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Některá města budou od Nového roku 
zvyšovat poplatky za svoz odpadů. Čeká 
zdražení i obyvatele Židlochovic?

Naopak, u nás bude cena svozu odpa-
du od letošního roku nižší. Projevil se zde 
dlouhodobý efekt od zavedení změny systé-
mu odpadové politiky, která výrazně snížila 
náklady za skládkování. 

Cena za svoz odpadu pro občany se totiž 
určuje z rozúčtování částky za svoz a za 
skládkování, kterou zaplatí město celkem. 
Po pěti letech třídění jsme se dostali výrazně 
níže s objemem odpadu určeným na sklád-

Jan Vitula: Mysli globálně, jednej lokálně

ku, a proto si můžeme dovolit snížit obča-
nům ceny. V době, kdy jsme netřídili, byla 
cena pro občany na maximální hranici, a ješ-
tě k tomu město doplácelo další asi milion 
korun. 

Prakticky je to dnes tak, že například 
bioodpad se ukládá na naši kompostárnu 
a to nic nestojí. Za uložení toho, co už žid-
lochovická kompostárna nepojme, platíme 
300 Kč za tunu. Kdyby lidé netřídili a vše 
vhazovali do černých popelnic tak jako dřív, 
byli bychom na částkách 700 až 800 korun. 

Rovněž třídění papíru s sebou nese bene-
fity. Vytříděný papír lze odprodat a dokon-
ce organizace Ekokom bonifikuje separo-
vaní papíru finanční odměnou. Totéž platí 
u plastu. 

Milena Moudrá
redaktorka

Částka za svoz se neměnila, slevu přines-
la úspora za skládkování, je to tak?

Ano, dnes za skládkování kromě úplného 
minima bioodpadu nad objem židlocho-
vické kompostárny platíme jen u černých 
popelnic a řada lidí může potvrdit, že jejich 
popelnice na komunální odpad zůstávají 
téměř prázdné.

Ukázalo se, že naše strategie je dobrá, 
nebýt změny systému, dnes by lidé platili 
stále maximální částku 650 Kč (která by se 
navíc postupně zvyšovala) a město by doplá-
celo ještě více peněz. Tyto prostředky tak 
můžeme investovat do dalšího rozvoje měs-
ta. Můžeme s klidem konstatovat, že město 
ušetří cca 1,5 milionu ročně a průměrná 

PF 2020
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čtyřčlenná domácnost zapojená v systému 
necelou tisícikorunu.

Přeplněné žluté nádoby signalizují sku-
tečný ekologický problém. Jak Vy eliminu-
jete plast v domácnosti?

Například skoro vůbec nekupujeme pití 
v PET láhvích, omezujeme i takové drob-
nosti jako plastové vatové tyčinky, na ovo-
ce a zeleninu si do obchodu nosíme vlastní 
textilní pytlíky. Bohužel musím ale uznat, 
že vyhnout se plastovým obalům je velice 
těžké, protože v podstatě vše, co nakupuje-
me, je v nějakých obalech, což se eliminuje 
jen velmi špatně. A co pro mě je naprosto 
iritující, je spojování různých druhů mate-
riálu, které od sebe oddělit ani nelze. Dvojí 
znečištění znemožňuje separaci a množství 
takto znečistěného odpadu je k mému úžasu 
opravdu veliké.

Šanci by mohla nabídnout změna legisla-
tivy, která by stanovila podmínku jednodru-
hových obalů. 

Žijeme v Evropě, která ekologii věnuje 
hodně pozornosti. Co ale zbytek světa?

O tomto problému hodně přemýšlí, 
a v tom vidím jednu z jejích obrovských při-
daných hodnot, Evropská unie.

Úvahy jdou tím směrem, že zboží z asij-
ských zemí, které nebude splňovat ekologic-
ké parametry, bude podléhat vyššímu clu. 

A protože Evropa je největší trh na světě, 
mohlo by toto opatření donutit zbytek světa 
ke změně postoje v této oblasti.

V prosincovém čísle Zpravodaje jsme 
hodnotili uplynulý rok. Teď jsme na prahu 
nového, na co se těšíte?

Musím říci, že mě baví všechny projekty, 
každý má něco do sebe. Ale je jeden, kte-
rý kdyby se podařil, tak by mi udělal vel-
kou radost. Jde o projekt, na jehož konci je 
zameandrování toku řeky Svratky se vzni-
kem slepého ramena a přírodního koupališ-
tě. Projekt počítá také s vytvořením tůní na 
slepém rameni, kde by se daly chytat ryby… 
Tak na to bych se opravdu těšil. 

Proč právě na to?
Myslím si, že přírodě hodně dlužíme. Za 

posledních 100 let jsme pro krajinu moc 
neudělali, spíše naopak. Je málo zemí, kde 
je ekologická krize tolik citelná jako právě 
v České republice. Vlivem změny klimatu 
nám odumírají lesy a je docela reálné, že mí 
vnukové už v naší zemi neuvidí smrkový 
les. Kolabují včelstva a statistiky ukazují, že 
ubylo 75 % hmyzu. Dostali jsme se do bodu, 
že buď společnost začne razantně něco pod-

nikat, anebo nám civilizace zkolabuje pod 
rukama dřív, než se nadějeme. 

Od meandrování Svratky si slibuji, že vli-
vem zúžení stávajícího toku mírně stoupne 
hladina vody a naplní slepé rameno. Voda 
zde zadržená se bude moci vsakovat do pod-
loží, což by mohlo příznivě ovlivnit špatné 
podmínky spodní vody. Nízký stav spodní 
vody není pouze záležitostí Židlochovic, ale 
celého našeho území. Jde o miliardy kubíků 
vody, co zmizela. A my musíme vodu do 
země dostat znovu.

Kdysi jsem někde slyšel heslo: „Mysli glo-
bálně, jednej lokálně“. Toho se držím. Člověk 
by měl přemýšlet o celé planetě, ale zároveň 
pečovat o to, co může ovlivnit.

Projekt meandrování Svratky mám rád 
proto, že by mohl ukázat cestu, kudy jít 
v oblasti hospodaření s vodou v krajině. 
Z mého pohledu jde ze strategického hledis-
ka o jeden z nejvýznamnějších počinů.

Můžeme se tedy v roce 2020 těšit na pro-
cházky v nové přírodní lokalitě? 

Můj odhad je spíš rok 2021, ale už v prů-
běhu tohoto roku se bude intenzivně praco-
vat na přípravách.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na setkání u šálku čaje, které se bude konat ve středu 29. ledna 2020 
v 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice, Nádražní 750. Součástí bude prezen-
tace projektu Líchy (viz článek na str. 3). Ing. Jan Vitula, starosta

V minulém čísle Zpravodaje jsem se 
věnoval velkým projektům, které zásadně 
ovlivnily novou podobu některých částí 
města. Nyní bych se rád zmínil o drobněj-
ších počinech. Výsledky těchto akcí sice 
nejsou na první pohled hned k povšimnu-
tí, ale když složíme dohromady jednotlivé 
„dílky“ této mozaiky, potom teprve vidíme 
výsledný vzhled městských prostranství.  

Celkové skóre za rok 2019 je nakonec 
následující: bylo založeno 6.580 m2 trávní-
ků, vysazeno 87 stromů, 2.164 keřů, 6.514 
trvalek a cibulovin.

Konkrétně byly upraveny tyto lokality:
Ovocné dřeviny v zahradě u ZŠ Tyršo-
va a v lesoparku Líchy – ve spolupráci se 
základní školou bylo v těchto lokalitách na 
jaře vysazeno celkem 11 vzrostlých stromů 
především netradičních druhů ovocných 
dřevin (mišpule, jeřáby, hlohomišpule, 
staré odrůdy jabloní a hrušní).



Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hospodářství

Záhon před ZŠ Tyršova – stinné prostran-
ství mezi chodníkem a starší budovou ško-
ly bylo dlouhá léta upraveno pouze živoří-
cím trávníkem. Na jaře jsme zde založili 
nový záhon s použitím stínomilných keřů 
a trvalek, bylo zde vysazeno 39 keřů (bob-



Novinky v městské a krajinné zeleni za rok 2019 – 2. díl   

Výsadba na ulici Zámecká / foto: M. Dratva

kovišně, hortenzie) a 240 trvalek, chodník 
byl rozšířen o štěrkovou plochu. O záhon 
se budou starat žáci ZŠ v rámci pěstitel-
ských prací.

pokračování na straně 5 >>
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 13. prosince 2019
výběr z usnesení
RM uložila:

požádat  Správu železniční dopravní cesty 
s. p. o bezúplatný převod části pozemku 
p. č. 614/1  a části p. č. 613 včetně  části 
budovy č. p. 325, která je součástí pozem-



JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

ku p. č. 613, vše v k. ú. Židlochovice. Jedná 
se o části pozemků a budovy ve vlastnictví 
České republiky, na kterých spočívá stav-
ba „Židlochovice – přestupní terminál 
IDS – nekolejová část, část A“.
vyhlásit nový záměr pronájmu Komenské-
ho 408 (bývalá prodejna paní Zoubkové).

RM rozhodla:
umístit  v budově vlakového nádraží potra-
vinářské automaty společnosti Delikomat, 
s. r. o., Modřice.





propachtovat pozemky p. č. 320/2 a 320/9 
o celkové výměře 1 528 m2 v k. ú. Židlo-
chovice za stanovenou nájemní cenu 2 Kč/
m2/rok, tzn. 3 056 Kč/rok, na dobu neurči-
tou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Jedná 
se o pozemky u slepičárny Xavergen.

RM schválila:
přerušení provozu mateřské školy v obdo-
bí od 23. prosince do 1. ledna.





Už v lednu začneme společně tvořit čtvrť unikátní v celé střední Evropě

Přípravný tým projektu

V minulém Zpravodaji vám, milí občané, 
starosta našeho města Jan Vitula přiblížil  
plány s částí území na Líchách. Právě s touto 
čtvrtí je totiž spojen nový projekt. Jeho cílem 
je vytvořit co nejlepší plán využití tohoto 
území pro vznik nové zástavby doplněné 
o technologická řešení, která se dnes nejčas-
těji zmiňují pod názvem „opatření chytrých 
měst“. Už 29. ledna na tom začneme společ-
ně pracovat.

O CO NA LÍCHÁCH USILUJEME?
Naším cílem je vytvořit chytrou udržitel-

nou čtvrť, která se stane první svého druhu 
ve střední Evropě. Chceme vytvořit takový 
plán, který bude v sobě snoubit technolo-
gické, sociální i ekologické aspekty a záro-
veň bude vycházet z potřeb a přání vás, tedy 
občanů Židlochovic. Nadto se tento plán 
stane zcela unikátní inspirací pro další obce 
v České republice, a nejspíš i za jejími hra-
nicemi.

JAK BUDE PLÁN VZNIKAT?
Celý projekt má celkem 3 fáze a každou 

z nich budeme konzultovat i s vámi, obyva-
teli Židlochovic. Co nás čeká? 

1. fáze (do února 2020):
Společně si řekneme, co od nové čtvrti 
očekáváme. Právě v těchto dnech je ten 
správný čas prodiskutovat a definovat 
funkce, jaké má území plnit. Zveme vás 
proto na setkání se starostou ve středu 
29. ledna, kde budeme společně mluvit 
o tom, co vám v Židlochovicích chybí a 
jak to případně zahrnout do projektu na 
Líchách.
2. fáze (březen–říjen 2020):
Zkušení a nezávislí odborníci vyhodnotí, 
co je a co není možné. V této fázi předáme 
štafetu profesionálům z různých oblastí, 
kteří vytvoří tzv. studii proveditelnosti. 
Prakticky to znamená, že zhodnotí možné 
varianty a na základě multikriteriálního 





hodnocení určí to nejvhodnější řešení pro 
naši čtvrť, které bude opět konzultováno 
s vámi.
3. fáze (listopad 2020 – říjen 2021):
 Vyhlásíme mezinárodní soutěž ke zpraco-
vání urbanisticko-architektonické studie a 
společně vybereme jejího vítěze. K soutěži 
přizveme architekty a urbanisty speciali-
zujících se na moderní řešení z koncepce 
chytrých měst nejen z České republiky. 
Do hodnocení návrhů se velikou měrou 
budete moci zapojit přímo vy, občané. 
Vítěz pak zpracuje konkrétní územní stu-
dii pro tuto naši čtvrť.



Milí občané,
před námi je zajímavá  společná  

práce, na jejímž konci vznikne  
návrh toho, jak bude vypadat 
území na Líchách. Těšíme se, 

že už 29. ledna od vás uslyšíme 
první názory na pravidelném 

setkání se starostou v zasedací 
místnosti městského úřadu,
Nádražní 750 od 18 hodin.



V týdnu od 6. ledna do 10. ledna bude 
školní jídelna uzavřena. V tomto období 
je potřeba zajistit dětem jídlo z domácích 
zdrojů, zvláště pak těm, které budou cho-
dit do družiny.

V týdnu od 13. ledna do 17. ledna bude 
probíhat výdej stravy od externího doda-
vatele ve stávající školní jídelně. Zajištěna 
bude strava pro I. stupeň základní školy, 

Mgr. Martina Bartáková
Městské kulturní středisko

žáci II. stupně si zajistí stavu z domacích 
zdrojů. Bohužel z důvodu přesunu techni-
ky do výdejny není možné technicky zajistit  
výdej stravy pro všechny žáky základní školy 
a gymnázia.

Od pondělí 19. ledna bude zahájen pro-
voz školní výdejny v sokolovně.

