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Náhodná návštěvnice infocentra ohod-
notila Židlochovice jako krásné město, ale 
bez obchodů. Jste téhož názoru, pane sta-
rosto?

Nabídka dle mého názoru odpovídá veli-
kosti města, z pohledu obchodníků jsme 
opravdu jen větší obcí. My bychom samozřej-
mě byli rádi, kdyby zde byla větší různoro-
dost, ale ovlivnit to nemůžeme. Navíc návy-
ky dnešních spotřebitelů se oproti minulosti 
změnily, za většími nákupy se jezdí hlavně do 
supermarketů. Když se podíváme na Penny, 
které nestíhá a vedle toho zavírá jedna z mála 
prodejen potravin u nás.

Jan Vitula:  Naším cílem je, aby lidé měli důvod se k nám vracet 

Tento trend je všude ve světě. I když je 
potřeba říct, že v poslední době se situace 
mění, vzrůstá poptávka po lokálním a kvalit-
ním zboží a já doufám, že to povede k tomu,  
že se u nás začnou objevovat i jiné typy 
obchodů. Například enormně roste poptávka 
po kvalitní kávě a stravování a Židlochovice, 
vzhledem k blízkosti Brna, jsou v zóně, kde 
by se takové služby mohly rozvinout. 

Kromě Smíšenky pana Klvaně ozná-
mil ukončení provozu také PRODOM na 
náměstí. S jeho odchodem si dělám obavy 
o budoucí funkci náměstí. Jak to vidíte Vy?

Podle mého charakter náměstí ovlivní dlou-
ho avizovaná propojka Komenského ulice 
s hlavní silnicí. Zjednosměrnění náměstí při-
nese zúžení komunikace a to umožní rozvoj 
zahrádek. Já se tedy domnívám, že budouc-

Milena Moudrá
redaktorka

nost je posunuta právě směrem ke službám. 
Určitě to ale není o klasickém sortimentu, 
který těžce soupeří s e-shopy, supermarkety 
a nákupy s doručením do domu. I když jsou 
zde i obchodníci, kteří se dokázali se součas-
ným trendem nakupování vyrovnat. Napří-
klad obchod Zdravé výživy paní Janáčkové 
zaměřený na specifický sortiment s vlastní 
klientelou nebo paní Zoubková, která úspěš-
ně konkuruje i Hornbachu. Ale jsou právě 
i takové případy, že proměna trhu způsobila 
jejich neschopnost konkurovat. I mě mrzí, že 
některé obchody končí.

Většina domů na náměstí je v soukro-
mém vlastnictví. Můžeme ovlivnit, pro 
jakého nájemce se majitel rozhodne?

Zahájení provozu parku  –  neděle 2. června 2019 v 16:00 hodin
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Částečně ano. Děje se to drobnými pobíd-
kami jako je např. dotační pomoc při rekon-
strukci fasád. Naším cílem je, aby náměstí bylo 
pěkné a lidé se zde cítili dobře a měli důvod 
na náměstí setrvat a vracet se. Větší pohyb lidí 
s sebou generuje poptávku po službách a my 
bychom tu kavárny a restaurace viděli velmi 
rádi. Domnívám se ale, že půjde o dlouho-
dobější proměnu danou hlavně kupní silou. 
Velkým problémem bohužel zůstává Národní 
dům, který považuji za velkou ostudu města.

Do města má přijít nový potravinový 
řetězec. Pominu-li rozdíly v kvalitě nabídky 
obou společností, nejsou dva markety pro 
„jen větší obec“ příliš?

Zavřením prodejny pana Klvaně kles-
la nabídka potravinových obchodů. Máme 
Brněnku na Žižkově a dvě večerky. Pak Penny 
se stálými frontami u pokladen. Ani nekom-
fortní čekání zde se však neprojevilo na vyšší 
tržbě maloprodejen, což jen potvrzuje prefe-
rence dnešního spotřebitele.

 Malý obchodník vůči Penny konkuren-
cí není a my bychom si přáli, aby konku-

renci mělo. Zřízení Lídlu v místě, o kterém 
uvažujeme, by odlehčilo i dopravě, protože 
lidé z okolí nebudou muset zajíždět až k cuk-
rovaru, ale zůstanou na okraji města.

Jsem docela přesvědčen, že přítomnost 
dalšího marketu nějak zvlášť situaci našich 
obchodníků nezmění, protože ti, kteří byli 
zasaženi vlnou supermarketů zasáhlo už 
i Penny a další obchod nic moc nezmění.

Jste ekolog. Není Vám líto kusu zelené 
přírody na úkor stavby?

V uvažované lokalitě je nyní jen několik 
zahrádek. Pozemek je města a my naopak 
v jednání s investorem směřujeme k výrazné-
mu posílené zeleně v této oblasti. Nechceme 
žádné velké nákupní centrum s obrovskou 
parkovací plochou, studie naopak pracuje 
se vznikem klidové zóny podél řeky Litavy, 
s lávkami s napojením na město a hřištěm 
pro děti. Možná to vyzní divně, ale výstavbu 

Lídlu vnímáme  jako příležitost k výraznému 
ozelenění této lokality.

Místem k odpočinku a relaxaci bude 
předzámecký park podle projektu Ing. 
arch. Pavla Jury. Park není jeho jediným 
počinem ve městě. V čem Vás architekt Jura 
oslovuje?

Ing. Jura má jednu vlastnost, která mi vel-
mi vyhovuje a to, že o prostoru přemýšlí ne 
pouze ve snaze vymyslet něco unikátního, 
aby se zapsal do historie jako architekt, ale  
přemýšlí i ve vztahu k minulosti a o tom, jak 
v daném místě lidé žijí. Tím projektované 
místo ozvláštní.

A já se těším, že právě zanedlouho otevřený 
park se stane unikátním prostorem, kde bude 
hezky vidět, jak to může vypadat, když se 
s prostorem pracuje tímto způsobem.

Rád bych vás pozval na slavnostní zahájení 
provozu parku, v neděli 2. června od 16:00 
hodin.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na šálek čaje ve středu 21. května od 18 hodin do Městské knihovny
Židlochovice. Součástí setkání bude prohlídka Robetovy vily.

Ing. Jan Vitula, starosta

Co bude dál s areálem fotbalového stadionu?

Ing. Jan Vitula
starosta města

V loňském roce jsme se sešli se zástup-
ci sportovních organizací v Židlochovicích 
a začali jsme přemýšlet, co dál s areálem 
fotbalového stadionu. Abychom na to neby-
li sami, oslovili jsme architekta, který měl 
s podobnými realizacemi již bohaté zkuše-
nosti. Po několikaměsíční diskuzi a zkou-
mání potřeb našeho města jsme dospěli k 
návrhu, který se proměnil v obsáhlou studii. 
Díky ní dnes máme představu, jak by tento 
areál měl v konečné podobě vypadat. 

V návrhu se tak objevují nové tenisové 
kurty, prostor pro cvičení hasičů, rekonstru-
ované kabiny fotbalistů a zázemí pro spor-

tovce a návštěvníky areálu. Koncem dubna 
byl materiál představen radě města a po 
zapracování drobných připomínek bude 
studie představena a prodiskutována s veřej-

ností. Pokud Vás budoucnost našeho areálu 
zajímá, přijďte se podívat 5. června v 17:00  
hodin do sokolovny. Těšíme se i na Vaše při-
pomínky.

Upozorňujeme občany, že v období 9. května  až 3. června 
bude probíhat na území ČR mezinárodní vojenské cvičení DARK BLADE 2019. 

Z tohoto důvodu dojde v našem regionu k nárůstu počtu letecké techniky a pohybu pozemní techniky.
Více informací naleznete na www.lznamest.army.cz

oznámení

Studie využití areálu fotbalové hřiště / autor: Ing. arch. P. Jura
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 3. dubna 2019
výběr z usnesení
ZM ukládá:

prověřit možnost, aby obsahem dílčí změny 
č. 18 územního plánu (areál letního kina) 
bylo navýšení podlažnosti tak, aby výška sta-
veb v areálu nepřevýšila okolní stavby Gym-
názia, Sokolovny, domu s poštou a bývalého 
mlýna.

RM 12. dubna 2019
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „písková filtrace, 





JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

koupaliště Židlochovice“ s účastníkem zadá-
vacího řízení, který se umístil první v pořadí 
– Poolakcent s.r.o, Svépravická 424/4,198 00 
Praha. V případě, že tento účastník neposkyt-
ne potřebnou součinnost, RM ukládá uza-
vřít smlouvu s účastníkem, který se umístil 
v pořadí jako druhý – BAZENSERVIS s.r.o., 
Čapkova 537, 517 21 Týniště nad Orlicí.

RM schvaluje:
Návrh na zahájení výběru dodavatele „plyno-
instalace a rekonstrukce topení v objektu ZŠ 
Tyršova – realizace“.

RM rozhodla:
formou výpůjčky zapůjčit sportovní areál v ul. 
Nádražní 126, 667 01 Židlochovice, Fotbalo-
vému klubu Židlochovice za 1 Kč. Smlouva 





o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 
1. 7. 2019 do 31. 12. 2024.

RM rozhodla:
nepovolit užití městského pozemku 
p. č.  527/2 pro výstavbu parkovacích stání 
k uvažovanému bytovému domu Masaryko-
va/Smetanova žadateli.   

RM schvaluje:
pořádání letního festivalu Meruňkobraní 
a uvolnění finančních prostředků města.

RM schvaluje:
návrh na zahájení výběrového řízení pro 
dodávku komodity elektrické energie a zem-
ního plynu.







Spoluobčané, přihlaste se k trvalému pobytu

JUDr. Ivo Remunda
zastupitel města

Trvalý pobyt občanů upravuje v současné 
době zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci oby-
vatel ve znění pozdějších předpisů. Z jeho 
§ 10 vyplývá, že „Místem trvalého pobytu se 
rozumí adresa pobytu občana v České repub-
lice,… kterou si občan zvolí zpravidla v místě, 
kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. 
Občan může mít jen jedno místo trvalého 
pobytu, a to v objektu, který je podle zvlášt-
ního právního předpisu označen číslem popis-
ným nebo evidenčním, popřípadě orientačním 
číslem a který je určen pro bydlení, ubytová-
ní nebo individuální rekreaci… Z přihlášení 
občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná 
práva k objektu… ani vlastníkovi nemovitos-
ti. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí 

ohlašovně v místě nového trvalého pobytu…“
Slovo „zpravidla“ má za následek, že výše 

uvedená ustanovení jsou velmi benevolent-
ní. Právo na zvolení místa trvalého pobytu 
je veřejným subjektivním právem. Občan se 
může přihlásit k trvalému pobytu do domu, 
bytu, chalupy, chaty… v jakékoliv obci, musí 
prokázat „jen“ právní vztah k tomuto objek-
tu – vlastnické právo, nájemní smlouva, sou-
hlas vlastníka domu či nájemce bytu apod.

Na téma „trvalého pobytu“ a jeho obsa-
hu a důsledků, se vedou politické a právní 
debaty a pořádají konference. Jde o to, jest-
li je tento institut vyhovující nebo zákonná 
úprava vyžaduje změnu. To však není před-
mětem tohoto příspěvku.

Zde bych si pouze dovolil vyřknout pros-
bu: Spoluobčané, přihlaste se prosím k trvalé-
mu pobytu. Tedy ti z vás, kteří v našem městě 
trvale žijete a jste z různých „historických“ 

důvodů přihlášeni v jiné obci. Tento stav má 
totiž dosti závažné finanční následky.

Daňový výnos města Židlochovice, kte-
rý se odvíjí od počtu obyvatel přihláše-
ných k trvalému pobytu, činil v roce 2018 
55 080 000 Kč. Při tehdejším počtu 3 603 
obyvatel tedy „přinesl“ každý občan, přihlá-
šený v Židlochovicích k trvalému pobytu, 
svému městu 15 279 Kč.

Z toho logicky vyplývá, že každý občan, 
bydlící v Židlochovicích a přitom k trvalé-
mu pobytu nepřihlášený, svému městu tuto 
částku „nepřinesl“.

Jsme svědky postupné proměny našeho 
města k čím dál lepšímu místu k životu. 
Dovolím si proto „nepřihlášené“ ještě jed-
nou požádat: Staňte se z faktického obyvate-
le plnohodnotným občanem města. Městská 
pokladna a všichni spoluobčané vám předem 
děkují.

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Volby do EP se budou v členských státech 
EU konat ve dnech  23.–26. května (tj. čtvrtek 
– neděle) a to tak, že v jednotlivých členských 
státech budou probíhat v konkrétních dnech 
podle místních zvyklostí – v České republice 
se volby tradičně konají  v pátek a v sobotu, 
a to ve dnech 24. a 25. května 2019.

Podle zákona o volbách do EP má právo 
volit na území ČR do EP kromě občana ČR, 
který alespoň 2. den voleb dosáhne věku 18 let, 
také občan jiného členského státu, který kromě 

Nezapomeňte přijít k volbám do Evropského parlamentu
podmínky věku je po dobu nejméně 45 dnů 
veden v evidenci obyvatel v ČR (tj. alespoň od 
10. dubna 2019). Podrobné informace byly zve-
řejněny již v březnovém čísle Zpravodaje a jsou 
k dispozici na webových stránkách města. 

Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost 

v budově Základní školy Židlochovice na uli-
ci Komenského 182, Židlochovice.

Volí obyvatelé z ulic Masarykova, Palackého, 
Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, 
Meruňková, Malinovského, Legionářská, Nad 
Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba 
č. p. 666–668, č. p. 690–703, Coufalíkovo nám., 

Žerotínovo nábřeží, V Tratích, Dolní sady, 
Vlky, Pastviska.

ve volebním okrsku č. 2: je volební místnost 
v přístavbě budovy Základní školy Židlocho-
vice na ulici Tyršova 611, Židlochovice.

Volí obyvatelé z ulic Nádražní, Svratecká, 
Sportovní, Brněnská, Kpt. Rubena, Dvořákova, 
Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jirásko-
va, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezorto-
va, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, 
sídl. Družba č. p. 651–665.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství.
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oznámení

Přidejte si do svého kalendáře Svoz odpadů a kalendář Kulturních akcí a budete 
mít přehled
Ing. Renata Nováková
Městské kulturní středisko

Tento měsíc jsme zprovoznili dva on-line 
kalendáře, které Vám poskytnou aktuální 
informace týkající se svozu odpadů a kul-
turního dění v Židlochovicích. 

Nemusíte přemýšlet nad tím, kdy se 
vyváží která popelnice, stačí nahlédnout 
do svého telefonu nebo počítače. Pokud si 
naimportujete i Kulturní akce, už vám žád-
ná akce v Židlochovicích neunikne. 

Kalendáře obsahují automaticky aktuali-
zovaná data, jakákoliv změna se tedy proje-
ví on-line v rámci aktualizací. 

Postup pro nastavení najdete na strán-
kách města www.zidlochovice.cz v sekci 
Služby, v záložce On-line – svoz odpadů, 
kulturní akce.  

