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Konec roku svádí k rekapitulaci, ale 
i výhledu do roku nového. Rád byste se vy 
osobně za něčím v uplynulém roce ohléd-
nul? 

Sice vychází poslední letošní číslo Zpra-
vodaje, ale osobně důvod k jakémusi mimo-
řádnému bilancování nevidím. Rok 2018 byl 
bezesporu pro město úspěšný a celá řada pro-
jektů byla zahájena, popřípadě některé budou 
pokračovat i v roce 2019. Je zjevné, že město 
prošlo a prochází velkou vizuální proměnou 
a osobně mám z toho velkou radost, protože 
všechny zásadní projekty pro budoucnost 
města jsou zahájeny nebo nachystány. A to 
je opravdu příjemný pocit. Navíc vzhledem 

Jan Vitula: Jdeme dál, rozhodně na místě nestojíme

k tomu, že se jedná z velké části o dotační 
prostředky, zvládáme tento nebývalý rozvoj 
i profinancovat bez větších obtíží. Jdeme dál, 
rozhodně na místě nestojíme. 

Nicméně musím připomenout, že před 
volbami se vedla diskuze o úvěru města, kte-
rý z důvodů stavebního rozvoje dosahuje až 
nebývalých 260 milionů. Je tomu tak? 

Ano, tuto debatu jsem zaregistroval, ale 
musím takové informace náležitě vysvětlit. 
Město má skutečně podepsanou smlouvu 
na 260 mil. Kč. Jedná se však o tzv. „úvěrový 
rámec“. Uvedený termín znamená maximální 
výši, kterou bychom v případě potřeby moh-
li čerpat. Ve skutečnosti však systém funguje 
tak že město z úvěru platí probíhající projekt 
a v okamžiku, kdy stát pošle dotační prostřed-
ky, úvěr opět splatíme. Čas mezi zaplacení 

doc. Mgr. Petr Francán
zastupitel

faktury a zasláním prostředků ze strany stá-
tu je přibližně půl roku. A tak jsme například 
v září 2018 už měli vyčerpáno přes 70 milionů 
korun a v říjnu jsme se opět vrátili na 38 mili-
onů. Navíc vzhledem k tomu, že se ukázalo, 
že projekty budou rozloženy do delšího času, 
budeme předkládat v prosincovém zastupitel-
stvu návrh na snížení onoho výše zmíněné-
ho úvěrového rámce na 170mil. Po skončení 
realizace projektů bychom se tak mohli vrátit 
takřka na původní úroveň zadlužení města. 
To je pro nás bezesporu ekonomicky velmi 
výhodné. 

Ruku v ruce s probíráním výše městského 
úvěru také padlo, že městský úřad v posled-
ním volebním období výrazně zvýšil počet 

Radostné Vánoce
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zaměstnanců. Můžete se i k tomu vyjádřit? 
V tomto případě je skutečností, že k urči-

tému navýšení došlo. Jedná se především 
o dopady změn zákonů. Mohu uvést napří-
klad změny stavebního zákona, které úřa-
du ukládají celou řadu nových povinností. 
V takovou chvíli stojíme před volbou buďto 
nabrat nové zaměstnance nebo prodloužit 
již beztak dlouhé lhůty na vydání stavební-
ho povolení. Vzhledem k tomu, že úřad má 
být především službou občanům, zvolili jsme 
variantu mírného posílení administrativního 
aparátu. Avšak větší část uváděného nárůs-
tu byla pouze statistická záležitost, ve formě 
vykazování zaměstnanců placených Úřadem 
práce, což bych také rád vysvětlil. Zaměst-
nanci placení Úřadem práce totiž v původ-

ních součtech zaměstnanců městského úřadu 
nebyli zahrnuti. Poté, co byla ona záležitost 
upravena legislativně jiným způsobem, zača-
li být tito lidé nově vykazováni jako zaměst-
nanci úřadu a v tom spočívá výrazný početní 
rozdíl. Pro lepší pochopení lze uvést, že člo-
věk, kterého jste viděli před pěti léty zametat 
v oranžové blůze ulice v té době zaměstnan-
cem města nebyl, nyní však v naprosto stejné 
činnosti jako zaměstnanec vykazován je. 

Když jste mi odpověděl na dvě zvída-
vé otázky, pojďme k věcem příjemnějším. 

Popřejete občanům k adventu? 
Určitě a s radostí. Rád bych popřál k nastu-

pujícímu adventu a Vánocům všem občanům 
Židlochovic požehnané svátky a krásný nový 
rok. Už se upřímně těším, až se společně 
potkáme na Štědrý den v kostele při pravi-
delném zpívání „Hop hej koleda“. Předáme si 
betlémské světlo, popovídáme s přáteli a roze-
jdeme se do svých domovů. To je čas, kdy 
intenzivně cítím, jak rád žiji právě v našem 
městě. Požehnané svátky vánoční všem! 

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje ve středu 12. prosince od 18 hodin 
v restauraci Za komínem. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

Židlochovice zelenější: Město zakládá nové trávníky, vysazuje květiny i stromy 

Přiblížil se nám konec roku a s ním i pří-
ležitost ohlédnout se za tím, co se letos poda-
řilo v oblasti městské a krajinné zeleně. 

Rok 2018 byl výjimečný tím, že jsme slavili 
100leté výročí vzniku ČSR. Mám radost, že se 
tento fakt pozitivně projevil na zájmu občanů 
i různých spolků a institucí o výsadbu stromů 
při oslavách vzniku naší republiky. 

Dále byl letošní rok výjimečný nebývalým 
stavebním ruchem, který se naopak nega-
tivně projevoval na veřejné zeleni, zvýšené 
prašnosti a hluku v různých částech města. 
Tyto negativní projevy stavební činnosti 
nám však v příštím roce doufám vynahradí 
zcela nově upravená prostranství se spoustou 
nově zasazených dřevin, květin i založených 
trávníků. 

Rozvoj zeleně nám letos komplikovalo 
i extrémní sucho. Téměř nepřetržitě jsme 
museli udržovat při životě nové výsadby 

pravidelnou zálivkou v období od dubna do 
září a vzhledem k trvajícímu suchu jsme se 
k zalévání vrátili ještě i v listopadu. 

Jen pro srovnání – v dřívějších letech byla 
potřeba provádět doplňkovou zálivku větši-

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hospodářství

nou od června do srpna.

Realizace
Nové výsadby byly realizovány jako 

Osázené autobusové nádraží / foto: M. Dratva

Začíná advent: Největším darem je čas, který věnujeme lidem kolem sebe

Přichází vánoční čas. Mnoho z nás dohání 
resty v práci, na poslední chvíli shání dárky 
pod stromeček a s blížícím se koncem roku 
nabírá kila z vánočního cukroví. Tedy já to 
tak mám a doufám, že alespoň někdo z Vás 
je na tom jinak. 

Pak přijde 24. prosinec a čas se na chvíli 
zastaví. V onom čase máme chvilku na pře-

mýšlení o tom, co jsme v uplynulém roce 
prožili a co nám přinesl. Ne vždy jsou to věci 
radostné a veselé, ale i smutek patří k živo-
tu. Protože bez smutku bychom nevěděli, 
co je to radost. A na konci toho přemýšle-
ní, když probereme kariéru, peníze a pra-
covní úspěchy, stejně většina z nás zjistí, že 
opravdovou radostí nás naplňují lidé, kteří 
nás obklopují. Největším darem jsme totiž 
my sami a čas, který věnujeme lidem kolem 
sebe. Je to dar, který může dát každý z nás 
a nepotřebuje k tomu vůbec žádné peníze. 

Ing. Jan Vitula
starosta

Tak neváhejte a obdarujte se navzájem. Lás-
kou a pozorností. Protože čas, který někomu 
věnujeme, je tou nejlepší investicí. 

Přeji nám, abychom o letošních Váno-
cích svůj čas investovali dobře. Do lidí, které 
máme rádi a také do těch, kteří to potřebují. 
Neboť naše štěstí nemůže být úplné bez štěstí 
lidí okolo nás.

Přeji nám všem požehnané svátky a krás-
ný nový rok.

pokračování na straně 4 >>
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 31. října 2018
výběr z usnesení

ZM rozhodlo:
provést volbu starosty, místostarosty 
či místostarostů a členů městské rady 
veřejným způsobem (aklamací), a to 
formou zvednutím ruky.

ZM určuje:
že pro výkon funkce starosty města Žid-
lochovice bude člen ZM dlouhodobě 
uvolněn.

ZM volí:
starostou města Židlochovice Ing. Jana 
Vitulu.

ZM určuje:
počet dvou místostarostů města Židlo-
chovice.

ZM určuje:
že pro výkon funkce prvního místosta-
rosty města Židlochovice bude člen ZM 
dlouhodobě uvolněn a pro výkon funk-
ce druhého místostarosty města Židlo-
chovice nebude člen ZM dlouhodobě 
uvolněn, přičemž první místostarosta 
zastupuje starostu v době jeho nepří-
tomnosti nebo v době, kdy starosta 
nevykonává funkci. 

ZM volí:
prvním místostarostou města Židlo-
chovice Mgr. Tomáše Šenkyříka.

ZM volí:
druhým místostarostou města Židlo-
chovice Ing. Bronislava Svobodu.

ZM volí:
členy Rady města Židlochovice Mgr. 
Lenku Brázdovou a Ing. Petra Svobo-
du.

RM 12. listopadu 2018
výběr z usnesení

RM rozhodla:
o pořadí nabídek na akci „PD –  pří-
stavba ZŠ a rekonstrukce jídelny v Žid-
lochovicích“:
1. pořadí – PROMED Brno spol. s.r.o., 



















JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Žitná 19, 621 00 Brno ,
2. pořadí – Ing. arch. Petr Kopečný, 
Křížová 5, 602 00 Brno,
3. pořadí – Tomáš Dvořák architekti 
s.r.o., Rajhradská 12, 619 00 Brno.

RM ukládá:
uzavřít smlouvu na akci „PD – přístavba 
ZŠ a rekonstrukce jídelny v Židlochovi-
cích“ s vítězným účastníkem zadávací-
ho řízení „PROMED Brno spol. s.r.o.“, 
se sídlem Žitná 19, 621 00 Brno.

RM rozhodla:
propachtovat pozemky majitelům 
statku Ochsen  p. č. 2307/25, 2307/24, 
2307/22, 2307/21, 2307/20, 2307/19, 
2307/18 o výměře 20 028 m2.
Pacht bude uzavřen na dobu urči-
tou 5  let. Pachtovné je stanoveno na 
2 500 Kč/ha/rok.
Jedná se o pozemky na Výhonu.

RM rozhodla:
pronajmout část pozemku p. č. 2307/25 
o výměře 450 m2 v k. ú. Židlochovice 
za stanovenou cenu 2 Kč/m2/rok, tzn. 
900 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 12 měsíců.

RM rozhodla:
pronajmout část pozemku p. č. 2307/25 
o výměře 550 m2 v k. ú. Židlochovi-
ce za stanovenou cenu 2 Kč/m2/rok, 
tzn. 1 100 Kč/rok, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 12 měsíců.Jedná se 
o pozemky na Výhonu.

RM rozhodla:
propachtovat pozemek p. č. 2748/4 
o výměře 2 927 m2 v k. ú. Židlochovice. 
Pacht bude uzavřen na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Pachtov-
né je stanoveno na 2 Kč/m2/rok. Jedná 
se o pozemek vedle slepičárny Xaver-
gen.

RM rozhodla:
uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace pro oblast sociál-
ních služeb z rozpočtu města Židlocho-
vice pro rok 2018“ s těmito poskytova-
teli sociálních služeb:
1. Diecézní charita Brno – Oblastní cha-
rita Rajhrad.

RM odvolává:
členy povodňové komise města 















Židlochovice:
Ing. Jana Vitulu, Ing. Petra Chocholáče,
Mgr. Tomáše Šenkyříka, Mgr. Lenku 
Brázdovou, Ing. Vladimíra Hlaváče a Ing. 
Zdeňku Koutnou – jednatele komise.

RM jmenuje:
jako členy povodňové komise města 
Židlochovice:
Ing. Jana Vitulu, Mgr. Tomáše Šenkyří-
ka, Mgr. Lenku Brázdovou, Ing. Broni-
slava Svobodu a jednatelem komise Ing. 
Martina Dratvu.   

RM potvrzuje:
členy pracovního štábu povodňové 
komise města Židlochovice:
Zaměstnance města odboru OIMH: 
Vladimíra Hanka, Jaroslava Goše, Aleše 
Horvátha, JUDr. Libora Schönwäldera.                     
Zástupce JSDH: Zdeňka Formana.
Zástupce VAS a.s.: Ing. Jonáše Odstrčílka.

RM jmenuje:
do pracovního štábu povodňové komi-
se města Židlochovice:
Ing. Kateřinu Cmarkovou a Ing. Zdeň-
ku Koutnou.

RM navrhuje:
ZM ke schválení zástupce města do 

subjektů, kde je město členem:
Region Židlochovicko – Ing. Jan Vitula,
Cyklistická stezka Brno – Vídeň – 
Ing. Bronislav Svoboda,
VAK Židlochovicko – Mgr. Tomáš Šen-
kyřík,
Česká asociace pečovatelské služby 
– Mgr. Lenka Brázdová,
Sdružení obcí a měst jižní Moravy 
– Ing. Bronislav Svoboda,
Svaz měst a obcí České republiky –
Mgr. Tomáš Šenkyřík,
KTS Ekologie, s.r.o.– Ing. Jan Vitula.

