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Scházíme se k poslednímu rozhovoru 
před komunálními volbami. Cítíte spí-
še příležitost k rekapitulaci, nebo raději 
k výhledu do budoucna?

Když se nad tím zamyslím, tak ohlédnu-
tí pro mne určitě není nepříjemné. Ty čtyři 
roky byly vlastně docela dobrodružné. Hned 
po ustavení nového vedení města započala 
příprava řady projektů. Něco šlo pomaleji, 
něco rychleji, ale v celku si myslím, že se 
věci dařily. Zde je na místě poděkovat všem 
zastupitelům, kteří opravdu konstruktivně 
přistupovali k řešení problémů města, bez 
ohledu na politickou příslušnost. Po celou 

Jan Vitula: Věci se vcelku dařily

tu dobu byla jednání zastupitelstva velmi 
věcná, a to i u složitých otázek. Za čtyřleté 
období jsme připravili projekty za více než 
400 milionů korun a podstatnou část z nich 
už i začali realizovat. A je to právě i díky 
kolegům zastupitelům a jejich výbornému 
přístupu. Navíc musím pochválit i spoluprá-
ci v radě města. To všechno mě vede k tomu, 
že na tyto čtyři roky budu moc rád vzpomí-
nat. Nicméně samozřejmě bych rád ovlivňo-
val rozvoj města i v následujícím období.

 
Který z Vašich projektů považujete za nej-

důležitější?
Těžko říci. Každý z nich postihuje jinou 

oblast, proto je nelze příliš poměřovat. Napří-
klad nové nádraží nám otevře rychlé a přímé 
spojení do centra Brna. Při jeho realizaci ovšem 
nastane řada vedlejších efektů, které také stojí 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

za pozornost. Jedním z dosud nezmíněných je 
mimo jiné očekávaný nárůst cen nemovitostí. 
Každému občanu Židlochovic s vlastním byd-
lením se skutečně zvýší hodnota jeho majetku, 
což není zanedbatelné. 

Dalším zmíněným projektem může být 
škola. Jsem hrdý na to, že nová budova je 
postavena v pasivním standardu, a tedy velmi 
úsporná. Zároveň však plánujeme dále, pro-
tože když všechno dobře dopadne, bude tato 
budova za další čtyři roky mít z nového pro-
jektu vystavěný nádherný pavilon přírodních 
věd a kompletně zrekonstruovanou jídelnu. 
Ekologie se týkají také další úspěšné projekty. 
Díky novému systému jsme mohli zlevnit svoz 
odpadů a máme výborné výsledky v třídění. 

A z úplně čerstvých činností musím zmínit 
i naprosto jedinečný projekt, k jehož autor-

Mě100židlí láká k posezení

Autorem židle je František Švaříček
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ství se hrdě hlásím, a tím je netradiční začle-
ňování bezdomovců zpět do společnosti, což 
je ostatně morální povinností každého spo-
lečenství (viz rozhovor s paní Pospíšilovou 
na straně 16). Ovšem upřímně se musím 
přiznat, že za nejdůležitější, a zároveň pro 
mne nejpříjemnější, považuji komunikaci 
s lidmi. 

 
Komunikaci s lidmi? Asi nemáte na mys-

li úřední jednání?
To vůbec. Mám na mysli setkávání se 

s lidmi na různých akcích a při různých pří-
ležitostech. Například židlochovické hody. 
Měl jsem doposud to štěstí, že se každý rok 
poskládala výborná parta stárků s neuvěři-
telným osobním nasazením. Byla skutečně 
radost s nimi spolupracovat. 

Nebo letošní akce Mě100židlí. Když jsme 
s ní začínali, vůbec jsem nedoufal, že vzbudí 
takový ohlas. A dnes nám stojí nejrůznější 
židle na mnoha často nečekaných místech. 
A nebo každoroční čištění řeky. Ale vlastně 
mám na mysli jakoukoli z akcí, které město 
za poslední čtyři roky pořádalo. Pořádány 
byly pro občany města a bez jejich účasti 

by postrádaly smysl. Samozřejmě je ovšem 
také musel někdo připravit, a zde patří velké 
poděkování všem zaměstnancům městského 
úřadu. Toto vzájemné a oboustranně aktivní 
a přirozené prolínání městské samosprávy 
s občany spoluvytváří jedinečnou atmosfé-
ru Židlochovic. Proto se také k nám rozjíždí 
stále více návštěvníků, a i proto máme v obci 
dostatek mladých rodin s dětmi, což mne 
opravdu těší.

>> pokračování ze strany 1

Volby do zastupitelstva města Židlochovice  
Termín konání voleb:
Pátek 5. října 2018  od 14:00 hodin do 22:00 hodin  
Sobota 6. října 2018  od   8:00 hodin  do 14:00 hodin

Místo konání voleb:

Volební okrsek č. 1 Volební místnost v budově:
Základní školy Židlochovice
ulice Komenského 182, Židlochovice

Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Meruňková, Malinovského, Legio-
nářská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č. p. 666–668, č. p.  690–703, Coufalíkovo nám., 
Žerotínovo nábřeží, v tratích, Dolní sady, Vlky, Pastviska.

Volební okrsek č. 2 Volební místnost v budově:
Základní školy Židlochovice – nová budova ZŠ Tyršova
ulice Tyršova 611, Židlochovice

Nádražní, Svratecká, Sportovní, Brněnská, Kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, 
Jiráskova, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, sídl. Druž-
ba č. p. 651–665.

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 31. srpna 2018
výběr z usnesení
RM souhlasí:

s příspěvkem 5.000,– Kč na dějepisnou 
soutěž gymnázií.

RM souhlasí:
s výší úplaty  za předškolní vzdělávání 
v Mateřské  škole Židlochovice na školní 
rok 2018/2019, a to 500,– Kč/měsíc za dítě.

RM povoluje:
MŠ Židlochovice výjimku z počtu dětí na 
školní rok 2018/2019, a to v jedné třídě 
z 24 na 26 dětí.







JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

RM rozhodla:
zadat zpracování dopravní studie firmě 
Laboro ateliér s. r. o., Choceň (parkování 
ve městě, křižovatka u mostu na náměstí, 
propojení cyklostezky od Blučiny a Hru-
šovan s cyklostezkou na Žabčice).

RM 14. září 2018
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu na realizaci sanace zbý-
vající části zámecké zdi v oblasti budou-
cího „Předzámeckého parku“ včetně 
dvou vchodů do sklepů s firmou STAMA 
s. r. o ., Masarykova 294, 691 64 Nosislav, 
IČO: 463 46 201, ve výši 182 094,– Kč bez 
DPH.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu na akci „Mokřad v zahra-
dě MŠ Židlochovice“ s účastníkem zadá-
vacího řízení KAVYL, spol. s r. o. se sídlem 







Mohelno 653, 675 75 Mohelno.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu na akci „Zimní údrž-
ba místních komunikací, Židlochovice  
– 2018–2021“ takto:
ČÁST A – „Zimní údržba místních komu-
nikací – vozovky“ s účastníkem zadávací-
ho řízení „ZEDNICTVÍ Švaříček“ se síd-
lem Brněnská 633, 667 01 Židlochovice.

ČÁST B – „Zimní údržba místních komu-
nikací – chodníky“ s účastníkem zadá-
vacího řízení SYNPRO, s. r. o., se sídlem 
Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice.

RM schvaluje:
navýšení počtu pracovních míst v organi-
zační složce Pečovatelská služba Židlocho-
vice o max. tři pracovnice na pozici pra-
covník v sociálních službách s platností od 
1. 1. 2019.
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Židlochovice se mění nejrychleji v historii

Ing. Jan Vitula 
starosta města

Za čtyři roky volebního období se Žid-
lochovice mění mnohem rychleji než kdy-
koli v minulosti. Zdá se vám toto tvrzení 
příliš odvážné? Mně také. Přesto, pokud si 
položíme na stůl čísla, je to nezpochybni-
telný fakt. Nikdy v historii se v tak krátkém 
čase neinvestovalo tolik prostředků jako 
v posledních letech. 

Řada projektů je samozřejmě ještě v běhu 
a jejich výsledek tak uvidíme v plné kráse až 
v následujících letech. Přesto lze bez uzardě-
ní prohlásit, že poslední léta byla z hlediska 
získání zdrojů mimořádná. Výraznou měrou 
se na tom podílí prostředky Evropské unie. 
Židlochovice tak jsou viditelným důkazem 
toho, jak moc je nám členství v EU prospěš-
né. Soupis všech projektů naleznete v při-
ložené tabulce. Zmínit se o každém z nich by 
ale bylo na dlouhé povídání. Pojďme se tedy 
podívat alespoň na ty nejdůležitější.

Začněme novou budovou základní školy. 
Tato investice v rozsahu přes padesát milio-
nů korun nám za ten více než rok provozu 
pomalu zevšedněla. Přesto se jedná o mimo-
řádnou stavbu. Budova, která obdržela cenu 
hejtmana Jihomoravského kraje a Stavba 
roku 2017 mimo Zlínský kraj, je prošpiko-
vána moderními technologiemi a je postave-
na v tzv. pasivním standardu. Dosahuje tak 
mimořádně nízké spotřeby energie a šetří 
městu provozní prostředky. Žáci i kantoři 
tak dostali k dispozici moderní školu, která 
odpovídá potřebám výuky 21. století.

Další významný počin přichází s výstav-
bou vlakového terminálu. Přestože obno-
va vlakového spojení ze Židlochovic budí 
lehké kontroverze, bude jeho zavedení pro 
město jednoznačně přínosem. Nejedná se 
totiž o prostou obnovu původního vlako-
vého spojení do Hrušovan. Vlak bude nově 
jezdit bez přesedání do Brna a dále pak až 
do Tišnova. Kromě zvelebení prostoru mezi 
zámkem a Avionem dostaneme rychlé spo-
jení přímo do centra Brna. Je potřeba si uvě-
domit, že ve špičce jedete tuto trasu autem 
někdy i hodinu a navíc (díky zavedení tzv. 
modrých zón s omezením parkování) neví-
te, zda vůbec zaparkujete. Doba 23 minut, 
za kterou vás vlak bez problémů dopraví 
do centra Brna, bude pro jiný druh dopravy 
nedosažitelným cílem. Součástí projektu je 
pak i kompletní rekonstrukce autobusového 
nádraží, odstěhování nevzhledného areálu 
sběrných surovin a vytvoření tolik chybějí-
cích parkovacích míst.

Za jeden z klíčových projektů města, 
i když to tak na první pohled nevypadá, 
považuji také rekonstrukci objektu hasičky. 
Tato akce a hlavně aktivita města ve výkupu 
okolních objektů vedla ke změně rozhodnu-
tí krajského ředitelství hasičů o odstěhování 
profesionálních hasičů ze Židlochovic. Jed-
notka by tak v Židlochovicích měla nejen 

Autobusová zastávka „Sídliště“ s přístřeškem a lavičkou / foto archiv města

Název dotace Cena celkem 
v Kč

Dotace 
v Kč

Meziobecní spolupráce 1.984.000 1.984.000

Zvyšování kvality ve vzdělávání na podporu zne-
výhodněných žáků 10.080.000 10.080.000

Standardizace OSPOD 1.335.000 1.335.000

Zkvalitnění služeb RTIC 2014 66.000 56.000

Vinařství očima Židlochovicka a Dolního Rakous-
ka 2014 5.000 4.000

Slavnosti burčáku 2014 13.000 7.000

Zkvalitnění služeb RTIC 2015 71.000 60.000

Prevence kriminality ve městě  Židlochovice 2015 83.000 55.000

Koncepce rodinné politiky 34.000 32.000

Výdaje na akce JSDH 2015 968.000 500.000

Prevence kriminality 2016 66.000 46.000

MAP ORP Židlochovice – školství 3.511.000 3.335.000

Zkvalitnění služeb RTIC 2016 62.000 54.000

Vinařství očima Židlochovicka 2016 0 0

Zkvalitnění služeb RTIC 2017 65.000 50.000

Péče o děti – příměstské tábory 1.544.000 1.467.00

Ta jižní Morava 2017 208.000 200.000

Zkvalitnění služeb RTIC 2018 46.000 46.000

MAP ORP Židlochovice II. – školství 11.876.000 11.282.000

Šablony MŠ I. 539.000 539.000

Šablony MŠ II. 710.000 710.000

Šablony ZŠ I. 1.645.000 1.645.000

Šablony ZŠ II. 2.630.000 2.630.000

MŠ – Zvýšení bezpečnosti – kamerový  systém 128.000 40.000

Celkem 37.669.000 36.157.000

pokračování na straně 4 >>
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Uplynulé čtyři roky přinesly do života města mnoho nového

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Vážení spoluobčané,
volební období let 2014–2018 se pomalu 

chýlí ke konci. Dovolte mi, abych se krátce 
ohlédl za čtyřmi roky, které byly na událos-
ti v našem městě poměrně bohaté. 

