštivé 
počasí. Na každého vyšla budka, kterou si 
sám mohl zavěsit a může se tedy těšit na jaro 
a na chvíli, kdy se bude moci podívat, kte-
rý z ptačích druhů příbytek obydlil. Děkuji 
všem, kdo se na akci aktivně podíleli, zvláště 
pak základní škole a Františku Pacasovi za 
sestavení a přípravu budek a Ing. Janu Dovr-
tělovi z Lesního závodu Židlochovice.

Sobotní setkání bylo odstartováním dal-
ších ptačích akcí, které plánujeme na první 
půli příštího roku. Již v lednu a únoru při-
pravujeme dvě přednášky se zvěrolékařem 
a ornitologem MVDr. Pavlem Forejtkem, 
který pohovoří ve dvou setkáních o ptácích 
zpěvných a vodních. Na jarní měsíce chys-
táme kroužkování a pozorování ptactva na 
Výhoně. V květnu se Židlochovice připo-
jí k celoevropskému vítání ptačího zpěvu. 
Pokud budete mít dotaz či jakýkoli námět, 
obraťte se na nás.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V zámeckém parku přibyly nové ptačí budky

Jak jsme ptáčkům nachystali nové bydlení
V sobotu 21. října jsme se rozhodli, že pomůžeme dobré věci, a společně s kamarády jsme 

se zúčastnili zavěšování nových budek v zámeckém parku. Počasí nám moc nepřálo, a tak se 
nám napřed zdálo, že pověsit 25 krásných dřevěných budek nemůžeme zvládnout. Ale nako-
nec jsme popadli žebříky, kladívka a hřebíky a pustili jsme se do práce. Zjistili jsme, že pověsit 
budku na vysoký strom vyžaduje nejen odvahu, ale také nemalou šikovnost. Společně jsme to 
však hravě zvládli. A už se těšíme na jaro, až se do „nových bytů“ nastěhují nájemníci.

Nikol a Marian Heinrichovi

Petr Válek
Klub turistů

Klub turistů na výletě v údolí Chvojnice

Za cíl našeho dalšího výletu jsme si vybrali 
romantické údolí říčky Chvojnice nedaleko 
Kralic nad Oslavou. Počasí nám ukáza-
lo svou kompletní podzimní tvář – začalo 
mlhou, pokračovalo drobným deštěm, aby 
nás nakonec obdařilo posledními paprsky 

babího léta. Za naším cílem jsme vyrazili 
z obce Senorady a pokračovali údolím kolem 
zbytků místní tvrze k Senoradskému mlýnu, 
kde se Chvojnice vlévá do Oslavy. Poté jsme 
pokračovali pod Kraví horou do kaňonu 
Chvojnice hrajícího v tuto roční dobu všemi 
barvami – od zelené  přes žlutou až po rudou. 
Protože již dávno přestalo pršet, mohli jsme 
se v klidu kochat touto nádherou. Klikatící 
se říčka nás nejednou nutila změnit břeh, a 

tak jsme ji nesčetněkrát museli překonávat, 
a to ne vždy po lávce. Někteří z nás využili 
času k hledání i jiných darů přírody a byli 
odměněni nádhernými praváky rostoucími 
v tento pozdní čas. Z květeny nás potěši-
ly ] alové plaménky bramboříků. Cesta nás 
dovedla až k soutoku se Sudickým potokem 
a potom nás již vyvedla k Olšinskému mlýnu 
a do Kralic, kde jsme náš výlet zakončili.

Vyvěšením ptačích budek byla zahájena série několika na sebe navazujících akcí,  jejichž cílem je upevnění vztahu člověka k přírodě, 
poznávání živočichů, kteří zde s námi žijí a objevování kouzel přírody na Výhoně.

Jak správně vyvěsit ptačí budku pro sýkory a další drobné pěvce

Ptačí budky vyvěšujeme na vhodná místa a dbáme přitom na bezpečnost hnízdících ptáků.
Budky vyvěšujeme na podzim, budky vyvětrají a oprší. Některé druhy ptáků si budku vybírají velmi brzo v předjaří a budky vyvěšené 
později mohou ignorovat.
Budky vyvěšujeme v místech výskytu daného druhu, pro kterého jsme budku zhotovili. 
Budky vyvěšujeme ve vzdálenosti alespoň 15 metrů od sebe. Je-li v okolí budky dostatek potravy, může být budek více. Nevhodné je 
umístění více budek stejného typu na jeden strom. Takto umístěné budky by mohli obsadit snad jen koloniálně hnízdící ptáci, kupříkladu 
vrabci.
Pro nejběžnější druhy sýkor obvykle zavěšujeme budku ve výšce 2–3 m. Někdy, z důvodu bezpečí ptáčků, je lépe umístit budky ještě výš.
Rizikem pro ptáky jsou predátoři, hlavně kočky, kuny nebo psi, proto umístění budky důkladně zvážíme. Mladí ptáci při prvním opuštění 
budky ještě zpravidla neumí dobře létat a mohou se stát snadnou kořistí. Taktéž neumísťujeme budky v místech s vysokou frekvencí 
dopravy.
Snažíme se umístit budku vletovým otvorem do volného prostoru, orientace podle světových stran není nutná.
Po ukončení hnízdní sezóny je třeba budku vyčistit od hnízdního materiálu a trusu, případně budku opravit. Jen tak se právě do té vaší 
budky budou opeření nájemníci vracet.

Ing. Jan Dovrtěl, Lesy ČR
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v supermarketech sázejících na masivní rekla-
mu nenajdete. K nám do drogerie přicházejí 
lidé nejen pro zboží, ale i pro informace, rady a 
popovídat si o svých trápeních i radostech.“

Nabídka obchodu je pestrá, najdete zde vše 
od nátěrových hmot, ředidel, postřiků, hnojiv 
pro zahrádkáře, jedů a chemie přes úklidovou 
galanterii až po kompletní drogerii a kosme-
tiku. Nakupující zde dostane radu, jaký pro-
dukt si zvolit dle typu pleti, jaké barvy spolu 
kombinovat, k dispozici je dostatek testerů 
dekorativní kosmetiky a vůní. Samozřejmos-
tí jsou rady nejen ženám, ale i mužům. 

