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V září žije celé město hodovým veselím, 
jak jste hody prožil Vy?

Musím se přiznat, že letos jsem pociťoval 
napětí, protože až do poslední chvíle jsem 
dost váhal, zda hody s ohledem na nabíhající 
druhou vlnu koronavirové epidemie pustit. Je 
ale potřeba říct, že jsem opakovaně konzulto-
val vývoj s hygienou, která mě ubezpečila, že 
náš region není nijak problematický. Jsem rád, 
že další vývoj potvrdil správnost rozhodnutí 
hody povolit, protože ani po 14 dnech po ho-
dech nebyl žádný vzrůst v číslech zaznamenán. 
Samozřejmě se stárky jsme měli dohodu, že se 
směrem k veřejnosti nebudou používat juchač-
ky, že budou maximálně dodržována hygie-

Jan Vitula: Židlochovice mě baví čím dál tím víc

nická opatření apod. Letos byla chasa opravdu 
početná a v tak vysokém počtu držet pravidla 
není jednoduché, stárci však byli disciplinova-
ní a zaslouží pochvalu, stejně jako pořádající 
Sokol. Hody pro mě letos měly i novou osob-
ní rovinu, měl jsem doma hlavní stárku, což 
s sebou nese celou řadu pro mě nových povin-
ností. Takže upřímně řečeno, hody jsem prožil 
v takovém fofru, kdy jsem se ve středu večer 
zamyslel a v neděli za tmy jsem se probudil 
v řece při tradičním hodovém koupání.

Nedávno jste stříhal pásku při otevření 
Komunitního centra, teď v září se otevíral 
Denní stacionář. Kdy bude zahájen praktic-
ký provoz?

Při otevření v září byla veřejnosti umožněna 
prohlídka celého objektu, protože za provozu 
už to možné nebude. První klienti pak navštíví 

Milena Moudrá
redaktorka

stacionář kolem poloviny října. Na přítomnost 
tohoto druhu zařízení ve městě jsem oprav-
du hrdý. Nejde totiž o úplně běžnou službu. 
Dokončení projektu stacionáře mi udělalo 
radost i proto, že jsem přesvědčen, že rodinám, 
které pečují o svého blízkého, to vyřeší neřeši-
telný problém. Rodiny takto dotčené totiž po 
dosažení dospělosti svého postiženého dítěte 
stojí před volbou umístění do ústavu a v pod-
statě trvalého přetrhání vazby, protože ústavní 
péče má daný charakter, nebo si mohou pla-
tit externího pomocníka, anebo zbývá mož-
nost se starat sami, což pro rodinu znamená 
obrovskou zátěž. Služba stacionáře nabízí nové 
řešení, které pečujícím umožní návrat do nor-
málního života, což výrazně sníží tlak na celou 
rodinu.

Budoucí židlochovická chasa
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Je to výhodné i pro společnost, protože člo-
věk, který je uvázaný doma péčí o druhého, 
pak může nastoupit do práce. Pro mě je ale 
daleko významnější přidaná hodnota v tom, 
že služby stacionáře umožní se těm rodinám 
nadechnout.

A co domovy důchodců, nechybí nám? 
Domov důchodců je docela specifická věc, je 

to de jure zařízení, kde lidé potřebují v podsta-
tě nepřetržitou péči. Domovy důchodců dnes 
staví kraj… A narovinu, já si vlastně nemyslím, 
že bychom ho my jako Židlochovice zvládli 
uprovozovat. Kraj má jasnou představu, kde 
tyto domovy vybudovat, tak aby bylo regio-
nální pokrytí. Takže rozhodně toto není cesta, 
kterou bych se chtěl v Židlochovicích vydat, 
protože pro nás by šlo o velmi velké sousto.

Domníváte se tedy, že v Židlochovicích je 
o seniory dobře postaráno?

Já doufám, že ano. Máme zde dům s pečo-
vatelskou službou, několik bytů s podporou 
pečovatelek a nabízíme i další pečovatelské 
služby. Pokud senior v našem městě potřebuje 
nějaký servis, jsme schopni mu ho zabezpečit.

Zároveň bych řekl, že se docela daří organi-
zovat i komunitní život, se seniory se pracuje, 

dělají se pro ně různé formy akcí, aby se potká-
vali. Protože kontakt s ostatními lidmi je velice 
důležitý.

V minulém čísle Zpravodaje jste zval veřej-
nost na představení projektu nové smart 
čtvrti. Jak jste spokojen s průběhem setkání?

Tady je jedna věc, na kterou lidé nejsou zvyk-
lí, a to, že jsme veřejnost přizvali k debatě v už 
v úplném počátku příprav na projekt. Myslím, 
že spousta lidí vstupuje do debaty s očeká-
váním, že už si mohou zamluvit parcelu, což 
v tento okamžik v takovém stavu není. Ale i tak 
jsem docela spokojený, protože se podařilo dát 
dohromady zajímavou skupinu odborníků a li-
dí, kteří jsou svými náměty velmi inspirativní. 
Já tomuto projektu fandím, už minule jsem zde 
hovořil o Freiburgu, který mě nadchnul hlav-
ně způsobem řešení minimalizace dopravy ve 
městě. Kdyby se i nám podařilo omezit dopra-
vu, byl bych spokojený.

To přímo navádí k další otázce týkající 
se velkého dopravního ruchu na náměstí 
s nedostatkem parkovacích míst. Kdy dojde 
k již dlouho avizovanému zjednosměrnění 
náměstí?

Řešíme projekt ke stavebnímu povolení 
a hodně nás zdrželo odvolání na cestu, která 
má nově propojit ulici Komenského a hlav-

ní silnici. Jde o náročný projekt komunikace 
uprostřed obydlené zóny, čímž je celá věc dale-
ko složitější. Konkrétní datum si říct netrou-
fám, doufám ale, že se, i když velmi pomalu, 
blížíme do fáze realizace. Nový způsob organi-
zace dopravy pak přinese i větší počet parko-
vacích míst na náměstí, protože jednosměrka 
vyšetří jeden jízdní pruh, který bude využitel-
ný pro parkování.

Což povede i k celkovému zklidnění doprav-
ního ruchu v této oblasti.

Poslední dny se intenzivně věnujete přípra-
vám na krajské volby. Co by znamenalo pro 
Židlochovice, kdybyste se stal hejtmanem?

Nestalo by se nic. Pravděpodobnost, že budu 
hejtmanem je opravdu malá. A rozhodně ni-
kam neodejdu, protože mě Židlochovice fakt 
hrozně baví, čím dál tím víc. Je to i o stylu 
práce, kraj je více teoretický a úzce zaměřený, 
kdežto na obci je široké spektrum činností, 
které přinášejí zcela zjevnou proměnu města.

Na úrovni obce lze prakticky měnit vše od 
vzhledu města až po to, jak spolu lidé komu-
nikují.

Neříkám tím ale, že výsledky v krajských vol-
bách nejsou důležité a že mi nezáleží na tom, 
kdo se postaví do čela kraje. Proto bych rád 
vyzval voliče, aby určitě k volbám přišli. Jsem si 
vědom, že koronavirus působí mnohým obavy 
a mohl by být důvodem menší účasti u voleb-
ních uren. Není však proč se obávat, volební 
místnosti jsou zabezpečeny tak, aby riziko pře-
nosu bylo minimální.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na setkání u šálku čaje, které se bude konat ve středu 22. října  v 18:00 
hodin v klubovně Komunitního centra, ul. Legionářská 950. Ing. Jan Vitula, starosta

Slavnostní otevření Denního stacionáře 8. září 2020 / foto: R. Nováková



Denní stacionář vyrostl na ulici Palackého 
v místech, kde stávala desítky let stará zchát-
ralá sýpka. Budova je přístavbou stávajícího 
Domu s pečovatelskou službou, v přízemí a 
v suterénu jsou prostory nové sociální služby 
Denní stacionář a v prvním poschodí bylo 
vybudováno dalších pět bytů pro seniory. 
Velkou parádou je zelená střecha budovy, kde 
klienti stacionáře najdou klidovou zónu pro 
odpočinek a relaxaci a kde si budou moci uží-
vat výhledů na velkou část města. 

Náklady na výstavbu Denního stacionáře 
a podporovaných bytů se vyšplhaly na 31,3 
mil. Kč a byly spolufinancovány z dotace EU 
Integrovaný regionální operační program 
a z Programu podpory bydlení Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR.

Pro spuštění provozu nové sociální služby 
je třeba vše důkladně připravit. Z velké čás-
ti už máme stacionář zařízený, což si mohli 
zájemci prohlédnout na den otevřených dveří 
osmého září. Jedním z nejdůležitějších kroků 
pro spuštění provozu je registrace služby pod-
le příslušných zákonů, to představuje spoustu 
administrativních záležitostí, služba musí být 
zařazena do Jihomoravské krajské sítě sociál-
ních služeb.

Klientům služby budeme poskytovat péči 
dle zákona o sociálních službách, naším cílem 
bude především podpora rozvoje samostat-
nosti, motivace k různým činnostem, zájmům 
a hlavně začleňování našich klientů do spo-

První klienti se v Denním stacionáři zabydlí již v polovině října 

Mgr. Lenka Brázdová
rada města, pečovatelská služba

Významným dnem se pro sociální služby v Židlochovicích a regionu ORP Židlochovice stalo úterý 8. září 2020, kdy byl v Židlochovicích 
otevřen Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Učinili jsme další významný krok a posun v péči o ty, kdo naši pomoc velmi 
potřebují – osoby s handicapem.

lečnosti, aby i přes svoje omezení žili životem 
běžného člověka. Dále budeme klientům 
pomáhat při péči o vlastní osobu, zajišťovat 
stravování, budeme se věnovat pohybovým 
aktivitám atd. O klienty se budou starat čtyři 
zaměstnanci – sociální pracovník, pečovatel-
ky a paní na úklid. Provoz bude ve všední dny 
od 7 do 17 hodin. Personál služby se už mimo 
jiné těší na společné sezónní aktivity – pod-

zimní výzdoby, pečení perníčků, vánoční 
dekorace atd. 

