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Výhon je bohatým nalezištěm artefak-
tů  doby bronzové. Tato část dějin má sil-
nou základnu sympatizantů, o čemž svědčí 
i vysoký počet návštěvníků na nedávné před-
nášce Milana Salaše  z Archeologického ústa-
vu MZM.   Budeme mít  na Výhoně  archeo-
park?

Tady je třeba odlišit od sebe dvě věci. Jed-
nou z nich je samotný prostor, kde se uvažuje 
o vybudování skanzenu pod názvem Archeo-
park Cezavy s replikami staveb z doby bronzo-
vé, včetně zázemí pro pohyb zvířat žijících v té 
době. A pak je tu spolek Archeopark Cezavy, 
z. s. – organizace  vzniklá na základě občan-

Jan Vitula: O vzniku archeoparku bude jasno už na jaře

ského zákoníku, která by měla tento skanzen 
provozovat. 

Kolik má spolek členů?
V tento moment jsou to tři zakládající čle-

nové – Město Židlochovice, nadační fond 
ARCHEONET a Spolek pro povznesení  kul-
tury  a  vzdělanosti, který vznikl před pár lety 
s cílem podpory rozšíření aktivit s nadanými 
studenty gymnázia.

Já doufám, že do budoucna se členem stane 
i obec Blučina, která byla zatím zdrženlivěj-
ší, a to především z důvodu časové i finanč-
ní náročnosti související s přípravou stavby 
obchvatu. Termíny dotačních výzev, o kterých 
jsme uvažovali, se posunuly na začátek příštího 
roku, to už bychom mohli být kompletně při-
praveni společně s Blučinou.

Milena Moudrá
redaktorka

Kdo bude majitelem provozu archeopar-
ku?

 Vlastníkem nemovitostí, které tam vzniknou, 
bude zapsaný spolek, tedy všichni tři zakládající 
členové. Židlochovice budou jen zprostředko-
vaně přes tento spolek spoluvlastníky objektů.

 
V Židlochovicích působí téměř dvacet 

zapsaných spolků, které využívají dotační 
pomoci od města. Kdo bude finančně podpo-
rovat spolek Archeopark Cezavy?

Primárně si spolek zažádá o finance z Evrop-
ských fondů, které by měly dotovat 90 % nákla-
dů realizace projektu. Zbývajících 10 % nákladů 
vloží částečně Židlochovice, přičemž budeme 
usilovat o to, abychom je pokryli z jiných zdro-
jů.

Návrh vstupní brány do archeoparku na Cezavách
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Bavíme se o zhruba tříletém projektu a cel-
kových 5 mil. korunách, takže i kdyby se nám 
nepodařilo další podporu získat, jde o částku 
1,5 mil. korun na rok, což není něco, co by-
chom neunesli.

Co se týče dalšího provozu, měl by být ten-
to projekt samonosný,  tzn., že do budoucna 
by si na sebe měl vydělávat. Předpoklad je, že 
projekt bude přitahovat návštěvníky, genero-
vat výnosy a ty používat na svůj provoz. 

Ve stanovách spolku je také uvedeno, že 
případné výnosy budou reinvestovány zpět 
do území.  

Nebude si náš skanzen konkurovat s Pav-
lovem?

To si nemyslím. Pavlov je typově více muze-
um s vystavenými exponáty a multimediální 
prezentací.  To, co chceme na Cezavách vybu-
dovat my, je skanzen s funkčními  replikami 
staveb, které tam kdysi stály, současně počítá-
me s tím, že přes léto by studenti Masarykovy 

univerzity předváděli návštěvníkům způsob 
života doby bronzové.

Vznik archeoparku není žádnou novinkou, 
protože už schválený uzemní plán Blučiny se 
vznikem skanzenu několik let počítá. Nicmé-
ně, asi nedostatkem energie a prostředků se 
tomuto tématu nevěnovali více. Jediný, kdo 
se myšlenkou vzniku skanzenu vážně zabýval 
nepřetržitě, byl  pan František Floder, zakla-
datel Nadačního fondu Archeonet. Snažil se 
dát dohromady pozemky pro případ, že se 
zdroje pro vybudování archeoparku najdou.

A tento okamžik se jeví jako velice vhod-
ný.  Víme, kam projekt podat,  aby se podařilo 
finance získat. Odpovědˇna první otázku tedy 
zní: Ano, pevně věřím, že na Výhoně vyroste 
skanzen doby bronzové, Archeopark Cezavy.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na setkání u šálku čaje, které se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019 
v 18:00 hodin v Robertově vile. Ing. Jan Vitula, starosta

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa: 
Samostatný odborný referent Odboru životního prostředí 

a stavebního úřadu – vodní hospodářství. 
Zájemci se mohou hlásit do 11. října 2019 písemně na adresu: 

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

oznámení

Dopravní omezení
V termínu 30. 9. – 22. 11. 2019 bude probíhat oprava kanalizace na ulici Masarykova. 
30. 9. – 4. 10. bude ulice Masarykova v blízkosti křižovatky s ulicí Husovou uzavřena úplně 

a nebude zde možný průjezd vozidel. 
Od 5. 10. do konce uzavírky zde bude možný průjezd kyvadlově, usměrněn světelným signalizačním zařízením. 

Více informací na webových stránkách města.

kresba M. Kemel
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 23. srpna 2019
výběr z usnesení

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o dílo na vypracování 
projektové dokumentace projektu „Sta-
vební úpravy a změna využití objektu 
Robertovy vily“ se společností  OpenArch 
– projektování staveb, s.r.o.  
uzavřít smlouvu o dílo se společností 
Ing. František Dujka, Šošůvka 77, 679 13 
Sloup, na realizaci zateplení bytového 
domu Zámecká 234.
o pořadí hodnocených nabídek na akci 
„LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY ŽID-
LOCHOVICE“ následně:
1. pořadí – LESPROJEKT BRNO a.s., 
Jezuitská 13, 602 00 Brno
2. pořadí – LHPROJEKT a.s., Čichnova 
386, 624 00 Brno
přijmout nabídku společnosti ERGIN CZ 
s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 
01445499, na využití nebytových prostor 
objektu čp. 408 (Mototechna) jako pro-
vozovnu rychlého občerstvení a uzavřít 
smlouvu pronájmu těchto prostor v ceně 
16 000,- Kč/měsíc. 

RM ukládá:
uzavřít smlouvu na akci „LESNÍ HOSPO-
DÁŘSKÉ OSNOVY ŽIDLOCHOVICE“ 
s účastníkem zadávacího řízení, který se 
umístil první v pořadí.

RM vydává:
s účinností od 23. 8. 2019 Jednací řád Rady 
města Židlochovice.

RM  vyhlašuje:
konkurz na obsazení  pracovního místa 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Žid-
lochovice s předpokládaným nástupem 
1. 11. 2019.















JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

RM pověřuje:
Annu Engliš řízením MŠ Židlochovice, 
sídl. Družba  673, a to na dobu určitou,  
od 1. 9. 2019  do doby  jmenování ředitele 
vzešlého z řádného konkurzního řízení.

ZM 4. září 2019
výběr z usnesení

ZM schvaluje:
přidělení účelové dotace na opravu fasády 
RD ve výši 50 000,- Kč.
Zakládací smlouvu a Stanovy spolku 
Archeopark CEZAVY z.s.

ZM rozhodlo:
schválit Strategii rozvoje sportu v Židlo-
chovicích.
odpovědět na nabídku koupě pozemku č. 
557/3, k. ú. Židlochovice, a odkoupit celý 
pozemek p .č. 557/3 za celkovou cenu: 
4 297 320,- Kč stanovenou znaleckým 
posudkem. 
že společně s fondem s názvem 
ARCHEONET, nadační fond, IČO 
08198250, a Spolkem pro povznesení  
kultury a vzdělanosti, IČO 04988302, 
zakládá spolek s názvem Archeopark 
CEZAVY z.s., se sídlem Masarykova 100, 
667 01 Židlochovice.

ZM rozhodlo:
koupit do svého vlastnictví pozemek p. č. 
2020/2 v k. ú. Blučina za stanovenou 
konečnou kupní cenu 125 000,-  Kč. Poze-
mek je nezbytný pro zajištění cesty k usku-
tečnění záměru výstavby Archeoparku na 
Výhoně.

RM 20. září 2019
výběr z usnesení

RM schvaluje:
Návrh na zahájení výběru dodavatele 
„KOMUNITNÍ CENTRUM – VYBA-
VENÍ INTERIÉRU“ a ukládá realizovat 
výběrové řízení.

















RM rozhodla:
uzavřít smlouvu na výkon inženýrské 
činnosti v rozsahu dle podkladové zprá-
vy na stavbu „Psí útulek Židlochovice“ 
s Ing. Petrem Krejčiříkem se sídlem Na 
Větřáku 714, 679 06 Jedovnice, za cenu 
175 500,- Kč.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o dílo na stavební část 
PD pro stavební povolení v rozsahu dle 
podkladové zprávy na stavbu „Psí útulek 
Židlochovice“ s firmou Srubyprojekt s.r.o.  
IČ: 07862 768 se sídlem Na Větřáku 714, 
679 06 Jedovnice, za cenu 187 500,- Kč.

RM rozhodla:
o pořadí hodnocených nabídek na akci 
„KOMENSKÉHO 52, PARKOVÁNÍ PRO 
OSOBNÍ AUTOMOBILY VE VNITRO-
BLOKU - PD“ následně:

 1. pořadí – Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 
1130, 565 01 Choceň

 2. pořadí – INVENTE s.r.o., Žerotínova 
483/1, 370 04 České Budějovice

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o dílo na provádění ser-
visních prací na rozhledně “Akátová věž 
Výhon” se společností: AQUILLA Strán-
ský s.r.o., Nad Sokolovnou 62, 664 07 
Pozořice, IČO: 27688895. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní 
dobou 3 měsíce a cenou: 32 000,- Kč bez 
DPH/rok (cena za 2 servisní prohlídky). 

RM schvaluje:
Návrh na zahájení výběru dodavatele 
„ZÁCHRANA OPĚRNÉ STĚNY na par. 
č. 14 a 16 – II. ETAPA“ a ukládá realizovat 
výběrové řízení.

RM schvaluje:
poskytnutí daru 20 000,- Kč o.p.s. Post 
Bellum-Paměť národa za vzdělávací pro-
jekt pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Židlochovice, 
Příběhy našich sousedů.















oznámení

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie.

v úterý 8. října , od 7:30 do 15:30 hodin.

Vypnutá oblast: Brněnská č. p. 739, 735, VaK , Dvořákova od kpt. Rubena po Brněnskou mimo č. p. 503, Jiráskova od kpt. Rubena po 
č. o. 598 a 575, kpt. Rubena po č. p. 445 a 544.

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie.

ve středu 9. října , od 7:30 do 16:00 hodin.