Postup nastavení automaticky aktualizovaného 
kalendáře „Svoz odpadů“ nebo „Kulturní akce“ 
města, do aplikace Microsoft Outlook a do mobil-
ního telefonu s operačním systémem android, 
naleznete po přečtení tohoto QR kódu.

Mgr. Lenka Brázdová
Pečovatelská služba Židlochovice

Co je nového v plánování sociálních služeb

Na jaře roku 2018 jsme vás informovali 
o probíhajícím projektu plánování sociál-
ních služeb v našem regionu. Z cílů projek-
tu, které jsme si vytyčili, je hotov Akční plán 
na rok 2019, který je dostupný na webových 
stránkách města Židlochovice, rovněž i na 
webových stránkách MAS Podbrněnsko, kde 
získáte více informací o samotném projek-
tu (www.podbrnensko.cz). Stále probíhají 
setkání pracovních skupin, zvládli jsme dvě 
zajímavé vzdělávací akce. 

V současné době jde do finále informač-
ní brožura, jejímž obsahem budou základ-
ní informace o druzích sociálních služeb, 
dále informace o poskytovatelích sociálních 
služeb včetně kontaktů, základní informace 
z úřadu práce a o sociálních dávkách, které 
úřad práce poskytuje. Určitě jsou důležité 
informace o lékařských službách první 

pomoci, v brožuře zmiňujeme i pobytové 
sociální služby mimo náš region, naši občané 
je využívají z důvodu jejich blízké dostup-
nosti. Na konci brožury jsou uvedeny nové 
projekty, právě se připravující, nebo již ve 
výstavbě. V rámci projektu se několikrát 
vypravíme za příklady dobré praxe, těšíme se 
na návštěvu Chráněné dílny ve Starovičkách, 
nebo zhlédneme Centrum sociálních služeb 
v Kyjově atd. 

Myslím, že největší akcí projektu bude při-
pravovaná „Burza sociálních služeb“. Bude 
v sobotu 8. června 2019 od 8:00–13:00 hodin 
v Židlochovicích, náměstí Míru 152, v pro-
storách sociálního odboru a bude probíhat 
společně s farmářskými trhy. V rámci burzy 
nabídneme možnost seznámit se se sociál-
ními službami v našem regionu, k dostání 
budou propagační materiály služeb, burzu 
doplní nabídka zdravotních a hygienických 
pomůcek, rodiče s dětmi zde najdou i dětský 
koutek, nebude chybět ani malé občerstvení. 
Přijďte se podívat, budeme se na vás těšit!

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie.
ve čtvrtek 9. května, od 7:50 do 15:30 hodin.

Vypnutá oblast:
náměstí Míru jižní strana mimo č. p. 24, 25 a hasičů, dále Strejcův sbor č. p. 273 až 338, č. p. 112.

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie.
v pátek 31. května, od 12:00 do 14:00 hodin.

Vypnutá oblast
Brněnská č. p. 159, 440, 454, 501, 490, k/898/, dále 

Nádražní č. p. 155, 249, 325, 750, k/540/2

Kalendáře v mobilu / foto: R. Nováková
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Lenka Betášová 
RTIC Židlochovice

Výjimečná degustace s účastí profesionálů 
a přísnými pravidly okruhu zúčastněných se 
uskutečnila 18. dubna za přítomnosti sta-
rostů  obcí  regionu v Těšanech.

Jen pro představu, vybírá se nejlepší víno 
z hroznů, které dozrály na viničních tratích 
regionu Židlochovicko. Tato vína získávají 
medaili starostů svazku obcí DSO Region 

Starostové vybírali nejlepší víno regionu 2019
Židlochovicko a poté slouží k jejich prezen-
taci.  

Pět registrovaných vinařství přihlásilo 
do soutěže celkem 16 vzorků, z toho bylo 
8 bílých, 4 rosé a 4 červená vína. Všechna 
tato vína splnila zásadní podmínku, že víno 
je vyrobeno z hroznů pocházejících z vinič-
ních tratí našeho regionu.

Pětičlenná komise degustátorů v čele s Ing. 
Pavlem Chrástem z Grand Cru Wine Gal-
lery vyhodnotila na Zelený čtvrtek nejlepší 
vína v 6. ročníku soutěže ve třech daných 

kategoriích: víno bílé, červené a rosé. Vítě-
zem se stala vinařství Karel Válka Nosislav 
s rosé cuvée La Guére a Rozařín Moutnice 
s odrůdami Muškát moravský a Svatovavři-
necké.

Vítězové si nyní odnesou kromě zisku 
za 400 prodaných lahví jedné odrůdy také 
diplomy z rukou starosty Židlochovic, Ing. 
Jana Vituly, který je osobně předá 13. čer-
vence 2019 na letošním ročníku Meruň-
kobraní.Vítězným vinařstvím srdečně bla-
hopřejeme! 

Tradiční setkání se starostou u šálku čaje proběhlo netradičně v knihovně

Iva Zichová
Městská knihovna

Tradiční setkání se starostou se netradičně 
uskutečnilo v prostorách knihovny v Rober-
tově vile. Zvídavé dotazy se týkaly hlavně 
nového nádraží, rušné křižovatky na hlav-
ní silnici do Brna, možnostech nájemního 
bydlení… Nejeden účastník byl překvape-
ný rozlehlostí prostor knihovny i jeho fon-
dem, a tak pan starosta přislíbil příští setká-
ní uskutečnit opět zde s tím, že se stane na 
nějakou chvíli průvodcem po celém objektu 
této historické budovy. Dubnové setkání u šálku čaje se starostou v prostředí  knihovny / foto: I. Zichová

Upozornění občanům
Dne 9. května 2019  budou z technických důvodů uzavřeny všechny budovy Městského úřadu Židlochovice, 

a to včetně Městské knihovny:

 ul. Nádražní 750, nám. Míru 152, Masarykova 100,  ul. Nádražní 232 (knihovna).

Ing. Zdeňka Koutná
Odbor investic a místního hospodářství

Začátkem května bude zahájena stavba 
„Účelová komunikace k Robertově vile“. Jedná 
se o vyvolanou investici při stavbě železnič-
ního terminálu IDS v Židlochovicích a bude 
realizovaná Správou železniční dopravní ces-
ty, resp. jejím dodavatelem.

Realizace bude probíhat v průběhu měsíce 
května a června. Komunikace bude vedena ze 
zatáčky v ulici Zámecká – Robertova a dále 
mezi plotem rodinného domu a parčíku 
v zadní části bývalého cukrovaru. 

Stavba komunikace k Robertově vile s sebou přinese i další vstup do areálu
Jedná se o zajištění příjezdu k rodinným 

domům za vilou, které doposud měly příjezd 
přes železniční přejezd. Zároveň touto stav-
bou vznikne další vstup k Robertově vile.

oznámení
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Žákovský miniprojekt RIA

Jsme členové Ekotýmu základní školy, žáci 
6. – 8. ročníku, a zapojili jsme se do meziná-
rodního projektu Ekoškoly, který nabízí řadu 
pozitivních změn v globálních, environmen-
tálních a rozvojových tématech. Pustili jsme 
se do miniprojektu, který nám umožňuje 
vlastním úsilím,spoluprací a tvořivostí něco 
změnit k lepšímu. Náš záměr je realizo-
ván v rámci projektu KaPoDaV – „Podpora 
kariérového  poradenství, podnikavosti pro 
udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jiho-
moravském kraji”.

O čem je náš projekt? 
Náš projekt je o společném vytvoření 
ještě příjemnějšího vnitřního prostředí 
školy. 

Název projektu RIA vystihuje náš záměr 
– renovaci interního ateliéru.





Zuzka Weisová a Silvie Kresová
za Ekotým Základní školy Židlochovice

Místa, kde se nám bude ještě lépe učit 
i odpočívat ve volném čase.
Z realizace budou mít prospěch všichni 
žáci naší školy. 

A co jsou naše hlavní cíle?
Ozelenění interiéru školy a vytvoření 
popisů k rostlinám.
Vytvoření příjemných odpočinkových 
míst s taburety a stolky .
Vylepšení prostoru v místě akvárií 
a terárií o obrazy rostlin a zvířat, které 
namalují žáci v hodinách VV a násled-
né doplnění popisů a zajímavostí o cho-
vaných zvířatech.

Náš projekt byl úspěšný a schválený hod-
notiteli, kteří ocenili, že je velmi promyšle-
ný a je zřejmé aktivní zapojení nás – žáků 
ve všech jeho částech. Můžeme se pustit do 
další práce a využít finanční dotaci, kterou 
jsme tímto získali. Věříme, že se nám náš 
záměr podaří.











Projekt KaPoDav u žáků rozvíjí podnikavost

Základní škola je od minulého školního 
roku zapojena v projektu KaPoDaV, který 
v Jihomoravském kraji koordinuje Lipka 
– školské zařízení pro environmentální 
výchovu. V tomto projektu je nejvíce sklo-
ňován pojem podnikavost. Co si pod tímto 
slovem můžeme představit? 

Kompetencí k podnikavosti se rozumí 
schopnost využívat příležitosti a nápa-
dy a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. 
Její podstatou je tvořivost, kritické myšle-
ní a řešení problémů, iniciativa a vytrva-
lost a schopnost spolupracovat s ostatními 
s cílem plánovat a řídit projekty, které mají 
kulturní, společenskou nebo komerční hod-
notu. 

V prostředí naší školy se během tohoto 
školního roku začalo realizovat několik pro-
jektů vedoucí žáky k vyhledávání informací, 
stanovení cílů, spolupráci, plánování aktivit, 
realizaci a následné sebereflexi. Úspěšně je za 
námi Soutěž s laserem a 3D tiskem, ve které 
se naši deváťáci mezi středoškoláky neztra-
tili. Ba naopak, se svým projektem řešícím 
označení učeben a směrovky k nim, vyhrá-
li cenu publika. V žákovském miniprojektu 
žáci volitelného předmětu Ekologie řešili 
vlastní nápad – venkovní paletovou učeb-
nu. Od volby nápadu, přes rozplánování, 
sepsání projektové žádosti a řešení rozpoč-
tu po samotnou realizaci, která se konala na 

Mgr. David Kopeček
koordinátor projektu KaPoDaV

počátku března ve spolupráci s žáky 8. roční-
ku volitelného předmětu Technická výcho-
va. Nyní je „učebna“ plně k dispozici všem 
pedagogům, kteří se rozhodnou naplánovat 
výuku venku.

Mezi další úspěšné projekty patří Finančně 
gramotná škola – získání bronzového certi-
fikátu, dlouhodobý projekt Ekoškola a Jedlá 
zahrada, o kterých se jistě dočtete více v příš-
tích číslech zpravodaje. Škola pro udržitelný 
život řeší otázky sociálního dopadu na pro-

středí kolem nás, a proto se v tomto projektu 
rozhodli žáci upozornit na potřebu snižová-
ní produkce jednorázových plastových oba-
lů a výsadbu ovocných dřevin na veřejném 
prostranství i na pozemku školy. 

Projekt rozvoje podnikavosti řeší i kom-
plexní plán podpory a vize školy do dalších 
let. Přejme si, aby ze školy vycházelo co nej-
více podnikavých absolventů, kteří budou 
mít nakročeno k osobní prosperitě. 

Skupina ekologů řešila v rámci projektu venkovní paletovou učebnu / foto: archiv školy

Ekotým při řešení úkolu / foto: archiv školy
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rubriku připravují
studenti Gymnázia Židlochovice

Nové dotazy, i otázky navazující na odpo-
vědi z minulého čísla připravila redakce 
časopisu Dalekohledím – časopis Gymnázia 
Židlochovice

Jaké výhody pro studenty přinese zrekon-
struované vlakové nádraží? A bude stávající 
autobusové nádraží fungovat i nadále?

„Obnova vlakového nádraží přinese výho-
du nejen pro studenty, ale pro všechny obča-
ny: především zkrácení doby jízdy do centra 
Brna (předpokládá se 26 minut). 

Význam přímého vlakového spojení do 
Brna bude doceněn v době, kdy Brno ome-
zí vjezdy autobusů do centra a dále po pro-
dloužení trasy vlaku až do Tišnova. Velkou 
výhodou také bude, že ze vzdálenějších čás-
tí, ať už Židlochovic nebo okolních obcí, je 
možné přijet na kole a to bezpečně zamknout 
v boxu a do Brna pokračovat vlakem. Určitě 
důležité je i to, že v nádražní budově bude 
v provozu veřejné WC. 

Studenti se ptají
Stávající autobusové nádraží bude fungovat 

dále, ale jen jako zastávka autobusů“, odpo-
vídá Ing. Zdeňka Koutná z Odboru investic 
a místního hospodářství.

V minulém čísle Zpravodaje jsme se 
dozvěděli, že by měla proběhnout rekon-
strukce školní jídelny, která potrvá zhruba 
rok. Jak se bude řešit stravování studentů 
během této přestavby? Nebo snad bude pro-
vozuschopná i během probíhajících prací?

„V současné době není znám přesný časový 
harmonogram rekonstrukce školní jídelny, 
předpoklad je, že stavební práce budou zahá-
jeny v době letních prázdnin. Školní jídelna 
během rekonstrukce nebude provozuschop-
ná a z důvodu propojení na výstavbu pavi-
lonu přírodních věd nelze stavbu realizovat 
samostatně.  Vzhledem k vysokému počtu 
strávníků není jednoduché zajistit přechodný 
provoz školní jídelny. V současné době pro-
bíhají jednání o náhradních prostorách, kde 
by byla zřízena výdejna školního stravování, 
dovoz jídel bude pravděpodobně zajištěn 
z jiné školní jídelny“, odpovídá Mgr. Martina 
Bartáková, kancelář tajemnice.

Ve třetí otázce bychom také rádi naváza-
li na předchozí vydání Zpravodaje, kdy se 
vedení města zmínilo o rozšíření podpory 
pro nadané studenty (pozn. red.: v součas-
nosti funguje Projekt podpory přírodovědných 
předmětů). Pojďte tedy studenty namotivo-
vat: Jaké rozšíření je v plánu? A mohli by-
chom se v budoucnu dočkat i projektu pod-
pory humanitních věd? 

„Zásadní rozšíření celé aktivity neplánuje-
me. Spíše budeme měnit parametry projektu. 
S vedením gymnázia jsme jednali o charak-
teru odměn a motivaci studentů. Letošní 
rok tak doběhne podle nastavených pravidel 
a v příštím roce mohou studenti očekávat 
změnu, která směřuje k větší možnosti ces-
tování do zahraničí za poznáním. Projekt je 
koncipován tak, aby u studentů podporoval 
zájem o studium přírodovědných a technic-
kých oborů. Zařazení humanitních oborů 
proto neplánujeme ani v příštích letech“, 
odpovídá Ing. Jan Vitula, starosta.