Předpokládali jsme spuštění plného provo-
zu od 1. října 2020, ale vzhledem k vyřízení 
registrace služby na JMK je pravděpodobněj-
ší termín 15. října 2020. 

Přejeme všem klientům, aby ve stacionáři 
našli příjemné a bezpečné zázemí, a zaměst-
nancům hodně úspěchů a sil při jejich práci.

3Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Interiér jednoho z bytů s pečovatelskou službou ve stacionáři / foto: R. Nováková

Ing. Dagmar Kratochvílová
odbor dopravy

Stručně o omezeních na krajských silnicích v okolí Židlochovic

RAJHRAD
Práce na rekonstrukci povrchu silnice 

II/425 v Rajhradě budou probíhat od 21. 9. 
do 30. 11. Během prvních dvou etap (cca 
20 dnů) bude od křižovatky u Městského 
úřadu směrem na Brno ke křižovatce se sil-
nicí III/42510 provoz směrem na Brno jed-
nosměrný, provoz směrem od Brna bude 
veden po silnici III/42510 (Stará pošta) a 
silnici III/41617 (ulice Štefánikova). Během 
dalších etap bude od křižovatky u Městské-
ho úřadu směrem na Holasice provoz vždy 
veden kyvadlově, usměrněn světelným sig-
nalizačním zařízením. V souvislosti s tímto 
omezením doporučujeme řidičům jedoucím 

ze Židlochovic směrem na Brno nebo opač-
ně, aby k cestě raději využili dálnici D52 (exit 
16 u Ledců) nebo silnici III/42510 (starou 
státní), na kterou se můžete připojit buď přes 
Hrušovany u Brna, nebo přes Vojkovice.

BLUČINA
Uzavírka na ulici Komenského v obci Blu-

čina se bohužel z nečekaných technických 
důvodů protáhla. Pokud nenastanou žádné 
další nepředvídané komplikace, mohla by být 
Blučina plynule průjezdná asi v půlce října.

SYROVICE
Od 5. 10. do 30. 11. bude probíhat oprava 

mostu 39513-2 v obci Syrovice (u sokolov-
ny), a to ve směru na Rajhrad. 

PRŮJEZD CYKLISTICKÉHO ZÁVODU
V neděli 11. 10. bude probíhat cyklistický 

závod „Visegrad 4 Bicycle Race GP Czech 
Republic“, jehož trasa povede z Brna přes 
Ořechov, Syrovice, Sobotovice, Hrušovany 
u Brna, Židlochovice, Žabčice, Přísnotice, 
Vranovice, Hustopeče, Šakvice, Zaječí, Milo-
vice do Mikulova a zpět přes Pavlov, Milo-
vice, Zaječí, Šakvice, Vranovice, Žabčice, 
Hrušovany u Brna, Němčičky, Dolní Kouni-
ce, Hlínu, Prštice, Radostice… zpět do Brna. 
Proto prosíme řidiče, chodce i cyklisty-turis-
ty o trpělivost a ohleduplnost vůči účastní-
kům závodu.



Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 19. srpna 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo na zpracování 
projektu s názvem „Studie – Tělocvična ZŠ 
Židlochovice“ s Ing. arch. Pavlem Jurou, 
v ceně 177 000 Kč bez DPH a termínem 
dodání do 30. 9. 2020. 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Laboro 
ateliér s. r. o. na akci „PD Archeopark 
Cézavy – parkoviště“. Celková cena 
smlouvy o dílo činí: 300 000 Kč bez DPH. 
Termín realizace zakázky je stanoven do 
konce března 2021. 
uzavřít smlouvu o přeložce zařízení 
distribuční soustavy č. 9090005195 se 
společností E.ON Distribuce, a. s., v ceně 
přeložky 827 347 Kč pro realizaci projektu 
„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový 
park“. 
uzavřít smlouvu o dílo na zpracování 
znaleckého posudku k budově přístavby 
ZŠ Židlochovice s Vysokým učením 
technickým v Brně, Fakultou stavební, 
Veveří 331/95, Brno, IČO: 00216305. 
Cena díla činí 150 000 Kč bez DPH, 
termín dokončení díla je do 2,5 měsíce od 
podpisu smlouvy. 
uzavřít Memorandum o spolupráci při 
realizaci projektu Chytré Líchy s vlastníky 
technických sítí a subjekty, jejich vyjádření 
a stanoviska budou pro realizaci záměru 
rozhodující.

RM schvaluje: 
poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
malé kulturní, sportovní a společenské 
aktivity těmto žadatelům: 

Společenství vlastníků jednotek 
Masarykova 717, 718, 719 ve výši: 
10 000 Kč
Fotbalový klub Židlochovice, z. s., ve 
výši: 10 000 Kč

mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu 













–

–



JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

pro rok 2020 na mimořádné odměny 
pracovníkům Pečovatelské služby 
Židlochovice.
jako pořadatele Židlochovických hodů 
2020 T.J. Sokol Židlochovice.

RM 28. srpna 2020
výběr z usnesení
RM jmenuje:

s účinností od 1. 9. 2020 Bc. et Bc. 
Miloslava Plocka na pracovní místo 
ředitele Mateřské školy Židlochovice.

ZM 2. září 2020
výběr z usnesení
ZM vydává:

Obecně závaznou vyhlášku města 
Židlochovice č. 12/2020, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

ZM schvaluje:
odpuštění placení nájemného v prostorách 
města po dobu uzavření provozoven 
v souvislosti s krizovým opatřením vlády.

ZM rozhodlo:
koupit pozemky p. č. 1163/11 a 1163/23 
v k. ú. Židlochovice za kupní cenu 
60 600 Kč. Jedná se o pozemky mezi řekou 
Svratkou a komunikací II/416.
prodat bytovou jednotku č. 651/12 v domě 
č. p. 651 za kupní cenu 2 611 111 Kč.
prodat bytovou jednotku č. 651/14 v domě 
č. p. 651 za kupní cenu 2 657 000 Kč.
koupit pozemky p. č. 1163/13, 1163/17, 
1163/6 a 1164/1 v k. ú. Židlochovice za 
kupní cenu 49 Kč/m2.
uzavřít s Českou spořitelnou a. s. 
kontokorentní úvěr ve výši 20 000 000 Kč, 
s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 1,54 
ročně, s dobou čerpání jeden rok od 
uzavření smlouvy a se splatností jeden rok 
od uzavření smlouvy.
prodat bytovou jednotku č. 393/18 v domě 
č. p. 393 za kupní cenu 1 505 000 Kč. 





















RM 4. září 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

vyhlásit záměr pronájmu:
pozemku p. č. 1087, jehož součástí je 
budova – rodinný dům čp. 516
pozemku p. č. 1088 o výměře 178 m2. 

Pronájem bude na dobu určitou na 1 rok 
s možností automatického prodloužení. 
Cena pronájmu: 20 000 Kč / měsíc (bez 
inkasa a dalších poplatků). Pronájem bude 
možný od 1. 10. 2020.
Podmínky pronájmu: před podpisem 
smlouvy o nájmu musí mít nájemce 
uhrazeny všechny dluhy a splněny veškeré 
závazky vůči městu Židlochovice.
uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace pro oblast sociálních 
služeb z rozpočtu města Židlochovice pro 
rok 2020“ s těmito poskytovateli sociálních 
služeb:

Diakonie ČCE – středisko v Brně
DOTYK II, o. p. s.
Diecézní charita Brno – Oblastní charita 
Rajhrad
Společnost pro ranou péči, pobočka 
Brno
Betanie – křesťanská pomoc
Domov Matky Rosy

RM schvaluje:
zahájení výběru dodavatele komplexního 
pojištění města Židlochovice a jeho 
organizace ve zjednodušeném pod-
limitním výběrovém řízení.

RM bere na vědomí:
vzdání se funkce JUDr. Ludmilou 
Čermákovou, vedoucí odboru vnitřní 
správy, ke dni 31. 8. 2020.

RM pověřuje:
vedením odboru vnitřní správy Mgr.
Karolínu Staňkovou, a to k datu 1. 9. 2020, 
do doby ukončení výběrového řízení na 
funkci vedoucí odboru vnitřní správy.



–

–



–

–

–

–

–

–







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

ve čtvrtek 8. října od 7:00 do 17:00 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 po č. p. 445 a 544, Brněnská od Židlochovic po č. p. 268.

ve čtvrtek 15. října od 7:00 do 17:00 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 po č. p. 445 a 544, Brněnská od Židlochovic po č. p. 268.

oznámení
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V prvních říjnových dnech probíhají vol-
by do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR. 
Jaká opatření byla komise nucena zaujmout 
s ohledem na koronavirovou situaci?

Koronavirová opatření nás provází celými 
volbami. Již při manipulaci s hlasovacími líst-
ky, kompletaci a roznosu musely pracovnice 
použít roušky, dezinfekci a rukavice.

Okrskové volební komise jsou také vyba-
veny potřebnými hygienickými prostředky. 
Členové komise budou mít k dispozici rouš-
ky, rukavice, dezinfekční prostředky. Kaž-
dý volič při příchodu do volební místnosti 
musí použít dezinfekci na ruce a mít zakryté 
dýchací cesty. Pokud volič roušku zapomene 

Volby ve zkratce s Evou Válkovou, referentkou odboru vnitřní správy

redakce Zpravodaje doma, komise mu ji poskytne. Komise bude 
pravidelně prostory volební místnosti dezin-
fikovat. 