Vzhledem k provozní i organizační nároč-
nosti výdeje stravy nebude možné výběr 
z více jídel,  jak tomu bylo doposud.   Odhla-
šování stravy , bude probíhat  přes webové 
stránky  školy nebo na terminálu ve škole, 
tzn. stejným způsobem jako doposud.

Z důvodu zahájení  rekonstrukce školní jídelny dochází  ke změnám systému vydávání a objednávání jídel.

Stravování  ve školní jídelně v roce 2020: V týdnu od 6. do 10. ledna se nevaří

Zásadní je změna termínu v případě 
odhlašování stravy a to z důvodu dodávky 
stravy externím dodavatelem. Stravu bude 
nutné odhlásit 48 hodin předem:

chci-li odhlásit stravu na středu musím ji 
odhlásit již v pondělí do 14 hodin 
chci-li odhlásit stravu na pondělí, musím 
ji odhlásit již ve čtvrtek do 14 hodin
Děkujeme rodičům i dětem za pochope-

ní. Jsme si vědomi, že situace bude v příštím 
roce komplikovaná, nicméně odměnou, a to 
zejména dětem,  bude nová moderní školní 
jídelna.
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ZMĚNA ADRESY MĚSTSKÉ POLICIE ŽIDLOCHOVICE

Služebna Městské policie Židlochovice 
byla nově přestěhována 

na ulici Nádražní 325
(budova vlakového nádraží).  

Telefonní číslo se nemění:  604 290 319.

Městská policie Židlochovice provádí 
nepřetržitou službu při zabezpečování míst-
ních záležitostí veřejného pořádku a plní 
další úkoly ve městě Židlochovice a v obcích 
Blučina, Vojkovice a Žabčice.

Pro své zázemí dostali strážníci od vedení 
města nové pracoviště na obnoveném vlako-
vém nádraží, a to v rekonstruované nádražní 
budově. Na tomto pracovišti obsluhují veš-
kerá technická zařízení pro svou činnost, tj. 
dohlížecí kamerový systém, pult centrální 
ochrany, radary pro měření rychlosti a nou-
zová tlačítka pro seniory.

Díky spolupráci města Židlochovice 
s ostatními obcemi v regionu na prevenci 
kriminality, větší bezpečnosti občanů a bez-
pečnosti a plynulosti v dopravě vykonává 
Městská policie Židlochovice svou činnost 
i v obcích Měnín, Těšany, Sokolnice, Kobyl-
nice, Opatovice, Rajhradice, Holasice, Popi-
ce, Syrovice a ve městě Rajhrad. Pro zázemí 
strážníků v těchto obcích slouží služebny 
v obcích Rajhradice a Sokolnice.

Strážníci městské policie se při své činnosti 
setkávají jak s přestupkovou, tak i kriminální 
činností nepřizpůsobivých osob a podílí se 
na jejím odhalování. Přestupky sami poku-
tují nebo postupují příslušným orgánům 
k projednání, trestnou činnost předávají 
Policii ČR.

Při výkonu své činnosti v letošním roce 
odhalili muže, který převážel v dodávce větší 
množství omamné látky, a při společné akci 
s Policií ČR muže zadrželi na ulici Komen-
ského v Židlochovicích.

Díky dohlížecímu kamerovému systému 
odhalili několik trestných činů, např. spre-
jerství, výtržnictví a krádeže, které předali 
Policii ČR, a také zadrželi celostátně hleda-
nou osobu.

Milan Šebek
Městská policie Židlochovice

Při zranění občanů na veřejných prostran-
stvích poskytovali první pomoc a násled-
ně přivolali odbornou zdravotní pomoc. 
Strážníci také převáželi na záchytnou sta-
nici osoby, které byly pod vlivem alkoholu, 
drog a nekontrolovaly své chování takovým 
způsobem, že byly nebezpečné sobě a oko-
lí. Vyjížděli na signály z nouzových tlačítek 
seniorů, takto pomohli třem seniorům, kteří 
upadli a nemohli sami vstát. Při výjezdech 
na oznámení o domácím násilí v rodinách 
prováděli prvotní ochranu napadeným oso-
bám. Strážníci také řešili odchyt toulavých 
zvířat. Při této činnosti spolupracují s čle-
ny Kynologického klubu v Židlochovicích, 

Městská policie Židlochovice pomohla k zadržení celostátně hledané osoby

Nová služebna městské policie / foto: M. Moudrá 

MVDr. Vašákem a útulkem v Bulharech. 
Pro odchycené psy mají strážníci tři nové 
moderní kotce na kynologickém cvičišti.

Městská policie úzce spolupracuje s orgá-
ny města a obcí, Policií ČR, Hasičským 
záchranným sborem a Sborem dobrovol-
ných hasičů města.

Strážníky můžete upozornit na jakou-
koli protiprávní činnost nebo na vzniklé 
nebezpečí na nepřetržité mobilní telefon-
ní lince 604 290 319 nebo na pevné tele-
fonní lince na služebnu městské policie na 
Nádražní ulici 547 238 215.



Sadové úpravy kolem nových budov 
pro sociální bydlení – byly upraveny tři 
lokality, kde proběhla v roce 2019 výstav-
ba či rekonstrukce objektů pro sociální 
bydlení. Na ulici Palackého bylo upraveno 
zanedbané území poblíž objektu bývalé 
cihelny. Lokalita byla vyčištěna od velkého 
množství odpadu, bylo vyřezáno množství 
nevhodných a nemocných dřevin. Prudký 
svah byl zpevněn výsadbou půdopokryv-
ných dřevin a vzrostlých stromů. Za budo-
vou byla upravena zahrada pro potřeby 
obyvatel domu. Celkem zde bylo vysaze-
no 9 stromů, 1330 keřů a bylo založeno 
376 m2 trávníků. Na ulici Zámecká byla po 
rekonstrukci krásného historického domu 
č. p. 236 provedena i celková obnova okol-
ního prostranství. Dům byl výsadbou 
odcloněn od okolní rušné čtvrti, bylo zde 
vysazeno 6 stromů, 178 keřů a založeno 
281 m2 trávníků. Na ulici Nádražní budou 
výsadby kolem nových objektů sociálního 
bydlení provedeny začátkem roku 2020, 
bude zde vysazeno 166 keřů a založeno 
126 m2 trávníků.
Obnova záhonů v centru města – některé 
záhony již nebyly v ideálním stavu, byly 
renovovány výsadby u MěÚ a u pošty na 
ulici Nádražní a dále záhony v horní čás-
ti náměstí Míru. Celkem bylo vysazeno 
61 keřů a 230 trvalek.
Obnova výsadeb mobilních nádob 
– mobilní nádoby na náměstí Míru a na 
ulici Cukrovarská byly celkově obnoveny 
výsadbou 32 keřů a 48 trvalek.
Zahrada Robertovy vily – květinové 









a bylinkové záhony u dětského hřiště 
byly celkově obnoveny výsadbou 6 keřů 
a 270 trvalek a bylin.
Živý plot před bytovým domem na ulici 
Alšova a Bezručova – před BD č. p. 607 
a 608 byl vysazen živý plot z bobkovišní 
(26 ks).
Stromořadí podél silnice na Vojkovice 
– v loňském roce bylo vykáceno 17 slou-
povitých topolů, které byly v havarijním 
stavu. Na podzim byla zahájena obnova 
stromořadí, topoly byly nahrazeny úzko-
korunným javorem (Acer platanoides 
„Olmsted“) v počtu 17 ks. Investorem 
je majitel silničního pozemku Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.                                                                          
Dětské hřiště na sídlišti Družba – pro 







Novinky v městské a krajinné zeleni za rok 2019 – 2. díl   

Vsypová loučka na hřbitově / foto: M. Dratva

zpříjemnění pobytu v horkých dnech bylo 
odpočinkové místo u nejvyužívanější-
ho dětského hřiště ve městě dovybaveno 
drobným vodním prvkem – pítkem, lavič-
ky byly zrenovovány a některé osazeny 
akátovou pergolou s výsadbou popína-
vých rostlin.
Obnova mlatových cest – během pod-
zimních měsíců byl kompletně obnoven 
povrch mlatových chodníků na sídlišti 
Družba, v parčíku u zvonice a areálu býva-
lého cukrovaru.
Vsypová loučka na hřbitově – prostran-
ství loučky jsme doplnili o plůtek z aká-
tových sloupků a lana, prostor u hlavního 
pietního kamene byl dodlážděn vápenco-
vými kameny.
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>> pokračování ze strany 2

Kordis naslouchá vašim připomínkám k organizaci spojů a řeší je

V polovině prosince loňského roku začal 
do Židlochovic jezdit pravidelný vlakový 
spoj. S touto změnou přišlo přenastave-
ní celé řady autobusových spojů. Kordis, 
organizace pověřená řízením veřejné 
dopravy v rámci Jihomoravského kraje, 
upozorňoval již delší dobu před spuštěním 
nového jízdního řádu, že se mohou objevit 
některé nedostatky v nové koncepci.

Ing. Jan Vitula
starosta města

Pokud tedy budete narážet na špatně syn-
chronizované přípoje k vlakům či jednotli-
vá spojení mezi autobusy, neváhejte se na 
tuto organizaci obrátit se svými návrhy na 
zlepšení na mail: info@kordis-jmk.cz. Moje 
zkušenost je taková, že se Kordis aktivně 
snaží o odstranění případných nedostatků. 
Návrhy, které by se ukázaly jako racionál-
ní, pak budou zapracovány do dalšího jízd-
ního řádu. Bez ohledu na to, že se systém 
bude ještě mírně ladit, získaly Židlochovice 
mimořádně rychlé a uživatelsky příjemné 
připojení do centra Brna. 

Na závěr bych si dovolil jednu osobní 
poznámku. V posledních dnech jsem měl 
možnost jet několikrát vlakem do Brna 
a zpět a utvrdil jsem se tak v přesvědčení, 
že i když mi někdo sem tam za tento počin 
spílá, bylo rozhodnutí opětovně přivézt vlak 
do Židlochovic správné. Vlak je a poté, co za 
dva roky budou dodány nové vlakové jed-
notky, i dlouhodobě bude tou nejrychlejší 
a nejkomfortnější dopravou, kterou si Židlo-
chovice mohly přát.

Letohrádek Mitrovských zve na příští výstavu: 
ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH – OSUDY 22 KORUNOVANÝCH PANOVNÍKŮ

od 1. 2. do 26. 4. 2020 | Veletržní 19, 602 00 Brno | info@letohradekbrno.cz | +420 605 972 588

pozvánka



V roce 2019 byli někteří z vás naším 
milým obecenstvem na akcích, kterých 
bylo v období od září do prosince celkem 
pětadvacet.

Jednou z větších akcí bylo vystoupení 
13. prosince v sále Masarykova kulturního 
domu. V programu se samostatně i spo-
lečně představil Dětský sbor Židlochovice 
pod vedením Valerie Maťašové a dechový 
orchestr ZUŠ pod vedením BcA. Davida 
Křížka. Program se vydařil, bylo to krásné 
předvánoční zastavení. V této sestavě jsme 
vystupovali poprvé. Na koncertě bylo ješ-
tě jedno prvenství. Poprvé jsme představili 
práce našich žáků výtvarného oboru, které 
vznikly ve spolupráci se sochařem. Byl jím 
brněnský sochař Jiří Kamenskich, který spo-
lečně s paní učitelkou Hanou Faltýnkovou 
vedl výuku práce na reliéfu. Žáci poprvé tvo-
řili z hlíny, vyráběli formu a odlévali vlastní 
reliéf ze sádry.

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka základní umělecké školy

Doufám, že i v roce 2020 budeme mít nové 
nápady, naučíme se nové věci a pozveme vás 
opět na naše akce a vystoupení. Vše najdete 
na našich webových stránkách.

Základní umělecká škola se prezentuje před veřejností

Za všechny pracovníky ZUŠ Židlochovice 
vám děkuji za přízeň a přeji vám do nového 
roku hodně zdraví, radosti  a spokojenosti.

Žáci výtvarného oboru při práci se sochařem Jiřím Kamenskich / foto: L. Betášová

Znalost cizího jazyka znamená spontánně vnímat a reagovat na mluvené slovo

Mgr.  Jan Vybíral
ředitel gymnázia

Gymnázium Židlochovice během roku 
2019  žilo mnoha činnostmi, dovolte mi 
prosím představit alespoň některé z nich. 

Mezivládní česko-americká organizace 
Komise J. Williama Fulbrighta, založená 
v roce 1991 za účelem podpory vzděláva-
cích, výzkumných a kulturních programů, se 
ve školním roce 2019–2020 podílí na vzdě-
lávání i na naší škole. Dostali jsme se mezi 
třicet škol v ČR, na nichž po celý rok půso-
bí američtí lektoři, kteří pomáhají s výukou 
anglického jazyka a podílí se na zlepšení 
jazykových kompetencí žáků a učitelů. Ame-
ričanka Sára, která se v Židlochovicích také 
ubytovala, navázala s našimi studenty blízký 
vztah a je pro vzdělávání v cizím jazyce na 
škole velkým přínosem. 

Další důležitou aktivitou je zapojení ško-
ly do programu Šablony. V hodinách fran-
couzského jazyka spolupracuje naše učitelka 
Miroslava Nechvílová s francouzským lek-
torem, panem Fabricem Gaspelem, který 
je odborníkem na výuku francouzštiny pro 
cizince. Hlavním cílem tohoto programu je 
učit žáky spontánně vnímat, rozumět a rea-
govat na mluvenou francouzštinu, a to bez 
dlouhého přemýšlení ve svém mateřském 
jazyce. Součástí projektu bude také mnoho 
dalších navazujících činností jako tande-

mová výuka, přírodovědný či cizojazyčný 
kroužek, projektové dny apod.