RM odvolává:
zástupce zřizovatele ve Školské  radě 
Základní školy Židlochovice – PhDr. 
Stanislava Rubáše, Ing. Jana Vitulu 
a Mgr. Tomáše Šenkyříka.

RM rozhodla: 
zřídit 2 nové pracovní místa organizač-
ní složky: „Úklid a údržba města Židlo-
chovice“ na pozici pracovník technické 
čety města.













Upozornění pro chodce v ulici Nádražní
Prosíme o zvýšenou pozornost a trpělivost při procházení u stavby terminálu, chodci budou procházet přímo stavbou. V současnosti byla 

zahájena stavba chodníků v tomto úseku – podél silnice i na hrázi. Chodci budou dle situace na stavbě nasměrováni buď na chodník u silnice, 
nebo průchodem přes ulici Sportovní. 

Prosíme pokud možno využívat pro cestu do města chodník přes lávku.  

upozornění
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v minulých letech různým způsobem 
(dodavatelsky, vlastními pracovníky i pomocí 
dobrovolníků) i z různých finančních zdrojů 
(z městského rozpočtu, z dotací i nadačních 
příspěvků). Celkově bylo založeno 2 010 m2 
trávníků, vysazeno 110 stromů, 1 202 keřů, 
1 653 trvalek a cibulovin.

Konkrétně byly upraveny tyto lokality:
1. Výsadby kolem nových zastávek u sídliště 
– dokončení – po osazení zastávkových pří-
střešků byl dokončen živý plot směrem k řece 
a osázen svah pod zastávkou půdopokryvný-
mi keři.

2. Obnova liniového vegetačního prvku 
u průmyslové zóny – přes veškerou sna-
hu při zalévání dřevin došlo k uschnutí cca 
15 stromů, které jsme na podzim nahra-
dili. Dále byl větrolam rozšířen o dalších 
6 nových stromů (jeřáb břek, javor babyka, 
javor mléč).

3. Výsadby kolem kontejnerových hnízd 
na sídlišti Družba – letos byly začleněny 
do systému městské zeleně novou výsadbou 
stanoviště sběrných nádob odpadu na sídlišti 
Družba. Vysadili jsme 3 stromy (okrasná hru-
šeň Calleriova, javor babyka), 851 keřů a 368 
trvalek. V příštím roce je v plánu pokračovat 
s výsadbou i v dalších částech města.

4. Předzámecký park – bohužel stavební prá-
ce, které musely být provedeny před započe-
tím výsadeb, byly dokončeny se zpožděním 
až koncem listopadu. Proto se podařilo zatím 
založit jen část parku. Bylo vysazeno 13 vzrost-
lých stromů (okrasná odrůda třešně ptačí, javor 
mléč) ve východní části parku v mlatové ploše. 
Park bude dokončen na jaře 2019.

5. Přestupní terminál IDS – část B (auto-
busové nádraží) – při rekonstrukci tohoto 
exponovaného prostranství v centru měs-
ta byla vytvořena i nová plocha pro zeleň. 
Bylo založeno 1 600 m2 parkových trávníků, 
vysazeno 21 vzrostlých stromů (okrasné jab-
loně a třešně, muchovníky, javory babyky), 
112 keřů a 399 ks trvalek a cibulovin. Pro-
stranství bude v nejbližších týdnech vybave-
no i mobiliářem a informačním značením.

6. Doplnění štěrkových záhonů v doprav-
ních ostrůvcích – ostrůvky na ulici Tyršova 
a Žerotínově nábřeží jsme oživili výsadbou 
celkem 444 ks trvalek a cibulovin. 

7. Úprava prostranství u lanového mostu 
na Žerotínově nábřeží – v prostoru mezi 
mostem, cyklostezkou a řekou jsme založili 
kvetoucí záhon (69 růží, 442 trvalek a cibu-
lovin) a zrekonstruovali 60 m2 trávníků.

8. Žerotínovo nábřeží – obnova trávní-
ku – při vjezdu do města od Nosislavi byla 
upravena plocha mezi řekou a silnicí, která 
byla dlouhou dobu využívána jako skládka 
materiálu. Bylo obnoveno celkem 340 m2 

trávníku.

9. Výsadba meruněk odrůdy „Židlocho-
vická“ – ve spolupráci se židlochovickým 
ovocnářem panem Urbánkem, se podařilo 
vypěstovat 6 sazenic této původní odrůdy. 
Stromy byly vysazeny na městských pozem-
cích v lokalitách nad cihelnou, na zahradě 
Robertovy vily a v meruňkovém sadu za 
radnicí.

10. Výsadba ovocných stromů na Výhoně 
v lokalitě nad cihelnou – pracovníci tech-
nické čety města společně se spolkem Žid-
lochovický Otakárek vysadili na jaře v této 
lokalitě dalších 6 vzrostlých ovocných stro-
mů. Tentokrát byly vysazeny jeřáby oskeru-

Židlochovice zelenější: Město zakládá nové trávníky, vysazuje květiny i stromy

Nový výsadba v předzámeckém parku / foto: M. Dratva

Igelitové sáčky nepatří do kontejneru na bio odpad

Ing. Gabriela Kročilová
Odboru životního prostředí a stavební úřad

Město Židlochovice Vám nabízí možnost 
vyzvednutí rozložitelných sáčků na biood-
pad. Sáčky jsou k dispozici na MěÚ, Nádražní 

750 u Ing. Gabriely Kročilové kancelář č. 220 
nebo na infocentru. Biologicky rozložitelné 
sáčky slouží pro sběr kuchyňského odpadu 
z domácností. Chtěli bychom poprosit, 
abyste nevyhazovali bioodpad do třídících 
nádob v igelitových taškách, bioodpad se uk-
ládá do kontejneru volně nebo v biologicky 

rozložitelných sáčcích, protože jinak nelze 
využít. Kompostárně pak vznikají velké pro-
blémy, jako jsou poruchy na technice a ne-
malé finanční náklady, které jsou spojené 
s dotříděním nebo opravami.

še, višně a třešně v horní části lokality.

11. Oskeruše u nového kříže na vrcho-
lu Výhonu – v říjnu jsme vysadili solitérní 
jeřáb oskeruši v blízkosti kříže na nejvyšším 
bodu Výhonu. Oskeruše je mohutný druh 
jeřábu, který je v lokalitě Výhonu původní a 
dle zkušeností z minulých let výborně odo-
lává i extrémĚ suchým obdobím.

12. Lípy svobody – na oslavu 100. výročí 
vzniku ČSR bylo vysazeno na městských 
pozemcích celkem 39 národních stromů 
– lípy srdčité, jako symbol demokracie. 

Nejdříve byla v dubnu vysazena lípa 
u mokřadu v lokalitě Líchy, tento strom 
věnoval Jihomoravský kraj v rámci akce 
„100 lip“. Další lípa byla vysazena v centru 
města ve spodní části náměstí pod „věžá-
kem“ v rámci oslav 28. října 2018. Třetí lípu 
vysadil Židlochovický Otakárek u mokřa-
du u čističky, tyto dvě lípy zajistila Nadace 
Partnerství v rámci akce „Stromy svobody“. 
Největší podíl má však ZŠ Židlochovice, 
která s naší pomocí vysadila celkem 36 lip. 
1 vzrostlý strom byl vysazen před školou na 
ulici Tyršova (opět z Nadace Partnerství), 
dalších 35 menších stromů bylo vysazeno 
v zahradě školy a u mokřadu na Líchách. 

Je třeba zdůraznit, že tyto stromy si žáci ZŠ 
pěstovali 5 let speciálně pro tuto příležitost, za 
to jim patří obrovský obdiv a poděkování!

>> pokračování ze strany 2
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Představujeme vám zastupitelstvo města Židlochovice

Ing. Jan Vitula
Člen Rady Města Židlochovice, starosta.
49 let, absolvent Mendelovy univerzity v Brně. 
Podporuje vzdělání, obzvláště přírodní vědy. 
Několik volebních období je ve funkci mís-
tostarosty a starosty Židlochovic, je náměstkem 
hejtmana Jihomoravského kraje.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
Člen Rady města Židlochovice, 1. místostarosta. 
46 let,  absolvent Filozofické fakulty MU. Vedl 
informační centrum v Židlochovicích, od roku 
2010 je místostarostou a od roku 2012 vede Měst-
ské kulturní centrum. Aktivně se podílí na kultur-
ním a společenském životě města.

Mgr. Lenka Brázdová
Členka Rady města Židlochovice.
53 let, v minulosti působila jako zdravotní sestra, 
od roku 1997 je vedoucí Pečovatelské služby Žid-
lochovice. Zajímá se o rozvoj sociálních služeb 
v našem regionu. Členkou zastupitelstva byla 
v minulém období.

Ing. Bronislav Svoboda 
Člen Rady města Židlochovice, 2. místostarosta.
53 let, daňový poradce
Dlouholetý člen T.J. Sokol Židlochovice a člen 
výboru mysliveckého spolku, vede kroužek mla-
dých myslivců, člen spolku zahrádkářů. Členem 
zastupitelstva byl i v minulém období.

Ing. Pert Svoboda
člen Rady města Židlochovice
40 let, absolvoval VUT v Brně v oboru Ochrana 
obyvatelstva a Expertní inženýrství v dopravě. 
Od roku 1996 působí jako příslušník Hasičské-
ho záchranného sboru Jihomoravského kraje, od 
roku 2002 je také velitelem jednotky Sboru dob-

rovolných hasičů města Židlochovice. Členem zastupitelstva byl 
i v minulém období.

Ing. Oldřich Kahoun 
40 let, působí v oboru geodezie a kartografie 
na řídících pozicích v rámci firem CleverMaps 
a CeverFarm, ty vyvíjí webové aplikace s mapami.  
Od roku 2003 je starostou Sokola Židlochovice.
Je kapelníkem dechové hudby Blučiňáci.

doc. Mgr. Petr Francán 
45 let, absolvent Masarykovy univerzity v Brně. 
Působí jako děkan Divadelní fakulty a jako vedou-
cí Ateliéru audiovizuální tvorby Janáčkovy akade-
mie múzických umění v Brně. Je členem školské 
rady Gymnázia Židlochovice.  

Libor Kafka  
60 let, vyučil se opravářem zemědělských strojů, 
vzdělání má i  v oboru provozní pohostinství. Od 
roku 1991 provozuje restauraci U Kafků v Židlo-
chovicích. 

Vlastimil Helma 
56 let, člen T.J. Sokol Židlochovice, trenér žáků  
a vedoucí oddílu badmintonu. Člen Židlochovické-
ho vlastivědného spolku. Členem zastupitelstva byl 
i v minulém období.

MUDr. Peter Wendsche, CSc. 
73 let, lékař. V letech 2002 – 2010 přednosta kliniky 
traumatologie Úrazové nemocnice v Brně, zakladatel 
oddělení na léčení poranění míchy. Je předsedou Žid-
lochovického vlastivědného spolku, věnuje se propa-
gaci vinařství. Členem zastupitelstva byl i v minulém 
období.

JUDr. Ivo Remunda,
56 let, právník. Specializuje se na občanské právo, pub-
likuje v odborných časopisech, propaguje zestručně-
ní právního řádu. Dříve člen školské rady Gymnázia 
Židlochovice. Členem zastupitelstva byl i v minulém 
období.

Ing. Petr Chocholáč
54 let, ředitel společnosti, podnikatel. Poslední čtyři 
roky zastával funkci 2. místostarosty. 

Antonín Houdek
53 let, podnikatel. Minulé volební období působil rov-
něž jako zastupitel. Vedoucí divadelního souboru T.J. 
Sokol Židlochovice.

Ing. Petr Maša
37 let, konstruktér. Minulé volební období působil 
rovněž jako zastupitel. Člen fotbalového klubu a tre-
nér přípravky.

Ing. Vít Betáš 
48 let, lesní inženýr. Je aktivním členem Mysliveckého 
spolku Židlochovice.
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Ephraim Chambers – Cyclopedia (universální slov umění a věd), vydáno 1728, geometrické principy 
bastionového systému fortifikací

Ing. arch. Pavel Jura
městský architekt

Předzámecký park v Židlochovicích

Realizovaný městský park leží v těsné blíz-
kosti židlochovického zámku, je těžištěm 
urbanistické struktury sídla. Řešení návrhu 
tak přímo vychází z hodnoty a charakteru 
předzámecké lokality s bohatým historickým 
vývojem a jasnou kontinuitou. Předzámecký 
prostor podél východní zdi a bastionu byl do 
nedávné doby poznamenán vulgární výstav-
bou průmyslových staveb z druhé poloviny 
minulého století. Odstraněním této cizorodé 
stavební struktury byl položen základ pro 
realizaci nového městského prostoru, který 
má ambici podpořit tradici a kontinuitu mís-
ta i společnosti.

Výrazným městotvorným prvkem urba-
nismu jsou bezesporu fortifikační stavby 
a prostory, které velmi silně definují své bez-
prostřední okolí. Mnoho příkladů najdeme 
téměř v každém středoevropském městě, kde 
hradební pás je vždy výrazným prvkem sídla.