„Přednost dáváme českým výrobkům méně 
propagovaných značek, o to však kvalitnějším 
a šetrnějším k naší pleti, před těmi, u nichž 
zákazník zaplatí především za značku a dra-
hou reklamu. To ale neznamená, že se jich 
zcela straníme. Necháváme na zákazníkovi, 
co upřednostní. Objednat dle individuálního 
přání dokážeme prakticky cokoliv s dodáním 
do 24–72 hodin.“ Prodejna nabízí bezhoto-
vostní platební terminál.

Po celý rok, ale zvláště v předvánočním 
období vyhotoví v drogerii Eva Matulová 
dárkové balíčky podle konkrétního přání 
zákazníka. Ty jsou oblíbenější než hotové 
balíčky od výrobce. Na Vánoce se paní Matu-
lová připravuje už teď a co nevidět spustí pro-
dej ručně foukaných baněk české výroby. 

„Těší nás, že kromě stálých, dříve naroze-
ných zákazníků k nám nachází cestu i nově 
přistěhovaní a mladí lidé, mezi projíždějícími 
máme již mnoho takových, kteří se k nám vra-
cí i ze vzdálenějších lokalit. Věříme, že tomu 
tak bude i nadále a těšíme se na vás!“ 

V roce 1920 byla v dolní části náměstí 
otevřena Kremerova drogerie. Majitelem 
a zakladatelem obchodu s drogistickým 
zbožím byl pan Kremer. Když byl v roce 1929 
dostavěn dům č. p. 147, pan Kremer – děde-
ček současné majitelky domu, paní Michae-
ly Kremerové, do něj s rodinou přestěhoval 
i drogerii, která se v téměř původní podobě 
zachovala dodnes. Byl to obchod zaměřený 
na medicínskou drogerii s vlastní výrobou 
mastí a krémů, prodávaly se v něm byliny, 
léčivé směsi, čaje apod. Jednou ze specialit 
byl „Kremerův prášek“ pro zvýšení přírůstků 
prasat.

Po znárodnění byl obchod provozován 
DG Jihlava, n. p. „V té době byl sortiment roz-
šířen o barvy-laky, malířinu a chemii, což bylo 
jistě ku prospěchu. Původní zařízení prodejny 
stylovým nábytkem bylo však nahrazeno stan-
dardním vybavením socialistického realismu, 
a interiér ztratil na atraktivnosti,“ doplňuje 
současná majitelka obchodu Eva Matulová.

Po roce 1989 byl dům včetně obchodu 
vrácen v restituci synovi původního majite-
le, RNDr. Miloši Kremerovi, který prodejnu 
přenechal v roce 1991 do pronájmu Haně 
Krupičkové. Ta ji provozovala až do konce 
roku 2016, kdy odešla do penze. Pro zacho-
vání tradice bylo po celou dobu ponecháno 
v názvu na štítu prodejny  jméno původního 
majitele (Kremerova drogerie) a s ohledem 
na individuální přístup k zákazníkovi i pul-
tový prodej. „Po celou dobu svého působení  se 

rubriku připravuje
Mediální komise

Obchody a služby ve městě: E–drogerie Eva Matulová
Prodejna se stoletou tradicí a individuálním přístupem

snažíme  reagovat dalším rozšiřováním sorti-
mentu na přání zákazníků a nové trendy doby. 
Například rozmach domácích bazénů přinesl 
široký výběr bazénové chemie…“

Celá devadesátá léta a na počátku milénia 
mívala drogerie tři až čtyři zaměstnance, leč 
v důsledku snížení kupní síly v období roz-
machu super- a hypermarketů bylo třeba 
počet zaměstnanců postupně snížit. Dnes se  
zákazníkům s ochotou věnuje majitelka Eva 
Matulová s kolegyní.

„Cílem naší drogerie s bezmála stoletou tra-
dicí je poskytnout zákazníkovi kvalitní zboží, 
dobře a fundovaně mu poradit, na rozdíl od 
obrovských samoobslužných obchodů, kde jsou 
zákazníci odkázáni sami na sebe. Snažíme se 
mít sortiment tradičního zboží, který většinou 

Firma:
E–drogerie
Eva Matulová

Adresa:
náměstí Míru 147, Židlochovice

Telefon: +420 603 854 902
E-mail: evamatulova@seznam.cz

Nabízené služby:
kosmetika, barvy, laky, chemie

Provozní doba:
pondělí–pátek: 8:00–17:00
sobota: 8:00–11:00

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.
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Majitelka Eva Matulová za pultem / foto: M. Moudrá 

Výloha prodejny / foto: M. Moudrá 



David Laňka
PR agentura – tisková zpráva

Spouští se unikátní seznamka pro handicapované. Nabízí postiženým 
příležitost najít si životního partnera

Praha, 26. září 2017 – V České republice je 
více než jeden milion zdravotně postižených 
osob. Většina z nich řeší nejen překážky sou-
visející s jejich handicapem, ale také vzta-
hové problémy. Právě kvůli jejich postižení 
se jim rozpadají vztahy a nové navazují 
velmi obtížně. Pro ně byl spuštěn unikátní 
seznamovací portál Tvojelaska.cz, který jim 
pomůže najít životního partnera.

Portál Tvojelaska.cz založili manželé 
Kristýna a Jakub Mertlovi, majitelé úspěšné 
seznamovací agentury, a byl ] nančně pod-
pořen z Operačního programu Zaměstna-
nost. Je tedy spolu] nancován z Evropských 
strukturálních fondů. Partnerem projektu 
je Help hand, z. ú. „Protože v naší agentuře 
využíváme unikátní algoritmus, jehož pro-
střednictvím hledáme našim protějškům 
vhodného klienta, rozhodli jsme se jej využí-
vat i při seznamování handicapovaných,“ 
říkají manželé Mertlovi, které k myšlence 
založit seznamovací portál pro lidi s handi-
capem přivedl jeden z jejich klientů – Michal 
Sněhota. 