Gymnazisté mají za sebou školní kolo středoškolské odborné činnosti

I v letošním školním roce na Gymnáziu 
Židlochovice studenti soutěží ve Středoškol-
ské odborné činnosti. Vzniklo osm prací 
v oborech zemědělství, strojírenství, tvorba 
učebních pomůcek, pedagogika a psycholo-
gie, teorie kultury, historie a filozofie a poli-
tologie. Všechny prošly školním a okresním 
kolem a 9. května je čeká kolo krajské. 

Dne 15. března 2019 mohla veřejnost, ale 
hlavně studenti kvinty zhlédnout prezenta-
ce letošních soutěžících na školní Přehlídce 
prací SOČ. Kvintáni a s nimi i letošní žáci 
sexty budou v příštím školním roce tvořit 
podobné práce.

Přehled soutěžících a jejích prací do 
letošní SOČ: 

M. L. Houzarová (septima): Problemati-
ka bolesti zad v oblasti bederní páteře 

Obor zdravotnictví

V. Hochmanová (septima): Hlodavci – 
zdroj parazitárních infekcí pro ZOO zvířata 

Obor zemědělství, potravinářství, lesní 
a vodní hospodářství

M. Petráš (sexta): Výroba prototypů tur-
bín s pomocí 3D tisku 

Obor strojírenství, hutnictví, doprava 
a průmyslový design

Mgr. Danuše Švarzbergerová
pedagožka

D. Dufková (septima): Germanismy 
v českém jazyce a jejich využití jako moti-
vačního prvku při výuce němčiny

Obor tvorba učebních pomůcek, didaktic-
ká technologie

M. Šimovcová (septima): Přehled nejčas-
tějších chyb v plaveckých technikách rekreač-
ních plavců u základních plaveckých způsobů

Obor pedagogika, psychologie, sociologie 
a problematika volného času

S. Abdel-Malak (sexta): Vývoj a revitali-
zace areálu cukrovaru Židlochovice 

Obor teorie kultury, umění a umělecké 
tvorby

J. Řehoř (sexta): Habsburkové na židlo-
chovickém panství 

Obor historie

D. Kříž, J. Procházka (oktáva): Úprava 
volebního systému do zastupitelstev men-
ších obcí 

Obor filozofie, politologie a ostatní huma-
nitní a společenskovědní obory
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Co se děje v ZUŠ

Letošní školní rok se v naší škole nese 
v duchu oslav 70. výročí jejího založení. 
Přitom však probíhají tradiční koncerty, 
besídky, přehlídky a soutěže, jako v jiných 
letech. Také letos se účastníme Soutěže žáků 
základních uměleckých škol, vyhlašovanou 
MŠMT České republiky. Soutěžíme v komorní 
hře s převahou dechových nástrojů a ve hře na 
elektronické klávesové nástroje. 

V okresních kolech získala první místa 
a postupy do krajského kola dvě naše kvarteta 
– klarinetové a žesťové. Klarinetové kvarteto ve 
složení Adéla Sigmundová, Eva Dokoupilová, 
Barbora Tomková a Filip Sapík, pod vedením 
pana učitele Jiřího Brady, obsadilo v Bosko-
vicích krásné 3. místo. Žesťové kvarteto ve 
složení Pavel Oprchal, Matěj Hanzlík, Hynek 
Svoboda a Jan Hasoň, které vede pan učitel 
BcA. David Křížek, si z krajského kola v Brně 
přivezlo 1. místo a postup do ústředního kola. 
Srdečné gratulace a poděkování za reprezenta-
ci školy patří všem oceněným žákům a jejich 
pedagogům. Ústřední kolo komorní hry 
žesťových nástrojů proběhne v Liberci v době 
redakční uzávěrky květnového Zpravodaje. 
Chlapcům budeme držet pěsti, protože kon-
kurence je v této věkové kategorii (11 – 14 let) 
opravdu velká. Ze všech českých a moravských 
krajů postoupilo do celorepublikového klání 
30 souborů.

Nutno podotknouti, že krajské kolo žesťů 
se konalo ve stejný den jako naše premiéro-
vá záležitost – „Ples v modrobílém“. Ten jsme 
zasvětili právě oslavě našeho kulatého výročí. 
Spolupořadatelem plesu byl kromě ZUŠ také 

Mgr. art. Jana Zapletalová
zástupkyně ředitelky ZUŠ Židlochovice 

spolek Art zuš, z. s. Prvotní obavy typu: jestli 
přijde dost lidí, kdo bude vystupovat, jaká bude 
kapela, kolik cen do tomboly a mnoho dalších, 
byly postupně rozptylovány zejména díky ini-
ciativě a entuziasmu dvojice pedagogů, kteří si 
ples vzali na starost. Kolegové Jana Zaviačičo-
vá a David Křížek drželi opratě pevně v rukou 
a ostatní učitelé a zaměstnanci ZUŠ jim vydat-
ně pomáhali. Na plese jsme s radostí přivítali 
milé hosty - bývalého ředitele ZUŠ Židlochovi-
ce pana Radka Fronce (ředitelem školy v letech 
1985 – 1994), paní učitelku Martu Hanákovou 
(učitelka klavíru v letech 1990 – 2009), paní 
Mgr. Hanu Celnarovou, ředitelku ZUŠ Poho-
řelice a pana Roberta Kuklu, ředitele ZUŠ 
Střelice. Ples slavnostně zahájila paní ředitelka 

MgA. Dagmar Bradová a David Křížek a pak 
už následovala vystoupení tanečního a hudeb-
ního oboru. Dechový a taneční orchestr zahrál 
k tanci i poslechu, sólová vystoupení pěvecká 
a klavírní probíhala ve foyer, žákyně TO obo-
hatily ples předtančením a později přidaly další 
zajímavé vystoupení. Po deváté hodině večerní 
převzala roli na pódiu profesionální kapela a ve 
foyer hrála cimbálová muzika. 

Touto cestou dodatečně děkuji jménem 
kolegů všem, kteří byli tak laskaví a přispěli 
dárkem či darem do naší tomboly. Ples jsme 
úspěšně zvládli, účast hostů byla velká, a malé 
nedostatky – ty se najdou všude. Tak až se zase 
někdy rozhodneme pro podobnou akci, nevá-
hejte a přijďte se také pobavit.

Minulost nás dohání!

Ing. Petr Betáš
Myslivecký spolek Židlochovice

Jako každoročně se náš myslivecký spolek 
Židlochovice účastní akce „Ukliďme svět“, 
abychom alespoň částečně odlehčili našemu 
okolí od nepořádku, který kolem sebe vytvá-
říme. V tomto článku bych se s Vámi rád 
podělil o průběh letošního úklidu, jak jsem 
měl možnost ho prožít.

Je 6. dubna a v 9:00 se schází cca 50 dob-
rovolníků u nové radnice města. Z našeho 
mysliveckého spolku je nás 10 a tradičně se 
chystáme uklidit okolí Hájku. Jsme samo-
statná jednotka včetně finálního odvozu do 
sběrného dvora, trasy úklidu si odsouhlasíme 
s panem starostou Ing. Janem Vitulou. Nafa-
sujeme plastové pytle na sbíraný nepořádek, 
beru si 2 ks v domnění, že to vystačí. Jak jsem 
byl ale bláhový! 

Moje trasa vede středovou cestou Hájku od 
zahrádkářské kolonie směrem k borovičkám, 
poté se stáčí na Nosislav, u vysoké kazatelny 
pak směrem doleva na hranice s Nosislaví, 
poté kolem boroviček a Hájku zpět do výcho-
zího bodu. První pytel se plní PET lahvemi, 
obaly od brambůrek, čokoládových tyčinek, 
nechybí ani plechovky a lahve od piva. Stan-
dardní průřez populací, která tyto odpady bez 
skrupulí odhazuje, jakmile splní svoji úlohu. 
V borovičkách kousek od cesty mne zaujme 
poměrně větší kus modrého plastového pytle. 
Po bližším prozkoumání zjišťuji jeho obsah. 
Torzo uhynulé kočky (zřejmě „mazlíček“ 
rodiny, která si dala tu námahu vrátit svého 
miláčka do přírody, bohužel i s plastovým pyt-
lem). Zbytek kočky jsem tedy zahrabal, plas-
tový obal vložil do sběrného pytle a pokračuji 
dál. Jednorázová dětská plena s plnou náloží 
exkrementů je jen další smutný doklad ekolo-
gického smýšlení některých moderních matek. 

Však on to po mně a mém dítěti někdo ukli-
dí. Měla pravdu, plena končí ve sběrném pytli 
a tím se stává zcela plným. Ještě že mám další. 

Postupně se dostávám z Hájku cestou smě-
rem na Nosislav, po levé straně v keřích vidím 
obrovskou pneumatiku zadního kola trakto-
ru, toto je nad mé síly, vrátím se sem později 
s posilou. Probírám se navezeným stavebním 
recyklátem na cestu. I tento recyklát by jistě 
zasloužil lepší protřídění, než se sem dovezl. 
Plastové fólie, rozlámaný pěnový polystyrén, 
kousky kabelů, textilie. Nelením, a vše opět 
končí ve sběrném pytli. Zbylý úsek mé cesty 
probíhal již vcelku standardně, přesto se i dru-
hý pytel zcela naplnil. 

U myslivecké chaty v Hájku sbírám posily 
na velkou pneumatiku. Sraz za půl hodiny na 
místě. 

Mezitím objíždím autem i některé další trasy 
a sbírám další naplněné pytle od mých kolegů. 
Korba se plní, nechybí ani staré sedadlo z auta, 

Žesťové  kvarteto / foto: archiv školy  
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Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Ukliďme kousek kopce / Úklid vnitřní i vnější

Na našich toulkách jsme si pro úklid 
vyhlédli malou skládku nad cihelnou. 
Kolem ohniště se tam povalovala hromada 
plastových lahví. Mamky i děti do toho šly 
s nadšením, pro některé „poklady“ dokonce 
neváhaly vlézt do křoví. Starší děti si i zafi-
losofovaly na téma ochrany přírody a nad 
otázkou, jak se odpadky do přírody vlastně 
dostaly. Zrovna na tuhle skládku je opravdu 
nezavál vítr... Zvládli jsme pět plných pytlů, 
z toho dokonce dva vytříděné plasty. Naštěstí 
se našla i chvilka na rozhled po krajině a to se 
hned jinak kouká, když si jí člověk předtím 
kousek vyčistí.

Úklidovou štafetu přebraly v dalším týd-
nu děti ze školky. Malí Výhonci se vydali po 
staré silnici směrem na Nosislav a vysbírali 
ji až k Háku. Během procházek po Výhoně 
od hřbitova až po Jestřábku hra na popeláře 
probíhala také a bavila hlavně kluky. Dub-
novou hodnotou ve školce byla čistota, a tak 
nám úklid Země hezky posloužil jako základ 
k environmentální výchově. S úklidem a čis-

totou je svým způsobem spojena i slavnost 
vynášení Morany, na kterou jsme se první 
dubnový týden připravovali. S odchodem 
zimy se při ní totiž symbolicky loučíme se 
vším, co už nepotřebujeme. Zkrátka takový 
vnitřní úklid. Letošní Morana se těšila hojné 
účasti a pro ty, kdo vtipkovali nad házením 
nových „odpadků“ do řeky, tu mám ujištění, 

že všechny Morany děti před hozením do 
Svratky vysvlékly, takže na Nosislav pluly už 
jen papírové hlavy na klacíkách. U nás doma 
se na téma Morany vedla živá filosofická 
debata: „Mami, ale jaro by přišlo, i kdyby-
chom tu Moranu nevynesli, že jo?“ Inu, při-
šlo. Jen by nám něco chybělo. Síla společného 
úklidu?

část palubní desky, reflektor, staré pletivo, 
kolo od kočárku, no zkrátka samé „poklady“. 
Auto je již plné a scházíme se u pneumatiky. 
Pneumatika se nacházela, jak jsem již zmínil, 
na rohu mladých boroviček a Hájku směrem 
na Nosislav. Je zde postavená chátrající cihlová 
stavba, sloužící patrně dříve JZD. Uvnitř a 
v okolí stavby se nachází plastové nákupní 
tašky plné starých bot, zbytky jednorázových 
polystyrenových obalů na obědy, vyjedené 
konzervy, krabičky od cigaret a láhve od 
alkoholu. To musel být solidní mejdan. 
Vše končí ve sběrných pytlích. Hromadu 
vinohradnických obalů zde samozřejmě také 
nenecháme a plníme jimi další pytel. Na řadu 
přichází již konečně ona pneumatika. Po jejím 
odvalení na cestu vidím ze země trčet kousek 
PE pytle a vedle další a další.  

Nelením a pytel vytahuji ze země ve snaze 
jej uklidit. Jenže pod tímto pytlem je další   
další pytel, všechny stejného původu. Jsou od 
umělého hnojiva. 

Postupně zjišťujeme, že pytlů jsou stovky, 
místy ve vrstvě až 30 cm. Přinášíme pytle 
na odpad z naší myslivecké chaty, ale i ty 
brzy dojdou. Kdybych to tušil, mohl jsem si 
u starosty na začátku vzít pytlů více. Ale to je 
kdyby... Bohužel se s ostatními shodujeme, že 
úklid této „dobře maskované“ skládky je nad 
naše síly. Přítomný místostarosta pan Ing. 
Bronislav Svoboda přislíbil zajistit pro dořešení 
likvidace této skládky pomoc pracovníků 
města a jejich techniky. 

ka letech a nakonec se přece jen o odpad musí 
někdo postarat. 

Závěrem se musím zamyslet nad tím, kdo 
tam stovky PE pytlů od hnojiva kdysi ukryl 
a zahrnul, na jaké úrovni bylo tehdejší ekolo-
gické smýšlení případně edukace lidí, nebo se 
jen jednalo o prostou lenost se o odpad řádně 
postarat. Ano, minulost nás dohání i po toli-

Závěrečný součet:
1.720 kg,
84 pytlů,
13 pneu, z toho jedna obří,
a další volně ložený odpad.









K letošnímu Úklidu světa se připojili i ti úplně nejmenší z Výhonku. Říkají si Semínka a každý týden s nimi vyráží jejich mamky i tátové 
na procházky po kopci i pod kopcem.

Vysoká účast při úklidu města 6. dubna mě velmi potěšila. Potěšující bylo i zapojení ostatních spolků 
města mimo tento termín.  Ne všichni se totiž zúčastnili srazu u MěÚ, takže nás na úklid bylo ještě víc 
než se původně jevilo.

Jsem rád, že vám na Židlochovicích záleží, že vás je rok od roku víc, že zapojujete i děti, a že se díky 
tomu daří  zvelebovat části města i jeho okolí. Vysbírané plochy se nově odpadky už tak neplní, ale stále 
je ještě dost míst, kde jsou letité skládky a na které každý rok narážíme. 