Naši žáci také cestovali za hranice, 6. břez-
na se skupinka francouzštinářů vydala na 
první část výměnného pobytu do Lycée 
Follereau ve francouzském Belfortu, kde se 
osobně seznámili se svými korespondenty, 
chodili do školy a účastnili se výuky, navští-

vili pár zajímavých míst v regionu Franche-
Comté a především měli možnost zapojit se 
do běžného života rodin svých přátel a pro-
cvičit si francouzštinu. Druhá část výměn-
ného pobytu bude pokračovat v květnu 2020 
návštěvou našich francouzských přátel u nás 
v Židlochovicích.
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Základní škola pomůže dětem v africkém Malawi

žáci Ekotýmu školy
a Mgr. Lenka Hanáková

Ekotým naší školy přišel s návrhem na 
uskutečnění charitativní akce BATŮŽKOVÝ 
PROJEKT. Zapojení do sbírky, která pomáhá 
chudým dětem v rozvojových zemích, je 
zcela dobrovolné. Záleží na každém z nás, 
zda chceme pomoci potřebným dětem.

Děti totiž nemají základní školní pomůcky, 
které každý den ve škole používáme 
a bereme je jako samozřejmost. My můžeme 

pomoci vyřešit tento problém tím, že 
naplníme své staré batůžky nebo aktovky 
základními školními potřebami. Někdo 
přinese nepotřebný batůžek, jiný tužku, sešit 
a takto se nám podaří batůžky hravě naplnit. 
Batůžky připravíme pro děti z afrického 
Malawi.

Náš tým informoval o akci všechny žáky 
školy i učitele. Prostřednictvím letáčků 
jsme informovali rodiče žáků na vánočním 
jarmarku. Podrobné informace jsou také 
na webu školy v rubrice „My a životní 
prostředí“.

Naplněné batůžky budeme chystat 
a začneme je vybírat v lednu. Akce bude 
probíhat do 7. března a je možnost přispět 
pouze maličkostí podle našich možností. 

Děkujeme všem, dětem a rodičům, za 
ochotu pomoci a těšíme se, že společně 
přispějeme na dobrou věc.

Každým rokem se v naší škole koná vánoč-
ní jarmark, jehož cílem je zastavit se na chvíli 
v předvánočním shonu a nasát klid a poho-
du. Žáci se na jarmark připravovali velmi 
poctivě pod vedením svých třídních učitelů 
a na prodejních plochách to bylo znát. Nád-
herné výrobky, za něž by se nemusel stydět 
mnohý profesionál. Však to rodiče ocenili 
tím, že prakticky veškeré vánoční zboží bylo 
vykoupeno. Kdo měl chuť si odpočinout, 
mohl posedět ve vánoční kavárničce, kde se 
obsluha činila, seč mohla.

Jarmark jsme spolupořádali se Spolkem 
rodičů a výtěžek z něj se děti rozhodly věno-
vat na nákup a výcvik vodicího psa. A ště-
ňátko, než se vycvičí a půjde pracovat, se 
určitě staví za našimi žáky.

Děkuji všem, kdo se na zdárném průběhu 
jarmarku podíleli a pomohli tak dobré věci.

Mgr. Vladimír Soukop 
ředitel základní školy

Děti rozhodly o tom, jak naložit s penězi získanými na vánočním jarmarku

Při předání výtěžku z jarmarku určeného na nákup a výcvik vodicího psa / foto: archiv školy
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oznámení

POPLATKY NA ROK 2020
Poplatek za psa | Poplatek za svoz odpadu | Poplatek za hrobová místa

Poplatek za psa
Splatnost do 31. 3. 2020

900 Kč – pokud je pes chován v bytovém domě,
za druhého a každého dalšího psa 1.200 Kč
650 Kč – pokud je pes chován mimo bytový dům,
za druhého a každého dalšího psa 900 Kč
200 Kč – za psa, jehož je držitelem osoba starší 65 let,
za každého dalšího psa téhož držitele 250 Kč

Upozorňujeme na povinnost  čipování psů.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, kte-
rá je považována za závislou na pomoci fyzické osoby podle zákona upravu-
jící sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba 
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující 
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.







Poplatek za svoz odpadu
Splatnost do 31. 3. 2020 nebo čtvrtletně – SIPO

Sazba 600 Kč/osoba/rok
Sleva 200 Kč pro osoby přihlášené do třídění odpadu = 400 Kč

Platba na účet: 19-2027059319/0800, VS číslo domu,
do textu  PDO a počet osob.
Zároveň zašlete avizo na mail iva.brutenicova@zidlochovice.cz, 
abychom platbu spolehlivě identifikovali.

Poplatek za hrobová místa
Platba na základě zaslané smlouvy – zpravidla 10letý nájem

33 Kč/m2 a rok









Česká obec sokolská slaví 30. výročí svého znovuobnovení

Eva Kadlecová
T.J. Sokol Židlochovice

V těchto dnech si Sokolové připomínají 
třicáté výročí znovuobnovení Českoslo-
venské, resp. České obce sokolské (ČOS). 
Debaty o obnovení činnosti probíhaly již 
před 17. listopadem, avšak až změna režimu 
dala impulz k zahájení práce na obnovení 
Sokola. Dne 7. ledna 1990 se na pražském 
Výstavišti konal ustavující sjezd, na němž 
bylo zvoleno Předsednictvo ČOS a byly při-
jaty stanovy organizace. Poté začaly svou 
činnost téměř po čtyřiceti letech obnovovat 
sokolské jednoty po celé republice. V Žid-
lochovicích byl Sokol pod hlavičkou ČOS 
obnoven až v roce 1992.

Sokolská organizace však vznikla již v úno-
ru 1862 v Praze a od počátku byla její nápl-
ní nejen sportovní činnost, ale především 
aktivity kulturně-vlastenecké rozvíjející tělo 
i ducha. V průběhu první světové války vytvo-
řili sokolové jádro československých legií 
a přímo se tak zasloužili o vznik samostatné-
ho československého státu. Období masového 
rozvoje Sokola během první republiky bylo 
v roce 1941 vystřídáno perzekucí sokolských 
činovníků, zákazu organizace a zabavení veš-
kerého sokolského majetku nacisty. Po válce 
byl Sokol obnoven, avšak s nástupem komu-
nistů k moci byla celá jeho činnost násilně 
převedena pod Československý svaz tělesné 
výchovy a sportu (ČSTV), následně byl Sokol 
znovu zakázán a až do roku 1990 fungoval 
pouze v mnoha zahraničních jednotách.

Za třicet let se ze Sokola stala moderní 
organizace, která navazuje na odkaz předchá-
zejících období, ale zároveň si uvědomuje, že 
je nutné posouvat se i dále. V loňském roce 
přijala ČOS novou strategii rozvoje s názvem 
Sokol 2030, jejímž cílem by měla být lepší 
propagace činnosti organizace a nově defino-
vané sokolské hodnoty.

V letošním roce bude Sokol slavit 158 let 
své existence, která byla ohrožována všemi 
nedemokratickými režimy. Mnoho jeho čle-
nů neváhalo položit vlastní život za sokolské 
hodnoty. Přejme si, aby Sokol svou činnos-
tí přispěl k udržení svobody a demokracie 
v naší zemi.

Iva Zichová 
Městská knihovna

Přijďte zhubnout do knihovny

A nemusíte se obávat – nenachystali  
jsme tu stěhování regálů ani činky různých 
hmotností! V oddíle naučné literatury pod 
číslem 796/799 Sport se tu nedočkavě tetelí 
soubor knih, které čekají na to, až promě-
níte teorii v praxi.

Jejich názvy, jako např. Cvičení pro poho-
dlné, Běhání pro (ne)chápavé, Deník běžky-
ně v nejlepších letech, Extrémní sport ve 
starobním důchodu, Jak přežít v přírodě, 
Posilování bez nářadí, Fotbalové dovednos-
ti, Ploché bříško ukrývají cvičení a fyzické 
aktivity od těch nejzábavnějších až po velmi 
náročné.  Už jen při zběžné prohlídce orga-
nizovaně nastoupených titulů získáte velmi 
dobrý přehled o tom, na co vás lákají v růz-
ných kurzech jógy, pilates či tai-či. A pak už 
můžete vyrazit do tělocvičny téměř najisto.  

Také jste podlehli zvyku dávat si novoroční předsevzetí?  Po sladkém vánočním hodování si určitě nejeden z vás dal za úkol co nejrych-
leji zatočit s přebytečnými kily. Jak na to, vám poradí naše knihovna.

Po Vánocích přijde vhod metodika snižování nadváhy / foto: M. Moudrá
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VÝSTAVA OBJEKTIVEM JOVANA DEZORTA                    
do 26. 4. 2020

Známý židlochovický rodák, několika-násobně oceněný fotograf Jovan Dezort (2015 Osobnost české fotografie za rok 2014, 
Zlatá pečeť World Press Photo v Haagu, aj.),  se dožívá významného životního jubilea.

K tomuto výročí pořádá Muzeum hlavního města Prahy výstavu s názvem Objektivem Jovana Dezorta, 
ve které představuje tvorbu autorovy černobílé reportážní fotografie z 20. století.

Na výstavě se návštěvník seznámí s tvorbou v reprezentativním výběru 157 snímků.

Muzeum hlavního města Prahy | Na Poříčí 52 

pozvánka

Prozradit vám ještě můžeme, že nejvíce knih 
se v naší knihovně věnuje józe. Hned za ní 
se v těsném závěsu drží  literatura, která vás 

donutí nazout obuv na běhání a vyrazit ven 
už při prvním záchvěvu vzestupu venkov-
ních teplot. 
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S obdarováváním bývá někdy problém. 
Jen málokdy „dar potřebným“ opravdu 
sedne a ještě méně často se domyslí tak, 
aby se využily věci již vyrobené a neplýtva-
lo se zbytečně novými zdroji.

Nám se loni jeden úžasný přesun hmotné-
ho dárku povedl a cítíme za něj velký vděk. 

Potřebovali jsme pro děti a jejich vyrábění 
venkovní dílnu na zahradu školky. Dokonce 
jsme získali příspěvek Lesů České republiky 
a Jihomoravského kraje.

 Ale jak ji vybudovat? Vlastní prostředky 
byly tradičně malé a představy o funkcích 
a užívání domku poměrně náročné. Pří-
střešek měl být otevřený, ale uzamykatelný, 
lehký a rozebíratelný, ale bezpečný. Protože 
všem je nám blízká udržitelnost, a k tomu 
vedeme i děti, nechtěli jsme jen zajet do hob-
by marketu a natahat na kopec spoustu plas-
tu a nového dřeva ze zbytečně pokácených 
stromů. Jak tedy postupovat? 

Nejprve jsme si domek nakreslili. Malič-
ký, prosvětlený a se složitým mechanizmem 
„jednoduchého“ otvírání přední stěny. Sys-
tém pantů byl natolik zapeklitý, že jsme se 
rozhodli vydat se do Hrušovan k výrob-
ci podobných systémů do firmy Alumistr 
s prosíkem, jestli by nám neporadili nebo 
nevěnovali nějaké panty či dveře nebo prostě 
něco, co bychom do domku zakomponovali. 
A tam byl ON! Nejen systém pantů, ale celý 
domeček! Skvěl se přilípnutý k venkovní stě-
ně firmy, lehce posmutnělý ze svého brzkého 

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

osudu. Výstavní typ měl být rozebrán, odve-
zen do šrotu a nahrazen novějším modelem. 
Nadšeně jsme pobíhali s paní ředitelkou 
firmy a metrem kolem domku. Byl napros-
to přesný! Jeho rozměry i rozšafná posuvná 
přední stěna. Osud domku byl tedy prompt-
ně přesměrován. Paní ředitelka Zezulová 
nám výstavní model věnovala, a to včetně 
práce trpělivých techniků, kteří domek roze-
brali, označili a nachystali k převozu. V tuto 
chvíli nastoupila parta tatínků z Výhonku 
s dodávkou a fragmenty stavby byly vyta-
hány na kopec. Začal společný rodičovský 
komunitní víkend plný nekonečné zábavy 
a dumání na téma „k čemu který díl asi tak 
může patřit“, přerušený krátkým intermez-
zem sobotního výjezdu zpět do Alumistru 
pro rady. 

Jak jsme dostali dílnu

Výhonci se radují z nového ateliéru / foto: archiv Výhonku

Vše pochopitelně probíhalo v hustém stu-
deném dešti a v rozbahněném svahu, aby 
pak atmosféra pospolitosti u horké polév-
ky a kávy byla dokonalá. Stavba probíha-
la vpravdě dramaticky. Terén byl náročný 
a dlouhé hodiny to vypadalo tak, že žádný 
domeček se prostě dohromady nedá. Ale 
v jednu chvíli, na konci společných sil, a za 
lehkého smrákání stavba udělala cvak, dveře 
zajely do kolejnic, zámek u dveří začal pravi-
delně zapadat a monumentální dílo bylo na 
světě. Dovnitř jsme nainstalovali miniatur-
ní ponky, nalepili tabule na kreslení a je to 
nádherné. Ateliér pod stromy. Domek žije, 
byl přijat a je oblíben. V létě jeho boční stě-
ny zarostou ostružinami, aby splynul s kra-
jinou, tak jak už splynul s naší denní tvůrčí 
rutinou. Děkujeme.