„Jak jsme v hledání vhodných protějšků 
úspěšní, v případě Michala jsme zjistili, že 
jakmile zmíníme, že má handicap, všichni 
ho automaticky odmítají, jako kdyby pro ně 
vědomí handicapu u protějšku bylo něco na 
překážku,“ vypráví Kristýna Mertlová. „Byl 
to pro mě trochu šok a zároveň výzva něco 
s tím udělat.“ A tak vznikl nápad na sezna-
movací portál Tvojelaska.cz, kde by lidé 
s handicapem mohli za pomoci psychologů 
a vztahových koučů hledat svého životního 
partnera. A protože nejlépe se do potřeb 
svých klientů mohou vcítit ti, kteří se sami 
s nějakým handicapem potýkají, napadlo 
Mertlovi nabídnout právě Michalu Sněhoto-
vi, aby portál Tvojelaska.cz vedl.

„Musím říct, že mě ta nabídka velmi překva-
pila, ale zároveň i potěšila, a bez váhání jsem 
ji přijal,“ vzpomíná Michal Sněhota. Právě 
s jeho velkým přispěním Jakub Mertl upravil 
svůj seznamovací algoritmus tak, aby odrážel 
požadavky a potřeby handicapovaných, aby 
odrážel bariéry, na které postižení při sezna-
mování nejvíce naráží. Základem úspěšného 
seznamování však není jen algoritmus, ale 
především osobní práce s klienty. „Každému 
je věnována individuální péče a potřebná asi-
stence s ohledem na typ postižení. Nabízíme 

jak služby vztahových koučů, kteří klientům 
pomáhají s tím, jak se efektivněji seznamo-
vat, nebo s tím, jak se vyrovnat s odmítnutím, 
ale poskytujeme také poradenství v sexuální 
oblasti,“ vysvětluje Michal Sněhota.

Vedle skutečnosti, že seznamovací portál 
Tvojelaska.cz přináší handicapovaným jedi-
nečnou příležitost najít si životního partnera 
a nebát se, že jeho postižení bude při sezna-
mování překážkou, nabízí ještě jeden bene] t 
– možnost někoho si najít, psát si s ním a 
posléze se osobně seznámit, je pro všechny 
bezplatná.

TvojeLaska.cz je sociální podnik, který 
zaměstnává znevýhodněné osoby a respek-
tuje environmentální principy. Detailní výčet 
bodů, proč je projekt jedinečný, naleznete na 
https://tvojelaska.cz/proc-tvojelaska-cz/.
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Milena Moudrá
Městské kulutrní středisko

Žáci šestých  a devátých tříd  Základní 
školy Židlochovice se zájmem o přírodu 
vysazovali v sychravém podzimním ránu 
16. října třicet mladých stromů. 

Akce se uskutečnila pod patronací nadace 
Sázíme stromy, která  na podobných projek-
tech spolupracuje s ] rmami i dobrovolní-
ky.  Grant na pořízení všech třiceti stromů 
k výsadbě poskytla společnost Patagonia 
z vlastního fondu pro environmentální pro-
gram pro školy. O pár dní později akce pokra-
čovala další výsadbou stromů a 170 keřů. 
Tentokrát se na sázení podíleli dospělí dob-
rovolníci, pracovníci ] rmy, která zároveň 
nové sazenice za] nancovala. Konečnou fází 
obnovy původního větrolamu topolů, jehož 
část byla z důvodu špatného stavu  stromů 
na podzim loňského stromu  vykácena, pro-
běhne v listopadu, kdy bude dosázeno ještě 
dvacet sazenic. Tato nová výsadba třešní, jil-
mů, lip, habrů a javorů odcloní právě vznika-
jící průmyslovou zónu v Židlochovicích na 
kalových polích.  

Celou akci projektově i realizačně zaštiťu-
je Ing. Martin Dratva, zaměstnanec odboru 
investic a místního hospodářství.

Výsadba nových stromů odcloní průmyslovou zónu

Děvčata upevňují mladý stromek k pevné opoře / foto: M. Moudrá 

Žáci s nadšením sázeli a dokázali, že úsilí spojené se zasazením stromků jim nečiní 
žádný problém. Odměnou pro nás všechny budou stromy, které nám poskytnou dostatek 
zeleně, stínu i radosti při pohledu na jejich košaté koruny.

Mgr. Lenka Hanáková, Mgr. Veronika Koschová
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Jana Novotná
Královopolské listy

Studenti, pojďme měnit věci k lepšímu

Tento projekt, ] nancovaný z prostředků 
Erasmus+ a Jihomoravského kraje, pro-
pojuje studenty s osobami s rozhodovací 
pravomocí, místními politiky a úředníky. 
Studenti středních škol ze Židlochovic a 
blízkého okolí se s nimi setkají na zdejší 
radnici a formou tzv. „živé knihy“ se dozví 
jejich osobní příběhy, které je přivedly do 
politiky. Od zkušených lektorů Mezigene-
race z. s. získají informace o tom, jak fun-
gují demokratické procesy, a vyzkouší si je 
v praxi. V rámci týmové práce vyberou spo-
lu s politiky a úředníky konkrétní problém, 
který je v jejich okolí trápí, pomocí mentorů 
následně vypracují společný projekt s cílem 

situaci změnit k lepšímu. Vybrané student-
ské týmy představí své projekty na závěrečné 
konferenci v dubnu příštího roku v Brně. Tři 
nejlepší získají ] nanční příspěvek na jejich 
realizaci.

„Tento projekt jednoznačně podporuji, 
neboť se domnívám, že právě mladá generace 
má dostatek odvahy i zdravé dravosti  některé 
už jen stereotypně fungující věci změnit, jen 
z nedostatku zkušeností neví jak.  Pomůže-li 
se jim, může to budoucí společnosti přinést 
značná pozitiva. Naopak tato společná setká-
ní se studenty mohou odhalit právě potřeby 
mladých, které v běhu pracovní vytíženosti 
politiků i úředníků mohou zůstat neúmyslně 
upozaděny,“ říká Jan Vitula, starosta města, 
který akci podpořil.

