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Pane starosto, aktuálně řeší veřejnost připra-
vovanou výstavbu sociálního bydlení v oblasti 
cihelny. Ubytovny už město má, potřebujeme 
další byty tohoto typu?

Už před pěti lety jsme nastavili sociální pro-
gram na pomoc lidem, kteří jsou v totální nouzi. 
Ten spočívá hlavně v zajištění střechy nad hlavou, 
aby nemuseli pobývat na ulici.

Základní balík buněk pro tyto účely je na okra-
ji Židlochovic u ADOSy. Jde o ubytování pro lidi, 
kteří se nacházejí ve skutečně problematickém 
stavu. Už tehdy jsme uvažovali nad tím, že by-
chom pro ty, co mají snahu o zlepšení své situace, 
měli mít i nějaké návazné bydlení, protože jme-
nované buňky mají jen minimální vybavení.  

Jan Vitula: Musíme si pomáhat

Vhodný prostor k výstavbě vyššího stupně 
bydlení se naskytl u cihelny, kde dříve stá-
val zchátralý domek. Domek jsme zbourali 
a prostředí vyčistili. Získali jsme místo pro 
instalaci dvou obytných buněk s o něco lep-
ším standardem. Počítáme s tím, že jeden 
z nich využije paní Pospíšilová, která je zář-
nou ukázkou toho, že když se lidem podá 
pomocná ruka, tak to jde.

Tyto dvě buňky budou primárně určeny 
lidem, kteří se dokážou zvednout ze dna, 
což je právě případ paní Pospíšilové nebo 
pro lidi, kteří se z nějakého důvodu ocitnou 
na dlažbě. Do takové situace se může dostat 
každý, častým objektem jsou bohužel i mat-
ky s dětmi. 

Tyto buňky budou natrvalo osídlené?
To rozhodně ne. Bydlení na cihelně bude 

Milena Moudrá
redaktorka

pouze první rychlou pomocí a je určené 
na překlenutí nejsložitější situace. Na to by 
měly navazovat tzv. sociální byty, které už 
teď budujeme na Komenského ulici v domě 
č. 52 a v lokalitě cukrovaru. V závěru bude-
me mít k dispozici osm bytů pro nízkopří-
jmové skupiny nebo ty, co mají jiné sociální 
problémy, ale jinak jsou soběstační.  

Takže budeme mít tři typy bydlení pro 
lidi v problémech. To je jistě pěkné, ale 
v tomto případě je návratnost investic asi 
nulová, kdo hradí výstavbu?

Veřejná správa, respektive společnost 
nemá dělat jen věci, které se jí finančně 
vyplácí. Naší povinností je starat se o ty nej-
slabší, i když se to zrovna nerentuje. 
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Ale i to je s otazníkem. Každý člověk, 
který se zvedne ze dna, je pro společnost 
výhrou, neboť pak šetříme jiné náklady. Ale 
pro je hlavní motiv ne finanční, ale ten, že 
si myslím, že je to správné. Jen pro jistotu 
dodám, že tyto věci jsou financované zhruba 
z 85 procent z evropských fondů. 

Hovořil jste o přechodné době využívá-
ní buněk na cihelně. Bude pobyt předem 
smluvně časově vymezen? 

Ne. Je třeba si uvědomit, že zde nebu-
de žádný komfort, jde pouze o záchytný 
mechanizmus pro rychlé ubytování na 
krátkou dobu. Přístup ke každému uživateli 
bude individuální a naším cílem je s lidmi 
pracovat, aby se ze svízelné situace dostali co 
nejrychleji a našli si vlastní bydlení.  

Držíme ochrannou ruku i nad občany, 
kteří nejsou židlochovičtí, proč je nepošle-
me do jejich obcí?

Židlochovice jsou tzv. trojková obec 
a vyplácejí se zde sociální dávky, proto se 
k nám stahují a drží se zde lidé bez domova. 
Bohužel, přestože to jsou občané odjinud, je 
to primárně náš problém. My je nedokážeme 
poslat pryč, to prostě nefunguje. I když je 
odvezeme, máme je druhý den zpátky. S těmi 
lidmi je potřeba pracovat, není prostě možné, 
aby město v této otázce rezignovalo. Bohužel 
s těmi, kteří už mají ztrátu základních soci-
álních návyků je spojeno hodně problémů.  
Ale pomáhat lidem v nouzi je křesťanské, 
takže se nevzdáváme.

Ano. Vaše náboženské přesvědčení je 
známé. Jak se připravujete na Velikonoce, 
pro lidi s vírou, největší svátek v roce?

Už víc jak dvacet let vynechávám v post-
ním období kávu, protože člověk si má odříct 
něco, co má opravdu rád. A já jsem na kávě 
úplně závislý, běžně jich vypiji až osm denně.  
Takže postní období počínaje Popeleční stře-
dou je pro mě, obzvláště do prvního víkendu, 
velmi těžké. Cítím nedostatek kofeinu a jsem 
jak praštěný kladivem. Po deseti dnech, 
kdy přijdou silné abstinenční příznaky, to 
postupně odeznívá, ale chuť na kávu setrvá-
vá. Poslední tři roky jsem si zakázal i cukry 
ve všech podobách. Odříkání mě vlastně 
neustále udržuje v myšlence, že se blíží Veli-
konoce. Těším se na ně o to víc, protože si 
opět dám oblíbenou kávu. Mám rád Veliko-
noce. Jsou pro mě obdobím, kdy přichází jaro 
a mají pro mě i zásadní duchovní pozadí.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na šálek čaje, ve středu 24. dubna od 18 hodin do Městské knihovny 
Židlochovice, v případě hezkého počasí na prostranství před knihovnou. 
 Ing. Jan Vitula, starosta

Také v letošním roce rozdělíme peníze na opravu fasád domů

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

Od roku 2017 jsme začali občanům pro-
střednictvím dotačního titulu finančně při-
spívat na rekonstrukce a opravy fasád jejich 
nemovitostí. Hlavním smyslem programu 
je zkrášlení vzhledu fasád budov v pohle-
dově exponovanějších částech města. Jedná 
se o finanční příspěvek, který chce mimo 
jiné motivovat majitele domů k estetickému 
vylepšování vzhledu našeho města. 

Pokud budete mít zájem čerpat prostředky 
z tohoto dotačního titulu, upozorňujeme, že 
sběr žádostí bude probíhat od 1. do 26. dub-
na. Oproti minulému roku jsme titul rozší-
řili ještě o možnost čerpání příspěvku pro 
bytové domy. Na webu města v sekci Město 
Židlochovice/Dotace najdete bližší informace 
včetně formuláře. 

Pro více informací mě můžete kontaktovat, 
emailem: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz, či 
telefonicky: 734 352 330.

Starosta města Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa:

Strážník městské policie v Židlochovicích.

Zájemci se mohou přihlásit do 30. dubna 2019  písemně na adresu: 
MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 667 01 Židlochovice – obálku označte heslem „Výběrové  řízení – strážník MP“. 

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá p. Milan Šebek – vedoucí MP, tel.: 604 290 304.  

I tento dům už krášlí vzhled města / foto: M. Moudrá

oznámení
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 22. února 2019
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo na restaurátor-
ské práce „Sousoší sv. Josef a Marie“ 
s Mgr. Martinem Slovákem, ak. socha-
řem a restaurátorem, s cenou realizace 
276 000 Kč a termínem dokončení do 
30. 10. 2019 a s možností odstoupení od 
smlouvy v případě neobdržení dotace. 

ZM 27. února  2019
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

uzavřít s Českou spořitelnou a.s. dodatek 
č. 3 č. 031729459 LCD a úvěrovou smlouvu 
č. 0431258409 LCD s úvěrovým rámcem 





JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

170 000 000 Kč, s úrokovým zatížením fix-
ním 2,79 % ročně, bez ručení nemovitostí, 
účelově určená k refinancování současné-
ho úvěru a financování investičních akcí 
r. 2019 – 2021, se splatností 31. 12. 2032.

ZM schvaluje:
podmínky Dotačního programu na pod-
poru zájmových činností ve městě Židlo-
chovice pro rok 2019.

ZM schvaluje:
dotační program pro poskytnutí a použi-
tí finančních prostředků na rekonstrukci 
a opravy fasád nemovitostí ve městě Žid-
lochovice. 

RM 8. března 2019
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „Sociální bydle-







ní Židlochovice – I. etapa“ s účastníkem 
zadávacího řízení, BRINGSTAV, s.r.o., Kře-
hlíkova 74, 627 00 Brno, který se umístil 
první v pořadí. V případě, že tento účast-
ník neposkytne potřebnou součinnost ve 
smyslu ustanovení § 122 odst. 3 ZZVZ, RM 
ukládá uzavřít smlouvu s účastníkem, který 
se umístil v pořadí jako druhý.

RM rozhodla:
o pořadí vyhodnocených a posouzených 
nabídek na akci „Sociální bydlení Židlo-
chovice – I. etapa“ následně:
1. pořadí – BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 
74, 627 00 Brno,
2. pořadí – AQUA-GAS, s.r.o., Berkova 
534/92, 612 00 Brno – Královo Pole,
3. pořadí – STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 
362, 664 03 Podolí.



Znečištěná řeka Svratka / foto: M. Moudrá

Chovat se ekologicky znamená změnit své každodenní chování

Ing. Jan Vitula
starosta

Když se ohlédnu 30 let zpátky, mohu 
s naprostou jistotou konstatovat, že naše cho-
vání ve vztahu k přírodě doznalo zásadních 
změn. Černých skládek nacházíme úplné 
minimum a většinou jsou staršího data. Stejně 
tak dnes málokoho napadne vyhodit něco do 
řeky. Můžete mi namítnout, že to není pravda, 
vždyť ještě loni jsem na Facebooku prezentoval 
fotky hromady pneumatik, které jsme vylovili 
ze Svratky. Ano to je pravda, ale většina z nich 
ležela ve vodě už hodně dlouho a úplně čers-
tvou jsem mezi nimi vůbec nenašel. Společ-
nost se posouvá stejně jako hodinové ručičky. 
Pokud nad tím nepřemýšlíte, vlastně si pohy-
bu na první pohled ani nevšimnete. Samo-
zřejmě jsou věci, které zaregistrujete. Takové 
bylo například zavedení barevných popelnic 
do domácností. Ale i to už je záležitost, nad 
kterou se dnes většina lidí nepozastaví. 

Co mě ale překvapí vždy, je ochota lidí se 
v oblasti ekologie angažovat a věnovat jí svůj 
volný čas. V sobotu 6. dubna dopoledne se 
jako každý rok sejdeme k příležitosti Dne 
Země. Je to akce, při které dobrovolníci dosta-
nou pytle na odpad, rukavice a vydají se na 
určenou trasu posbírat pohozené smetí. Loni 
nás bylo několik desítek, z toho asi polovina 
dětí, a naplnila se téměř stovka pytlů. Ano, 
nepořádku je to hodně, ale většinou je hod-
ně starý, nebo z míst, kde znečištění nepůsobí 
místní občané. Například kolem silnic. Místa, 
která jsme vyčistili v minulých letech a kde se 
pohybují hlavně Židlochovičtí, až na drob-
nosti, zůstávají poměrně čistá. Těším se na rok 
letošní a jsem napjatý, kolik se nás zase sejde.