Vypnutá oblast: Brněnská od Vojkovic po č. p. 212 a č. p. 705, Dvořákova od Brněnské po kpt. Rubena, Jiráskova od kpt. Rubena po 
č. p. 598 a 575, kpt. Rubena od Brněnské po č. p. 445 a 544.
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Jízda autobusu 505 po dostavbě vlakového terminálu

Ing. Jan Vitula
starosta města

Už od doby, kdy se začalo proslýchat, že 
v Židlochovicích vznikne vlakový terminál, 
se mě občané dotazovali, jak to bude s auto-
busovou dopravou do Brna. Přiznám se, že 
v prvním okamžiku mě tato otázka zaskoči-
la. Vlastně jsem neviděl jediný důvod, proč 
by měl člověk jet do Brna autobusem, když 
bude k dispozici vlak. 

Brzy se však ukázalo, že se nejedná 
o dopravu do centra Brna, ale především 
na ulici Vídeňská a do Fakultní nemocni-
ce Bohunice. Začali jsme proto vyjednávat 
s krajským odborem dopravy a s organizací 
Kordis, která má krajský dopravní systém 
a jeho organizaci na starosti. 

Výsledkem je, dle mého názoru, velmi 
dobré řešení. Spoj 505 bude i nadále jezdit, 
jen s tím rozdílem, že bude končit u Ústřed-

ního hřbitova. Dopravní spojení na ulici 
Vídeňská a do bohunické nemocnice tak 
zůstane zachováno a Židlochovice získají 
velmi komfortní spojení. Kdo bude potře-
bovat, bude za cca 25 minut v centru Brna 

a současně zůstane zachováno dobré spojení 
do okrajových částí. Naše město bude zase 
o něco lepší místo k životu.

Dočká se Robertova vila kompletní rekonstrukce?

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V jednom z loňských vydání zpravodaje 
jsem vás informoval o plánech souvisejících 
s rekonstrukcí Robertovy vily. Jaký je tedy 
aktuální stav? Podle vyjádření ministerstva 
financí by během letošního října měly být 
vypsány dotace na rekonstrukce památkově 
chráněných objektů. Jedná se o granty 
z norských fondů. V rámci tohoto programu 
město plánuje podat žádost na rekonstrukci 
fasády, opravu kanalizace a na realizaci 
statického zajištění. S kompletní rekonstrukcí 
Robertovy vily se bohužel do zmíněného 
programu finančně nevejdeme. To však 
neznamená, že město upouští od cíle vilu 
rekonstruovat kompletně. Na začátku letošních 
prázdnin jsme začali s prací na projektové 

dokumentaci celkové rekonstrukce vily. 
Projektová část by měla být do konce letošního 
roku hotová. Tento materiál je však nutné mít 

předem zpracovaný, abychom v následujícím 
roce mohli žádat o dotaci na kompletní vnitřní 
opravy vily z programu Interreg.       

oznámení

Odečty vodoměrů
Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje, že ve dnech  od 2. 10. –14. 10. 2019 budou probíhat odečty vodoměrů. 

2.10. v ulicích:
Lidická, Jiráskova, Bezručova, Dvořákova, Janáčkova

3.10. v ulicích:
Alšova, Žižkova, Kpt. Rubena

4.10. v ulicích:
Nádražní, Tyršova, Brněnská

7.10. v ulicích:
Zámecká, Joštova, Dezortova, Robertova, Svratecká, Sportovní

V případě nepřítomnosti prosím volejte stav vodoměru na telefon: 547 231 018 nebo 725 596 547, email: zidlochovice@vasbv.cz.

8.10. v ulicích:
Masarykova, Smetanova, Nerudova

9.10. v ulicích:
Palackého, Husova, Strejcův sbor

10.10. v ulicích:
Legionářská, Nad Farou, Coufalíkovo nám., Malinovského

14.10. v ulicích:
Komenského, Havlíčkova

Pro přístup do vily můžete využít nově zřízený chodník přes obytnou čtvrť bývalého cukrovaru 
/ foto: M. Moudrá

Ilustrační foto, linka autobusu 505 / foto: M. Moudrá
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Mokřad ve výukové zahradě základní školy na Tyršově ulici

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hospodářství

Na jaře letošního roku byla zahájena 
tvorba nové výukové zahrady, která se 
bude nacházet v jižní části školní zahrady 
v těsném sousedství zámeckého parku. Stu-
dii řešení celé zahrady zpracovala zahradní 
architektka Ing. Jitka Vágnerová

Dle studie je zahrada rozdělena na 
několik tematických celků – např. zahrada 
půdy, zahrada vody, zahrada lesa, zahrada 
skal a strání, zahrada sukcese, zahrada luk 
a mokřad s molem. V letošním roce se 
podařilo zrealizovat v podstatě tři posledně 
jmenované části. Záměrem bylo vybudovat 
větší část zahrady, ale bohužel se ze dvou 
žádostí podařilo získat pouze jednu dotaci 
(z Jihomoravského kraje). 

Cílem projektu je umožnit žákům školy 
výuku předmětů s environmentálním 
a přírodovědným zaměřením přímo ve 
venkovním prostředí. Tematické zahrady 
budou vzájemně propojeny sítí mlatových 
cest a některé budou vybaveny i venkovní 
„učebnou“ s přístřeškem.

Nejvýraznějším prvkem dosud 
realizované části je mokřad s lávkou 
a pozorovacím molem, který je vytvořen 
v nejjižnější části školní zahrady. Mokřad 
byl vyhlouben až pod hladinu spodní 
vody, vytěžená zemina byla využita na 
terénní modelace zahrady skal a strání. 
Břehy mokřadu byly osázeny mokřadními 
rostlinami, v okolí byla založena květnatá 
louka a bylo vysazeno několik nových 
ovocných stromů. 

Zajímavostí je, že při hloubení mokřadu 
byla nalezena historická studna z 19. století. 

Lokalita dříve sloužila jako užitková 
zahrada s ovocnými stromy, posledních 
10 let však zahrada zarůstala nálety 
především ze zámeckého parku. Středová 
část náletového porostu byla vykácena, 
bylo ponecháno několik perspektivních 
stromů. Obvodová část byla ponechána 
přirozenému vývoji (zahrada sukcese), žáci 
tak mohou pozorovat přirozenou sukcesi 
společenstva listnatého lesa.

Již nyní vypadá zahrada velice hezky, lo-
kalita má velice zajímavý vývoj a může se 
stát pro žáky i ostatní návštěvníky velkým 
zdrojem inspirace i poznání. Doufám, že se 
podaří najít další finanční zdroje, aby moh-
la být zahrada kompletně dokončena.

Budoucí mokřad na počátku prací / foto: M. Dratva

V případě, že se rozhodnete psa odchytit 
sami, vždy byste měli zvážit možná rizika 
takového jednání. Pes může být danou situací 
vystresovaný, může být agresivní, nemocný, 
podrážděný nebo zraněný a mohl by vám 
způsobit vážné problémy.

Pokud tedy máte vážné podezření, že jste 
našli psa, který nikomu nepatří, ztratil se 

Jak postupovat při nálezu toulavých a opuštěných zvířat

Milan Šebek
Městská policie

Odchyt toulavých a opuštěných zvířat, která se pohybují po městě a jeho okolí, by měla provádět odborně způsobilá osoba. Ve městě 
Židlochovice tuto činnost provádějí strážníci Městské policie, kteří jsou na odchyt zvěře proškoleni. Ve většině případů odchytu toula-
vých zvířat se jedná o toulavé a opuštěné psy.

a toulá se po ulici, neváhejte kontaktovat 
Městskou policii na telefon 604 290 319.

Strážníci na dané místo přijedou a psa 
odchytí. Poté ho převezou do odchytových 
kotců v areálu Kynologického klubu v Žid-
lochovicích, kde se o něj postarají členové 
klubu, a v případě zranění nebo nemoci mu 
zajistí odbornou veterinární péči.

Následně probíhá dohledávání majite-
le a zveřejnění informací o odchytu psa na 
internetových stránkách města, facebooku 
a vyhlášení v místním rozhlase. Pokud se 

nezdaří dohledat majitele, je pes nabídnut 
do náhradní péče, a když se i tato možnost 
nezdaří, je pes odvezen do útulku v Bulha-
rech, kde se dále o psa postarají a hledají pro 
něj nového majitele.

Jiná situace je u domácích koček. Pro kočky 
je přirozený pohyb venku během dne i noci 
a doma se jen nakrmí a přespí. Z tohoto 
důvodu se Městská policie zaměřuje jen na 
odchyt nemocných, zraněných nebo jakko-
li ohrožených koček, kterým po odchycení 
zajistí veterinární péči a umístění do útulku.

Nově založený mokřad v zahradě základní školy / foto: M. Dratva
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Knihovna, naše nedávná historie a pozvánka navíc

Iva Zichová
Městská knihovna

Zvláštní tajemná čísla (jinak také Mezi-
národní desetinné třídění, pod kterými se 
ukrývají knihy zvané naučné nebo populár-
ně-naučné) trochu paradoxně umístila litera-
turu zabývající se dějinami až na samý konec 
svého řazení. Takže milovníci historie (vyjma 
historických románů) se v naší knihovně 
projdou, ale že jim to stojí zato! Pod číslem 
943.7 naleznou nepřeberné množství knih 
o českých dějinách. V nadcházejícím období 
by určitě neměli přehlédnout ty, které mapují 
události před 30 a více lety, protože, jak píše 
jeden z níže jmenovaných autorů a zároveň 
příbuzný obětí případu Babice, Miroslav 
Kasáček: „Zachvátila nás infekční choroba. 
Ztráta paměti“. A to my snad nechceme! Žije-
me přece v době kultu, který si zdraví cení 
nade vše…  Přijměte tedy pobídku k četbě 
zajímavého titulu nebo k účasti na besedě. 

V knize Petra Macka 1989 očima 30 slav-
ných osobností se dozvíte, zda naplnila listo-
padová revoluce očekávání Elišky Balzerové, 
Hany Zagorové, Barbory Kodetové Šporclo-
vé či herce Jiřího Dvořáka. O málo soustře-
děnější četbu bude vyžadovat nové vydání 
Výslechu revolucionářů z roku ´89 od Karla 
Hvížďaly. Ze starších titulů by ám nemě-
lo uniknout výpravné vydání knihy Heleny 
Havlíčkové Dědictví. Kapitoly z dějin komu-
nistické perzekuce v Československu 1948 
– 1989. Příběhy jihomoravských disidentů 
v 70. a 80. letech 20. století zase přibližuje 
kniha Jany Soukupové Nepoddajní. Hlavně 
mladší generaci čtenářů by mohlo zaujmout 
komiksové zpracování našich dějin od spi-

sovatele Pavla Kosatíka (namátkou tituly 
Jak se stal Havel prezidentem 1989 nebo Jak 
z rock’n’rollu vznikla Charta 77).