Od samého začátku jsme se snažili zlepšo-
vat úroveň a kvalitu informování vás občanů. 
K novému designu webu, na němž jsme začali 
poprvé v novodobé historii města zveřejňo-
vat usnesení rady města, přibyl také městský 
facebook. Ten se společně s sms zprávami 
ukázal jako velmi účinný při informování 
o záležitostech, jako jsou omezení dodávek 
energie apod. Během čtyř let město reali-
zovalo nebo připravilo k realizaci význam-
né investiční počiny – více o nich najdete 
v článku starosty. Za veškerými úspěšnými 
realizacemi se skrývá také práce zaměstnan-
ců města, kterým tímto děkuji za velké úsilí 
a nasazení.

Duší města je spolkový a komunitní život
Podpora spolkového života byla jedním 

z našich hlavních cílů. Podařilo se navýšit 
příspěvky na 1 mil. Kč ročně. K tomu jsme 
ještě vyčlenili 0,5 mil. Kč na přispění spol-

zůstat, ale do budoucna by se k nám mělo 
přesunout i jejich okresní ředitelství Brno-
venkov. Jak moc je to pro nás důležité, jsme 
si mohli bohužel ověřit například při požáru 
Papíren Moudrý (mucholapkárny), kdy šlo 
o minuty a pouze díky mimořádně rychlému 
zásahu hasičů nedošlo k fatálnímu poškoze-
ní okolních budov.

Nerealizujeme však jen velké projekty. 
Podařilo se sehnat zdroje i na uskutečně-
ní objemově menších projektů, které však 
výrazně ovlivnily každodenní život obča-
nů. A když říkám menší, myslím tím něko-
lik milionů korun. Dnes a denně vídám 
při svých cestách stát mnoho lidí na nově 
vybudovaných autobusových zastávkách 
na sídlišti, které byly součástí projektu na 
rekonstrukci chodníků. Drobnost, která 
sice ušetří jen pár minut, ale ten, kdo vstává 
brzy ráno do práce, ví, jak je každá minuta 
drahá. Dalším menším projektem, na kte-
rý jsem opravdu pyšný, je separace odpadů 
v domácnostech. Díky němu jsme začali ve 
městě mnohem více třídit odpad. Efekt spat-
řuji nejen v tom, že všichni děláme něco pro 
životní prostředí, ale také v úspoře města na 
skládkovném. To nám umožní od příštího 
roku opět snížit poplatky za svoz odpadů.

Mohli bychom pokračovat ještě dlouho 
a bavit se i o projektech, které jsou teprve 
v přípravě, ale to bychom zabrali opravdu 
hodně místa. Tak třeba někdy příště. 

Hotové projekty a projekty v realizaci Cena celkem 
v Kč

Dotace 
v Kč

Nová budova požární zbrojnice 13.914.000 7.000.000

Nový systém třídění odpadů 8.899.000 6.135.000

Chodníky 2.350.000 1.656.000

Autobusové zastávky na sídlišti 3.995.000 3.595.000

Nová budova základní školy 55.731.000 35.119.000

Restaurování soch před kostelem 656.000 326.000

Přestupní terminál IDS – rekonstrukce 
vlakového a autobusového nádraží 94.202.000 77.278.000

Zateplení a fasáda MŠ Brněnská 3.558.000 2.151.000

Nová třída MŠ Brněnská 1.854.000 1.668.000

Celkem 185.159.000 134.928.000

Projekty se schváleným financováním

Rekonstrukce ČOV 57.000.000 33.000.000

Pavilon přírodních věd ZŠ 54.000.000 30.000.000

Komunitní centrum 60.569.000 33.371.000

Školní jídelna 37.000.000 26.000.000

Výstavba obytných buněk 7.363.000 5.400.000

Celkem 102.920.000 127.771.000

Ostatní investice

Objem ostatních investic za 4 roky 102.920.000 26.106.000

kům hospodařících ve vlastních budovách. 
A to proto, aby mohly své nemovitosti zhod-
nocovat, např. nákupem ekologických LED 
svítidel, která šetří výdaje na energie. Během 
uplynulých čtyř let ale nebyla podpora těchto 
organizací pouze v rovině materiální.

Pečovali jsme o tradice a kulturu našich 
předků

V roce 2015 a 2016 jsme se připojili k celo-

Dotace pro spolky jsou, co se týče vyplně-
ní formulářů v pohodě…Jakákoli suma, co 
jsme od města obdrželi, nám vždy pomohla. 
Samozřejmě, že bychom chtěli někdy více 
peněz, to by nás ale chtělo víc…V každém 
případě,  každá podpora města posouvá 
vždycky každý spolek o krok dál…

(členka vedení jednoho ze spolků)

Stolpersteine, položení kamenů manželům Steinerovým v roce 2015 / foto: archiv města

>> pokračování ze strany 3 

pokračování na straně 5 >>
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evropskému projektu Stolpersteine – Kame-
ny zmizelých. Vzpomněli jsme tak na naše 
židovské spoluobčany, kteří se stali oběťmi 
holocaustu, nacistického režimu. „Zlaté“ 
kostky umístěné v dlažbě najdete před cuk-
rárnou a u hlavní křižovatky, kde stával dříve 
dům Burianových. 

Po 25 letech jsme zrekonstruovali všech 
šest barokních soch na schodišti před koste-
lem. Jejich autorem je sochař Johann Stern, 
židlochovický občan, rodák ze Štýrského 
Hradce. 

Kultura tvoří mosty mezi lidmi
Jsem rád, že jsme se během uplynulých let 

mohli společně setkávat na akcích, které kul-
turní život města nově obohatily. Jsou jimi 
jistě Meruňkobraní, farmářské trhy, Běhy na 
Výhon, hudební jednodenní festival malých 
pivovarů Židlochovice Živě aj. Naše město 
se také připojilo k řadě farností, které otvírají 
své sakrální prostory v rámci Noci kostelů.

 Plány, které se nepodařilo realizovat
Během čtyř let jsme se usilovně snažili na-

jít vhodný dotační titul na opravu Strejcova 
sboru. Tento významný objekt je v tristním 
stavu a již několik volebních období všichni 
hovoří o tom, že tento stav změní. Zatím se to 
nikomu nepodařilo. Jistá naděje se odvíjí od 
příslibu Norských fondů, které své konkrét-
nější cíle představí v příštím roce. V dobrém 
stavu není ani další architektonický klenot 
Židlochovic, a tím je Robertova vila. Dopo-
sud jsme v tomto ohledu zpracovali projekt 
na opravu fasády. V nastávajícím období se 
bude třeba dále zaměřit na rekonstrukční 
řešení silnice na ulici Komenského a kon-
cepční opravy kanalizačních sítí, se kterými 
jsme již začali.

 Péče o vzhled města
V rámci zlepšování celkového vzhledu 

města a zhodnocování nemovitostí občanů 
jsme založili nový dotační titul, který jsme 
nazvali Příspěvky na rekonstrukci a opravy 
fasád nemovitostí ve městě Židlochovice. 
Doposud jsme rozdělili přes 0,5 mil. Kč pro 

Možnost žádat o příspěvek na fasádu 
mě inspiroval k tomu, abych do toho šel. 
Vyplnění formuláře bylo jednoduché, nic 
složitého, žádné zbytečné papírování…
(jeden ze žadatelů o dotaci na opravu fasád)

Meruňkobraní 2017, vítězové soutěže v pojídání knedlíků / foto: archiv města    

zhruba 20 žadatelů. Doufám, že budeme tím-
to směrem nadále pokračovat, neboť město 
může takto svým občanům pomáhat, a to 
právě formou, která pro ně není nijak admi-
nistrativně a byrokraticky náročná. 

Pro město a jeho klima je také důležitým 
prvkem zeleň. Za poslední čtyři roky jsme 

vysadili 459 stromů, téměř 4000 keřů a založi-
li přes 12.000 m2 trávníků. Také na tyto akti-
vity jsme čerpali nemalé peníze z dotací.

Jedním z našich důležitých cílů během čtyř 
let bylo čerpání peněz z dotací. Díky tomu 
jsme mohli realizovat projekty, které bychom 
nikdy neuskutečnili, pokud bychom se spolé-
hali pouze na městský rozpočet. Kladli jsme 
ale také důraz na to, abychom posilovali dob-
ré vztahy mezi lidmi ve městě, vytvářeli tako-
vé podmínky, které by vedly k upevňování 
mezilidských vztahů, a to prostřednictvím 
nejrůznějších kulturních a společenských 
akcí. Děkujeme vám také za podněty, který-
mi jste nás mnohdy inspirovali k důležitým 
krokům, jež vedly k rozvoji a zvelebování 
našeho města.

Navštívili jsme Meruňkobraní v Židlo-
chovicích, moc pěkné město, nádherná sou-
těž o jedlíka meruněk. Jako starší generace 
bychom uvítali ještě jedno menší podium 
s cimbálovou muzikou. 
(návštěvnice z Čech)

Zrenovované barokní sochy u kostela / foto: M. Moudrá

>> pokračování ze strany 4 

Dokument Židlochovice před 100 lety        
Redakce Regionální kabelové televize Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany u Brna  vás od 15. října zve ke zhlédnutí dokumentu, 

který ve spolupráci  s archivem města Židlochovice zpracovala ke  100. výročí vzniku republiky.
Dokument s názvem  100 LET REPUBLIKY – Židlochovice 1918, sestavený z dobových fotografií, bude odvysílán v rámci času 

vymezeného pro videoreportáže, a to denně ve 13:00, 18:00, 20:00 a 22:00 hodin.
První část bude uvedena  v týdnu od 15. října, druhá část dokumentu v týdnu od 22. října 2018.
Autentické fotografie Židlochovic z let první republiky 1918–1938 komentuje Eduard Vyhlídal.   

                                                                        Ke sledování  zve Lenka Betášová, redaktorka.

1918 100 2018
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Koupaliště: Zase o krok dál...

Letošní teplotně nadprůměrný rok byl 
návštěvnicky velmi úspěšný. Vysoká náv-
štěvnost však zároveň byla pro židlocho-
vické koupaliště zatěžkávací zkouškou.

 
Během roku jsme se na novou sezónu 

připravovali opravdu zodpovědně. Kro-
mě opraveného brouzdaliště jsme na jaře 
kompletně vyměnili  strojovnu. Tato změna 
nebyla na první pohled příliš viditelná, ale 
provozovateli, tedy městu, přinesla snížení 
nákladů na energie a výrazné zvýšení spo-
lehlivosti. I přesto byl  letošní rok skutečně 
náročný. Dlouhá sezóna sebou přinášela 
velké nároky na technologii,  a obzvláště 
pak na personál.

 V letních měsících nebyly výjimkou dny, 
kdy sem přišlo trávit volný čas  přes tisíc 
návštěvníků. I přesto zůstalo koualiště pří-
jemným místem pro odpočinek. V horkých 
dnech poskytovala  vzrostlá zeleň dostatek 
stínu, stejně tak jako rozlehlé trávníky nabí-
zely  příjemné soukromí pro odpočinek 
a  slunění. 