Co jsem chtěl ale zmínit především, je 
drobnost, ve které se nám prolíná několik 
doposud běžících projektů a která směřu-
je ke změně našeho zažitého způsobu cho-
vání. Aniž si to uvědomujeme, když jdeme 
dnes na nákup, doneseme si z obchodů velké 
množství malých igelitových sáčků na jedno 
použití, do kterých nám zabalí kde co. Ovoce, 
pečivo, maso, uzeniny, prostě takřka všechno, 
co se kupuje na váhu nebo na kusy. Rozhod-
li jsme se o změnu i v této oblasti. Domluvili 
jsme se s paní Pospíšilovou, o které jsem zde 
již několikrát psal, že z použitých záclon uši-
je malé pytlíky, které jsou vhodné například 

na zeleninu, ovoce nebo pečivo. Aktuálně do 
nich s rodinou zkoušíme nakupovat, a jakmi-
le si člověk zvykne, že má myslet na to, aby 
měl pár takovýchto sáčků v kapse nebo v autě 
k dispozici, zjistíte, že je to poměrně praktic-
ké, bezproblémové a naše životní prostředí je 
na tom zase o něco lépe. Protože konečným 
cílem nemá být jen to, abychom odpad vytří-
dili, ale především, abychom ho vůbec nepro-
dukovali. Jakmile dotestujeme první várku, 
budou k dispozici i pro veřejnost. Nebudou 
úplně zdarma, ale i tak doufám, že si k nim 
najdeteme cestu. 
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Regionální turistické informační centrum se připravuje na sezónu

Lenka Betášová
RTIC Židlochovice

V letošním roce si naše Židlochovice 
připomínají hned několik kulatých výročí. 
Tím nejstarším je Horenské právo viniční 
(30. května 1379), udělené markrabětem 
moravským Joštem, kdy se do znaku města 
dostávají hrozny, které přes staletí setrvaly 
dodnes. Připomínku 640. výročí si zanesl již 
svaz zahrádkářů do tištěného katalogu tra-
diční výstavy vín 9. března, které jsme se také 
na stánku profesionálů zúčastnili jako vysta-
vovatelé. A co víc, ke zmíněnému výročí si 
u nás v infocentru  můžete koupit pamětní 
pohár a medaili. 

Židlochovické regionální infocentrum je 
mimo jiné také registrováno v Národním 
vinařském centru ve Valticích jako certifi-
kovaná vinotéka, a tak se akce s vinařskou 
tematikou staly jeho nedílnou součástí. 
Cyklus povídání u sklenky vína byl v rad-
niční vinotéce  zahájen 22. února  s manžely 
Válkovými z Nosislavi. Prezentace vinařů, 
a to nejen regionálních, bude volně pokra-
čovat až do konce letošního roku. Například 
5. dubna se představí vinařství rodiny Pro-
kešů z Velkých Němčic. 

 Výjimečná degustace s účastí profesionálů 
a přísnými pravidly okruhu zúčastněných je 
naplánována na 18. dubna v Těšanech. Vybí-
rat budeme tzv. „starostovo“ Víno regionu 
2018. Jen pro představu, vybírá se nejlepší 
víno z hroznů, které dozrály na viničních 
tratích regionu. Tato vína získávají medaili 
starostů svazku obcí  Židlochovicka a slouží 
k jejich prezentaci. Vinaře, kteří s námi úzce 
spolupracují, můžete potkat také na námi 
pořádaných Žerotínských farmářských 
trzích, Slavnostech burčáku nebo třeba 
Pochodu rakouských čertů.

Pro nás neméně důležitým je i letošní půl-
kulaté 15. výročí (17. srpna 2004) vzniku 
RTIC (Regionálního turistického informač-
ního centra) a již 10 let slouží turistům roz-
hledna Akátová věž Výhon (1. srpna 2009). 

Na významnou turistickou sezónu, která 
začíná 1. května, jsme se vzorně připravi-
li. Kromě turistických akcí plánovaných na 
léto je od března v prodeji výroční turistická 
známka i s nálepkou JOKER. Čekáme ještě 
na tisk sběratelských vizitek 10 let Akátové 
věže Výhon a keramiku v jednotném pro-
vedení s  motivy Židlochovic, v sortimentu 
bude náprstek, zvonek, svícen a hrníček. Ze 
stávajících suvenýrů zůstávají oblíbené čoko-
ládové pralinky, originální meruňkové víno, 
nektar nebo džem. S logem židlochovická 
meruňka nabízíme koštovačky, originální 
lahev na meruňkovici , pohlednice  naší roz-
hledny, zámku a okolních obcí, magnetky, 
štítky na hole a jiné.

Z propagačních materiálů nabízíme 
aktuální katalogy vinařských akcí pro rok 
2019–2020, letáky destinační oblasti Brněn-

sko (GofromBrno), TIC Brno, Mikulovsko, 
Břeclavsko zdarma a několik titulů knih od 
Jiřího Smutného, Milana Lvovského, Eduar-
da Vyhlídala  a  Karla Vavříka s regionální 
tematikou. Naše knižní nabídka čítá také 
historické publikace vydané obcemi Hru-
šovany u Brna, Vojkovice, Rajhrad, Bratčice 
a jiné. Od konce minulého roku je v prodeji 
kniha vlastivědného spolku s názvem Židlo-
chovice na historických mapách. 

Ještě ji nemáte?  Potřebujete dárek, který 
bude připomínat Židlochovice? Máte chuť 
vyjet někam po okolí a chcete vytisknout 
trasu? Nevíte, kdy se koná vaše oblíbená 
akce? Kam ubytovat přátele? Rezervovat 
akci? Koupit víno jako dárek? Je to jednodu-
ché! Obraťte se na pracovníky RTIC na adre-
se Masarykova 100, Židlochovice, kteří jsou 
tu pro vás. Otevřeno máme do konce dubna 
bez sobot a nedělí.  Pozor, 1. května začíná 
sezóna, otevřeno je denně od 9–12 hodin 
a od 13–17 hodin. Jsme tu pro vás a těšíme 
se na vás! 

Pamětní pohár k výročí udělení Horenského práva / foto: L. Betášová

Čištění místních komunikací – jaro 2019
Vážení občané,

Ve dnech 2. až 11. dubna od 7:30 do 15:30 hodin probíhá v našem městě strojní čištění vozovek místních komunikací. 
Žádáme Vás tímto, abyste v tento den neparkovali své automobily na vozovkách a parkovištích, a to v ulicích, 

kde budou nainstalovány dopravní značky s informací o datu čištění. 
Upozorňujeme majitele automobilů, že v případě nerespektování přenosného dopravního značení bude jejich automobil 

odtažen. Místo odtahu se dozvíte na tel. čísle městské policie – 604 290 319. Děkujeme Vám za pochopení.

Termíny čištění jednotlivých ulic:

úterý 2. dubna 2019 kpt. Rubena, Jiráskova, Janáčkova, Bezručova, Alšova, Lidická, Dvořákova

středa 3. dubna 2019 nám. Míru, Žižkova, Brněnská, Nádražní, Tyršova

čtvrtek 4. dubna 2019 Robertova vila, Zámecká, Cukrovarská, Robertova, Dezortova, Joštova, Topolová, Svratecká a Sportovní

úterý 9. dubna 2019 Komenského, cyklostezka k ČOV, Meruňková, Žerotínovo nábřeží

středa 10. dubna 2019 Nad Farou, Legionářská, sídliště Družba, Strejcův sbor, Coufalíkovo náměstí, Malinovského

čtvrtek 11. dubna 2019 Smetanova, Husova, Palackého, Nerudova, Ulička, Masarykova

oznámení
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V rádiu se zrovna odvysílaly ranní zprávy, 
které vystřídala písnička, takže se můžeme pře-
sunout přímo do studia. Je to tu docela malé 
– dva stoly umístěné naproti sobě a u každého 
je obrovský mikrofon. Na jednom stole navíc 
stojí počítač a u něj mixážní pult, který slouží 
k úpravě zvuku.

Moderátor rádia Jiří Veselý nás vyzval, aby-
chom se vměstnali do místnosti a aby se paní 
učitelka Jakšová postavila k druhému mikrofo-
nu. Aniž bychom to čekali, vzal nás přímo do 
živého vysílání! Postupně jsme se u mikrofonu 
střídali. Pan Veselý vyzpovídal předsedu naší 
třídy i jeho zástupce, nejlepší třídní sportovce 
i premiantku 7. B. Dokonce i paní učitelka Jac-
ková se dostala ke slovu. Potom se moderátoři 
vystřídali, do studia dorazila Petra Dohnalo-
vá, která nám dala možnost vyzkoušet si práci 
opravdového moderátora rádia. 

Exkurze žáků základní školy do rádia Petrov

Mgr. Kateřina Jakšová a žáci 7. B
Základní škola Židlochovice

7. B na návštěvě v rádiu Petrov /  foto: archiv školy

Je 13. března krátce před devátou hodinou ranní a žáci 7. B s paní učitelkou třídní Kateřinou Jakšovou a paní učitelkou Dagmar Jackovou 
stojí v šatně brněnského rádia Petrov a netrpělivě čekají na vstup do vysílacích studií. Zúčastnili se totiž soutěže, kterou rádio Petrov 
vyhlásilo pro třídní kolektivy. Soutěž se jim vyhrát nepodařilo, jako cenu útěchy však získali možnost nahlédnout do studií a být přítomni 
živému vysílání.

Exkurze byla super.  Akorát mě překvapilo, jak 
je místnost moderátorů malá. Představoval 
jsem si ji větší.  Bavilo mě, že nás zapojovali 
do živého vysílání.  Byla to velká sranda. Když 
slyším rádio, tak už si umím představit, co se 
tam odehrává.    Matěj Janíček

Studenti se ptají: Ing. Jan Vitula, starosta odpovídá

rubriku připravují
studenti Gymnázia Židlochovice

Od tohoto vydání zpravodaje města Židlo-
chovice se čtenáři budou moci pravidelně těšit 
na rubriku zahrnující otázky studentů židlo-
chovického gymnázia směřující na zástupce 
města. První série dotazů se bude týkat (jak 
jinak) vztahu města a gymnázia. 

Před několika lety hrozilo Gymnáziu Žid-
lochovice jeho zrušení. O jeho zachování 
se tehdy zasadilo vedení školy, její zaměst-
nanci, studenti a také vedení města. Pokud 
by se gymnázium zachovat nepodařilo, co 
bychom našli na jeho místě nyní? A jaký 
význam má vůbec naše gymnázium pro 
město?

Ano, na toto období si velmi dobře vzpo-
mínám. Koneckonců jsme s Michalem Haš-
kem (tehdejší hejtman Jihomoravského kraje) 
po velmi intenzivním jednání osobně přijeli 
oznámit tehdejšímu řediteli panu Kubešovi, 

že gymnázium zůstane zachováno. Je poměr-
ně složité spekulovat o tom, co by se dnes 
nalézalo na místě gymnázia. Pravděpodobně 
by se však jednalo o nějakou část základní 
školy. Kraj totiž kdysi dostal budovu od měs-
ta s podmínkou, že zde bude gymnázium 
a v případě, že by došlo k jeho zrušení, musel 
by budovu městu vrátit.