 Literární kvalita se prý nejlépe pozná 
z poslechu. A tak proč třeba nezkusit  výpůjč-
ku  audioknihy? V naší knihovně jich najdete 
téměř 300 a doufáme, že právě vy podlehne-
te kultivovanému projevu Daniely Kolářové 
a Jana Kačera při poslechu autorizovaného 
životopisu Václava Havla od Edy Kriseové. 

Na závěr přijměte, prosím, naše upřímné 
pozvání k účasti na besedě se spisovatelm, 
novinářem a dokumentaristou Luďkem 

Nabídka knih pro podzimní čtení dějinných faktů / foto: M. Moudrá

Navarou a spoluautorem jeho knih Mirosla-
vem Kasáčkem, které se uskuteční v knihov-
ně ve středu 6. listopadu v 18:00 hodin. Oba 
spisovatelé ve své tvorbě trvale upozorňují na 
komunistické represe padesátých let a odkrý-
vají osudy neznámých hrdinů třetího odboje. 
Už nyní si u nás můžete půjčit jejich starší 
tituly, např. Příběhy železné opony, Příběhy 
třetího odboje, Abeceda komunismu, A přece 
budu blízko. Těšit se můžete na jejich novou 
knihu o tragickém osudu bojovníka Petra 
Křivky, hrdiny prvního, druhého i třetího 
odboje s názvem Musím jít odvážně vpřed!

Šálek čaje se starostou se těší popularitě obyvatel města      

redakce

Po prázdninové pauze opět pokračují 
pravidelná setkávání obyvatel města se sta-
rostou při šálku čaje. Prostředí městské kni-
hovny je pro tyto účely klidným a příjemným, 
a tak se několik posledních schůzek odehrálo 
právě zde.

Zářijový  šálek čaje přinesl dotazy především 
o zamýšlené realizaci výstavby archeoparku, 
další otázky se týkaly budoucí koncepce 
základní školy pod novým vedením, terčem 
zájmu byl také přechod pro chodce u nové-
ho nádraží a celkově bezpečnost chodců na 
místních komunikacích. Další komentáře 
upozorňovaly na překračování rychlosti 
automobilů, ohrožování chodců cyklisty, 
kteří nedodržují zákaz jízdy na kole na chod-
nících apod.

Děkujeme  všem, že se zapojujete do otázek 
ohledně chodu města. Díky Vaší iniciativě, 

připomínkám a poznatkům se nám společně 
daří město kvalitně rozvíjet.

Jedno z prvních setkání v prostředí knihovny / foto: I. Zichová

Beseda o třetím odboji a komunistických  represích v padesátých letech s Luďkem 
Navarou a Miroslavem Kasáčkem. 6. 11. 2019 v 18:00 hodin v Městské knihovně.
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Tradiční KUKU festival se vyloupne „Zezemě“

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

Tak nám to opět všem začalo. Vstoupi-
li jsme do dalšího školního roku. Odrostlí 
absolventi naší přírodní školky už si zvykli 
ve svých nových školách a vedou si zdatně. 
Ke školce chodí odpoledne kamarádům 
ukazovat své aktovky. 

Do Výhonku přibyla početná posila 
nových malých dětí a jejich rodičů a zdá se, 
že si se svými předchůdci v ničem nezadají. 
Malí tříleťáci již poprvé pokořili vrchol kop-
ce Výhonu a vztyčili vlajku až na samotné 
rozhledně. Údajně nahoru vyběhli křepce a 
v rekordním čase. Mámy vyladily velikosti 
svačin, správnou teplotu čajíků v termos-
kách, částečně se již zorientovaly v náročné 
disciplíně ranního vrstvení nepromokavého 
oblečení. U jurty proběhla první brigáda, 
kdy noví neohrožení tátové nařezali a naští-
pali dřevo na tři následující zimy. 

Ale abychom do nadcházející zimy 
nevpluli příliš rychle a odevzdaně, je potře-
ba si podzim ještě pořádně užít. Proto vás 
všechny zveme na kopec na prozářený, pod-
zimní KUKU festival! Začínáme v sobotu 
12. října od 14:00 hodin na louce u jurty. 
Přijďte pochytat poslední sluneční paprsky 
roku a nasát sílu z kořenů. Tradiční bene-
fiční festival, tentokrát na téma „Zezemě“, 
je připraven pro celé rodiny, kdy si každý 
přijde na své.

Hned ze začátku můžete se svými dětmi 
zhlédnout divadlo ToTem a jejich předsta-
vení Dcery Matky Země. Uvidíte loutkovou 
hru na motivy indiánských mýtů daleké 

a dávné Ameriky. Dozvíte se, jak se z lovců 
stali zemědělci. Setkáte se s indiány, kte-
ří objevili tajemství tří dcer Matky Země. 
Fazole, Kukuřice a Dýně. Hra je pro děti 
i dospělé, vegetariány i masožravce, indiány 
i bělochy.

Po představení to ještě roztočíme v díl-
ně pro děti. Dále přijede Chris Coleman 
– muzikant s akustickou kytarou. Pro jeho 
tvorbu je charakteristická jemná melodická 
vlna s indie-folkovým nádechem a jazzový-
mi prvky. Následně večer opanuje dynamic-

Hudební seskupení BEZESTOPY, host letošního KUKU festivalu / foto: Martin Veverka

ké hudební seskupení BEZESTOPY a jejich 
grunge, folk, občas i punk a vůbec vše, co 
se jim líbí a zlíbí. Jako vždy nebudou chy-
bět hravá zákoutí pro malé i velké planá 
tajemství a dobrodružství. Potěší vás domá-
cí občerstvení a jediná basa piva. Nakoupit 
bude možné ve stáncích plných krásných 
věcí. A navíc nás uklidní únosná trocha 
smysluplné práce. Možná totiž vykopeme, 
či zakopeme poklad.

Takže v sobotu po obědě vystoupejte 
nahoru. Těšíme se na vás!

Brodačské meandry na řece Svratce, cíl zářijového výletu turistů

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Za cíl našeho výletu jsme tentokráte zvoli-
li nedalekou přírodní památku – Brodačské 
meandry – jedná se o poslední přírodní nere-
gulovaný úsek řeky Svratky před soutokem 
s Dyjí, která několikrát mění směr o 180 stup-
ňů a vytváří zde kouzelná přírodní zákoutí. 
Vyrazili jsme z Uherčic (známých mimo jiné 
kostelem sv. Jana Křtitele) a pokračovali slu-
nečným, leč chladným ránem k cíli naší cesty. 
Při té příležitosti jsme se kochali nádherný-
mi výhledy na řeku. Posléze jsme dorazili do 
Velkých Němčic, kde jsme si prohlédli místní 
památky, jako faru nebo bývalý mlýn. Odtud 
již nebylo daleko do Nosislavi její přírodní 
památky – Nosislavská zátočina – odkud jsme 
pokračovali Knížecím lesem do Židlochovic, 
kde jsme se připojili k účastníkům Burčáko-
vých slavností.                       Krása brodačských meandrů / foto: P. Válek
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Robátko oslavilo desáté narozeniny

Markéta Vašíčková
MC Robátko

Když jsem jako dítě chodila do Zuš-
ky, Robátko bylo teprve na začátku svého 
formování. Dostalo jako místo působení 
Robertovu vilu a já měla možnost podílet 
se s ostatními dětmi na vytvoření rozcestní-
ku v budově. Mezi tehdejšími organizacemi 
bylo na rozcestníku i Robátko. 

Ano, letos je to deset let co bylo Robátko 
založeno. Vystřídalo se v něm spoustu dětí 
a nespočet příběhů. Myslím, že každý stejně 
jako já, má příběh o tom, jak se s Robátkem 
poznal. 

Na začátku září Robátko slavilo naroze-
niny. Přišla sobota, přípravy vrcholí. Ale 

poslední rozhodující slovo má vždy počasí. 
A tak se stalo, že pršelo. S lektorkami jsme 
se začali bát, že akce bude kvůli nepřízni 
počasí propadák.

Situace byla ovšem zcela jiná. Teď zpětně, 
když můžu hodnotit akci, vnímám déšť jako 
ten největší dárek pro Robátko. A proč? 

Je skvělé vědět kolika lidem na Robátku 
opravdu záleží a dorazili. Je krásné vidět 
spokojené rodiče a děti, smějící se na při-
pravené akci. Je dobře, že se sešlo tolik lidí, 
kteří měli radost, že se potkali a mají si co 
říct. A tím největším dárkem, které Robát-
ko mohlo dostat jsme MY. MY, kteří jsme 
dorazili. MY, kteří jsme vytvořili tuto jedi-
nečnou atmosféru. MY všichni, kteří do 
Robátka chodíme na programy, a všichni ti 
lidé, kteří se o Robátko starají. 

Všem těmto lidem patří mé veliké podě-
kování a uznání. Protože bez těchto lidí, bez 
těch všech příběhů by žádné Robátko neby-
lo a ani být nemohlo. 

Děkuji všem, kteří se o Robátko starají 
a navštěvují. Jen tak se můžeme posunout 
zas o kousek dál.

Proto Ti Robátko přeji, měj stále kolem 
sebe tyto skvělé lidi, kteří Tě mají rádi, a nav-
štíví Tě kdykoliv mají možnost.

Turistická akce Akátové okruhy aneb krajinou Výhonu k výročí rozhledny

Ing. Petr Vachút
Klub českých turistů

Dne 7. září 2019 jsem se zúčastnil jedné 
zajímavé turistické akce ve městě Židlo-
chovice. Abych pravdu řekl, věděl jsem o ní 
poměrně dlouhou dobu, neboť s městským 
informačním centrem jsem spolupracoval 
na přípravě turistické vizitky pro tuto akci, 
když jsem byl jimi požádán o pomoc. Vizit-
ka se zdařila, a tak jsem byl pozván na  akci,  
která byla uspořádána k desetiletému výro-
čí otevření Akátové rozhledny na Výhonu. 

Počasí v ten den se zrovna nevyvedlo. 
Celý týden vládla slunečná pohoda, ale 
v sobotu se spustila stavidla nebeská. Sám 
jsem zvažoval, jestli tam jít. Nakonec jsem 
se rozhodl a vyrazil s deštníkem v ruce. Po 
příjezdu do Židlochovic jsem se zoriento-
val a došel na místo startu za místní zvoni-

cí, kde v Židlochovicích pořádají kulturní 
akce. Byl jsem zvědavý, jak to dělají jinde 
a nejsou to zrovna organizovaní turisté 
v KČT. Překvapilo mě množství ochotných 
lidí, kteří se podíleli na pořádání akce i přes 
nepřízeň počasí. Byl jsem poslán do stánku 
infocentra, kde jsem obdržel veškeré infor-
mace, výborný chléb se škvarkovou poma-
zánkou, svatební koláčky, startovní glejt 
a hurá k rozhledně. 