Během komunistického režimu bylo 
téměř nemožné svobodně studovat, hrát 
vlastní hudbu, vystavovat, hrát divadlo. Na 
jakoukoliv veřejnou činnost bylo potřeba 
povolení. Spoustu razítek, které ale nedostal 
každý. Komunistický režim sice deklaroval 
právo na vzdělání a umělecké vyjádření pro 
všechny, mnoha lidem tuto svobodu ale upí-
ral. Touha a potřeba učit se a učit tak v době 
normalizace vyústila v zakládání bytových 
univerzit a bytových koncertů, přednášek 
a výstav. Tato setkání byla soukromá a pře-
devším tajná. Vznikla tak svébytná podzem-
ní (undergroundová) bytová kultura.

Na tento specifický rys naší kulturní his-
torie v dobách nesvobody jsme se rozhodli 
symbolicky navázat uspořádáním první-
ho bytového koncertu. I když se nejedná 

Ing. Renata Nováková
Městské kulturní středisko

V našem městě se uskutečnil první bytový koncert

1. bytový koncert 6. prosince, skupina Urband  / foto: R. Motlíček 

o tradiční formát kulturního setkávání, rádi 
bychom v akcích tohoto typu pokračova-
li. Pokud by měl někdo v Židlochovicích 
zájem uspořádat další bytový koncert, nechť 

se ozve na email tomas.senkyrik@zidlocho-
vice.cz. Město je připraveno aktivity tohoto 
druhu podpořit.



Všestranný pohyb podporuje zdravý vývoj dětí
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Honička, rozcvička a cvičení na nářadí / foto: archiv T.J. Sokol

Jana Rylichová 
T.J. Sokol Židlochovice

V naší jednotě probíhá každoročně cvičení 
dětí od září do června. V rámci všestrannosti 
chodí cvičit dvě skupiny dětí – předškoláci 
a mladší školáci, v rámci oddílů navštěvují 

badminton a basketbal. Relativně nově mají 
děti možnost zahrát si stolní tenis. 

 Děti učíme základy sportovní gymnasti-
ky, atletiky, míčových her, netradičních her 
a sportů. Vše probíhá zábavnou formou. 
Hodina obvykle začíná nějakou honičkou 
nebo krátkou hrou na rozběhání, následuje 
rozcvička. V další části se věnujeme cvičení 

na nářadí nebo s náčiním, aby se děti sezná-
mily se vším, co naše sokolovna nabízí. Mezi 
nejoblíbenější patří zdolávání opičí dráhy. 
Některé hodiny jsou tematicky zaměřené 
– nyní na podzim to byl lampionový průvod 
předškoláků s povídáním o Martinovi nebo 
cvičení školáků ve strašidelném duchu, kdy 
si zahráli honičku upírů a hru s baterkami ve 
zhasnuté sokolovně.

Cílem programu všestrannosti je podpořit 
zdravý vývoj dětí, vytvořit a upevnit vztah 
k pohybu a naučit je základní dovednosti, 
které později využijí ve sportovních oddí-
lech při zaměření na konkrétní sportovní 
činnost. 

Ve cvičení mladších školáků rádi přivítá-
me nové členy i během probíhajícího škol-
ního roku.

Nové děti v rámci všestrannosti bereme 
jen do skupiny školáků.

Termíny cvičení

předškoláci školáci

středa 17:00–18:00 čtvrtek 17:00–18:00

Přehled tréninkových časů dalších oddílů:
www.sokol-zidlochovice.cz

Jdu na vlak.  Věta, která se vrátila do slovníku Židlochovičáků

Milena Moudrá
Židlochovice

Mnozí si ještě pamatují vlastní zkušenost 
z cestování lokálkou do Hrušovan, kde 
teprve s přestupem po čekání na další spoj 
jízda mohla pokračovat. Dnes se dostane-
me do centra Brna za 25 minut, aniž by-
chom byli nuceni opustit pohodlí vlaku, 
a co víc, můžeme se vypravit bez přerušení 
jízdy až do Tišnova, což určitě ocení hlav-
ně nadšenci turistických výprav.

Železniční doprava se do Židlochovic vrá-
tila po čtyřiceti letech. Když se před dvěma 
desitky let objevily první vize obnovení trati, 
rozdělilo se město na dva tábory. Jedněm se 
myšlenka navrácení železnice líbila, druzí ji 
odmítali. V realizaci však věřil málokdo… 
Kromě našeho pana starosty. Ten se svojí 
myšlenky  nevzdával a s energií sobě vlastní 
o projektu vytrvale jednal. A dnes tu máme 
opět vlak. Ze zanedbané části města se 
vyloupla úhledná lokalita s puncem velko-
města, a ačkoliv jsem nebyla přesvědčeným 
příznivcem železnice, dnes s radostí vnímám 
čilý ruch, který zde vládne, lahodí mi jemné 
houkání přijíždějící lokomotivy a jako libo-
zvučná písnička mi zní věta, kterou v Židlo- Moderní vozy nás pohodlně zavezou do centra Brna / foto: M. Moudrá 

chovicích nebylo slyšet dlouhých čtyřicet let: 
„Jdu na vlak“. 

Při slavnostním otevření terminálu zazně-
lo hodně slov a hodně chvály na dílo, které 
se podařilo. Já bych však za sebe i za další 
obyvatele města, kteří prostřednictvím soci-
álních sítí vydatně sdělovali své pozitivní 
komentáře, chtěla vyjádřit poděkování panu 

starostovi. Za to, že vlak do Židlochovic 
přivedl a že nepřestává ve svém úsilí ze Žid-
lochovic vytvořit čisté fungující moderní 
město, což dokazuje nejen nově zbudovaný 
vlakový terminál. Stačí podívat se kolem 
sebe.



11Slavnostní otevření vlakového termináluwww.zidlochovice.cz

Slavnostní otevření vlakového terminálu 8. 12. 2019 / foto: M. Tajč

Každý chce mít vlastní vzpomínku / foto: M. Tajč

Ing. Jan Vitula nalévá sekt pro slavnostní přípitek / foto: R. Ivičič

Židlochovický farář Paweł Cebula světí prostory terminálu / foto: R. IvičičPříjezd Skaličáku na zaplněný perón / foto: R. Ivičič

Ing. Jan Vitula s hosty při stříhání pásky / foto: R. Ivičič

Jízda historickým vlakem je zážitkem pro malé i velké / foto: M. Tajč

Čekání na rozjezd parní lokomotivy / foto: M. Tajč
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Světlana Zapadlová
Židlochovice

Ekoblog aneb Stav beztíže

Po dvou Štědrých večerech u dvou rodin 
cítím podivuhodnou lehkost. Nesouvisí ani 
tak s tou tunou bramborového salátu a dva-
ceti pařížskými rohlíčky v mém břiše, jako 
spíš s množstvím dárků pod stromečkem. 
Nebylo jich tolik jako minulé roky, a navíc 
byly jen pro děti. Z dohody s jednou částí 
rodiny žádné dárky si mezi dospělými nedá-
vat jsem byla popravdě trochu nesvá, protože 
jsem si to nedokázala představit a před svát-
ky mi i trochu chybělo jejich připravování.

Uznávám, že moka konvička i kniha 
o lidech žijících samotářsky mě potěši-
ly. Stejně jako vlna na háčkování, po které 
brzo zbude mezi mými věcmi jen ten háček. 
I s lahví ořechovky si myslím budu vědět 
rady – s její ekologickou stopou si nemu-
sím lámat hlavu a navíc brzy zase beze stopy 
zmizí. Byla jsem ale překvapená, jaká úleva 
mě zaplavila u druhé rodiny, kde pro mě pod 
stromečkem nebylo vůbec nic. Žádný dárek, 
žádná starost. Žádný úkol, jak s ním naložit, 
kam ho dát, případně jak ho využít, když je 
nechtěný nebo nepodařený. I zbytek rodiny 
si nápad pochvaloval – někomu se ulevilo, že 
ušetřil spoustu času se sháněním, jiný oce-
nil úsporu peněz a další si oddechl, že zase 
nemusí vymýšlet a stresovat se, že to netre-
fí. Nejlepší dárek jsme si tedy rozhodně dali 
– spoustu prostoru! Po nadílce dětem jsme 
strávili příjemný večer povídáním, jezením 
cukroví, prohlížením fotek a hraním her 
s dětmi. Připadalo mi opravdu skvělé věno-
vat víc pozornosti lidem než věcem.

Stav beztíže způsobený absencí předmětů 
mě inspiroval k tomu, že k narozeninám si 
budu přát tzv. skutečný dárek. Můžete tak 
dostat třeba slepici nebo kozu a přitom ji 

vůbec nemít! Já už obojí mám, a tak budu 
ráda, že ji dostane mým jménem někdo, kdo 
ji opravdu potřebuje. Dárce zaplatí na webu 
www.skutecnydarek.cz příslušnou částku 
(a snad to naplní jeho potřebu darovat), 
africká rodina dostane domácí zvíře nebo 
třeba teplé oblečení, které výrazně zvýší 
její životní úroveň, a obdarovaný obdrží 
dárkový certifikát, že dar byl věnován jeho 
jménem, a pocit lehkosti, že nevlastní další 
zbytný předmět.

Navzdory všem snahám o přírodní mate-
riály, smysluplnost a udržitelnost jsem se 
však stejně pod stromečkem neubránila 
lehkému rozčarování, když jsem pomáhala 
dětem vybalovat knížky, stolní hry a pracov-
ní sešity, vše jednotlivě zatavené do plasto-
vých fólií, jejichž jediný smysl tkví v tom, že 
předmět k nám má dorazit v co možná nej-
dokonalejším bezchybném stavu, neušmud-
laný, nezmuchlaný, neošoupaný. Jakmile se 
ho ale dětské prsty dotknou, zdání dokona-
losti se okamžitě rozplyne a fólie putuje do 
koše. Samozřejmě, chceme mít věci krásné, 
čisté a upravené, a to je v pořádku. Předmě-
ty by se mnohdy na všech těch výrobních 
a distribučních cestách zničily, než by k nám 
doputovaly. Uvědomila jsem si na tom ale, 
že dokonalost je právě tak pomíjivá jako ty 
jednorázové obaly. Že skromnost spojená 
s ekologií nespočívá jen v tom nemít zby-
tečně moc věcí a ničím neplýtvat, ale hlavně 
v přijetí nedokonalosti. A schopnosti nechat 
ty věčně ušmudlané dětské ruce radovat se 
z nově objevovaného.

Nevím, jestli se mi příští rok podaří vypro-
dukovat míň fólií a zase o něco míň řešit, že 
jsou ty krásné nové šaty už zase špinavé, 
rozhodně bych ale ráda věnovala ještě míň 
pozornosti těm pařížským rohlíčkům.

ilustrace: A. Hanzlová

BETLÉMY V LETOHRÁDKU MITROVSKÝCH                      
do 12. ledna | út–ne: 10–16 hodin

Převážně betlémy dřevěné, ale i papírové z dílny domácí rodiny Haldových z východních Čech
jsou do 12. ledna k vidění v Letohrádku Mitrovských.

Jde o instalaci 70 betlémů historických a betlémů od známých autorů (Lada, Aleš, Kvěchová ad.), objevují se také  exotické betlé-
my, např. z Afriky, Ameriky, Saska… Raritou je obří celoroční betlém (dioráma) s 25 scénami a 105 figurami. 

Veletržní 19, 602 00 Brno | info@letohradekbrno.cz | +420 605 972 588

pozvánka

„Připadalo mi opravdu 
skvělé věnovat víc pozornosti 

lidem než věcem.“

„Skromnost spojená s eko-
logií nespočívá jen v tom 

nemít zbytečně moc věcí a 
ničím neplýtvat, ale hlavně 

v přijetí nedokonalosti.“
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Restaurace Pod Lékárnou je již dlouhá 
léta součástí gastro zařízení v Židlochovi-
cích. Od 1. srpna 2018 ji provozuje Hana 
Svobodová.

Prostory velmi dobře znala, neboť tu již 
5 let pracovala. Stejně jako její maminka, 
která jí v současné době s vedením restau-
race intenzivně pomáhá. Důvodem jsou 
mateřské povinnosti paní Hany. 

„Za 5 let, co jsem zde pracovala, se 
v restauraci vystřídalo několik provozovate-
lů. Takže když v loňském roce přišla možnost 
si restauraci pronajmout a vše si udělat po 
svém, neváhala jsem. Dobré vztahy s maji-
telem nemovitosti byly také plusem při mém 
rozhodování. Na úvod jsme změnili jídelní 
lístek, který jsme postavili na klasické kuchy-
ni. Žádné experimentování. A samozřejmě 
zůstala zachována pizza.“ 

Paní Hana sice vystudovala jiný obor, ale 
získala dobrou praxi v jiných restauracích, 
např. ve Vinařství U Kapličky v Zaječí.

Kvalitní suroviny a dobrý kuchař jsou 
základem každé restaurace. „Část surovin 
nakupujeme u našich stálých dodavatelů, 
například drůbeží maso, vajíčka, zeleni-
nu. Vše v podstatě v biokvalitě. Sami nám 
dělají závozy dle objednávek. Pokud jejich 

rubriku připravuje
redakce

produkce nestačí, nakupujeme v běžných 
obchodech. Nákupy děláme raději v menších 
množstvích a častěji, aby byly suroviny stále 
čerstvé.“ V kuchyni nenajdete žádné polo-
tovary, vládne tu mladý kuchař s pomocni-
cí, o víkendech pak přichází další brigádník 
na výpomoc. Běžný provoz tak zvládají ve 
třech lidech.  