S židlochovickým gymnáziem zůstane 
navždy spojeno jméno ředitele Jiřího Kube-
še. Začátkem školního roku se objevilo něko-
lik návrhů, aby škola nesla jeho jméno, avšak 
našli se i odpůrci tohoto nápadu. Jaký postoj 
k tomuto návrhu zaujímá vedení města? 

Zastupitelstvo města tento návrh podpořilo.

Město Židlochovice v současné době roz-
jelo nebo dokončilo spoustu projektů. Má 
vedení města něco v plánu i s gymnáziem, 
popř., co by rozhodně v souvislosti se školou 
chtělo v budoucnu zlepšit?

Gymnázium zřizuje Jihomoravský kraj a ten 
je také vlastníkem budovy. Z tohoto důvodu 

se město neúčastní investic. Velmi nás však 
zajímá samotný provoz gymnázia. Podporuje-
me proto nadané studenty a v současné době 
jednáme s novým vedením o případném roz-
šíření těchto aktivit. Byl bych moc rád, kdyby 
se gymnázium a zvláště jeho studenti daleko 
více zapojovali do různých akcí ve městě. 

Jedna z investic města se však gymnázia 
přece jen dotkne. Konkrétně rekonstrukce 
a výstavba nové školní jídelny, kterou využí-
vají i studenti gymnázia. Začít by měla letos 
v červnu a zprovozněna by měla být o rok 
později.

Tento rok se ponese v duchu oslav 25. výro-
čí založení gymnázia. Co byste popřáli škole 
do budoucna?

Kantorům nadané a zvídavé studenty s tou-
hou změnit svět, studentům moudré a chápa-
jící kantory a gymnáziu pak pověst instituce, 
která vychovává moudré a statečné osobnosti, 
které se nebojí postavit se za svůj názor.

Zkusili jsme si hlásit zprávy o počasí, aktuali-
ty z dopravy a došlo i na historické okénko. Také 
jsme popřáli k svátku všem Růženkám a dokon-
ce jsme jim i naživo zazpívali úryvek písničky!

Ani jsme se nenadáli a nastal čas loučení. 

Nějak rychle to uteklo, škoda. Každopádně 
se ale vracíme obohaceni o nezapomenutelné 
zážitky, vždyť komu se poštěstí být součástí ži-
vého vysílání v rádiu?! Na tenhle zážitek bude-
me tedy dlouho a rádi vzpomínat.
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MgA. Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

Kudy roste Výhonek

Před pár lety se několik maminek schá-
zelo k procházkám s dětmi do přírody 
a sdílení svých zkušeností. Už po roce spo-
lečného hledání přirozené cesty k výchově 
se rozhodly založit si komunitní spolek 
Výhonek, který zastřešil nově se rodící 
iniciativu rodičů. Rodiče začali podnikat 
organizovanější výlety a již v září 2015 spus-
tili zkušební provoz malé přírodní školky, 
která fungovala jedno dopoledne v týdnu. 

Zpočátku byla školka putovní a zázemí pro 
odpočinek dětem poskytovalo MC Robát-
ko a skautská klubovna v Židlochovicích. 
Jak přibývalo rodin a v rodinách dětí, začala 
klíčit myšlenka na vytvoření vlastního záze-
mí přímo v přírodě a volba padla na výrobu 
mongolské jurty. Ta vyrostla na úpatí kopce 
Výhon, ve svahu meruňkového sadu, vlast-
ními silami už na jaře roku 2016. A z této 
neuvěřitelně inspirující základny začaly děti 
vyrážet na své výpravy s průvodci již častě-
ji, až se v roce 2017 ustálil provoz školky na 
pěti dnech po celý rok vyjma prázdnin, kdy 
se na kopci pořádá příměstský tábor.

Pedagogická koncepce školky vychází 
z myšlenek lesních mateřských škol. Děti 
jsou spjaty s přírodou, učí se, jak se v ní 
chovat a jak si jí vážit. Inspirací je waldorf-
ská pedagogika, která vnímá rytmus roku, 
v němž děti procházejí ročními obdobími 
a poznávají je skrze slavnosti, tradice a svátky. 
Klíčový je koncept Respektovat a být respek-
tován uplatňující partnerský přístup k dětem 
i dospělým. Průvodci děti učí mezilidským 
vztahům, dodržovat pravidla, ukazují jim, 
jak nenásilně řešit konflikty, děti jsou vedeny 
k samostatnosti a zodpovědnosti.

Letos školka již zcela naplnila svoji kapaci-
tu. Zájemců o docházku je tolik, že by mohly 
vzniknout dvě další podobné jurty a přihláš-
ky jsou přijímány již na rok 2020/2021. To 
ovšem neznamená, že by nebylo možné své 
dítě do školky zapsat. Odchází velká skupina 
předškoláků a některé děti chodí ve zkrá-
ceném režimu. Aktivity Výhonku se navíc 
nezaměřují jen na školku. Výhonek nabízí 
veřejnosti velké množství seminářů a dílen, 
cílí na šíření myšlenek lidské zodpovědnosti, 
pospolitosti, udržitelnosti a ekologie. Nabízí 
svůj prostor ke sdílení, chce se podělit o své 
vize a hodnoty. I když zrovna nemáte své 
dítě v této školce, jste na kopci vítáni.

V nejbližší době můžete přijít na jarní 
Jurtu otevřenou 13. 4. Čeká vás fórum o pří-
rodních školkách, pohádka Angatar, písně 
Zbyňka Dovrtěla a pestrý doprovodný pro-
gram. Dne 28. 4. proběhne v jurtě seminář 
nenásilné komunikace s Irenou Horákovou.
Jurta se otevírá a láká vás na kopec!Výhonek roste / foto: archiv Výhonku

Lukostřelci zahájili venkovní sezonu roku 2019

Lada Zajícová 
3D lukostřelba Židlochovice

Konečně se oteplilo. Jarní počasí je ide-
ální pro zahájení venkovní lukostřelecké 
sezony. Už 3. března se na lukostřelni-
ci v Židlochovicích sešli kluboví členové 
a zahájili venkovní střeleckou sezonu. Luky 
a šípy neodpočívaly ani během zimy, kdy se 
trénuje ve vnitřních prostorách, ale na ven-
kovní prostředí s rozmanitým terénem, kte-
rý je pro trénink naprosto ideální, se všichni 
už těšili. 

Členská základna se nám utěšeně roz-
růstá a trenéři jsou stále trpěliví, neúnavní 
a nadšení. Pravidelné tréninky nesou své 
ovoce, a tak se na závodech v ČR i v zahra-
ničí začínáme umísťovat na stále lepších 
pozicích. Letos se těšíme na oddílové závo-
dy a opět bude každý týden aktualizován 
klubový žebříček nejlepších střelců. 

Novinkou je jednodenní lukostřelecký 
kurz pro širokou veřejnost, kde se může 

každý z vás seznámit s tím, co tradiční luko-
střelba obnáší a také se podívat do našeho 
lukostřeleckého areálu. Kontakt na kurz 

i ostatní informace naleznete na stránkách 
Městského úřadu Židlochovice, nebo nás 
přijďte navštívit ve středu na trénink.

Na tréninku / foto: L. Zajícová
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Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

Nad letošní výstavou vín držel ochrannou ruku starosta města Ing. Jan Vitula 
i Jošt, markrabě moravský

Výstava se konala pod záštitou staros-
ty města Židlochovice Ing. Jana Vituly 
v roce 640. výročí udělení Horenského 
práva (viničního) Židlochovicím mar-
krabětem moravským Joštem, které patří 
k nejstarším na Moravě.

Vystaveno bylo 511 vzorků, a to 
312 bílých, 174 červených a 25 rosé. Pro-
fesionální vinaři nabízeli svá vína na 
25 stáncích. Hodnocení vín se uskutečni-
lo 2. března 2019 dvacetibodovou sousta-
vou 48 degustátory pod vedením odborné 
komise ve složení: Ing. Ivana Flajšingerová, 
Ph.D. a MVDr. Bohumil Hunkes.

Výstavu navštívilo 600 účastníků a hos-
té z partnerského města Grosskrut, Dolní 
Rakousko.

Od 14 hod. vyhrávala cimbálová muzika 
Ponava s primášem Ivo Farkašem. Občer-
stvení připravil pan Vilém Roner. 

Výstavní výbor děkuje všem vinařům, 
kteří obeslali výstavu svými vzorky, profe-
sionálním vinařům za účast, degustátorům 
za ohodnocení předložených vzorků a také 
všem, kteří se aktivně zapojili do přípravy 
a organizace výstavy, zvláště prof. Peterovi 
Wendschemu za zajištění profesionálních 
vinařů a Františku Doležalovi  za technic-

kou pomoc. Poděkování patří také všem 
sponzorům za jejich finanční a materiální 

podporu. Všichni ocenění obdrželi diplom 
a věcnou cenu.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Židlochovice uspořádala dne 9. března 2019 tradiční výstavu vín místních a regio-
nálních vinařů z Moravy, doplněnou o prezentaci profesionálních vinařů z Moravy a Dolního Rakouska.

Šampiony výstavy se stala vína:

Bílé mladé – Veltlínské zelené vystavovatel Pavel Pekařík ml., Ivaň 19,2 b.

Bílé starší – Svatovavřinecké  Pálava 2014 p. s. vystavovatel Rudolf Žídek, Popice 19,2 b.

Červené mladé – Svatovavřinecké vystavovatel Petr Horký, Ořechov 19,2 b.

Červené starší – Zweigeltrebe 2017 vystavovatel Jan Straka, Kurdějov 19,2 b.

Nejlepší kolekce domácího vinaře:

Vystavovatel František Doležal 19,02 b.

Ocenění vinaři se starostou města J. Vitulou a předsedou ČZS J. Šotnarem / foto: L. Betášová

Stalo se již tradicí, že na přelomu února 
a března uspořádá naše Jednota Sokol Žid-
lochovice tradiční sokolské šibřinky. Volba 
padla tentokráte na datum 2. března 2019. 
Ráz masek letošních šibřinek, který byl zvolen 
v hlasování již v předchozím roce, byl Dějepis. 
Téma to nebylo úplně jednoduché, ale všichni 
maskovaní se ho zhostili velmi dobře. K tanci 
a poslechu hrála kapela Emergency. 

Letošní šibřinky nám zahájil statný Bivoj 
s kancem na zádech. Mezi maskami domi-
novaly především egyptské postavy. Nicméně 
vítězství v soutěži získali vcelku jednoznač-
ně Neandrtálci. Druhé bylo Stvoření světa, 
třetí egyptští Anubis a Bastet. Vítězné masky 
obdržely tradičně dorty, tentokráte s dějepis-
ným motivem. Zábava se natáhla až do ran-
ních hodin, kdy byl i vyhlášen ráz na další 
šibřinky: Hračky.

Na letoních šibřinkách se potkali Neandrtálci, Masaryk i Anubis

Ing. Oldřich Kahoun
T.J. Sokol Židlochovice

Prezidentská návštěva na sokolských šibřinkách / foto: M. Mžíček
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(Mustela eversmannii), který byl na popu-
laci králíků značně vázán. Rovněž vegetace 
naznala změn. Stará tráva nyní v honitbě 
převládá a není kdo by ji spásal. Taková 
místa se tak stávají rejdištěm hrabošů a 
množírnou klíšťat. 