Ing. Jan Vitula, starosta

V plných pytlech odpadu se skrývá všechno možné / foto: P. Betáš

Výhonek uklízí na Výhoně/ foto:  B. Svobodová
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Ing. Pavel Jura, architekt: Přirozenost a krása nikdy nevyjdou z módy

Jméno Ing. arch. Pavla Jury vstoupilo do 
povědomí obyvatel Židlochovic s výstavbou 
rozhledny Akátová věž Výhon, která významně 
povýšila město v  turistické oblasti. K navázání 
hlubší spolupráce s městem došlo o něco pozdě-
ji, kdy vedení města oslovilo několik architekto-
nických kanceláří k vypracování studie obnovy 
vybraných částí Židlochovic. Z architektonické 
soutěže vyšel jako vítěz ateliér Ing. arch. Pav-
la Jury. Spolupráce se až do současnosti rozší-
řila natolik, že Ing. Jura je přítomen při všech 
důležitých jednáních o otázkách architektonic-
kého rozvoje města a je hlavním oponentem 
všech zásadních investic. Ing. Pavel Jura je také 
členem komise projektu dotací fasád, autorem 
loga Mě100židlí i návrhu atypických laviček 
v předzámeckém parku. A nejen to.

Vaší první realizací pro Židlochovice byla 
rozhledna Akátová věž, která letososlaví již 
10 let od svého vzniku. Jaké jste v té době měl 
povědomí o Židlochovicích? 

Povědomí o Židlochovicích jsem v té době 
měl vlastně jen velmi základní, ale od naroze-
ní žiji v  Brně, takže se dá říci, že i okolí Brna 
znám.

Co Vás vedlo k účasti ve výběrovém řízení 
na projekt židlochovické rozhledny? Máte 
rád turistiku a vyhlídky?

Důvody k návrhu a účasti ve výběrovém říze-
ní byly vlastně dva – za prvé mám velmi blíz-
ký vztah k jižní Moravě (poslední dobou také 
k vínu…:), takže každá zakázka v tomto regi-
onu je pro mne srdeční záležitostí. Tím dru-
hým důvodem byl čistě architektonický zájem 
o návrh věže – vertikální stavba v přírodě je do 
značné míry archetypální stavbou, a tedy velmi 
svůdným zadáním pro architekty. Když jsem se 
o výběrovém řízení dozvěděl, neváhal jsem ani 
chvíli. 

Jakého druhu jsou Vaše další projekty 
a realizace? Zabýváte se výhradně tvorbou 
specifických staveb?

Navrhujeme celou škálu staveb a plánů, od 
drobného designu (např. logo či mobiliář pro 
Židlochovice) přes rozhledny, rodinné domy až 
po velká urbanistická zadání, jakým byl návrh 
na novou jižní čtvrť a nádraží v Brně. Myslím, 
že základní principy práce architekta jsou 
neměnné, bez ohledu na měřítko zakázky. 

Jak vznikají Vaše návrhy? Kde nacházíte 
inspiraci? Co ovlivňuje rozhodování archi-
tekta o budoucí podobě zadaného projektu? 

Naše návrhy vznikají pečlivou analýzou mís-
ta i zadání, neboť toto jsou zásadní okolnosti 
i důvody vzniku jakékoliv stavby. Naopak se 
při návrhu snažíme oprostit od všech vedlej-
ších a nepodstatných aspektů architektury, jako 

připravila
Milena Moudrá

je například design, styl či „rukopis“. Zejména 
často používaný výraz „rukopis“ považuji v pří-
padě architektury za zcela nadbytečný až škod-
livý. Subjektivní pocity či nálady architekta by 
se do stavby vůbec promítat neměly.

 A už vůbec nemají opodstatnění, pokud 
jde jen o tvarovou či barevnou exhibici autora 
za peníze investora. Tomu se vyhýbáme zcela 
zásadně, i když v dnešní době, která je povrchní 
a konzumuje především líbivý či barevný obal 
(na obsahu nesejde), je možná naše architektu-
ra poněkud nezábavná a nevýrazná. Nechceme 
ale vybočovat z řady – z celku a ze společnosti, 
naopak se snažíme celek a společnost posilo-
vat. 

Velmi důležitým faktorem při návrhu staveb 
je z našeho pohledu tradice a kontinuita, dvoj-
násob to platí při řešení urbanistických plánů, 
neboť plánování města je vždy běh na dlouhou 
trať. Abychom na této trati věděli, kterým smě-
rem běžet, tak musíme současně vědět, odkud 
běžíme. Jinak společnosti hrozí, že se bude točit 
v kruhu. 

Profesi architekta vnímáme jako řemeslo, 
a to má, na rozdíl od výzkumu či experimen-
tu, základ v tradici. Při stavbě domu totiž nelze 

experimentovat, jako architekt máte jen jeden 
pokus, kterým se musíte trefit do cíle. 

Jak se projevily tyto principy na návrhu 
Akátové věže? 

Konkrétně na případu Akátové věže lze 
tento přístup k navrhování demonstrovat, jak 
v podobě stavby, tak i v její konstrukci.

Rozhledna má pravidelný kruhový tvar, 
jelikož z místa stavby je výhled na celých 360° 
a kruhový tvar je velmi racionální – nemá žád-
ný roh ani kout, což jsou ve standardní pravo-
úhlé konstrukci vždy atypické detaily. To je jed-
na z výhod navrženého kruhového půdorysu, 
a sice že celý obvod stavby je vyřešen stejným, 
typickým sloupem. 

Při hledání podoby Akátové věže jsem se 
snažil zcela vyhnout jakémukoliv „designu“, 
takže to, jak věž vypadá, je jen a pouze přesným 
obrazem toho, jak je postavena. Lze to také 
popsat srovnáním s módními trendy v oblečení 
– všichni módní návrháři přemýšlí, jaký nový 
design šatů vymyslet, aby jejich model mohl 
– za hlasitého aplausu publika – ladně vplout na 
přehlídkové molo. Já jsem naopak nechal aká-
tovou věž přirozenou tak, jak ji příroda (kon-

Městský mobiliář, lavičky ve tvaru písmene "Ž" podle návrhu P. Jury / foto: M.Moudrá

Urbanistická studie na jižní centrum Brna s nádražím v nové poloze u řeky Svratky (spoluautor I. Koleček)
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strukce) stvořila. Má to jednu velkou výhodu 
– přirozené a krásné tělo nikdy (na rozdíl od 
nejnovějšího módního kusu) nevyjde z módy.

Jste také autorem projektu výstavby před-
zámeckého parku, který bude slavnostně ote-
vřen 2. června. Co vedlo Vaši ruku v tomto 
případě?

Přesně ty postupy, které uvádím výše. Hle-
dali jsme takovou podobu parku, která naváže 
na historii místa a současně co nejlépe splní 
zadání investora, tedy nový vstupní prostor do 
anglického parku. Shodou náhod se tyto dva 
cíle spojily v jediný, kdy principy geometrické 
konstrukce novodobého opevnění odpovídají i 
přímému vstupu do anglického parku. 

Návrh je jedna věc, praxe druhá.  Musel jste 
v průběhu realizace ustoupit od svých před-
stav?

To máte zcela pravdu, teprve praxe a realiza-
ce stavby prověří kvality či chyby návrhu. Na 
základní koncepci jsme neměnili nic, pouze se 
drobně modifikovaly detaily, mimo jiné i kvů-
li archeologickým nálezům, které se objevily 
teprve při realizaci.

Na jakých dalších realizacích pro město 
Židlochovice v současnosti pracujete?

Pro město Židlochovice pracujeme na 
řadě drobných úkolů a prověřovacích studií, 
mezi všemi musím zmínit aktuální projekt na 
dostavbu pavilonu přírodních věd a celkovou 
koncepci rozvoje základní školy. 

Vnímám to tak, že nyní udáváte urbanis-
tický duch  budoucích Židlochovic. Shodují 
se Vaše úvahy plně s představami pana sta-
rosty? 

Označení „urbanistický duch“ mi připadá 
hodně nadnesené, doby velkorysých urbanis-
tických plánů jsou již dávno minulé. Pouze 
jsme navrhli koncepci rozvoje a zástavby něk-

terých částí města. Dnešní urbanismus je více o 
modifikaci předchozích podob města, o nápra-
vě předchozích chyb a oprašování předchozích 
hodnot. Spravujeme hodnoty (ať již pozitivní 
či negativní), které jsme po předchozích gene-
racích zdědili a modifikujeme je tak, abychom 
těm následujícím generacím mohli něco smys-
luplného předat.

Zcela ve všech otázkách se jistě s panem 
starostou neshodujeme, ale to je jedině dobře, 
pouze tříbením rozdílných názorů lze dojít k 
dobrému řešení. Zcela jistě se však shodujeme 
v elementárních otázkách přístupu k rozvo-
ji města. Zde musím říci, že spolupráce s pa-
nem starostou a jeho teamem mi vrátila víru v 
komunální politiku. Přestal jsem se rozčilovat 
u večerních zpráv, protože jsem začal věřit, že 
alespoň v Židlochovicích správa věcí veřejných 
funguje tak, jak má. A na rozvoji města je to 
vidět. Vrátit do města železnici a založit velký 
městský park jsou činy v dnešní „úřednické“ 
době zcela ojedinělé, v tomto jsou Židlochovice 
opravdu unikát. 

Jak se Vám líbí Židlochovice po urbanistic-
ké stránce? Jakým způsobem Vaši předchůdci 
nad podobou města podle Vás uvažovali?   

Z pohledu architekta mají Židlochovice jistě 

dost zajímavých památek i novodobých plánů, 
takže jsou velmi zajímavým městem. K hod-
nocení předchozího vývoje bychom zřejmě 
museli pátrat v dobách, kdy vznikl výškový 
bytový dům na nábřeží – to je myslím jedna ze 
zásadních přítěží, které si současné město nese 
z dob minulých.  Naopak v posledních letech 
se jistě řada záměrů podařila, od nového ter-
minálu, přes nový pavilon základní školy až po 
drobné, avšak velmi kvalitní realizace, jako je 
park u zvonice.

Jak budou podle Vás Židlochovice 
v budoucnu vypadat? Čím by se měly stát?

Čím by se Židlochovice měly stát? Dobrým 
městem k životu, k bydlení i práci současně. 
Vyváženým a přiměřeným městem, současně 
však dostatečně ambiciózním, tak, aby stále 
mělo nějaké cíle rozvoje.

Jaké jsou Vaše osobní vize do budoucna? 
Chtěl byste se realizovat i v uměleckém smě-
ru?

V uměleckém směru se realizovat nehodlám, 
není to má profese. Osobní vize mám vlastně 
jednoduché – spokojená rodina a dobře prove-
dené řemeslo.

Děkuji za rozhovor.

Urbanistická studie na jižní centrum Brna s nádražím v nové poloze u řeky Svratky (spoluautor Ivan Koleček) – ze soukromého archivu P. Jury 

Studie rodinného domu v Chotěboři – ze soukromého archivu P. Jury 
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Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Ekoblog aneb Není pytlík jako pytlík

Vy ještě nemáte svůj vlastní pytlík? Ten 
už má v Židlochovicích i pan starosta!

Věřte nebo ne, téma tohoto Ekoblogu 
vznikalo nezávisle na jeho iniciativě, a o to 
víc mě potěšilo, že se do šití látkových pytlí-
ků na nákupy pouští paní Pospíšilová. Komu 
se na ně nechce čekat, tady je několik tipů. 
Látkové pytlíky jsou totiž hitem letošní čím 
dál tím teplejší a sušší sezóny.

Tak třeba můj manžel v batohu nosí něko-
lik čistých igelitových sáčků a dokonce plas-
tovou krabičku, a do nich nakupuje. Je to pro 
něj stejná samozřejmost jako si vzít s sebou 
peněženku. Já to řeším víc. Nemám ráda 
udivené až pohoršené pohledy prodavačů, 
když jim podávám svůj, většinou trochu 
pomuchlaný igeliťák. Látkové pytlíky jsou 
elegantnější. Ani ty se sice často neobejdou 
bez komentářů, většinou však pozitivních. 
A někdy taky vtipných.

Pokud si nedokážete nebo nemáte čas pyt-
lík ušít, dá se jich spousta koupit, a nemu-
sí být vždy předražené. Třeba chráněná 
dílna Český západ vyrábí lněné, bavlněné, 
a dokonce i vychytané se spodní částí látko-
vou a horní síťkovanou – do těch pokladní 
v samoobsluze vidí (na rozdíl od klasických 

látkových), ale vám síťkou nepadají drobky 
do tašky. Já nejraději používám pytlíky uši-
té ze záclony, jsou trochu průhledné a také 
nejskladnější (jen je potřeba vybrat bytelnou 
záclonu). Podobné, o něco designovější jsou 
například pytlíky značky Hanabrand, které 
jsou z bavlny a tylu, nebo Frusack z tkaniny 
z kukuřičného škrobu. Ty se hodí dokonce 
i k obleku. Celou řadu látkových pytlíků pak 
vyrobily maminky a babičky z Přírodní škol-
ky Výhonek, čtyři druhy záclonových pod-
šitých a jeden z biobavlny s potiskem hesla 
Výhonku se dají získat na některé z akcí 
v jurtě (to vůbec není reklama). Ve výsledku 
ale vlastně pytlík jako pytlík. Hlavní je neza-
pomenout ho doma!

V Židlochovicích už si v obchodech na 
vlastní pytlíky docela zvykli. „Jo, vy jste ta 
s tím pytlíkem.“ V zelenině už se dokonce 
diví, když ho zapomenu. Zato v pekařství 
Křižák zavedla paní šéfová celkem úsměv-
né opatření: když chci pečivo do vlastního 
pytlíku, dají ho napřed do ošatky, odkud si 
ho já přendám (špinavýma rukama) do pyt-
líku. Zdržuje to provoz, paní prodavačky to 
uvádí do rozpaků – a mě to motivuje pytlík 
nezapomínat a nosit. Někde naopak jen beze 
slova podám přes pult svůj zácloňák. Pro-
stě normálka. A o to mi jde asi nejvíc: aby 
vlastní pytlík byl samozřejmost pro mě i pro 
prodavače.

Divadelní představení sokolských ochotníků navštívil rekordní počet diváků

Ing. Lubomír Spáčil
Divadelní spolek T.J. Sokol Židlochovice

Komedie, která upoutala ve třech po sobě 
jdoucích představeních pozornost více než  
550 diváků, přivedla na jeviště pohádkové 
čerty v čele s Belzebubem (Iva Paláško-
vá) a jeho suitou. Podle nepsaného řádu, 
je jasné, že všichni pekelníci jsou vždy tak 
trochu přihlouplí, je proto jedno jestli je 
to JUDr. Solfernus (Kamila Uhlířová), 
RSDr.Belfegor (Veronika Jedonová), nebo 
PhDr. a ThDr. Ichturiel (Martin Janíček). 
Najít a potrestat ztraceného čerta, který 
už přes dvě stě roků neplní svoje pekelné 
povinnosti je prostě nad jejich síly.  