Je při volbách myšleno i na voliče, kteří 
k urnám nemohou přijít?

Pro občany, kteří budou v době voleb 
v karanténě a chtěli by volit, jsou zřízena 
speciální volební stanoviště (bližší informace 
naleznete na letácích, které byly vloženy do 
obálek s hlasovacími lístky, a na webových 
stánkách města).

Ze závažných, zejména zdravotních důvo-
dů (nejedná se o nařízenou karanténu), může 
volič požádat úřad nebo v den voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné schrán-
ky. Na tomto způsobu se nic nemění. Požádat 

o tento způsob hlasování může volič např. na 
podatelně MěÚ, prostřednictvím pečovatel-
ské služby, telefonicky nebo přímo v okrskové 
volební komisi.

Existuje přehled o lidech, kteří jsou 
v karanténě? Přijde k nim komise automa-
ticky s mobilní urnou?

Naše okrsková volební komise k voliči 
s nařízenou karanténou nepřijde. Pro tento 
účel byly zřízeny speciální volební komise.

Mají je voliči kontaktovat sami? Jakým 
způsobem?

Letáčky, jak volit v případě nařízené karan-
tény, jsou součástí každé obálky s volebními 
lístky a jsou zveřejněny na webových strán-
kách města.
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Informace k volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR

 

Místo konání voleb
ve volebním okrsku č. 1: je volební místnost v budově Základní školy Židlochovice na ulici Komenského 182, Židlochovice, pro voliče bydlící v Žid-
lochovicích v ulicích Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Meruňková, Malinovského, Legionářská, Nad Farou, 
Strejcův sbor, Havlíčkova, Sídl. Družba č. p. 666–668, 690–703, Coufalíkovo nám., Žerotínovo nábřeží, V tratích, Dolní sady, Vlky, Pastviska,
ve volebním okrsku č. 2: je volební místnost v budově Základní školy Židlochovice na ulici Tyršova 611, Židlochovice, pro voliče bydlící v Židlocho-
vicích v ulicích Nádražní, Svratecká, Sportovní, Brněnská, Kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, Lidická, Zámecká, 
Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. Míru, Sídl. Družba č. p. 651–665.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci 
jsou oprávněni volit na území České republiky.

Hlasovací lístky budou všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

Volič se při výkonu svého volebního práva řídí platnými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR se uskuteční 
v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.





Případné II. kolo do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 9. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 10. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin





První fáze stavby dosazovací nádrže / foto: T. Šenkyřík

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

Rekonstrukce čistírny odpadních vod je v plném proudu

Počátkem tohoto roku jsme začali s inten-
zifikací čistírny odpadních vod (dále ČOV). 
Náročnost prací tohoto projektu tkví kromě 
jiného v tom, že stavební práce probíhají za 
regulérního provozu čistírny.

Naše ČOV je konstruována tak, že vedle 
sebe fungují dva nezávislé, identické bloky. 
V tuto chvíli je rekonstruován ten, který je 
blíže k mokřadu, a plně funguje blok druhý, 
ten, který se nachází blíž k cyklostezce.

V rámci prvního bloku máme již sano-
vanou aktivační nádrž (parametry: hloubka 
vody 5 m, objem 950 m3). Byla demolována 
stará dosazovací nádrž a na jejím místě stojí 
už nádrž nová, moderní, kruhová (parame-
try: hloubka vody 4 m, průměr 11 m). Sou-
časně začaly stavební práce na nové nádrži 
regenerační (parametry: hloubka 5 m, objem 

200 m3). Po dokončení prací na prvním blo-
ku a jeho osazení novou technologií bude 
odstaven blok druhý.

V rámci dalších etap prací nás čeká mimo 
jiné výstavba třetího stupně čištění. To bude 

mít za cíl snížit odtokové koncentrace fosforu 
směrem k řece Svratce. Všechny práce zatím 
probíhají dle časového harmonogramu. 
O dalším vývoji na intenzifikaci ČOV vás 
budu informovat na stránkách Zpravodaje.



Služby Komunitního centra:
Trénování paměti, kurzy háčkování a poradna pro osoby s duševním onemocněním

Mgr. Monika Bára Plavcová
Komunitní centrum

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Paměť provází člověka celým životem. Díky 

paměti si uchováváme nejen své vědomosti, 
prožitky, dovednosti, ale především si 
uvědomujeme, kdo jsme, vnímáme svou 
jedinečnost. Paměť je nezbytnou součástí 
dobrého a produktivního fungování. 

Trénink paměti je vhodný nejen pro 
seniory, ale pro každého bez rozdílu věku 
a vzdělání. Pokud máte zájem o pravidelný 
trénink paměti, tak v prostorách 
Komunitního centra probíhá každý poslední 
čtvrtek v měsíci trénink od 10 do 12 hodin, 
poté navazuje poradna do 15 hodin. Pro 
více informací můžete přímo kontaktovat 
pana Zdeňka Chouru na tel.: 731 150 949.

PRÁH JIŽNÍ MORAVA
Práh jižní Morava poskytuje lidem 

s duševním onemocněním podporu a 
pomoc při jejich začleňování do běžného 
života. Poskytuje podporu v naplňování 
přání svých klientů pracovat, samostatně 
bydlet, vyplnit volný čas, vzdělávat se, najít 
přátele, zlepšit vztahy s rodinou, najít smysl 
a význam svého života. Poradna nabízí své 
poradenské služby každý pátek od 8:30 do 
13:30 hodin. V případě vašeho zájmu se 
můžete obrátit na Mgr. Aleše Soldána, tel.: 
731 485 068.

VESELÝ HÁČEK
V září byl v Komunitním centru 

zahájen kurz háčkování pod vedením 
zkušené lektorky. Lektorka se věnuje jak 
začátečníkům, kteří se zde naučí základním 
háčkovacím technikám, tak pokročilým, kteří 
se chtějí ve svých dovednostech zdokonalit 
nebo seznámit s moderním pojetím 
háčkování. Kurz je vhodný pro děti od 10 let 
až po seniory. Zájemci o tuto aktivitu se 
mohou připojit každý čtvrtek od 14:30 do 
16:30 hodin v klubovně Komunitního 
centra. Všechny generace jsou vítány. 

A CO CHYSTÁME NOVÉHO? 
Od října každou první středu v měsíci od 

10 do 12 hodin bude probíhat v klubovně 
Komunitního centra Posezení s lékárníkem. 
Přijďte si pobesedovat s odborníkem, bude 
čas i na vaše dotazy.

V případě zájmu si můžete rezervovat 
místo na tel.: 737 764 112.

Veškeré aktivity, kurzy a poradenské 
služby Komunitního centra jsou zdarma.

Komunitní centrum Židlochovice je místem pro setkávání všech generací. Pod jednou střechou sdílí prostor několik organizací, které 
nabízí návštěvníkům široké spektrum volnočasových a vzdělávacích aktivit, poradenské služby či jen příležitost k odpočinku a popoví-
dání si.  V předchozím Zpravodaji města Židlochovice jsme vás seznámili s poradenskou službou Diakonie Českobratrské církve evange-
lické. Mezi další poradny Komunitního centra patří trénování paměti pod vedením Zdeňka Choury a Práh jižní Morava.

 Představení služeb Komunitního centra při slavnostním otevření v červenci / foto: M. Tajč 

6 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Záměr pronájmu nebytových prostor

Město Židlochovice vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Komenského č. p. 408. 
Jedná se o prostory s výměrou 130 m2. Prostory lze vytápět a mají sociální zařízení. 

Nebytové prostory jsou přednostně určeny k maloobchodnímu prodeji zboží.
Doba pronájmu od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Požadovaná minimální cena pronájmu je 900 Kč/m2/rok.

Město Židlochovice vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Komenského č. p. 38.
Jedná se o prostory s výměrou 19,92 m2. Místnosti se nachází v prvním nadzemním podlaží.

Prostory jsou ve dvorní části objektu, jsou vytápěny a součástí je i sociální zařízení.
Uvedené prostory jsou vhodné k provozování služeb nebo kanceláře.

Doba pronájmu od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Požadovaná minimální cena pronájmu je 700 Kč/m2/rok.

Nabídky podávejte na podatelnu MěÚ Židlochovice, Nádražní 750, Židlochovice, do 12. října 2020 do 12:00 hodin.
Informace podává a prohlídky zajišťuje: JUDr. Libor Schönwälder, tel.: 604 290 314.

Více informací naleznete na stránkách města www.zidlochovice.cz.

oznámení
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Proč jste se rozhodl stát pedagogem a co 
Vás vedlo k tomu ucházet se o místo ředi-
tele mateřské školy?

S trochou nadsázky by se dalo říci, že uči-
telství je v naší rodině řemeslem s dlouhole-
tou tradicí… Už můj pradědeček byl prvore-
publikovým kantorem a tradice nebyla přes 
čtyři generace porušena. Zjišťuji, že být ředi-
telem mateřské školy je po čertech záludná 
práce. Pohnutky pro přijetí této výzvy však 
byly jednoduché. Když jste muž v mateřské 
škole a je vám mezi dvaceti a třiceti, jsou 
rodiče zpravidla nadšeni, že má jejich dítě ve 
třídě mladého energického učitele. Tak nějak 
ale tuším, že by se s přibývajícím věkem nad-
šení rodičů mohlo proměnit spíš v rozpaky. 
Tato představa mě děsí natolik, že jsem se jí 
snažil předejít. Copak někdo slyšel o „škol-
kovém dědečkovi“?