Tým projektu Můžeš to změnit!, vedený 
ředitelkou spolku Mgr. Zdeňkou Dubovou, 

pomáhá studentům zorientovat se ve světě 
dospělosti a vlastní odpovědnosti, do něhož 
právě vstupují. Vychází z předpokladu, že 
mladí lidé jsou připraveni měnit věci kolem 
sebe, jen často nevědí jak. Kladou si otázky 
jako Co je to volební právo? Může můj hlas 
něco změnit? Proč mám platit daně? A proč 
je ta silnice v naší ulici už tak dlouho rozbitá? 
Můžu na tom něco změnit? A jak?

Cílem je vzbudit v nich zájem o dění kolem 
a motivovat je k aktivnímu zapojení. Předat 
jim poselství zjevné již v názvu projektu: 
MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!

Projekt vznikl ve spolupráci s partner-
skou organizací EUTIS o. p. s., partnerem je 
i Národní pracovní skupina. Bližší informace 
o projektu s možností přihlášení na workshop 
najdete na www.muzestozmenit.cz.

Spolek Mezigenerace, který usiluje o sbližování generací, uspořádá 21. listopadu od 9 do 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městské-
ho úřadu v Židlochovicích třetí z dvanácti interaktivních workshopů projektu s názvem Můžeš to změnit!.

Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

KUKU FEST poprvé: Nadějné vyhlídky

Kopec hraje barvami, nebe je modré a 
k úplné spokojenosti nám schází už jen klo-
bouky proti slunci. Letos v září vznikl v hla-
vě naší kulturní manažerky Zdenky Mlezi-
vové koncepční projekt, který jsme nazvali 
Očividný KUKU festival v jurtě. Koncept 
festivalu se zaměřil na téma vidění, dívání 
se, rozostření a změny úhlu pohledu (takto 
byly realizovány i doprovodné dílny a hry). 
O přispění na akci jsme požádali v rámci 
mikrograntů město Židlochovice, a protože 
byl projekt schválen, stala se z nápadu sku-
tečnost. V sobotu 14. října odpoledne u jurty 
Přírodní školky Výhonek jsme se mohli těšit 
z vystoupení velmi kvalitních hudebních 
těles (Ústaf Voiceband Brno a Urband) a 
divadelnice Hany Voříškové, která zahrá-
la dvě loutková představení. Festivalu se 
zúčastnilo asi 150 lidí, z toho asi polovina 
dětí. Organizačně zaštítili festival členové 
spolku Výhonek, na realizaci se však podí-

lela celá komunita rodičů a přátel školky 
i širší veřejnosti. Děkujeme všem za krásnou 
a uvolněnou atmosféru na festivale i za milé 
příspěvky k domácímu občerstvení. Akce se 

uskutečnila za podpory města Židlochovi-
ce a JMK. Bylo nám ctí a s nadějí koukáme 
vstříc dalšímu ročníku.

Kapela Urband na Výhoně / foto: Barbora Svobodová

ROZLOŽITELNÉ SÁČKY NA BIOODPAD
Město Židlochovice vám nabízí možnost usnadnění třídění bioodpadu. Obyvatelé sídliště a ti, kdo mají v zápůjčce hnědou popelnici 
na bioodpad, si mohou  zdarma vyzvednout rozložitelné sáčky na bioodpad. Sáčky budou k dispozici na MěÚ, Nádražní 750 u Ing. 
Gabriely Kročilové, kancelář č. 220, nebo na Informačním centru.



Putování po otevřených sklepech v sousední Nosislavi

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Židlochovický vlastivědný spolek

Už popáté uspořádala obec Nosislav dne 
9. září akci Otevřených sklepů v Nosislavi. 
Letos nabídlo svá vína dvanáct vinařů. Ote-
vřeno bylo na deseti místech. Každý rok ros-
te počet návštěvníků. Podle informace hlav-
ní organizátorky, paní Milady Válkové, jich 
bylo letos téměř čtyři sta. Zaznamenali jsme 
i polský jazyk. Sklepy otevíraly v 13 hodin a 
zavřely v 21 hodin. Ale tím akce neskončila. 
Od 20 hodin do brzkých ranních hodin hrála 
kapela k tanci i poslechu na návsi pod hrad-
bami, kde se konala tzv. a� erparty s vínem 
i občerstvením. Ale až do konce naše malá 
skupinka ze Židlochovic nezůstala. Koncent-
rovali jsme se intenzivně na návštěvu jednot-
livých stanic a jejich nabídku.

Tradičně jsme začali ve vinařském dvoře 
vinařství Válka. Burčák, mladé víno, staré 
víno, občerstvení, všechno jako každý rok 
v obvyklé kvalitě. Paní Milada na nás nemě-
la moc času, musela spoustu věcí ještě orga-
nizovat a doladit, ale pan Karel, sklepmistr, 
pobíhal se svým typickým slamákem kolem 
nás.

Nedokážu to přesně říci, ale myslím si, 
že jsme navštívili všech deset lokalit podle 
plánku, který jsme dostali při koupi líst- Jedna ze zastávek vinařského putování – vinařský dvůr u Válků / foto: P. Wendsche

Mgr. Iva Tycová
kronikářka obce Vojkovice

Nový zvon vojkovického kostela sv. Anežka Česká zní v durové tónině

V sobotu 14. října měli vojkovičtí oby-
vatelé možnost před svatohubertskou mší 
zaslechnout souznění nových zvonů z věže 
místního kostela.

V roce 2016 proběhla oprava držáků zvo-
nů a spouštěcího mechanismu. 5. července 
byl brněnským kanovníkem mons. � Lic. 
Václavem Sloukou vysvěcen zvon se jmé-
nem Benedikt Hubert a zaujal místo vedle 
sv. Gotharda. K těmto dvěma zvonům při-
byla v durové tónině ještě sv. Anežka Česká, 
která byla 13. srpna 2017 slavnostně vysvě-
cena panem farářem Mgr. Pawłem Cebulou. 
Po rovných sto letech se tak na věž kostela 
vrátily všechny zvony ze zvonoviny.

16. května 1917 totiž dostala obec naří-
zení, na základě kterého musela odevzdat 
jako válečný šrot všechny zvony z kostela. 
18. června byly sesazeny umíráček z roku 
1801, sv. Florian z roku 1832 a i třetí největší 
zvon o váze 460 kg, který jediný přežil požár 
kostela v roce 1792. Zvony byly rozbity na 
kusy a odevzdány. Tehdy byl zkon] skován 

i školní zvon a elektrické vedení ze školy a 
šesti domů. Válečnému zabavování neunikly 
ani píšťaly z kostelních varhan.