Pro urbanistický návrh nového městské-
ho parku byla naprosto zásadní stávající 
hradební zámecká zeď, která ostatně defi-
nuje podobu sídla i v částech, kde již byla 
v předchozích dobách odstraněna. Návrhem 
byla prověřena geometrie hradeb, jakožto 
základního prvku návrhu. Stávající stopa 
hradební zdi je příkladem francouzské for-
tifikační školy a mnohokráte použitého tzv. 
bastionového fortifikačního systému, který 
jasnou geometrií diagonální střelecké osy 
eliminoval nedostatky předchozích ronde-
lových konstrukcí, které trpěly „chybou“ tzv. 
mrtvého úhlu v diagonální ose rondelu. Ten-
to základní technický princip se logicky stal 
základním principem i pro návrh geometrie 
nového parku - v duchu původního latinské-
ho slova „ars“, které zahrnuje jak umění tak 
i řemeslo, vnímáme krásu stavby ve zvlád-
nutí technické i umělecké stránky současně. 
K tomuto společnému základu ostatně odka-
zuje i podtitul Chambersovy Cyclopaedie, 
jakožto universálního slovníku, který mimo 
jiné popisuje i geometrická pravidla bastio-
nového systému.

Současně bylo předchozí architektonic-
kou studií zjištěno, že geometrie hradeb 
byla (s určitou pravděpodobností) založena 
mírou tzv. Vídeňského lokte, tedy délky cca 
778 mm v metrickém systému. Stejně jako 
geometrický princip střelecké osy pro vykry-
tí mrtvého uhlu, je i vídeňský loket jakožto 
základní modul převzat pro návrh parku.

Městský park je současně navržen jako 
nový vstupní předprostor stávajícího anglic-
kého parku v areálu zámku. Současný přístup 

do anglického parku přes „cour d´honneur“  
zámku s obchozí trasou a provozní kolizí 
s reprezentační funkcí zámku je pro trvalé 
využití nevhodný, novým městským parkem 
bude lépe zpřístupněn jeden z nejcennějších 
prostorů v Židlochovicích. Nově navržený 
vstup do parku je situován do jižního cípu 
bastionu a původní „střelecká diagonála“ 
je tak využita jako urbanistická osa nové-
ho vstupu do anglického parku, propojující 
logickou a nejkratší trasou nároží západního 
bastionu, prostor nábřeží řeky a autobusové-
ho terminálu s anglickým parkem.

Urbanistické řešení parku je tak založeno 
na budoucím funkčním využití (vstup do 
anglického parku) a historických, tradič-
ních hodnotách lokality, čímž definuje sou-

dobý prvek v dlouhodobé kontinuitě místa. 
Urbanistické řešení parku je navrženo jako 
mozaika jednotlivých parkových prostor, 
v geometrii hradební zdi a její diagonální 
osy, přičemž jednotlivé prvky i celek jsou 
seřazeny v rytmu vídeňského lokte, jakožto 
základní hodnoty hradební zdi.

Celková plocha městského parku je defino-
vána skladbou dílčích prvků a ploch v geo-
metrii a modulu výše uvedeném. Jednotlivé 
plochy a prvky se liší funkčním využitím, 
materiálovým řešením i návrhem sadových 
úprav, společným jmenovatelem jsou však 
geometrické principy a vztah ke hradební 
zdi - celkový návrh tak i přes vlastní různo-
rodost udržuje jednoduchost, tedy charakter 
jednotného celku.

Město je živý organismus, jehož životaschopnost je přímo úměrná a závislá na správném vztahu mezi jednotlivými elementy města. 
Dobrých či špatných dokladů této základní „věty“ najdeme celou řadu – necitlivým dopravním průtahem můžeme centrum města zničit, 
naopak racionálně vedeným obchvatem  město i jeho centrum posílíme a vyčistíme. Při návrhu nového předzámeckého parku v Židlo-
chovicích bylo základním úkolem definovat vztah k ostatním elementům této části města.

Koncept jednotlivých ploch parku
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Dagmar Krkavcová
ředitelka

Mateřská školka si vyjela za poznáním do Technického muzea v Brně

Dne 1. listopadu 2018 jsme se my – všich-
ni předškoláci z MŠ Židlochovice zúčastnili 
výletu do Technického muzea v Brně.

„Do Brna nás dovezl historický autobus, 
který byl úplně jiný než ten, kterým jezdíme 
s mamkou a taťkou.“ 

V technickém muzeu se z holčiček sta-
ly princezny, to když si zkoušely krásné 
šaty. Klukům se líbilo vžít se do role princů 
a bojovat pomocí meče s drakem. 

Dále nás zaujal starý telefon, na kterém 
jsme si mohli vyzkoušet vytáčení čísel tak, jak 
se to dělalo kdysi. Prohlédli jsme si starodávné 
městečko, kde jsme paní, která prala prádlo ve 
„staré vaně“, pomohli prádlo pověsit. 

Za odměnu jsme si mohli jít sednout do 
Hospody u Pavlíků, kde nám pan hostinský 
přinesl buchtu a čaj. To jsme si velmi pochut-
nali. Hrála nám k tomu hudba ze starého 
orchestrionu. Pěkné stolování nám předved-
la paní továrníková s krásným kloboučkem 
a liškou kolem krku. Děvčata obdivovala její 

model šatů, a proto je vzala do salonu, ve 
kterém se takové šaty šijí. 

Kromě zážitků si každý z nás přivezl 
z výletu i vlastnoručně vyrobený a nabarve-
ný dřevěný parník, který jsme si vytvořili po 

prohlédnutí parních motorů.
Výlet se nám všem moc líbil.

Cesta historickým autobusem byla pro děti velkým zážitkem / foto: archiv školky

telů (více na www.zuszidlochovice.cz/kalen-
dar-akci). 

A pak už se budeme těšit na Vánoce. 

Přejeme vám krásné prožití vánočních 
svátků v kruhu svých nejbližších a v celém 
roce 2019 mnoho zdraví a dobré nálady.

Školní rok běží na plné obrátky a my mu 
občas dopřejeme příjemná zastaveníčka. Ta 
nejvýznamnější proběhla na začátku října, 
kdy žáci a učitelé ZUŠ Židlochovice před-
vedli své umění na velmi vydařených kon-
certech žáků a učitelů. 

Oba se konaly v krásném prostředí židlo-
chovického zámku a oba jsme zasvětili 70. 
letému výročí školy a 100. letému výročí ČSR. 
Koncerty měly vysokou úroveň hráčskou 
i posluchačskou – na mnoho lidí nezbyla 
místa k sezení a po celou dobu obětavě stáli. 
I touto cestou dodatečně děkujeme za boha-
tou účast a přízeň našich posluchačů. 

V říjnu ještě žáci rajhradské pobočky 
vystoupili v Památníku písemnictví na slav-
nostním odpoledni „Ať žije republika!“ Sou-
částí akce bylo vyhlášení XIII. ročníku lite-
rární soutěže Skrytá paměť Moravy. 

A co nás ještě čeká do konce roku? Ve čtvr-
tek 6. prosince zahrajeme zahrádkářům, 10. 
prosince v Domě s pečovatelskou službou, 
18. prosince se můžete přijet vánočně nala-
dit do rajhradského Kláštera benediktinů. 
Předvánoční koncert rajhradské pobočky 
začíná v 18 hodin. 

V koncertním sále na Robertově vile 
budou žáci prezentovat své umění na vánoč-
ních besídkách jednotlivých nástrojů či uči-

Mgr. art. Jana Zapletalová
zástupkyně ředitelky ZUŠ Židlochovice

Z vystoupení „Ať žije republika“ / foto: archiv  školy

Děkujeme za přízeň našich posluchačů
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Oslavy stého výročí vzniku republiky v režii základní školy

První plány na oslavu vzniku republiky se 
objevily již v minulém školním roce. Prvotní 
vize, ještě pod vedením paní učitelky Rena-
ty Rubešové, měla připomenout konec vál-
ky a vznik republiky v regionálním měřít-
ku. Žáci, rozděleni podle obcí, měli hledat 
informace týkající se života v jejich vesnici. 
Bohužel z původně deseti skupin se to poda-
řilo dokončit pouze skupině popisující život 
v Nosislavi. Ostatním skupinám se o životě 
v obci a jejich legionářích a vojácích nepo-
dařilo z důvodů absence pramenů zjistit 
dostatek informací. 

S novým školním rokem tedy přišly i nové 
změny v přípravě oslavy. Z důvodu odchodu 
paní učitelky Renaty Rubešové na jiné půso-
biště převzala organizaci a přípravu oslav 
paní učitelka Zuzana Hennebergová, které 
se, za přispění dalších kolegů, zejména pana 
učitele Adama Prášilíka a paní učitelky Ale-
xandry Bravencové, podařilo změnit plány 
a dotáhnout vše do zdárného konce. V září 
tak vznikly nové týmy a nová témata. Žáci 
poctivě sbírali informace, trénovali vystupo-
vání a připravovali se na den, kdy vše před-
vedou svým spolužákům, rodičům a dalším 
zájemcům. Nejnáročnější byl zajisté poslední 
týden před vystoupením, kdy ve škole pro-
bíhaly poslední zkoušky a kdy všichni, žáci 
i zapojení pedagogové, měli nervy takříkajíc 
na pochodu. 

V již zmíněný den, tedy ve čtvrtek 15. lis-
topadu, se všichni účinkující sešli v brzkých 
ranních hodinách.  V deset hodin začali žáci 
s prvním vystoupením určeným pro 7. a 8. 
ročník ZŠ. Postupně se na pódiu vystřídalo 
devět skupinek, které divákům představi-
ly nejrůznější oblasti života první republi-
ky. Začalo se vojenstvím a první světovou 
válkou, následoval pohled do regionálních 
dějin na příkladu obce Nosislav, dále byl na 
programu T. G. Masaryk, společenské vrstvy 

a politické strany, literatura a tisk, architektu-
ra, divadlo a film, móda a dobová kuchyně 
a nakonec se dostalo i na zábavu a trávení vol-
ného času. Každý tým měl nachystanou krát-
kou prezentaci a ještě další výstup. Díky tomu 
bylo možné zhlédnout například ukázku ze 
hry Voskovce a Wericha nebo si poslechnout 
recitaci básně Viktora Dyka. Prezentace byly 
navíc zpestřeny kulturními vložkami v podo-
bě švejkovské scénky nebo lidovou písní Ach, 
synku, synku. Vše bylo zakončeno zpěvem 
české a slovenské hymny. 

V dopoledním programu hlasovali žáci 
z žákovské rady a vybírali nejlépe vyvedené 
představení. Výhra byla lákavá, dvě nejlepší 
družstva pojedou na jaře na exkurzi do Pra-
hy. Slavnostního vyhlášení se po odpoled-
ním vystoupení, které bylo určeno rodičům 
a dalším zájemcům, ujala paní ředitelka 
Jana Králová. Žákovská rada rozhodla, že 
na druhém místě skončil tým s dobovou 
módou a kuchyní, kde plusové body zajis-
té nasbírali na vyvedené módní přehlídce, 
ochutnávce Masarykova cukroví a chlebíč-
ků. Na prvním místě se umístil tým v ryze 

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

chlapeckém provedení, který diváky poučil 
o trávení volného času, přidal ukázku z pří-
pravy na sokolský slet a zatančil charleston, 
za což byl od diváků odměněn bouřlivým 
potleskem. 

Akce se ze všech stránek vyvedla, obrov-
skou pochvalu a respekt si nezaslouží jen 
dva vítězné týmy, ale všech, více než 60 žáků, 
kteří se do příprav oslavy vzniku republiky 
naplno a s chutí zapojili. Poděkování také 
zaslouží pedagogický sbor, a to nejen již výše 
zmínění, ale všichni ti, kteří přispěli k úspěš-
né realizaci akce, ať už pomocí s technikou, 
napečením bábovek jako ukázek dobové-
ho oblíbeného zákusku, tvorbou plakátů 
a výzdoby nebo dalšími věcmi, na které obě-
tovali svůj volný čas. 

Žáci si sami  navrhovali plakáty k výročí / foto: L. Betášová

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhla v místní sokolovně v Židlochovicích oslava stého výročí vzniku Československé republiky, a to 
pod taktovkou ZŠ Židlochovice. Žáci 2. stupně se na tento den poctivě a dlouhodobě připravovali ve svém volném čase a pod dozorem 
svých pedagogů.

Závěrem ještě malé pozvání do ZŠ 
Židlochovice, kde bude 

v úterý 11. prosince 2018 zpřístup-
něna výstava mapující život za první 

republiky i pro veřejnost.

upozornění

Cestující vlakem do Brna budou vystupovat na dolním nádraží

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce stanice Brno hl. n. bude od 9. prosince 2018 probíhat dlouhodobá vlaková výluka v Brně. 
Většina regionálních a dálkových vlaků nebude zajíždět na hlavní nádraží.

Vlaky z našeho směru (S3) budou přijíždět a odjíždět z Brna dolního nádraží, které leží v sousedství ÚAN Zvonařka.