Ing. Jan Vitula
starosta města

Touto cestou bych chtěl poděkovat Luká-
ši Haluškovi, bez jehož přičinění by kou-
paliště už dávno neexistovalo. To, s jakým 
nasazením se koupališti věnuje, je myslím 
na areálu velmi dobře vidět. Bylo to poznat 
i na organizaci Letního dětského festivalu, 
kterým jsme uzavřeli  letní provoz areálu. 

Akce se zúčastnila celá řada rodičů s dětmi 
a většina z nich odcházela spokojená. 

Doufejme, že letošní náročná sezóna je 
dobrým příslibem pro příští roky.

Rozloučení s létem na koupališti / foto: M. Mžíček

Autobusové nádraží. Fakta.

Na jaře letošního roku jsme vybrali zho-
tovitele největší investiční akce v novodo-
bých dějinách Židlochovic. Rekonstrukce 
vlakového terminálu v rozsahu sto milionů 
korun zahrnuje nejen vlakové nádraží, ale 
i výstavbu nových parkovišť v okolí a kom-
pletní rekonstrukci autobusového nádraží. 
Ve výběrovém řízení stanovila vítězná firma 
Hochtief datum dokončení rekonstrukce 
autobusové části na 15. 10. 2018. 

Ve snaze co nejvíce usnadnit pohyb cestu-
jících, kde velkou část tvoří děti navštěvující 
naši základní školu, jsme se s firmou dohod-
li, že se pokusí tuto etapu dokončit do konce 
letních prázdnin. 

Jak jste si mohli sami všimnout, firma 
zavedla režim, který zahrnoval například 
práce o víkendech. Nádraží tak bylo připra-
veno k převzetí 13. 9. 2018, což je o více jak 
měsíc dříve oproti původnímu harmono-
gramu. Bohužel jsme kontrolou při převzetí 
zjistili, že dlažební kostky v místě autobu-
sových zastávek jsou položeny nekvalitně. 
Tato zdánlivá drobnost se však ukázala jako  
velká komplikace. 

Ing. Jan Vitula
starosta města

V současné době je totiž pro firmu 
Hochtief takřka nemožné sehnat na sta-
vebním trhu kvalitní zaměstnance, kteří 
umí dobře položit tento typ dlažby. Stáli 
jsme tak před rozhodnutím, zda v zájmu 
blížících se voleb dílo převzít a nechat 
ho opravit později s rizikem mimořádně 
komplikovaného provozu v době oprav, 
nebo s péčí řádného hospodáře stavbu 

nepřevzít a riskovat zneužití této situace 
v předvolebním boji. Rozhodli jsme se 
pro druhou variantu a stavbu nepřevzali. 
Firma má však řádný termín odevzdání 
stavby až 15. 10. 2018, takže nedochází 
k žádnému porušení smlouvy a my, na 
základě posledních jednání, předpoklá-
dáme jeho dodržení.

Stavba na počátku září 2018 / foto: K. Klášterecká



Kolektiv autorů primy
Gymnázium Židlochovice

Od 11. do 13. září se uskutečnil adaptační 
kurz naší primy.  Všichni jsme se sešli v 8:00 
před školou. Cesta autobusem do kempu 
Baldovec rychle utekla.  Hned po ubytová-
ní jsme se vydali na procházku ke zřícenině 
hradu Holštejn, pod nímž jsme objevili jes-
kyni Hladomornu.

Když jsme se vrátili, dostali jsme od 
instruktorů postroje a helmy. Poté jsme se 
svezli na velké lanovce, lezli na umělé stěny 
a překonávali lanové překážky vysoko nad 
zemí. Navzájem jsme se jistili a pomáhali 
si. A večer už nás čekal táborák se zpěvem 
a opékáním.

Druhý den jsme se vystřídali na horolezec-
ké stěně a lanových překážkách. Také jsme si 
stihli zastřílet z luku a zajít do bazénu, zahrát 
si seznamovací hry a zachránit třídní poklad. 

Nový školní rok zahájili primáni gymnázia pobytem v přírodě
Náročný den jsme zakončili noční hrou se 
svítícími náramky.

Poslední den jsme si vyrobili primánská 
trička, zahráli pár her a pak byl bohužel čas 
odjet domů. Adaptační kurz byl super. Kaž-
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Základní škola slaví sté výročí republiky. Mimo jiné zasadí i lípu Svobody

Již minulý podzim jsme ve spolupráci 
s Tělocvičnou jednotou Sokol Židlochovice 
začali ve škole nacvičovat dvě sletové skladby. 
Paní učitelky Hana Hudečková a Eva Kadlco-
vá natrénovaly spolu se staršími žáky a žáky-
němi skladbu „Cirkus“, která se ukázala býti 
jednou z nejatraktivnějších na sletu. Obrov-
ský kus práce odvedly také paní učitelky Petra 
Dobrovolná s Pavlínou Srncovou, které s dět-
mi z prvního stupně nacvičily skladbu „Děti, 
to je věc“. Chytlavé písničky pánů Uhlíře 
a Svěráka si spolu se cvičenci zpívali i diváci 
na tribunách. Všichni si užili i vrchol celoroč-
ního snažení a po místních sletech a krajském 
sletu v Brně měli možnost poznat atmosféru 
Všesokolského sletu v Praze. 

Velmi oceňuji týdenní působení učite-
lek, které nebyly v Praze jen samy za sebe, 
ale měly nekončící zodpovědnost za svě-
řené děti. V tomto jim byla velkou oporou 
maminka dvou malých cvičenců, paní Irena 
Adler Pavelková, která se přidala k výpravě, 
a po celou dobu poskytovala neocenitelnou 
pomoc s dětmi. Celý všesokolský slet se nesl 
v duchu oslav 100. výročí vzniku republiky a 
jsem ráda, že žáci měli možnost zblízka oku-
sit sílu vlastenectví, sounáležitosti a národní 
hrdosti.

Ing. Jana Králová
ředitelka

Blížící se výročí si také připomeneme 
23. října výsadbou Stromu svobody před 
školou na Tyršově ulici. V tomto záměru 
nás podpoří Nadace Partnerství, která nám 
díky grantu věnuje již vzrostlou třímetrovou 
sazenici lípy srdčité. Současně žáci naší ško-
ly vysadí malou lipovou alej v areálu školy. 
Bude vytvořena ze sazenic, které žáci pět let 
pěstovali právě pro tuto příležitost na škol-
ní zahradě. Koordinátorem celé akce je pan 
učitel David Kopeček, na sázení se budou 
podílet žáci z předmětu ekologie a pěstitel-
ství. Výsadba stromů bude probíhat od rána 
a ve 12:00 bude slavnostně zalita za hudební-
ho doprovodu žáků školy. Budete-li mít ces-
tu kolem, zastavte se za námi, podpořte žáky 
v jejich úsilí. I vy svou přítomností můžete 
vzdát holt svobodě, kterou bude náš strom 
připomínat. V případě nepříznivého počasí 
se datum výsadby posouvá na 24. října.

Základní škola završí oslavy sta let vzni-
ku Československa dne 15. listopadu 2018 
v Masarykově kulturním domě. Dopoled-
ní program bude vyhrazen žákům školy, 
odpoledne od 15:30 je zvána i široká veřej-
nost. Cílem je připomenout si dobu, ve které 
se naše nová republika rodila. Na progra-
mu budou prezentace žáků týkající se růz-
ných oblastí života první republiky (dobová 
kuchyně, odívání, vojenství, politika, kultura, 
architektura, zvyky, tradice, literatura, trávení 
volného času). Kromě zajímavých informací 

bude možné si některé aktivity vyzkoušet 
na vlastní kůži, jelikož ke každému tématu 
bude přichystána malá interaktivní ukázka. 
Součástí oslavy bude i výstava dochovaných 
předmětů z první republiky. Zároveň pro-
běhne v tento den instalace výstavy o první 
republice, která bude umístěna na chodbě 
ZŠ Židlochovice a zájemcům bude otevřena 
ke zhlédnutí v den třídních schůzek v úterý 
12. 12. 2018 od 8:00 do 18:00. Tuto akci při-
pravují žáci pod vedením vyučujících děje-
pisu, hlavní koordinátorkou je paní učitelka 
Zuzana Hennebergová.

Věřím, že v našich žácích zůstane alespoň 
malé zrnko povědomí o tom, že svoboda 
nemusí být samozřejmostí, že je třeba si ji hýč-
kat, vážit si jí a v případě nutnosti se za ni i bít.

Žáci i učitelé základní školy si celý letošní rok připomínají kulaté narozeniny naší republiky.

Před odjezdem domů  / foto:  D. Pauková

O STROMECH SVOBODY
Symbolizují vznik Československé repub-
liky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysa-
dili tisíce. Do výsadby se zapojili starosto-
vé, žáci, členové místních spolků. Stromy 
byly ověšené stuhami, domy praporky, 
zpívala se hymna, ke kořenům se ukláda-
ly pamětní listy.
A sázely se i v pozdějších letech (1928, 
1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli při-
pomenout a oslavit význam svobody 
a demokracie. 

1918 100 2018

dý si vyzkoušel něco nového a všichni jsme 
se lépe poznali. A po té lanovce bychom jez-
dili donekonečna...

(autoři článku: Štěpán Och, Tereza Mušálková, 
Nela Mrňová, Jiřina Klimešová)



Projekt Zlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů

Gymnázium Židlochovice se úspěšně 
zúčastnilo výběrového řízení programu 
ERASMUS+, který podporuje projekty 
mobility v oblasti vzdělávání jednotlivců. 
Hlavním cílem projektu je průběžné zlep-
šování jazykových a metodologických kom-
petencí učitelů cizích jazyků v rámci jejich 
celoživotního vzdělávání. V letošním roce 
jsme se zaměřili na podporu výuky druhého 
cizího jazyka, a to francouzštiny a němčiny. 

Mgr. Hana Žampachová
koordinátorka projektu

Díky finanční podpoře Evropské komise se 
v srpnu zúčastnily dvě vyučující němčiny 
a francouzštiny intenzivních jazykově-meto-
dických kurzů.

Vyučující nově získané poznatky a mate-
riály využívají především při své práci se 
studenty, a to jak v běžné výuce, tak i při 
organizování dalších doplňkových školních 
aktivit a projektů, jako například Den jazy-
ků, poznávací a vzdělávací zájezdy do zahra-
ničí, výměnné pobyty.

Kromě samotného profesního rozvoje uči-
telů je cílem projektu také navázání nových 
mezinárodních kontaktů, výměna zkuše-

ností se zahraničními pedagogy a porovnání 
vzdělávacích programů naší školy se vzdělá-
vacími programy jiných zemí EU. 

Na začátku tohoto školního roku se usku-
teční poznávací zájezd do Porýní, na jaro 
plánujeme výměnný pobyt žáků ve francouz-
ském Belfortu a výukově vzdělávací zájezd 
do Salzburgu. Gymnázium se také zapojilo 
do projektu eTwinning a nyní hledáme part-
nery pro budoucí meziškolní spolupráci.
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ŽIDLOCHOVICE PODPORUJÍ HOSPIC

Začátkem října si připomínáme Světový den paliativní péče. 
Oblastní charita Rajhrad již tradičně pořádá sbírku Koláč pro hospic na podporu rajhradského lůžkového hospice. 

Sbírky probíhají souběžně na různých místech a v různých časech, v Židlochovicích 3. října 2018.
Mgr. Veronika Slezáková

Oblastní charita Rajhrad, PR

Dobrovolné příspěvky našich podporovatelů pomáhají rozvoji Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. „Z loňského výtěžku jsme 
zakoupili oxymetr – přístroj pro měření nasycení krve kyslíkem a srdeční frekvence. Ten nám výrazně pomáhá získat obraz o stavu pacienta. 

Pořídili jsme také kompresorový inhalátor a zbrusu novou postel pro pacienty,“ říká koordinátor sbírky Mgr. Libor Žák.
Letošní výtěžek poputuje na koupi dalších postelí. „Jedná se o kvalitní polohovací lůžka, která pacientům poskytují větší pohodlí a usnadňují 

práci ošetřujícímu personálu.  Postele se můžou uzpůsobit výšce pacienta a lépe se jimi manipuluje. Pochopitelně, při počtu 50 lůžek v našem 
hospici je to nákladná záležitost, proto se obracíme na naše podporovatele,“ doplňuje vrchní sestra.