Rovněž neproniknutelné, zarostlé keře 
kolem cest a na mezích pak spoludotváří 
dnešní obrázek naší krajiny, ke kterému 
částečně přispěl úbytek králíka, byť hlavní 
podíl na takovém stavu má neobhospoda-
řování pozemků člověkem. Doufáme jen, 
že se to podaří brzy změnit.

MS Židlochovice by se chtěl pokusit tento 
negativní stav zvrátit. Pro rok 2019 jsme se 
rozhodli investovat do pořízení chovné 
skupiny králíka divokého, čítající cca 15 – 20 
jedinců. Králíci budou umístěni v krytých 
králíkárnách našich hospodářských budov, 
budou řádně očkováni proti myxomatóze 
i moru. 

Záměrem je namnožit druhou generaci 
králíků a skupiny v počtu cca 50 ks pak 
pouštět v honitbě do míst, kde byly dříve 
jejich bohaté kolonie, čítající několik 
desítek jedinců. Vhodných míst máme 
vytipováno několik, uvidíme, jak se nám 
bude odchov dařit a kolik jedinců se podaří 

Není to zas až tak dávno (ještě na počát-
ku devadesátých let minulého století), kdy 
bylo možné v naší honitbě běžně potkávat 
králíka divokého, a to v relativně hojném 
počtu. Statistiky uvádí, že např. ve 30. 
letech 20. století se jich v Česku ulovilo 
až 250 000 kusů. V naší honitbě to bylo v 
oněch devadesátých letech ca 500 ks/rok. 
Králík se lovil od 1. srpna do 31. prosince. 

Populace králíka se relativně statečně 
vyrovnávala s onemocněním myxomató-
zou, které se objevovalo téměř každý rok. 
Mohli jste sice vidět i jedince, kteří nemoc 
překonali, bohužel však značné počty bylo 
nutné po uhynutí zakopat. Myslivci tak 
měnili nezřídka loveckou zbraň za lopatu 
a rýč. 

Výše uvedený roční a udržitelný koloběh 
pak ale narušil králičí mor, se kterým už se 
populace nebyla schopna vypořádat a krá-
lík tak až na velmi mizivé výjimky z naší 
honitby zcela zmizel. 

V návaznosti na úbytek králíka uvolnil 
své místo v tomto biotopu i tchoř stepní 

Králík divoký z našich honiteb téměř vymizel, myslivci se snaží tento stav zvrátit

Petr Betáš
Myslivecký spolek

takto namnožit. Přes zimu plánujeme 
ponechat v králíkárnách chovnou skupinu 
opět cca 15 – 20 jedinců, případně dokoupit 
„novou krev“ a z další generace v roce 2020 
nově doplňovat již vypuštěnou populaci. 
Nové jedince je rovněž před vypuštěním 
nezbytně nutné řádně očkovat. 

O lovu králíka v dohledné době 
samozřejmě neuvažujeme. Investiční 
náklady s tímto záměrem spojené 
odhadujeme na cca 40.000 Kč/rok (úprava 
budov pro chov, pořízení chovných králíků, 
zajištění celoroční potravy, očkování, 
úpravy terénu pro vypuštění králíků 
apod.). 

Na celý projekt se díváme s nadějí a oče-
káváním, že bude úspěšný. Optimismus 
nám dodávají již některé zkušenosti jiných 
mysliveckých spolků v okolí, např. MS 
Žabčice nebo MS Pouzdřany/Popice. 

Až tedy půjdete někdy na procházku 
a uvidíte králíka ve svém přirozeném pro-
středí a ideálně jejich celou kolonii, bude 
to pro nás ta správná odměna z dobře 
vykonané práce. 

Vlastně nejdál od kapely teď po nějakou 
dobu bude židlochovický rodák, bubeník 
David Motlíček (Dejf), který nejen za život-
ní, ale i hudební inspirací odlétá do Norska.  

Hezký poslech s kapelou Vyp.Ni!

Nebo spíš zapni, čtenáři, svůj chytrý mobil 
a přes QR kód se můžeš podívat na video 
místní hudební formace Vyp.Ni! Písnička 
„Svízel“ je z nového alba „Tohle je peklo“ 
vzniklého pod taktovkou Rikkiho Berana 
a už jen úvodní slova: „Není čas na loučení, 
řekl a potom zmizel / jiskra tu už není, cítím 
jenom svízel“, nasvědčují, že opravdu nejde 
o romantické balady. Pokud máme kapelu 
zařadit do určitého hudebního stylu, pak 
jde tedy o tzv. grunge, podžánr alternativ-
ního rocku, vycházející z amerického hard 
a punk rocku. 

Pokud jste obyvatelé židlochovického 
Žižkova, mohli jste kapelu ještě donedáv-
na inkognito slýchat při jejích garážových 
zkouškách, nově se jedenkrát týdně schá-
zejí ve zkušebně v Hrušovanech. Ač kapela 
začínala v roce 2011 s převážně převzatým 
repertoárem, aktuálně hrají vlastní tvorbu, 
kdy nápady a texty přináší primárně Miro-
slav Nečas (Mira) – zakladatel a frontman 
skupiny původem z Ivaně a hudbu tvoří 
všichni čtyři společně. Daleko do zkušebny 
to nemají ani zpěvák a zároveň baskytarista 
Antonín Brychta z Velkých Němčic a kyta-
rista Milan Fiala z Moravského Krumlova. 

Vyp.Ni!

Ing. Jana Musilová
David Motlíček

Poslechni si skupinu VypNi! 
prostřednictvím svého chyt-
rého telefonu – na video se 
můžeš podívat přes QR kód. 

Zleva: M. Fiala, D. Motlíček, M. Nečas a A. Brychta / foto: archiv kapely
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Jak se tvoří obecní kronika
Rozhovor s Martinen Hladkým, městským kronikářem

připravila
Milena Moudrá

Odkud pochází slovo kronika?
Etymologicky lze odvodit od řec. slov-

ního významu chronos – čas, od toho-
to základu vznikne chronika, tedy kniha 
dějepisná. Stejné slovní hnízdo obsahu-
je i běžně používaný výraz chronologie 
– zaznamenání historického dění od jeho 
počátku, posloupně do jeho konce, s cílem 
vyčerpat téma v maximální šíři i dostateč-
né kvalitě. Kronika může být pojmenova-
ná i jako „Pamětní kniha“, chybně se občas 
používají anály (z lat. annus = rok) či leto-
pisy. V Židlochovicích vznikly pamětní 
knihy v letech 1937–1945. Mytologicky je 
třeba vyjít z polyteistického pojetí antické-
ho člověka, kde Chron představuje boha 
času, bývá dějinně zaměňován i nesprávně 
spojován s Kairem, tedy bohem příhodné 
chvíle.

Proč se píše kronika, jaká je funkce kro-
niky?

V kronice jsou zakomponovány dějiny 
místa, instituce, spolku etc., v samotném 
zápise pak památka (upozornění) na to 
či ono období (skutečnost). Nejde jen 
o narativní charakter, ale zároveň o možné 
poučení a pomůcku při hledání informací. 
Funkce kroniky je možné spatřovat jak ve 
zmiňovaném důrazu na minulost, tak i na 
současnost, kdy představuje reprezentativní 
roli. Význam tkví v zaznamenání 
skutečnosti, která nemusí být uvedena na 
jiném místě, může také odkazovat, např. na 
knihu o Židlochovicích vydanou v daném 
roce. 

Když se řekne „kronika“, mnohým se 
vybaví ručně zapsaný text, jak je to doo-
pravdy?

V současné době je legislativně postaven 
na stejnou úroveň text psaný ručně i elek-
tronicky. Elektronický má však tu výhodu, 
že s ním jde dále jednoduše pracovat (např. 
fulltextové vyhledávání).

Jsou přesně daná pravidla, jak kroniku 
sestavit a co by ne-/měla obsahovat?

Tvorba obecních kronik je legislativně 
ukotvena v Zákoně o kronikách obcí. Co do 
rozsahu je krátký, pouze o šesti paragra-
fech. Obcím ale nařizuje kroniku přede-
vším vést, […] zaznamenávají [se] zprávy 
o důležitých a pamětihodných událostech 
v obci pro informaci i poučení budoucím 
generacím. O vlastním obsahu rozhodu-

je obec. Když jsem kroniku začal psát, tj. 
r. 2015, předkládal jsem ke schválení hes-
lář.

Mohl byste zmínit nějaké zajímavosti, 
které se týkají židlochovického kroni-
kářství?

Známé svazky našich kronik jsou od 
r. 1918 doposud. Na jejich vzniku se 
postupně podílelo 14 autorů, vč. současné-
ho. Kronikářskou službu vykonávali nejdé-
le p. Antonín Šrámek v letech 1918–1932 
a p. Antonín Flodr, jehož činnost spadá 
mezi roky 1937–1960. Nejkratší působení 
kronikářů je ve dvou případech jednoleté.

Jistou zajímavostí může být období 
mezi roky 1966–1968, kdy sice kronika 
psaná byla, p. Antonínem Benešem, ale 
evidujeme je jako ztracené. Nejaktivnější 
přispěvovatel do tisku o Židlochovicích 
za r. 2015 byl ing. Jiří Smutný; v r. 2016 
Lenka Betášová. Mezi našimi kronikáři 
bych vyzvedl paní Lidmilu Šotnarovou, 
která je spoluautorkou stále aktuální kni-
hy Jak vést kroniku obcí a měst. Čerpají 
z ní archiváři a kronikáři z celé republiky. 
Přestože autorsky se na publikaci podílela 
i židlochovická paní Marie Gošová, nikde 
se neuvádí, že jsou spojeny právě se Židlo-
chovicemi, a to je škoda.

Jak vypadá naše současná kronika?
Dostála vizuálních proměn – její blok již 

netvoří běžný kancelářský papír, ale urče-
ný právě pro archivaci. Obsahuje málo 
dřevnaté složky, stránky, vč. písmen, se na 
sebe nebudou lepit. „Diplomková samoza-
vírací vazba“ byla vyměněna za reprezen-
tativní ručně šitou. Umělohmotné obalové 
materiály byly vystřídány polokoženou, 
lépe snášejí změny archivačních podmí-
nek, nepraskají. Vlastní kronika je uložena 
v polokoženém obalu.

V čem spočívá činnost kronikáře?
Každá správně vedená kronika má pev-

ně danou strukturu – autor vytvoří heslář. 
Jde v podstatě o názvy kapitol a podkapi-
tol. Hlavní kapitoly by měly být stálé, pod-
kapitoly lze logicky přidávat dle potřeby, 
meziročně je neubírám, naopak. 

V současné době je naše kronika tvořena 
16 hlavními kapitolami, které představují 
16 hlavních odvětí, která jsou dále analy-
ticky sledované na nižších etážích. Pokud 
má kronikář vytvořenou a schválenou 
strukturu, začne shromažďovat materiál 
do prozatím „prázdných šuflíků“. Je běžné, 
že kronika vzniká s určitým zpožděním, 
sebraný „surový“ materiál se skládá vždy, 

když je uzavřený předešlý rok. Je třeba se 
oprostit od romantických představ, že kro-
niku skládá autor sám. S čím více zdroji, 
institucemi, spolky … spolupracuje, tím je 
objektivnější výsledek, myslím tím, nejsou 
akcentované jednotlivosti, příspěvky jsou 
obsahově vyvážené. Kronikář nevytváří 
celistvý příběh, nevkládá subjektivní hod-
nocení, ale zaznamenává izolované dění 
různých oblastí.