Hlavní nádraží v Brně bude v rekonstrukci cca 1 rok.
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
MCINTOSH – Čokoládový 
sen, JEFFERIES – Než nasta-
nou deště, STEEL – Milen-
ka, MOYES – Sama sebou, 
METZGER – S láskou Luisa, 
MEACHAM – Královský 
návrh

Psychologické romány
DI PIETRANTONIO 
– Navrátilka, DAVOUZE 
– Víkend s Miriam, GOR-
DON – Poslední dny slávy

Historické romány
BAUER – Hrad mrtvých, 
FOLLETT – Ohnivý sloup, 
PRONSKÁ – Kumánská 
princezna

Romány českých a sloven-
ských autorů
HARTL – Nejlepší víkend, 
KELEOVÁ-VASILKOVÁ 
– Sítě z pavučin, Boček 
– Aristokratka a vlna zločinu 
na zámku Kostka, PAW-
LOWSKÁ – Díky za fíky

Detektivní romány a thrillery
MAY – Zpětný ráz, KEPLER 
– Lazar, DEAVER – Ostrý řez, 
PATTERSON – Vadí, nevadí, 
CONNOLLY – Píseň stínů, 
CORRENTI – Stesk po krvi, 
GRANGER – Mrtvá ve vodě

Fantasy a sci-fi romány
KINCAID – Diabolik 2.: 
Krvavé impérium

Životopisy 
KŘÍŽENECKÝ – Století 
Miroslava Horníčka

Komiksy
ŠOREL – Vzduch je naše 
moře, LEŽÁK – TGM, 
LEŽÁK – Labyrint světa a ráj 
srdce, LEŽÁK – 100 let Čes-
koslovenska v komiksu

Cizojazyčná literatura
MOORE – Perfect Match, 
AUSTEN – Pride and Preju-
dice, SMITH – White Teeth, 
BRONTË – Jana Eyre

pokračování na straně 20 >>

Oslava v domě s pečovatelskou službou
Milena Moudrá
redaktorka

Ke stému výročí republiky uspořádala Základ-
ní organizace českého svazu bojovníků za svobo-
du oslavu české státnosti. Vzpomínkové setkání 
se uskutečnilo v domě s pečovatelskou službou, 
kde žije celá řada pamětníků této doby. Většina 
z nich není v kondici, která by jim dovolila účast 
na akcích pořádaných ve městě, proto jedinou 
možností, jak oslavit velké výročí, bylo přichystat 
setkání v domě, kde žijí.  Organizace setkání pro 
své sousedy se ujala a o výzdobu se postarala paní 
Marie Gošová, slovo na přivítání si vzala předsed-
kyně svazu paní Dana Karhánková.

„Vítám vás všechny přítomné, kteří jste přijali 
naše pozvání na jedny velké významné narozeni-
ny. Oslavencem není nikdo z nás. Je to naše drahá 
vlast – náš domov, naše samostatná republika. Má 
krásný věk – 100 let. Před  těmi 100 lety končila Vel-
ká válka – 1. světová a právě na konci této války 
vznikla 28. října 1918 samostatná Československá 
republika,“ řekla po zaznění české státní hymny  
a poté vyzvala přítomné, aby zavzpomínali na 
život v uplynulém století, protože většinu svého 
života prožívali právě v této době. 

Vzpomínky nebyly příliš veselé, vzpomínaných 
100 let nebylo zrovna obdobím příznivým. Lidé 
si museli prožít dvě světové války, které se neobe-
šly bez ztráty nejbližších a známých. Nevesele se 

vzpomínalo i na dlouhé období dvou totalit. V té 
době byli mladí, toužili po štěstí ve svých rodinách, 
vychovávali své děti. Doba to nebyla lehká snad pro 
nikoho.

Paní Dana Karhánková se hluboce zajímá 
o období osvobození po druhé světové válce. Mlu-
vila již s celou řádkou lidí a zaznamenáno má mno-
ho osudů. Na její podnět se rozproudilo vyprávění 
o konkrétních prožitcích z míst, kde každý období 
osvobození osobně prožíval.  Povídání to bylo vel-
mi dojemné a zároveň i poučné. 

Na závěr si všichni společně zanotovali Tu naši 
písničku českou.

Projekt Příběhy bezpráví

Vojtěch Kocman
student sekundy gymnázia

5. listopadu proběhlo na gymnáziu v Židlo-
chovicích jako součást projektu Příběhy bezpráví 
– Měsíc filmu na školách promítání filmu a před-
náška. Příběhy bezpráví jsou součástí Jednoho 
světa na školách, vzdělávacího programu organi-
zace Člověk v tísni. Příběhy bezpráví fungují již 
od roku 2005 a jejich hlavním cílem je seznámit 

žáky s nedávnou československou historií a naučit 
je vážit si svobody. V úvodu filmu Ztracená duše 
národa se pojednávalo o únoru 1948. Dále snímek 
obsahoval několik osobních příběhů týkajících 
se násilné kolektivizace vyprávěných samotnými 
pamětníky. Druhá část dvouhodinového programu 
se skládala z prezentace o kolektivizaci v Rajhra-
dě a okolí od archiváře Památníku písemnictví na 
Moravě Mgr. Pavla Rubeše a krátké části s dotazy. 
Projektu se zúčastnili členové redakce školního 
časopisu a kvarta.

Gymnazisté se zájmem naslouchají příběhům kolektivizace / foto archiv gymnázia  

Dárek na památku výročí republiky / foto: D. Karhánková
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Judo Orel v průběhu roku

Ing. Karel Vitula
trenér

Tréninky probíhají od úterý do pátku 
v odpoledních hodinách v místní Orlovně. 
Členové oddílu se během roku o víkendech 
účastní mnoha soutěží, které jsou určené pro 
všechny věkové kategorie. Pro ty nejmen-
ší jsou díky vzájemné spolupráci pořádány 
turnaje spřátelených oddílů, které jsou v naší 
tělocvičně 2x až 3x za rok. Poslední turnaj 
pořádaný naším oddílem proběhl 4. listopa-
du v počtu 160 závodníků. 

Soutěže
Závody jsou vždy velmi zdařilé jak po 

stránce návštěvnosti, počtů judistů, tak i po 
stránce organizační. Pro malé judisty jsou 
přichystány diplomy, medaile a poháry. 
Starší judisté se účastní nejvyšších repub-
likových i mezinárodních soutěží jako jsou 
České poháry, MČR atd. Našim judistům je 
také umožněn start na soutěžích mimo Čes-
kou republiku. Za zmínku stojí např. Grand 
Prix v Povážské Bystrici, mezinárodní tur-
naje v rakouském městě Krems, Baden nebo 
Wimpassing. 

Na turnaje pro různé kategorie jezdíme 
téměř každých čtrnáct dní a dovážíme si 
spoustu krásných medailí, pohárů a diplo-
mů. Fotografie ze závodů, z tréninků nebo 
našich akcí najdete na stránkách www.face-
book.com/JudoOrelZidlochovice.

Spolupráce s rodiči      
Spolupráce, nezbytnost, bez níž by se 

oddíl neobešel, probíhá na několika úrov-
ních. Mezi prioritní patří spolupráce s rodiči. 
Díky ní je možné nejen pracovat společně na 
rozvoji talentu jejich dětí, ale zajistit i účast 
judistů na turnajích. Rodiče i prarodiče se 
zapojují do aktivit oddílu. 

Výměnné tréninky     
V rámci sebevzdělávání probíhají po vzá-

jemné dohodě mezi trenéry výměnné trénin-
ky, společná soustředění a semináře. Dva-
krát ročně probíhá víkendové soustředění 
u nás v dojo (tělocvična) společně s brněn-
ským oddílem. Děti mají připravené dvakrát 
denně tréninky, odpolední aktivity na hřiš-
ti, zajištěné jídlo v restauraci Za komínem 
a jako zážitek např. večerní film nebo spánek 
ve spacáku v tělocvičně na tatami. 

Semináře pro veřejnost
Mimo tréninků pořádá Judo Orel Židlo-

chovice i semináře pro veřejnost. Za zmínku 
stojí velmi zdařilé cvičení pro starší “Kon-
diční cvičení se sebeobranou”, které může 
zkusit kdokoli každou středu od 18:30 hod. 

Jaro a závěr sezony
Každoročně se členové zapojují do akce 

Ukliďme svět, která je pořádána jednotou 
Orel Židlochovice a probíhá v jarních měsí-
cích. Jedná se o akci na mezinárodní úrovni 

zaměřenou na úklid okolí, ve kterém člověk 
žije a působí. 

Závěr školního roku patřil tradičnímu 
společnému posezení u táborového ohně, 
které se neobejde bez her pro děti a opékání 
špekáčků.

Přátelství a solidarita
Z výčtu výše uvedeného vyplývá, že čin-

nost oddílu je rozsáhlá a rozmanitá. Snahou 
těch, kteří se podílejí na fungování oddílu 
je, aby čas, který mladí judisté tráví nejen 
na tatami, ale i mimo ni, byl ve znamení 
solidarity a přátelství. Judisté jsou vedeni ke 
vzájemné spolupráci bez věkových bariér, 
k úctě a k dodržování etických zásad juda. 
Díky účasti na mezinárodních soutěžích se 
mohou setkat s dětmi jiné pleti, což je pro 
mnohé nová zkušenost, nemluvě o jazyko-
vých odlišnostech.   

Závěrem je zapotřebí poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na cho-
du oddílu. A není jich naštěstí málo.

(Red. kráceno)

Judo Orel Židlochovice, oddíl působící v Židlochovicích od roku 2007, má v současné době přibližně dvě stovky členů ve věku v rozmezí 
od čtyř do padesáti let. Filozofie oddílu je zaměřena na komplexní rozvoj judisty po stránce duševní i tělesné.

Oddíl Judo Orel  / foto: archiv klubu

HLÁŠENÍ ROZHLASU NYNÍ SLYŠÍME VE VYSÍLÁNÍ KABELOVÉ TELEVIZE
Vážení občané, podařilo se nám opět obnovit hlášení městského rozhlasu do vysílání kabelové televize. 

V rámci hlášení se na obrazovce vždy tato informace zobrazí, a to včetně hlášení mimořádné událostíi
a smutečního oznámení.

Obvyklé hlášení je nastaveno v pravidelných časech 11:00 hodin a 17:30 hodin, smuteční hlášení v 15:30 hod. 
Občané města Židlochovice tak mají znovu příležitost z pohodlí domova zjistit, zda nedojde k přerušení dodávky elektrické energie, 

zda ordinuje jejich lékař nebo kam a v kolik za kulturou.
          
                   Lenka Betášová, redaktorka regionálního zpravodajství

upozornění
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Tradiční putování po sklepech – letos v Dolním Rakousku

Letošní výlet byl v sobotu 17. listopadu. 
Bylo nás 39 účastníků. K návštěvě jsme si ten-
tokrát vybrali vinařství v Dolním Rakousku, 
která se každý rok zúčastňují naší Tradiční 
výstavy vín v Židlochovicích.

První zastávka byla ve vinařství Späth, 
všem pravidelným návštěvníkům našich 
výstav v Židlochovicích velmi dobře zná-
mé dobrým vínem a zajímavými etiketami. 
Sotva jsme se vešli do horního prostoru nad 
sklepem, ale atmosféra byla příjemná a vzor-
ky vyvolávaly obdiv. Degustace začala perli-
vým vínem Frizzante Cuvée 2017, pokračo-
vala jejich parádním Veltlínským zeleným, 
Chardonnay a Ryzlinkem rýnským. Ještě 
před degustací červeného jsme ochutnali 
růžové roku 2017 a letošní mladé víno. Než 
jsme pokračovali do dalšího vinařství, tak 
jsme ještě ochutnali červené cuvée „bin 341“, 
vydařenou směsku Cabernet Sauvignon, 
Merlot a Pinot Noir.

Na druhé straně sklepní uličky leží sklep 
s výrobní halou Vinařství Weingartshofer, 
m.j. vítěze soutěže o „Obecní víno“ obce 
Grosskrutu. Po prohlídce prostor s moderní 
výrobní technologií jsme se posunuli o pár 
set metrů dál, kde má jmenovaná firma 
restaurační zařízení s možností odborné 
degustace. Bylo tomu tak i tentokrát. Opět 
parádní vína typická pro oblast Weinviertel, 
a to DAC (Veltlínské zelené), Chardonnay, 
Cuvée Mystique, z červených Zweigeltrebe. 
Přivítal nás tam starosta obce pan Franz 
Schweng. Bylo těžké se rozloučit, ale další 
program vyžadoval disciplínu, abychom 
dodrželi časový harmonogram.

Náš výlet bývá vždy spojen s návštěvou 
historického objektu. Tak i tentokrát. Jen 
3 km od Grosskrutu se skrývají nad obcí 
Althöflein na vrchu Kapellenberg podzem-
ní prostory, tzv. „lochy“. Domácí jím říkají 
Erdställe – podzemní stáje, ale jak jsme se 
dověděli, nikdy tam nebyla ustájena zvířata. 
Chodby jsou tisíc let staré. Průvodce nám 
otevřel jen jednu. Použití těchto „lochů“ 
není dodnes úplně vysvětleno, ale nejspíše 

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Jaromír Dratva

šlo hlavně o úkryt, útočiště. I tam nás pře-
kvapila milá návštěva, člen zastupitelstva, 
pan Erich Vodicka. Zajímavé je i to, že jeho 
předkové, dědeček pochází ze Židlochovic 
(dům č.p. 111 v Palackého ul.). 

Posunuli jsme se na poslední stanici, 
Vinařství Taubenschuss v Poysdorfu. Opět, 
jako už v Grosskrutu, nás obsloužili majitelé 
vinařství, manželé Taubenschuss, reprezen-
tující rodinnou tradici od druhé poloviny 
17. století. Staví na tradici, která se odvíjí 
od kvality půdy a klimatických podmínek, 
nevyrábějí totiž téměř žádné červené víno. 
Ale jinak je spektrum bílých, která jsme 
ochutnali, velice pestré: Chardonnay, Sauvi-
gnon a pochopitelně Veltlínské zelené. Než 
jsme se dali na zpáteční cestu, tak jsme zde 
měli, jako i v předchozích sklepech možnost 
navštívit výrobní a sklepní prostory.

Účastníci byli jednotní v tom, že se těší na 
účast těchto vinařství na naší Tradiční výsta-
vě vín v Židlochovicích, která se bude konat 
v sobotu 9. března 2019.