Turista si mohl vybrat z několika okru-
hů. Na nejdelším, vedoucím přes otevřené 
vinné sklepy v Nosislavi, obdržel účastník 
padesátikorunový kupón na burčák či víno 
ve sklepích. Zvolil jsem ten nejkratší, nejen 
pro mé nohy, ale i pro počasí. Cesta byla 
blátivá, a tak se boty  brzo nelišily od barvy 
půdy. U rozhledny v přístřešku nás čekala 
děvčata s razítkem a další sladké občerstve-
ní. Výhled se omezil na nejbližší okolí, a tak 
nás nic  nelákalo se zde více zdržovat. 

A tak jsme spěchali do cíle, kde na pódiu 
i v tomto nepříznivém počasí vyhrávala 
kapela. 

Po obdržení pamětního listu a turistické 
vizitky, za kterou se sem v tomto nepříz-
nivém počasí sjeli turisté až z Chomutova, 
Trutnova, Pardubic, Čáslavi, Prahy a dal-
ších měst, přišlo na řadu občerstvení. K dis-
pozici byla teplá gulášová polévka, která 
přišla k duhu, nebo opékané prasátko. Na 
pití, kromě kofoly, pivo a burčák. To jsme 
již zasedli pod velký stanový přístřešek, kde 
bylo příjemně a s turisty vizitkáři jsme si 
vyměňovali zkušenosti z trasy i z toho, jak 
kdo sem v tom počasí dorazil. 

Mezitím se počasí trochu umoudřilo 
a přestávalo pršet, a tak dorazili i místní, jen 
tak na pokec a za kulturou. 

Měl jsem možnost mluvit s pořadateli 
a viděl jsem, že i nepřízeň počasí jim neu-
brala chuť do života a do pořádání podob-
ných akcí. Když jsem se tak díval kolem 
sebe, musel jsem obdivovat lidi, kteří i když 
mají kolem sebe krajinu chudou na přírodní 
krásy, jedinou dominantou je právě kopec 
Výhon, dokážou na něm najít tolik krás, že 
se vyplatí dojet do Židlochovic i několikrát 
a pořádně si to v klidu prohlédnout. 

A hlavně, když přijedete, zastavte se 
v informačním centru, kde vám rádi ve 
všem poradí. A co na závěr si přát? Aby měli 
hodně sil, dlouho jim to vydrželo a příště 
lepší počasí. A my bychom si měli vzít 
z nich příklad a nejen naříkat jak to nejde, 
ale koukat, aby to šlo.

Zdrávi došli

(redakčně kráceno)

Přání turistů k narozeninám rozhledny / foto: L. Betášová
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Proč máme letos v Židlochovicích tak 
často vypnutý proud a kam směřovat 
dotazy ohledně důvodu a délky odstávky? 
Ptáme se Vladimíra Hanka z Odboru inves-
tic a místního hospodářství.

Hlavní příčinou je skutečnost, že na rok 
2019 vychází pravidelný čtyřletý cyklus cel-
kové kontroly na linkách vysokého napětí 
(VN), které vedou přes Židlochovice a jeho 
blízké okolí.

K těmto kontrolám se pak v naší obci 
přidaly i probíhající investiční záměry spo-
lečnosti E.ON na nově budovaných (rekon-
struovaných) trafostanicích, elektrifikace 
vlakové trati Židlochovice – Hrušovany 
u Brna a s tím spojená řešení kolizních míst 
mezi elektrifikací a vedením vysokého napě-
tí. V neposlední řadě se pak musíme ještě 

Zeptali jsme se: Časté výpadky elektrického proudu

rubriku připravuje
Milena Moudrá

„Společnost E.ON Distribuce a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie“,  zní  hlášení městského rozhlasu. Jen za poslední měsíc  
slyšeli občané toto hlášení  devětkrát  a odstávka se týkala dvaceti sedmi oblastí. 

zmínit o vypínání dodávek elektrické energie 
dne 17. září a 19. září, které bylo způsobeno 
průjezdem nadměrného nákladu přes naše 
město.

Dle společnosti E.ON již brzy budou 
dokončeny veškeré prohlídky na linkách VN, 
které vedou přes naše území a situace se tak 
zlepší.

inzerce

-

-

-

-

-

-

-

-

Nefunguje vám elektřina?
Nejprve zkontrolujte, zda se tato situace týká pouze vaší domácnosti (vašeho odběr-

ného místa) nebo i okolních bytů/domů.

A.) Přerušení dodávky se týká pouze vašeho odběrného místa
Zkontrolujte hlavní jistič. Procvakejte s ním několikrát tam a zpět, nechte ho v polo-

ze zapnuto. Pokud dodávka stále nefunguje, zkontrolujte, zda jste nezapomněli uhradit 
nějakou platbu. Pokud jsou vaše platby v pořádku uhrazeny, obraťte se na poruchovou 

linku distributora: E.ON elektřina 800 22 55 77
Pracovníkům Poruchové služby sdělte: jméno a příjmení ohlašovatele; jméno a příjme-

ní zákazníka; adresu nebo podrobný popis místa, kde došlo k poruše (obec, ulice, č. p. ); 
specifikaci poruchy, co vám nefunguje; telefonní kontakt

Pokud Vaše platby nejsou v pořádku uhrazeny nebo máte v platbách nesrovnalosti, 
obraťte se na zpoplatněnou linku 840 111 222 (PO–PÁ 7:00–16:00 hodin) 

B.) Přerušení dodávky se netýká pouze vašeho odběrného místa
V tomto případě se nejspíše jedná o plánovanou práci nebo poruchu. Podrobnosti 
o obnovení dodávky můžete získat opět na lince E.ON elektřina 800 22 55 77  
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Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Ekoblog aneb Nezávislost na autě je fajn      

Proč nemáte auto?
Ani nevím. :-) Nějak nám to zatím 

nepřijde jako nutnost. Já nemám ani 
řidičák, vyrostla jsem a žila ve velkých 
městech s dobře fungující dopravou, kde 
naopak jezdit autem v zácpách mi přijde 
jako nesmysl. Až po narození dětí jsme 
se přestěhovali na venkov, ale je tu dobré 
dopravní spojení a zatím nemáme potřebu 
auto pořizovat. Manžel je rád, že nemusí 
řídit, pochází z USA, kde se bez auta člo-
věk neobejde, tady je spokojenější. :-)

Vnímáte to jako samozřejmost nebo 
komplikaci? Staví to před vás nějaké pře-
kážky?

Pro nás je to samozřejmost, auto jsme 
nikdy neměli. Ale překážky to samozřej-
mě přináší. Nebudu tvrdit, že se nemusí-
me vzdát některých věcí, upravit životní 
styl apod. Výlety, nákupy, dojíždění… To 
všechno se musí naplánovat tak, aby to 
šlo bez auta. Někdy to znamená jít dlouho 
pěšky, několikrát přestupovat nebo prostě 
vůbec nejet na místo, kam by bylo moc 
komplikované dojet bez auta.

Jak to působí na vaše okolí? Setkáváte 
se s nějakými reakcemi?

Ani moc ne, pokud se někdo o tom zmí-
ní, tak většinou s poznámkou, že by to bez 
auta sám nezvládl.

To je i můj případ. Mně připadá nezá-
vislost na autě moc fajn, ale po půl roce, 
kdy jsme zkoušeli fungovat bez auta, se 
mi to začalo zdát už hodně kompliko-
vané. Často jsme si auto půjčovali a já 
jsem měla pocit, že s tím pořád někoho 
obtěžuju. Říkáte si někdy, že by bylo lep-
ší auto mít?

Samozřejmě, že si to někdy říkám. Tře-
ba když jsem rodila děti. :-) Nebo když se 
stěhujeme. Ale sama jsi to zformulovala 
v otázce – nezávislost na autě je v něčem 
fajn. Auto vnímám jako další věc, o kterou 
se musím starat, opravovat, platit pojiš-
tění, benzín, parkování, a když už člověk 
auto má, tak jej používá i v případech, 
kdy by úplně nemusel. Pokud bych auto 
nutně potřebovala, existuje dnes již dost 
alternativ, např. carpooling (nebo také car-
sharing, česky sdílená jízda, kdy řidič za 
poplatek nebo na oplátku nabídne místo 
v autě někomu dalšímu, pozn. SZ). Ve vel-
kých městech jsme používali taxíky. Auto 
si moc často nepůjčujeme, letos jsme jed-

nou potřebovali odvézt v noci na autobus 
na letiště, jinou situaci si nevybavuji. Váž-
ně bych zvažovala koupi auta v případě, 
kdybychom se chtěli s rodinou přestěho-
vat na odlehlejší místo, popř. kdybych auto 
potřebovala k dojíždění za prací. 

Několik let jste žili v Nosislavi. Jak jste 
se tedy bez auta přestěhovali?

Najali jsme si stěhovací firmu.

Michaelova rodina žije v Americe. Jak 
často za nimi létáte? Jezdíte na dovole-
nou i někam jinam?

Od mé první návštěvy v roce 2012 jsme 
tam letos letěli poprvé všichni spolu, jed-
nou tam letěl manžel sám. Před dvěma 
lety jsme byli na dovolené na Krétě. Jinak 
nikam moc nejezdíme, ale pokud ano, 
tak většinou vlakem nebo autobusem po 
ČR. Létání s malými dětmi rozhodně není 
moje oblíbená aktivita. :-)

Je pro vás nepoužívání auta alespoň 
částečně kompenzací ekologické stopy, 
kterou lety letadlem ve vašem životě 
vytvářejí?

Takhle jsem to nikdy nevnímala. Kdysi 
jsem zkoumala, jak bych se do USA mohla 
dostat po moři, bohužel je to dnes skoro 
nemožné. :-) Moře a lodě miluji, určitě 
by se mi líbilo víc se tam plavit než letět. 
Obecně mám ráda pomalé cestování, 
a proto mi ani letadla ani auta moc nese-
dí. Ale někdy to bez toho nejde, a pak se 
musím rozhodnout, čemu dám přednost. 
Manželovu rodinu jsem sedm let nevidě-
la, chtěla jsem, aby děti poznaly prarodiče, 
proto jsem se rozhodla pro letadlo.

Jezdíte na kole?
Momentálně ne. 

Michaela a Michael Hallovi žijí v Židlochovicích druhý rok a mají dvě malé dcery. S Michaelou jsem si povídala o tom, jaké to je žít 
bez auta, o pomalém cestování a o chůzi v každodenním shonu. Asi po přečtení neprodáte auto a nevydáte se cestou asketismu, ale 
snad vás jejich příběh inspiruje k tomu občas cestu autem vynechat a vybrat si nějaký pomalejší způsob dopravy.

Když už člověk auto má, tak 
jej používá i v případech, kdy 

by úplně nemusel.

ilustrace: A. Hanzlová

Vaše starší dcera chodila do školky do 
jurty. Většina rodičů vozí děti do Výhon-
ku autem, často i proto, že jsou z jiných 
obcí. Ale i rodiny ze Židlochovic auta 
používají. Pro vás znamená docházka do 
Výhonku skoro každodenní pěší cestu 
přes celé Židlochovice, a to ještě dvakrát. 
Nevadí vám to? 