Chci poděkovat všem, kteří zasílají výsled-
ky, např. roční spolkové činnosti, výroční 
zprávy příspěvkových organizací. Zároveň 
žádám všechny organizátory akcí, činovníky 
spolků etc. o sdělování i průběžných hod-
nocení, je možné využít e-mailovou adresu: 
kronikar@zidlochovice.cz.

Kam se kronika ukládá?
U nás v Židlochovicích necháváme tisk-

nout a vázat 3 ks + CD. Vždy po jednom se 
ukládá do kanceláře starosty města, Měst-
ského archivu v Židlochovicích k p. Vyhlí-
dalovi a do Státního okresního archivu pro 
Brno-venkov se sídlem v Rajhradě.

Už dnes má Vaše kronika více než 300 stran, 
dostanete se ještě na vyšší číslo?

Obsah stran svazku se odvíjí od počtu 
aktivit ve městě – nejen činností správy či 
samosprávy, ale i díky široce rozvrstvenému 
bohatému spolkovému životu. Je to možné.

Děkuji za rozhovor.

Mgr., PhDr. Martin Hladký, Ph.D. se do Židlochovic i s rodinou přistěhoval z Hlinecka na Vysočině před jedenácti lety. Přestože není rodilým "Žid-
lochovičákem", má město rád a zajímá se o jeho historii i současnost. Je autorem několika literárněhistorických monografií a vědeckých článků. 
V nabídce Informačního centra je k dostání např. jeho práce Střípky ze života Karla V. Raise. Roli městského kronikáře převzal v roce 2015.

Publikace, z které čerpají kronikáři dodnes / foto: 
archiv města
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Ekoblog aneb Na hadry…

Světlana Zapadlová
Židlochovice

Už vás nebaví, ale ještě to není na hadry? 
Každé jaro je to stejné – kam se všemi těmi 
„hadry“, co už nenosíme? Ekoblog vznikl 
jako průzkumná cesta po možnostech každo-
denní ekologie v Židlochovicích a okolí. Tak 
jestli máte chuť, dnes o recyklaci oblečení.

Bazary na internetu, bazárky s dětským 
oblečením, kontejnery na textil... První 
dvě možnosti určitě zvládnete prozkoumat 
sami. Kontejnery na textil se v poslední době 
nechvalně proslavily jednak proto, že někte-
ré z nich mají komerčního vlastníka, jednak 
fotografiemi, jak oblečení poslané do roz-
vojových zemí končí na tamních skládkách 
(podrobněji na toto téma viz NILA blog). 

Židlochovické textilní kontejnery (sběr-
ný dvůr, Komenského, Alšova, sídliště) však 
vlastní brněnská charita, která použité oble-
čení neprodává na třetí trh, ale buď ho pře-
dává k další recyklaci (70 %) nebo prodává 
ve svých neziskových prodejnách Baltazar 
(10 %). Ty zaměstnávají dlouhodobě neza-
městnané lidi a snaží se jim vštípit pracovní 
návyky. Charita také poskytuje oblečení bez-
platně lidem v nouzi (20 %), měsíčně takto 
ošatí přes tisíc lidí z Brna a okolí. Pátý židlo-
chovický kontejner, u základní školy, kam lze 
kromě oblečení umístit i hračky, provozuje 
Nadace Sova, asociace podporující společen-
skou odpovědnost.

Je tu ale i pár dalších možností, a dokon-
ce kvůli nim člověk nemusí vždy až do Brna. 
Pokud se se svými poklady ze šatníku loučíte 
jen neradi a chtěli byste vědět, komu budou 
slušet po vás, můžete je přinést 13. dubna na 
Točák u Jurty otevřené. Darované oblečení se 
prodává za pár korun, které jsou věnovány 
na provoz Přírodní školky Výhonek. Noste 

jen opravdové skvosty a jen tolik, kolik sami 
vynesete na kopec! Co se neprodá, bude 
muset totiž někdo zase snést dolů – organizá-
torka to odveze do obchůdku Nadace Veroni-
ca v Brně, jež výtěžkem z prodeje darů pod-
poruje ochranu životního prostředí.

Aby však bylo jasno: Točák není Blešák. 
Ten se koná až 11. května a prodávat a naku-
povat se na něm dá všechno, jen ne oblečení. 
Existuje k němu také facebooková skupina 
Blešák Židlochovice.

Komu se nechce až na kopec, možnosti 
jsou i v nížinách. Secondhand v pasáži na 
náměstí přijímá oblečení do komise, textil 
sem můžete i darovat. Co se neprodá a nikdo 
zpátky nechce, to paní majitelka odnáší do 
zmíněných kontejnerů.

Dobročinné bazárky, jejichž výtěžek putuje 
k potřebným zvířatům, pořádá v Brně i oko-
lí Lucka Klodnerová. Oblečení i další věci 
můžete darovat přímo na bazárku anebo se 
s Luckou domluvit na předání ve Vojkovicích 
(Lucie@afroucesy.cz). Nejbližší bazárek na 
podporu útulku Tibet v Bučovicích se koná 
14.–16. 4. v brněnské kavárně Industra.

Že má být všechno takto darované oble-
čení pěkné, čisté a nepoškozené, je asi jasné. 
Váháte-li, kam umístit poškozený textil, eko-
logičtější varianta je určitě umístění do textil-
ních kontejnerů než vyhození do směsného 
odpadu. Pokud ho nebude opravdu velké 
množství, na charitě si s tím poradí.

Tak. Hotovo? Když už jsme ekologicky 
zlikvidovali všechny ty naše vyřazené skvosty, 
zbývá nám naše obligátní povzdechnutí: „Zase 
nemám co na sebe!“ Pokud byste pak potře-
bovali poradit s nákupem oblečení etického 
a šetrného k přírodě i k vám samým, přímo 
v Židlochovicích se dá obrátit na odbornici 
na udržitelnou módu Slávku Mžíček (Mžíček 
Styling). Protože nejlepší oblečení je takové, 
které nebudeme muset ještě dlouho vyhodit. ilustrace: A. Hanzlová

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Hledám zdravotní sestru na polo-
viční úvazek do ordinace praktické-
ho lékaře pro dospělé. 
Bližší informace osobně. MUDr. 
Josef Štork, Rajhrad, Masarykova 
544, tel.: 721 376 042.



inzerce

Tel.: 721 606 245, 547 215 896

Tel.: 721 606 245, 547 238 211

Naleznete nás v Židlochovicích, ul. Komenského 408 (dříve Mototechna)

Otevírací doba: 
PO – PÁ 8:00 – 17:00 / Sobota 8:00 – 11:00

Poskytujeme slevy registrovaným řemeslníkům a fi rmám.

V našem sortimentu naleznete:
• Žárovky a zářivky
• Kabely a dráty v metráži
• Prodlužky
• Baterie
• Svítilny a svítidla
• Domovní instalace 
• Elektro-instalační rozvodny a krabice
• Vypínače
• Jističe
• Topidla, aj.

VODO – INSTALO Zoubková 547 238 211

NOVĚ NABÍZÍME sortiment vodo-instalačního materiálu
•  široký výběr vodovodních baterií, sprchových hadic a hlavic

různých značek, včetně českého výrobce Novaservis
• koupelnové doplňky a příslušenství
• instalatérský materiál, těsnění a náhradní díly
•  zahradní hadice, hadicové spojky, čerpadla a zavlažovací

program

nám. Míru 148  |  Židlochovice 667 01
tel. 547 238 205  |  mob. 731 416 227  |  labytex@seznam.cz

otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.00 h  |  sobota 8.00–11.00 h

Michaela Zoubková

BYTOVÝ TEXTIL DĚTSKÉ ZBOŽÍDĚTSKÉ ZBOŽGALANTERIE

Vodárenská akciová společnost zprovoznila službu 

VAS SMS Info
Pokud se zaregistrujete do této služby na webových stránkách www.vodarenska.cz, 

v případě plánované odstávky nebo nečekané havárie na vodovodní síti v místě vašeho bydliště, budete zdarma obratem 
informováni pomocí SMS zprávy nebo e-mailu. 

oznámení
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„Už více než dvacet let se s produkcí naší 
firmy můžete setkat zejména, když se chystáte 
změnit vzhled vašeho bytu nebo domu.“, říká 
Jaromír Dvořák zapálený golfista a především 
majitel firmy Draft Inc. s.r.o., kterou najdete 
kousek od fotbalového hřiště v Nádražní uli-
ci.

„Firmu jsem založil v devadesátém pátém 
roce. A víte, proč?“, usmívá se na první pohled 
sympatický a nepřehlédnutelný majitel. „Ten-
krát mne hrozně zlobilo, jakou máme doma 
doslova odpornou kuchyni. Pro můj další život 
bylo podstatné, že to nezlobilo jenom mě, ale 
především manželku. A znáte to: nechtěl jsem 
umřít hlady, a tak jsem vymyslel a posléze i zre-
alizoval novou kuchyňskou linku. Hlady jsem 
tedy neumřel a co bylo horší, manželka měla 
spoustu kamarádek a ty měly manžele. No a ti, 
pod tlakem rodinného štěstí začali chodit a pro-
sit, abych jim něco podobného vyrobil…“

Kamarádů bylo zřejmě tolik, že i šikov-
ný výrobce sám na všechno nemohl stačit. 
Dnes má jeho firma přes dvacet zaměstnan-
ců a samozřejmě se nezabývá jen výrobou 
kuchyňských linek. Dnes vám firma Draft 
Inc. s.r.o. vyrobí nábytek, jaký si vymyslíte. 
A nejen to. Když náhodou nevíte z které do 
které, když potřebujete poradit, co se svým 
obydlím udělat, podají vám pomocnou ruku. 
To se jim to radí, když – co se týče stolařských 
interiérových prací – zvládnou úplně všech-
no.

„Před pár lety jsme postavili novou halu 
a vybavili ji těmi nejmodernějšími špičkovými 
stroji. Ale abyste si nemysleli, že je to jen o stro-
jích. Moji zaměstnanci jsou pašáci. Profesio-
nálové každým coulem. Možná si myslíte, teď 
se chlap vytahuje. Ale já opakuji jen to, co mi 
už hezkou řádku let říkají špičkoví interiéroví 
architekti a designéři, kteří moje spolupracov-
níky chválí víc než já sám a rádi s námi opa-
kovaně spolupracují. Myslíte si, že to dělají pro 

rubriku připravuje
redakce

modré oči…“
V současnosti se s nábytkem od firmy Draft 

Inc. můžete setkat nejen v brněnském paláci 
Titanium na Nových sadech, ve světoznámém 
karlovarském hotelu Dvořák, hotelech Anděl 
a Diplomat v Praze, ale i třeba v budově naší 
ambasády v Bukurešti, v Českém domě v New 
Yorku a leckde jinde po světě, ale i v řadě bytů 
a soukromých domů po celé republice.

„Poslední dva byty, které jsme dělali, jsou 
v Praze na Kampě.“, říká Jaromír Dvořák. 
Promne si bradku a zamyslí se: „Poslední?“ 
A šibalsky se rozzáří svým širokým úsměvem: 
„Však se k nám na Nádražní přijďte podívat. 
Že se vám nechce chodit? Víte co, podívejte se 
na náš web.“

Vše najdete na adrese www.draft.cz. Tam 
se dovíte, že nábytek, vybavení kuchyní, hote-
lů, kanceláři – tedy všeho, co má čtyři stěny 
– není tím jediným, čím se židlochovická fir-
ma Draft Inc. s.r.o. zabývá.