Dík patří Základní organizaci ČZS za 
sponzorování nákladů na autobus.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Vítěz-
kou výtvarné soutěže pro děti od 4 do 7 let se 
stala Lucie Pavlitová s obrázkem Vlakového 
nádraží, v literární soutěži pro děti od 8 do 
10 let se na prvním místě umístil Jiří Fei-
tl s básní Co bude a v kategorii pro děti od 
11 do 15 let vyhrála Michaela Oprchalová 
s prací Můj svět za sto let. V literárně-výtvar-
né kategorii kolektivů pro děti od 8 do 15 let 
byl nejlepší komiks Jana Růžičky a Melichara 
Francána s názvem Guf a Fug na cestách. 

Vítězové obdrželi pozvánku do divadla 
Polárka a na Hvězdárnu v Brně, kde v pro-
sinci proběhne setkání vítězů z celého Jiho-
moravského kraje. 

Současně jsme také ocenili všechny účast-
níky celoročního projektu Lovci perel, kdy se 
vybrané dětské knížky stávají perlorodkami 
a přinášejí svým čtenářům zisk v podobě 
opravdových perel, které si děti navlékají na 
drátky přímo v knihovně. Díky tomu per-
ly neztratí a navíc mohou porovnávat svůj 
výkon s ostatními. 

Nejúspěšnějším lovcem perel z celkové-
ho počtu 27 dětí se v letošním roce stal Jan 

Bohumila Pavková
knihovnice

Růžička, který přečetl 108 knih. Vítězkou 
literární soutěže Proč se říká Židlochovice? 
se v kategorii do 18 let stala slečna Šárka 
Kubantová a v kategorii nad 18 let zvítězila 

Městská knihovna v Židlochovicích se zapojila do projektu Jihomoravského kraje na podporu čtenářství s názvem Jižní Morava čte. 
Tentokrát na téma „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. Slavnostní předávání cen vítězům proběhlo ve středu 28. listopadu 
2018.  Vyhodnocovali se také Lovci perel – nejlepší čtenáři knihovny a vyhlášeny byly také vítězné literární práce Mě100židlí s názvem 
Proč se říká Židlochovice.

V knihovně se udělovaly ceny

Lovec perel J. Růžička přečetl od ledna do října 108 knih / foto: M. Moudrá

paní Zuzana Pavlitová Letková. Všem náv-
štěvníkům akce zpříjemnil předávání cen 
svým hudebním vystoupením na akordeon 
Ondřej Nekvapil.
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Svěcení mladých a svatomartinských vín 

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Úvodem předseda spolku Jan Šotnar při-
pomněl význam svátku svatého Martina, 
patrona vinařů, ke kterému se váže tradice 
poprvé připít vínem z letošní sklizně. 

„Ročník 2018 přinesl vinařům vína krásně 
svěží a aromatická a bude patřit k těm nejlep-
ším,“ zaznělo během úvodní řeči.

Po krátkém zahájení Jana Šotnara a staros-
ty Jana Vituly, který také poděkoval spolku 
za jejich práci, Otec Pawel Cebula vinařům 
jejich mladá vína vysvětil.  Závěrem si všich-
ni tři symbolicky připili mladým vínem, kte-
rému tradičně popřáli mnoho úspěchů.

Po ukončení obřadu následovala ochut-
návka vysvěcených vzorků mladých a svato-
martinských vín, které se zúčastnilo přes sto 
návštěvníků.

Základní organizace svazu zahrádká-

řů děkuje všem vinařům, kteří nechali svá 
vína po posvěcení ochutnat účastníky akce 
a všem, kteří se na této akci podíleli, zvláště 

Ing. Vladimíru Benešovi za zajištění vzorků 
vín od profesionálních vinařů a ženám za 
moučníky.

Společně s Městem Židlochovice uspořádala 11. listopadu již po osmé Základní organizace svazu zahrádkářů ve farním kostele Povýšení 
svatého Kříže oslavu svátku svatého Martina.

Svěcení mladých a svatomartinských vín / foto: L. Betášová

Lenka Hašková – Ježek
Skautské středisko Hrozen Židlochovice

Rok 2018 se u skautů kromě standardních 
událostí a akcí nesl v duchu oprav a údržby 
jim svěřeného majetku. Časně z jara pro-
běhlo velké natírání srubu u Základní školy 
v Židlochovicích, do kterého se zapojily děti 
z oddílů Medvíďat a Vlaštovek. Co se týče 
srubu, nebylo natírání poslední akcí na této 
skautské základně. Bohužel jsme byli nuce-
ni k výměně jedné části dveří poškozených 
po vloupání a v létě jsme srub elektrifikovali 
cestou obnovitelných zdrojů. Řekněme, malý 
krok pro nezasvěceného, velký krok pro skau-
ta. Díky této akci se stal srub „obyvatelný“ po 
všechna roční období. Druhou investiční 
akci jsme rozjeli přes prázdniny. V klubovně 
„Za hřbitovem“ jsme zrekonstruovali velkou 
místnost. Proběhla sanace štítové zdi, pro-
vedli jsme i nějaké úpravy v elektroinstalaci, 
ale největší rozdíl spatří návštěvník v nově 
opravených zdech a zcela nové podlahové 
krytině. Tímto máme 50 % klubovny opra-
vené a už se těšíme, až příští rok zvelebíme 
ten zbytek! 

Co se týče ryze junáckých záležitostí, člen-
ská základna v roce 2018 opět narostla, a to 
o 20 nových bratrů nebo sestřiček. Celkem je 
nás tedy už 137! Těchto 137 skautek a skautů 
navštěvuje celkem 6 oddílů, jejichž činnost je 
velmi rozmanitá. Ani letos nechyběly objevi-
telské výlety do jeskyní, zákoutí a krás (nejen) 

Jihomoravského kraje. V létě jsme pořádali 
3 tábory, z toho jeden příměstský. Na tábo-
ře skautek si v rámci připomínky 100. výročí 
republiky děvčata vyzkoušela, jak se táboří-
valo dříve, za starých časů, a tak si celý tábor 
vařila naprosto sama(všechna přežila a hojně 
si své výtvory chválila).

Co se týče závěru kalendářního roku, 
9. prosince nás čeká střediskový sněm, na 
kterém proběhne volba nového vedení. 
V úplném závěru roku se vydáme do Lin-
ce, abychom Vám mohli přinést Betlémské 
světlo přímo z oficiálního celosvětového 

slavnostního předávání. Tímto bych Vás ráda 
pozvala na posezení v předvečer sváteční, 
tedy 23. prosince do sklepení pod radnicí, 
nebo 24. prosince do kostela Povýšení svaté-
ho Kříže na akci Hop hej koleda. Budeme na 
Vás čekat s betlémským plamínkem, horkým 
nápojem a výbornými perníčky. Stavte se za 
námi!

Závěrem bych chtěla poděkovat Městu 
Židlochovice za podporu naší činnosti v roce 
2018 a všem židlochovickým občanům 
popřát spokojené a klidné svátky v obklopení 
Vašich nejbližších.

Skauti přivezou betlémské světlo z Lince

Betlémské světlo v kostele, 2017 / foto: M. Mžíček
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SNY SE PLNÍ
Když člověk po něčem touží a jde si za 

svým cílem, většinou to vyjde. Takto se to 
stalo i paní Kamile Petříkové, majitelce 
Svatebního a krejčovského salonu Adeleine 
v Židlochovicích.

Jako 15letá chtěla na textilní průmyslov-
ku v Brně, nevzali ji, protože měla špatný 
„kádrový profil“. Ale kruh se vždy uzavře… 
Náhoda nebo osud tomu chtěl a před 19 lety  
převzala svatební salon po paní Anně Vintr-
líkové. Provozovnu najdete stále na stejném 
místě: Brněnská 490, Židlochovice.

Svatební salon začal jako půjčovna svateb-
ních šatů. Půjčit si dnes můžete i pánské oble-
ky, společenské a plesové šaty i šaty pro děti. 
„Nabízíme různé modely i velikosti. Každá 
nevěsta je krásná, pokud si oblékne správné 
šaty,“ dodává majitelka.

NABÍDKA
V obchodě lze vybírat z více než 200 

modelů. Salon nabízí svatební šaty k půjčení, 
prodeji i zakázkově šité na míru. Vyberou si 
zde nevěsty i nekonfekčních postav, nevěsty 
malé, štíhlé nebo plnoštíhlé postavy. V nabíd-
ce jsou i šaty pro malé družičky a svatební 
mládence, šaty a obleky pro první svaté při-
jímání, na prodlouženou nebo do tanečních. 
V pánském oddělení najdete obleky, fraky, 
smokingy, vesty, košile, kravaty a motýlky 
a mnoho dalších doplňků

Ale nejsou to jen šaty, co Adeleine nabízí. 
„Samozřejmostí je i závoj, bolerko či pelerína, 
prádlo, rukavičky nebo pompadurka. V salo-
nu nabízíme i svatební oznámení, bižuterii 
a vlasové doplňky. Snoubencům také rádi 
poradíme, kde koupit nebo zapůjčit další 
zboží pro svatbu. Mnoho informací najdete 
na našich stránkách www.adeleine.cz.“

ZÁKAZNÍCI
Salon je zaměřen na trvalé hodnoty. Díky 

tomu poskytuje služby, které nevychází 
z módy. „Za velmi důležité považuji kvalitu 
a profesionalitu. Nechceme být nejlevnější 
ani nejdražší, chceme být nejlepší. Člověk 
si má dávat malé cíle. V dnešní době, kdy 
čínské on-line obchody nabízí šaty za pár 

rubriku připravuje
redakce

korun, je velmi těžké přesvědčit zákazníka ke 
koupi. Ti, co jim na kvalitě nesejde, nakoupí 
na internetu. Ti, co chtějí originál a kvalitu 
práce, jdou k nám. Doba se hodně změnila a 
zákazníci jsou velmi nároční. Proto se snaží-
me nabízet vysoce kvalitní služby.“

Trochu mě mrzí, že slečny/budoucí nevěs-
ty/ ze Židlochovic k nám nezamíří. A nebo 
velmi málo.  A přiznám se, že nevím proč? 

Zajímalo nás také, jak majitelka Kamila 
Petříková v době velké konkurence získává 
zákazníky. „Salon funguje již 25 let a mnoho 
zákazníků přichází na doporučení. Taková 
reklama je k nezaplacení.“ 

KONKURENCE
Konkurence je veliká, a proto zvolila maji-

telka salonu cestu vlastní tvorby. „Šijeme šaty 
pro půjčování, ale i zakázkově na prodej. 
Modely navrhuji sama, ale pokud mají moje 
kolegyně zajímavý nápad, ráda jej využiji. 
Nešijeme pouze svatební šaty, ale i plesové, 
společenské kostýmky a pánské obleky.“

MÓDNÍ TRENDY
Módní trendy v oblasti odívání se mění 

velmi rychle. Jak je tomu v případě svateb-
ních šatů, jaké jsou oblíbené materiály, střihy 
a barvy jsme se zeptali majitelky.

„V současné době je módní krajka a to 
nejen u svatebních šatů, ale objevuje se 
i u běžných oděvů. V případě materiálů ve 
světě vládne hedvábí. To se však hodí jen 

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.

Služby a obchody ve městě: Adeleine, svatební a krejčovský salón

Svatební šaty z nabídky Adeleine / foto: L. Navara 

Firma: Adeleine, svatební a krejčovský salón
Adresa:Brněnská 490, Židlochovice

Telefon: 547 231 170, 732 814 910
Email: salon@adeleine.cz
Provozní doba: po, st, pá : 11–18
 út, čt: 13–18
 so: 9–12

v případě, kdy šiji šaty na zakázku. Šaty do 
půjčovny ale naopak musí být z dobře udržo-
vatelných materiálů. Oblíbené jsou tylové 
sukně. V zahraničních kolekcích převládají 
úzké fazóny, v České republice však zůstávají 
v oblibě široké sukně, naše děvčata chtějí být 
za princezny.“

Ve světě vládne bílá spolu se slonovou kos-
tí (ivory) a champagne. Česká a Slovenská 
republika je v tomto specifická, naše nevěsty 
chtějí čistě bílou. Na základě mých zkušenos-
tí se jen jedna nevěsta z deseti rozhodne pro 
slonovou kost, ostatní chtějí jen bílou.“

DALŠÍ POBOČKY
„Další pobočku jsme otevřeli v Brně v roce 

2013. Salon najdete na ulici Purkyňova 35D 
v Královo Poli. Nyní připravuji v Brně další 
salon, který by měl přilákat na netradičnost 
a originalitu. Koncepce salonu je zatím pou-
ze v mé hlavě. Salon v Židlochovicích je moje 
srdeční záležitost, změnil mi život a budu se 
snažit jej dále zdokonalovat. Snad se mi to 
povede…“

upozornění

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice oznamuje
občanům, že vzhledem ke kalendářnímu uspořádání dnů vánočních svátků 

bude dne 31. 12. 2018 (pondělí) MěÚ uzavřen.
Dne 2. 1. 2019 (středa) bude klasický úřední den.
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Od svatého Václava po Tři krále

Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Díky tomu, že jsou děti v naší školce kaž-
dý den venku, je jejich sepětí s přírodou 
a jejími proměnami veliké. Děti si uvědo-
mují koloběh roku i změny ročních obdo-
bí. Znají své cesty po Výhoně za různého 
počasí, v různých barvách. Vnímají svět 
nikoli lineárně, ale cyklicky. Vzpomínají na 
to, co se dělo před rokem, jaká byla loňská 
slavnost, co se na ní dělo, přejí si, aby to 
letos bylo stejné.