Podpořit nás můžete i na náš sbírkový účet 4060023835/6800.     

Děti se s létem rozloučily aktivně

V neděli 2. září se na fotbalovém hřišti 
konal další ročník akce „Rozloučení s létem 
pro děti“, které pořádala Komise sportu 
a mládeže RM Židlochovice ve spolupráci 
se sportovními organizacemi města. I přes 
nepříznivou předpověď počasí přivítalo 
hřiště přes šedesát soutěžících dětí. Ty sou-
peřily ve věkových kategoriích od 3 do 18 let 
v různých disciplínách. Rodiče mohli využít 
přítomnosti zástupců jednotlivých organi-
zací k získání informací o nabídce kroužků 
ve městě. Soutěžící si odnesli sladké odměny 
a na závěr si nad ohněm opekli špekáček. 

Dík patří organizátorům, spolupracujícím 
organizacím i samotným dětem. Těšíme se 
na další ročník!

Gabriela Motlíčková
Komise sportu a mládeže

Lukostřelba, jedna ze sportovních disciplín / foto: G. Motlíčková



Květoslava Vašíčková
Sdružení Židlochovice

Keramická dílna hlásí enormní zájem uchazečů o kurzy Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Blízko plame-
ne, STEEL – Vyznamenání, 
BOMANN – Čas vlčích 
máků, ATTAR  – Mlhy 
Serengeti, JACOBS – Panský 
dvůr a jeho dcery, HOOVER 
– Námi to končí

Psychologické romány
KEARNEY – Den, kdy jsem 
tě ztratila, VIGAN – Pouta, 
PALMER – Odpusťte mi, 
KURBJUWEIT – Strach

Společenské romány
NADAL – Paní Stendhalová, 
LANE – Sezdány válkou, 
SHAFFER – Spolek přátel 
krásné literatury a bramboro-
vých koláčů

Historické romány
HUSEMANN – Ledoví piráti, 
FALCONER – Velká láska 
malých rozměrů, DENKOVÁ 
– Tajný deník Blanky z Valois, 
SIROTKOVÁ – Josef I. můj 
přítel

Romány českých a sloven-
ských autorů
MÁLKOVÁ – Závity ulit, 
PADEVĚT – Ostny a oprátky, 
KUNDERA – Kniha smíchu 
a zapomnění, ROTTOVÁ 
– Přerostlá lolitka, JANEČ-
KOVÁ – Pád do tmy

Detektivní romány a thrillery
CIMICKÝ – Ostrov smrti, 
BÝM – Vražda v dívčí gar-
soniéře, FORMAN – Jedno-
směrná jízdenka, SÝKORA 
– Pět mrtvých psů

Válečné romány
SULLIVAN – Pod krvavými 
nebesy, SLÍPKA – Ohnivá 
křídla

Životopisy
VODŇANSKÁ – Voda, která 
hoří, SEWARD – Můj manžel 
a já, PETERSON – Píseň 
zítřka

Humoristické romány
CAMERON – Psí domov, 
NIEDLICH – A Bůh pravil: 
budiž Jonáš, LANGDALE 
– Aligátor v koupelně

pokračování na straně 17 >>

V průběhu  letošních prázdnin se opět konal 
v keramické dílně Sdružení Židlochovice kurz 
užitné keramiky pro děti. Program probíhal pod 
vedením profesionálního keramika Pavla Kovarčí-
ka z Vojkovic, který rád poskytl i část svého atelié-
ru k finalizaci zvláštní techniky vypalování.

Děti se učily pracovat s keramickou hlínou, 
modelovat a točit  na hrnčířském kruhu. Sledovaly 
první výpal svých výrobků, glazovaly a dočkaly se 
i finálního výpalu. O výsledku jejich pětidenního 
snažení jasně hovořily jejich nadšené tváře, když si 
odnášely své výrobky domů.

Mezi keramickými kurzy organizovanými v sou-
časné době pro děti a  mládež není mnoho těch, 
které nabízejí možnost vyzkoušet si velmi popu-
lární techniku japonského výpalu v plynové peci, 
kdy se žhavý střep vnáší urychleně do redukční-
ho prostředí, např. pilin, aby probarvil glazury za 

rychlého ochlazování do nečekaných tónů. Jedno-
duchost a působivost technologie japonského raku 
byla vyvrcholením kurzu. 

Pouhých pět dní na získání dobré zkušenos-
ti s keramikou je jistě málo, zato uchazečů o kurz 
každoročně přibývá. Sdružení Židlochovice je při 
přijímání přihlášek bohužel limitováno kapacitou 
zařízení a technologického vybavení, nicméně kurz 
se stává tradičním, a kdo neuspěl letos, dostane 
novou šanci napřesrok anebo v celoročním kurzu 
keramiky vypsaném i na letošní školní rok. 

Ing. Jan Dovrtěl
Lesní závod Židlochovice

Hejtman Jihomoravského kraje vysadí v parku lípu 

S blížícím se stoletým výročím vzniku česko-
slovenské státnosti přibývá i akcí připomínají-
cích vznik společného státu Čechů a Slováků. 
Jednou z takových aktivit je i sympatický projekt 
Jihomoravského kraje, v rámci kterého bude na 
stovce vybraných míst jižní Moravy vysazeno 
100 lip srdčitých jako připomínky této historic-
ké události. Takto k již v dubnu vysazené lípě 
u mokřadu Na Líchách přibude další památná 
lípa srdčitá v židlochovickém zámeckém parku. 

9Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Kurzy:
Keramická dílna, Coufalíkovo nám.
Uterý: lektor Pavel Kovarčík
  16:00  rodiče a děti
 17:15 dospělí 

Čtvrtek: lektorka Jindřiška Mrázková
 16:00  děti školáci 

Pamětní kámen připomínající události vzniku republiky / foto: J. Dovrtěl

Výsadba stromu proběhne 5. října v 10:00 hodin 
za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. 
Bohumila Šimka. V příjemném prostředí parku zazní 
i zvuk loveckých rohů skupiny trubačů. Přijďte se 
podívat a buďte u toho společně s námi. Na akci srdeč-
ně zve Lesní závod Židlochovice. Budete vítáni. 

Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské 
pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly 
vysazovány v roce 1928 k desetiletému výročí repub-
liky, ve stoleté historii to byly lípy, pod nimiž se lidé 
setkávali, a opět lípy budou svědky i setkání příštích. 

1918 100 2018
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Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

KUKU festival v jurtě: Výhled od blátivé kuchyňky až za obzor

V mnoha jiných školkách řeší často otáz-
ku, jak více spřátelit rodiče se školkou a uči-
teli, a zkouší je zaujmout různými besídkami 
a slavnostmi. Ve Výhonku je toto jednodu-
ché. Existuje tolik věcí, které je nutné své-
pomocí vybudovat a vylepšit, že stmelování 
celých rodin přichází jaksi nepozorovaně 
samo sebou. Když se tátové o letním víkendu 
navléknou do montérek, aby společně svým 
dětem postavili novou kadibudku, je jasné, že 
se pouto se školkou značně upevní.

Je libo bahýnkový drink?
A co všechno je u jurty nového? Předně 

se na zahradě zabydlely tři holandské zakrs-
lé kozy, Soudka, Alki a Běluška, se kterými 
je potřeba si hrát, krmit je suchým chlebem 
a senem a pečovat o ně. Uvnitř jurty si děti 
mohou číst a povídat si na novém hebouč-
kém koberci a hrát si v přívětivém hracím 
koutku. Vedle pískoviště vyrostla přenád-
herná designová kuchyňka s funkčním odto-
kem, ve které je možno připravovat svěží 
saláty z podzimního listí a pískové risotto 
s nakládanými klacíky i bahýnkové drinky. 
V šapitó na zahradě přibyly nové bytelné sto-
ly k hodování, učení i kreativní práci. Mnoho 

krásného vzniklo toto léto díky rodičům, ale 
také díky finanční podpoře Jihomoravského 
kraje. Ostatně přijďte se sami podívat!

Až za obzor…
Nejbližší příležitost se naskýtá na našem 

podzimním KUKU FESTIVALU pod širým 
nebem. Tentokrát na téma „Za obzorem“. 
13. října od 14 hodin ožije kopec kolem jurty 
hudbou, divadlem a zábavou. Přijede kapela 
KAZU! se svými starobylými songy s pře-
kvapením. Děti všeho věku uchvátí pohádka 
a následná dílna „Co je to proti pomněnkám“ 

divadla DivSe. Podmanivé hlasy čarodějek 
z vokálního tělesa Babské ucho ukolébají 
naše smysly. Budeme se moci se svými dět-
mi kreativně vyřádit či meditativně zklidnit 
v hravých zákoutích, okusit spousty domá-
cích dobrot a prakticky povyměňovat nebo si 
jen vybrat sezónní věci a oblečení ve výhon-
kovském „Točáku“. Na otázky ohledně pro-
vozu školky a péče o děti ochotně odpoví 
průvodci a organizátoři festivalu. Bezpečně je 
poznáte podle zelených triček od pana Straky 
z OKtrika v Židlochovicích. 
             Moc se na vás těší všichni z Výhonku.

Dozrály švestky, je babí léto a máme za sebou první pořádný liják. Náš školkový život se řídí podle toho, co se děje venku. Na kopci, v koru-
nách stromů, u jurty… A tam je teď živo. Nejen dětmi přicházejícími po prázdninách, ale taky rodiči, kteří nám pomáhají zvelebit školku.

Malování blátem / archiv Výhonku

Petr Betáš
myslivecký spolek

Voda je základ... víc než kdy dříve!

Pro připomenutí, zbudovali jsme tři napajedla, každé o objemu ca 
čtyři m3. Napajedla jsou rozmístěna v honitbě s ohledem na spádovost 
zvěře a nejsušší lokality. Cílem bylo, aby v letních měsících (tento rok 
obzvláště chudých na srážkový úhrn) byly alespoň částečně uspokoje-
ny potřeby zvěře z hlediska příjmu vody. Myslivecký spolek se o napa-
jedla stará pravidelně, na jaře byla napajedla vyčištěna, původní voda 
vyměněna. Průběžně pak byla voda doplňována, ať již svépomocí 
(s využitím traktoru spolku s připojenou cisternou pro rozvoz vody 
o menším objemu), nebo dodavatelsky velkým traktorem s cisternou 
o objemu 8 m3. Dodavatelsky řešené úsilí však klade nemalé náro-
ky na financování takové činnosti. Nepolevujeme rovněž v zásobení 
vodou do menších napáječek (již osvědčené rozříznuté pneumatiky), 
které se nacházejí především v lokalitě pod Hájkem. Další skupinou 
menších napajedel, ať už stávajících, nebo plánovaných, jsou betono-
vá korýtka s instalovanými cca 20litrovými zásobníky s vodou. Tyto si 
pak v letních měsících vyžadují pravidelné týdenní doplňování vody.
Správnost rozhodnutí vybudovat napajedla se nám potvrzuje při 
jejich kontrolách, kdy můžeme usuzovat na jejich využívání dle poby-

tových stop. Napajedla navštěvuje celé spektrum zvěře, počínaje zvěří 
srnčí, bažantí, zaječí a konče zpěvným ptactvem nebo škodnou (liška, 
jezevec, kuna). Napajedlem nepohrdnou obzvláště v ranních hodi-
nách ani dravci. Díky napajedlům se nám z hlediska zaměření honit-
by na drobnou zvěř bohužel potvrdil i výskyt zvěře černé. Neboť jak 
praví stará myslivecké moudrost, „kde je zvěř černá, není zvěř drob-
ná“. Výskytu divočáků částečně nahrává osetí větších ploch kukuřicí, 
kterou rádi využívají nejen jako zdroj potravy, ale také jako krytinu. 
Našim úkolem proto bude udržet populaci černé zvěře na absolutně 
minimální výši, neboť jak jsem již zmínil, naše honitba je tradičně 
honitbou s výskytem především zvěře drobné (bažant, zajíc, králík 
jen sporadicky) a tento směr hodláme zachovat i nadále.
Budování dalších větších napajedel je pro náš spolek jedním z prio-
ritních úkolů pro rok 2019, je však silně podmíněn dostatkem financí 
(jak bylo v minulém článku zmíněno, jedno napajedlo = ca 10.000 Kč 
+ 50 brigádnických hodin). Bohužel v roce 2018 jsme museli zain-
vestovat většinu našeho rozpočtu do akutní opravy budovy dřevníku 
a budovy odchovny bažantů. 
Touto cestou chci poděkovat městu Židlochovice za částečnou finanč-
ní podporu činnosti našeho MS a vyjádřit přesvědčení, že si tuto pod-
poru v úsilí o dobrou věc zasloužíme i v budoucích letech.