Úspěšně jste prošel výběrovým řízením. 
Co byla první věc, kterou jste udělal po 
nástupu do funkce?

Utřel osm nosů dvouletých dětí, teskní-
cích po mamince. Také jsem kvůli zajištění 
provozu MŠ narychlo zavedl rodiči ne příliš 
populární protiepidemická opatření.

Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti?
V průběhu studia vysoké školy jsem měl 

možnost vyzkoušet si práci na prvním stup-
ni základní školy. Působil jsem jako vycho-
vatel ve školní družině, jako učitel angličtiny 
či asistent pedagoga nebo jako trenér spor-
tovního kroužku a lektor environmentální-
ho volnočasového kroužku při ZŠ. Poté se 
mi naskytla příležitost pracovat s nejmen-
šími dětmi v mateřské škole a jejich čistota 
a bezelstnost mi učarovala. 

Do práce nechodím kvůli svým pocitům, ale kvůli pocitům dětí,
říká nově jmenovaný ředitel mateřské školy, Miloslav Plocek

Renata Nováková
redakce Zpravodaje

Mateřská škola Židlochovice má k dnešnímu dni sedm tříd, které navštěvuje přes 155 dětí. Hlavní budova se čtyřmi třídami tvoří srdce 
sídliště, do dalších tří tříd docházejí děti na Brněnskou ulici na Žižkov. Děti jsou věkově rovnoměrně rozděleny a třídy jsou naplněny do 
počtu 26 dětí. O provoz školy včetně pedagogického sboru pečuje 28 zaměstnanců. Od září působí v Mateřské škole Židlochovice nový 
ředitel, Bc. et Bc. Miloslav Plocek. 

 Miloslav Plocek, ředitel Mateřské školy Židlochovice / foto: R. Nováková

Děti mají ale i své vlastní malé-velké 
problémy. Jak k nim přistupujete? 

Děti jsou různé individuality, stejně jako 
my, dospělí. Všichni se učíme vzájemné-
mu porozumění, toleranci, ochotě ustoupit 
či přijmout jiný názor. Přijmout společná, 
v budoucnu společenská pravidla, jistý druh 
řádu. To vše se odehrává na pozadí pozná-
vání světa, který dětem jako pedagogové 
pomáháme objevovat. Některým dětem to 
jde rychleji, jiným pomaleji. A v tom bych 
viděl celý ten problém.

Jaká je Vaše vize do budoucna, co plánu-
jete?

Vize mateřské školy, kterou jsem představil 
v rámci výběrového řízení na tuto pracovní 
pozici, si klade za cíl především spokoje-
nost dítěte, které je metodicky a všestranně 
rozvíjeno v harmonickém prostředí školy, 
do níž se těší na nové zážitky s kamarády 
– vrstevníky i pedagogy. Rád bych však pra-
coval intenzivněji s již fungujícími projekty. 
Dlouholeté směřování k environmentální 
výchově a ekologii, polytechnicky zaměře-
né pracovní činnosti a akcentování rozvoje 
pohybových schopností dítěte. Vize byla 
představena pedagogickému sboru, diskuse 
začínají. Za rok budeme stát u výsledku… 
začátku společné cesty…

 
Pracujete v oboru, kde převládá dámský 

kolektiv… Jak se cítíte sám mezi ženami?
Je logické, že tohle zajímá každého. Vystu-

doval jsem střední pedagogickou školu. Poté 
praxe při studiu a další studium Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity, takže jsem 

na genderově nevyvážený kolektiv zvyklý. 
Do práce však nechodím kvůli svým či cizím 
pocitům, spíš kvůli pocitům dětí.

Co Vám dělá na Vaší práci největší 
radost?

Člověk by čekal, že je to pocit, že jsem je 
něco naučil. Ale největší radost mám, když 
je dokážu od srdce rozesmát tak, že nedove-
dou přestat. Tahle krásná vlastnost s věkem 
mizí a ten pocit, že stačí pouhým gestem či 
jedním šklebem přiživit záchvat smíchu na 
další půl minuty, je neuvěřitelně nabíjející.

Jak trávíte svůj volný čas?
Právě se nám narodilo druhé dítě, takže na 

druhé směně… Ne, žena by jistě nesouhla-
sila, navíc, kdo by si chtěl tahat práci domů, 
že?

Volný čas trávím převážně s rodinou. 
Večery v divadle či na koncertu nahradily 
večery mezi plenkami a dováděním s dětmi. 
Co mě ale mrzí, je, že mám čím dál méně 
času na mototuristiku. Na druhou stranu 
jsem se vrátil k hraní s kapelou. A tak trochu 
tuším, že mé další hobby se bude vzhledem 
k rodinné situaci týkat stavebnictví. 

Pane řediteli, děkuji za rozhovor a přeji 
Vám, aby se Vám u nás líbilo a abyste nikdy 
dar děti rozesmát neztratil.

„Největší radost mám, když 
je dokážu od srdce rozesmát 
tak, že nedovedou přestat. 

Tahle krásná vlastnost 
s věkem mizí a ten pocit, že 
stačí pouhým gestem či jed-

ním šklebem přiživit záchvat 
smíchu na další půl minuty, je 

neuvěřitelně nabíjející.“ 
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Mgr. Daniela Tichá 
pedagožka

Základní škola: Podzimní výukové procházky

V letošním školním roce byly inovovány 
žákům 4. a 5. tříd předměty vlastivěda a pří-
rodověda do nového předmětu ČaS – Člověk 
a svět. Tento předmět je více zaměřen na ven-
kovní vyučování, badatelství, region, historii 
regionu, práci v centrech aktivit ve třídě či 
v terénu, apod. Do rozvrhu také přibyly tzv. 
disponibilní hodiny (DH), které jsou vede-
ny třídní učitelkou. Paní učitelka si určí dle 
potřeby třídy, co v disponibilních hodinách 
bude dělat. Mohou být zaměřeny na opa-
kování či upevnění učiva nebo také právě 
na projektovou výuku uvnitř či venku. Tyto 
hodiny jsou super, protože máme možnost 
se s dětmi zastavit, vydechnout, popovídat 
si, udělat projektovou výuku, jít na vycház-
ku, prostě cokoliv zajímavého, na co není 
v jiných hodinách čas. 

V důsledku toho a zároveň i díky pěknému 
podzimnímu počasí jsme začali chodit pravi-
delně na vlastivědné i přírodovědné vycház-
ky. Procházíme Židlochovice, zastavujeme 
se u historických památek, pročítáme pěkně 

vytvořené informační tabule a sbíráme nové 
informace. Také sledujeme přírodu kolem 
sebe, pěknou zeleň ve městě, nově uprave-
ná a zrekonstruovaná místa a děti postupně 
zjišťují, jak pěkné to v našem městě máme. 

Vše zaznamenáváme do připravených map 
a výukových materiálů. Neopomeneme také 
navštívit místní Infocentrum, kde nás milé 
paní provádí krátkou prohlídkou sklepení 

staré radnice, také prohlídkou nově otevře-
ného Komunitního centra a dětem vysvětlují, 
k čemu Informační centrum slouží, co může 
občanům i turistům nabídnout. Do prochá-
zek a návštěv centra se zapojují i mladší žáci 
v rámci hodin prvouky. Doufejme, že nám 
podzimní počasí dovolí často vyrazit ven. 
Brzy nás čeká zkoumání židlochovického 
hmyzu a rostlin na Výhoně.

Děti si prohlédly i nové Komunitní centrum / foto: D. Tichá

Mgr. Renata Zapletalová a kol.
Školní poradenské pracoviště

Adaptační pobyty utvářejí základ zdravého a pevného třídního kolektivu

Adaptační pobyty pro žáky šestých roč-
níků jsou na naší škole již tradicí. Přestože 
současná situace podobným akcím příliš 
nepřeje, rozhodli jsme se ani letos tuto tradi-
ci neporušit. „Adapťáky“ totiž nejenže patří 
mezi akce velmi oblíbené u dětí, ale jsou pro 
nás také důležitým nástrojem pro podporu 
zdravých vztahů a dobré atmosféry v nově 
vzniklých třídních kolektivech. 

Proto žáci z tříd 6. A až 6. H, za dodržení 
všech hygienických nařízení a doporučení, 
během září vyrazili na dva dny do rekreač-
ního střediska Prudká u Tišnova. Kromě 
krásné přírody na ně čekalo množství aktivit, 

které připravilo Školní poradenské praco-
viště ve spolupráci s třídními učiteli. Kvalitu 
programu zajišťoval speciální pedagog Igor 
Klečka, který je zkušeným lektorem v oblasti 
zážitkové pedagogiky. 

První aktivity byly věnované vzájemné-
mu poznávání, aby děti o svých spolužácích 
věděly víc než jen jejich jméno a aby také lépe 
poznaly svoji třídní učitelku. Další hry jsme 
zaměřili na spolupráci. Vyslali jsme napří-
klad třídu na cestu dračí lodí. Proplout celou 
trasou, když loďky navíc soustavně okusova-
li žraloci a koroze, bylo poměrně náročné. 
Všechny třídy se však dokázaly dostat do cíle 
a prožily si tak radost z vydařené spolupráce. 
Během programu děti rozvíjely vzájemnou 
důvěru, respekt a komunikaci. Spolu s třídní-
mi učitelkami si také vytvářely pravidla cho-

vání třídy. Všichni tak měli možnost zamys-
let se nad tím, jak by se ve své třídě chtěli mít 
a jakým chováním toho mohou docílit. Tro-
chu napětí jsme si užili při noční hře, během 
které děti hledaly vzkaz na pokračování a 
jeho nalezením zakončily první den. Během 
aktivit druhého dne si děti mimo jiné ve hře 
zvané Paprsek se zavázanýma očima vyzkou-
šely, že svým učitelům a spolužákům můžou 
důvěřovat i při zvládání náročných situací.