Když přihlédneme k tomu, že se jim do 
cesty postaví obyčejní lidé, máme o záplet-
ku postaráno. Vdova Plajznerka (Jana 
Sklenská), poctivá ženská chránící si ráz-
ně svoji pověst před slizkým kostelníkem 
Piškytlem (Jan Viktorin) pomáhá osiřelé 

Mančince (Klára Šestáková) v jejím neleh-
kém životě na faře. Není však na to sama. 
Mančinku miluje Honza (za zraněného 
syna zaskočil otec Antonín Houdek st.). 
Situace se značně přiostří, když do Dal-
skabátů přijde nový farář Loula (pozorný 
divák v něm jistě poznal čerta Ichturiela). 

Ale kde je vlastně „zapomenutý čert“? 
Toho najde Plajznerka v opuštěné cha-
loupce v lese, kam ji kovář (Milan Sklen-
ský), jeho žena (Kateřina Vacková) pomá-
hají stěhovat. Protože se jí nelíbí jméno 
Trepifajksl překřtí ho na Mates (Tomáš 
Němec). 

Ten je prochladlý a hladový, tak se ho 
ujme a začne ho léčit a učí pracovat, aby 
byl užitečný lidem. 

Ale o Trepifajkslovi se dozví i potulný 
komediant Lupíno (Dominik Polák), kte-
rý se snaží intrikami (ba i krádeží) zbo-
hatnout. Ve své chamtivosti se zaměří na 
zlaťáky bohaté mlynářky (Silvie Janíčková), 
která je posedlá penězi a mladými chlapy.

A spějeme do finále, Ichturiel poho-
ří, Trepifajksl se polidští, Honza si vezme 
Mančinku, kovář se usmíří s kovářkou, pro 
mlynářku zůstane Piškytle a Plajznerka ta 
žije s Trepifajkslem. 

A Peklo? Je nakaženo člověčinou. Nadále 
morálně chátrá a upadá. Belzebub vyžene 
polidštěného čerta (Trepifajksla) z pekla, 
a hned potom Ichturiela, aby přinesl slíbe-
né dušičky.  

Pro úplnost nesmíme zapomenout na 
nové posily divadelního souboru. Na jeviš-
ti jsme mohli poprvé vidět: v rolích děv-
čat z Dalskabátů a později malé čertíky 
v podání žákyň prvního stupně základní 
školy –Karin Klíčovou, Sofii Poláško-
vou, Kateřinu Šestákovou a Kláru Zato-
čilovou. Ti větší čerti (a současně jevištní 
stavba) byli – Jiří Brázda, Matěj Janíček 
a Marek Sklenský. Za svoje výkony si 
všichni zaslouží velikou pochvalu.

ilustrace: A. Hanzlová

V Židlochovicích se v netradiční době objevili čerti.  Nejednalo se však o každoroční Mikulášskou atrakci, ale o divadelní představení 
našich ochotníků „Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert“, kterou napsal Jan Drda. Scénickou hudbu pro potřeby souboru zkom-
ponoval známý hudební skladatel Karel Cón, dlouhodobý spolupracovník souboru, který se zúčastnil i židlochovické premiéry konané 
4. dubna 2019. 
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rubriku připravuje
redakce

jako např. rodinné společnosti vinařů, truh-
lářů atd.

 Univerzity třetího věku, knihovny a také 
i školky poptávají kurzy a přednášky z oblas-
ti sestavování rodokmenu a vlivů předků na 
naše životy.  

PROČ LIDÉ CHTĚJÍ RODOKMEN
Rodokmen je vhodným dárkem pro něko-

ho blízkého k narozeninám, svatbám, výro-
čím. 

Dalším důvodem je poznání osudů před-
ků, něco se dozvědět o nich a tím zároveň 
i o sobě - dědíme podobu, povahu, pocho-
píme důvody našich nemocí, finančních 
nebo vztahových problémů, atd. Někdo chce 
potvrdit či vyvrátit rodové povídačky – dítě 
svobodné matky, atd. Jiný si celý život pře-
je sepsat pro sebe a blízké rodovou kroniku, 
bádá sám, až se dostane do bodu, kdy už 
matriční zápisy nepřečte nebo neví, jakým 
způsobem jít dál. 

Rodokmen může dát odpověď na otázku, 
zda má žadatel "modrou krev", pomůže při 
hledání dědiců i živých členů rodiny. 

„Rodu náleží úcta, ať byl jakýkoliv, bez 
našich předků bychom tu nebyli. Z jedné 
poloviny jsme naši rodiče, ze čtvrtiny praro-
diče atd.. Dozvědět se něco o nich, znamená 
dozvědět se i sám o sobě,“ říká na závěr gene-
aložka Eva Gärtnerová, MSc. 

Další nabídka činností:
Vyhledání soudních spisů: dědictví, 
rozvodové rozsudky, stanovení výživné-
ho, zjišťování adopce.
Školní spisy (vysvědčení a dosažené 
vzdělání předků).
Živnostenské podnikání předků.
Překlady a přepis starých textů – jedna 
z možností výsledku badatelské práce.
Zastupování na matrikách/úřadech 
– např. zjišťování adopce apod.











Služby a obchody ve městě: Eva Gärtnerová, MSc. 
Rodokmen - rodové bádání – genealogie

Detailní zápis v pozemkové knize – rod Štipčák / foto:: archiv E. Gärtnerová 

Firma: Eva Gärtnerová, MSc.  
 genealogické služby
Adresa: nám. Míru 155
 Židlochovice

Telefon: 725 730  534
Email: sophia@volny.cz
Web: www.silarodu-eva.cz

Vysvětlení příčin událostí v rodě – očis-
ta rodu (opakující se nemoci, tragické 
události, kletby rodu, aktuální neplod-
nost párů…).
Přednášky, kurzy, individuální lekce 
genealogie.





Genealožka Eva Gärtnerová, MSc., je aktu-
álně vedená na seznamu profesionálních 
genealogů ČR, kterých je v republice pouze 
dvacet. Pracuje se zaměřením na ČR a zahra-
ničí a letos v květnu to je 10 let, co v tomto 
oboru podniká, rody se zabývá 13 let.

Být dobrým genealogem znamená umět 
se orientovat v historii a starodávných 
pojmech. Nutná je znalost čtení starodáv-
ných textů, zejména kurentu, schwabachu 
a dlouholetá praxe ve více typech rodového 
bádání je nutností.

Zájem o rodové příběhy v ní už v dětství 
vzbudila prababička častým vyprávěním 
o vlastní rodině a rodině pradědečka. „Vše 
doprovázela starodávnými fotografiemi až do 
roku 1850. To jsem ještě nevěděla, že to bude 
jednou moje profese“,  vzpomíná s úsměvem 
Eva Gärtnerová.

Prvním impulsem, stejně jako u většiny 
genealogů, bylo bádání ve vlastním rodě 
a zpracování stromu života pro sebe a rodi-
nu manžela, tehdy to ještě byl jen zajímavý 
koníček „ Kdykoliv  jsem měla možnost, tak 
jsem bádala. Hledání předků je totiž taková 
detektivka a nikdy nevíte, co vás za každým 
novým objevem čeká dalšího. U mě bylo tře-
ba překvapení zjistit, že mám živou rodinu 
a předky také v cizině.“

Každodenní náplní práce genealožky Evy 
Gärtnerové je vyhledávání údajů o před-
cích v matrikách, archivech, pozemkových 
knihách a dalších pramenech, tedy rodové 
bádání. Tyto výsledky pak následně zpra-
covává do grafické podoby dle požadavků 
klienta.

Klienty z 95 %  tvoří soukromé osoby, ostat-
ní jsou podnikatelé a vzdělávací instituce.

“Největší zájem ze strany soukromých osob 
je o rodové bádání, sepsání rodinné kroniky, 
historie domu a osobní lekce bádání.” Zde dělá 
konzultanta, kontroluje  postupy a pomáhá, 
když si lidé neví rady. “Další významnou část 
poptávky tvoří vyhledání živých potomků při 
dědických řízeních, hledají se biologičtí rodiče 
i předci, kteří emigrovali, nebo naopak odkud 
z ciziny přišli do ČR”.

V podnikatské sféře je zájem o historii 
nemovitostí a také o vývoj rodového řemesla 

Genealogie je pomocná věda historic-
ká, která zkoumá vztahy mezi lidskými 
jedinci, vyplývající z jejich společného 

rodového původu.

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:

Kam až bychom měli bádat?  
Studií rodu bylo vysledováno, že největší 
vliv na naše životy má 7 generací našich 
předků včetně nás.  Generace je 20 až 30 
let, je to tedy cca 200 let zpět do minu-
losti.

Jak daleko se můžeme v bádání 
dostat?
Pokud budou dochovány matriky ve 
vaší sledované lokalitě rodu, je možné 
se dostat do doby kolem konce 30 leté 
války, tedy do roku 1650.

Co máme dodat k vypracování rodo-
kmenu?
Důležité je dodat jakékoliv rodové doku-
menty ve větvi, ve které chcete bádat, 
např. – rodné, oddací a úmrtní listy, to je 
základ. Dále pak parte, rodinné fotogra-
fie, domovské listy, výuční listy, vysvěd-
čení, rodové smlouvy, vojenské listy, 
fotografie náhrobků.
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Jsou tu s námi

Dr. Peter Wendsche, 
Židlochovický vlastivědný spolek

Mnozí z nás už mnohokrát procházeli 
kolem hrobů a pomníků významných osob-
ností našeho města. Ale teprve po obdivu-
hodném vykladu Mgr. Karla Vavříka jsme si 
jejich významu vědomi.

Navštívili jsme hroby, kde jsou pohřbeni 
významné osobnosti našeho města. V pořa-
dí obchůzky to byli Ivan Remunda, výtvarník 
(zemř. 2014), Arnošt Ondrůj, odborný uči-
tel a spisovatel (zemř. 1980),  rodinný hrob 
kameníků Hladíkových, Petr Jurák, poštmistr 
(zemř 1949), otec pana JUDr Miloslava Jurá-
ka, který pro město vybádal a napsal opravdu 
hodně (m.j. Devatero vyprávění o lidech ze 
slunečného města, vydalo město Židlochovice 
v roce 1992, ilustrace Ivan Remunda). Potom 
jsme se zdrželi před souborem náhrobních 
kamenů z 16. a 17. století, které pocházejí 
ze starého hřbitova u zvonice. Následovaly 
hroby Františka Sedláčka, jména spojeného 
s humorným povídáním a kresbami vyjadřu-
jícími společenské dění ve městě a také spolu-
zakladatelem spolku Messmerů. Poučné bylo 
i zastavení u majitelů židlochovického cukro-
varu Florentina a Julia Robertů, u památních 
desek padlých občanů v obou světových vál-
kách. Pomník Johanna Edera a jeho rodiny 
byl také přemístěn ze starého hřbitova a jeden 
z účastníků potvrdil, že i kosti byly nalezeny 
a převezeny. Johann Eder zemřel v roce 1838, 
rok před vydáním své kroniky o Židlocho-
vicích, která nám dodnes poskytuje důležité 

informace o životě města  ve starých dobách. 
Naproti je hrob bývalého starosty Jiruše. 
Společně tam odpočívá se zemřelými fará-
ři města. Na děkana Josefa Valouška se ještě 
dobře pamatujeme, pátera Jana Burka známe 
jen z historických spisů. V neuvěřitelné akri-
bistické práci nám zanechal popis majitelů 
židlochovických domů v letech 1609 – 1791 
(Historie židlochovických domů a jejich 
držitelů – vydáno v r. 1936). Pietní pochůz-
ka končila v přední části místního hřbitova 
u hrobů Františka Horáka (zemř. 1980), který 
po rozsáhlé badatelské práci našel a odkryl 
pohřebiště židlochovických Žerotínů pod 
Strejcovým sborem. Bylo také vzpomenuto 

Rajmunda Přichystala, zakladatele továr-
ny Avion v Židlochovicích a podporovatele 
rozvoje města. Na stejném místě je pohřben 
i  MUDr. Jaroslav Krbek, lékař a básník. 

Snažil jsem se zjistit počet účastníků, ale 
bylo nás tolik, že jsme se ani nevešli na místo 
kolem hrobu. Řekl bych, že nás bylo kolem 
čtyřiceti , což moje kamera bez širokoúhlého 
objektivu nemohla dostatečně zdokumen-
tovat. K. Vavřík přednesl historická fakta 
obdivuhodně zpaměti a připravené folie měl 
vytištěné jen proto, aby mezi námi kolovaly 
a přiblížily nám jednotlivé detaily. Patří mu 
srdečný dík.

Na Bílou sobotu dopoledne se na místním hřbitově uskutečnilo vzpomínkové setkání na významné osobnosti  města. Pietní pochůzku 
slovem provázel  Mgr. Karel Vavřík.

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

O ukázky řezu ovocných dřevin v terénu je stále velký zájem    

Dne 13. dubna uspořádala ZO ČZS Židlo-
chovice ukázku řezu ovocných dřevin v terénu. 
Názornou ukázku řezu výchovného (základ-
ního), udržovacího a zmlazujícího předvedl 
člen ZO přítel Jenda Urbánek, s výkladem, 
kdy a proč se který řez provádí.  Upozornil na 
chyby, kterých se při řezu zahrádkáři dopouš-
tějí. O tuto akci je tradičně velký zájem.  Svědčí  
o tom  účast 50 posluchačů, kteří ji hodnotili 
velmi kladně, za což patří příteli Urbánkovi 
poděkování. Několik posluchačů bylo až ze Slo-
venské republiky. Na závěr připravila ZO pro 
účastníky menší občerstvení, při kterém si 
vyměnili své pěstitelské zkušenosti a kde přítel 
Urbánek odpovídal na dotazy.

Pietní pochůzka s výkladem Mgr. Karla Vavříka / foto: P. Wendsche

Přítel Jan Urbánek (vpravo) při ukázce správného řezu ovocných dřevin / foto: J. Dratva
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Mgr. Pawel Cebula
farář

Kristus nás zná takové, jací jsme

Moji milí, já vím, že poslední článek, kte-
rý jsem Vám psal spolu s velikonočním přá-
ním, byl trochu smutný.  Vždyť to také byl 
příběh ukřižovaného Ježíše, Jeho umučení, 
smrti a hrobu. Příběh smutných, nešťastných 
a zarmoucených lidí. Příběh o tom všem, co 
si připomínáme a v hloubi srdce prožíváme 
v postní době. 

Ale my nějak přirozeně nechceme myslet na 
jakékoliv utrpení, ukřižování, smrt, představo-
vat si to a možná u toho i brečet. 

Právě proto bych chtěl, aby těchto pár 
dnešních řádků bylo takovým povzbuzením 
a pohlazením po duši. K tomu ale potřebuje-
me na chvíli zapomenout na Kristovo umuče-
ní, zapomenout na smutek a začít naslouchat... 
už ne tupých úderů kladiva přibíjejících ruce 
a nohy, ale zvuku kamene odvalovaného z Ježí-
šovy hrobky. On vstal, opravdu vstal, z mrt-
vých. A my bychom se měli  ze srdce rado-
vat z Jeho vítězství, porážky našeho dávného 
nepřítele – ďábla, otce lži, původce každého 
našeho neštěstí. Zvítězil a tím každému z nás 
projevil svou lásku.  