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: Draft Inc. s.r.o. vyrobí nábytek, jaký si vymyslíte

Z realizací Draft Inc. s.r.o. / foto: archiv firmy

Firma: Draft Inc. s.r.o.

Adresa:   Nádražní 733, 
 667 01 Židlochovice

Telefon: +420 602 408 144
 +420 541 241 832
Email: vyroba@draft.cz,
 draft@draft.cz
Webové stránky:  www.draft.cz
Hlavní sortiment: Lakování a výroba nábytku 

Provozní doba: PO–PÁ 7:00–15:00    

Počet zaměstnanců: 20

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice 
vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa: 

Samostatný odborný referent Odboru životního prostředí 
a stavebního úřadu – vodní hospodářství. 

Zájemci se mohou hlásit do 12. dubna 2019 
písemně na adresu: 

MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 677 01 Židlo-
chovice – obálku označte heslem „Výběrové řízení – referent ŽP“. 

inzerce

V I N A Ř S T V Í  T R P Ě L K A  &  O U L E H L A

N O V É  B R Á N I C E  3 9   W W W . R E G I N A C O E L I . C Z

oznámení
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Jak prožijeme letošní Velikonoce

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Na Květnou neděli, připadající letos 
na 14. dubna, zveme všechny děti i jejich 
rodiče, babičky, dědečky, tetičky i strýč-
ky do Masarykova kulturního domu na 
odpolední velikonoční dílničky.  Budeme 
pracovat se sádrou i se dřevem, domů si 
odneseme krásné dekorace – slepičky, 
kohoutky, králíčky i motýlky. Jen tak sedět 
nenecháme ani dospělé a pozveme je na 
výrobu jarních svícnů, ptačích hnízd ane-
bo panenek Vajcenek.  

Odpoledne nám zpříjemní zpěvem 
Dětský sbor Židlochovice a děti z pohoře-
lického Rozmarýnku s lidovým pásmem 
nazvaným Šátečkový taneček. 

Nedělní program nese název Veliko-
noční hraní s beránkem.  Ano, beránek je 
neodmyslitelným symbolem Velikonoc, 
každý ho má doma na stole a těší se z jeho 

vůně.  A právě vůni beránků jsme od prv-
ního ročníků akce chtěli přenést i do kul-
turního sálu Masarykova domu, a tam se 
společně radovat z různorodosti receptur 
i provedení.  Moc se nám to ale nedaří, jen 
velmi zlehka vámi přinesených beránků 
přibývá… 

Ráda bych vyzvala všechny ochotné 
kuchtíky, aby se o svůj um podělili. Věř-
te, že závěrečné rozkrajovaní beránků je 
vrcholem odpoledne Květnové neděle 
a těší se něj nejedno dítě.

Ozvěte se nám na informační centrum 
nebo 14. dubna přineste beránka v čase 
mezi 10:00 a 12:00 hodinou přímo do 
Masarykova kulturního domu. Děkuje-
me.

Na Modré pondělí jsme zvyklí zdobit 
židlochovické náměstí. Pro letošní rok 
máme připraveny barevné kabátky, do 
kterých část platanů na náměstí oblék-
neme. I tady bychom uvítali vaši pomoc. 
Oblékání bude probíhat od 18:00 hodin, 

sejdeme se ve spodní části náměstí u cih-
lové zídky. 

A právě cihlová zídka se stane centrem 
velikonočních aktivit na Zelený čtvrtek 
dopoledne. Po 10:00 hodině zídku jarně 
ozdobí děti z Přírodní školky Výhonek, 
které na ni umístí vše, co přilétlo z Výhon-
ku. 

Na Velký pátek zazní z věže kostela kla-
pačky dětí z židlochovické farnosti, aby 
místo ztichlých zvonů připomněly smut-
ný den ukřižování Ježíše Krista.

Návštěvu kostela Povýšení sv. Kříže 
z loňského roku zopakuje ještě těsně po 
Velikonocích brněnský jáhen Jan Špilar, 
který se v pátek 26. dubna o půl osmé 
večer pozastaví nad otázkami lidských 
povah v přednášce s názvem Vztahy bez 
stížností.

Ať už si z naší nabídky vyberete či niko-
liv, přejeme vám, abyste Velikonoce strá-
vili v radosti a pohodě.                                                           

Tudy chodil Ježíš: Moje pouť po poutních místech

Už v započatém postním období, 15. 
března,  se vydala židlochovická far-
nost  na pouť do Svaté země, letos už po 
čtvrté. I tentokrát se zájezd uskutečnil ve 
společenství farnosti z Přibyslavic, kde 
kněžskou službu vykonává přítel našeho 
otce Pawla ze studií, otec Jacek. Poutníky 
obou farností byli manželské páry, jed-
notlivci, otec či jen matka s dítětem, i celá 
rodina. Nejmladší poutník  byl osmiletý, 
nejstarší se blížil k 75.roku života.  Pro 
některé byla pouť splněním životního snu, 
pro jiné poslední možností dostat se ješ-
tě jednou do Ježíšových míst, než postu-
pující věk nedovolí podnikat delší cesty. 
Jen málokdo byl na pouti poprvé . „Proč 
se lidé vydají do Svaté země opakovaně“ 
ptala jsem se před odjezdem. „To proto, 
že tam je taková zvláštní atmosféra, však 
sama uvidíš…“, dostalo se mi odpovědi.  

Během sedmidenního putování jsme 
s mými spolupoutníky navštívili všechna 
důležitá místa Ježíšova působení. Bazi-
liku Narození v Betlémě, Genezaretské 
jezero zázraků, horu proměnění Tábor, 
Gali Canto, kde kohout zakokrhal poté, co 
Petr už třikrát zapřel Ježíše. Navštívili jsme 
původní jeskyni navštívení Panny Marie 
archandělem Gabrielem i jeskyni Mléka, 
spojenou s Mariiným mateřstvím. Oku-
sili jsme lehkost bytí v přeslaných vodách 
Mrtvého moře, obnovili svoje křty v řece 

Milena Moudrá
farnice

   farní řádky

Křest u řeky Jordán / foto: S. Sommerová

Obnovení manželských slibů / foto: S. Sommerová
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Ať Kristus naplní Vaše srdce láskou a pokojem

Mgr. Pawel Cebula
farář

Jako každý rok, tak i letos si budeme připo-
mínat Kristovo umučení, smrt a především 
zmrtvýchvstání, prostě svátky Velké noci. Ve 
svých myšlenkách putujeme do Svaté země, 
kde se odehrálo to celé drama Božího plánu 
vůči nám lidem. Do večeřadla na Zelený čtvr-
tek, kde se Kristus loučil se svými učedníky 
a kde nám ponechal ve svátosti Eucharistii, 
pak na nádvoří tvrze Antonia, kde uprostřed 
křiku davu: ukřižuj Ho, zazněl Pilátův rozsu-
dek smrti, až na Golgotu – místo ukřižování, 
odpuštění a smrti. 

Jeho mrtvé tělo položili do klína Matky 
a pak uložili do hrobu. Tím by to všechno teo-
reticky mělo končit, protože takový je konec 
každého člověka – smrt a pak hrob. Prostě 

příběh jakých je spousta.  Jenomže… U toho 
jednoho, jediného hrobu – Božího hrobu, 
všechno vypadá zcela jinak. Když navštěvuje-
me hroby našich blízkých, tak na pomnících 
můžeme přečíst nápisy: tady očekává vzkříše-
ní, tady zemřel…, tady odpočívá…, tady spí 
spánkem pokoje. Pouze u jednoho hrobu po 
celém světě, Božího hrobu můžeme přečíst: 
odtud vstal. Boží hrob je prázdný.

O tom nejdůležitějším zázraku, který se 
odehrál v dějinách lidstva, svědčí nejenom 
nápis a podání Evangelistů, že ON vstal, ale 
hluboká víra milionů poutníků, jejich mod-
litby, tiché zamyšlení v dlouhém očekávání 
a slzy. Tam to všechno člověk vnímá úplně 
jinak, navzdory svým přesvědčením, názo-
rům, víře či nevíře, bohatství nebo chudobě. 
Taková je prostě síla tohoto jediného hrobu, 
který nás na jedné straně nutí zaplakat nad 
svými hříchy a na druhé straně zaplesat nad 

vítězstvím života nad smrtí, dobra nad zlem, 
lásky nad nenávistí.

Jako každý rok, tak i letos si budeme připo-
mínat Kristovo umučení, smrt a především 
zmrtvýchvstání, prostě svátky Velké noci. 
Možná bychom si měli konečně jen přestat 
připomínat, ale začít hluboce prožívat toto 
tajemství našeho vykoupení a Toho, který 
chce jednou otevřít i náš hrob. Protože i když 
jednou rukou přibíjíme hřeby a křižujeme 
Boha, to přece druhou žebráme o lásku a sli-
tování.

Co mám udělat? Přijď do kostela, On Tě 
tam čeká, nechce být sám, vzpomeň si na svůj 
vlastní křest, den kdy ses stal Jeho dítětem 
a zaposlouchej se do tupých úderů kladiva. 
To stačí…ostatní už udělá síla prázdného 
hrobu.

Ať Kristus Zmrtvýchvstalý naplní Vás i Vaše 
blízké svým pokojem, láskou a radostí.

Velikonoční mše svaté v kostele Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích:

Zelený čtvrtek:                20:00 hodin Bílá sobota:             20:00 hodin  Neděle Zmrtvýchvstání:   18:00 hodin
Velký pátek:              20:00 hodin  Neděle Zmrtvýchvstání:   9:30 hodin Pondělí velikonoční:    9:30 hodin

Jordán a manželé si znovu slíbili lásku, 
úctu a věrnost v Káně Galilejské, kde Ježíš 
vykonal svůj první zázrak, když při svateb-
ní hostině proměnil vodu ve víno. Zahle-
děli jsme se do nekonečna Judské pouště, 
od chudých beduínů jsme odkoupili něko-
lik kožených opasků a dalších nebytností, 
a ochutnali jsme i tradiční sladký kozí sýr 
Knafa.

Výborný komentář duchovního prů-
vodce rozšířil poznatky o neklidné zemi, 
kde vedle sebe už po dvě tisíciletí i přes 
trvalé ostré nepokoje žijí a přesto se vzá-
jemně tolerují rozličná náboženství, kde se 
dodnes židovští obyvatelé striktně oblékají 
do černých obleků a nevyjdou bez pokrýv-
ky hlavy a nakroucených pejzů, kde je 
běžné vidět muslimského mladíka,  jak  
u frekventované silnice vytahuje z kufru 
auta vyšívaný koberec a pokleká k pravi-
delné modlitbě. Kde při procházce ulicemi 
potkáváte civilisty se samopalem na hrud-
níku a ve vojenských stejnokrojích krásné 
mladé ozbrojené dívky.