Naším hlavním cílem bylo vytvořit pro děti 
prostředí, ve kterém se budou bavit, a utvářet 
společné zážitky, které budou základem pro 
zdravý a pevný třídní kolektiv. Tak, aby pro 
ně byly následující čtyři roky v naší škole co 
nejvíc přínosné i příjemné. 

Zvládání náročných situací s důvěrou v kamaráda / foto: ZŠ Při hře se děti seznamují zcela přirozeně / foto: ZŠ



V cíli Akátových okruhů / foto: L. Betášová 
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První účastníci stáli na startu Akátových 
okruhů už dlouho před zahájením registrace. 
Byli to turisté až z Českého ráje, kteří přijeli 
poznat krásu našeho Výhonu. Nebyli jedi-
ní z takto dalekých regionů, už týden před 
samotnou akcí probíhala obsáhlá informač-
ní korespondence mezi naším Informačním 
centrem a Libercem, byli u nás i návštěvníci 
z Trutnova. 

Nutno podotknout, že nejen rozhledna a 
procházky křížem krážem Výhonem k nám 
lákají tuto přírodně naladěnou skupinu náv-
štěvníků. Velkým lákadlem jsou i turistické 
vizitky, které si vlepují do svých speciálních 
deníčků, aby se tak po letech mohli potěšit 
vzpomínkou na osobně navštívená místa. Je 
to láska k turistice ve spojení se sběratelskou 
vášní, jež je i opakovaně dovede na stejné 
místo. Pro tyto příležitosti se vydávají speciál-
ní absolventské vizitky, které jsou mezi turis-
ty na žebříčku oblíbenosti velmi vysoko. I my 
jsme vydali v pořadí již třetí vizitku, vázanou 
ke konkrétní akci. První vyšla k 10. naroze-
ninám rozhledny Akátky, druhá je spojena 
s obnovením železniční dopravy v Židlocho-
vicích a poslední vyšla k letošním Akátovým 
okruhům. I za koupí této nové vizitky absol-
venta, kterou stejně jako tu první obstaral 
fotografií Roman Ivičič, k nám letos znovu 
přijelo několik skupin a jednotlivců hrdě se 
hlásících k účastni i na prvním, propršeném 
ročníku. 

„Paní se dvěma dospělými syny vděčně 
vzpomínala, jak jsme jim promoklým před 
rokem darovali tričko a pytel na odpadky, kte-
rý posloužil jako pláštěnka – dodnes ho mají 
uschovaný –, a přijedou prý rádi opět,“ sdělu-

Akátové okruhy podruhé, tentokrát s cílem na Slavnostech burčáku

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Po nezdařeném prvním ročníku okruhů po Výhoně, které silně poznamenal vydatný déšť, se konečně pořadatelé mohli radovat z krás-
ného dne. Předpovídané pěkné počasí přilákalo do Židlochovic zájemce o start z celé republiky. Pro letošní rok čekalo turisty zakončení 
okruhů na Robertově vile, kde probíhaly tradiční Slavnosti burčáku.

 Židlochovické turistky po návratu z 16km okruhu / foto: M. Moudrá

je Iva Zichová z knihovny, jedno z děvčat na 
startu při registraci. Tato slova i další velmi 
pěkné ohlasy v cíli potvrzují fakt, že turistům 
se u nás líbí a že špatné počasí a velká vzdá-
lenost je neodradí od návštěvy krajiny Výho-
nu. „Skvěle hodnotili absolventi nejdelší trasy 
(16  km) propojení se sklepem vinařství Válka 
v Nosislavi, které bylo jedním z razítkovacích 
míst pochodu a kde jim bylo podáno k ochut-
návce po sklence burčáku,“ doplňuje knihov-
nice Eva Procházková, která držela službu 
v cíli, a dodává: „Byli mile překvapeni, když 
od nás v cíli dostali poukázku na limo, kterou 
obdrželi jak děti, tak i dospělí.“ Potěšeni byli 
i novým, graficky velmi vydařeným razítkem 
jen pro Akátové okruhy, jehož autorkou je 
Michaela Kopečková.

Mezi startujícími byly celé rodinné sestavy, 
např. prarodiče + rodiče + děti, nebo jen otec 
s dcerou, i samotní jednotlivci. Jmenné sezna-

my startujících, původně vytvářené z důvodu 
starostlivosti o osud turistů na trase, dnes 
z povinnosti trasování v souvislosti s covi-
dem, nám prozradily přesný počet účastníků, 
jenž se letos vyšplhal na číslo 130, včetně dětí 
na speciální dětské trase s úkoly.

„Moc fajn také bylo, že účastníci byli i z okol-
ních vesnic – byli tu např. Blučiňáci, trasy znali, 
tak si je upravili… Ze dvou stávajících okruhů 
si poskládali nový. A nezklamali ani židlocho-
vičtí turisté, např. velmi mile zapůsobil příchod 
židlochovických sportovně založených dam, 
které dorazily do cíle vyzdobené žlutým kví-
tím ve vlasech,“ hodnotí příjemné odpoledne 
na Robertově vile další ze služby v cíli Mirka 
Kalužíková.

Všichni absolventi měli možnost strávit 
velmi příjemné odpoledne v klidném 
prostředí zahrady Robertovy vily, v cíli 
Akátových okruhů. Zde mohli dát spočinout 
nohám při ochutnávání vín a burčáku 
místních a regionálních vinařů a zaposlouchat 
se do hudby Židlochováky oblíbené kapely 
Šarivari Swing Band nebo cimbálové muziky 
Jožky Šmukaře. Příjemné bylo i zpřístupnění 
výstavy obrazů židlochovického malíře 
Vítězslava Rubera s možností prohlídky 
prostředí knihovny ve vile, spjaté s historií 
doby založení cukrovaru.

Den Akátových okruhů a Slavností burčá-
ku se vydařil. Počasí nám vřele přálo, a když 
obloha je modrá a slunce svítí, je každý další 
program hezkým bonusem navíc. Už letos se 
těšíme na další ročník okruhů Výhonem i na 
Slavnosti burčáku – společně s vámi.
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Již jednadvacátým rokem se podílím na 
organizaci tradičních židlochovických hodů 
na náměstí. Za tu dobu jsme už zažili ledas-
co. Největším rizikem pro zdárný průběh 
akce bývá počasí. Jednou za čas přichází ale 
i další faktory. Před několika lety to byla pro-
hibice a v tom letošním covid. Pár dní před 
hody místo předpovědi počasí sleduji aktu-
ální epidemiologickou situaci. Aktuálně se 
nás fakticky dotýká jen jedno omezení, počet 
návštěvníků venkovních akcí je omezen na 
1000. To je tak na hraně klasické účasti, tak 
se rozhodujeme akci uskutečnit.

V pátek 11. září se pouštíme do tradiční 
přípravy náměstí. Stárci přinášejí máju, sta-
rosta povoluje stárkům hody. Letos je jich 
nebývale mnoho, celkem 25 párů. V pod-
večer je mája postavena a může začít před-
hodová zábava se skupinou Stone, jejíž sou-
částí je i hezké půlnoční překvapení našich 
stárků. V sobotu ráno si jde nejdříve hlavní 
stárek Tomáš Drabálek (za doprovodu všech 
ostatních stárků) vyzvednout svoji stárku 
Kristýnu Vitulovou (shoda jmen není náho-
dou, je to opravdu dcera našeho pana staros-
ty). Následně se stárci rozutečou po celém 
městě a zvou všechny spoluobčany na hodo-
vou zábavu. Odpoledne již hodový průvod 
za doprovodu dechové hudby Skaličané zve 
na hody starostu města (ano, po pár hodi-
nách tu máme na ulici opět celou hodovou 
chasu). Celý krátký průvod pak končí u nás, 
kdy jako starosta místní pořádající Jedno-
ty Sokol Židlochovice hostím celou chasu. 
Večerní zábava se odehrává opět na náměstí 
za doprovodu Skaličanů.

Největším rizikem pro zdárný průběh židlochovických hodů bývá počasí.
Letos však opravdu přálo

Sobotní odpoledne u Kahounů na zahradě, vodní relaxace / foto: K. Sedláková

Oldřich Kahoun
T.J. Sokol Židlochovice

Hody v Židlochovicích: 25 párů, 3 sklepnice a 3 sklepníci  se starostou města  / foto: K. Sedláková

Nedělní hodový den začíná hodovou mší 
svatou v kostele. Ta je letos poněkud zvlášt-
ní, všichni musejí mít roušky. Odpoledne 
vychází tradiční průvod od zámku k radni-
ci, kde jsou stárci přivítáni starostou města 
a vyzkoušeni z plnění hodových artikulí. 
V nádherném nedělním odpoledni pak stár-
ci, za doprovodu dechové hudby Zlaťanka, 
zatančí moravskou a českou besedu. V pod-
večer se hody uzavírají a již čtvrtým rokem 
je zakončujeme v euforii z dobrého průběhu 
akce koupáním ve Svratce.