V rytmu roku se tak připravujeme na 
jednu slavnost, zpíváme písničky, chystáme 
vystoupení nebo dárky pro rodiče, žijeme 
příběhem slavnosti. Když přípravy vyvr-
cholí, všechny rodiny se sejdou u jurty, aby 
společně zažili atmosféru slavnosti. Pár dní 
a někdy i týdnů nálada doznívá, než se čin-
nost ve školce překlopí do příprav na novou 
slavnost.

Waldorfská pedagogika nabízí k slavnos-
tem určitá schémata a náměty, jak téma 
uchopit a pojednat. Není to však nic fix-
ního, a tak se také průběh a forma našich 
slavností různě vyvíjí. Co je pro všechny 
společné, je sounáležitost, kterou při nich 
zažíváme. Slavnost vždy začínáme společ-
ným kruhem, kde si s dětmi zazpíváme 
a připomínáme si téma a příběh. Nedílnou 
součástí slavnosti je také hostina z dobrot, 
které přinesou rodiny. Program se liší podle 
tématu slavnosti.

Letos jsme do našeho ročního koloběhu 
přidali na každý měsíc jednu vlastnost či 
hodnotu, kterou chceme rozvíjet a přemýš-
let o ní. V září jsme začali odvahou. Toto 
téma je spojené s postavami svatého Vác-
lava i svatého Michaela (mají svátky den 
po sobě). Odvaha dětí jít do školky, pustit 

se do vlastního dobrodružství bez mámy 
a táty. Na podzimní slavnosti si děti dělají 
malý jarmark, kde vyměňují plody ze svých 
zahrádek.

Říjen byl ve znamení vděčnosti, za úrodu, 
za společenství, za život – za vše, co se nám 
zdá samozřejmé, ale není. Listopad s sebou 
nese téma ztišení a usebrání a jeho hodno-
tou je soucit a empatie. Inspirací je nám 
osobnost svatého Martina: muž, který se 
neváhal rozdělit o svůj plášť a pomohl tak 
trpícímu. Nedaroval však všechno, co měl, 
myslel i na své potřeby, byl empatický nejen 
k žebrákovi, ale také k sobě. Svatomartin-
ská slavnost je u nás opředena tajemstvím, 
Martin na koni se objeví jen na chvilku, jako 
tajemná postava. Děti se světly procházejí 
tiše tmou a zažívají místa, kterými denně 
procházejí, v úplně jiné, večerní atmosféře. 
Také proto jsme se rozhodli svatomartin-
skou slavnost již nepořádat pro veřejnost, 

protože ve velkém počtu lidí, kteří se na náš 
lampionový průvod scházeli, se tento jem-
ný náboj ze slavnosti vytrácel.

Téma světla, které vyvstává na počátku 
listopadu s brzkým setměním, se line naším 
školkovým životem až do Vánoc. Čas adven-
tu, pro který jsme letos vybrali hodnotu kli-
du, zakončujeme adventní slavností, u níž 
se inspirujeme waldorfským provedením. 
Z jehličí se venku poskládá spirála, v jejímž 
středu stojí anděl. Každé dítě projde s lucer-
ničkou spirálou až k němu a dostane od něj 
světélko. Slavnost je vánoční, plná cukroví, 
dárků, koled. Po Vánocích se děti scházejí 
ve školce znovu a nechávají je doznít. Hrají 
si na Tři krále, užívají si zimu, dělají si pelíš-
ky. Je to klidný a rozjímavý čas. Do maso-
pustu daleko…

Pokračování příště.

Lesní školky se často inspirují waldorfskou pedagogikou a jejími slavnostmi, jejichž téma se odvíjejí od roční doby i od zajímavých osob-
ností. Také děti v Přírodní školce Výhonek žijí slavnostmi, a ty bychom vám dnes rádi představili. 

Příprava na podzimní slavnost / foto: archiv Výhonku

Renata Heinrichová
Dětský sbor Židlochovice

I letos se můžeme těšit na vánoční koncert v kostele

Dětský sbor Židlochovice v září zahájil svo-
ji třetí sezonu tradičně náborem nových zpě-
váků, díky kterému se naše řady zase o něco 
rozrostly. Velkou radost nám udělal zájem 
nejmladších dětí, které zkouší v přípravném 
oddělení jedenkrát týdně. Koncertní sbor od 
listopadu zkouší opět dvakrát týdně a svědo-
mitě se připravuje na plánované akce. V říjnu 
jste nás mohli slyšet v zámeckém parku, kde 
jsme doprovodili zpěvem zástupce města při 

pokládání květin ke kameni pobytu T. G. 
Masaryka.  První adventní neděli 2. prosin-
ce 2018 společně rozsvítíme vánoční strom 
v Otmarově a 25. prosince 2018 se na všech-
ny naše příznivce budeme těšit v židlocho-
vickém kostele na Vánočním koncertě.

 V prosinci si také někteří členové zazpívají 
a zahrají v představeních Národního divadla 
Brno, a to v opeře Kocour v botách, operetě 
Polská krev nebo v baletu Louskáček. 

Máme před sebou hodně práce, ale protože 
nás zpívání baví, stává se nám práce skvělou 
zábavou a nevadí nám ani prodloužené nebo 
víkendové zkoušky navíc.

Zveme vás na 
vánoční  koncet 

Dětského sboru Židlochvice 
v úterý 25. prosince 

v 15:00 hodin
v kostele Povýšení sv. Kříže 

v Židlochovicích

Předprodej vstupnek na Informačním centru 
v Židlochovicích od 10. prosince 2018.
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za farnost
Roman Frič, kaplan

Vánoce jsou dárek od Boha

Drazí přátelé, blíží se doba adventní 
a Vánoce. Kdybychom vám chtěli něco 
popřát, tak abyste se moc netěšili – budete 
zklamáni! Místo toho vám přejeme, abyste 
použili zklamání jako odrazový můstek pro 
vykročení k novým dimenzím. Ano, buďte 
zklamáni, pohleďte do zrcadla pravdy a při-
znejte si, že už se to nedá vydržet! Jste zkla-
máni politikou, vývojem české společnosti, 
jste zklamáni svými přáteli, svými životními 
partnery, kteří vás již před léty opustili, popř. 
kteří vám pořádně nerozumí, nejsou tole-

rantní a se kterými se co chvíli poškorpíte.
Přiznejme si, že je tu pořádný balík frustra-

ce a zklamáni. Taky nespokojenosti, a to pře-
devším se svým současným životem! A teď 
do toho přichází Vánoce, nutnost obstarat 
dárky, zajistit spoustu věcí a usmívat se a být 
pohodoví. A do toho všeho ten vánoční kýč, 
rostoucí stres, nervozita, vzájemné oštěkává-
ní a nakonec tichý povzdech: „Ty Vánoce mi 
byl teda čert dlužen!“

Ale Vánoce jsou dárek od Boha a už vůbec 
ne od čerta! A tak postavme k branám našeho 
srdce anděla s plamenným mečem a zabraň-
me, aby ten ráj naplnili hadi! Přejeme vám, 
abyste se pořádně naštvali a opustili egyptské 
otroctví pohodlnosti a ustálených návyků, 

stereotypů chování a zbytnělé pohodlnosti.
Ano, buďte zklamaní a rozhodněte se pro 

změnu! Jak zpívá německá rocková skupi-
na „Skorpion“ v písni „Wind of Change“, ať 
zavane ve vašich srdcích vítr změny. Možná 
je to Duch svatý, možná Bůh, možná nový 
počátek, možná konec zklamání, možná 
nový advent a nečekané krásné Vánoce. Kdo 
ví, jen vítr to ví! Důležité je však, abyste to 
věděli vy! Wind of Change! Vítr přinášející 
změnu, něco nového, něco krásného! 

Čas vánoční: Půjdem spolu do Betléma

Milena Moudrá
redaktorka

Nosislav, kostel sv. Jakuba
Kdo by hledal v nosislavském kostele bet-

lém v blízkosti oltáře, jak je většinou obvyklé, 
bude zklamán. Betlém je totiž umístěn zcela 
mimo hlavní loď kostela ve staré sakristii pod 
věží. Jako jediný z betlémů ve farnosti se po 
době vánoční nikam neukládá a lze ho tedy 
po domluvě vidět i mimo toto období.  Svou 
rozlohou pět metrů plochy do šířky a třemi 
metry do výšky je největším v židlochovické 
farnosti.

„Autorem je řídící učitel národní školy 
a varhaník Jaroslav Kříž, povolaný ve dva-
cátých letech minulého století do Nosislavi za 
účelem udělat pořádek při sloučení nosislav-
ských škol. Se stavbou betlému započal v roce 
1935 a postupně jej doplňoval až do roku 
1954,“ říká Martin Otýpka z Nosislavi. Bet-
lém je unikátní množstvím maket sakrálních 
objektů. Budovy jsou přesnými zmenšenina-
mi existujících kostelů a chrámů v Čechách 
a na Moravě a také ve Svaté zemi, které učitel 
Jaroslav Kříž osobně za svůj život navštívil. 
Z každého navštíveného místa s sebou při-
vezl kousek hmatatelné vzpomínky, kterou 
mistrně vložil do konkrétní makety dané 
sakrální stavby.

Řídící Jaroslav Kříž si vedl přesné záznamy, 
jak kterou stavbu dlouho tvořil. Zápisky jsou 
skryty v útrobách každého modelu. „Pamět-
níci dodnes vyprávějí, jak si Jaroslav Kříž 
stěžoval na nekvalitní válečný klíh, kterým 
spojoval lepenku a papír při vytváření modelů 

chrámů dosahující výšky od patnácti do třiceti 
centimetrů.  Figurky jsou vyřezávané ze dřeva 
a jsou velké sedm až deset centimetrů.“

Betlém prodělal také temné okamžiky. 
V devadesátých letech byl vykraden, zloději 
odnesli téměř všechny figurky, kromě zvířecích. 

Jako téměř v každém betlémě i zde najde-
te pokladničku na finanční dary k údržbě 
Božího hrobu v Jeruzalémě.  Pokladničku 
střeží muž tmavé pleti, jak si naši předkové 
představovali zástupce národností obývající 
Svatou zemi. Postavička je natolik výrazná, že 
návštěvník určitě nad její hlavou nepřehlédne 
cedulku s podrobným popisem všeho, co lze v 

betlémě učitele Jaroslava Kříže nalézt. 
Velkým snem učitele Jaroslava Kříže bylo 

figurky rozpohybovat. To se mu však již 
nepodařilo.  A tak jediným pohybujícím se 
betlémem v židlochovické farnosti zůstává 
ten v kostele sv. Vavřince ve Vojkovicích. 
Nosislavský betlém můžete navštívit na 
Štědrý den v čase od 13:00 do 15:00 hodin.

Vojkovice, kostel sv. Vavřince
Betlém ve Vojkovicích je zahalen tajem-

stvím. Nikdo přesně neví, kdy a kdo ho zho-
tovil a jakým způsobem se do obce dostal.

Vypráví se, že betlém byl původně určen 

Tradice betlémů započala v roce 1223, kdy František z Assisi při příležitosti jím sloužené mše přichystal v nedaleké jeskyni živou scénu 
příběhu narození Ježíše. Od té doby se tradice betlémů šířila do světa, nejstarší u nás byl vystaven v Praze už v polovině 16. století.
Vyhlášenou betlémářskou dílnou v současnosti je například město Třešť s asi dvacítkou amatérských rodinných betlémů.  Vystavují je 
v rodinách a o Vánocích se na ně přijede podívat bezpočet obdivovatelů.  My však nemusíme jezdit tak daleko,  stačí vyjít si do Vojkovic, 
Nosislavi, Hrušovan nebo Unkovic. A samozřejmě také do Židlochovic. Farnost Židlochovice totiž vystavuje šest betlémů v pěti kostelích 
farnosti, které stojí za pozastavení. 

Křížův betlém v Nosislavi / foto: M. Moudrá
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pro židlochovický kostel, kde mě stát poblíž 
vstupu do chrámu. Během přestavby však 
prý došlo k úpravám této části kostela a pro 
betlém zde již nebylo vhodné místo. A pro-
tože obec Vojkovice již několik staletí patřila 
do stejné farnosti, byl přemístěn právě sem.

Hmatatelné dějiny vojkovického betlému 
sahají do období před válkou. Svědčí o tom 
výpovědi lidí, vracejících se po odsunutí po 
válce zpět do obce. Podle jejich vzpomínek 
stával betlém u vchodu ve výklenku v zadní 
části kostela.

V roce 1946 se o betlém začal starat nový 
kostelník Vít Krišpín, později se přidal syn 
Jaroslav i druhý ze synů Jan.  Mladší z bratrů 
Jan na tuto dobu vzpomíná: „Otec byl kostel-
ník a v čase vánočním to u nás bylo tak, že: 
obleč se a jde se do kostela…  Všichni se dívali 
na pohádky a já jsem musel do kostela, kde 
byla zima… neměl jsem to rád…  Ta doba už 
ale dávno přešla,  s bratrem jsme si řekli, že 
když do toho otec investoval tolik času, že to 
přece nenecháme jen tak být.“

Při jedné z mnoha oprav se v jesličkách 
našel otisk razítka s označením řezbářství 
Schmuk Židlochovice. I přes tento nález se, 
určit stáří nepodařilo.

Betlém je dnes přičiněním bratrů Krišpí-
nových oproti původnímu formátu rozšířen 
po stranách o třicet centimetrů a je hlubší až 
o půl metru. Doprostřed je nově vsazen řetěz 
s ovečkami, které radostně běhají kolem 
Božího domu. 