Možná si teď myslíte: „To se mě netýká, 
vždyť já nejsem ani pokřtěn, nechodím do 
kostela a ani nevěřím, že nějaký Bůh vůbec 

existuje (pokud se teda zrovna nemodlím, aby 
mi s něčím pomohl)… Určitě jde o ty všechny 
farníky parníky, co pravidelně lítají do koste-
la, babičky, co se modlí růženec  apod.“ Nebo 
jsme možná přesvědčeni, že toho ani nejsme 
hodni, protože máme spoustu hříchů, a to 
i těžkých, a myslíme si, že Bůh se na nás za to 
zlobí. Za to, že jsme někomu ublížili, někoho 
okradli, očernili, zničili život bližnímu. 

Moji milí, pravdou je, že tak to není. Oprav-
du. On totiž každého z nás zná právě takové-
ho, jací jsme - hříšní, ubozí, zhroucení, možná 
úplně na dně. Kristus před 2000 lety neoběto-
val sebe za spravedlivé. Za prvé, takoví vůbec 
neexistují a za druhé, taková oběť by přece 
neměla smysl. On zemřel za všechny. Za ty, 
kteří žili před ním, i za ty, kteří se ještě nena-
rodili. Za hříchy spáchané, i za ty, které ještě 
spácháme. Přijmout tuto Boží lásku znamená 
být spasen a žít věčný život.

Ale co máme udělat, jak na to, abychom 
tohle všechno pocítili, abychom toho dosáhli?

Nic. Vůbec nic. Člověk na to nemá, aby 
mohl cokoli přidat tomuto dílu. Na nás je to, 
abychom věřili.  Opravdově věřili tomu, že On 
skutečně vzal na sebe všechny naše hříchy, že 
se obětoval, abychom my stanuli čistí, že pro 
to i umřel. Věřili, že  tato nabídka jeho veliké 
lásky, tato otevřená náruč, platí neustále, až do 
poslední vteřiny našeho života. 

Tuto nabídku využil svatý Dismas, ozna-
čován jako Dobrý lotr. Ukřižován po pravici 
Krista, vědom si svých hříchů, prosil jej, aby 
On na něj nezapomněl, až bude ve svém krá-
lovství. Říká se, že jako první takovou víru 
projevil Josef z Arimatie. Byl to on, kdo přišel 
za Pilátem prosit o Ježíšovo mrtvé tělo. Neví-
me, jestli se tito dva pánové osobně znali, ale 
pravděpodobně ano, protože Josef byl člověk 
velice bohatý, člen židovské velerady.

JzA :„Piláte kamaráde. Prosím tě, nemohl bys 
mi dát, no, dobře, prodat Ježíšovo tělo? Stejně už 
je mrtvý a já bych Ho chtěl pohřbít.“

P: „Neee, to neee, Josefe, budou s tím jen pro-
blémy. Znáš to, Židé budou nadávat a křičet 
a já chci mít konečně klid. “

JzA: „Ale no tak, Piláte, nebuď tak neústup-
ný, o nic přece nejde. A aspoň uděláš radost své 
manželce Klaudii.“

P: „No dobře, Josefe, můžeš si Ho vzít. Ale 
není ti líto takové hezké hrobky, nové, vytesané 
do bílé skály? Stála přece minimálně 5000 dola-
rů!“ (Židé už tehdy znali dolary).

JzA: „V pohodě, Piláte. Vždyť je to jen na tři 
dny.“

Vtip, kterému se můžeme zasmát. Můžeme 
ale také uronit slzu za tak silnou víru.  Kéž by-
chom i my měli aspoň trochu opravdové víry.

Velikonoční obřady ve farnosti    

Ježíš v Getsemanské zahradě / foto: S. Sommerová Květná neděle, svěcení ratolestí / foto: S. Sommerová

Soukromá adorace kříže, Velký pátek/ foto: S. SommerováObnova křestních slibů na Bílou sobotu/ foto: S. Sommerová
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Džungle v knihovně, workshop s oceněnou autorkou a na co ještě se můžete těšit

kolektiv knihovnic
Městská knihovna Židlochovice

Poslední březnový pátek svítila hluboko 
do noci všechna okna knihovny v Robertově 
vile. To když v ní malí nocležníci pojedenácté 
prožívali dobrodružství Noci s Andersenem.

NOC S ANDERSENEM
Kdo by neznal Knihu džunglí a Mauglí-

ho? A tak se 21 dětí úderem sedmé hodiny 
večerní ocitlo uprostřed džungle plné nástrah 
i úkolů, které jim do tajné zprávy zašifroval 
hrdina Kiplingova románu. Nejprve byly děti 
rozřazeny do skupinek tygrů, opic, lvů a med-
vědů a zhotovily si pestré masky na obličej. 
Hned poté se pustily do záchrany džungle 
od nepořádku a hmatem vytřídily věci, které 
do přírody nepatří. Ve tmě rozluštily zvířecí 
stopy a rozpoznaly nebezpečná zvířata podle 
jejich očí. Za doprovodu hudebních nástrojů 
vymyslely a secvičily zaříkávadlo proti zlému 
Šér Chánovi. Po vyluštění tajenky otevřeli malí 
dobrodruzi Mauglího zprávu, ve které ocenil 
jejich dovednosti a přichystal jim poslední pře-
kvapení: cestička lemovaná rozžatými svíčka-
mi je navedla až k místu, kde byla ukrytá truhla 
se sladkou odměnou.

A jaká by to byla Noc s Andersenem bez 
společného čtení? Strašidelný příběh Vlčí sto-
pou z knihy S. Reschové Jemně tajemně děti 
poslouchaly s nastraženýma ušima – i tento-
krát jim předčítal pan místostarosta Tomáš 
Šenkyřík s paní Milenou Moudrou. Ještě před 
půlnocí si většina z nich poskládala působivé 
dekorace ze starých a vyřazených knih a pak už 
hajdy do spacáků… Po snídani obdrželi všich-
ni účastníci pamětní listy a pohlednice, speci-
álně vydané pro tuto příležitost. Rozcházeli se 
do svých domovů trochu unavení, ale s úsměvy 
na tvářích. A my se už těšíme na další ročník 
této oblíbené celostátní akce.

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU 
V úterý 2. dubna navštívili židlochovickou 

knihovnu žáci pátých tříd ze ZŠ Hrušovany 
u  rna. Čekalo na ně setkání se spisovatelkou 
Vendulou Borůvkovou a její nejnovější knihou 
1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Česko-
slovensko. Autorka je seznámila nejen s hlav-
ním hrdinou, desetiletým Jendou, který nade 
všechno rád hraje fotbal, ale mohla se také pře-
svědčit o znalostech dětí o r. 1918, do kterého 
byl dobrodružný příběh zasazen. V průběhu 
workshopu páťáci nakreslili návrhy nové měny 
(jak by se vám třeba líbilo platit jejich „vlast-
níky“ nebo „sokoly“?), vymysleli nekonvenční 
státní vlajky… Po úryvcích z knihy i zodpo-
vězení všetečných dotazů se paní Borůvková 
podepsala všem dětem na kartičky, nápaditě 
vytvořené nakladatelstvím Host. Pak už jsme 
jí popřáli hodně štěstí. A určitě nejen proto jí 
byla udělena o pár dní později cena Magnesia 
Litera za nejlepší dětskou knihu roku 2018.

My knihovnice ji vřele doporučujeme nejen 
dětem, ale i dospělým čtenářům, kteří mají 
rádi naše dějiny – pokud není právě vypůjčená, 
čeká na Vás v naší knihovně!

Milí dospělí, čtenáři i nečtenáři, možná byste 
se chtěli taky někdy vrátit zpět v čase, odložit 

starosti stranou a znovu prožít dětská dobro-
družství. Pokud ano, přijměte, prosím, od nás 
pozvání k Noci s Andersenem, kterou připra-
vujeme poprvé právě pro Vás. Jestli je vám 
více jak 18 let (s neomezenou horní věkovou 
hranicí), máte rádi tajemno, legraci, chcete si 
prověřit své znalosti nejen z dějin a literatury 
a strávit večer ve společnosti stejně naladěných 
lidí, přihlaste se nám nejpozději do 27. května 
2019 na tel. 734 874 629, e-mailu knihovna@
mk-zidlochovice.cz nebo osobně. 

Připravili jsme pro Vás setkání se spisovate-
lem i malou ochutnávku vín, osvědčeným to 
zdrojem inspirace nejednoho básníka či spiso-
vatele. Ale víc už opravdu nemůžeme vyzradit. 
Těšíme se na Vás!

Zveme vás
Noc s Andersenem  pro dospělé

čtvrtek 6. června 2019,
v 18:00 hodin 

v  Městské knihovně Židlochovice
(v Robertově vile).

www.kts-ekologie.cz

KTS EKOLOGIE s. r. o.
Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

E-mail: info@kts-ekologie.cz
Bezplatná telefonní linka:

+420 800 888 944

VÁŠ DODAVATEL V OBLASTI ODVOZU A LIKVIDACE ODPADŮ

inzerce

Spisovatelka V. Borůvková se podepisuje dětem / foto: archiv knihovny
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Ze Židlochovic budou jezdit cyklobusy

Jitka Jirků
Cyklistická stezka Brno -Vídeň

Svazek obcí Cyklistická stezka Brno-
Vídeň ve spolupráci s Magistrátem 
města Brna připravil pro cyklisty výjezdy 
cyklobusů na trasu cyklostezky. Cyklobusy 
budou vyjíždět v sobotu ráno v osm 

hodin z Brna se zastávkou v Židlochovicích 
a Pasohlávkách a dovezou cyklisty na různá 
místa cyklostezky Brno-Vídeň na česko-
rakouské hranici, odkud bude připraven 
celodenní cyklovýlet po okolí s průvodcem 
se zastávkami na zajímavých místech na 
trase. Odjezd cyklobusu zpět do Brna 
bude v 17:00 hodin. Bude vypraveno i 
několik cyklobusů bez průvodce s tipem na 

cyklovýlet. Připraveny jsou tyto cyklovýlety: 
Ahoj sousede, Hrušovansko – Po rovince, 
Mikulovsko – Dunajovické kopce, Land 
um Laa – Himbeergeist, Wolkersdorf. 
Rezervace cyklobusů a bližší informace 
k aktuálním cyklovýletům najdete na www.
brnoviden.cz/aktuality.

Táborová skupina Rendy má novou základnu, za dvacet let je to pátá v pořadí

René Kubíček
Táborová skupina Rendy

V letošním roce se tábořiště stěhuje k říč-
ce Bílá voda v katastru obce Rudka. Najít 
vhodnou louku pro založení tábora dnes 
není jednoduché. Největším problémem jsou 
povodňové plány, ve kterých se hezké louky 
nacházejí. Dalšími podmínkami, které musí 
být splněny, jsou příjezdové cesty, nějaký vod-
ní tok a v neposlední řadě pitná voda. 

Právě pitná voda je naší noční můrou. 
V okolí Bílé vody se sice vyskytuje mnoho stu-
dánek, ale ani ve snu by nás nenapadlo, že jsou 
všechny znečištěné velkým obsahem dusična-
nů. Nastala otázka, jak zásobovat tábor pitnou 
vodou. Jednou z možností je vodu dovážet 
z obce Rudka. Obec je vzdálená od tábora cca 
4 km a při množství, které potřebujeme, by 
se provoz tábora značně prodražil. Přemýš-
leli jsme i o dovozu a pronájmu cisterny, ale 
cena za den pronájmu je také hodně vysoká. 
Navíc by několikatunový automobil poškodil 
příjezdovou cestu. Nakonec jsme se rozhod-
li pro filtraci vody. Tato varianta je sice také 
nákladná, ale pouze prvotní. V dalších letech 
už nebudeme muset tuto otázku řešit. Filtrace 
na dusičnany je omezená množstvím (asi 200 l 
denně) a proto máme v plánu pořídit i nějaký 
solární panel s baterií, aby se nám mohla fil-
trovat 24 hod. 

NOVÉ MÍSTO - NOVÉ STAROSTI
V minulých letech jsme si pronajímali tábo-

řiště i s vybavením. Dnes už vlastníme polní 
kuchyni, vojenské i tábornické hangáry, teepee, 
stany bez podsady a deset stanů s podsadou. 
Pro potřebný počet dětí musíme zakoupit ještě 
tři stany s podsadou a další vybavení. 

Například taková lednice. Někdo by mohl 
namítnout: lednice je přepych. Není. Děti 
užívají léky, které musíme uchovávat v chla-
du, také některé zdravotnické desinfekční 
prostředky a potraviny v dnešních horkých 
letních dnech už nestačí mít uložené na stin-
ném místě v lese.V tuto dobu jsou již přípravy 
letního tábora v plném proudu.

Zbývá ještě zřídit záchody, hřiště, táborové 
ohniště, místo pro koupelnu a opravit některé 
vybavení. Bílý potok je v pořadí páté tábořiště.

TÁBOROVÉ LOUKY
Začínali jsme na louce u obce Přešovice. 

Zde jsme si pronajímali celý tábor od Táborní-
ků z Hrušovan u Brna až do roku 2008. V roce 
2009 jsme si pronajali také celý tábor ve Skry-
jích, pak 2010 tábor v Brtnici. V roce 2011 
se nám naskytla možnost pronájmu tábora 
v Dolních Heřmanicích. Zde jsme zůstali až 
do loňského roku. Během těchto let se nám 
podařilo pořídit mnoho vlastního vybavení 
a stali jsme se tak skoro soběstační.

Skupina Pegas Brno, od které jsme si tábor 
pronajímali, se však rozhodla pro ukončení 
spolupráce. Důvodem byl jejich přístup k cel-
kovému zajištění táborů. Rozhodli se, že nebu-
dou dále pořádat tábory těchto typů, že zůsta-
nou jen u malých táborových výletů s dětmi 
převážně z jejich skupiny. Zařizování táborů 
pro naše potřeby se jim zdálo náročné, proto 
jsme museli jednat a hledat. Jednou z možností 
byla louka u Jevišovic. Jako předvoj tam usku-
tečnili tábor Skauti Židlochovice. Měli velké 

Táborová skupiny Rendy je jedním ze spolků působících ve městě. Během roku skupina nevyvíjí žádnou aktivitu, specializuje se výhrad-
ně na letní pobytové tábory, mezi dětmi velmi oblíbené.

štěstí na počasí. Louka je hezká, ale podmáče-
ná a při větším dešti by byla jako houba. Proto 
jsme hledali dál, až nám byla nabídnuta louka 
s chatou naší kamarádky p. Semerádové. Celé 
se to odehrálo velice rychle. Ještě v době tábo-
ra 2018 jsme nevěděli, kam pojedeme příští 
rok. Koncem července pak přišla tato nabíd-
ka. Místo jsme hned navštívili a zamilovali si 
ho. Jde o krásnou a klidnou lokalitu. Louka je 
ale menší, a tak jsme museli jeden velký tábor 
rozdělit na dva malé Z jednoho tábora pro 
padesát dětí jsme udělali dva turnusy.