Velké poděkování za organizaci a přípra-
vu hodů patří výborným stárkům. Rád bych 
také poděkoval členům naší Jednoty Sokol 
Židlochovice, kteří se do příprav zapojili. 
V dnešní době nebylo vůbec jednoduché 
celou akci zvládnout, měli jsme problémy 
např. s obsazením pokladen, neboť jsme 
nechtěli do příprav nezbytně zapojovat star-

ší členy s ohledem na riziko možné náka-
zy. Oproti předchozím letům, kdy nám po 
páteční a sobotní zábavě náměstí sponzorsky 
uklízela firma pana Švaříčka, jsme si museli 
náměstí uklidit vlastními silami. Panu Šva-
říčkovi chci moc poděkovat jednak za úklid 
v předchozích letech a jednak za letošní 
sponzorský dar, který nám místo úklidu 
poskytl. Poděkovat bych chtěl i všem dalším 
sponzorům, kteří přispěli na kroje, a také 
Karlově pekárně, jež darovala stárkům kolá-
če a poskytla pro organizaci hodů zdarma 
některé prostory ve mlýně a na náměstí. Vel-
ký dík patří i městu Židlochovice a zejména 
lidem z technické čety, kteří nám s přípra-
vou náměstí pomáhali. A v neposlední řadě 
děkuji i starostovi města Janu Vitulovi, jenž 
je s programem hodů tradičně svázán a letos 
to měl o poznání složitější jako otec hlavní 
stárky.



11Vaše fotografie: Hodové okamžiky | foto: Karolína Sedláková www.zidlochovice.cz
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Světlana Zapadlová
Židlochovice

Ekoblog aneb Hložinky, švestky a ořechy

O jednom zářijovém víkendu jsme se 
vydali na výlet na Pálavu. Podzimní slun-
ce zalévalo krajinu, pofukoval mírný vítr a 
vesnice u Nových Mlýnů měly přímořský 
nádech. Stejný nápad jako my dostalo ten 
den ještě několik tisíc dalších lidí. Fronta 
se stála na místa v restauraci i na výstup na 
Sirotčí hrádek nad Klentnicí. Silnice byly 
zaplavené cyklisty. Řekli jsme si ale, že se 
nenecháme těmi davy odradit.

Většina výletníků byla velmi ohleduplná, 
na úzkých pěšinkách jsme si dávali před-
nost, zdravili se a u některých se mi dokonce 
zdálo, že našlapují opatrně a tiše, aby kouzlo 
podzimního odpoledne rušili co nejméně. 
Naše skupinka se třemi dětmi nebyla zrov-
na z nejtišších, ovšem oproti hurónským 
partám dospěláků pokřikujícím na sebe 
i na kolemjdoucí to nic nebylo. Stačilo jich 
několik, aby se dojem chvílemi proměňoval 
v kolotočářský humbuk.

Travnaté stráně lemují keře hlohů a dřínů, 
obsypaných červenými plody. Děti si jimi 
plní hrstičky i kapsy. „Netrhat! Je to zaká-
zaný!“ ozve se najednou kousek od nás. „Já 
jsem tady místní a nějaký Pražáci nám to tu 
budou orvávat. To je pořád samá ekologie 
a nic nám tu nezbyde.“ Postarší vlasatý týpek 
se napůl směje, napůl to myslí vážně. Je vidět, 
že už má popito. Uklidňuji polekané děti, že 
si z něj nemusí nic dělat, a vysvětluji, že má 
sice pravdu, že kdyby si trhal hložinky každý, 
už by to vadilo, ale že těch pár v jejich kapsič-
kách nevadí. Nepříjemná pachuť napome-

nutí se ale i tak chvíli vznáší ve vzduchu.
Déle se ale nad Děvičkami vznášejí roga-

la. Je jich asi patnáct a je to podívaná! Děti 
jsou tím obrazem úplně fascinované. Sedíme 
v trávě, zem je ještě teplá, a užíváme si roz-
hled. Je to přece jen romantika.

Po cestě dolů sbíráme ořechy. Podél cesty 
roste řada mladých ořešáků, u nichž zaslech-
nu následující úvahu muže asi pětadvacetile-
tého: „Heleďte, co to je za stromy, tohleto? Má 
to ňáký plody, to budou asi švestky teda. Ale 
ňáký přezrálý švestky, ne?“ Chvíli doufám, že 
si dělá legraci, ale bohužel nedělá. Náramně 
zábavná ovšem záměna ořechů v černých 
obalech za švestky připadá mojí šestileté 
dceři. Její tříletá sestra vtipnost a bizarnost 
situace ještě nechápe, ořešák už ovšem pozná 
– obzvlášť v období sklizně. Mladíkovi budiž 
přičteno k dobru, že alespoň trefil čas zrání 
švestek. Znalost rozdílu mezi švestkou a oře-
chem samozřejmě nemusí hned zakládat 
vztah ke krajině (jak by podotkl ekopsycho-
log Jan Krajhanzl, který vztah lidí k přírodě 
a krajině už léta vědecky zkoumá). Pokud to 
ale znamená, že si ten mladý muž nikdy neu-
trhl ze stromu švestku ani nevylouskl ořech 
přímo u zdroje, říkám si, zda v jeho životě 
nebylo cosi zásadního opomenuto.

Navzdory odhodlání si výlet užít se domů 
přece jen vracím s poněkud rozpačitým 
dojmem. Očekávané klidné spočinutí v kra-
jině se dnes nedostavilo – nebo alespoň ne 
v takové míře, aby mě den naplnil energií. 
Nějak se zkrátka nemůžu zbavit té základ-
ní otázky: Co si vlastně od krajiny přejeme, 
když do ní vstupujeme, a co jsme jí schopní 
a ochotní nabídnout na oplátku?

ilustrace: A. Hanzlová

Příjemné počasí babího léta nás zlákalo 
k dalšímu výletu, tentokrát do blízkosti Mod-
rých hor. Vyrazili jsme z Bořetic a pomalu 
směřovali k Vrbici. 

Cestou naše oči potěšily výhledy na Modré 
hory, které se velmi pomalu začínají zbarvo-
vat do podzimních barev, ale stále přece jen 
převládá zelená. Na Vrbici jsme si prohlédli 
nejen kapličku sv. Anny a repliku větráku, ale 
i místní vinné sklepy, které jsou v několika 
patrech nad sebou a připomínají hobití ves-
ničku z nejmenovaných filmových příběhů.

Vzhledem k tomu, že jsme dorazili v pří-
hodnou dobu, ochutnali jsme i produkty 
místních vinařů včetně výborného burčáku. 
Pak již naše kroky směřovaly k rozhledně 
na Kobylské hoře – Stezka nad vinohrady. 

V pravý čas na pravém místě: Stezka nad vinohrady s burčákem

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Stezka nad vinohrady  / foto: P. Válek

Vzhledem k nádhernému počasí a dobré 
dohlednosti se nám naskytly úžasné výhledy 
nejen na Modré hory. Poté jsme sestoupili do 

Kobylí, kde se konal den otevřených sklepů 
a kde jsme také po dobrém obědě náš výlet 
zakončili. 
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Firma: Tomáš Klášterecký
 pomoc v krizi, terapie,
 párové poradenství,
 osobní rozvoj

Adresa: Nádražní 160
 Židlochovice 

Tel.:  +420  778 151 439

E-mail:  t.klasterecky@gmail.com

Web: www.tomasklasterecky.cz

Židlochovičák Tomáš Klášterecký je 
vedoucím Terapeutického centra na Bra-
tislavské v Brně (Společnost Podané ruce, 
o. p. s.) a lektorem sebezkušenostního 
výcviku v rogersovské psychoterapii (Dia-
konie CČE Praha). Od letošního roku 
poskytuje soukromě poradenské služby 
přímo v Židlochovicích.

Pro koho jsou služby Vaší poradny 
určeny?

V podstatě pro každého. Úplně každý člo-
věk se totiž může dostat do nějaké neobvyk-
lé, pro něho náročné životní situace, ve které 
najednou neví kudy kam. Může se jednat 
o nějakou nárazovou a nečekanou zátěžo-
vou situaci, nebo o nakupení dlouhodobě 
neřešených potíží, to je různé. No a potom 
se na mě obrací lidé, kteří chtějí pracovat na 
svém osobním rozvoji. Někdy jde o zlepšení 
vztahů s lidmi, jindy o osobní rozvoj v oblas-
ti práce, sportu nebo umělecké tvorby.

V jakých konkrétních situacích se na Vás 
tedy lidé nejčastěji obrací?

Jednou je to paní, kterou právě opus-
til manžel po dvaceti letech manželství, 
podruhé maminka, která má strach o své-
ho dospělého syna, protože se chová nějak 
„divně“, potom muž, který má potíže ve 
vztahu s partnerkou kvůli svým výbuchům 
vzteku, partneři, kteří řeší dlouhodobější 

rubriku připravuje
redakce

vzájemnou nespokojenost v manželství, a 
nakonec sportovec, který chce pracovat na 
mentální stránce svého výkonu. V podstatě 
jde o všechny možné situace, které souvisí 
s nějakou životní změnou (ať už negativní, 
či pozitivní), ztrátou, nebo ohrožením. Kon-
krétně za mnou klienti přicházejí nejčastěji 
s tématy nespokojenosti ve vztazích s jiný-
mi lidmi, s obavami o nějakého blízkého 
člověka, vyrovnání se s životními změnami, 
ztrátami nebo traumaty, s pocity smutku, 
depresivními nebo úzkostnými náladami, 
s myšlenkami na ukončení života, hledáním 
životního smyslu nebo s pocitem sníženého 
sebevědomí.

Co lidem radíte? Jak vlastně pomáháte?
Popravdě, rady moc nerozdávám. Ono 

když je člověk opravdu v krizi, tak mu nejrůz-
nější „dobře míněné rady“ moc nepomůžou. 
V takové chvíli je spíše na místě mnohem 
více poslouchat, než mluvit. Být empatický 
a hledat přirozené silné stránky a zdroje člo-
věka vedle mě, protože on je v tu chvíli není 
sám schopen vidět. To je, oč se snažím, když 
za mnou přijde klient v akutní krizi. Samo-
zřejmě pokud jde o dlouhodobější terapii a 
s klientem se už více známe, sdílím s ním 
také své zkušenosti, postoje nebo názory. Je 
to ale velmi individuální. Nejdříve potřebuji 
člověka dobře poznat, „obout si jeho boty“, 
podívat se na jeho život z jeho úhlu pohledu 
a pak teprve vážím svá slova.