Celý betlém tvoří lidské a zvířecí figurky 

Vojkovický betlém v péči bratrů Krišpínových / foto: M. Moudrá

ze dřeva, vše ostatní je z vrstveného napuš-
těného papíru. „Figurky byly po celou dobu 
v pořádku, jen malý Ježíšek už dávno zmizel. 
Už když jsem byl malý kluk, byl sádrový a ne 
dřevěný ,“ vzpomíná starší bratr Jaroslav. 

Dnes už v jesličkách opět leží figurka Ježíš-
ka ze dřeva. Postavičky ve vojkovickém betlé-
mu jsou vysoké třicet centimetrů, jsou velice 
jemně vypracované, mají štíhlé nohy. Lidé, 
co navštívili Jeruzalém říkají, že v nich vidí 
skutečné poutníky Svaté země. To nasvědču-
je o velkém povědomí řezbáře nebo o tom, 
že i on v Jeruzalémě byl. 

O mistrovství řemesla našich předků 
svědčí i původní pohyblivý mechanismus 
vespod, který uměl rozpohybovat lidskou 
figurku s pilkou, pumpu u studny a také 
kukající kukačky. 

V roce 2012 po důkladné rekonstrukci 
zhotovili bratři Krišpínové nové motorky 
a nahradili tažné provázky za pevnější řemín-
ky.  Nový motorek má také větrný mlýn, ze 
kterého vychází mlynářka s pomocníkem. 

Veškeré nutné opravy jsou vykonává-
ny s obdivuhodnou  citlivostí a taktem se 
zachováním materiálů.  Jen původní svíčky, 
které často způsobily poškození či shoření 
papírových maket jsou nahrazeny moder-
nějšími žárovičkami. 

Betlém zdobí také zvonička s poustev-
níkem, kterou darovala v roce 1967 rodina 
Mašů. Zvoničku dostali z Blučiny v roce 
1818 a je možná úplně nejstarším kouskem 
vojkovického betlému.

Na přání Otce Pawla, stojí dnes betlém 
v popředí přímo u oltáře a o Štědrém dni 
je ho možné vidět v čase mezi 14:00 až  
16:00 hodinou.

Židlochovice: kostel Povýšení sv. Kříže
Židlochovický betlém zhotovil na výzvu 

děkana Valouška řezbář Josef Zelinka ze Šit-
bořic.

Figurky jsou třiceticentimetrové a jde 
o dřevěný betlém se Svatou rodinou, darov-
níky, Třemi králi, pastýři a ovečkami. Betlém 
se rozprostírá pod kopcem Výhon a  je vsa-
zen do prostředí města, uvidíme zde zámek, 

Židlochoviceký betlém od J. Zelinky / foto: M. Moudrá

Kocmanův betlém v Hrušovanech / foto: M. Moudrá: 
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radnici i zvonici. Mezi koledníky najdeme 
poslední tři faráře působící ve farnosti, býva-
lého varhaníka a další i dosud žijící farníky. 
(Pozn.red.: Tématu betlému jsme se věnovali ve 
vánočním čísle Zpravodaje v roce 2016).

Betlém lze vidět 24. prosince od 15:00 
hodin v průběhu Hop hej koleda!

Hrušovany, kostel Panny Marie Královny
Hrušovanský betlém je mezi ostatními 

farními betlémy benjaminkem. Na popud 
starosty Miroslava Rožnovského ho v roce 
2007 začal vyřezávat hrušovanský Antonín 
Kocman, původním povoláním lodní tech-
nik. Betlém tvořil dva roky, k výrobě figurek 
použil lípu a dřevo z olše na reliéf v pozadí, 
do kterého vsadil panorama obce v pohledu 
od Výhonu. „Tento obraz má vyjádřit, že Ježí-
šek přišel i k nám Hrušovanským, že přišel do 
obce a do našich rodin,“ doplňuje Antonín 
Kocman.

Se dřevem začal pracovat před sedmnácti 
lety, zpočátku vyřezával jen reliéfy. V roce 
2002 přišlo pozvání na sympozium řezbářů 
do Třeště a tehdy se začal věnovat i vyřezává-
ní betlémů. Od té doby jich má na kontě víc 
jak dvacet pět, a to s figurkami dvanáct až 
čtrnáct centimetrů, jak je obvyklé. Pro  kos-
tel v Hrušovanech zhotovil betlém o velikos-
ti metr dvacet šířky a jeden metr do hloubky 
s figurkami dvacet centimetrů. „Zde jsem je 
udělal vyšší, aby byly vidět i z poslední lavice.“ 
Betlém má své místo vlevo od oltáře.

 Pro barevnou stálost a dobrou soudržnost 
vláken pracuje hlavně s lípou, při opracování 
a ani po letech nedochází k odštěpování tří-
sek. Pro zajímavou kresbu dřeva zvolil jako 
druhý materiál olši. Různé stupně odstínů 
dřeva a jemná práce řezbáře pak daly dohro-
mady velmi živé vypracování gest a výrazů, 
které odkrývají dva tisíce let starý příběh 
o příchodu Spasitele. Před betlémem vítá 
lehkým pozdvižením ruky svatý Josef Tři 
krále nesoucí dary a zve je do chudého pří-
střešku, aby zde nalezli úkryt. Přihlíží andě-
líček s gloriolou, přicházejí pastýři, všichni 
se jdou poklonit k jesličkám. Na dokresle-
ní toho, že se Ježíš narodil ve stáji, jsou zde 
ovečky, také oslík a voleček, jejichž úkolem 
je malé Jezulátko zahřát.

Stejně jako v Židlochovicích i zde se mezi 
koledníky a darovníky betlémské rodiny 
najdou dobrodinci z Hrušovan. Poznáme je 
podle podoby nebo podle atributu, který při 
sobě mají. Najdeme pana starostu s manžel-
kou, paní s květinou, která se stará o výzdobu 
kostela, paní, co pekla buchty při církevních 
svátcích nebo také bývalého pana varhaníka 
a další.

Poptávku po zhotovení betlémů má Anto-
nín Kocman stále vysokou. Nejen v blízkém 
okolí, ale ozývají se i lidé z Třešti, kteří si ke 
stávajícím vlastním betlémům chtějí každý 
rok pro radost přidat další figurku od Anto-
nína Kocmana.  

Betlém je k vidění 23. prosince od 16:30 
do 17:30 hodin a 24. prosince od 14:00 do 
16:00 hodin.

Unkovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Poslední zastávkou našeho betlémského 

putování je kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Unkovicích, kde mají betlémy dva. Původ-
ní pochází z dílny mistra Vaňka z Brna, který 
zanechal v naší farnosti velmi výrazné stopy 
(Zpr.č. 12/2016). 

Kdy přesně se betlém v Unkovicích obje-
vil, si bohužel již nikdo nepamatuje. Mistr 
Vaněk však zemřel v r. 1991, betlém má tedy 
minimálně 27 let. 

Druhý betlém daroval farníkům Otec 
Pawel při nástupu do služby v roce 2009. 
V Unkovicích se od té doby ob rok vystavují 
oba dva. O oba betlémy pečuje Petr Ludvík, 
který také připravuje scénu pro instalaci 
nalevo od oltáře.

Vaňkův betlém je o velikosti postav zhru-
ba jeden metr.  Není tvořen ze samostatných 
figurek, nýbrž sestavami skupin vyřezáva-
ných do dřevěných desek. Celý výjev je lehce 
zabarven, a tak Pannu Marii vidíme v červe-
no modrých šatech, svatý Josef obléká zele-
né roucho,  každého z králů zdobí jiný plášť. 
Prostředí dokreslují zelené palmy.

Vaňkův betlém v Unkovicích / foto: S. Sommerová

Betlém od Otce Pawla v Unkovicích / foto: farní archiv

Pro instalaci betlému od Otce Pawla 
vytváří Petr Ludvík z mačkaného papíru  tří 
úrovňovou skálu , kam jsou  vloženy figur-
ky vysoké zhruba padesát centimetrů. Jsou 
barevné a nechybí zde slon ani velbloudi. 
Koledníci jakoby vystupují po skále vzhůru, 
aby se zde poklonili Jezulátku. 

I zde je možná návštěva betlému půl hodi-
ny před mší v pátek a každou druhou neděli.

Betlémy jsou v kostelích i v našich domo-
vech. Staví si je věřící, staví si je nevěřící.  
Proč? „Jde o sílu příběhu, který vyjadřuje 
nový začátek, a to cítí všichni bez rozdílu stej-
ně. Lidé to berou tak, že to k vánočné době  
patří. Je to universální poselství, cítíme, že 
nás má někdo rád… Nevnímáme to až tak 
rozumem, ale spíš jen myslí,“ uzavíráme  bet-
lémské povídání slovy Antonína Kocmana 
z Hrušovan.



Zajímavosti kolem domu č. p. 78 na Coufalíkově náměstí 

MUDr. Peter Wendsche, CSc. 
Vlastivědný spolek

Domu č. 78 naproti kostelu se říká „kaplanka“. Má vůbec 
zajímavou historii. Je nejen spojena s místní farou, ale též se 
školstvím v Židlochovicích. Do roku 1861 byly vesměs školy na 
malých městech farní a kaplan měl na starosti výuku nábožen-
ství a dohlížel na chod školy. Vrchní učitel vyučoval „trivium“, 
což je čtení, psaní a počty. 

Původní Žerotínský špitál ve Špitální či Vodní ulici č. 17 
u vody byl kolem 1780 zrušen a dlouhá přízemní budova mezi 
starou kostelní věží a farním kostelem na malém návršíčku nad 
Nosislavskou ul. byla K. M. Ditrichštejnem určena za špitál 
(A. Kratochvíl). Konečně r. 1864 arcivévoda Albrecht postoupil 
obci špitální budovu na školu, poukázal kaplanovi a špitální-
kům byty v domečku proti kostelu. Školní budova postavena 
v roce 1825 byla tím zaměněna za špitál a kaplanku (O. Beneš). 

Bydlela tam v polovině 19. stol. také mladá žena Anna Schuder-
lová, dcera učitelského mistra Pavla Schuderla, který byl bratrem 
brněnského preláta Josefa Schuderla (o něm Mgr. Karel Vavřík 
psal ve Zpravodaji č. 6/2013). Tato Anna se provdala v r. 1843 za 
mnohem staršího vdovce Johanna Střemchu (Strzemchu), který 
byl vrchním arcivévodským daňovým úředníkem. Bydleli spolu 
v domě č. p. 115 na Blučinské ulici. Když se syn dne 9. září 1844 
narodil,  byl otec Johann Strzemcha již po smrti a Anna muse-
la bydlet u rodičů v učitelském bytě č. 78 (obr.). Vdova neměla 
nárok na „služební“ vrchnostenský byt v Blučinské ulici.  Syn byl 
pokřtěn na jméno Paul Johann Viktor. 

Bylo to letos v polovině září, když mne oslovila paní PhDr.
Jana Baroková, PhD., bydlící v horní části Malinovského ulice. 
Upozornila mne na skutečnost, že v Památníku písemnictví 
na Moravě v Rajhradě právě běží zajímavá výstava PROUDY 
o  literatuře v německém jazyce v Brně v letech 1848–1945. 
Našla tam vedle sebe fotografie německy píšících brněnských 
autorů z této doby, především R. Musila, F. von Saara, R. Schau-
kala a několika dalších, mezi nimi i fotografii s krátkým životo-
pisem Paula Strzemchy-Kirsche (obr.). Paul Kirsch a také Paul 
Maibaum byly jeho umělecké pseudonymy.

Paul Strzemcha-Kirsch navštěvoval gymnázia v Brně 
a v Mikulově, na filozofické fakultě vídeňské univerzity pak stu-
doval dějiny, německou jazykovědu a filozofii. Publikoval bás-
nické sbírky, slavnostní hry a vědecká díla. V roce 1871 přišel 

do Brna, kde získal místo na místní Obecní vyšší reálce, kde se stal později 
ředitelem. Mimo to měl mnoho společenských funkcí a uznání.  Dožil se 
vysokého věku, zemřel dne 5. prosince 1940 v Brně. Politicky byl považo-

ván za velmi umírněného 
v národnostních vztazích.

V roce 1940 byla v Brně 
v Černých Polích po něm 
pojmenována ulice, kte-
rá byla v roce 1946 pře-
jmenována na původní 
Trávníky. Měl čestný hrob 
na Ústředním hřbitově 
v Brně, který dnes už nee-
xistuje.
  Za informace děkuji paní PhDr. Janě 
Barokové  PhD., panu Mgr. Miroslavu 
Cvrkovi. Encyklopedické údaje jsem 
získal z internetu www.encyklopedie.
brna.cz
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Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům Tříkrálové sbírky?

Mária Durkáčová
koordinátorka Tříkrálové sbírky

Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, 
když Vám na dveře zaklepou koledníci 
a zvěstují radostnou novinu o narození Ježí-
še. Tříkrálová sbírka bude probíhat v období 
1.–14. ledna 2019.

Oblastní charita Rajhrad organizuje 
Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, 
kterou koledování přináší. Šíření křesťanské-
ho poselství nespočívá pouze v požehnává-
ní příbytků, ale také v pomoci potřebným. 
Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, 
do které přijímají dobrovolné dary z jed-

notlivých domácností. Ty pak v rajhradské 
charitě spočítáme a rozdělíme do projektů 
pomoci.

Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně 
nemocným v rajhradském hospici – horké 
letní dny jsou náročné pro pacienty i perso-
nál, proto zde plánujeme pořídit klimatizaci. 
Pacientům bychom také rádi koupili invalid-
ní vozíky a lehátka ke snadnějšímu přesunu. 
Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, 
že naše pomoc se dostane do více domác-
ností. Klientům chráněného bydlení pro 
lidi s demencí plánujeme zabezpečit stín na 
zahradě, kde rádi tráví čas při svých aktivi-
začních činnostech.