Nevadí, už jsme si zvykli :-). Nejsem 
moc sportovní typ, beru to jako pohybo-
vou aktivitu, za kterou jsem vděčná. Horší 
je to, když prší, nebo je zima, když je hezky, 
tak je to super procházka. V každodenním 
shonu je pro mě chůze výzva ke zpomale-
ní, a taky mi např. pomáhá napojit se opět 
na dceru, když ji odpoledne vyzvedávám.  
Jak to vnímá ona po celodenním řádění ve 
školce, nevím. :-) Někdy vypadá, že by se 
raději svezla, ale nestěžuje si. Celou cestu 
si povídáme a uteče nám to jako voda.

 Michael a Michaela s dcerami 
/ foto: soukromý archiv
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Firma Motlíček, s.r.o. se zabývá instala-
cemi elektronických systémů, které slouží 
k zabezpečení a ochraně soukromých bytů 
a rodinných domů nebo komerčních a prů-
myslových objektů a hal, včetně ochrany 
venkovních prostor. 

Další specializací firmy jsou docházkové 
a přístupové systémy do objektů a kamerové 
systémy, které tvoří až 80 %  činnosti firmy 
Motlíček, s.r.o.

Působnost firmy lze najít u větších prů-
myslových celků, velkých skladových areálů 
a hal např. v blízkých Pohořelicích a Brně, 
ale i v Praze, přičemž 70 % tvoří zajištění 
průmyslových objektů firem a  30 % soukro-
mých domů a bytů.

Podnikat začal Radovan Motlíček, majitel 
firmy, v roce 2001. Zkušenosti a vzdělává-
ní v oboru však získával postupně.  Montáž 
elektronického ovládání závor a návěsti-
del, tehdy ještě u  Československých drah, 
mu bylo dobrým startovacím můstkem pro 
budoucí  soukromé podnikání, přestože se 
současným oborem to nemělo téměř nic 
společného, avšak princip byl podobný.

“Dráhy po revoluci snižovaly stavy a první, 
kdo šli, jsme byli my mladí.  Bylo to vlastně 
štěstí, protože díky tomu jsem se dostal do fir-
my, která se zabývala elektronickým zabezpe-
čením bankovních domů,“ říká majitel firmy 
Radovan Motlíček.

Šlo o zcela novou profesi, kterou s sebou  
přinesl rozvoj bankovnictví v letech  po revo-
luci. 

“Vznikala jedna banka za druhou a s tím 
rostla poptávka po zabezpečení budov. Bylo  
relativně málo konkurenčních firem, trh byl 
poměrně separovaný, takže získat zakázky 
bylo vcelku jednoduché a práce bylo opravdu 
hodně. Pro společnost jsem pracoval v letech 
1993–2001, bylo to osm let získávání cenných 
zkušeností a nových vědomostí, které mě posu-
nuly k pozdějšímu podnikání.“

Požadavky na ochranu soukromých objek-
tů byly i vzhledem k poměrně vysoké ceně 
v této době ještě minimální, teprve až po 
zlevnění systemů nastal rozvoj také v tom-
to sektoru. To už Radovan Motlíček dospěl 
k rozhodnutí založit si vlastní podnikání.

“Postupně v oboru nastal velký rozvoj a zdo-
konalování techniky, dnes už  jsou novostavby 
rodinných domů  z 95 % zabezpečené. Systémy 
jsou vysoce kvalitní, nepodléhající falešným 
poplachům a lze je pořídit za velmi příznivou 
cenu. Jejich montáž je jednoduchá a časově 
nenáročná, pokud se na zabezpečovací system 
pamatuje už ve stádiu projektování stavby.“

rubriku připravuje
redakce

 CENOVÝ  VÝVOJ
Zatímco v počátcích přišlo zabezpeče-

ní domu na 60 tisíc korun , dnes lze dům 
kvalitně zajistit už za 25 tisíc vč. DPH, a to 
i s napojením na hlídací agenturu, dalšími 
různými aplikacemi do mobilního telefonu  
vč. volání majiteli při narušení objektu

 “Všechno jde vzájemně provázat a vytvořit 
téměř inteligentní dům, včetně nastavení spí-
nání světel, ovládání garážových vrat, spínání 
topení , hlídání různých stavů teplot, zaplave-
ní sklepa a ochrany před požárem. Zabezpe-
čení domu s sebou přináší také určité benefity 
při pojištění nemovitosti.“

Pracovní doba pro Radovana Motlíčka 
vlastně neexistuje. První telefonáty vyřizuje  
kolem sedmé ráno a poslední v deset večer. 

“Jde o firemní klientelu, kdy  nejvíc hovorů 
je právě při nástupu do zaměstnání a druhá 
vlna přichází večer, když se objekty uzamy-
kají. Převážně jde o banální uživatelské chy-
by, které jsem schopen odstranit po telefonu. 
Vyskytují se samozřejmě i větší problémy, ale 
většina systémů umožňuje vzdálenou správu, 
tzn. že jsem schopen je vyřešit přes internet a 
následně osobním servisním zásahem.”

 
CERTIFIKÁT KVALITY

Firma Motlíček s.r.o. – zabezpečovací sys-
témy  pracuje na klíč. Pro montáž používá  
profesionální komponenty  výhradně od 
specializovaných dodavatelů. Výrobci bez-
pečnostních systémů důsledně dbají na kva-
litu montážních firem. Zajišťují pro ně škole-
ní a následně vydávají certifikáty s dvouletou 
platností. 

“Certifikát  musím obnovovat, jinak nemám 
oprávnění systémy instalovat. Dlouhodobě 

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.

Služby a obchody ve městě: Radovan Motlíček – Zabezpečovací systémy

Montáž venkovní kamery pro MP Židlochovice na ul. Komenského / foto: archiv firmy

Firma:       Motlíček s.r.o.
              Zabezpečovací 
              systémy

Telefon:     +420 605 536 105
  
Webové stránky:  www.motlicek.cz

E-mail:  info@motlicek.cz 

spolupracuji s výrobcem, který si dokonce 
kvalitu montáže u zákazníka ověřuje a při 
špatné montáži mi mohou dokonce certifikát 
i odebrat.”  

Existence a platnost certifikátu lze dohle-
dat podle identifikačního čísla firmy na 
internetu.

A rada na závěr?
Uvažujete-li o stavbě objektu, myslete na 

jeho zabezpečení už při přípravě projektu. 
Pro dnešní elektroinstalační firmy je to zcela 
běžná a triviální záležitost.  Majitelé starších 
budov by si zase měli objednat montáž zabez-
pečení dříve, něž je navštíví zloději. Je mno-
ho případů vykradení domů, kdy si majitel 
nechá dům zabezpečit až následně. Ochranu 
sice získá, ale pocitu ohrožení se v již napa-
deném objektu dlouho zbavuje.  Přitom cena 
zabezpečení činí cenu běžné televize. Oběto-
vat tuto sumu za to určitě stojí.



12 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Tradiční židlochovické hody, tentokrát z pohledu pořadatele Oldy Kahouna

připravila
Milena Moudrá

O hodech už toho bylo napsáno hodně. 
Věnovali jsme se duchovnímu významu 
hodů, vyzpovídali jsme hlavního stárka, 
hovořili jsme o babských hodech, hodně 
bylo napsáno i o krojích. 

Tentokrát se na hody podíváme očima 
pořadatele.  Hovořit budeme s Ing. Oldři-
chem Kahounem, pro všechny místní 
„s Oldou“, současným starostou T.J. Sokol 
Židlochovice.

Kam až sahá pořadatelství hodů pod hla-
vičkou Sokola?

K odpovědi na tuto otázku nejsem úplně 
nejpovolanější. Co vím z doslechu, tak teh-
dejší Sokol pořádal hody už někdy od 70. let 
minulého století, tehdy se jich prý účastnilo 
dva až tři tisíce lidí.

Jak se v průběhu let hody měnily, probí-
haly vždy na náměstí?

Já si pamatuji hody až někdy od poloviny 
devadesátých let a v té době se několikrát 
konaly na fotbalovém stadionu. Od konce 
devadesátých let se již konaly výhradně na 
náměstí.

Jak dlouho se Ty sám aktivně podílíš na 
organizaci?

Od roku 1999. Od tohoto roku pořádá 
Sokol Židlochovice hody bez přerušení až 
do současnosti. Tehdy jsem byl jen „řadový 
pěšák“ a nemusel jsem ještě nic organizačně 
zajišťovat.

Hody roku 1999 si však pamatuji poměrně 
detailně.  Hrál jsem tenkrát s kapelou Blučiňá-
ci  a za stárky byli moji vrstevníci, kamarádi. 
Tehdy mi bylo líto, že jsem nešel za opravdo-
vého stárka, a tak jsem v euforii po hodech 
slíbil, že v roce 2000 půjdu. A jelikož jsem za 

tehdy pětiletou muzikantskou „kariéru“ měl 
dosti bohaté hodové zkušenosti, tak jsem kývl 
rovnou i na hlavního stárka. Bylo to poprvé 
a naposledy, kdy jsem stárkoval… A mimo-
chodem, tam jsem se dal dohromady se svojí 
dnešní manželkou. Ono takových párů, které 
se takhle potkaly na hodech, je v Židlochovi-
cích docela dost.

Dalo by se říct, že hody dělají stárci, velká 
zátěž leží právě na nich. V čem spočívá orga-
nizační podpora Sokola?

Prostě se to musí všechno zajistit. Sehnat 
kapely, zajistit podium, oplocení, občerstvení. 
Celé to sladit se stárky, se zástupci města, pa-
nem farářem. Je toho poměrně dost.

Při pořádání hodů máme velkou podporu 
města, úklid vždy perfektně zajistí pan Šva-
říček. Dnes už bych si ani nechtěl představit, 
že nedělní úklid bude sokol provádět brigád-

nicky se svými členy, jak to bylo dříve. Člen-
stvo nese organizační tíhu během všech tří 
hodových dnů, najdete je všude, u pokladen, 
při stavění máje, stánků i plotů – je toho mno-
ho, co musí pokrýt vlastními silami. Velkou 
pomocí je také Karlova pekárna. Koláčů, co se 
během hodů rozdá, je nepočítaně. 

Samozřejmě největší podíl na průběhu 
hodů nesou stárci, to je pravda. A já bych jim 
touto cestou rád poděkoval, stejně jako všem 
dalším, co nám pomáhají.

Jak probíhá komunikace  se stárky, kteří 
nejsou vždy výhradně sokolové, městem, 
které je spolupořadatelem a organizační 
složkou Sokola ?

S městem je spolupráce již poměrně vyladě-
ná. Tím, že jsou na obou stranách do organi-
zace každý rok zapojeni stejní lidé, tak to běží 
hladce. Stárci se mění, takže je vždy potřeba je 
do organizačních tajů lehce zasvětit. Naštěstí 
v posledních letech jsme měli štěstí na výbor-
né party i schopné lídry (hlavní pár). To pak je 
radost spolupracovat.