27. března 1918 koupily Vojkovice od ] r-
my Hiller z Brna železný zvon. Až do roku 
1935 to byl jediný zvon na věži. 29. září 1935 
byly slavnostně vysvěceny další dva zvony, a 
sice 150kilový železný umíráček, jehož dár-
cem byla Sophie Scha� erová, a 620 kg těžký 
zvon (sv. Gothard), který za 14 200 korun 
nechali vyrobit manželé Zoufalovi.

Ještě jednou pak Vojkovice přišly o svůj 
zvon. V listopadu 1941 vyšlo v protektorátu 
vládní nařízení o odevzdání všech bronzo-
vých zvonů. Památkový ústav v Praze a jeho 
pobočka v Brně rozdělovala zvony do čtyř 
kategorií, A–D, kde A byly zvony bez větší 
hodnoty, v kategorii D byly nejcennější zvo-
ny, a to jak umělecky, tak i historicky, tyto 
měly být pokud možno zachovány. V únoru 
1942 bylo rozčlenění zvonů dokončeno, zvo-
ny byly po železnici dopraveny do centrál-
ní sběrny v Praze, odtud byly přeloženy na 
nákladní lodě a po Vltavě a Labi odvezeny 
do Německa. Vojkovický zvon měl štěstí, že 
patřil do skupiny C – umělecky a hudebně 
cenný. Sice byl rovněž odvezen do Hambur-

ku, kde skončil na tzv. hřbitově zvonů, a vál-
ku nakonec přežil bez úhony. Trvalo nějakou 
dobu, než byl nalezen, ale poté si pro něj 
Vojkovičtí do Hamburku zajeli a znovu ho 
osadili na kostelní věž. 
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ků a skleniček. Poněvadž jsme znali vinaře 
už z minulých let,  vždy a všude jsme našli 
důvod diskutovat a „] losofovat“, o víně 
pochopitelně.

U sklepa č. 9 pana Jaromíra Kokrhela jsme 
potkali historický průvod místních krojo-
vaných ochotníků doprovázený speciálními 
vozy. „Zkontrolovali“ víno, které se tu krojo-
vaným podává, a udělili vinaři právo prodá-
vat víno pod víchou. Kolem jeho vína, zrají-

cího v sudech na jemných kalech byla dlouhá 
diskuze.

S vinařem, který má malý vinohrad za 
domem (sklep č. 5), jsme se setkali skoro 
na konci putování. Miroslav Štěpnička nás 
překvapil tím, že nás zavedl až dolů do skle-
pa pod rodinným domem. Nestačili jsme 
se divit, když nám ukázal početné „trofeje“ 
z židlochovických výstav v minulosti.

Svatá Anežka před vyzvednutím

do věže kostela / foto: A. Kvasnička



Ukončení cyklistické sezóny proběhlo v Jevišovce na Znojemsku

Dagmar Sedláčková
Cyklistická stezka Brno–Vídeň

Na tři stovky cyklistů se sjelo poslední záři-
jovou sobotu do Jevišovky na Znojemsku, 
aby společně ukončili sezónu na cyklostezce 
Brno–Vídeň. Setkání jim zpříjemnil guláš, 
burčák, pivo i domácí koláče na uvítanou a 
také na osmdesát cen ve slosovatelné anketě.

O program se postaral Dětský folklorní 

soubor Jarabáček ze ZŠ Drnholec a ženy na 
klokaních botách. 

Hvězdnými hosty setkání byli Jan Smo-
lík, legenda československé silniční cyklis-
tiky a vítěz jednoho z nejtěžších závodů na 
světě – Závodu míru z roku 1964, a bývalý 
cyklistický reprezentant a úspěšný trenér 
reprezentace Karel Vávra. Oba jsou úzce 
spjati s Jevišovkou. Pro vzdálené návštěvní-
ky byl k odvozu připraven cyklobus, který je 
k večeru odvezl směrem na Brno.

Nejstarším účastníkem setkání byl tento-
krát 79letý František Novák, který docyklil 
až z Vojkovic na Brněnsku. Cenu pro nej-
mladšího účastníka si odnesly hned tři děti 
ve shodném věku tří let. Zuzanka Puchnaro-
vá a Marcus Veselý z Hrušovan nad Jevišov-
kou a domácí Viktorka Zahrádková.

Nejvzdálenější hosté přijeli z Třebíče. Potě-
šilo hojné zastoupení cyklistů z téměř všech 
obcí na trase a také těch spádových z blízkos-
ti cyklostezky.

15Volný časwww.zidlochovice.cz

Stromy ve městě: Maclura pomifera – maklura oranžová

rubriku připravuje
Ivana Flajšingerová

Listnatý opadavý strom, jehož domovinou 
jsou jižní státy USA. V našich podmínkách 
dorůstá cca 8–10 m. Patří do čeledi moru-
šovníkovitých a je dvoudomá, tj. strom má 
buď pouze samičí, nebo samčí květy. 

Kůra je výrazně brázditá, hnědá, větvičky 
jsou posety trny 5–20 mm dlouhými. Lis-
ty jsou lesklé, voskovité na líci, rub hustě 
chlupatý, délka listu 5–15 cm. Jsou střídavé, 
světle zelené. Květy jsou nenápadné, drobné, 
kvete v květnu–červnu. Samičí květy jsou 
uspořádány do hlávek. Plodenství je kulaté, 
10–15 cm v průměru, vrásčité, po poranění 
z něj vytéká bílá šťáva. Je to teplomilný druh, 
u nás jeho plodenství nedozrává, zůstává 
zelené (ve zralosti žlutooranžové). Pokud 
nedojde k opylení, vyrostlá plodenství neob-
sahují semena.

Vzrostlý exemplář najdete na konci parku 
v centrální části. 

V naší minirubrice bychom vám rádi představili botanické zajímavosti našeho města, a to nejen stromy a keře. Věříme, že se stanou 
novou inspirací při vašich častých toulkách po Židlochovicích.