Díky loňskému výtěžku jsme v hospici 

vyměnili venkovní staré nefungující žaluzie 
za nové, snadno ovladatelné pro pacienty. 
Začali jsme s budováním pietního místa pro 
pozůstalé a zakoupili jsme i nové zdravot-
ní a kompenzační pomůcky pro nemocné. 
Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskyto-
vat kvalitnější péči potřebným a zabezpečit 
pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, 
plnohodnotně a spokojeně.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří 
koledníkům otevírají své dveře a podporují 
tak charitní dílo.

V Židlochovicích se bude koledovat 
v sobotu 12. ledna 2019.

Paul Strzemcha-Kirsche 
/ foto: archiv  Vlastivědný 

spolek

Dům č. 78 / foto: archiv  Vlastivědný spolek



Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovice za první republiky
Část desátá: Vstříc nevyhnutelnému

Roky 1938 a 1939 jsou likvidačním obdo-
bím samostatné ČSR. Heinleinovci pašují do 
republiky zbraně a vytvářejí diverzní oddíly 
v týlu naší armády. Německá armáda pořá-
dá manévry tak, aby její jednotky mohly 
zaútočit proti nám. Vlády Anglie a Francie 
vyzvaly čs. vládu, aby odstoupila pohranič-
ní oblasti s německou většinou Německu. 
Vláda vyhlašuje v září mobilizaci, zemí pro-
bíhají mohutné podpůrné akce proti kapi-
tulaci, Slovensko vyhlašuje autonomii, ale 
30. září  vláda přijala mnichovský diktát. 
Beneš odlétá do Anglie, byl zvolen Hácha, 
vznikla tzv. Druhá republika. Tyto události 
velice ovlivnily život v Židlochovicích, které 
se doslova přes noc staly pohraničním měs-
tem a zároveň i útočištěm českých uprchlíků 
ze zabraných Hustopečí a dalších obcí. Do 
přeplněného města se přestěhoval okresní 
úřad, soud, vojsko i gymnázium. Nastává 

velká bytová nouze, vzrostla nezaměstna-
nost a rozjíždí se řada akcí na pomoc strá-
dajícím.

Hranice mezi Říší a okleštěnou republi-
kou vedla za posledními domy Brněnské 
ulice, kde byl hraniční přechod do Vojkovic, 
ležících už v Říši. Přechod byl možný jen na 
propustku. Do Brna se jezdilo přes Blučinu, 
vlaky projížděly z Rajhradu až do Hrušovan, 
což vše komplikovalo cestování. Zaktivi-
zovaní a informování židlochovičtí Němci 
netrpělivě očekávali den, kdy i oni vstoupí 
do vysněné Hitlerovy říše.

Stalo se tak 15. března 1939, kdy němec-
ké vojenské kolony obsadily okleštěný zby-
tek republiky, z níž se na dlouhou dobu 
ztratila svoboda a demokracie a život nabyl 
do té doby netušených podob. Ale to je již 
jiná historie, která má ještě své pamětníky 
a kterou známe ze školního dějepisu nebo 
z publikací o historii našeho města. Z nich 
poučeni konejme tak, aby se tato poslední 
část historie našeho města již nikdy nemoh-
la opakovat.

Stará pověst moravská o založení Židlochovic

Zuzana Pavlitová Letková
autorka

Žil kdysi dávno jeden muž, ten sedm synů měl, ba snad i víc,
ten nejmladší chtěl vidět svět, doma nesedět, zván pán z Lechovic.
Věda jako nejmladší, nezdědí zhola nic, 
zatoužil svoje panství mít a už byl pryč. 

Po zemích českých a moravských hned vydal se s družinou, 
že najdou místo hezké a tam spočinou. 
Moc krásných míst a měst potkali všude kolem, 
však žádné nevzalo jim dech, nehnulo jim srdcem.

Do cesty se jim najednou postavila řeka, 
kol kolem krásna krajina, co na osídlení čeká.
Byli už znavení, pro věčné chození, 
bylo jim dopřáno jen na zemi ležení. 

Usednout ke stolu, ulehnout v posteli, 
to bylo to co pán z Lechovic ocení. 
Uondán k smrti snad, zakřičel z plna hrdla, 
království za židli! Copak tu nikdo nebydlí?

Na obrázku: Po obsazení republiky v březnu 1939 dali Němci namalovat na dům německých hasičů na náměstí, č. p. 23  nápis: Führer, wir danken Dir.  
V domě byla Národní záložna zemědělská / foto: archiv města
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Jako součásti akce Mě100židlí vyhlásila městská knihovna literární soutěž Proč se říká Židlochovice. Vyhodnocení proběhlo v závěru 
listopadu, kde byly oceněny dva nejlepší literární počiny. Dnes vám představujeme první z nich, z kategorie dospělých.

Z ničeho vzal se mladý muž, v ruce třímal židli, 
zakřičel, chci to království! Někdo tady bydlí!
Z muže byl věrný služebník a rádce,
díky němu šlo osidlování hladce. 

Pán z Lechovic postavit dal most, 
aby na druhé straně zbylo místa dost, 
na zámek a jeho park, kde spokojeně žil a spal.
Na počest pána z Lechovic, který chtěl židli a nic víc,

Źidlechovice městu říkali a dobře si tu bydleli. 
Za sto i více let, na pána z Lechovic zapomněl svět, 
aby po patře lépe to klouzalo, e vyměněno za o bylo. 
Židlochovice od těch dob říkáme a kdo byl pán z Lechovic dávno 
nevíme.

Hold mu tímto vzdáváme a s láskou vzpomínáme. 



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Eva Procházková
Městská knihovna

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Pavel Hajný: Marie Baťová

Zajímavé a poutavé čtení nejen o výjimečné ženě, manželce Tomáše 
Bati. Kniha určitě potěší každého, kdo se zajímá o naši historii a hlav-
ně o osudy těch, kteří jméno naší republiky proslavili po celém světě.

Nové knihy

Audioknihy
LEE – Jako zabít ptáčka, 
ZIBURA – Už nikdy pěšky po 
Arménii a Gruzii, FOGLAR 
– Hoši od Bobří řeky, HAV-
LÍČEK BOROVSKÝ – Křest 
svatého Vladimíra

Naučná literatura
Vyhnání Čechů z pohrani-
čí v roce 1938, INGRAMS 
– Práce s kůží, WELCH 
– Doba jedová 10., 

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
DZIUBAK – Rok v lese, 
KOZIEL-NOWAK – Rok na 
venkově

Pohádkové příběhy
BULA – Medvěd nechce jít 
spát, Zubr si hledá hnízdo, 
GOLDFLAM – Hledání ztra-
ceného tatínka 

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
STEVENS – Zločin slečnám 
nesluší, STEVENS - Čaj s kap-
kou jedu

Fantasy romány
KAABERBOL – Dcera čaro-
dějky, CHEE – Moře inkoustu 
a zlata 2.: Mluvčí, MATHARU 
– Učedník: zjevení démona,  
ŠČERBA – Čarodol

Chlapecké romány
SANTIAGO – Fotbaláci: 
Záhada usínajících rozhod-
čích, DVOŘÁKOVÁ – Každý 
má svou lajnu

Dívčí romány
KATE – Odpuštění, BELL 
– Vánoční překvapení, MAAS 
– Dvůr mrazu a hvězd

Komiksy
OSBORNE – Wendy mezi 
Zemí a Nezemí

Naučná literatura
VETULANI – Alenčin sen, 
aneb, Jak funguje mozek, 
ŠVEC – České století

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9

Pohled z mostu na náměstí (poč. 20. století) / foto: archiv T. Dratva

Pohled na náměstí z přibližně stejného místa (duben 2016) / foto: T. Dratva
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pozvánky

Vánoční pozvánka na hrad Špilberk: Umění loutky
Výstava historických loutek. 

Rozsáhlá sbírka historických loutek ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových z Brna zahrnuje tvorbu z doby 1850 až 1950 – od loutek potul-
ných marionetářů přes loutky inspirované tvorbou Mikoláše Alše až po moderní loutky první republiky.

Otevírací doba výstavy: úterý – neděle:  9:00 –17:00 hodin, potrvá do 20. ledna 2019.
Doprovodný program výstavy:

So 8. 12. Kašpárkovy Vánoce na Špilberku: 10:00 až 17:00 hodin
Tradiční adventní akci pro děti i dospělé tentokrát ovládne kašpárek a jeho loutkoví kamarádi. Potěší vás divadélka, koncerty, jarmark 

a opékání buřtů, nebude chybět ani vánoční strom na nádvoří.
So 15. 12. komentovaná prohlídka: 15:00 hodin

O tajemství loutek povypráví sběratelé Jiráskovi. Jak se liší loutky z různých období? Jak fungují a co musí umět loutkoherec či řezbář? 

Pojďte spatřit krásu historických loutek při komentované prohlídce.

Příběh Vánoc v Památníku písemnictví na Moravě
Hravá výstava s poutavými příběhy, určená malým i velkým milovníkům Vánoc.

Přijďte a poznejte sváteční zvyky napříč Evropou.
Úterý – neděle:  9:00 – 16:00 hodin

Výstava potrvá do 3. února 2019

1. 12., 10:00–20:00 | POCHOD RAKOUSKÝCH ČERTŮ
pořádá: Město Židlochovice
místo:  Židlochovice

2. 12., 17:00 | ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pořádá: Městské kulturní středisko
místo:  před budovou městského úřadu, Nádražní 750

5. 12., 16:30–18:00 | MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
pořádá: Zdraví u cesty
místo: před prodejnou Zdraví u cesty

6. 12., 15:00 | PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
pořádá: Komise pro občanské záležitosti
místo: klubovna zahrádkářů, Palackého 240

9. 12., 14:00–16:00 | VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A ZDOBENÍ 
STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA
pořádá:               MC Robátko
místo:                 areál Robertovy vily

12. 12., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
pořádá:               starosta města Židlochovice
místo:                 v restauraci Za komínem

15. 12., 8:00–13:00 | VÁNOČNÍ TRHY
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů
místo:  náměstí Míru

23. 12., 17:00–19:00 | BETLÉMSKÉ SVĚTLO
pořádá:  skauti Židlochovice
místo:  sklepení pod radnicí

24. 12., 15:00 | BETLÉMSKÉ SVĚTLO
pořádá:  skauti Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže 

Kulturní a sportovní akce v prosinci 2018
24. 12., 15:00 | HOP HEJ KOLEDA!
pořádá: Mateřské centrum Robátko
místo: kostel Povýšení sv. Kříže

25. 12., 15:00 | KONCERT DĚTSKÉHO SBORU ŽIDLOCHOVICE
pořádá: Dětský sbor Židlochovice
místo: kostel Povýšení sv. Kříže

26. 12., 10:00–18:00 | ŠTĚPÁNSKÝ KOŠT VÍN MÍSTNÍCH 
VINAŘŮ
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo: klubovna zahrádkářů, Palackého 240

27. 12., 15:00–17:00 | NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ
BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ+RODIČ
pořádá: Orel jednota Židlochovice
vstupné: 150 Kč na družstvo
místo: Orlovna Židlochovice

30. 12., 13:00 | VÝŠLAP KLUBU TURISTŮ
pořádá:  Klub turistů
místo:  Sraz ve 13:00 hodin u staré radnice

PŘIPRAVUJEME V LEDNU
12. 1., 10:00 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
pořádá: ZŠ Židlochovice
místo: Židlochovice

21Kulturawww.zidlochovice.cz

PLESOVÁ SEZONA 2019

26. ledna Ples města Židlochovice 
  2. února Hasičský ples
22. února Ples Gymnázia Židlochovice
  2. března Sokolské šibřinky 
22. března Ples ZUŠ Židlochovice



Telefon: +420 547 215 348
Mobil: +420 731 416 227

nám. Míru 30,
667 01 Židlochovice

E-mail: LaByTex@seznam.cz

BAMBINO

bambino-potřeby pro miminka a maminky

HRAČKY
PRO KLUKY
I HOLČIČKY Vyberte

dětem
pěknou hračku

na vánoce

www.bambino-zidlochovice.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím stavební buňku, boudu nebo chatku. Pozemek 
mám. Tel.: 773 467 074.

Prodám staré trámy, t: 10–20 cm, většinou nařezané 
kolem 1 m, celkem cca 7 m3, nutno odvézt. Cena doho-
dou. Schwarz, 602 411 887.





*

SKLADEM

AGROTEC a.s. 
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ÚDRŽBA V DOMÌ
BYTÌ A ZAHRADÌ

HOMECGE
www.udrzbavdome.cz

tel: +420 731 041 041

SHÁNÍTE ØEMESLNÍKA NA ÚDRŽBU
NEBO OPRAVU ? POTØEBUJETE UKLIDIT

A UMÝT OKNA? TADY JSME
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ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ
   90,00 mm x 67,00 mm
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Výlet klubu turistů na Babí lom/ foto: P. VálekPodzimní slavnost s táborákem ve Výhonku / foto: archiv Výhonku

Den otevřených dveří v keramické dílně / foto: M. Moudrá

Sázení lípy s Otakárkem / foto: L. Betášová

Jižní Morava čte: Nadějní literární tvůrci / foto: M. Moudrá

Sv. Martin: Ochutnávka mladých vín před kostelem / foto: P. Válek

100 let republiky:  Prezentace žákyň zš na téma vojenství / foto: L. Betášová Strážníci městské policie na návštěvě v mateřské škole / foto: M. Šebek