Naše počáteční obavy o naplnění dvou tur-
nusů byly zbytečně. Už od února 2019 máme 
oba tábory zcela obsazené.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří nám pomáhají uskutečnit naše tábory 
pro děti, a to Jihomoravskému kraji, Městu 
Židlochovice, členům SDH Židlochovice, 
majitelce pozemku a chaty paní Semerádové, 
rodičům, kamarádům a hlavně členům Tábo-
rové skupiny Rendy.

Doufám, že se nám podaří dál pořádat tako-
vé tábory jako v minulých letech a děti, které 
s námi pojedou, budou spokojené.

Dolní Heřmanice 2017, čtvrté tábořiště Rendy / foto: R. Kubíček
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Jak se daří basketbalu

Jakub Kratochvíl
T.J. Sokol Židlochovice

Družstvo mužů vedené br. Josefem Krato-
chvílem se už několikátý rok účastní svazové 
soutěže Městský přebor II., ve kterém měří 
síly s brněnskými kluby a kluby z brněnské-
ho perimetru. Muži v letošní sezóně odehrá-
li 12 soutěžních utkání a s bilancí 11 výher 
a 1 prohrou obsadili první místo. Nejlepším 
střelcem mužů se stal nejmladší hráč mužů 
Luboš Mynář, který nastřílel 152 bodů. I díky 
němu tak mají židlochovičtí muži možnost 
postoupit o soutěž výše.

AKTIVNÍ JSOU I DRUŽSTVA MLÁDEŽE
Družstvo dorostenců, složené z chlapců ve 

věku 14 – 17 let do svazové soutěže zařazeno 
nebylo, nicméně na základě dobrých přátel-
ských vztahů naší jednoty s dalšími basket-
balovými družstvy, odehráli naši dorostenci 
celou řadu přátelských utkání, ve kterých pod 
vedením br. Milana Košara a br. Luboše Myná-

ře ukázali, že úroveň mládežnického basketba-
lu je v Židlochovicích opět na vzestupu. 

Družstvo mladších žáků vedené br., Jose-
fem Kratochvílem je složeno z chlapců a dívek 
ve věku 10 – 12 let a věnuje se především spor-

Se začátkem jara pomalu končí basketbalová sezóna. Ta letošní, poměrně úspěšná, skončila i basketbalistům T.J. Sokola Židlochovice.  

tovní přípravě a basketbalové všestrannosti. 
Počet 18 žáků a žákyň ukázal, že zájem o bas-
ketbal v Židlochovicích je a jejich nadšení na 
přátelských žákovských turnajích nám dává 
jistotu, že práci s mládeží děláme dobře.

Provozní řád na cyklistické stezce

Jitka Jirků
Cyklistická stezka Brno -Vídeň

Pro provoz na cyklostezce platí v plném roz-
sahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích, v platném 
znění.

Provozovatel cyklostezky: DSO Cyklistická 
stezka Brno-Vídeň

Při užívání cyklostezky je každý povinen 
chovat se ohleduplně a ukázněně, aby 
svým jednáním neohrožoval život, zdraví 
nebo majetek jiných osob ani život, zdraví 
a majetek vlastní. 

Všichni uživatelé cyklostezky jsou povin-
ni dodržovat pravidla silničního provozu 
a svoji jízdu přizpůsobit stavu povrchu 
cyklostezky. Uživatelé cyklostezky jsou si 
při provozu rovni.

Uživatel cyklostezky se pohybuje po cyk-
lostezce na vlastní nebezpečí. V případě 







úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé 
škody na zdraví i majetku ten, kdo neho-
du způsobil. 

Cyklostezka je obousměrná. Každý účast-
ník provozu musí dbát na zvýšenou opatr-
nost a sledovat pohyb ostatních účastníků 
po celé šířce vozovky. Zvláštní pozornost 
je nutné věnovat vjezdům na silnici, pře-
jíždění silnic, kde končí právo přednosti 
v jízdě. Cyklisté jsou povinni jezdit vpravo 
ve směru jízdy. Předjíždí se vlevo.

Za údržbu jednotlivých úseků cyklostezky 
zodpovídají města a obce, každá na svém 
katastrálním území, a to zejména úklid 
komunikace včetně 1m po obou stranách 
(sečení porostů, úklid odpadků, odstraňo-
vání větví dřevin zasahujících do komuni-
kace, pevnost zábradlí).

Na cyklostezce se neprovádí zimní údržba.

Všem uživatelům cyklostezky je zakázáno 
poškozovat a znečišťovat cyklostezku a její 









související mobiliář, odhazovat odpadky, 
rušit zvěř, ptactvo i ostatní návštěvníky 
a vytvářet jakékoliv překážky pro plynu-
lý a bezpečný provoz na cyklostezce. Na 
cyklostezce je zakázáno volné pobíhání 
psů.

Uživatelé cyklostezky jsou povinni umož-
nit vstup a vjezd pracovníkům Povodí 
Moravy, DSO Cyklistická stezka Brno-
Vídeň nebo jeho jednotlivých obcí a ostat-
ním subjektům se zvláštním oprávněním.

Povodí Moravy neponese žádnou zod-
povědnost za případné škody na zdraví 
a majetku způsobené provozní činností 
správce toku nebo při povodňových prů-
tocích, pádech stromů, apod.

Nedodržování pravidel Provozního řádu 
na cyklostezce můžete nahlásit na obecní 
úřad, v jehož katastru se příslušný úsek 
cyklostezky nachází.







Muži
11. 05. 2019 16:30    Židlochovice - Kobylnice
25. 05. 2019 16:30    Židlochovice - POZOŘICE "B"

Starší přípravka
05. 05. 2019 10:45    Židlochovice - Žabčice
19. 05. 2019 10:45    Židlochovice - FC Slovan Rosice

Mladší přípravka
05. 05. 2019 09:15    Židlochovice - Žabčice
19. 05. 2019 09:15    Židlochovice - M. Bránice

Domácí zápasy Fotbalového klubu Židlochovice

Hráči basketbalu – oddíl žáků / foto_archiv T.J. Sokol Židlochovice
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Pohled do kalendáře města

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

1349: PRVNÍ OBŠÍRNĚJŠÍ ZPRÁVA 
O ŽIDLOCHOVICÍCH

Druhá polovina 14. století byla dobou pří-
znivou pro rozvoj českého království, které 
moudře spravoval císař Karel IV. Mír a pro-
sperita daly rozkvést kultuře a vzdělanosti 
země. Kromě řady dodnes obdivovaných 
znamenitostí je toho dokladem v roce 1348 
císařem založená univerzita.

Výrazem péče o dobrou správu země je 
založení Moravsko zemských desk, to jest 
pozemkových knih v roce 1349. Tento eko-
nomicky správní úřad registroval majetek 
a transakce s ním spojené veškeré moravské 
šlechty. 

Pečlivě prováděné zápisy s mnoha svědky 
jsou dodnes naprosto hodnověrné. A právě 
z tohoto zdroje pochází tato zpráva o Židlo-
chovicích. 

Ves Židlochovice v roce 1349 vlastnili 
bratři Archleb a Bohuš ze Ždánic, kteří ten-
to majetek postoupili svému bratru Vítkovi, 
arcidiakonu olomouckému. Ten roku 1351 
prodal ves Židlochovice s tvrzí, všemi poli, 

loukami a lesy, rybníky, 
mlýny, vinicemi brat-
řím Alešovi a Janovi 
z Fulštějna, od nichž 
roku 1353 vše odkoupil 
Jan Jindřich, makrabí 
moravský. Panství tak 
dostává dlouhodobě 
prospěšnou správu. 

Čas běžel a Moravské 
zemské desky se plnily 
zápisy i o Židlochovi-
cích. Které od prvního 
zápisu změnily devět-
krát svého majitele, kte-
rými byli vždy významní 
šlechtici své doby. Však 
židlochovické zboží bylo 
žádané a ne levné. 

V roce 1743 za ně nejvyšší komorník na 
Moravě Leopold z Ditrichštějna zaplatil 
synům hraběte Sinzendorfa 1 110 000 zla-
tých a ještě 2 000 zlatých za ryby v rybníce 
Nesytu u Měnína.

Je tedy zcela možné, že v sídle panství se 
kolem radnice nacházelo 120 domů tvořících 
s výstavným zámkem a kostelem malebný 
obraz jihomoravské městečka 18. století.

Další výročí na číslo 9: Sochy před kostelem

Dr. Peter Wendsche
Vlastivědný spolek

Jako občané města obdivujeme skupinu 
barokních soch, umístěných před hlavním 
vchodem kostela Povýšení sv. Kříže. Bylo 
o tom hodně psáno. Všeobecně se umístění 
vzácných soch spojuje s rokem 1948, když 
byly vybudovány schody vedoucí ke kostelu. 
Sochy od místního sochaře Johanna Sterna 
prý původně stály na historickém (dřevě-
ném) mostě přes řeku Svratku.

Zprávy jsou doprovázené hypotézami, 
nepřesnostmi či neznalostmi. Často citova-
nou a interpretovanou kresbu Sinzendorf-
ského mostu od M. Rosenbauma musí každý 
„statik“ či inženýr zpochybnit, těžké sochy 
totiž nemohly stát uprostřed jednotlivých 
polí mostu mezi pilíři. Také není pravděpo-
dobné, aby na mostě stály dvě sochy se stej-
ným svatým Janem Nepomuckým, jak dnes 
stojí před kostelem. Kde asi stály v době po 
zbourání mostu až do doby než došlo k jejich 
umístění před kostel? 

Trošku světla do toho vnáší Pamětní 
kniha města Židlochovice, která je umístě-
ná v Okresním archivu v Rajhradě: Práce 
s převezením 6 soch byla zadána Františku 
Hladíkovi, kamenosochaři v Židlochovi-
cích. … Dne 10. května 1949 podal kos-
telní konkurenční výbor v Židlochovicích 

žádost k ministerstvu školství, věd a umě-
ní, o subvenci na přemístění a konservaci 
soch (strana 110).

Byly to sochy: sv.Florián, před domem 
manželů Katolických, č. p. 447, sv. 
Leonard, před domem Stefflovým, č. p. 
435, sv.Urban, před domem Jegrovým, č. p. 
546, sv. Jan Nepomucký, před domem paní 
Lepkové, č.p. 475, sv. Mikuláš, před polem 
Plachetovým a druhý sv. Jan Nepomucký, 
před polem Emanuela Fenze (strana105). 
Pojmenované nemovitosti se nachází na 
horní části Komenského ulice (Nosislav-
ské ul.) na levé straně před hřbitovem. 

 Je to přesně 70 let, kdy byly sochy pře-
stěhovány, bohužel o této události nemá-
me žádnou obrazovou dokumentaci. 

Židlochovický vlastivědný spolek pro-
to žádá občany Židlochovic o spolupráci 
při hledání fotografií soch na původním 
místě nebo ze stěhování. Materiál bude-
me digitalizovat a originály vrátíme 
majiteli. Autorská práva samozřejmě 
garantujeme. 

Kontakt: 
Dr. Peter Wendsche, předseda Židlocho-
vického vlastivědného spolku. 
p.wendsche@email.cz, tel. 602 791 528 

Dům č. 111 v Palackého ulici (zbourán v r. 1962). 
Ve štítě viditelný znak bývalého šlechtického maji-

tele / foto: archiv města

Na stavbu schodiště před kostelem, kam byly sochy 
umístěny, byla pořádána veřejná sbírka. Ve stejném 
období se lidé skládali také na kostelní hodiny. Obě 
sbírky doprovázely i  protestné panflety / foto: archiv 

města
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ 

Romány pro ženy
HEPWORTH – Tajemství 
porodních bab, DEVERAUX 
– Splněné sny, MARCH 
– Hledám Colina Firtha, 
PRINTZAC – Ženy v poklu-
su, HUNTING – Talisman 
pro štěstí

Psychologické romány
REPOVÁ – Bůh pláče poti-
chu, OP DE BEECK – To nej-
lepší, co máme, NOTHOMB 
– Antikrista, CAHOVÁ 
– Tobě zahynouti nedám

Historické romány
BOWEN – Panství Farleigh, 
FREMANTLE – Ve stínu trů-
nu,  FREMANTLE – Králov-
nin gambit

Humoristické romány
SIMS – Proč máma nadává, 
BERG – Udělám ti ze života 
peklo

Romány českých autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ – 
Máma, KOPTA –Prodloužená 
jízda, KÖRNEROVÁ – Hlas 
kukačky, HORŇÁKOVÁ-
CIVADE - Grófka

Detektivní romány
BJORK – Clona, 
ADOLFSSON – Velká chyba, 
WILSON – Jiné zlo, DÁN 
– Na podpatcích, VARGAS 
– Špetka věčnosti

Literatura faktu
KUNDRA – Vendulka, 
TAUSSIG – Barrandovská 
Bohéma?, SCHARER – Prcha-
vý čas světla

Pravdivé příběhy
ADAMOVÁ – Žena, která žila 
za oceánem, O’GREY – Pro-
cházky s Peetym, LAMKOVÁ 
– Hledání domova

Audioknihy
KUPKA – Krvavé jahody, 
HONEYMAN – Eleanor se 
má vážně skvěle

Komiksy
KAŇÁKOVÁ – Čechoslováci 
ve světě, LEŽÁK – Tři králové

pokračování na straně 21 >>

rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Pohled na spodní část náměstí s mostem. (kolem roku 1912) / foto: archiv T. Dratvy

Stejné místo (březen 2015) / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Petra Stehlíková: Naslouchač

Chcete se bát, brečet dojetím i smutkem, smát se a zároveň soucítit 
s postavami příběhu? Zkuste se ponořit do světa fantazie a přečíst si 
skvělý román od české autorky, který se drží na předních příčkách 
žebříčku nejlépe hodnocených knih v České republice.



Nové knihy

Cizojazyčná literatura
BRONTË – Jana Eyre, 
OLŠOVSKÁ - Mauglí

Naučná literatura
SUCHÁ – Minerální kosmeti-
ka, STARK – Hallux, KMEN-
TOVÁ – Třída zpívá Íáíá, 
SONNENBURG – Zdravá 
střeva

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
100 slov s medvídkem Pú, 
BERNER – Jaro, Léto, Pod-
zim, Zima, VANDERBEM-
DEN – A kde máš svůj nočník 
ty?, BERNER – Noc

Pohádky
POSPÍŠILOVÁ – Pohádky 
pod polštář, DRAŽILOVÁ 
ZLÁMALOVÁ – Čarodějnic 
Bordelína, ŠRUT – Velká 
kniha českých pohádek

Pohádkové příběhy
HORÁČEK – O myšce, která 
se nebála, PILÁTOVÁ – Velký 
úklid, LESTRADE – Malý 
princ, PRIMUSOVÁ – Rok 
s pejskem a kočičkou

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
SCHLÜTER – Mumie a já, 
GLEITZ – Když, ŽÁK – Zmi-
zení Edwina Lindy, BOOKS 
KIDS – Já, plížil

Fantasy příběhy
NOVIK –Ve stínu Hvozdu, 
SLOVÁKOVÁ – Střípky času, 
ROWLING – Fantastická zví-
řata: Grindelwaldovy zločiny, 
GREEN – Zloději dýmu

Komiksy
PEARSON – Hilda, Hilda se 
vrací, Hilda a kamenný les

Audioknihy
NĚMCOVÁ – Pohádkové 
poslouchánky, VÁCHOVÁ 
– Chaloupka na vršku

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 22
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Vyluštění z minulého čísla: svaté Barbory

Nosislavský kostel - autorka kresby : A. Flajšingerová

KříŽidle Víta Funka

Rada města Židlochovice 
vyhlašuje

 
konkurz na pracovní 

místo 
ředitele/ředitelky Mateř-
ské školy Židlochovice. 