Vrcholem mojí poutě do Svaté země 
však byla návštěva Ježíšova hrobu a skály 
Golgota, kde Ježíš zemřel na kříži…. Ale 
také odevšad v mnoha jazycích znějící 
tóny něžných modliteb a pohled do tváří 
mých spolupoutníků, z kterých stále vyza-
řovala laskavost a klid. A neposledně i slo-
va rozloučení při návratu zpět: „Žehnej Ti 
Bůh.“

Proč se lidé vydají do Svaté země opa-
kovaně? To proto, že je tam taková zvlášt-
ní atmosféra. Taková, která se nedá slovy 
popsat. Je o pocitech.

   farní řádky

Na okraji Judské pouště / foto: R. Lang

Otisk Ježíšovy ruky na zdi jeruzalémského domu / foto: S. Sommerová
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Není sýpka jako sýpka – stopa funkcionalismu v Židlochovicích 
Židlochovická sýpka oslaví 70 let

PhDr. Jana Baroková, PhD.
Brno

V poslední době pozorujeme nebývalý roz-
květ Židlochovic. Budoucí vlakový terminál 
dostává jasné obrysy, jistě krásný bude vodní 
prvek u zámecké zdi, mající evokovat, že zde 
kdysi bývala vodní tvrz. Vyvstává naděje, že 
Robertova vila se dočká opravy – viz článek 
Mgr. Tomáše Šenkyříka: „Robertova vila potře-
buje rekonstrukci... Pomohou nám Norské fon-
dy?“ v únorovém čísle letošního Zpravodaje 
města Židlochovic. 

Máme velkolepě opravené autobusové 
nádraží. Asi málokdo z nás si povšimne prů-
myslové budovy sila z režného zdiva s páso-
vými horizontálními okny a se dvěma bílými 
věžovitými střechami, stojící v těsné blízkosti 
oněch významných stavebních počinů. 

Jejím autorem je Bohuslav Fuchs, jeden 
z nejvýznamnějších architektů a urbanistů 
meziválečného Československa. Narodil se 
24. března 1895 ve Všechovicích u Bystřice 
pod Hostýnem. Po absolvování Akademie 
výtvarných umění v Praze pracoval v atelié-
ru Jana Kotěry. Roku 1923 se natrvalo usadil 
v Brně, kde našel svou vlastní cestu k moderní 
industriální architektuře. 

Dokladem je např. obřadní síň na brněnském 
Ústředním hřbitově, charakteristická členitostí 
hmot a použitím režného zdiva. Bezesporu 
dvě nejznámější Fuchsovy funkcionalistické 
stavby v Brně vznikly uprostřed 20. let, a to 
Zemanova kavárna v letech 1925 – 26 a hotel 
Avion roku 1927. Během nacistické okupace 
se Fuchs obracel ve své tvorbě k tradičnímu 
lidovému pojetí architektury a přírodním 
materiálům. Tyto inspirace najdeme např. na 
hydrocentrále ve Skryjích u Tišnova. 

Po nástupu komunismu byl pomalu vytla-
čován z veřejných zakázek a jeho stavby vět-
šinou nebyly realizovány, projekční činnost 
vlastního ateliéru byl nucen ukončit roku 
1948. K jeho zdařilejším realizacím pozdního 
tvůrčího období patří rodinný dům v Osto-
povicích z let 1968 – 71, odkazující jednak na 
tradiční architekturu Valašska a Vysočiny, jed-
nak reagující na podněty zahraniční architek-
tury a postmoderny. Bohuslav Fuchs zemřel 
18. září 1972 v Brně, kde je také na Ústředním 
hřbitově pochován. Náhrobek s posmrtným 
odlitkem architektovy ruky navrhl svému otci 
Kamil Fuchs. 

Bohuslav Fuchs zastával během svého živo-
ta řadu funkcí v mezinárodních sdruženích 
v oblasti architektury, byl čestným předsedou 
Mezinárodní federace pro bydlení, stavbu 
měst a prostorové plánování (IFHTP) v Haa-
gu a členem Královského institutu britských 
architektů (RIBA). Doma působil ve Skupině 
výtvarných umělců, Spolku výtvarných uměl-
ců Mánes a dalších. Již během Fuchsova živo-

ta byla jeho tvorba několikrát oceněna. Roku 
1940 byl zvolen řádným členem Akademie 
věd, roku 1966 mu byl udělen titul zasloužilé-
ho umělce za celoživotní činnost v oboru 
architektury a v oblasti teorie a pedagogické 
práce. V roce 1968 se stal národním umělcem. 
V roce 1969 získal ve Vídni Cenu Gottfrieda 
von Herdera.

Židlochovické silo bylo dokončeno 
v roce1949 podle návrhu architekta Bohuslava 
Fuchse na objednávku tehdejšího družstva pro 
ušlechtilá osiva a sadbu, založeného roku 1940, 
zřejmě předchůdce pozdějšího družstva Osi-
va. Budova dodržuje svým stavebním pojetím 
motto funkcionalistické architektury 20. let 
20. století, kdy forma má následovat funkci. 
V Pamětní knize Židlochovic roku 1949 stojí 

na stránce 104: „Největší stavba roku 1949 byla 
v Židlochovicích stavba centrální sýpky čsl. stát-
ních statků. V roce 1949 se stavba dokončovala. 
Náklad činil 18.345.000 Kčs. Dne 16. prosince 
1949 dal okresní národní výbor v Židlochovi-
cích povolení k postavení nákladového výtahu 
v sýpce.“

Za cenné informace děkuji panu prof. 
MUDr. Peteru Wendschemu, CSc., za fotogra-
fie panu Jiřímu Buďovi. 
Použité zdroje:
Bohuslav Fuchs: Iloš Crhonek, Bedřich Vémola, 
Petrov 1995. ISBN 80-85247-62-3
www.bam.brno.cz, Pamětní kniha Židlochovic 
v rajhradském archivu

Nákres sila od B. Fuchse

Letecký snímek sila / foto: J. Buďa
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Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Pohled do kalendáře města

1599: JIŘÍ STREJC 
Letošním rokem uplyne 420 let, kdy 

v našem městě zemřel významný českobra-
trský teolog, literát, básník a myslitel Jiří 
Strejc.

Jiří Strejc se narodil v Zábřehu roku 1536 
a po studiích na univerzitách v Královci 
a Tubinkách byl roku 1567 vysvěcen na kně-
ze. Jeho působištěm byly Hranice na Moravě. 
Vzhledem ke svému důkladnému vzdělání, 
horlivosti a iniciativnosti v plnění povin-
ností stává se roku 1577 členem nejvyššího 
vedení církve tzv. Úzké rady. 

Za dvojí nepovolené oženění byl rozhod-
nutím lipnického synodu přeložen do Židlo-
chovic, které za vlády Fridricha ze Žerotína 
byly střediskem politického života na Mora-
vě, což mohlo být Českým bratřím k mno-
hému užitku.

Kromě církevních aktivit se Jiří Strejc 
významně podílel na překladu Bible kralické, 
je spoluautorem České konfese – základního 
dokumentu nekatolických církví v Čechách 
v 17. století. Osobně se zúčastnil jeho předá-
ní císaři Maxmiliánovi ve Vídni.

Literární dílo Strejcovo tvoří zejména 
doposud používané přebásnění žalmů z Bib-
le a řada knih věro a mravoučného charakte-
ru pro dospělé i mládež.

Jiří Strejc zemřel 25. ledna 1599 a byl 
pohřben při židlochovickém sboru. Jeho 
hrob nebyl zatím nalezen. Ať odpočívá 
v pokoji.

Pohled do nejstarší části domu na Strejcově sboru č. p. 32, jež byla v čase Jiřího Strejce českobratrskou 
farou / foto:  vlastivědný archiv

Pranostiky: Co příroda stvoří, člověk nevylepší

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

Všude kolem nás se začíná probouzet 
příroda.  Jarní sluníčko láká na procházky 
a nás nepřestává fascinovat její neskonalá 
proměnlivost a skutečnost, že i přes vytr-
valou lidskou snahu přetvořit ji k obra-
zu dle našich představ, příroda naštěstí 
neztrácí paměť a nevzdává se úsilí být zase 
divoce panenská, soběstačná a na lidech 
nezávislá. 

Jestli najdeme dostatek odvahy opustit 
pohodlí našeho domova, naší zahrádky, 
a hlavně vlastního ega, tak se jí snažme ales-
poň na chvíli přiblížit. Budeme překvapeni, 
kolik v ní nalezneme různých barev, vůní 
a chutí. Postůjme na nějakém odlehlém 
místě, třeba v lese a budeme překvapení, co 
všechno kolem sebe uvidíme. Pochopíme, 
že to, co příroda stvoří, člověk nevylepší. 

Pokud budeme vnímaví, uvědomíme si 
například, že les v každém ročním období 
voní jinak.  Že plevel je důležitý pro život 
hmyzu a zachování různorodosti krajiny. 
Že mech a napadané jehličí dokáže vytvo-
řit polštáře, které utlumí náš krok, a tak se 
nepozorovaně vnoříme do jeho nitra.  Po 
životě v ruchu a shonu, kterým jsme obklo-
peni doma, si zde začínáme uvědomovat 
sounáležitost s přírodou a pokoru, kterou 
jsme jí povinni.

A právě toto poznání a moudro plynoucí 
z dennodenního soužití s přírodou a její-
mi zákonitostmi využívali naši předkové 
k získání poznatků, které jim v jejich době 
nahrazovaly naše informace o počasí, pub-
likované ve vysílání TV.  Na tyto poznatky 
byli zcela odkázáni, a proto ve spojení  s 
nejrůznějšími kalendáři vytvářeli pranos-
tiky, které jim pomáhali řídit jejich život. 
Dělali to proto, že si vážili všech darů příro-
dy, které tvořily hlavní zdroje jejich obživy. 

Je pravdou, že právě na venkově nás 
počasí ovlivňují více než ve městech, a pro-
to zařazujeme tuto rubriku, která nám bude 
připomínat nejen známé, ale i pozapome-
nuté pranostiky, podle kterých se řídili naši 
rodiče a prarodiče. Přejeme příjemné vzpo-
mínání. 

D U B E N
Dubnový sníh pole hnojí a úrodu jim přináší.  
Studený a mokrý duben plní sklepy a  sudy.
Duben hojný vodou – říjen vínem.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

Pranostika podle dnů v kalendáři
11. Na svatého Lva papeže, travičky se už 
nařeže.
21. O svatém Anselmě, semeno do země.
24. Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.
25. Na svatého Marka, brambor plná řádka. 
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Dnešní Rubenova ulice pod vodou. Velká voda v březnu 1941 / foto: archiv T. Dratvy

Stejné místo v listopadu 2015 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Milovat Jackie, 
LUSENTI – Ranní přání, 
STEEL – Nebezpečné hry, 
JOYCE – Obchodník s hud-
bou, TAYLOR – Příběh srdce

Společenské romány
SCHLINK – Olga, JENKINS 
– Zapomenutý klíč ke štěstí, 
DUVAL – Zámek u řeky
Psychologické romány
MANGAN – Marokánka, 
MCPARTLIN – V klubíčku 
štěstí, CROWNOVER – Rule, 
FORMAN – Nevím kudy kam

Historické romány
KOUBKOVÁ – Zlatá růže, 
HANIBAL – Baroni z Větro-
va, VONDRUŠKA – Duch 
znojemských katakomb, 
DROBYLOVSKÝ – Tajemství 
Prokopa Velikého

Romány českých a sloven-
ských autorů
DENEMARKOVÁ – Hodiny 
z olova, TURNOVÁ – BE100F 
Turnový háj, SKÁCEL 
– Jedenáctý bílý kůň, GRU-
BER – Domino, ŠKODOVÁ 
– Čarovná noc

Humoristické romány
BARRY – Psí rady pro šťastný 
život, JOMARD - Drobeček

Detektivní romány a thril-
lery
STAGE – Dětské zoubky, 
HANNAH – Neviděli jste 
Melody?, MINIER – Sestry, 
LELIC – Dům, KUTSCHER 
– Tichý zabiják, CONNELLY 
– Noční směna

Fantasy a sci-fi romány
RYAN – Oheň probuzení, 
BENNETT – Město schodů, 
STRACHOTOVÁ – Devět 
dní, WARD – Zběsilost krve

Literatura faktu
NAVARRO – Tři minuty do 
soudného dne
Audioknihy
MARTIN – Hora mezi námi, 
ŠÍP – Karneval paměťových 
buněk, BELSHAM – Tatérka, 
ABBOTT – Zabij mě znovu

Vendula Borůvková: 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Česko-
slovensko

Kniha předkládá poutavě vznik Československa, a ačkoliv je určena 
spíše mladším čtenářům, neodtrhne se od ní i čtenář dříve narozený. 
Velkým bonusem knihy jsou překrásné ilustrace a nominace v soutěži 
Magnesia Litera.