V restauraci se nachází i menší sklep-
ní prostory, které byly nedávno opraveny. 
Tyto prostory využívají zejména menší 

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: Restaurace Pod Lékárnou

Interiér vinárny v restauraci Pod Lékárnou / foto. M. Moudrá

Firma: Restaurace Pod Lékárnou 

Adresa: Komenského 86
 Židlochovice

Telefon: +420 605 002 717

Otevírací doba: po–čt 11:00–22:00
  pá–so 11:00–23:00
  ne 11:00–21:00

skupiny lidí pro soukromé oslavy a setkání. 
Stejně tak zde můžete pořádat svatby, vel-
ké rodinné oslavy, večírky. Restaurace také 
připravuje speciální menu na židlochovic-
ké Meruňkobraní nebo Pochod rakouských 
čertů. 

„Také k nám pravidelně chodí příznivci 
Komety Brno, zejména při jejích venkovních 
zápasech, které tu společně sledují a proží-
vají.“

„Do nového roku plánujeme pár změn 
v jídelním lístku. Pokud jste nás ještě nenav-
štívili, tak Vás tímto zveme. Rádi Vás tu při-
vítáme.“ 

Jídelní část restaurace / foto: M. Moudrá

„Když v loňském roce přišla 
možnost si restauraci prona-

jmout a vše si udělat po svém, 
neváhala jsem.“

„Nákupy děláme raději 
v menších množstvích a čas-
těji, aby byly suroviny stále 

čerstvé.“

„Pravidelně chodí příznivci 
Komety Brno, zejména při 

jejích venkovních zápasech, 
které tu společně sledují 

a prožívají.“



Táborová skupina Rendy vzpomíná na uplynulou sezónu

René Kubíček
Táborová skupina Rendy

Rádi bychom se s vámi podělili o prázd-
ninové zážitky.

Náš dvacátý druhý letní tábor byl plný 
změn. První a zásadní byla změna místa  
tábořiště, které se nově nachází na potoku  
Bílá voda v katastru obce Rudka. Další vel-
kou změnou je pořádání již dvou turnusů. 
Díky dotacím města Židlochovice a Jiho-
moravského kraje se nám podařilo zajistit 
potřebné vybavení a úplně se osamostatnit. 
Tudíž máme vše, co je potřeba pro správný 
chod letního tábora. Doposud jsme byli nu-
ceni si některé vybavení půjčovat.

Téma celotáborové hry letos byl Harry 
Potter, a to pro oba turnusy. Děti čekal mimo 
jiné výběr kouzelnické hůlky, rozdělení do 
kolejí kouzelným mluvícím kloboukem, 
plno her, výletů, ohnivá show, jízda na koni, 
táborák a celodenní výlety.

Město a Židlochovický vlastivědný spo-
lek pozvali u příležitosti slavnostního 
zahájení provozu  železničního terminálu 
v sobotu 8. prosince Christiana Roberta 
s manželkou do Židlochovic.

Zakladatel židlochovického cukrovaru, 
Florentin Robert hrál důležitou roli při plá-
nování napojení Židlochovic k železniční 
trati v Hrušovanech. Florentin Robert se již 
v roce 1857 stává spoluzakladatelem a jed-
ním z vlastníků Pražské železářské společ-
nosti Prager-Eisenindustrie-Gesellschaft. Ta 
na Kladensku vlastnila doly na černé uhlí 
a železárny. Cukrovar firmy Robert &Co. 
v Židlochovicích se tak stává nezávislým na 
obstarávání potřebného paliva, a právě jeho 
doprava po železnici byla nezanedbatelným 
podnětem pro prosazení a spolufinancování 
výstavby zdejší trati (cit. Miroslav Cvrk, Prv-
ní kRoky naši lokálky, Židlochovice 2019). 
V roce 1894 byla vydána koncese ke stavbě a 
trať „Rohrbach-Seelowitz-Seelowitz-Stadt“ 
byla slavnostně otevřena dne 15. září 1895 
(cit. tamtéž). Již deset dnů po slavnostním 
otevření tratě se na radnici v Židlochovicích 
projednává požadavek firmy Robert&Co. 
k vybudování průmyslové vlečky do cukro-
varu (cit. tamtéž). Ale teprve po dlouhých 
deseti letech, v roce 1905, byla stavba krátké 
vlečky do cukrovaru povolena. 

Christian Robert, potomek zakladatelů cukrovaru opět v Židlochovicích

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. 
Vlastivědný spolek

A tak bylo logické pozvat do Židlochovic 
potomka majitelů cukrovaru jako iniciáto-
rů výstavby železniční tratě při příležitosti 
jejího obnovení. Přijeli slavnostním par-
ním vlakem z Brna, zúčastnili se slavnostní 
ceremonie před terminálem, navštívili vilu, 
výstavu v knihovně a na cestě do restaurace 
Za komínem se opět zastavili před pamětní 
deskou u komína, kterou jsme za jejich účas-

ti odhalili v září 2018. Společně s nimi jsme 
pak jeli vracejícím se historickým vlakem 
do Brna. Další den dopoledne se zastavili na 
radnici a předali historické předměty, které 
jsme zatím deponovali v Městském archivu.
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Vzpomínka na letní tábor na potoku Bílá voda / foto: archiv TS Rendy

K. Vavřík, Ch. Robert a P. Wendsche při slavnostním otevření vlakového terminálu / foto: A. Kvasnička

Je to neuvěřitelné, ale už touto dobou se rodiče ptají na další tábor. Proto připravujeme 
tábor 2020 a pevně věříme, že se jim bude líbit jako letošní. 
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Na Štědrý den v kostele / foto: P. Lecián

Ať Kristus žehná tomuto domu

Mgr. Paweł Cebula
farář

Ve střední Evropě je s tímto svátkem spo-
jené žehnání domů, při němž se na dveře 
svěcenou křídou píší písmena C+M+B, 
u nás obvykle K+M+B. Tři znaménka 
původně psaná za písmeny (K+M+B+) při-
tom nejsou matematická plus, ale symbo-
lizují Nejsvětější Trojici – tzn. Otce, Syna a 
Ducha Svatého. Existuje také domněnka, že 
zkratka znamená Christus mansionem bene-
dicat, tzn. ať Kristus žehná tomuto domu.

V poslední době s tímto obdobím také 
spojujeme tradici tříkrálové sbírky, jejíž 
výnos je určen na charitativní účely.

Jaký je však prazáklad tohoto svátku? 
Označení tři králové se objevuje až v pozděj-
ších letech křesťanství, původně se hovořilo 
o třech mudrcích. Mohli to být astrologové, 
mágové či jiný typ vzdělanců tehdejšího svě-
ta. Dnes bychom nejspíše hovořili o vědcích. 
Nejednalo se tedy o panovníky vládnoucí 
nějakým říším, jak si často mylně vykládá-
me. Jednalo se o lidi, kteří skrze poznání 
dospěli k přesvědčení, že se v Izraeli narodil 
vládce tohoto světa, a oni se mu přišli poklo-
nit a vzdát mu úctu.

Ta nejpodstatnější symbolika je však zamě-
řena na něco jiného. Ne na to, jak k tomuto 
poznání ti tři muži došli. Ani ne na to, jak se 
do Izraele dostali a co je tam přivedlo. Ale 
především na to, čeho jsou sami tři králové 

symbolem. Jsou symbolem nás všech, kteří 
nepocházíme z Izraele. Ježíš totiž přišel ke 
všem národům. Nezrodil se jen pro něko-
ho vyvoleného, ale pro každého člověka na 
světě. I pro toho nejnuznějšího, byť třeba na 
opačném konci světa.

Vánoce, které samy o sobě jsou neuvěřitel-
ným zázrakem, protože ten nejmocnější na 
světě se narodil ve chlévě jako jeden z nej-
nuznějších, tak končí poselstvím, že Ježíš je 
tu pro nás pro všechny. Bez ohledu na to, kdo 
jsme nebo co jsme. Je to poselství té největší 
naděje a lásky, kterou na světě máme.

   farní řádky

Úvaha nad uplynulými Vánocemi aneb Je to jen konzumní svátek?

Vít Funk
redakce

V prvních lednových dnech místy doznívá 
opojení z oslav Nového roku, na který na-
vazuje příchod Tří králů 6. ledna. Ten píše 
pomyslnou tečku za obdobím vánočních 
svátků. Tyto významné křesťanské oslavy 
provázejí náš život již dlouhá staletí. Jsou 
překrásné nejen svým poselstvím, ale i mno-
hými zvyky a tradicemi, jež se v jednotlivých 
rodinách liší. Nabízí se ovšem otázka, do 
jaké míry lidé zvládají odolávat komerčnímu 
tlaku médií, která chrlí jednu reklamu na 
nákup dárků za druhou, a zda se nevytrácí 
původní smysl Vánoc. 

V adventním čase jsem s rodinou podnikl 
výlet na hrad Svojanov ležící nedaleko města 
Svitavy. V rámci vánočně laděné prohlídky 
hradu se milá paní průvodkyně ptala všech 

návštěvníků na to, jaké tradice dodržují na 
Štědrý den. Většinu návštěvníků tvořily 
rodiny s malými dětmi a mezi odpověďmi se 
veskrze opakovaly pohádky, zdobení strom-
ku, smažení kapra a sem tam i příprava 
nějakého exotického jídla. Když jsem za naši 
rodinu nahlas zmínil vyzvednutí betlém-
ského světla, ostatní návštěvníci ztichli, paní 
průvodkyně se zarazila a po chvíli dodala: 
„Pěkné, to už jsem tu dlouho neslyšela.“ Bylo 
mi jasné, že kdybych ještě přidal k dobru 
návštěvu půlnoční mše, působil bych v tu 
chvíli pro přítomné dojmem úplného exota. 

Tento zážitek ve mně nahlodal otázku, do 
jaké míry rodiče vysvětlují svým dětem, proč 
se Vánoce slaví a kdo že je ten Ježíšek, který 
jim nosí dárečky pod stromeček. Napro-
sto respektuji, že je spousta rodin, pro které 
náboženství nehraje žádnou roli. Pokud ale 
z vánočních svátků naprosto odstraníme je-
jich náboženský podtext, jako bychom tím 

ztráceli víru. To znamená víru v odpuštění, 
v lásku, v to, že má rodina nejen o Vánocích 
držet při sobě a podobně. Není to přece ob-
rovské množství dárků pod stromečkem, co 
dělá ty pravé Vánoce, ale slavnostní večeře se 
zapálenými svíčkami, pocit sounáležitosti, 
zpívání koled a překrásné (a mnohdy živé) 
betlémy s Ježíškem v jesličkách. 

O to větší radost mám, když vidím, jak je 
již tradičně do posledního místa zaplněný 
náš krásný židlochovický kostel při zpívání 
koled o Štědrém dni. Z přítomných vyzařuje 
klid, radost z toho, že na chvíli zapomenou 
na každodenní stres a mohou si s přáteli 
zazpívat. Děti obdivují dřevěný betlém a po 
počáteční chvilce studu se i ony přidávají 
a zpívají koledy s ostatními. Tento hřejivý 
po-cit v srdci si lidé odnášejí do svých 
domovů, a právě o tom jsou Vánoce.



Ahoj, jmenuji se Katka a chtěla bych vám 
povyprávět svůj příběh z dětství. Stalo se to 
před dvaceti lety, kdy se psal rok 1999. To mi 
bylo 11 a šla jsem s kamarádkou ze školy.

20. září 1999
„Tak zatím,“ řekla Káťa své kamarádce 

a každá se vydala k domovu. Když přišla 
domů, tak ji maminka poprosila, aby šla do 
knihovny. Dala jí průkazku a lísteček, kde 
byly názvy knih, které má Káťa půjčit.  

V knihovně skoro nikdo nebyl a bylo tam 
přímo hrobové ticho. Když Káťa podáva-
la paní knihovnici poslední knížku, aby ji 
zaevidovala, zaslechla něco podivného, ale 
nevšímala si toho. Po chvíli zase, ale znělo to 
jako křik malého dítěte. Tak šla za zvukem 
a uviděla malé dítě, které bylo duch. Šíleně 
se lekla, vzala knížky a běžela domů. Doma 
všechno řekla rodičům, ale ti se jen zasmáli 
a řekli jí, že žádní duchové neexistují. Když 
usínala, tak si řekla, že zítra půjde znovu do 
knihovny. 

Druhý den šla rovnou ze školy do knihov-
ny. Když objevila to dítě, tak jí šel mráz po 
zádech a úplně ztuhla. Ale odhodlala se 
a zeptala se: „Jak se jmenuješ?“ Dítě se na 
ni podívalo uplakaným pohledem a uteklo. 
Káťa si všimla, že je to holčička.