Detail plodů maklury oranžové / foto: Ivana Flajšingerová

Sladké Židlochovice: Výsledek sbírky Koláč pro hospic

Mgr. Veronika Slezáková
Diecézní charita Brno

Celý výtěžek totiž putuje na koupi zdravot-
ních a kompenzačních pomůcek pro Dům 
léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a Mobilní 
hospic sv. Jana.

Židlochovičtí obyvatelé, náhodní kolem-
jdoucí i plánovaní návštěvníci nám letos 
přispěli sumou 29 598 Kč. Když připočítáme 
i ostatní místa, kde jsme nabízeli sladkou 
odměnu za příspěvek na dobrou věc, celková 
částka se vyšplhala na 140 389 Kč. Oblastní 
charita Rajhrad díky tomu bude moct poří-
dit nové polohovací pomůcky, antidekubit-
ní podložky a další kompenzační pomůcky 

Začátkem října jsme na náměstí v Žid-
lochovicích rozložili červený stan a na stůl 
jsme vyložili koláčky. Tím jsme odstarto-
vali šestnáctý ročník sbírky Koláč pro hos-
pic.

Tradiční sbírková akce slouží jako osvěta 
o potřebě paliativní péče a zároveň pro nás 
znamená významný ] nanční obnos, díky 
kterému můžeme zlepšovat naši činnost. 

nezbytné pro kvalitní a odborně poskytova-
nou péči nevyléčitelně nemocným.

Těší nás také dotazy, které se nejčastěji 
týkaly podmínek přijetí do domu Sv. Luisy 
v Rajhradě, celkově se lidé zajímali také o to, 
v čem vlastně paliativní péče spočívá.

Poděkování patří všem, kteří přispěli 
libovolnou částkou z vlastní kapsy. Děku-
jeme i těm, kteří se zajímali o naše služby 
a organizaci. Díky vám můžeme nepře-
tržitě a náležitě pečovat tam, kde je třeba.                                                                          
web: www.rajhrad.charita.cz



Židlochovický zámek jako vězení: Příběh rakouského podmaršálka Macka

Ing. Lubomír Spáčil
Židlochovický vlastivědný spolek

„Vojáci Velké armády!
Během dvou týdnů jsme uskutečnili jedno 

válečné tažení; co jsme si předsevzali, je spl-
něno: Vyhnali jsme vojsko rakouského domu 
u Bavorska, dosadili jsme naše spojence 
zpět do jejich držav. Toto vojsko, které se tak 
neopatrně a chlubně přiblížilo k našim hra-
nicím, je zničeno... Ze 100 000 vojáků, kteří 
tvořili tuto armádu, je 60 000 našimi zajatci 
a nahradí nám naše brance při polních pra-
cích. 200 děl, 90 praporů, všichni generálové 
jsou v naší moci. Z nepřátel se zachránilo 
pouhých 15 000 vojáků.

Vojáci! 
Předpověděl jsem vám velikou bitvu, ale 

dík špatným kombinacím nepřítele, dosáhl 
jsem, aniž bych vyzíval štěstěnu, všech těchto 
výhod – a co je v dějinách národů bez příkla-
du, nejsme tímto výsledkem oslabeni; máme 
jen asi 1 500 vojáků, kteří se stali neschopný-
mi boje... Moji vojáci jsou mé děti.“

Tímto provoláním 21. října 1805 ozná-
mil císař Napoleon Bonaparte francouz-
ským vojákům, že jejich protivník, rakous-
ká armáda vedená polním podmaršálkem 
Mackem, složila u bavorského města Ulm 
zbraně. Bylo tak dosaženo klíčového vítěz-
ství v ozbrojeném střetnutí, ve kterém se 
utkala vojska napoleonské Francie a rakous-
kého císařství, jež proběhlo u městečka 
Ulm bez nutnosti velké bitvy. Toto střetnutí 
skončilo tím, že se rakouská vojska vzdala 
francouzským sborům vedeným maršálem 
Muratem, Neyem, Soultem a Lannesim. Na 
znamení potupy odmítl maršál Murat pře-
vzít Mackův důstojnický kord.

A kdo to vlastně byl onen rakouský pol-
ní podmaršálek Karl Mack von Leiberich? 
Čím je pro nás, kromě této historické 
porážky, zajímavý? Do kterého šlechtické-
ho rodu jej můžeme přiřadit? Ano, je to celá 

řada otázek, na které se pokusíme odpově-
dět.

Karl Mack se narodil v prosté rodině 
dne 25. srpna 1752 v Nennslingenu. Již 
v 16 letech nastoupil jako dobrovolník do 
armády, kde zastával funkci vojenského 
zásobovatele u karabiníků. V roce 1777 
byl povýšen na důstojníka a později se 
stal adjutantem podmaršálka Kinského. 
V době války s Tureckem stál v čele štábu 
generála kavalerie hraběte Kinského a po 
povýšení na podplukovníka se stal čle-
nem štábu generála Ernesta Gideona von 
Laudona (známá písnička Generál Laudon 
jede skrz vesnici) a získává tereziánský řád. 
Roku 1793 jmenuje císař František Macka 
plukovníkem, povyšuje ho do šlechtického 
stavu s titulem svobodný pán a současně 
mu daruje zámek Vyklantice. Mack se stává 
uznávaným vojenským stratégem a odbor-
níkem na vojenskou teorii. Po krátké odml-
ce se znovu vrací do služby v roce 1794 
v hodnosti generálmajor.

V roce 1802 byl Mack jmenován osobním 
císařovým pobočníkem, aby za dva roky na 
to byl jmenován náčelníkem generálního 
štábu rakouské armády. Pouští se do reor-
ganizace vojenské služby, horlivě zastává 
silové řešení, je spoluautorem Operačního 
plánu spojenců proti Napoleonovi a při-
pravuje velkou mobilizaci. Je tak zahleděný 
do sebe, že nepřipouští žádné pochybnosti, 
odmítá veškeré rady a varování.