Nové knihy

Naučná literatura
ORÁLEK – Můj dlouhý běh, 
VAAS  - Prostě Hawking!, 
CHILD – Umění francouzské 
kuchyně, SIEGEL – Budiž 
voda, BENEŠOVÁ – Moje 
pacifická hřebenovka

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
BONE – Jak bydlí zvířata, 
BRAUN – Húúú Húúú

Pohádky
BOOTH – Kouzelné ptačí 
království, MRÁZKOVÁ 
– Byla jedna moucha

Pohádkové příběhy
DAHL – Velikananánský 
krokodýl, POSPÍŠILOVÁ 
– Křeček v utajení, RESCHO-
VÁ – Mraveneček na cestách

Fantasy romány
MAAS – Věž úsvitu
Detektivní a dobrodružné 
příběhy
COWELL – Jak vycvičit draka 
1., Jak vycvičit draka 2.: Jak 
se stát pirátem, Jak vycvičit 
draka 3.: Jak správně mluvit 
dracky

Humorné příběhy
HLAVATÁ – Naší mamce 
hrabe, KINNEY – Deník 
malého poseroutky 13.: Rado-
sti zimy

Komiksy 
KOPL – Morgavsa & Morga-
na, KIPLING – Kniha džunglí

Audioknihy
EICHLEROVÁ – Logopedické 
pohádky, ŽÁČEK – Čaro-
dějné pohádky, Preussler 
– Čarodějův učeň

Naučná literatura
KENT – Génius Pablo Picas-
so, BORŮVKOVÁ – 1918, 
aneb, Jak jsem dal gól přes celé 
Československo, CARNOV-
SKY – Hravá příroda, RICH 
– Fortnite Battle Royale

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice
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1.   Sousední obec 
2.   Místní řeka vlévající se do Svratky  
3.   Chovné stanice bažantů 
4.   Tradiční sport v Židlochovicích  
5.   Bývalá menšina města 
6.   Poslední šlechtický rod v Židlochovicích 
7.   Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 
8.   Hudební doprovod mše 
9.   Kapitán Rudé armády, který zahynul při osvobozování města 
10.   Přezdívka místního areálu školního hřiště 
11.   Historická budova na náměstí 
12.   Ulice, ve které sídlí základní škola 
 
TAJENKA: Název zaniklého kostela, ze kterého se dochovala pouze zvonice 
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka

na ukázku řezu ovocných dřevin,
 která se bude konat  v sobotu dne 13. dubna 2019.

Sraz účastníků je v 9:00 hodin  u Městského úřadu Židlochovice, Masarykova 100 (radnice).
 Základní organizace ČZS Židlochovice.

KříŽidle Víta Funka

pozvánka

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  Žerotínové

autorka kresby: V. Betášová
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3. 

4. 

5. 

 

6. 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

1.   Sousední obec
2.   Místní řeka vlévající se do Svratky 
3.   Chovné stanice bažantů
4.   Tradiční sport v Židlochovicích 
5.   Bývalá menšina města
6.   Poslední šlechtický rod v Židlochovicích
7.   Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
8.   Hudební doprovod mše
9.   Kapitán Rudé armády, který zahynul při osvobozování města
10.   Přezdívka místního areálu školního hřiště
11.   Historická budova na náměstí
12.   Ulice, ve které sídlí základní škola

TAJENKA: Název zaniklého kostela, ze kterého se dochovala pouze zvonice
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).
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17. dubna 1945  konec 2. světové války v Židlochovicích

1. 3.–30. 4. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANY VONDROVÉ
Dernisáž se koná 30. dubna v 18:00 hodinn v Malé galerii RTIC Židlochovice 
místo: Malá galerie RTIC Židlochovice
pořádá: Městské kulturní středisko

1. 4., 09:30–10:20 | O ZAJÍČKOVI – LOUTKOVÉ DIVADLO
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné: 100 Kč/rodina. Kapacita je omezena. Vhodné od 2 let.

4.–6. 4. | DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT
Čt 4. dubna v 18:00 h., pá 5. dubna v 18:00 h., so 6. dubna v 16:00 h.
místo:  Masarykův kulturní dům 
pořádá: Divadelní spolek T.J. Sokol Židlochovice

5. 4., 17:30–20:00 | SÍLA ŽEN: ŽENY DOVOLTE SI ROZKVÉST
Přihlášky na: klara.smahelova@gmail.com
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné: 390 Kč

5. 4., 18:00 | PREZENTACE VINAŘSTVÍ PROQIN
Ochutnávka přívlastkových tichých vín a sektů kvašených v lahvi. 
Rezervace na tel. 734 352 343, infocentrum@zidlochovice.cz   
místo:  sklepení pod radnicí
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice

6. 4., 9:00 | UKLIĎME ČESKO
místo:  sraz na parkovišti MÚ Židlochovice, Nádražní 750
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice

7. 4., 10:15 | VYNÁŠENÍ MORANY
místo: sraz před židlochovickým kostelem
pořádá: Přírodní školka Výhonek

9. 4., , 8:00–16:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
místo: Základní škola Židlochovice
pořádá: Základní škola Židlochovice

10. 4., 18:00 | VYKOPÁVKY NA VÝHONĚ 
Hradisko a svatyně doby bronzové na  Cezavách a nejstarší osídlení 
Výhonu. Přednáší PhDr. Milan Salaš, CSc., DSc.,  Archeolog. ústav MZM
místo: klubovna zahrádkářů, Palackého ul.
pořádá:  Městské kulturní středisko

13. 4., 9:00 | ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ 
místo:  sraz u radnice, Masarykova 100
pořádá:  ZO ČZS Židlochovice

13. 4., 10:00–12:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ + RODIČ
Přihlášky do 10. dubna nebo na místě,
místo:  Orlovna Židlochovice
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
vstupné:  100 Kč/družstvo

13. 4., 14:00 | JURTA OTEVŘENÁ 
místo:  Jurta přírodní školky Výhonek
pořádá:  Přírodní školka Výhonek

14. 4., 13:00–17:00 | VELIKONOČNÍ HRANÍ S BERÁNKEM
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  Městské kulturní středisko

17. 4., 10:00–12:00 | SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU U DĚTÍ
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko

20. 4., 10:00 | JSOU TU S NÁMI
Pietní pochůzka se vzpomínkou na významné židlochovické osobnosti.
místo:  hřbitov Židlochovice
pořádá:  Vlastivědný spolek

23. 4., 12:30–17:30 |ZÁPIS DO ZŠ ŽIDLOCHOVICE
místo:  ZŠ Židlochovice, ul. Tyršova, nový pavilon
pořádá:  ZŠ Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v dubnu 2019

24. 4., 18:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU U ŠÁLKU ČAJE
místo:  knihovna Židlochovice nebo na venkovním prostranství
pořádá:  starosta města

24. 4., 18:00–20:00  | VEČER PŘIROZENÉHO TANCE
místo:  Jurta přírodní školky Výhonek
pořádá:  Přírodní školka Výhonek
vstupné:  110 Kč

26. 4., 19:30 | VZTAHY BEZ STÍŽNOSTÍ
Velikonoční univerzita  s brněnským jáhnem Janem Špilarem.
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
Pořádá:  Městské kulturní středisko a farnost Židlochovice

27. 4., 10:00–11:35 | PŘIPRAVME SE DO PLAVEK
Přihlášky do 25. dubna  na tel.: 605 233 527 nebo na místě.
místo:  Orlovna Židlochovice
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice

27. 4., 14:00–16:30 | BAZÁREK S ROBÁTKEM
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  MC Robátko

28. 4., 9:30 | MŠE ZA MĚSTO
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá:  město Židlochovice

28. 4., 9:30–16:00 | SEMINÁŘ – NENÁSILNÁ KOMUNIKACE
místo: Jurta přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školka Výhonek

30. 4., 8:00–10:00, 15:00–16:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ
místo: Mateřská škola Židlochovice
pořádá: Mateřská škola Židlochovice

18 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

od 24 200 K do26 200 K
od 29 500 K do 31 500 K + bonusy

zástupce vedoucího

KontaKtujte nás:
na emailu nabor@penny.cz nebo 
na tel.: 725 519 645

penny

být i vaše penny!

o

inzerce
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HLEDÁME
POSILY

DO NOVÉHO AUTOSALONU
V MODŘICÍCH U BRNA

Na pozice: automechanik, 
autolakýrník, autoelektrikář, 

autokarosář

Více na www.renault-brno.cz
v sekci Volná místa KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA

NOVÁ 
ŠKODA 
SCALA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Nová ŠKODA SCALA: 
4,1–5,0 l/100 km, 108–113 g/km 

Den D 24. dubna 2019 – přijďte 
prozkoumat nový model ŠKODA SCALA.
Na všech našich pobočkách Vám rádi poskytneme 
kompletní informace k novému vozu. 
Samozřejmostí je i testovací jízda. Už nyní 
najdete na našich webových stránkách aktuální 
nabídku vozů ŠKODA SCALA. 

Vyberete si z nabídky více jak 40 vozů 
ŠKODA SCALA ve výbavových stupních 
AMBITION a STYLE.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AGROTEC a.s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, tel.: 519 402 111
Lidická 123, 690 03 Břeclav, tel.: 519 326 500
Chrlická 1153, 664 42 Modřice, tel.: 548 133 810
www.agrotecauto.cz

SKO-Scala-180x131mm.indd   1 13.03.19   10:39
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Šibřinky: vítězná maska Neandrtálci / foto. M. MžíčekNoc s Andersenem v knihovně. Dětem čte T. Šenkyřík / foto:  M. Moudrá

Z výstavy vín / foto: L. BetášováKřest knihy Turnový háj v židlochovické vinárně / foto: R. Nováková

Odemykání jara s Robátkem / foto: R. Nováková

J. Šotnar přebírá ocenění za celoživotní práci pro ČZS / foto: L. Betášová

Učíme se háčkovat se školní družinou / foto: archiv školy

MgA. D. Bradová a  BcA. D. Křížek zahajují první ples ZUŠ / foto: L. Betášová