Každý den chodila Káťa do knihovny, ale 
marně. Až jednoho dne se holčička objevila 
sama a řekla jí: „Ahoj, jmenuji se Kornélie, ale 
doma mi říkali Kora. A jak se jmenuješ ty?“ 
zeptala se Kora a Káťa jí odpověděla: „Já jsem 
Kateřina, ale říkají mi Káťa. Jak už jsi dlouho 
jako duch?“ zeptala se Káťa a Kora jí odpově-
děla: „Už je to přes 100 let. Tehdy tady nestála 
žádná knihovna, ale panské sídlo, ve kterém 
jsem bydlela s rodinou, ale je to už hodně 
dávno. Jsem tu pořád sama, rodiče mi umřeli 
a já pořád nevím, proč tu jsem.“ „Hm, div-
né,“ řekla Káťa. „Mě by moc zajímalo, proč tu 
jsi.“ Kora vypadala velice zamyšleně: „Jenom 
si vzpomínám, že při mé smrti jsem měla 
u sebe…“ Kora se zarazila a měla vyděšený 
výraz. „Co jsi měla u sebe?“ vykřikla Káťa. „To 
je on, on k nám chodil,“ řekla Kora. „Kdo?“ 
zeptala se Káťa. „Ten chlap v černým,“ řekla 
vyděšená Kora a ukázala na pána, který byl 
celý v černém. Káťa si ho pořádně prohlédla. 
Měl jiné oblečení než ostatní, v podobném 
stylu jako měla Kornélie, jako by byl z jiné 
doby. Muž se na ně podíval a Kora okamžitě 
s křikem zmizela.

Káťa šla za paní knihovnicí a zeptala se jí: 
„Dobrý den, nemáte nějakou kroniku o tom-
to městečku či o této budově před 100 lety?“ 
„Hm, podívám se,“ řekla knihovnice. „Ano, 
máme tu jednu kroniku, ale doufám, že není 

Jana Psotová
5. A, základní škola

úplně rozpadlá.“ Knihovnice předala Káti 
kroniku a ta ji hned otevřela. Listovala a lis-
tovala, až na velmi staré fotografii uviděla 
Kořinu rodinu. Byla tam Kora vyfocená 
a v ruce měla králíčka. Káťa vzpomínala na 
větu, co jí Kora řekla: „Jen si vzpomínám, 
že při mé smrti jsem měla u sebe…“ Káťa se 
podívala na obrázek a přidala do věty slovo 
„králíčka“. 

Káťa si odpověděla na první otázku, ale 
pořád neví, kdo Kořinu rodinu zavraždil 
a kdo je ten chlápek v černým. Káťa si zača-
la číst úryvek z kroniky. „Dne 28. červen-
ce zesnula ctěná rodina Liškových. Něco po 
jedenácté hodině jejich sídlo začalo hořet. 
Když hasiči uhasili poslední plameny, doktor 
na rukou vynesl ven Karmen, jejich 14letou 
dceru, která den po převozu do nemocnice 
zemřela na popáleniny. Nejvíce oplakáváme 
jejich nejmladší dítě Kornélii, protože byla 
milá, hodná, vychovaná, velmi malá a šikov-
ná.“ 

„To je hrozný,“ pomyslela si Káťa a málem 
to vykřikla. „Kdo takovou věc mohl udělat,  
a nebo jak se to mohlo stát?“ Káťa si ale řek-
la, že zbytečně ztrácí čas a četla dál. „Jejich 
pohřeb byl tak velký, že lidé stáli i kolem hřbi-
tova. Nikdo neví, jak se to mohlo stát. V den 
jejich smrti je fotil pan fotograf Petr Novotný. 
Odkaz na pana fotografa najdete pod jeho 
fotkou.“ Katka strnula, protože uviděla fot-
ku toho pána v černém. Káťa si odpověděla 
na další otázku, ten chlap v černým je foto-
graf Petr Novotný, co fotil rodinu Liškových 
v den jejich smrti. „To je divný,“ pomyslela 
si Káťa a běžela s kronikou do pokoje, kde 
byla Kora. „Koro, mám to!“ „Ty už víš, kdo 
mě zabil?“ zeptala se Kora. „Ne, chci, abys mi 
zodpověděla pár otázek.“ „A jaký?“ nechá-
pavě se podívala Kora na Káťu. „No, kdy byl 
u vás tenhle pán naposledy? Nejlepší by bylo, 
kdybys mi řekla přesný čas,“ řekla Káťa Koře. 
„Hmmm, nějak od pěti až do jedenácti s tátou 

Vítězná práce v soutěži Jižní Morava čte Městské knihovny Židlochovice, 2. literární kategorie 4.–5. třída.

Přívěsek

něco řešili a asi o čtyřicet minut později jsem 
umřela.“

Kolem nich prošel muž v černým a všiml 
si, že Káťa s někým mluví. „Ty někoho vidíš?“ 
zeptal se muž. „Nikoho nevidím,“ zapírala 
Káťa, aby Koru neprozradila. „Proč se ptá-
te?“ „Nezapírej, já vidím, že někoho vidíš,“ 
řekl muž klidně, „chci se jen na něco zeptat.“ 
„A na co?“ řekla Káťa podezíravě. „Jestli by se 
mi nemohl někdo z rodiny Liškových zjevit, 
už na to čekám 100 let. Chci se omluvit,“ řekl 
muž: „Za to, co jsem udělal.“ 

Kornélie se náhle zjevila a zeptala se: „Proč 
se mi chcete omluvit?“ „No, jak bych to řekl,“ 
zadrhl se muž. „Prostě, když jsem šel do tvé-
ho pokoje kvůli tvému králíčkovi, tak mi na 
koberec upadla svíčka, koberec vzplál a já 
zpanikařil a utekl. Já se strašně omlouvám, 
nechtěl jsem vás podpálit.“ Muž se rozbrečel: 
„Já nechtěl, vše bylo omylem.“ „Já omluvu 
přijímám, sama vás chápu, taky jsem někdy 
něco udělala a potom jsem toho litovala,“ 
řekla Kora a najednou vypískla radostí: „Můj 
králíček, můj milovaný Bambulka,“ a z rohu 
místnosti vyhopkal hnědý králíček. „A co je 
na něm tak zvláštního?“ podivila se Kora. „Né 
ten králíček, spíše ten přívěsek, co má kolem 
krku,“ řekl muž. „On je to diamant a já ho 
chtěl získat.“ „Tak si ho klidně vezměte,“ řekla 
Kora. „Ne, teď už je mi na nic, nech si ho,“ řekl 
muž a odešel ven. Venku si sednul na lavičku 
a s úsměvem usnul. Konečně navždy.

„Na, je tvůj,“ řekla Kora a podala přívě-
sek Káti. „Dík a sbohem, Koro.“ Káťa měla 
v očích slzy smutku i štěstí. „Sbohem, Káťo.“ 
A Kora se rozplynula.

Přívěsek, který mi Kora dala, stále ještě 
mám. Připomíná mi velké dobrodružství, 
které jsem tehdy zažila. Koru ani pána v čer-
ném jsem už nikdy neviděla. Zůstal jen ten 
přívěsek.
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Ztráta kostelních trámů s historickými údaji

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.           
Vlastivědný spolek

Členové Židlochovického vlastivědné-
ho spolku věří, že jednoho dne bude zase 
existovat místní muzeum, kde budeme 
prezentovat vývoj města a nálezy z minu-
losti. V roce 2013 byl při rekonstrukci spe-
ciální technikou sundán jehlan kostelní věže 
a postupně restaurován. Všichni si to pama-
tujeme, a mnozí z nás to také  fotodokumen-
tovali. Některé trámy z vazby nebyly úplně 
ztrouchnivělé a byla na nich vidět jména 
a čísla letopočtu. Upozorňovali jsme na to, 
že by se měly zbytky trámů zachovat. Město 
na to mělo stejný názor.

Nyní jsme se obrátili s dotazem na osud 
zbytků trámů z kostelní věže na odbor inves-
tic a místního hospodářství. 

Zde je odpověď: v tomto případě nemá-
me dobrou zprávu. Tento dřevěný prvek 

byl uložen pod střechou u objektu bývalé 
malířské dílny za objektem Legionářská 98 
(dnes staveniště Komunitního centra). Zde 
byl cca 3 roky. Ve chvíli, kdy se začalo jednat 
o demolici objektu a docházelo k postupné-
mu vyklízení prostor před demolicí a stě-
hování nájemníků, došlo k jeho zmizení. 
Ve chvíli předání staveniště k demolici na 
podzim roku 2017 jsme chtěli uvedené prv-
ky přemístit do jiných prostor a v tu chvíli 
také došlo ke zjištění, že tyto prvky nejsou. 
Pokoušeli jsme se i za pomoci městských 
kamer zjistit více, ale nepodařilo se nic 
dohledat, jelikož kamerový záznam se uklá-
dá max. 30 dnů. Je nám líto, ale obáváme se, 
že někdo tyto prvky rozřezal a použil jako 
palivové dřevo.

Není k tomu co dodat. Jestli přece jsou 
„dřevěné prvky“ ještě někde zachované, pro-
síme o informaci. Stačí anonymně.

Oprava věže kostela v roce 2013
foto: archvi spolku
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Zahradník na zahradě: Leden

Zahrádkářský informátor
vybral Jan Urbánek

HNOJÍME V ZIMĚ?
Určitě ano, dokonce některá hnojiva se 

do půdy dostávají lépe než při hnojení 
podzimním a jarním. Jde zvláště o drasel-
né soli, o močůvku, hnojůvky nebo o hno-
jivé septikové břečky. K zimnímu hnojení 
však musí být vhodné podmínky.

Předně nesmí být zmrzlá půda. Výhod-
ný je slabý poprašek sněhu až do výšky 
10 cm. Hnojiva musí být ve vodě rozpust-
ná, aby jejich roztok mohl dobře pronikat 
až do podorničí. Tím docílíme dobrého 
prohnojení celého horizontu, který je pro-
rostlý kořeny. Hnojení ledkovým dusíkem 
je nevhodné, protože je při oteplení rychle 
mineralizovatelný a jednak se ztrácí do vz-
duchu jako elementární dusík, jednak též 
proniká do hlubších vrstev v půdě a odtéká 

do pramenitých vod, u kterých způsobuje 
jedovatost, na což pak doplácí celá krajina 
včetně lidí.

LZE ŘEZAT STROMY V MRAZU?
Řez stromů je v podstatě chirurgický 

zásah, po němž musí nastat hojení ran. 
V zimním období je vegetační klid. Ros-
tliny při amputaci jednotlivých větví 
nemají ztrátu asimilační plochy a malá lát-
ková výměna zajišťuje i pozvolné hojení. 
Příroda je pro nízké teploty chudá na pa-
togenní mikroorganismy, a proto se i rány 
málo infikují. Do –5 oC lze dělat průklest 
i zmlazovací řez. Důležité je, aby v noci ne-
následovaly do 3 dnů po řezu teploty pod 
–10 oC. Řez za mírného mrazu neškodí.

BÍLENÍ KMENŮ
Je starý způsob a často byl považován za 

jeden ze způsobů boje proti škůdcům.

Jeho účelnost je opodstatněná jen 
u silnějších kmenů a u citlivějších dřevin, 
zvláště pak u meruněk a broskvoní, kdy 
denním přehřátím kmenů dochází ke 
zvýšení životní aktivity stromů. V no-
ci pak vlivem nízkých teplot dochází 
k poškození pletiv kmenů a u meruněk tak 
dochází k mikroskopickým poraněním, 
která jsou často příčinou vzniku přeměny 
dřeva v klejotoková poranění. Z těchto 
mikroskopických poranění dochází 
k vzniku náhlého odumírání větví nebo 
celých stromů. Bílení kmenů má proto 
právě v předjaří důležitý význam, zvláště 
na silnějších větvích.

Zahrada je radost, zdraví ducha 
i těla. Aby taková byla, musí 

zahrádkář žít na zahradě aktivně, 
ne jen kopat a sekat, sázet a rýt, 
ale hlavně myslet a hledat cestu 
ke štěstí a blahobytu pro sebe, 

svou rodinu i ostatní lidi.

J. Šikula
Ekologická zahrada není zahrada 

lenocha, ale zahrada člověka 
cítícího s přírodou i s lidmi.
Je třeba pamatovat si slova 

moudrého B. Franklina: „Nikdo se 
nestal nesmrtelný svou leností“.  

 J. Šikula

Ten dělá to a ten zas ono, jeden 
to umí lépe a druhý hůře. Ale to 
neznamená, že ten, co to dělá 

hůře, nemůže být šťastnější než 
ten první. Jste-li provokován 

úspěchy druhých, neskládejte 
ruce v klín a nestaňte se jen pozo-
rovateli. Naopak hledejte ve své 

činnosti onu sféru, kde vy bu-
dete nejšťastnější. To je vítězství 

v životě. 

J. Šikula



18 Volný čas MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Svratka si na svém dolním toku vytvo-
řila koryto samou zátočinu – meandr, což 
zpomalovalo její tok, zásobovalo podzemní 
zdroje vody, ale také způsobovalo pravidelné 
ničivé povodně. Prakticky v každé obci, kudy 
řeka protékala, byl na ní postaven mlýn. Raj-
hradský, vojkovický i židlochovický mlýn se 
tak potýkal jednou s nedostatkem vody, jed-
nou zase s jejím nadbytkem. Povodně často 
ničily hráze, které tvořily mlýnské náhony 
pohánějící mlýnská kola. A právě kvůli mlý-
nům byla u nás (od Rajhradu po Židlochovi-
ce) provedena první regulace Svratky. Hrabě 
Filip Ludvík ze Sinzendorfu, který v té době 
vlastnil židlochovické panství, dal za úkol 
nejprve ve Vojkovicích postavit nový mlýn 
(to bylo v roce 1730) a ve čtyřicátých letech 
začal s budováním samostatného mlýnské-
ho náhonu pro výše zmíněné mlýny. Od 
Rajhradu dal vykopat zcela nové koryto, do 
kterého tekla voda přes nový jez u Rajhradu. 
Toto koryto částečně kopírovalo přírodní 
koryto Svratky do Vojkovic (dnešní mlýnský 
náhon), kde další jez reguloval dodatečně 
množství vody pro vojkovický mlýn. V roce 
1749 byl pak zrušen jez u židlochovického 
mlýna a mlýnský náhon byl jako téměř rov-
né koryto protažen  podél silnice z Vojkovic 
do Židlochovic.