V zářijovém čísle Zpravodaje z loňského roku byl zveřejněn článek o aktivitách Mysliveckého spolku v souvislosti s nutností zakládání zásobníků 
vody a napajedel pro zvěř. Po roce nabízíme ohlédnutí za touto činností a její zhodnocení.    
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Přesná definice této profese neexistuje,  
obecně platí, že hodinový manžel je muž, 
který nenahradí profesionála daného obo-
ru, ale ovládá několik řemeslných a tech-
nických profesí. Pracuje dobře, kvalitně 
a odpovědně.

A pro koho je služba hodinového manžela 
určena? Dle názvu se může zdát, že zákaznicí 
je osamělá žena, ale není tomu tak. V dneš-
ní hektické době jsou jeho zákazníci všichni, 
kterým priority nebo manuální nezručnost 
nedovolí udělat si věci sami.

I Židlochovice mají svého hodinového 
manžela, zeptali jsme se ho, jaká byla jeho 
cesta k tomuto povolání.

„Nápad vznikl zcela náhodou. Můj dlou-
hodobý známý mně jednoho dne řekl, že jsem 
šikovný a umím celkem dost věcí, a proč neza-
čnu dělat po pracovní době třeba hodinového 
manžela? Ať to zkusím. Řekl jsem si, že je fakt, 
že každá koruna je dobrá a nad nápadem jsem 
nějakou dobu přemýšlel. Podělil jsem se o něj 
s rodinou, která mě v myšlence podpořila, a já 
se rozhodl ji zrealizovat. V té době jsem měl 
garáž, tu jsem vyklidil, zavedl si tam elektriku 
a udělal z ní takovou menší dílnu.“

Pro hodinového manžela je hlavně ze 
začátku nutná investice do dobrého vyba-
vení, vlastní propagace a dále nalezení prv-
ních klientů, kteří budou služby hodinového 
manžela využívat a doporučovat dál. Důležitý 
je také přístup ke klientům. Cení se zejména 
ochota a aktivita. 

„Z uspořených peněz jsem si dokoupil nářa-
dí. Vyrobil jsem pár vizitek, ty si nechal vytisk-
nout a postupně je po kamarádech a známých 
rozdával.“

VÝVOJ
Na začátku je hlavní se nebát postavit se na 

vlastní nohy. Pro úspěch je pak nutné získat 
první zakázky, udržet si stávající zákazníky 
a získávat nové na základě dobrých referen-
cí. Pro šikovné a zručné muže, kteří si dokáží 
vše organizovat, to může být naprosto ideální 
záležitost.

„Začátky byly velice těžké a byly už i chví-
le, kdy jsem si řekl, že to vzdám, protože byly 
i týdny, kdy nikdo nevolal. Po nějaké době 
jsem se díky doporučení dostal do fáze, kdy 
jsem měl cca dva až tři zákazníky. Celkem 
osm let jsem budoval hodinového manžela 
ještě během zaměstnání (v odpoledních hodi-
nách). Až jsem přišel do fáze, kdy mne oslovilo 
pár firem, které měly zájem trvale spolupraco-

rubriku připravuje
redakce

vat. V tu chvíli jsem si kladl otázku: Co dál? 
Odmítnout firmu a přijít tak o možnost se 
rozvíjet, nebo dát výpověď? Dal jsem výpověď 
a začal se tak rozvíjet dál a plánovat si zákaz-
níky i během dne.

Letos v únoru, kdy byly mrazy, jsem si řekl, 
že nabídnu své služby i firmám, jako je Ikea, 
Sconto, XXXLutz, Möbelix, hoby markety 
a mnoho jiných. Všechny tyto firmy jsem objel 
a sešel se s jejich vedením. Výsledek byl takový, 
že do dnešní doby montuji veškerý sortiment 
pro OBI a dělám externího montážníka kuchy-
ní pro Möbelix. Ze zhruba desti oslovených 
firem jsem získal možnost spolupracovat sice 
jen se dvěma, ale i to mi dalo a dodnes dává 
mnoho práce, za což jsem velmi rád.“

NABÍDKA
Hodinový manžel využívá při své práci 

několik druhů profesí. „Co se týče nabídky 
mých služeb, tak ta je, troufám si říci velice 
široká. Nejčastější opravy jsou kapající baterie, 
ucpané dopady odpady, protékající WC, ale 
třeba i seřízení oken a dveří a podobně. Nej-
častěji jsem instalatérem, ale jindy třeba zas 
montérem a truhlářem. Sem tam i malířem 
nebo elektrikářem.“

PLÁNY DO BUDOUCNA
„Nyní jsem ve fázi, kdy si na dva až tři dny 

v týdnu vezmu brigádníka, protože práce je víc 
a víc. Do budoucna bych byl rád, kdyby se mé 
podnikání rozrostlo tak, že budu mít stabilně 
práci pro dva až tři lidi. Pevně věřím a dělám 
vše pro to, aby se to zrealizovalo.“

Služby a obchody ve městě: Lukáš Adámek – Váš hodinový manžel

Lukáš Adámek, hodinový manžel

Firma:

Lukáš Adámek, 
Váš hodinový manžel 

Adresa:  Židlochovice

Telefon: +420 547 238 512
Email: info@vzdyporuce.cz
Web: www.vzdyporuce.cz
Facebook:  Vždy po ruce – hodinový  
 manžel

ZNALOST ŘEMESEL
A co hodinovému manželovi nesmí chy-

bět? Hlavně manuální zručnost, trpělivost 
a technické nadání. A nejen to, musí umět 
naslouchat přání klientů. 

„Osobní postřeh je asi ten, že se každý den 
učím něco nového a dostávám se k zakázkám, 
které jsem nikdy nedělal a prostě si s nimi 
musím poradit. Ostatně v odvětví několika 
řemesel se není čemu divit.“

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
„Již v minulém roce jsem začal mimo jiné 

nabízet montáž okenních sítí proti hmyzu 
a vnitřních horizontálních žaluzií, u kterých 
dělám i opravy například výměny roztrhlých 
vodicích silonů nebo výměny řetízků sloužících k 
vytažení a štelování žaluzie. Více o mně a mých 
službách najdete na www.vzdyporuce.cz.“

Zpracovala: Renata Nováková

Hodinový manžel je relativně nová živnost, v České republice se rychle uchytila. Tato profese našla mezeru na trhu práce, která vznikla 
díky nedostatku řemeslníků a specialistů.  
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pro nesouhlas se vstupem do komunistické 
strany  ztratil možnost pokračovat jako asi-
stent na vysoké škole a stal se nosičem obě-
dů, přišlo vysvobození sametovou revolucí 
a odchod do Německa.

„Vstoupil jsem do kartuziánského kláštera 
Marienau a zůstal jsem tam 19 let, v klidu, 
meditacích a modlitbách.“ Kartuziáni nesní-
dají, mají jedno teplé jídlo za den a jen půl 
roku dostávají teplou večeři.  Přitom musí 
mlčet, nesmí se mezi sebou bavit s výjimkou 
krátkých vycházek po areálu kláštera s brat-
ry mnichy jednou za týden. „Poměrně krutý 
způsob života. To když slyšíte, tak si řekne-
te, že to není křesťanství, ovšem je to takový 
relikt toho bývalého monastického cítění.“ 
Řád nemá žádné pastorační úkoly, nevěnuje 
se evangelizaci. Klášter je veřejnosti uzavřen, 
nejbližší rodinní příslušníci mají povolen 
vstup jedenkrát do roka.

V roce 2001 otec Roman, tehdy  Michael, 
poprvé pocítil příznaky roztroušené skleró-
zy. Po devítiletém marném boji s neustálým 
spánkovým deficitem, s chronickou boles-
tí hlavy a nevolností, a taky na doporučení 
týmu lékařů, pak z kartouzy odešel. Bylo to 
v roce 2010. „Ta nemoc mě z řádu vyváza-
la. Nechtěl jsem, ale dohnal mě k tomu můj 
stav. Byl jsem na pokraji sil. Měl jsem tako-
vou vnitřní temnotu. Nic mně  nefungovalo, 
hlava mi nefungovala, ztráta paměti... Tím 
trpím dodnes. Jsem popletený, nemám žádný 
orientační smysl, a kdybych neměl navigaci, 
tak bych netrefil ani na faru.“

„Narodil jsem se v Přerově 4. března v roce, 
kdy  Gagarin vstoupil do vesmíru,“ předsta-
vuje se otec Roman, nový kaplan židlocho-
vické farnosti.

Základní školu vychodil v Bučovicích. Po 
dokončení elektrotechnické průmyslovky 
v Brně pokračoval na filozofické fakultě, kde 
studoval němčinu a italštinu, učitelský obor. 
Už během studií hodně cestoval po Evropě 
a právě na svých cestách náhodou objevil 
německou kartouzu (klášter), která ho oslo-
vila natolik, že později právě zde zažádal 
o vstup do kartuziánského řádu.

„Kartouza byla taková tichá, přírodní 
a naplnil se mi tady sen, který jsem si nesl už 
od studií na vysoké škole.“

Výchova v rodině byla silně ateistická. 
Otec, předseda KSČ v Bučovicích, vedl 
syna materialisticky a v nedůvěře k církvi.  
Roman, věčný rebel, nevynikal poslušností a 
ve škole měl často problémy. V 18 letech byl 
vyslýchán policií a během dlouhého výsle-
chu prožil první opravdové setkání s Bohem. 
„Byl jsem úplně na dně, když jsem uslyšel 
takový hlas zevnitř: Drž se pravdy, a nic se Ti 
nestane.“ 

Zážitek ze setkání s Bohem postupně zrál, 
po roce se Roman nechal pokřtít a trvalo 
ještě několik let, kdy fascinován Kristem 
a křesťanstvím nabyl přesvědčení, že se dál 
bude věnovat duchovním záležitostem. Když 

Ve farnosti působí nový kaplan

Milena Moudrá
redaktorka

Poté, co opustil kartouzu, pobyl další tři 
roky v Německu. Pracoval v domově důchod-
ců a v institutu s postiženými lidmi.  Po 
návratu do Česka bydlel v Tvarožné u Brna, 
čtyři roky působil jako kaplan v Moravském 
Krumlově a od konce června je kaplanem 
židlochovické farnosti. „Ze všech štací se mi 
líbí nejvíce tady. Líbí se mi lidi a okolí, a taky 
zdejší krásné vinice.“

Na dně řeky Svratky se ukázaly zbytky starých mostních trámů

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

V letošním horkém létě nám výjimečně 
nízký stav vody ve Svratce odkryl dvě sku-
piny zbytků kůlů zaražených v minulosti 
do dna řeky. Obě připomínají dramatické 
období v existenci našeho mostu.

Na konci druhé světové války, 16. dubna 
1945, ustupující německá armáda zničila 
železný příhradový most, do jehož  prolome-
né konstrukce byla pomocí dřevěných kůlů 
vestavěna provizorní mostovka spojující obě 
části města (viz foto). K této skupině přibyly 
později ještě kůly po lešení z rekonstrukce 
mostu v roce 1947. 