Co je pro pořádajícího nejtěžší, nej-
složitější?

Nejsložitější asi je, když nevyjde počasí. 
Pamatuji si pár let zpátky situaci, kdy v době 
nedělního průvodu začalo intenzivně pršet. 
Stárci čekali v sokolovně, pan starosta vyčká-
val na radnici. Visel jsem na telefonu, volal, 
sledoval meteoradar. Za hodinu naštěstí pršet 
přestalo, tak jsem nechal v rozhlase vyhlásit, že 
se posouvá začátek průvodu a celé to dopadlo 
nakonec dobře.Tehdy jsem si řekl, že s poča-
sím neuděláme nic a že nemá cenu se z toho 
dopředu stresovat. A od té doby si každoročně 
hody užívám již od fáze příprav až do úplného 
konce. Až nám na hody někdy pořádně zaprší, 
tak se prostě v daný okamžik budeme muset 
rozhodnout, co udělat. 

Sobotní zvaní, starosta Sokola Olda Kahoun při tanci se stárkou / foto: P. Ustohal

Stárci v ještě v civilu při povolování hodů / foto: M. Moudrá



13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu

Mgr. Pawel Cebula
farář

Tato věta z evangelia je často vykládána 
tak, že člověk má žít v naprosté chudobě. 
Jenže tak tomu není. 

Bůh po nás nežádá chudobu za každou 
cenu. Navíc je otázkou, co je možné v naší 
společnosti vlastně vnímat jako chudobu. 

To, že nejedeme na zahraniční dovolenou? 
To, že nemáme auto? To, že nemáme velkou 
televizi? Jenže o to tady vlastně vůbec nejde. 

Hlavní poselství této věty je v něčem 
jiném. Jde totiž o to, koho milujeme a komu 
projevujeme svou oddanost. Zdali Bohu 
nebo mamonu. A Bůh i mamon mohou mít 
mnoho podob. 

Boha můžeme potkat v kostele, v rozjímá-
ní, ale také v lidech, které potkáváme nebo 

ve světě, o který musíme pečovat. Člověk 
může být bohatý a přitom nesloužit mamo-
nu. Ale také být chudý a mamonem posedlý. 
Záleží jen na tom, co je pro nás důležitější. 
Zdali peníze a majetek, nebo bližní, ve kte-
rých k nám Bůh přichází. 

Myslete na to, až budete v neděli volit mezi 
tím, jestli se raději potkat se svými bližními 
nebo vyřizovat pracovní maily. Bůh není 
nikdy daleko a vždy máte možnost volby.

Nebude to úplně jednoduché, protože třeba 
přestěhování kapely, stánků s občerstvením 
z náměstí do Sokolovny se dá reálně stihnout 
tak za 2 hodiny. A to je pak ke zvážení, jestli se 
do toho vůbec pouštět.

Která část hodů je pro Tebe osobně nej-
hezčí?

Já mám nejradši nedělní hodové odpoled-
ne. To už víme, jak to celé dopadlo, a tak to 
ze mě vždycky "spadne". Když vyjde počasí 
v neděli na náměstí, tam mám rád posezení 
pod stromy, sluníčko, dobrou muziku. To už 
si užívám naplno. A pak to završím večerním 
koupáním v řece.

Můžu potvrdit, koupání v řece je nádher-
nou tečkou za celým hodovým víkendem. 
Zaznamenávám stále početnější skupinu 
diváků, čekající na tuto už neoficiální část 
programu.  Jak to vzniklo? 

Letos to bylo už potřetí a stává se z toho 
taková pěkná tradice.  Počátek všeho je vlast-
ně už v roce 2016, tehdy nám přicházelo na 
zábavu v sobotu poměrně dost lidí a já jsem 
v euforii prohlásil, že jestli jich bude tisíc (co 

se podílím na organizaci hodů, nikdy tolik 
návštěvníků nebylo), tak se klidně půjdu 
vykoupat do Svratky. Nakonec jich však bylo 
jen 994, do vody jsem nešel. Spoustě lidem  
tenkrát bylo líto, že mě neuvidí plavat. 

Další rok jsme tu tisícovku pokořili, tak už 
jsem do Svratky musel.  Jsem rád, že do sáz-
ky se připojil  i starosta  města a pravidelně se 
mnou a se stárky absolvuje večerní koupání.

...Mimochodem, je to skvělý zážitek, dopo-
ručuji. 

Jaký je Tvůj pohled na hodovou – resp. 
folklorní tradici v Židlochovicích..

Tak to je zajímavé téma. Pociťuji, že do pro-
středí města hody moc nezapadají. Přece jen 
je mám spojeny s venkovem. Představte si 
stárky, jak chodí po sídlišti zvát na hody. Je to 
takové zvláštní. Na druhou stranu hody jsou 
pěkná tradice. Asi se nám nikdy nepodaří, že 
to tu bude jako někde na Podluží, kde hody 
mají pevný řád i dlouhou historii, účastní se 
jich davy krojovaných místních i přespolních. 
Nicméně bych byl rád, kdyby se naše hody 
tímto směrem nepatrně posouvaly. Určitý 
progres zde už vnímám. 

Poslední tři roky stárci začali poměrně 
intenzivně naléhat, aby na sobotní zábavě 
hrála klasická dechovka, že to k hodům patří. 
Já jim to nerozporuji, nicméně nejsem úplně 
objektivní, proto rozhodnutí dělá každoročně 
celý výbor jednoty (aby se to názorově trošku 
rozmělnilo). A protože kapely musíte objed-
návat už rok dopředu (mimochodem nám pro 
rok 2020 vypadla tradiční kapela Lácaranka, 
někdo si ji objednal na náš hodový termín 
s dvouletým předstihem), tak už jsme téma 
hodů 2020 na výborové schůzi probírali. 

Hlasování bylo hodně těsné. Ale dopadlo to 
tak, že v sobotu bude na hodech hrát v roce 
2020 dechovka. Stárky i některé návštěvníky 
to snad potěší. Věřím, že ostatní to pochopí 
a přijdou i tak. Nebo alespoň na páteční zába-
vu, která bude mít stejnou podobu jako letos.

Objevují se první vlaštovky židlocho-
vických krojů. První předvedly ženy na 
babských hodech a teď se ukázaly v párech 
i s mužskými.  Jak se Ti naše kroje líbí? 

Mě osobně se kroje líbí. Jsem rád za každé-
ho krojovaného na hodech a o to víc, když jde 
o kroj místní.

   farní řádky

Hodová mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže / foto: S. Sommerová
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připravuje Jan Urbánek
Zdroj: Zahrádkářský informátor 

CO S PŮDOU
Rýt či nerýt? Nebo stačí půdu jen povrcho-

vě překopat, abychom narušili přes léto usa-
zené soli?

Základem je vždy druh a kvalita půdy. Je-li 
půda těžká, slévaná, bezhumózní, pak je hlu-
boké rytí bezpodmínečně nutné.

Je-li půda lehčí písčitá a písčitohlinitá, do 
hloubky humózní a dobře strukturní, drob-
novitá, pak je rytí nejen zbytečné, ale dokonce 
škodlivé. Zvýší totiž oxidační procesy v půdě 
a dochází pak ke značnému ochuzování půdy 

o humus. Na tomto principu je založen i beo-
rebný systém v zemědělství.

Máme-li v úmyslu obnovit trávník, nebo pře-
měnit travnatou plochu v ornou půdu, pak je 
nezbytné rýt nebo orat na podzim. Vždy nechá-
me půdu hrubě zrytou nebo zoranou. Nikdy ji 
nevláčíme nebo neuhrabujeme. Snížili bychom 
přísun vzduchu, průsak cenné zimní vláhy.

HNOJENÍ
Hnojení na podzim je nutné a vhodné. Musí 

být však provedeno se skutečnou znalostí 
požadavku jednotlivých živin s ohledem na 
schopnost půdy živiny udržet přes zimu. 

Pro ovocné dřeviny, pokud nemáme analýzu 
půdy, listů a pupenů, nám může být vodítkem 
stav spodních a středních listů na jednoletých 
výhonech. Jsou-li výhony krátké, spodní a čás-
tečně i střední listy předčasně opadané, svědčí 
to o nedostatku všech živin, zvláště pak dusíku. 
Musíme ovšem správnou závlahou vyloučit 
účinek náhodného dlouhodobého následku 
sucha.

Dávky hnojení udržujeme na nejnutnější 
výši, raději dáme dávku o málo nižší než vyš-
ší. Zvýšeným přísunem dobře rozloženého 
humusu v kompostu zvětšíme sorpční schop-
nost půdy a tím si zajistíme udržení dodaných 
minerálních živin v ornici.

     Při dávkování na podzim nepřekročíme 
v čistých živinách 3–5 kg na 100 m2. Pro ovocné 

plodné stromy dáme na 100m2  9–15 kg Cere-
ritu.      

Tím obohatíme půdu  ještě stopovými prv-
ky manganem, bórem, molybdenem, zinkem 
a mědí. Pokud se vyskytla na listech stromů 
chloróza, je vhodné přidat do půdy na pod-
zim na 100 m2 0,5 kg zelené skalice. Nejlépe ji 
aplikujeme po rozpuštění ve vodě a zapravíme 
zálivkou na zoranou nebo okopanou půdu.

OCHRANA ROSTLIN
Všechen list a plody odstranit jsou-li 

nemocné nebo napadeny škůdci. To se týká 
i celých rostlin a kořenů zelenin a okrasných 
rostlin. Zjistit přítomnosti kořenových a naťo-
vých škůdců lze vytřepáním celých rostlin 
na čistý bílý papír ihned po vytržení rostlin 
i s kořeny z půdy. Podle nálezu lze pak řídit 
ochranu, případně jen volbu odlišného osev-
ního postupu, abychom nemuseli zbytečně 
používat jedovaté ochranné pesticidy.         

Zahrádkář na zahradě: Podzim

Správný zahrádkář je ten, který 
zůstává stále žákem. Kdo je žák, 

ten je i mlád a kdo je mlád, má vět-
ší radost ze života a kdo má radost 

ze života, tomu patří svět. 
J. Šikula

Je krásné snít a mít ideály, jsou-
li však příliš vysoko nad zemí, pak 

je nutné probudit se ze snění 
a ideály alespoň trochu pře-

měnit v realizovatelné. Zahrada 
potřebuje nejen dobré myšlenky, 
ale i aktivní skutky, jinak zůstane 
studánkou, ve které nepramení 

voda.  J. Šikula

Pranostiky: Říjen mačká hrozny

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

Říjen – jeden z nejbarevnějších měsíců 
roku. Přesto, že se jedná o první podzim-
ní měsíc a teploty počínají pomalu, ale jistě 
klesat, příroda se ještě nevzdává. V prvních 
říjnových dnech, od nepaměti zvaných babí 
léto, se teploty ustálí na příjemných 15–20 °C 
a v celé přírodě panuje zvláštní klid a poho-
da. Zemědělci mají většinu úrody pod stře-
chou a na polích již vidíme převážně traktory 
zabezpečující podzimní orbu po obilovinách, 
silážování kukuřice, případně sklizeň bram-
bor. Ale ty v posledních letech z osevních 
plánů mizí, tak jako téměř zmizela cukrovka, 
nebo krmná řepa.  Na holých polích stále čas-
těji vidíme stáda srnčí zvěře, která jsou v té-
to době dominantní. Na dalších plochách se 
prostírají sady jabloní a v našem okolí přede-
vším vinice.  Ovšem práce z nich přechází do 
sklepů a skladů, kde se ovoce a hrozny zpra-
covávají, aby se proměnily v lahodný burčák 
a později v kvalitní vína z naší krásné jižní 
Moravy.