ZÁPLAVY A REGULACE  
Dalších sto let se Svratka vinula svým sta-

rým korytem a pravidelně zaplavovala nejen 
okolní pole, ale i obce. Byly roky, kdy se voda 
rozlévala až k Hrušovanům. V roce 1814 
začal platit mlynářský řád, který dal základ 
pro rozdělení vod na soukromé a veřejné. 
O veřejné vody se měl postarat stát, čímž 
byla dána i možnost provádění rozsáhlých 
regulací říčních koryt. V letech 1847–1853 
se nakonec kvůli povodním přistoupilo 
k rozsáhlé regulaci samotné řeky Svratky. 

V Rajhradě byl příliš vysoký a špatný jez 
nahrazen novým, a od tohoto jezu u Rajhra-
du bylo prostě na polích až do Židlochovic 
vybudováno koryto nové. Jak ale píše dobo-
vý kronikář, na regulaci pracovalo mnoho 
dělníků z Itálie, kteří „chtěli ji provést lacino, 
a proto nasypali hráze a domnívali se, že si 
řeka mezi nimi sama vyhloubí koryto. A hned 
první velká voda (29. 2. 1848) hráze rozmetala 
a tekla, kudy chtěla. Teprve potom se vyhlou-
bilo nové koryto a navršily se nové hráze“. Ani 
toto opatření, které mělo vodu z území rych-
leji odvádět, nestačilo. Povodně i dál sužo-
valy okolí.  Například 8. dubna 1900 bylo 

Iva Tycová
kronikářka obce Vojkovice

zaznamenáno: „Celodenní a celonoční sobot-
ní déšť dokonal na sněhu, co mírná teplota 
vzduchu nezdolala. Na obou řekách, Svitavě 
i Švarcavě, počala včera přede dnem voda tak 
rapidně stoupati, že se bylo lze pro odpoledne 
povodně obávati. A ta též se dostavila. Voda 
ve Švarcavě stoupla tou měrou, že pozemky... 
zvlášť ale u Komárova, Heršpic, Přízřenic, 
Modřic, Rajhradu a Židlochovic úplně zatopi-
la. Na místní dráze Hrušovany–Židlochovice 
musila býti doprava zastavena.“

ŘEKA V LETECH 1920–1947
Další povodně „řádily“ hlavně ve dvacá-

tých a třicátých letech (1920, 1922, 1923, 
1926, 1930, 1932, 1937, 1938, 1941 a 1947). 
Škodami, které řeka způsobila v „kraji židlo-
chovickém“ se dokonce ve dvacátých letech 
zabývalo i Národní shromáždění českoslo-
venské. Např. o povodni ze 14. ledna 1920, 
která postihla nejvíce Ivaň, se zasedání NS  
už 27. ledna usneslo: „Vládě se ukládá, aby 
učinila vše k dobudování řádné regulace, obci 
Ivani budiž udělena podpora do té výše, aby 
mohla znovuzříditi protrženou hráz. Vlá-
dě se ukládá, aby v dohodě s pozemkovým 
výborem na základě zákona přídělového, 
dostalo se poškozeným majitelům půdy aspoň 
nájmem v náhradu za plochy, které jsou ose-
vu neschopny. Půda budiž vzata z velkostatku 
židlochovického, který jest pod uzávěrou.“

Během 2. světové války byly úpravy koryta 
značně poškozeny německou armádou, kte-
rá využila levý břeh řeky nad silničním mos-
tem u Vojkovic v délce asi 5 km po Rajhrad 
jako překážku proti tankům. 

REVITALIZACE ŘEKY A ZPŘÍRODNĚNÍ
V letech 1947–1950 proběhla rekonstruk-

ce hrází a rozšíření koryta řeky, od té doby, 
nutno dodat také díky přehradám na Svrat-
ce, se četnost povodní, které by ohrožovaly 
zejména lidská obydlí a jejich životy, snížil 

Svratka, téměř 174 km dlouhá řeka, která pramení v Kraji Vysočina, dostala své jméno pravděpodobně podle staročeského „svorti“ 
vinout se. V našem okolí byla známá spíše pod svým německým názvem Schwarza(wa), což je odvozeno od barvy jejího toku. Na Svrat-
ce jsou umístěny tři přehrady, vlévá se do prostřední nádrže Nových Mlýnů na Dyji. Má 12 významných přítoků, z nichž tři největší jsou 
Svitava, Litava a Jihlava.

Řeka  Svratka

Řeka Svratka z vojkovického mostu / foto: M. Moudrá 

na minimum. Přesto nezmizely úplně. V ži-
vé paměti máme ještě povodně z roku 1997 
nebo 2006.

 Obce mají zpracovány povodňové plány, 
jsou vymezena místa, která jsou v zátopo-
vém území a kde není povoleno stavět žádné 
trvalé stavby, ale hrozba povodní z náhlého 
tání sněhu nebo letních přívalových dešťů 
přesto nezmizela. V roce 2013 představilo 
Povodí Moravy svůj plán na „revitalizaci 
a zpřírodnění“ Svratky. Jinými slovy návrh 
počítá s realizací velkého meandrového pásu 
umístěného  na polích v oblasti „za mlýnem“ 
mezi dnešním korytem a mlýnským náho-
nem, kde by byl vysazen lužní les, a na levém, 
tedy druhém břehu současného koryta řeky 
v oblasti mezi obcemi Rajhradice, Opatovi-
ce, Blučina a Vojkovice by vznikl tzv. suchý 
poldr o celkovém objemu 13,7 mil. m3 a plo-
še 380 ha. Suchý poldr je vlastně hrázemi 
ohraničená oblast, která zachycuje povod-
ňové vody. Když nejsou povodně, jsou „na 
dně“ běžně zemědělsky obhospodařovává-
ny pozemky. Hráze by byly něco přes metr 
vysoké nad okolní terén a byla by na nich 
zřízena cesta.

RYBÍ PŘECHOD VE VOJKOVICÍCH
U vojkovického mlýna by byl vybudován 

rybí přechod o délce skoro 300 m s tůněmi 
pro odpočinek ryb. V návrhu se však nara-
zilo kromě nesouhlasu vlastníků pozemků 
také na problematické vedení nejen elek-
trické energie, ale vede tudy např. ropovod 
Družba, produktovod Čepro nebo plyno-
vod. Musel by se řešit nápustný objekt, bez-
pečnostní přeliv a odpadní koryto, jež by 
znehodnotily některé okrajové pozemky.

Zatím tedy zůstává jen u projektu a nezbý-
vá než doufat, že současná protipovodňová 
opatření, která obec provedla v předchozích 
letech, vodu zadrží.



Vyprávění o starém židlochovickém špitále  – 2. část       

JUDr. Miloslav Jurák
redakčně upravil Vít Funk

Od roku 1743 bylo židlochovické panství 
v držení Ditrichštejnů, kteří psali novou 
historii našeho špitálu. Kníže Karel Maxmi-
lián z Ditrichštejna, vášnivý botanik, který 
nechal zvelebit i místní zámeckou zahradu, 
prodal roku 1755 budovu dosavadního špi-
tálu ve Vodní ulici a přestěhoval jej do pan-
ského objektu na návrší u kostela Povýšení 
sv. Kříže, kde měla být původně piaristická 
kolej. V této honosnější budově špitál vydržel 
až do roku 1864, kdy se městečko obrátilo na 
držitele panství arcivévodu Albrechta Fridri-
cha Rakousko-Těšínského, aby mu obstaral 
budovu pro triviální školu, jež sídlila v nevy-
hovující budově naproti kostela. Arcivévoda 
to vyřešil šalamounsky – špitál přestěhoval 
do staré budovy školy a tu naopak do budo-
vy špitálu.

Současně se špitálem bylo do objektu 
naproti kostelu přemístěno i obydlí farního 

kaplana, díky čemuž začal být dům obča-
ny nazýván „kaplánka“. V této souvislosti 
můžeme dodat fakt, že již od doby hrabětě 
Sinzendorfa (1. pol. 18. stol.) působil v měs-
tečku i kaplan zámecký, který ovšem působil 
pouze v zámecké kapli, kde se v dnešní době 
občas konají svatby. 

Vraťme se ale ke špitálu. V pozdějších 
letech býval obydlen pouze staršími žena-
mi v počtu šesti až osmi osob a správou 
paství celkem přijatelně podpořen finanč-
ně i naturáliemi. Je zajímavé, že tento stav 
trval až do roku 1919. Tehdy správa Čes-
koslovenských státních lesů a statků, která 
převzala Habsburkům konfiskovaný vel-
kostatek, odmítla tento historický závazek 
plnit. Vzniklý spor vyřešil až roku 1929 
městský úřad (správce špitálu), který využil 
pobytu prezidenta Masaryka v Židlochovi-
cích a obrátil se na jeho kancelář se žádostí 
o pomoc. Na základě intervence Alice Masa-
rykové, zakladatelky Československého čer-
veného kříže, se státní lesy uvolily k pod-
porování špitálu. Tato podpora se sestávala 

z peněžité hodnoty 1 245 kg žita podle běž-
né burzovní ceny, dále 850 Kč v hotovosti 
a 28 metrů palivového dříví. 

Svou sociální úlohu ukončil špitál v roce 
1958 po dlouhých 443 letech fungování 
v rámci nového zákona o sociálním zabez-
pečení. Budova samotná byla nejdříve pře-
stavěna na dvě obytné jednotky a roku 1962 
sem byly přemístěny jesle. V dnešní době je 
zde oční a rehabilitační oddělení polikliniky 
a optika. 

Závěrem lze říci, že židlochovický špitál 
plnil po dlouhou dobu v rámci vrchnosten-
ské správy důležitou sociální funkci, kterou 
si udržel i v době obecních samospráv spoje-
ných s provozem obecních pastoušek, útul-
ků a chudobinců dle domovského práva. Své 
poslání plnil dokonce i v době první repub-
liky a zanikl vlivem modernizace sociálního 
systému.                 

                                                                          
 (Zpravodaj XXI, 1997, č. 6, s. 22–23)
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Příběh dvou soch v sousedních Vojkovicích

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.           
Vlastivědný spolek

„Štamgasti“ v hostinci u Kafků nemlu-
ví jen o „velké“ politice, ale i o místních 
záležitostech nebo o sportovních událostech, 
často i o vlastivědných. Tak se stalo nedávno. 
Byla mně položena otázka, jestli nevím něco 
o osudu vojkovické sochy Josefa II.  Nevěděl 
jsem, ale začal jsem hledat. 

Kdo vlastně byl Josef II.? Jako nejstarší 
syn císařovny Marie Terezie byl zvolen krá-
lem českým a uherským po smrti své matky 
v roce 1780. Pokračoval v prosazování spo-
lečenských a hospodářských reforem své 
matky. Za nejdůležitější z nich lze považovat 
zrušení cenzury, toleranční patent a zrušení 
nevolnictví (všechny tři vydány v roce 1781). 
Postavení židů bylo zlepšeno, byl zřízen 
katastr půdy a domů, zrušen trest smrti, byla 
zřízena síť nemocnic, porodnic, nalezinců, 
blázinců, ale proběhly také reformy školství 
a reformy pravomocí katolické církve, m. j.  
došlo ke zrušení klášterů. 

V 80. letech 19. století bylo v Čechách 
a na Moravě „in“  stavět sochy k poctě Josefa 
II. Nejvíce z nich bylo ulito v Salmovských 
železárnách v Blansku. Jako vzor pravděpo-
dobně posloužila socha Pavla Veverky, který 
měl v železárnách svůj ateliér.  Vojkovický 
pomník byl slavnostně odhalen v roce 1884 
(obr.). Nacházel se před starou školou napro-
ti kostelu. 

Jaký byl další osud sochy? Po založení ČSR 
v roce 1918 byla socha sundána a uložena 
v hasičské zbrojnici, následně v padesátých 
letech byla socha po „objevení“ v hasičské 
zbrojnici předána do budovaného muzea 
v Židlochovicích, kde byla umístěna na 
nádvoří. Na původním místě zůstal jen pod-
stavec. Později bylo zjištěno, že socha byla 
„zapůjčena“ do Josefova. Josefov, dnes sou-
část Jaroměře, byla pevnost založená Jose-
fem II. Obec Vojkovice se hned po roce 1989 
snažila o návrat sochy, ale poněvadž se veš-
keré doklady o vlastnictví sochy ve Vojko-
vicích ztratily, byla jednání obtížná. Teprve 
v roce 1993 byla socha přemístěna zpět do 
Vojkovic. Stojí dnes ve společenské místnos-
ti Obecního úřadu ve Vojkovicích.

Proč je zvolen název článku „Příběh dvou 
soch“? O příběhu nás informoval Lubomír 
Spáčil, občan Vojkovic a člen ŽVVS. V roce 
1808 byla zhotovena socha sv. Vavřince, pat-
rona vojkovického kostela. Socha sv. Vavřin-
ce byla původně umístěna na malé návsi 
u mlýna a byla situovaná v ose Mlýnské uli-
ce a kostela. Po sejmutí sochy Josefa II. byla 
přemístěna na jeho místo, dokonce na stejný 
podstavec, přímo proti kostelu. V šedesátých 
letech minulého století při rekonstrukci stát-
ní silnice Brno–Břeclav byla sundaná, aby 
nedošlo k jejímu poškození. Během stavby 
však nenávratně zmizela. Podle dochovaných 
vzpomínek byla údajně uložena v bedně 
u plotu u cesty vedoucí kolem dnešní „Dob-
ré školy“ k drážním domkům. Při opravě 

této cesty pak byla zřejmě nevratně poškoze-
ná a „zmizela“. Sokl stál na svém místě ještě 
několik roků, než byl rovněž odstraněn.