Druhá  skupina kůlů, dále proti proudu, 
připomíná dřevěný most, který dočasně 
nahrazoval opravovaný most železný, neboť 
na státní silnici Brno–Bratislava zavládl po 

válce čilý dopravní ruch. Tento provizor-
ní most byl po obnovení železného mostu 
rozebrán a zbyla po něm jen zmíněná druhá 
skupina kůlů.

Abnormálně nízká hladina řeky Svratky, způsobená letošními  dlouhotrvajícími vedry, lákala chodce k zastavení, aby se s úžasem a pře-
kvapením zahleděli nejen na suchem vzniklé ostrůvky, ale i na pozůstatky stavebního materiálu původních  mostů.

Až nám voda opět poodhalí své dno, 
vzpomeňme na předchůdce dnešního mos-
tu. I oni nám dobře ve své době sloužili.

Otec Roman s unkovskou stárkou
/ foto: S. Sommerová

Rok 1945, vlevo probíhající stavba provizorního dřevěného mostu / foto: archiv města
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Mezi námi sousedy: „Jakmile vyhyne včela, do čtyř let vyhyne i lidstvo“
hodnotí význam včel slovy Alberta Einsteina  Jaroslav Pukl, včelař ze Židlochovic

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Tak jako někteří naleznou zálibu ve sbě-
ratelství hub, chovu holubů nebo rybiček, 
jsou lidé, kteří se věnují chovu včel.  Většina 
lidí se totiž hmyzu, kam patří i včely, bojí. 
A to zcela právem, zásah žihadlem může 
pro někoho mít zcela fatální účinek.  Cho-
vatelství včel  se tak řadí mezi  specifické 
koníčky. 

„Hodně lidí si myslí, že chov včel je jedno-
duchá záležitost. Že stačí nasadit si úl a hned 
budou točit med. Taková představa je však 
mylná, vytáčení medu je naopak až konečná 
odměna pro včelaře.“

Včela je vnímána jako hmyz, který opylu-
je kvetoucí rostlinstvo. Původně žila volně 
v dutých stromech a dutinách skal, kde si 
stavěla plásty pro zásoby a chov potom-
stva. Teprve při domestikaci divoce žijících 
zvířat si ji člověk přinesl ke svému obydlí, 
za účelem obohacení  jídelníčku sladkým 
medem.

„Někdejší včelaření se s dnešním nedá srov-
návat.  Dřív člověk  po odběru medu včelstvo 
zničil, což je dnes nepochopitelné.“

Laikovi se všechny včely zdají stejné.  
Kromě včely medonosné existují také vče-
ly samotářky. Ty mohou laikovi připadat 
na první pohled stejné. Včely samotářky 
nezakládají společenstva, mají však stejně 
významnou roli při opylování rostlinstva.

„Ve středoevropských oblastech se původně 
včelařilo s včelou černou, ta se však vyzna-
čovala vysokou bodavostí a rojivostí, proto 
se asi od roku 1960 začalo pracovat s včelou 
kraňskou  původem ze Slovinska. Ta se pro 
chov osvědčila.“

Včelařův  rok začíná v červenci přípravou  
úlu pro bezúhonné přežití včelstva přes 
zimu.  Nejdůležitějším  měsícem je srpen,  

kdy dochází k výměně matek v úlech.
 „Právě v srpnu se rodí dlouhověké včely. 

Ty zakládají nová včelstva. V té době je v úlu 
kolem třiceti tisíc včel,  které musí nabrat  
sílu, aby před zazimováním byly  dostatečně 
zdravé. Jedině tak přežije včelstvo do jara.“ 
Nevytvoří-li včelař v úlu vhodné podmínky, 
nebudou na jaře matky schopny klást vajíč-
ka a včelstvo vyhyne.  Silná matka naklade 
na jaře až 2000 vajíček denně, v nejvyšší 
sezóně je v úlu až sto tisíc včel.  

Aby matka, nesprávně nazývána králov-
nou, dokázala klást tak velký počet vajíček, 
musí být dobře živená. Včely ji krmí mateří 
kašičkou. „Je to skoro čistá bílkovina, kterou 
včely produkují pouze v určitém věku svého 
života a kromě matky s ní krmí i plod. Matka 
klade vajíčka v plné kondici dva roky.“

V průběhu srpna musí být včelstvo dokr-
mováno cukerným roztokem, aby jeho 
hmotnost dosáhla alespoň 16 kilogramů. 

Během dalších měsíců až do prosince se 
činnost včelaře soustřeďuje na ochranu pro-
ti škůdcům, kterými jsou pro včely napří-
klad myši nebo datlové. Největší nebezpečí 
pro včelstvo však představuje roztoč varroa 
destructor. 

 
Kdo bydlí v úlu    
V úlu žije matka, včely dělnice (její dce-

ry)  a trubci (synové).Veškeré osazenstvo 
v úlech tvoří dělnice, ty jsou bodavé. Trub-
ci, kteří mají na starost oplození mladé 
matky a zahřívání plodu, mohou narozdíl 
od dělnic letět do kteréhokoliv úlu a tam 
plnit svou rozmnožovací funkci. Trubci 
bodaví nejsou. Matka se vylíhne za šestnáct 
dní, dělnice potřebuje dvacet jedna dnů, 
trubec  dvacet čtyři. V úlu je naprostá tma, 
všechny procesy probíhají na základě fero-
monových procesů, jakákoliv chemie je pro 

včelstvo šok. A to i včetně nutných léků, 
které musí včelař někdy nasadit. 

Co je rojení
Jde o přírodní dělení včelstva. Nastává 

v situaci, kdy je v úlu  málo místa. Včely pře-
stanou starou matku krmit, matka zeštíhlí 
a může létat. Včely si vytvoří matečníky 
(buňka, z níž se líhne matka)  a po dosažení 
určitého stáří matečníku vyletí stará matka  
s částí osazenstva  ven a pověsí se na strom.  
To je rojení. Včelař roj odchytí a umístí do 
nového úlu. Samostatně v přírodě přežije 
roj rok až dva. 

Jak dlouho žije včela  
Včely, které se líhnou na podzim, přeží-

vají do dubna. Nepracují, drží se v chomáči 
a jen se vykrmují. Včela narozená na jaře 
pilně pracuje. Zpočátku čistí buňky, stará se 
o plod, staví plásty, hlídá česno (vchod do 
úlu). Poté se zapojí do sbírání pylu a nekta-
ru. Tehdy nastává konečná fáze jejího živo-
ta,  prakticky se upracuje.

Včelař Jaroslav Pukl se o včely zajímá 
už do svých dvanácti let, dnes má čtyřicet 
včelstev. I když se nové matky dají koupit, 
vychovává si Jaroslav Pukl vlastní. Aby je 
rozpoznal, označí je číslem na zádech. Kaž-
dý rok má svou barvu. Na otázku, kolik asi 
tak dostal za svůj život  žihadel, mi odpoví: 
„Je to tak tisíc žihadel.“ S úžasem povytáh-
nu obočí. Načež on mě záhy zaskočí dodat-
kem: „Za rok.“

Včelařova židle pro Mě100židlí / foto: M. Moudrá

Včelař Jaroslav Pukl u včelína/ foto: M. Moudrá
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Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Na nejvyšším bodě Výhonu stojí kříž

Je neděle 7. září, krátce po obědě.  Městem 
se trousí nesourodé skupiny lidí i jednotliv-
ců, málokdo je oděn jako turista, přestože 
všichni jdou směrem k rozhledně. Stejné je 
to v Nosislavi a Blučině.Všichni mají stejný 
cíl – nový kříž na Výhoně. 

„Dostal jsem ho před pěti lety od snoubenců 
Kateřiny Janákové a Tomáše Ráboně. Kateři-
na chtěla mít svatbu na louce u kříže. Žád-
nou takovou však nenašli, a tak Tomáš kříž 
vyrobil. 

O něco později za mnou pak přišla Jana 
Tesařová ze Židlochovic a společně jsme mlu-
vili o tom, že by bylo hezké, kdyby na Výho-
nu vzniklo vedle rozhledny i nějaké nové 
duchovní, ekumenické místo. A letos, díky 
dvěma Tomášům ze Židlochovic, Šenkyří-
kovi a Kláštereckému, kteří uvažovali stejně 
a vložili do toho dost sil, nabrala věc směr 
k realizaci,“ říká Ondřej Macek, evangelický 
farář z Nosislavi

Kříž mírně opravil a nechal na své náklady 
pozinkovat Jiří Svoboda z Nosislavi. Nákla-
dy na stavební práce související s usazením 
kříže byly hrazeny z výtěžku letošních Běhů 
na Výhon. Také se na nich podílely obce 
Židlochovice, Nosislav a Blučina.  Kříž stojí 
právě v blízkosti místa, kde se schází hranice 
katastrů všech tří obcí.  

Proč kříž právě tady?
„Třeba by se tu mohly začít dělat svatby... 

(manželství je někdy trochu kříž, ale nesou ho 
dva). Třeba by nám tento geometrický tvar 
tady mohl připomínat, že život nemá jen hori-
zontálu, ale i vertikálu – že není jen o poska-
kování mezi okénky v diáři, ale že je někdy 
důležité přemýšlet také o tom, co má smysl, 
proč a k čemu tu jsme, co je skutečně podstat-
né. A samozřejmě kříž odkazuje k Ježíši a jeho 
příběhu, k tomu, že skutečná láska bolí, dává 
víc, než se čeká.

Kéž by to tedy nebyl jen kus plechu, ale podnět, 
provokace – k zastavením, k přemýšlením, k tomu 
dělat něco jinak, k modlitbám, k setkáním.“

Pozvánka na koncerty
Základní umělecká škola Židlochovice a Art zuš srdečně zvou všechny své příznivce a milovníky umění na koncerty k 70. výročí 

založení ZUŠ Židlochovice a 100. výročí vzniku republiky. 

9. října – Slavnostní koncert žáků

11. října – Koncert učitelů

Koncerty se uskuteční v hlavním sále zámku Židlochovice vždy v 18 hodin. Přijďte naše žáky i učitele podpořit v jejich uměleckém 
snažení, odměnou vám bude nevšední a nezapomenutelný zážitek. 

          Zve ředitelství ZUŠ Židlochovice.

pozvánka

1918 100 2018

Video z celé akce, které pořídil Jaroslav Osička, na-
jdou zájemci na https://youtu.be/kXQQE6swrV8.

Setkání tří obcí a dvou farností ve jmé-
nu Kristově, tak bych nazval slunečné 
odpoledne, kdy proběhlo na pomezí obcí 
Blučina, Nosislav a Židlochovice žehná-
ní Kříže. Byla to báječná sešlost místních 
farníků doprovozená milými slovy farářů 
působících v těchto obcích, a taktéž hra-
ním židlochovické farní kapely. Atmosfé-
ra i počasí byly krásné a dlouho očekáva-
ný déšť nás zastihl až při odjezdu. Toto 
setkání mělo i svůj duchovní rozměr, 
jehož hlavní jmenovatele bych popsal 
jako všeobecné smíření, klid a mír.

Pro mě znamenalo užít si ho coby 
muzikant v kapele a taktéž jsem se mohl 
potkat a pohovořit s několika lidmi, které 
dnes už tak často nevídám.

Marek Otýpka

Třímetrový kříž stojí na nejvyšším bodě Výhonu / foto. M. Mžíček
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Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Vlastivědný spolek

Vlastivědný spolek vydává novou publikaci

Autorka Ing. Dana Wendscheová, Ph.D. 
shromáždila obsáhlý soubor map, náčrtů 
i fragmentů stavební dokumentace týkající 
se našeho města. Při pečlivém prohledávání 
již digitalizovaných map a plánů v Morav-
ském zemském archivu, Českém úřadu země-
měřickém a katastrálním, Státním okresním 
archivu Brno-venkov a Moravské zemské 
knihovně došlo i na vyhledávání v dosud 
nezpracovaných fondech pro archivní účely 
Židlochovic včetně digitalizace. 