Přihlášky je možné odevzdat 

poštou nebo osobně na adre-

se Městský úřad Židlochovice, 

Nádražní 750, do 22. května 

2019 do 17:00 hod. 

webových stránkách města 

na hlavní straně.

oznámenípozvánka

1.                   
2.              _     
3.                   
4.                   
5.                   
6.                   
7.                   
8.         Ě          
9.                   
10.                   
11.                   
 

 
1. Řád žijící v rajhradském klášteře 
2. Památník obětí bitvy u Slavkova 
3. Areál, kde se těží písek 
4. Každoroční festival meruněk v Židlochovicích 
5. „Ženské“ hody v Rajhradě 
6. Oblíbená kratochvíle na břehu Svratky 
7. Český spisovatel krátce působící v Hrušovanech: Alois … 
8. Obec v regionu Židlochovicko na východ od Rajhradu 
9. Škola na Tyršově ulici v našem městě 
10. Největší křesťanský svátek 
11. Patron hasičů: svatý … 
 
TAJENKA: Bývalá náboženská menšina v Nosislavi 
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 



22 Volný čas MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

Pranostiky: Máj je čas, kdy zavání borový háj

Byl pozdní večer – první máj, večerní 
máj byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce 
hlas, kde borový zaváněl háj,...

Ano, první máj je skutečně svátkem 
lásky a plodnosti a na rozdíl od svatého 
Valentina (14. února),  je „takovej nějakej 
opravdovej“, a nevztahuje se pouze na 
lidi, ale na celou přírodu.  

Je to vstup do nejkrásnějšího jarního 
měsíce, plného zrodu nového života, kve-
toucích stromů, rostlin a nově narozených 
mláďat. Co je v tomto období příjemnější 
než posezení na lavičce pod rozkvetlým 
stromem, nebo procházka kvetoucí pří-
rodou? Kterou maminku nepotěší kytička 
fialek, které pro ni natrhají drobné dětské 
prstíky? K tomuto měsíci se váže celá řada 
zvyků, ovlivňujících životy našich předků. 
Patří k nim i Svatojánská noc – se všemi 
strašidly, čarodějnicemi a ježibabami sléta-
jícími se na košťatech na svůj sabat. Nebo 

Ing. Karel Král
Židlochovice

Co přinesla letošní zima

Po velmi vydařeném (alespoň, co se týká 
počasí) velikonočním víkendu již zima, 
a to i na horách, definitivně skončila. A tak 
se můžeme v klidu ohlédnout za uplynu-
lým zimním obdobím. Celkově byla zima 
v naší oblasti teplejší a sušší, ale na horách 
byla tentokrát bohatá na sníh a velmi vyda-
řená. A teď trochu podrobněji k jednotli-
vým měsícům.

Po chladném a zasněženém úvodu pro-
since převládalo spíše teplejší a nezimní 
počasí doprovázené velkou oblačností. 
Zimní atmosféra k nám zavítala asi týden 
před Vánoci, ale na svátky dorazila tradič-
ní obleva s teplotami mezi +5°C až +10°C, 
která vydržela až do konce kalendářního 
roku. Vánoce tak byly, jak je obvyklé, na 
blátě. 

První měsíc roku 2019 se svými proje-
vy tvářil jako vcelku zimní měsíc, byl dosti 

proměnlivý. V první polovině se střídaly 
dny s deštěm a se sněžením, v druhé polo-
vině jsem zaznamenal celodenní mrazy 
a v posledním týdnu vydatně nasněžilo 
(taková malá kalamita, ale krásná zimní 
idylka). Denní maxima se pohybovala po 
celý měsíc v rozpětí od -3°C do +10°C, vět-
šinou ale byla nad nulou, poslední dekáda 
pak byla výrazně chladnější. Srážky byly 
rozloženy rovnoměrně a většinou ve formě 
sněhu.

Poslední zimní měsíc již připomínal 
blížící se jaro. Byl také poměrně slunečný. 
Úvod byl s ranními mrazy a kladnými tep-
lotami přes den a v prvních dnech ještě se 
zbytky sněhu. Předjarní počasí nastoupilo 
v plné síle ve druhé polovině měsíce, kdy 
ráno mrzlo a přes den vystupovaly teploty 
nad +10°C. 

Za celé zimní období vyšla průměr-
ná teplota +1,68°C, což představuje slabě 
nadprůměrnou odchylku +1,29°C. Nej-
chladnějším měsícem se stal leden. Srážek 
spadlo ve formě sněhu nebo deště celkem 

na ni navazující stavění májí v obcích na 
návsi, jako symbol jara; nebo májek, stavě-
ných mládenci před okno svojí milé jako 
symbol lásky.  Nesmíme ale zapomenout 
ani na polibek pod rozkvetlým stromem, 
zabezpečující ženám životní vláhu v násle-
dujícím roce.

V období tří zmrzlých (Pankrác, Servác, 
Bonifác 12.–14. května), nás potrápí mra-
zíky a plískanice. Po těchto dnech se již 
směle můžeme pustit do práce na našich 
zahrádkách, při které kromě kvetoucích 
rostlin můžeme sledovat ptactvo, vrace-
jící se do svých domovů, mláďata zvěře 
a množství různého hmyzu. Bohužel dnes 
se toto bohatství života (díky naší lhostej-
nosti a necitlivosti k přírodě), doslova ztrá-
cí před očima.

 Stejné je to i se zdrojem nejcenněj-
ším – vodou, která je životně důležitá pro 
rostliny, zvířata i lidi. Její zdroje jsou často 
znečištěné a devastované. Najít někde stu-
dánku, ze které se můžeme napít, se rovná 
téměř zázraku. Naštěstí lidé si začali uvě-
domovat odpovědnost ke zdroji, doplňují-

címu bohatství krajiny. Tak se zvyk čištění 
a otvírání studánek zachoval do dnešních 
dnů.  Ale je to tak vždycky? Zajděme se 
podívat např., k prameništi našeho skupi-
nového vodovodu mezi Židlochovicemi, 
Hrušovany a Vojkovicemi. Tato oplocená 
plocha má skutečně být zdrojem čisté pra-
menité vody? Přejeme příjemné vzpomí-
nání.    

61 mm a tedy slabě podprůměrných 80% 
normálního množství. Nejnižší teplotu 
jsem zaznamenal 30. ledna s hodnotou -
13°C, na nejvyšší hodnotu +18°C vystou-
pila teplota poslední únorový den. Celkem 
mrzlo v 64 dnech, celodenní mráz jsem 
zaznamenal pouze v 6 dnech. Sněhová 
pokrývka ležela 18 dnů (maximum bylo 
12 cm), nejvíce v lednu. Zima tedy byla 
celkem teplá (zejména ve svém závěru) 
a poměrně suchá, a tak deficit srážek pro 
jarní přírodu je poměrně značný. K této 
skutečnosti přispělo i celkem větrné poča-
sí, zejména v měsíci únoru.

Nyní už máme jaro v plném proudu 
a my můžeme plnými doušky vychutnávat 
probouzející se přírodu na pěších či cyk-
listických výletech. A tak nezbývá, než si 
popřát příznivý průběh počasí v nadchá-
zejícím období a zejména více deště, než 
nám příroda doposud nadělila. 

Oprava z minulého čísla:  
V příspěvku Jak tvořit obecní kroniku (str. 9) bylo chybně uvedeno křestní jméno spoluautorky publikace Jak vést kroniku obcí 

a měst. Jedná se o paní Růženu Gošovou ze Židlochovic.

oznámení

KVĚTEN
Máj – vyženeme kozy v háj.
Májová voda vypije víno.

Pranostiky podle dnů v kalendáři:
14. 5. Před Servácem není léta, po Ser-
váci s mrazy veta.
25. 5. Urban krásný, vyjasněný – hoj-
ným vínem nás odmění.



Kulturní a sportovní akce v květnu 2019

23Kulturawww.zidlochovice.cz

26. 4.–31. 5. | VÝSTAVA OBRAZŮ RADOVANY ZEJDOVÉ
místo: Galerie Orlovna, Restaurace Za komínem
pořádá: Městské kulturní středisko

4. 5., 18:00 | JIŘÍ ČERNÝ A RICHARD SEETHALER
Autorské písně Jiřího Černého známé ze zpěvníků Hosana či Koinonia. 
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá:  farnost Židlochovice
vstupné:  dobrovolné

6. 5., 18:00 | BRNĚNSKÉ PODZEMÍ VI.
Pokračování besed Aleše Svobody.
místo:   knihovna Židlochovice
pořádá:  Městské kulturní středisko

7. 5., 10:00–16:00 | ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
místo:  Mateřská škola Židlochovice
pořádá:  Mateřská škola Židlochovice

11. 5., 08:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH A SOUSED-
SKÝ BLEŠÁK
místo:  nám. Míru
pořádá:  Městské kulturní středisko

12. 5., 16:00 | HAVLOVO SRDCE
Odhalení nového památníku.
místo:  nábřeží řeky Svratky
pořádá:  Městské kulturní středisko

12. 5., 19:00 | VLADIMÍR MERTA V ŽIDLOCHOVICÍCH
místo:  klub Oáza
pořádá:  Městské kulturní středisko
vstupné:  dobrovolné

13. 5., 16:00 | PROSÍM SPINKEJ – PŘEDNÁŠKA O SPÁNKU DĚTÍ
Přihlášky na: info@mcrobatko.cz.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  390 Kč

14. 5., 09:30–10:30| MUZIKOHRÁTKY
Přihlášky na: pfoldy@seznam.cz.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  80 Kč

14. 5., 18:00 | ABSOLVENTSKÝ KONCERT – HUDEBNÍ OBOR
místo:  Robertova vila
pořádá:  ZUŠ Židlochovice

16. 5., 15:00 | SETKÁNÍ SENIORŮ KE DNI MATEK
místo:  klubovna zahrádkářů, ul. Palackého, Židlochovice
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti

18. 5., 9:00–13:00  | SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU O POHÁR STA-
ROSTY ŽIDLOCHOVIC
místo:  fotbalový areál F. C. Židlochovice
pořádá:  SDH Židlochovice

20. 5., 17:00 | FESTIVAL MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVEK
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  ZUŠ Židlochovice

21. 5., 18:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU U ŠÁLKU ČAJE
místo:  knihovna Židlochovice
pořádá:  starosta města

22. 5., 27. 5., 9:30–11:00 | ZDRAVÁ NOŽKA
Přednáška zaměřená na zdravé nohy dětí. Přihlášky na: pfoldy@seznam.cz.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  200 Kč

23. 5., 09:30, 18:00 | VÍŠ, JAK NA TOM SEŠ?
Přednáška s odbornicí na výživu a autorkou knih o výživě.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  dobrovolné

24. 5., 18:00–23:00 | NOC KOSTELŮ
místo:   kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá:  Městské kulturní středisko

25. 5., 9:00| KURZ TRADIČNÍ LUKOSTŘELBY
Přihlášky na tel.: 731 641 798, e-mailu: tristan.morava@gmail.com.
místo:  areál lukostřelnice v Židlochovicích
pořádá:  3D Lukostřelba Židlochovice
vstupné:  900 Kč bez vybavení/700 Kč s vybavením

25. 5., 13:00 | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
místo:   sraz je ve 13:00 hodin u radnice, ul. Masarykova 100
pořádá:  Myslivecký spolek Židlochovice

29. 5., 17:00–19:30 | JAK ZVLÁDAT STRES – SEMINÁŘ
Přihlášky na: janka@jankasrdcem.cz.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  200 Kč

30. 5., 18:00 | ABSOLVENTSKÉ PPŘEDSTAVENÍ – VÝTVARNÝ OBOR
místo:  Robertova vila
pořádá:  ZUŠ Židlochovice 

31. 5., 14:00–17:00 | ZUŠ OPEN – MALOVÁNÍ V ZAHRADĚ
místo:  zahrada Robertovy vily
pořádá:  ZUŠ Židlochovice

31. 5., 20:30 | NOČNÍ POCHOD NA ROZHLEDNU
Pro děti a rodiče a pro všechny, kdo mají rádi noční dobrodružství. Pouze 
při světle baterek projdeme tichým lesem až na vrchol Výhonu, kde se 
pokusíme rozzářit naši, už desetiletou, rozhlednu.  
místo:  sraz je ve 20:30 hodin na hřišti u zvonice (Starec)
pořádá:  Městské kulturní středisko

Připravujeme v červnu
2. 6., 10:00 | BĚHY NA VÝHON
Rodinné týmy start v 10:00 hodin, hlavní závod v 10:30 hodin. Informace 
naleznete na www.behynavyhon.cz
místo:  rozhledna Akátová věž Výhon
pořádá:  město Židlochovice

2. 6., 16:00 | OTEVŘENÍ PŘEDZÁMECKÉHO PARKU
Hudba, přehlídka dobových kostýmů a pojizdný kinematograf.
místo:  předzámecký park Židlochovice
pořádá:  město Židlochovice

5. 6., 17:00 | BUDOUCNOST FOTBALOVÉHO STADIONU
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  město Židlochovice

7. 6., 17:00 | ZAHRADNÍ SLAVNOST K VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYM-
NÁZIA ŽIDLOCHOVICE
místo:  areál školy
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
 
8. 6. | BABSKÉ HODY
místo:  náměstí Míru
pořádá:  Město Židlochovice a židlochovické baby

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám ke koupi byt 2+1/3+1. Tel. 739 915 473.
Na Židlochovicku koupím RD k trvalému bydlení. Tel. 605 
871 619.
Koupíme chatu nebo chalupu. Nabídněte. Tel. 732 222 468.







inzerce

Připomeňme si: 28. května 1884 narození Edvarda Beneše 
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Z divadelního představení Dalskabáty aneb... / foto: M. Mžíček

Děti se učí rozpoznávat dopravní značky / foto: R. Nováková  

Ing. Jan Vitula popřál Marii Zitterbartové k významnému jubileu / foto: P. Vrba

Vzpomínka u pomníku padlých ve 2. sv. válce / foto: M. Moudrá

Klapání z věže kostela na Velký pátek / foto: M. Moudrá

Prezentace vinařství PROQIN  ve vinotéce RTIC / foto: L. Betášová

Oblékání platanů na Modré pondělí / foto: L. Betášová

Mše za město Židlochovice / foto: M. Moudrá