Na závěr ještě „perlička“: V roce 1995 bylo 
ministerstvo kultury požádáno o finanč-
ní pomoc na stavbu nového podstavce pro 
vrácenou sochu Josefa II., odpověď však 
byla zamítavá, protože se nejedná o kulturní 
památku. 

Pohlednice s pomníkem Josefa II. ve Vojkovicích
 foto: archiv spolku
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Horní část náměstí v polovině 70. let / zdroj: archiv města

Stejné místo v říjnu 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
RILEY – Milostný dopis, 
BOWEN – Toskánské dítě, 
BROWN – Zuřivost, RIDER 
– Polibek v Londýně

Společenské romány
STANČÍK – Mlýn na mumie, 
ADICHIE – Amerikána,
SLOAN – Nonstop knihku-
pectví pana Penumbry

Psychologické romány
ONDAATJE – Nouzo-
vé osvětlení, BACKMAN 
– Životní terno, PADEVĚT 
– Sny a sekyry

Historické romány
VONDRUŠKA – Mstitel 
z Jenštejna, WHITTON 
– Sága rodu Reissových, 
VAŇKOVÁ – Království 
neumírá

Romány českých a sloven-
ských autorů
KUBÁTOVÁ – Bukůvky, 
HLAVINKOVÁ – Kdo šije 
u Podolské?, HARASIMOVÁ 
– Černá vdova, VONDRUŠ-
KA – Kronika zániku Evropy

Detektivní romány
a thrillery
BRYNDZA – Kanibal z Nine 
Elms, MAYNE – Teorie vraž-
dy, PALMER – Trýzeň, FLINT 
– Sběratel trofejí

Fantasy a sci-fi romány
DUNNE – Ve stínu bohů, 
Kosti světa, Ukradené slunce, 
CLARE – Temné lsti 3: Krá-
lovství povětří a temnoty

Literatura faktu
NAVARA – Musím jít odváž-
ně vpřed!,
ALEXEJEVIČOVÁ – Modlit-
ba za Černobyl

Životopisy
BERNARD – Múza z Vídně, 
BARNÉRIAS – Bonjour, 
živote!

Audioknihy
TŘEŠTÍKOVÁ – Veselí, 
ADEBAY – Zůstaň se mnou, 
GALBRAITH – Volání 
kukačky

Patrik Rozehnal: Pochoutkový rok
Dobrou knihou nemusí být jen román. I taková zbrusu nová 

kuchařka může zaujmout a být v obchodech nedostatkovým 
zbožím. Pochoutkový rok osloví zejména ty, kteří neholdují no-
vým trendům ve výživě a rádi vaří podle osvědčených rodinných 
receptů naší kuchyně. Tato kuchařka obsahuje 120 sladkých a 
slaných receptů od posluchačů regionální rozhlasové stanice, 
které vybrala porota, složená z šéfkuchařů Jaroslava Sapíka, Pavla Pospíšila a známé herečky Nadi Kon-
valinkové, z prvních tří ročníků kulinářské soutěže Pochoutkový rok.pokračování na straně 21 >>



Nové knihy

Pravdivé příběhy
ZAFAR – Poslušná manželka

Naučná literatura
VRABELOVÁ – Brno 
moderní II., ROZEHNAL 
– Pochoutkový rok, WALKER 
– Ruská kocovina, DUTTON 
– Moudrost psychopatů

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
KUBAŠTA – Dobrodružství 
broučka Sluníčka, NIELÄN-
DER – Popeláři jedou

Básničky a říkadla
KÝROVÁ – Pohozené kšandy 
kamaráda Standy

Pohádky
LACHOUTOVÁ RIČLO-
VÁ – S Tatrou do pohádky, 
MRÁZKOVÁ – České pohád-
ky pro malé děti, HULPACH 
– Bylo nebylo

Pohádkové příběhy
CHUDOŽILOV – Myší 
knížka, KROLUPPEROVÁ – 
Vánoční tramvaj, DOCHER-
TY – Kniholap, TESAŘOVÁ 
– Podivuhodná dobrodružství 
Maria a Marka

Fantasy romány
SHUSTERMAN – Sucho, 
MAAS – Království popela, 
MACKOVÁ – Pouto stínu

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
SANTIAGO – Fotbaláci 3: 
Záhada fantoma v bráně, 
BOOKS KID – Já drak, 
z konce

Komiksy 
LEMIRE – Mira, GROENING 
– Simpsonovi: komiksová 
zašívárna

Literatura Young adult 
ALBERTALLI – Co když jsme 
to my

Naučná literatura
MILLER – Minecrafťák 
inženýr 2., DVOŘÁK – Byd-
líme, SVOBODNÝ – Pozor 
doktor!

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice
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KříŽidle Víta Funka

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  Filipova huť

Rod, ze kterého pocházel český král Karel IV. 
Nejvyšší bůh řecké mytologie 
Nejvýchodnější město ležící na území ČR
Typické korunovační klenoty: koruna, jablko a…
Hlodavec s extrémně dlouhými bodlinami  
Československý samopal, vzor 61 
Světově známá filmová cena udělovaná v USA
Rozsáhlá jihoafrická poušť, kterou obývají kmeny Křováků 
Vynálezce měkkých kontaktních čoček: Otto…

TAJENKA: 6. ledna nám tři králové píšou křídou na dveře či branky zkratku K+M+B, což je lidově 
vykládáno jako zkratky jejich jmen. Pravděpodobněji se ale jedná o latinské úsloví CHRISTUS 
MANSIONEM…(tajenka), což znamená Kriste, žehnej tomuto domu!
Mezi písmeny není znaménko „plus“, ale kříže, které symbolizují Nejsvětější Trojici.   
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 

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

oznámení

ŠTĚPÁNSKÝ KOŠT VÍN MÍSTNÍCH VINAŘŮ

Židlochovičtí zahrádkáři uspořádali 26. prosince výstavu vín místních vinařů.
Vystaveno bylo 77 vzorků vín. Výstavy se zúčastnilo 70 milovníků dobrého vína.

Hodnocení vzorků vín se konalo 21. prosince 17 degustátory dvacetibodovou soustavou.
Letošní mladá vína vykazují krásnou svěžest a aromatickou chuť pro danou odrůdu.

ZO ČZS Židlochovice přeje všem spoluobčanům
do nového roku 2020 hodně zdraví, pohody a pěstitelských úspěchů.

autorka kresby: V. Betášová



11. 1., 10:00 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
místo: Židlochovice
pořádá: Základní škola Židlochovice

14. 1. | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE
místo: budova gymnázia
pořádá: Gymnázium Židlochovice

17. 1., 20:00 | SPOLEČENSKÝ PLES GYMNÁZIA
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Gymnázium Židlochovice

23. 1., 19:00 | RUDÝ ZEMAN
BESEDA S INVESTIGATIVNÍM NOVINÁŘEM
Hudební doprovod Marie Puttnerová (zpěv) a Martin Novák (kytara).
místo: restaurace Za komínem
vstupné: dobrovolné
pořádá: město Židlochovice

Kulturní a sportovní akce – leden 2020
29. 1., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
Součástí bude prezentace projektu Líchy.
místo: zasedací místnost MěÚ Židlochovice, Nádražní 750
pořádá: starosta města

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU:
1. 2., 20:00 | HASIČSKÝ PLES
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů

29. 2., 20:00 | SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice

29. 2. – 1. 3. | TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA
místo: orlovna
registrace: www.pruvodkynezeny.cz/akce
pořádá: Jana Rosa ve spolupráci s Orel jednota Židlochovice
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Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

Pranostiky: Leden – Na Tři krále o krok dále

Dne 22. prosince 2019 ve 4:19 hodin pro-
šla zeměkoule zimním slunovratem. Tímto 
okamžikem začala astronomická zima. Je 
paradoxem, že v okamžiku, kdy my máme 
na naší polokouli zimu, se Země na své 
oběžné dráze 4. ledna maximálně přiblíží 
ke Slunci. 

Jedná se o magický okamžik, který všechny 
kulty, sekty a náboženství slaví jako zrození 
něčeho transcedentálního a nadpřirozeného 
– nadpozemského.  Dochází ke zrození boha 
Slunce,  slaví se Světlo, zavírá se hranice mezi 
životem a smrtí, která byla otevřena od Duši-
ček, rodí se Ježíš Kristus...

Odpozorované přírodní zákony jsou vyjá-
dřeny v lidových pranostikách. V tomto 
období se jedná povětšinou o časosběrné 
informace vyjadřující obrovskou dynamiku 
týkající se délky dne: „Lucie noci upije, ale 
dne nepřidá“ (jakoby protichůdná informace, 
která je založena na zjištění, že v tento den, 
13. 12. večer je déle světlo, ale současně ráno 
déle tma – posun kolem cca 1 min.).  „Na 
Nový rok, o slepičí krok“... „Na Tři krále o krok 
dále“... „Na Hromnice o hodinu více“. 

Ti hloubavější z nás si jistě položili otázku: 
„Jak je to vlastně s tím Novým rokem“? Proč 
ho slavíme 1. ledna, když k tomu není žád-
ný hmatatelný důvod? Vždyť staří Keltové 
začínali svůj rok na přelomu října a listopa-
du svátkem  Samhain.  Staří Slované  vidě-
li počátek roku v probouzející se přírodě 
v době kolem jarní rovnodennosti.  I staří 
Římané začínali rok březnem, měsícem 
Martovým, kterého později nahradili dalším 
svým bohem Janusem – bohem počátku dne 
a každého ročního období.

V křesťanské tradici začínal nový rok pří-
chodem tří králů (6. ledna), později naroze-
ním Páně, čili 25. prosince, a současné datum 

přinesla až reforma kalendáře v 17. století. 
(Pravoslavné oblasti počítají rok i nadále od 
14. ledna, původně svátku Ježíšova křtu.)

A tak můžeme říci, že počátek ledna ještě 
spadá do tajuplného času dvanácti posvát-
ných nocí plných kouzel a magických význa-
mů.  Po dobu těchto tajuplných chvil se po 
obloze proháněl skandinávský bůh Ódin na 
svém osminohém hřebci a až do 5. ledna bylo 
třeba se mít na pozoru před setkáním s ním 
a jeho družinou, která byla příslovečně divo-
ká a prudká a člověku nikdy nepomáhala.

Slovanská tradice dbala na ochranu stavení 
před zlými vlivy. Počátkem ledna lidé vyku-
řovali a vykrápěli domovy a veškerá stavení, 
na veřeje dveří a okenice psali tajemné sym-
boly a vesnicemi procházely průvody maškar 
s cílem odehnat zlé duchy. K tomuto období 
se ještě váže přání staříčkům a kmotříčkům, 
výslužky věšené na větvičky v chodbě či 
obchůzky polí.

Magická moc v té době propůjčuje studán-
kám schopnost léčit všechny neduhy, proto 
se  jim věnovala patřičná  pozornost. Ráno se 
upekl koláč jako obětina, každý se omyl, nej-
lépe za rozbřesku. Mladé dívky se ve vodě ze 

studánky omývaly celé, často úplně svlečené. 
V křesťanské tradici se domy obcházejí 

v předvečer Tří králů. Jistě tito koledníci nav-
štíví i váš dům a popřejí vám do nového roku 
hodně zdraví a štěstí.  K této obchůzce se 
váže krásná legenda, dle níž bylo původně ve 
skupině vyvolených mudrců sedm. Dohro-
mady obsáhli všechnu moudrost světa. Poté, 
co jim hvězda oznámila narození krále králů, 
vydali se všichni na cestu, došli ale pouze tři.  
Ostatní zdržela krása a hojnost země, potře-
ba pomoci utlačovaným, odborná disputa-
ce a v neposlední řadě láska ženy. Zajímavé 
varování do života, nemyslíte?

Ilustrační foto: P. Ustohal

PRANOSTIKA LEDEN

Než v lednu sedláka
to raději vlka na poli viděti.

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

14. leden
Svatý Hilarus, vyndej sáně, schovej vůz.

Připomeňme si:  27. ledna   Den památky obětí holocaustu
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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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupíme byt 2–3+1 na Židlochovicku.  Tel.: 605 871 619.
Hledám ke koupi starší rodinný domek.  Nabídněte, děkuji.  
Tel.: 739 915 473.
Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.







S K L O P L A S TPA P Í R K O V

Navštivte www.jaktridit.cz
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Silvestrovský výšlap turistů k rozhledně / foto: P. Válek

Seniory na Mikuláše každoročně navštěvují děti ze školky / foto: L. Betášová

Mikulášská besídka pro seniory / foto: L. Betášová

Mikuláš v kostele: Kdo nezlobí, čerta se nebojí / foto: S. Sommerová

Vánoční návštěva dětí z mateřinky na radnici / foto: R. Nováková

Skauti předávají Betlémské světlo / foto: M. Moudrá

Dětský sbor Židlochovice na Boží hod vánoční v kostele / foto: J. Slováček

Vánoční běh k rozhledně s úsměvem / foto: R. Motlíček