 Publikace nás zavede do historie mapová-
ní a zeměměřičtví, seznámí nás s mapováním 
za účelem výběru daní, upozorní i na detaily 
a význam vojenských mapování. V závěru 
zajímavého čtení se dozvíme, jak po druhé 
světové válce mapování podstatně změnilo 
svůj původní účel. Katastr se stal nepostra-
datelnou součástí všech právních jednání 

o nemovitostech a jeho původní daňové 
poslání začalo sloužit k účelům právním 
a všeobecně hospodářským. Po roce 1993 
nabyla účinnost zcela nová právní úpra-
va. Katastr nemovitostí České republiky je 
integrován do jediného instrumentu funkcí 

bývalé pozemkové knihy i bývalého pozem-
kového katastru.

Na zdařilém grafickém provedení se podí-
lel Vlastimil Helma a Ing. Tomáš Kratochvíl.

Autorka snad nemohla najít příhodnější 
osobnost pro předmluvu tohoto díla, kterou 
napsala brněnská renomovaná historička 
Milena Flodrová. Ta v předmluvě uvádí, že 
si jedním dechem přečetla text a prohlédla 
krásné a zajímavé a laické veřejnosti asi ne 
zcela známé obrazové přílohy. 

Členové Židlochovického vlastivědného 
spolku děkují autorce za vydání této ojedině-
lé publikace, která vychází v roce stého výročí 
naší republiky. Velký dík patří i městu Židlo-
chovice, které podpořilo i finančně zabezpe-
čilo publikaci zajímavého díla. Stejným dílem 
pak podpořili vydání knihy místní i brněnští 
sponzoři uvedeni na konci knihy. 

Nová publikace bude v nabídce Informační-
ho centra od začátku listopadu.

Všechno, co bylo doposud o Židlochovicích napsáno, se týká událostí, osobností, míst, podniků, archeologických nálezů apod. Tentokrát 
Židlochovický vlastivědný klub vydal tematicky poněkud odlišnou publikaci s názvem Židlochovice na starých mapách. 

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovice za první republiky
Část osmá: Dobré i zlé

Hospodářská krize začala v roce 1934 
polevovat. Došlo však k devalvaci koru-
ny a následkem toho k vládní krizi. TGM 
byl počtvrté zvolen prezidentem republiky 
(protikandidátem byl Klement Gottwald). 
Proběhly volby do Národního shromáždění 
a následně se ve vedení státu vystřídaly dvě 
vlády. V listopadu zažila Praha studentské, 
nacionálně zaměřené bouře proti předání 
historických univerzitních insignií obnove-
né Univerzitě Karlově z německé univerzity 
Karlo-Ferdinandovy. 

Německý nacionalismus sílí
Po nástupu Hitlera v Německu sílí agresiv-

ní tlaky německých nacionalistů vůči repub-
lice. Ve volbách v roce 1935 byla Sudetoně-
mecká strana druhá nejsilnější a stala se tak 
Hitlerovým účinným nástrojem destabilizace 
našeho státu. Nacistická ideologie spojovaná 
s vidinou lepší budoucnosti v následujících 
letech vykonala své zhoubné dílo.

TGM abdikuje 
Pro vysoký věk koncem roku 1935 abdiko-

val TGM na funkci hlavy státu. Městská rada 
telegraficky poděkovala čestnému občanu 
města za prokázané zásluhy o stát a národ 
a slíbila věrnost jeho pokračovateli Edvardu 

Benešovi. Při příležitosti abdikace byl TGM 
poctěn titulem Prezident Osvoboditel.

Nezaměstnanost ve městě 
V životě národa však hospodářská kri-

ze a její důsledky nezmizely obratem. Roky 
1934–1935 jsou i nadále vyplněny existenč-
ními starostmi, které pomáhá město řešit 
asi stovce nezaměstnaných občanů. Dále 
se rozděluje chléb, mléko, brambory a uhlí. 
Obecní pozemek pod Kozími horami byl 
rozdělen na 27 políček a dán do bezplatného 
užívání potřebným zájemcům. Práci posky-
tovalo i rozšiřování městského vodovodu, 
k němuž město přistoupilo pro zvětšující se 
spotřebu vody.

Spolková činnost
V kulturním životě města se odrazilo 

110. výročí narození našeho národního skla-
datele Bedřicha Smetany hudebními podni-
ky Sokola a školy. Na počest čtvrtého zvolení 
TGM prezidentem uspořádaly místní spolky 
pochodňový průvod městem. Kulturně osvě-
tová instituce Občanská beseda oslavila 50 let 
trvání. Divadelníci místní organizace Orla 
nastudovali divadelní hru místního faráře 
P. Jana Burka s tématikou čerpající z historie 
města. Hra s názvem Šlechtický znak měla 
u diváků značný ohlas, ale bohužel její text 
se nezachoval, stejně jako text druhé Burko-
vy úspěšné hry Hra o zvonu Urbanu.

Přebal nové publikace

Sokolský orchestr při akademii věnované B. Smetanovi / foto: archiv města
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Každý člověk si zaslouží druhou šanci

Paní Pospíšilová, byla jste oslovena ke 
spolupráci na novém projektu města Žid-
lochovice, jehož cílem je dát druhou šanci 
lidem, kteří se z různých důvodů dostali 
do velmi složitých životních situací. Bylo 
pro Vás zapojení do tohoto projektu pří-
nosem?

Rozhodně ano. Jsem velice šťastná, že jsem 
se mohla zapojit a ukázat, co umím.

Jak spolupráce začala, proč jste se k pro-
jektu přidala?

Dlouhodobě chodím na sociální odbor 
v Židlochovicích, kde mi pomáhají řešit 
moje problémy. Tam jsem od paní Ing. Zají-
cové dostala první informace. Cítila jsem 
šanci něco se svým dosavadním způsobem 
života udělat, a tak jsem se setkala s paní 
Lenkou Brázdovou. Ta mi už nabídla kon-
krétní práci. Začala jsem docházet na Dům 
s pečovatelskou službou a dělala jsem tam 
drobné práce. Starala jsem se o záhony, plela 
trávu a zametala chodníky. Pak jsem měla 
možnost se setkat s panem starostou, a ten 
mi umožnil pracovat u technických služeb 
města. Zároveň mi přislíbil i možnost bydle-
ní v buňce na Nádražní ulici.  

Pro získání práce i bydlení jste jistě 
musela splnit nějaké podmínky. Jaké?

Práci ve službě městu jsem dostala na 
zkoušku letos v lednu nejprve jen na pár 
hodin v měsíci. Musela jsem dodržovat pra-
covní dobu, chodit včas a plnit zadané úkoly. 
A samozřejmě být bez alkoholu. Ale to já už 
jsem vlastně nepila.

Bydlení jsem i s partnerem dostala. V buň-
ce bydlím stále, jen s tím rozdílem, že sama, 
protože s přítelem jsme se rozešli. Důvodem 
rozchodu byl i jeho alkoholismus, stahova-
lo mě to dolů. Dnes už pracuji na smlouvu, 
mám plat, jsem spokojená.

Váš život se ještě v nedávné době odvíjel, 
jak se říká  „na pokraji společnosti..., jak 
to, že si dnes vyprávím s usměvavou paní, 
která působí pohodovým dojmem?

Jak jsem říkala, jsem šťastná. Do té doby, 
než jsem se zapojila do projektu města, jsem 
bydlela různě, přes léto venku, tři zimní 
měsíce po ubytovnách nebo někdy po zná-
mých. Mnohokrát jsem přišla o těch pár 
věcí, které jsem měla, protože když nemáte 
dům, nemáte ani skříň. Poslední zimu jsem 
strávila ve sklepě domu u řeky, bez elektriky. 
Byla tam zima. Už jsem to nezvládala. Měla 
jsem zlomená čtyři žebra, bylo mi zle.  

Nabídka od sociálního úřadu přišla jako 

dar.  Teď mám všechno. Mám práci, peníze 
i bydlení. Jsem šťastná.

Kromě materiálních věcí, je ještě něco, 
co Vám projekt přinesl?

Takovou jistotu, že můžu něco dělat, pro 
druhé i pro sebe. To mi strašně pomohlo. 
A taky… Lidi se na mě dívají jinak. 

Teď jsem na neschopence, tak alespoň 
zašívám sousedům.  Mám od města dokonce 
přislíbený lepší šicí stroj, už jsem ho i viděla, 
je perfektní. Budu šít pro město nejprve taš-
ky, spravovat pracovní oděvy, a dál co bude 
potřeba. 

Zapojení do projektu s sebou přineslo 
i urovnání vztahů s rodinou. Jezdí za mnou 
děti s vnučkami, sestry se se mnou baví, pro-
stě to všechno způsobilo rychlý obrat. 

Co se stalo, že jste se ocitla na ulici?
Mě na ulici dostaly partnerské vztahy. 
Začalo to ve vztahu s prvním manželem. 

Moc nám to neklapalo. Měli jsme spolu čty-
ři děti, dvě holky a pak ještě dva kluky, byla 
jsem v kuse deset let na mateřské. Chodila 
jsem na brigády a starala se o děti, o které 
muž nejevil zájem. Dodělávali jsme dům a 
často u nás bydleli zedníci. Tehdy se začalo 
pít. Pili jsme oba. Vztahy byly čím dál horší, 
hádali jsme se, začal být agresivní. Na rozvo-
du nebylo možné se s ním domluvit. Chtěla 
jsem odejít, ale neměla jsem kam jít. Moje 
matka se bála vzít mě k sobě. Nevěděla jsem, 
na koho se mám obrátit. 

Když jsem potkala druhého přítele, dou-
fala jsem v lepší život a odešla jsem z domu, 
vlastně jsem utekla. Děti jsem v domnění, že 
jim muž dům nechá, nechala u něj. Byly už 
skoro dospělé. On je tam ale nenechal, zůstal 
tam jen jeden syn.  

Přítel byl už tehdy problematický, skoro 
nepracoval, z domu byl vykázaný policií. 
Přebývali jsme různě, přesto jsem se nechala 
přemluvit k dítěti. On měl psychické výkyvy, 
žárlil, mnohokrát se stalo, že mě z ničeho nic 
praštil. Když jsem od něj utekla k rodičům, 
dobýval se, pořád vyzváněl, že jsem raději šla 
zase s ním. Do hospody, tam on vlastně byd-
lel. Nakonec jsem od něj také utekla. O dítě 
se pak starala partnerova matka.   

Podobně to dopadlo i s dalším partnerem. 
Já jsem vydělávala peníze, které nás držely 
oba. Ale na bydlení to nebylo, tehdy začal 
tvrdý alkohol.

Během dvanácti let, co jsme byli spolu, 
jsme bydleli na chatách, u známých, na uli-
ci. Kvůli mně se nakonec nechala přemluvit 
moje matka, a nechala nás bydlet u sebe, byli 

jsme tam tak čtyři roky. Ale o to jsme taky 
vlastní vinou přišli.

 
A jak dlouho jste byla s prvním 

manželem?
Devatenáct let.

To tedy znamená, že jste byla na ulici tak 
dvanáct patnáct let?

Ano, patnáct let určitě. Všude, kde se dalo. 
A tak to vlastně bylo i s posledním partne-
rem…  Stan, park, ubytovna, bydlení pod 
mostem, sklep. Častokrát ale, z dobré vůle 
lidí, jsme bydleli i lépe. Ale musela jsem toho 
nechat. Víte, když jste pořád venku, mrzne, 
prší, nemáte si co obléct, protože i když je to 
čisté, je to pořád vlhké. Na chlad jsem úplně 
alergická.

Víte, jak mi scházelo, mít nějaký ten kou-
tek, kde bych si mohla žit podle sebe a něco 
vytvářet? To mi strašně chybělo. Já jsem vyu-
čená pánská krejčí a kolikrát jsem měla nut-
kání koupit si kousek látky (ale nebyly pení-
ze), sednout na tu blbou lavičku a něco ušít. 

Já bych opravdu ještě jednou moc chtěla 
poděkovat panu starostovi a všem ostatním, 
že mi dali důvěru. Jsem za to opravdu moc 
vděčná. 

Jak jste se zbavila závislosti na alkoholu? 
Byla jste na léčení?

Nebyla… Pomohla jsem si sama. Bylo to, 
jako když vám cvakne v hlavně.  Najednou 
to tam bylo: alkohol mi nedělá dobře. 