Doposud se životní příběh Macka vyvíjí 
jako z laciného románu. Když v září 1805 
skutečně k válce došlo, vytáhl Mack se svou 
armádou do Bavorska, kde měl v úmys-
lu počkat na spojence – ruského generála 
Kutuzova. Když se však dověděl, že fran-
couzská vojska jsou již na Rýně, rozhodl se 
přehradit jim cestu na Vídeň.

Obsadil Ulm a vytvořil z něho pevnost. 
Bohužel narazil na něco, co úplně zvrátilo 
jeho dosavadní vojenské snažení. Do tábo-
ra byl přiveden člověk, který mu předal 

spoustu informací o francouzské armádě. 
Jeho jméno bylo Karel Ludvík Schulmeister 
a jeho nositel byl znám jako císař špionů. 
Vetřel se do Mackovy přízně, a ten na zákla-
dě jeho rad umožnil Francouzům postupné 
obklíčení pevnosti. Z této pasti se podařilo 
uniknout pouze arcivévodovi Karlovi s asi 
15 000 muži, kteří se přidali k vojsku gene-
rála Kutuzova, jež se nacházelo v prostoru 
Linze.

Napoleon propustil Macka a některé 
velitele na čestné slovo. Ti se odebrali do 
Vídně, kde byl podmaršálek Mack zadržen 
a poslán do domácího vězení na zámek 
v Židlochovicích. (O této události se zmiňu-
je JUDr. Miloslav Jurák ve své knize Deva-
tero vyprávění.) Avšak ani tam se nedočkal 
konce války. Napoleonava vojska neza-
držitelně postupovala směrem na Moravu a 
pronásledovala ustupující ruskou armádu. 
Po dobu ústupu museli Kutuzovovi vojáci 
svádět celou řadu zdržujících bitev.  Jedna 
z posledních zdržovacích bitev se odehrála 
v prostoru mezi Hrušovanami, Vojkovice-
mi a Židlochovicemi. Střetly se zde jednot-
ky maršála Murata a kozáci generála Kutu-
zova.

 V době, kdy se napoleonská vojska pře-
sunula do prostoru Znojma a zastavila se na 
březích Dyje, byl podmaršálek Mack odve-
len do pevnosti Josefov, kde byl roku 1806 
postaven před vojenský soud. Vojenským 
soudem byl odsouzen ke ztrátě cti, byly 
mu odebrány veškeré válečné pocty včetně 
tereziánského řádu a byl odsouzen k smr-
ti. Císař František však změnil rozsudek na 
dvacetiletý žalář na Špilberku. V roce 1808 
mu byl trest prominut a z něj se Karl Mack 
odebral na svůj zámek ve Vyklanticích na 
Vysočině.

Vojenské pocty a hodnosti mu byly 
navráceny až v roce 1819. Přes tuto rehabi-
litaci dožívá v soukromí a umírá 22. prosin-
ce 1828 v Sankt Pöltenu.
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Dva obrázky okopírované z matriční knihy zemřelých (Sterbebuch Nr. 03–02), vedené na faře při františkánském klášteru v St. Pölten, 
v letech 1790–1833 na str. 177.

Všimněte si, že Karl Mack byl zapsán jako Feldmarschal Leutenant, Freyherr Carl von Maak von  L... Infanterie Regiment, zemřel 22. srpna 
1828 ve věku 76 let na sešlost věkem, pohřben byl 24. srpna 1828 na tamním hřbitově.

Našel a doplnil Mgr. Miroslav Cvrk.



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: Bývalý mlýn

Mlýn v Židlochovicích – pohled směrem od dnešní sokolovny – přelom 19. a 20. století

Dnešní podoba budovy – červenec 2017 / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Michaela Klevisová: Zmizela v mlze

Skvělá klasická detektivka od nejlepší současné české autorky kri-
minálních románů.
Dobře promyšlený příběh je zasazen do poutavého prostředí nor-
ských � ordů a nádherné přírody.

Nové knihy

Audioknihy
GOLDFLAM – Příhoda málo 
uvěřitelná, LONDON – Bílý 
tesák

Naučná literatura
TRÁVNÍČEK – Česká čte-
nářská republika, PACNER 
– Tajný závod o Měsíc, ŠEBE-
LA – Živá voda pod Pálavou, 
HOCEK – Nejhezčí túry světa

KNIHY PRO DĚTI

Pohádkové příběhy
PEROUTKOVÁ – Ukradený 
prsten, ČECH – Dobro-
družství pavouka Čendy, 
RIDER – Chlupatá příšera, 
SOCHA – Vílí býlí

Dobrodružné příběhy
BŘEZINOVÁ – Ztraceni 
ve vlnách, HUNT – Cesta 
letadlem

Fantasy příběhy
RAASCH – Sníh nebo popel, 
ROBERTS – Doctor Who: 
Shada, MAAS – Říše bouří

Komiksy
ŠOREL – Vrabec: příběh skau-
ta, HERGÉ – Ulomené ucho, 
Tintin v zemi Černého zlata

Dívčí romány
DENKOVÁ – Já, zamilova-
ná Isabela, a tajemný rytíř 
Matias, WIMMER – Rychlý 
jako vítr, PICOULT – Láska 
mezi řádky

Naučná literatura
KOSTKA – Proč je na světě 
tolik bohů?, McMANUS – Jak 
se naučit programovat v 10 
lekcích, ŠVARC – Jak to chodí 
na statku

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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VÝSTAVY
1. 11. – 31. 12. | SETKÁVÁNÍ
Výstava fotogra] í. Bezprostřední fotogra] e divoké přírody objekti-
vem cestovatele, fotografa a dobrodruha Miroslava Chytila.
pořádá: Orel jednota Židlochovice, Miroslav Chytil
místo: Galerie Orlovna

3. 11., 17:00 | ENKAUSTIKA
 OBRAZY MIRKY KALUŽÍKOVÉ
Jde o malování horkým voskem pomocí speciální žehličky, kdy vosk 
se nanáší na horkou žehličku a potom se přenese na nesavý papír. 
Vzájemným mícháním barev pak vznikají zvláštní barevné a plastic-
ké efekty tvořící obrazy. Výstava je přístupná do konce listopadu.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Malá galerie RTIC