Velké starosti však letos mají lesníci a mys-
livci. Několikráte jsme v našem časopise 
vyzývali k vytvoření přírodních zákoutí pro 

rozmnožování hmyzu.  Bohužel všechno má 
svoje meze.  Nástup kůrovce v našich lesích 
vyvolal nejen kalamitu, ale přímo devasta-
ci přírody. V lesích se nejedná o jednotlivě 
napadené stromy, ale o plochy zahrnující 
téměř celé jehličnaté lesy. Za pouhý jediný 
rok se změnila tvář většiny Českomoravské 
vysočiny, Jeseníků, Beskyd a dalších zales-
něných oblastí. A nejde pouze o zničenou 
dřevní hmotu, ale související otevření kraji-
ny pro větry vysušující podloží a přenášející 
spraš z polí. Naše krásná krajina se tak mění 
na savany, které na mnoha místech ztrácí 
v letních měsících svou zelenou barvu, aby 
uvolnila plochu pro špinavou šeď spálených 
porostů, a s tím souvisejícímu nebezpečí 
požáru na rozsáhlých plochách.

Tento vývoj s sebou nese i další problémy.  
Říjen – měsíc pojmenovaný díky říji králů 
našich lesů – jelenů.  Lesní zátiší, která tato 
nádherná zvířata potřebují pro svůj odpoči-
nek, mizí tentokráte ne díky lidem, ale kvůli 
malinkatému brouku, který dokázal zničit 
naše lesy.  Buďme však k sobě upřímní.  Člo-
věk, ten ochránce přírody si v žádném případě 
nemůže přece nechat ujít své právo vyřádit se 
v lese. A že to dokáže dokonale, vidíme třeba 
v oboře za Jezeřany.  Přes viditelné označení 
celého území jako OBORA, přes řadu záka-

zových dopravních značek na komunikaci 
i krajích lesa, potkáváme po krajích vozovky 
odstavená vozidla s řadou nedisciplinova-
ných lidí, kteří pro svoji zábavu – sběr hub, 
porušují nejen právo dané zákonem, ale pře-
devším právo zvěře na svůj klid v období říje, 
páření a péče o nově narozenou zvěř.

A na závěr. Pokud si my, ti dříve narození, 
vzpomeneme na mládí a s tím spojené povin-
nosti třeba při sklizni brambor, zcela jistě ucí-
tíme nezaměnitelnou vůni spálené nati v ohni 
krásně upečených voňavých brambor.  Zkus-
me pro naše ratolesti připravit obdobný záži-
tek a společně opéci pár brambůrek na poli.  
(I když vám neumím poradit, kde najít v naší 
krajině tu potřebnou bramborovou nať.)

ŘÍJEN
Když se táhnou ptáci blíž k stavení, 

bude tuhá zima

Když v říjnu blýská, zima plíská

Pranostika podle dnů v kalendáři:

16. října                   
Svatý Havel češe poslední jablka                    

                 28. října      
Šimona a Judy – buď sníh nebo hrudy
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Vít Funk
redakce

Železniční doprava v Židlochovicích  – 1.část

Železniční doprava zažila svou genezi 
v době pronikání průmyslové revoluce do 
Evropy. V kolébce tohoto pokroku – Anglii 
– byla také uvedena do provozu první par-
ní lokomotiva roku 1804 a o dvacet jedna 
let později i první parostrojní železniční trať 
vedoucí ze Stocktonu do Darlingotnu (seve-
rovýchod Anglie). Již tehdy měla trať dnešní 
„normální rozchod“ 1435 mm. Vzhledem 
k mnohým výhodám tohoto způsobu přepra-
vy zboží (a později i osob) se začaly železnice 
stavět i v průmyslově nejvyspělejších částech 
Evropy, kam bezesporu patřily i České země 
v rámci Rakouské monarchie. 

ŽELEZNICE V ČESKÝCH ZEMÍCH
V Českých zemích je nejstarší dráhou 

Koněspřežná železnice Linz-České Budějovi-
ce z roku 1827, ovšem první parostrojní želez-
nice se týká přímo našeho okolí. Soukromá 
společnost Severní dráha císaře Ferdinanda 
provozovaná vídeňskými bankéři v čele se 
Salomonem Mayer Rothschildem uvedla do 
provozu 6. června 1839 trať Wien-Břeclav 

a o měsíc později byla připojena odbočka 
Břeclav-Brno, čímž se propojila obě průmys-
lová města Brno a Wien. Celá Severní dráha 
postupně propojovala Wien s Brnem, Olo-
moucí, Opavou a polskými městy: Bílsko-
Bělá, Wieliczka a Bochnia. Dnes po této trati 
vede v České republice tzv. „druhý železniční 
koridor“. 

MORAVIA A SATURN
Obyvatelé Židlochovic i celého okolí doslo-

va žili tímto technickým zázrakem, ať už šlo 
o pouhé zkušební jízdy lokomotivy „Moravia“ 
z Rajhradu do Brna či o slavnostní otevření 
celého úseku Wien-Brno 7. července roku 
1839. Zájem cestujících, jimž v prvních dnech 
a týdnech šlo o pouhé svezení tímto „ďábel-
ským“ strojem, byl tak veliký, že kanceláře 
společnosti dráhy, kde se prodávaly jízdenky, 
byly obleženy dnem i nocí. První vlak, tažený 
ověnčenou lokomotivou „Saturn“ projel celou 
144 km dlouhou trať Wien-Brno za pouhé 
čtyři a čtvrt hodiny, což byl tehdy při srov-
nání s rychlostí koňských povozů úctyhodný 
výkon. 

SEVERNÍ DRÁHA
Podle některých pramenů (článek pana 

Poslední osobní lokálka vyjela z místního nádraží v roce 1979. A letos v prosinci se železniční doprava do města opět vrací. Bez přestupu 
nás vlak zaveze až do Tišnova. Jak to bylo se železnicí v historii?

Josefa Jeřábka Kola znamenající svět) měla 
dokonce Severní dráha vést přímo přes Židlo-
chovice, konkrétně z Podivína do Hustopečí 
a odtud po bývalé silnici do Velkých Němčic, 
dále do Židlochovic a Rajhradu. Tehdy se 
ovšem údajně proti tomuto kroku vzedmula 
vlna odporu ze strany majitelů židlochovické-
ho a hustopečského panství, kteří se báli úbyt-
ku své půdy, kudy měla trať vést, a dále snížení 
výnosů z formanské (přepravní) činnosti. 
Z toho důvodu musel být projekt tratě Břec-
lav-Brno přepracován s odklonem vedoucím 
přes Vranovice, Žabčice a Hrušovany, jak jej 
známe dnes. 

Ať už se jedná o fámu či ne, faktem zůstává, 
že v počátcích provozu Severní dráhy zůstaly 
Židlochovice bez vlakového spojení, přičemž 
nejbližší vlakové nádraží se nacházelo v Raj-
hradě, kam také putovala pošta adresovaná 
židlochovickým obyvatelům. Obrat přišel 
roku 1872, kdy bylo postaveno nádraží ve 
vedlejších Hrušovanech u Brna. O rok později 
zde začaly zastavovat i rychlíky, jejichž vagony 
zpočátku nebyly průchozí, a proto musel prů-
vodčí za jízdy lézt do souprav bočními vchody 
po venkovní lávce, což bylo nejen v zimních 
měsících velmi nebezpečné.

                                                                             
                                            >>pokračování příště >>

Pohled do kalendáře města: 100 let židlochovické cihelny

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Turista, který se vydá po žluté značce na 
Výhon, nemůže na konci Palackého ulice 
přehlédnout rozsáhlou zelenou plochu buj-
ných křovin a u ní stojící povětřím ošlehaný 
vysoký komín. To je vše, co zbylo z kdysi pro-
sperujícího podniku.

Místnímu staviteli, Františku Hodačovi, 
který velmi správně odhadl poválečný sta-
vební růst, bylo povoleno 15. srpna 1919 zří-

dit strojní kruhovou cihelnu. Díky poptávce 
po stavebních materiálech se podnik zdárně 
rozvíjel. Aby získal potřebný kapitál pro dal-
ší rozvoj, byla firma přeměněna na akciovou 
společnost s ručením omezeným, jejíž akcie 
vlastnilo 13 majetných občanů Židlochovic.

TŘI MILIONY CIHEL
Kruhová cihelna vlastnila dva výkonné 

lisy na výrobu cihel a střešních tašek, kruho-
vá pec, z níž zbyl jen komín, měla 12 komor 
a byla vytápěna méně hodnotným palivem. 
Těžební stroj dodával kvalitní hlínu a tak 

dlouhé řady přístřešků sušárny byly plné 
schnoucích cihel čekajících na vypálení.

 V roce 1937 se vyrobilo přes 3 miliony 
kusů cihlářského zboží, které zákazníkům 
rozvážela čtyři nákladní auta.

MOTOKROS
Protektorátní poměry dolehly i na cihelnu. 

Výroba byla omezena, 70 dělníků bylo převe-
deno na práce důležité pro válečný průmysl 
a podnik upadal. Akcionáři prodali podnik 
stavební firmě z Brna.

V poválečných letech však provoz cihel-
ny nebyl obnoven na předválečné úrovni. 
Zespolečenštěním výrobních prostředků 
změnila cihelna několikrát svého správce, 
a když vlivem rozsáhlého sesuvu půdy v hli-
níku byla zničena těžební technika, byl pro-
voz v cihelně v šedesátých letech ukončen. 
Místní automotoklub Svazarmu pak využíval 
hliník jako motokrosovou dráhu, ale pro pří-
liš velký hluk byla i tato činnost záhy ukonče-
na. Jen opršelý nápis MOTOKROS na komí-
ně připomíná tuto již dávnou epizodu.