Když je člověku špatně, některý to přepí-
jí alkoholem. Taky jsem to přepíjela. Říká 
se, že alkohol otupuje mozek i mysl. Není 
to pravda.  Alkohol mi nepřinášel nic, mně 
odpadávalo tělo. Jako když zhasnete světlo. 
Z ničeho nic tma… A vzbudila jsem se na 
zemi. Přestala jsem. Bez alkoholu se cítím 
bezvadně.

Jaké máte plány do budoucna, věříte si?
Chtěla bych se pořádně usadit. Drží mě 

hlavně práce a lidi kolem mě. Pomáhá mi 
taky ta podpora města, ten pocit, že se mám 
kam obrátit a mohu se spolehnout na pomoc. 
Teď musím přesvědčit i ostatní, že obstojím 
a už neuhnu. A já jsem přesvědčená, že to 
zvládnu. Jsem totiž strašně moc poučená, 
vydržela jsem kdeco, tak tohle zvládnu taky. 
Nechci se vrátit. 

Je spousta lidí, kteří se vlivem špatných podnětů dostanou až na samý okraj společnosti. Většinou se jedná o osoby se závislostí na 
alkoholu či drogách, dlouhodobě nezaměstnané, bezdomovce atd.  Z iniciativy starosty Ing. Jana Vituly vznikl ojedinělý projekt s cílem 
pomoci zlepšit právě těmto lidem, kteří se ocitli ve špatné sociální situaci, životní podmínky, podpořit je v návratu do práce, navrátit jim 
důstojnost.  V první řadě musí mít ale dotyčný chuť svůj aktuální nezáviděníhodný stav změnit, alespoň částečně spolupracovat, získat 
určitý každodenní režim. Jednou z těch, co se dostaly až na samé dno, je paní Pospíšilová, která se do projektu zapojila a toužila svoji situ-
aci obrátit k lepšímu. Na rozdíl od ostatních vždycky chtěla pracovat a již při plnění prvních zadaných úkolů byla velmi pečlivá a snaživá. 
Požádali jsme paní Pospíšilovou o rozhovor, abychom ukázali, že dát jí druhou šanci byl správný krok. Mgr. Lenka Brázdová

Rozhovor vedla Milena Moudrá



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Panská sýpka – poč. 20. století./.foto: archiv města

Stejné místo v současnosti – červenec 2017 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

František Emmert: Zrození republiky

Přehledná publikace, bohatě doplněná fotografiemi, mapuje politic-
ké a společenské události vedoucí ke vzniku České republiky. Kniha 
velice potěší nejen příznivce našich moderních dějin.

Nové knihy

Cizojazyčná literatura
DAHL – The Giraffe and 
the Pelly and Me, ROW-
LING – Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone, Harry 
Potter and the Goblet of Fire, 
Harry Potter and the Order of 
the Phoenix

Naučná literatura
YOUNG – Lži o Bohu, kterým 
věříme, BRUMMER – Brno 
okupované, TABERY – Opuš-
těná společnost, EMMERT 
– Zrození republiky

KNIHY PRO DĚTI

Básničky a říkadla
ZMATLÍKOVÁ – Říkadla 
a písničky pro nejmenší, 
KÁBELE – Brousek pro tvůj 
jazýček

Pohádky
DIVIŠ – Nedáš, dostaneš!: 
sportovní pohádky na dobrou 
noc, LUKAS – Žabí princ, 
VÁCHOVÁ – Tajemství srdce, 
ČAPEK – Povídejme si , děti!

Pohádkové příběhy
ADAMEC – To dáme, dědo!, 
HURTÍKOVÁ – Kocourek 
Matýsek, KEJHA – Sára a 
toulavý dědeček, PILÁTOVÁ 
– Papírový Pepíno, NOVOT-
NÁ – Banán, BARÁNKOVÁ 
– Kouzelná cesta domů

Fantasy romány
COLFER – Země příběhů 
1.: Kouzelné přání, Země 
příběhů 2.: Návrat kouzelnice, 
MACHOVÁ – Dračí město

Historické příběhy
PRIMUSOVÁ – Pražský hrad: 
výlet strojem času do minu-
losti

Dívčí romány
RECK – Já a holka odvedle
Pověsti
PREUSSLER – Odbila dva-
náctá hodina

Autobiografické příběhy
DAHL – Kluk: příběhy 
z dětství

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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Máte zájem o nový vůz ŠKODA? Vybrat si můžete ihned.

Šetřete finance a pořiďte si kvalitní a spolehlivý vůz od autorizovaného dealera vozů ŠKODA. Máme pro Vás skladové vozy ihned 
a bez čekání za výhodné ceny. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Aktuální nabídku vozů najdete na www.agrotecauto.cz.

Napište nám nebo zavolejte, rádi Vám poradíme s výběrem vozu. Nezapomeňte si u nás objednat testovací jízdu.

AGROTEC a.s. 
Brněnská 74, Hustopeče 693 01
Tel.: 519 402 451
www.agrotecauto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Přijďte se sami přesvědčit

POSLEDNÍ ŠANCE ZÍSKAT VOZY ŠKODA FABIA 
  S CENOVÝM ZVÝHODNĚNÍM

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,4 - 4,9 l/100 km, 101 - 112 g/km

 vozů 
4,4 - 4,9 l/100 km, 101 - 112 g/km

Vyobrazené vozy jsou ilustrativní.SLEVA AŽ

79 000 Kč

OA_inz_zvyhodneni_fabca_190x131_hus.indd   1 4.9.2018   10:00:24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Získá pro Vás i Vaši rodinu finanční odškodnění při 

autonehodě. Neváhejte nás kontaktovat. 
tel. 773 269 603    autocrashinfo.cz 

Prodám sad s vinohradem, studnou s už.vodou 
a sklepem na nářadí v Židlochovicích, jižní svah . 
Celková výměra 3400 m2, ve svahu, cca 600 m od 
ul. Legionářská. Cena : 360 tis. Kč. Tel. 603881739.

Mladý pár koupí byt v Židlochovicích. Máme hoto-
vost. Tel. 604 508 585.

Lékař shání dům nebo pozemek v Židlochovicích, 
příp. v okolí T: 603 889 769.

Hledám udržovaný byt ke koupi – Brno-venkov. 
Tel. 739 912 867.

Koupíme rodinný dům k trvalému bydlení. Doho-
da jistá.  Tel. 703 668 397.

•

•

•

•

•



2. 10., 17:00 | PROTI SUCHU
Ing. Jiří Pírek,  projektant pozemkových úprav, bude přednášet 
a debatovat  o změně klimatu, provázání současných poznatků 
z klimatologie, hydrologie a pedologie.
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: Židlochovický Otakárek a město Židlochovice

3. 10., 9:00–16:30 | KOLÁČ PRO HOSPIC
Sbírka na podporu rajhradského lůžkového hospice. 
místo: náměstí Míru
pořádá: Oblastní charita Rajhrad

4. 10. – 2. 11. | ČESKOSLOVENSKO 1918–1939, VÝSTAVA
Koláž o vzniku, životě a konci samostatného Československého 
státu. Vernisáž se slovem autora Eduarda Vyhlídala proběhne ve 
čtvrtek 4. 10. v 17:30 hodin.
místo: Malá galerie RTIC
pořádá: Vlastivědný spolek a Městské kulturní středisko 

5. 10., 10:00 | SÁZENÍ LÍPY S HEJTMANEM
místo: zámecký park
pořádá: Lesní závod Židlochovice

7. 10., 18:00 | II. VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
Uctění památky sokolů, kteří obětovali svůj život v době II. světové 
války. S sebou přineste doma vyrobené lodičky se svíčkami.
místo: sraz u sokolovny v Židlochovicích
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice

9. 10., 18:00 | SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Koncert žáků při příležitosti 70. výročí založení ZUŠ Židlochovice a 
100. výročí vzniku republiky.
místo: hlavní sál zámku Židlochovice
pořádá: ZUŠ Židlochovice a Art zuš

11. 10., 18:00 | KONCERT UČITELŮ ZUŠ ŽIDLOCHOVICE
Koncert při příležitosti 70. výročí založení ZUŠ Židlochovice 
a 100. výročí vzniku republiky
místo: hlavní sál zámku Židlochovice
pořádá: ZUŠ Židlochovice a Art zuš

13. 10., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH A SOU-
SEDSKÝ BLEŠÁK
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

13. 10., 14:00–19:00 | KUKU FESTIVAL PRO MALÉ I VELKÉ
Přijďte si rozšířit obzory výhledem z Výhonu. Divadla, muzika, 
hravá zákoutí, podzimní sekáč, dobroty s nekonečným horizontem.
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: přírodní školka Výhonek

17. 10, 19:00 | LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Jazzový koncert.
místo: restaurace Za komínem
pořádá: Městské kulturní středisko
vstupné: 200,– Kč
předprodej RTIC a restaurace Za komínem

23. 10, 12:00 | ZASAZENÍ LÍPY SVOBODY
místo: ZŠ Židlochovice, Tyršova 611
pořádá: ZŠ Židlochovice

27. 10., 14:00–17:00 | BAZÁREK S ROBÁTKEM
místo: kulturní sál sokolovny
pořádá: MC Robátko

Kulturní a sportovní akce v říjnu 2018
Připomeňme si:

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU:

11.11.,17:00 | SVĚCENÍ MLADÝCH A SVATOMARTINSKÝCH VÍN
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Český zahrádkářský svaz

19Kulturawww.zidlochovice.cz

Mě100židlí – Street Gallery 
Vážení tvůrci židlí pro Mě100židlí,

přineste vaše díla v týdnu od 22. do 26. října k nám na Informační 
centrum. Vaše židličky na Den vzniku samostatného Českosloven-
ského státu 28. října 2018 rozmístíme po městě a vytvoříme z nich 

jedinečnou pouliční galerii pod širým nebem.

 
  Mě100židlí – Hlasování

Od 1. října spustíme hlasování o nejoriginál-
nější židli ve Mě100židlí. 

Ve fotogalerii, kterou naleznete na hlavní stra-
ně www.me100zidli.cz ve spodní části, 

si vyberte tu nej… a dejte jí svůj hlas. Hlasování 
probíhá formou komentáře ke konkrétní židli. 

Podmínkou vstupu do hlasování je uvedení 
vašÍ e-mailové adresy, která nebude nikým 

viděna a ani nikým zneužita.

1918 100 2018

 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

28. 10., 9:30–19:30
9:30 hodin Slavnostní mše svatá 

Po mši vyvěšení české vlajky u radnice a položení květiny ke 
kameni pobytů T. G. Masaryka v areálu zámeckého parku.

15:00 hodin 100 let od vzniku Československa 
Beseda u příležitosti vzniku Československé republiky. 

Slovem provází Mg. Karel Vavřík.
místo: kulturní sál sokolovny

pořádá: T.J. Sokol Židlochovice a Vlastivědný spolek Židlochovice

18:00 hodin Společné rozsvěcení židlí pro Mě100židlí a ohňostroj.
Vezměte si sebou svíčky a zapalovače a společně rozzáříme 

krásu vašich židlí.

Výstava k výročí vzniku republiky
V prostoru zrekonstruovaného autobusového nádraží pro-

běhne otevření panelové výstavy, která vznikla ve spolupráci 
s Židlochovickým vlastivědným spolkem.
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Hody 2018: Průvod městem / foto: P. Ustohal

Hody 2018: Před kostelem po hodové mši svaté  / foto: P. Ustohal

Místostarosta T. Šenkyřík vítá prvňáčky ve školních lavicích  /.foto: L. Betášová

Nová vyhlídková židle pro Židle, Mě100židlí na Výhoně / foto: M. Moudrá

Starosta J. Vitula se seniory na prohlídce nové přístavby školy / foto: L. Betášová

Hody 2018: malé stárky na návtěvě u starosty/ foto: P. Ustohal

Hody 2018: Sólo pro hlavní pár / foto: P. Ustohal

Žehnání kříže na Výhoně / foto M. Mžíček 
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