11. 11., 16:00 | SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH
 A MLADÝCH VÍN
Všichni vinaři si mohou nechat vysvětit svá vína.
pořádá: Český zahrádkářský svaz
místo: kostel Povýšení sv. Kříže

11. 11., 20:00 | HASIČSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje kapela ARTEMIS.
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: na místě 100 Kč

15. 11., 18:00 | VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU
 O VYUŽITÍ FOTBALOVÉHO AREÁLU
Zveme vás k veřejnému projednávání návrhu o možnostech využití 
fotbalového areálu a přilehlých prostor.
pořádá: město Židlochovice, Fotbalový klub,
 Hasičský záchranný sbor
místo: Masarykův kulturní dům

18. 11., 8:30 | TRADIČNÍ ZÁJEZD PO SKLEPECH
Navštívíme Zámecké vinařství Bzenec, Víno BLATEL a Vinařství 
Mezulánik Blatnice pod sv. Antoníčkem.
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice 
odjezd: v 8:30 hodin z autobusového nádraží Židlochovice. 
 Předpokládaný návrat mezi 18. a 19. hodinou.
cena zájezdu: členové 600 Kč, ostatní 850 Kč
přihlášky: Jaromír Dratva, tel.: 776 211 329

Kulturní a sportovní akce v listopadu 2017

23. 11., 18:00 | BESEDA S MIROSLAVEM ŠEBELOU
Krajina pod Pálavou.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí

24. 11., 17:00–19:30 | ADVENTNÍ VĚNCE
Přijďte si s námi umotat adventní voňavé potěšení.
pořádá: Přírodní školka Výhonek
místo: skautská klubovna u hřbitova
přihlášky: spolekvyhonek@gmail.com

25. 11. | POCHOD RAKOUSKÝCH ČERTŮ
pořádá: město Židlochovice
místo: náměstí Míru

30. 11., 16:00–18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 V KERAMICKÉ DÍLNĚ
Přijďte se vánočně naladit, prohlédnout si výrobky vyrobené v kera-
mické dílně a nakoupit drobný dárek pro sebe a své blízké.
pořádá: Sdružení Židlochovice
místo: budova ZŠ, Coufalíkovo náměstí

PŘIPRAVUJEME:
1. 12., 19:00 | SETKÁNÍ S PREMONSTRÁTSKÝM MNICHEM
 A KLÁŠTERNÍM PIVOVARSKÝM SLÁDKEM
  Z KLÁŠTERA ŽELIV
pořádá: farnost Židlochovice, Martin Hladký
místo: fara – učebna
cena: 140 Kč, počet míst je omezen
rezervace: hladky.martin@seznam.cz

3. 12., 16:00 | CHARITATIVNÍ ADVENTNÍ
 VÝSTAVA BETLÉMU
Ze soukromé sbírky Romana Lízala ze Žabčic. Výstava bude přístup-
ná pouze čtvrtky (14., 21. a 28. 12.) a neděle (3., 10. a 17. 12.) v ome-
zeném čase. Informace na plakátech a na webu.
pořádá: Městské kulturní středisko, Karolína Schimmerlová
místo: sklepení pod radnicí

3. 12., 17:00 | ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: před budovou městského úřadu, Nádražní 750

16. 12., 8:00–13:00 | VÁNOČNÍ TRHY
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů
místo: náměstí Míru

pozvánky

Domácí utkání oddílu basketbalu
T.J. Sokola Židlochovice v sezóně 2017/2018

8. 11. 2017, 20:00 Sokol Židlochovice Kamenka

29. 11. 2017, 20:00 Sokol Židlochovice BK B4N Brno

10. 1. 2018, 20:00 Sokol Židlochovice Sokol Juliánov

17. 1. 2018, 20:00 Sokol Židlochovice Slezi Basket “B”

14. 2. 2018, 20:00 Sokol Židlochovice Sok Šlapanice C

7. 3. 2018, 20:00 Sokol Židlochovice MIMSA Wolves

21. 3. 2018, 20:00 Sokol Židlochovice Aniston Tišnov

Místo konání: sokolovna Židlochovice

Setkání s premonstrátským mnichem
a klášterním pivovarským sládkem z Kláštera Želiv

V pátek 1. prosince přijede do Židlochovic premonstrátský 
mnich a sládek klášterního pivovaru z Želivi. Nejprve bude při-
pomenut význam premonstrátských klášterů i samotného řádu 
v našich zemích. Následně bude možné v rámci řízené degusta-
ce okusit pivo jejich vlastní výroby (I. obnovený pivovar v rámci 
kláštera u nás po r. 1989). Degustovat budeme pět druhů piv 
– Haštal 120 (světlý ležák), Jeroným 120 (pšeničný ležák), Falco 
140 (tmavý speciál), Godšalk 120 (ABBYE ALE), Vánoční 200 speci-
ál. Pivo bude možné i zakoupit v lahvích 0,33 l, 1 l, 2 l. 
Více informací na: www.zeliv.eu/klasterni-pivovar/.



ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám ke koupi RD se zahradou.
Tel.: 732 222 468
Nutně hledám byt, nejlépe s balkonem, v Židlochovicích.  
Tel.: 731 850 598

<

<
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Papírna Moudrý Židlochovice
přijme pracovnice do výroby na hlavní pracovní poměr, práce v dvou-
směnném provozu. Dobré platové podmínky, pravidelné prémie a další 
benefi ty.

Informace:
v kanceláři fi rmy Nádražní 56, Židlochovice
nebo na tel.: 547 231 064.
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28. říjen: J. Vitula, T. Šenkyřík a M. Sovka / foto: M. Moudrá

Noc sokolských světel: Cestou k řece / foto: P. Kadlec

Z besedy o problematice práce pečujících osob / foto: L. Betášová

M. Dratva seznamuje žáky ZŠ s druhy vysazovaných stromů / foto: M. Moudrá

Zavěšování ptačích budek – příprava v parku / foto: M. Máca

Stánek Charity Rajhrad na židlochovickém náměstí / foto: L. Betášová

Noc sokolských světel: Pouštění lodiček se světýlky / foto: P. Kadlec

Sucho v krajině: Beseda v radničním sklepení / foto: L. Betášová