Dnes jsme svědky toho, jak si příroda bere 
zpět to, co jí patří a jen pomístní název Cihel-
na a snad několik domků v ulici Husově dnes 
připomínají dobu, kdy Židlochovice produ-
kovaly nejen cukr, ale i dobré cihly.Červenec  1973,  při tréninku motokrosu / foto: archiv města
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Březen 1941 – povodně na dnešní Tyršově ulici  / foto: T. Dratva

Tyršova ulice v červenci 2019 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy 
ROBERTS – Povolené ztráty, 
QUICK – Dáma na útěku, 
DEVERAUX – Dokonalá 
vražda, KEARSLEY – Bezna-
dějný osud

Psychologické romány
ULICKÁ – Případ Kukockij, 
DEMPSEY – Růže bílá, černý 
les, HANCOCK – Myslela 
jsem, že tě znám, KAWAGU-
ČI – Než vystydne káva

Historické romány
MASON – Zimní voják, 
JINDRA – Jed pro kralevice, 
BAUER – Tajemná alchy-
mistka

Romány českých a sloven-
ských autorů
ONDRIOVÁ – Vůně nebe, 
CIMICKÝ – Najdi si mne, 
HAKL – Umina verze, 
VIEWEGH – Mým vrstevní-
kům a jiné fejetony

Detektivní romány 
a thrillery
KLEVISOVÁ – Sněžný měsíc, 
FOLLETT – Klíč k Rebe-
ce, PETRI – Ďáblovo dílo, 
LAPENA – Nevítaný host, 
SIMONS - Skrýš

Fantasy a sci-fi romány
LIU – Problém tří těles, Tem-
ný les, LAWRENCE – Červe-
ná sestra 

Literatura faktu
HOMOLOVÁ – Máma 
milovala Gabčíka, MERTLÍK 
– V první v linii: armádní 
generál Petr Pavel

Humoristické romány
EARL – Kráva na stromě

Audioknihy
KUČÍKOVÁ – Italské dvoj-
hubky

Naučná literatura
STIXRUD – Dítě na vlast-
ní pohon, SVATOŠOVÁ 
– Neboj se vrátit domů, 
WALKER – Proč spíme, 
MACEK – 1989 očima 30 
slavných osobností

Gillian Hick: Veterinářka

Příjemné a pohodové čtení o začínající veterinářce, které vám přib-
líží její práci a život na irském venkově. Kniha potěší nejen milovníky 
zvířat.



Nové knihy

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
LANGE – Doprava nad 
zemí a pod zemí, TOGNE-
TTI – Nemocnice, ŽÁČEK 
– Krtek a malí pomocníci, 
POPPROVÁ – Lesní školka

Pohádky
DYNTEROVÁ – Vílí pohád-
ky, HOŇKOVÁ – Andělské 
pohádky ze starého mlýna, 
POSPÍŠILOVÁ – Rybářské 
pohádky

Pohádkové příběhy
SOURALOVÁ – Příběhy 
z trávy, STAVARIČ – Děv-
čátko s kosou, MACUROVÁ 
– Jak naučit Edu lítat?

Fantasy romány
KAABERBOL – Divočarka, 
DAHL – Karlík a velký skle-
něný výtah

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
HORA – Kočovníci severu, 
JOBLING – Max Helsing 
a třináctá kletba

Dívčí romány
TODD – Sestry Springovi, 
FLORES-SCOTT – Americký 
road trip

Komiksy
AARON – Star Wars, STE-
VENSON – Záleskautky, 
SCHREITER - Stínka

Naučná literatura
BERNER – Děti vaří celý rok, 
LUU – Moře a oceány, BAR-
TÍKOVÁ – Hmyzí hotel

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

17Volný časwww.zidlochovice.cz

KříŽidle Víta Funka

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  Věteřovská

Zařízení šířící informace města občanům
Lékař specializující se na dětské pacienty
Název města Zlín v době komunistické nadvlády
Řeka tekoucí přes Znojmo
Umělecký směr vzniklý v Itálii ve 13. století 
Známý brněnský hrad 
Typ trhů v Židlochovicích konající se několikrát ročně
Tradiční odrůda meruněk pěstovaných na Moravě
Označení druhu vína dle doby jeho sklizně
Člen rady města
Zkratka Regionálního turistického informačního centra 

TAJENKA: Příjmení významného rakouského barokního architekta, který navrhl židlochovický kostel 
Povýšení sv. Kříže. Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje. 

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

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.          _        

10.                  

11.                  

1. Zařízení šířící informace města občanům 
2. lékař specializující se na dětské pacienty 
3. Název města Zlín v době komunistické nadvlády 
4. Řeka tekoucí přes Znojmo 
5. Umělecký směr vzniknuvší v Itálii ve 13. století  
6. Známý brněnský hrad  
7. Typ trhů v Židlochovicích konající se několikrát ročně
8. Tradiční odrůda meruněk pěstovaných na Moravě
9. Označení druhu vína dle doby jeho sklizně
10. Člen rady města 
11. Zkratka Regionálního turistického informačního centra  

TAJENKA: Příjmení významného rakouského barokního architekta, který navrhl 
židlochovický kostel Povýšení sv. kříže. 
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).  

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáme ke koupi byt 2+1/3+1 v Židlochovicích  
a v okolí. Tel. 605 871 619.
Na Židlochovicku  koupím RD k trvalému bydlení.   
Tel. 703 668 397.





Nabízím kompletní vedení účetnictví a daňové 
evidence, veškeré zpracování daňových přiznání. 

Dále nabízím vedení mzdové agendy. 
Kontakt na tel. čísle: 724 221 741

e-mail: ucetni110@email.cz

inzerce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

autorka kresby: Barbora Musilová, 16 let

Stolní kalendář na rok 2020 

Stejně jako v minulém roce připravuje 
město Židlochovice i na rok 2020 stolní 
kalendář. 
Kalendář bude v průběhu listopadu roz-
nášen do vašich schránek. V případě, že jej 
ve schránce nenajdete, bude k vyzvednutí 
v informačním centru. Pracovní náhled kalendáře na rok 2020
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1. 10.–15. 11. | VÝSTAVA SVĚT AUTOMOBILŮ
Výstava lokálního oceňovaného umělce ze Syrovic Jiřího Zoufalého.
místo: Galerie Orlovna
pořádá: Galerie Orlovna

4. 10.–30. 10. | VÝSTAVA  ENKAUSTIKA
Vernisáž k výstavě proběhne 4. října od 17:30 hodin.
místo: Malá galerie RTIC
pořádá: Městské kulturní středisko

5. 10., 10:00–13:00 | DĚTSKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ
místo:  Orlovna Židlochovice
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
vstupné: 100 Kč/družstvo

6. 10., 18:00 | VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
Uctění památky sokolů, kteří obětovali svůj život v době II. světové
války. S sebou přineste doma vyrobené lodičky se svíčkami.
místo:  sraz u radnice
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice

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

10. 10., 17:00–19:00 | CO ŽENY POTŘEBUJÍ PO PORODU
Sezení s dulou Michaelou Hall. Rezervace na materstvijesila@seznam.cz.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko

12. 10., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH A SOUSED-
SKÝ BLEŠÁK
místo:  náměstí Míru
pořádá:  Městské kulturní středisko a Martin Mžíček

12. 10., 14:00 | KUKU FESTIVAL NA VÝHONĚ
Přijďte si rozšířit obzory výhledem z Výhonu. Těšit se můžete na divadlo, 
muziku, hravá zákoutí a dobroty s nekonečným horizontem. 
14:30 divadlo ToTem – Dcery Matky Země (loutkové představení, dílna)
16:00 Chris Coleman – muzikant s akustickou kytarou
17:00 kapela BEZESTOPY – grunge, folk, občas i punk
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školka Výhonek, vstupné dobrovolné

12. 10., 16:00 | DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VÁVRA
Moravské turné Divadýlka na dlani. Aneb vše, co jste chtěli vědět o Maryše 
a báli jste se Mrštíků zeptat 
místo: Masarykův kulturní dům 
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice

15. 10., 9:30 | DIVADLO O KŮZÁTKÁCH
Představení vhodné od 2 let. Předprodej ve středeční herničce nebo na místě.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné: 50 Kč/osoba

17. 10., 18:30 | AUDIENCE
Divadelní hra Václava Havla v podání divadelního studia Viktorka. 
místo: klub Oáza, městské koupaliště 
pořádá: Městské kulturní středisko, vstupné dobrovolné

19. 10., 14:00–17:00 | BAZÁREK S ROBÁTKEM
místo:  kulturní sál sokolovny
pořádá:  MC Robátko

24. 10., 18:00–20:30 | JAK ZVLÁDAT STRES
Seminář je určený pro lidi, co prožívají stres v práci, nebo ve svém osobním 
životě a potřebují tento stres zvládat. Rezervace na janka@jankasrdcem.cz.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  200 Kč

Kulturní a sportovní akce – říjen 2019 Připomeňme si: 28. října Den vzniku samostatného Československého 
státu

30. 10., 17:30–19:00 | LOGOPEDIE U VAŠEHO DÍTĚTE
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné: doborovolné

31. 10., 19:30 | LACCO DECZI  
předprodej: od 1. října v informačním centru
místo:  Restaurace Za komínem
pořádá:  Městské kulturní středisko
vstupné: 300 Kč

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU:

5. 11., 9:30–11:00 | ZDRAVÉ MLSÁNÍ
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  190 Kč

6. 11., 18:00 | BESEDA – 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
místo: Městská knihovna Židlochovice 
pořádá: Městská knihovna

7. 11., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE  
místo: Městská knihovna Židlochovice 
pořádá: starosta města

11. 11. | SVĚCENÍ  SVATOMARTINSKÝCH A MLADÝCH VÍN
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá:  ZO ČZS

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

18 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

pozvánka

16. 11., 8:30 | ZÁJEZD ZA VÍNEM – SLOVÁCKO, SLOVENSKO
Strážnice – Petrovské Plže – Slovensko, Skalica, vinařství Masaryk
Odjezd autobusu z autobusového nádraží v 8:30 hodin návrat mezi
18:00 a 19:00 hodin Cena zájezdu: 300 Kč + 20 EUR (členové ZO 
ČZS), 300 Kč + 20 EUR + 200 Kč (ostatní)
přihlášky:  Jaromír Dratva, tel. 776 211 329
pořádá:  ZO ČZS



19Inzercewww.zidlochovice.cz
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ně doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 3. 10. 2019, Židlochovice. Foto na obálce: vizializace archeopraku. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.

20 Fotoreportáž měsíce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Slavnosti burčáku, dobrůtky od Otakárka chutnají výborně / foto: M. Moudrá

Průvod stárků městem / foto: P. UstohalTradiční židlochovické hody 2019, stárci s kapelou / foto: P. Ustohal

Podzimní piknik seniorů, Nordic Walking s Jankem Vajčnerem / foto: L. Betášová

10 let rozhledny, před výstupem / foto: R. Nováková

Podzimní piknik seniorů, na srazu u infocentra / foto: L. Betášová

10 let rozhledny, sladké občerstvení na vrcholu Výhonu / foto: R. Nováková

Slavnosti burčáku v příjemném prostředí zahrady Robertovy vily / foto: M. Moudrá