Jak si s Vámi člověk může domluvit 
schůzku? A jaké jsou podmínky spolu-
práce?

Konzultaci je možné domluvit telefo-
nicky na čísle 778 151 439 nebo e-mailem 
(t.klasterecky@gmail.com), čas a termín 
domluvíme po vzájemné dohodě podle 
našich možností. Snažím se najít vždy co 
možná nejbližší termín pro vzájemné setká-
ní, zpravidla je to nejpozději do konce násle-

Služby a obchody ve městě:
Tomáš Klášeterecký: pomoc v krizi, terapie, párové poradenství, osobní rozvoj

 Tomáš Klášterecký / foto: soukromý archiv

dujícího týdne. Sezení se odehrávají vždy 
v mé konzultační místnosti v Židlochovicích 
na adrese Nádražní 160.

Individuální konzultace trvá 50 minut 
(u párového poradenství 60 až 90 minut). 

Od klientů nejsou vyžadovány žádné 
osobní údaje, mohou zůstat v anonymi-
tě. Samozřejmostí je důvěrnost sdělených 
informací a mlčenlivost terapeuta na 
základě etických kodexů pomáhajících 
profesí. Cena za 50minutovou konzultaci 
je 500 Kč, u párového poradenství 900 Kč 
za 90 minut při prvním sezení, dále pak 
600 Kč za 60 minut při dalších sezeních. 
Osobní i profesní životopis, stejně jako 
podrobný popis všech služeb, etiky práce 
a podrobné podmínky spolupráce jsou 
dostupné na webových stránkách.

Interiér poradny v Židlochovicích / foto: soukromý archiv

„Úloha každého člověka je stejně 
jedinečná, jako je jedinečná jeho 

příležitost ji splnit.“ 
Viktor E. Frankl

www.tomasklasterecky.cz
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Konec kalendářního roku se kvapem blíží, 
a přestože doba nepřeje dlouhodobým plá-
nům, chceme vás pozvat na některé z již 
dlouho připravovaných pořadů. 

V letošním roce naše knihovna uspěla se 
svým projektem nazvaným Historie v sou-
vislostech. Dotaci z programu Knihovna 
21. století proto průběžně čerpá na pořady, 
které seznamují ani ne tak s viditelnými 
památkami, jako spíše s duchovním podhou-
bím, které tu vyrostlo od doby existence čes-
kobratrského sboru a vzešly z něj významné 
osobnosti dějin našeho města.

V době, kdy čtete tyto řádky, máme již 
zřejmě za sebou organizovanou procházku 
pro děti a jejich doprovod po stopách žid-
lochovické historie s názvem „Jak se Jeník 
s Danem sešli“. Už tedy víte, že Jeníkem jsme 
nazvali samotného J. A. Komenského, přítele 
„našeho“ Dana (Daniela Strejce Vettera, syna 
Jiřího Strejce), a jak setkání dopadlo. 

BESEDA S PROMÍTÁNÍM:
14. ŘÍJNA V 18 HODIN

Průkopnická cesta Daniela Vettera na 
sever – na ostrov Island – nám dala vhodnou 
záminku vypravit se téměř přesně po čty-
řech stoletích v jeho stopách. Proto přijměte 
pozvání na besedu s promítáním Míši Hrdé 
s názvem Island nalehko ve středu 14. října 
v 18.00 hod. Slibujeme vám nečekané dob-

Zapište si už teď: Podzimní nabídka pořadů městské knihovny

Iva Zichová 
městská knihovna

rodružství, napětí i legraci, sem tam pro-
špikovanou jadrnými výrazy protřelé sólo 
cestovatelky. 

KNIHTISK:
3. LISTOPADU 13:00–17:00 HODIN

Další připravované setkání připomínající 
osobnost Daniela Strejce coby českobratr-
ského knihtiskaře bude o něco klidnější. Na 
jeho odkaz hrdě navazuje Roman Prokeš, 
kterého jste měli možnost sledovat při tisku 
na historickém knihtiskařském lisu v rámci 
otevření Komunitního centra Židlochovi-
ce. Přijďte proniknout do tajemství černého 

řemesla k nám do knihovny v úterý 3. lis-
topadu mezi 13. a 17. hod, poslechnout si 
zajímavé vyprávění, přiložit ruku k dílu a 
odnést si na památku vlastní výtisk a hlavně 
jedinečné zážitky.

Doufáme, že se uskuteční i mnohé jiné 
knihovnické plány, se kterými vás budeme 
průběžně seznamovat také na stránkách 
knihovny či FB. A pokud bychom muse-
li některé z nich omezit, dojde tak alespoň 
k naplnění jednoho z Murphyho zákonů: 
„Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde 
chyba“.

Vlastnoručně tištěný list potěší každého / foto:  M. Tajč

28. říjen patří k významným mezní-
kům v historii naší země. Tohoto dne roku 
1918, na konci 1. světové války, po rozpadu 
Rakouska-Uherska došlo k vydání zákona 
o zřízení samostatného státu.

Ke sváteční příležitosti vystoupí v sále 
Komunitního centra harfistka Katarína Šev-
číková, která je vyhledávanou harfistkou 
nejen v České republice a na Slovensku, ale 
svou brilantní hrou okouzlila poslucha-
če i v jiných zemích, jako jsou Švýcarsko, 
Německo, Rakousko, Skandinávie, kde pra-
videlně vystupuje. 

Především sólovou hru jejího králov-
ského nástroje mohou slyšet posluchači na 
celé řadě koncertů, gala večerů i privátních 
eventů, kde interpretuje nejen tvorbu kla-
sické hudby různých období, ale také hud-

Harfa Kataríny Ševčíkové
Koncert ke Dni vzniku samostatného československého státu v sále Komunitního centra

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

bu jiných žánrů. Kromě sólových koncertů 
vystupuje i v komorních sestavách a spolu-
pracuje s řadou hudebníků. Tóny její králov-
ské harfy každoročně elegantně a důstojně 
zahajují i různé prestižní akce a slavnostní 
příležitosti nejenom u nás, ale i v zahraničí. 

Přijďte se i vy zaposlouchat do něžných 
tónů královského nástroje se 47 strunami a 
vychutnat si skladby z doby renesance, baro-
ka i 21. století. Zazní i staré keltské a orien-
tální melodie a v podání Kataríny Ševčíkové 
se dozvíte i něco o historii a způsobu hraní 
na tento nevšední krásný nástroj.

Součástí slavnostního dne bude i oceně-
ní našich spoluobčanů, kteří se výraznou 
měrou zasloužili o rozkvět města Židlo-
chovice. Ceny budou uděleny v obřadní 
síni města Židlochovice v 16 hodin odpo-
ledne.

Harfistka Katarína Ševčíková
foto: soukromý archiv



Na začátku prázdnin jsme se účastnili 
lukostřeleckého turnaje v malebné vesničce 
Moravany nad Váhom poblíž Piešťan. Upro-
střed vesnice je krásný středověký dvorec. 
K této romantické stavbě je přilehlý park se 
spoustou starých stromů. Energie, která vás 
pohltí při vstupu do tohoto romantického 
prostředí, je tak silná, že i pouhá procházka 
je zážitek.

Turnaj, který se odehrával v tomto pro-
středí, jsme si moc užili a disciplíny, které 
jsme stříleli, byly tak netradiční a zajímavé, 
že jsem se rozhodl uspořádat podobné utká-
ní i u nás v Židlochovicích na lukostřelni-
ci. Myšlenka ohledně turnaje mě okamžitě 
pohltila, hned jsem začal plánovat disciplí-
ny a svolávat kamarády. V tom zápalu jsem 

Miroslav Ondrušík
3D lukostřelba

úplně zapomněl vymyslet, jak vlastně turnaj 
nazvu. V prvním momentě si říkám, jsou to 
středověké disciplíny, turnaj ponese název 
podle rodu, který historicky žil na zámku 
v Židlochovicích. Ovšem těch rodů bylo víc 
a hledat jednotlivce, který se nějakým způ-
sobem výrazně zasloužil o blaho lidu, nebylo 
jednoduché. Bylo to těžké rozhodování. Četl 
jsem, hledal na netu, oslovoval jsem známé, 
ale nic nebylo to pravé ořechové.

Už jsem to chtěl nechat plavat a vtom jako-
by rána z čistého nebe. Kdo pobýval, i když 
ne v pozdním středověku, na židlochovic-
kém zámku a měl velké zásluhy na formo-
vání Československa a kdo svými skutky 
ovlivnil naše myšlení? Ano, a turnaj měl svůj 
název... Lukostřelecký turnaj o pohár Tomá-
še Garrigue Masaryka. 

Turnaj jsem naplánoval na 17. října na 
lukostřelnici v Židlochovicích se začátkem 

Lukostřelci se utkají o pohár nesoucí název prvního prezidenta Československa. 
Přijďte jim vytvořit publikum a povzbudit jejich sportovní úsilí

v 11 hodin. Na disciplíny jako Vilém Tell, 
rychlostřelba, střelba v kleku, překlápěč-
ka a jiné středověké disciplíny se mohou 
těšit lukostřelci z okolí i pozvaní kamarádi 
z Čech. Turnaj bude mít své vítěze v katego-
riích muži, ženy a děti, pro které jsem při-
pravil ve spolupráci s Danou Saňkovu krás-
né medaile. Ovšem vrcholem celého turnaje 
bude poslední disciplína právě o výše zmi-
ňovaný pohár TGM.

15Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Lukostřelecký turnaj o pohár 
Tomáše Garrigue Masaryka

sobota 17. října od 11 hodin
na lukostřelnici Židlochovice

(ulicí Komenského až za hřbitov, 
lukostřelnice se nachází těsně před 

koncem pevné komunikace)

V Židlochovicích na úpatí kopce Výhonu 
právě startuje výjimečný projekt s až mezi-
planetárním přesahem. Dochází k intenziv-
ní přípravě malých dobrodruhů na extrémní 
poznávací výpravu zvanou EXPEDICE NA-
HORU. Plán výcviku je koncipován na celý 
školní rok a bude završen samotným výstu-
pem NA-HORU. Finále je nyní sice v nedo-
hlednu, ale všichni ho cítíme. Plánem expe-
dice je samotný vývoj. A cesta je cílem. 

Skupina dvaceti pěti malých výzkumníků 
každý den zdolává množství nových výzev a 
úkolů. Trénink je intenzivní. Expedice, dou-
fejme i polární, provede výzkumníky přes 
mnohá místa a úskalí, kde budou moci obje-
vit své schopnosti. Je nutné trénovat hned 
na několika úrovních. Fyzická zdatnost, 
orientace v terénu, dovednosti technického 
charakteru, zvládání emocí v extrémních 
podmínkách. Je žádoucí, aby se polárníci 
postupně, ale jistě, zdokonalovali v umění 
komunikace, empatie a vzájemné podpoře. 
Jde o teamovou záležitost, nastavení jednot-
livce dokáže výrazně ovlivnit klima v celé 
skupině. Je také nutné, aby se účastníci expe-
dice postupně na sebe navzájem dokázali 
bezezbytku spolehnout. 

K výstupu NA-HORU nepochybně dojde. 
Otázka zatím zůstává, jak přesně to bude 
vypadat a kdy budou účastníci připraveni. 
Jednotlivé tréninkové bloky bude navíc mož-
né, v případě uzavření základního tábora, 

Expedice NA-HORU

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

Slaňování Stránské skály jako příprava na expedici NA-HORU / foto:  A. Hanzlová

realizovat i doma v rodinách, aby dosavadní 
snaha výzkumníků nezůstala zmařena. Jisté 
je, že už nyní mají mnozí sbalené spacáky a 
nachystané svačiny.

A jak to vypadá v praxi? Profesionální tré-
nink je rozvržen do deseti měsíčních bloků. 
Nyní je například měsíc věnován „balení 
batohu“. V emocionální rovině výzkumníci 
právě cvičí dovednost „umět si říci o pomoc“. 
Balení batohu už všichni hravě zvládají, pro-
to trenérky teamu přistoupily ke složitější 
výzvě: „sbal si batoh, ale najdi si do něj své 
věci“. Téměř perfektně zvládnuto. Dále již 
byla za pomoci profesionální výzbroje a 
výstroje slaněna Stránská skála v Brně, a to 
z cvičných důvodů. Opět byl zaznamenán 
obrovský úspěch v mužstvu. Podle popisu 

malé polárnice, kterou máme doma, to byl 
dech beroucí zážitek. V následujících týd-
nech je v plánu zdolat taková témata jako: 
vázání uzlu, rozdělávání ohně, lezení na 
strom a zejména – táhnout za jeden provaz.

Na rodičovské schůzce vzbudil značné 
nadšení plán zvládnout dovednost „pohyb 
v terénu v tichosti“. Rozumějme bez mluve-
ní. Rodiče naléhavě žádali o zařazení nácvi-
ku této dovednosti hned v září, přestože je 
v celkovém plánu umístěn až v zimě.

Velice se těšíme na nadcházející zážitky a 
získané zkušenosti a o dalším průběhu pří-
prav na EXPEDICI NA-HORU vás budeme 
informovat.



Nejmenším druhem strakapoudů je stra-
kapoud malý. Drobný pták velikosti vrabce, 
zdržující se téměř výhradně stále na stro-
mech a při hledání potravy  s oblibou obrat-
ně šplhající  po spodní straně větví.

Ve zbarvení tohoto „stráčka“, jak je straka-
poud malý někdy lidově nazývaný, se střídá 
černá barva křídel a hřbetu, příčně dělená 
bílými pruhy s bílou barvou  celé spodiny 
těla, na které se na rozdíl od jiných, větších 
druhů strakapoudů, nikdy nevyskytuje čer-
vené zbarvení v oblasti podbřišku. U samců 
je temeno hlavy červené, zatímco u samic až 
na temeno zasahuje černé zbarvení hřbetu.

VÝSKYT 
Strakapoud malý patří mezi stálé ptáky, 

celý svůj život se zdržuje v okruhu několika 
kilometrů, pouze mladí ptáci se po vyhníz-
dění mohou vzdálit až několik desítek kilo-
metrů od hnízda. Vyskytuje se v celé Evropě, 
areál rozšíření pokračuje na východ přes celé 
Rusko až k japonským ostrovům.

Životním prostředím tohoto řídce se 
vyskytujícího druhu jsou menší  listnaté lesy, 
lužní lesy a parky nížin. Ojediněle vystupuje 
až do pahorkatin či podhůří větších horských 

MVDr. Pavel Forejtek
Židlochovice

masivů. Hlasové projevy „kikikikiki...“  při-
pomínají volání poštolky. V době toku, stejně 
jako všichni ostatní strakapoudi, nepříliš hla-
sitě „bubnuje“.

HNÍZDĚNÍ A POTRAVA
Tok strakapoudů malých probíhá na konci 

března a v dubnu, hnízdo je vždy v přiroze-
né  stromové dutině. Umělé hnízdní budky 
nevyužívá. Snůšku tvoří 4–7 vajec, ze kterých 
se po 12–14 dnech vylíhnou mláďata. 

Potravu tvoří téměř výhradně živočichové, 
které vybírá ze štěrbin v kůře či z chomáčů 
suchého listí na koncích větví. Klasickým 
vydlabáváním získává potravu pouze ze silně 

Za ptactvem v Židlochovicích: Strakapoud malý – trpaslík mezi šplhavci

Strakapoud malý / foto: P. Trávníček

poslechni si zpěv strakapouda malého
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Poslední prázdninovou neděli si Komise 
sportu a mládeže společně s koupalištěm a 
dalšími židlochovickými organizacemi při-
pravili akci „Rozloučení s létem“. Počasí se 
nakonec umoudřilo a nic nebránilo tomu si 
lehce zasoutěžit.

Na velké louce děti plnily u jednotlivých 
stanovišť rozmanité úkoly. Sokol Židlochovi-
ce si přichystal hod na koš, skok přes šviha-
dlo a střelbu na cíl, u fotbalistů si děti zako-
paly, Jednota Orel měla disciplínu štafetu, 
skok daleký, lukostřelci umožnili dětem zažít 
střelbu z luku, skauti naučili děti poznávat 
přírodu a u hasičů si každý vyzkoušel, jaké je 
to běhat s plnou hasičskou výbavou.

Pro ty, kteří absolvovali všechny disciplíny, 
byla připravena malá odměna a nejlepší tři 
z každé kategorie byli odměněni sladkými 
balíčky a diplomy. 

Na závěr si děti i rodiče zatančili na dis-
kotéce nebo si chvilku v klidu poseděli, než 
začne kolotoč školního roku.

Přehlídka aktivit místních spolků na koupališti je už tradičně rozloučením
s létem a prázdninami

Jana Bělohlávková
Komise sportu a mládeže

Střelba z luku pod vedením spolku lukostřelců / foto: J. Bělohlávková

Myslím, že se akce velmi vydařila, účast-
nilo se přes 50 dětí. Velký dík patří všem 
zúčastněným z jmenovaných organizací, čle-

nům Komise sportu a pracovníkům koupa-
liště, kteří zajistili bezvadné zázemí. Těšíme 
se zase na roky příští.

ztrouchnivělého dřeva. V zimě jsou součástí 
jídelníčku  v menší míře také semena rostlin.

Strakapouda malého můžete s trochou 
štěstí spatřit jak v zahradách na Výhoně, tak 
i v lužních lesích kolem Svratky.  



„Robertův“ sirotčinec a chudinský fond – 2. část

PhDr. Stanislav Rubáš
Vlastivědný spolek

Provoz sirotčince měl být primárně hrazen 
z darů rodiny Robertů, jinými soukromý-
mi dary, dotacemi z Moravského krajského 
výboru, dále pak samotnou obcí a v neposlední 
řadě i židlochovickou spořitelnou, přesněji 
úroky z vkladu, jež Roberti na začátku samot-
ného založení poukázali k těmto účelům.

Dalším důležitým krokem k tomu, aby nově 
založený sirotčinec mohl řádně fungovat, bylo 
zajistit vytvoření orgánu, který by měl rozho-
dovací a kontrolní pravomoci nad samotným 
fondem. K tomu účelu byla zřízena sirotčí 
správní rada složená ze sedmi zástupců. Tato 
sedmičlenná rada ze svého středu vybírala 
předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokla-
dníka. Zajímavé je, že kumulace funkcí byla 
přípustná a funkční období každého člena bylo 
3leté s nemožností znovuzvolení. 

Robertové nenechali nic náhodě a pojistili si 
v radě svůj rozhodující vliv (což je logické, byli 
zakladateli a hlavními donátory). Dva členy 
jmenovali zakladatelé, popř. jejich potomci, 
další dva členy městská spořitelna a další dva 
členy Německá zemská komise pro ochranu 
dětí (ta na Moravě působila vedle České zem-
ské komise pro ochranu dětí od roku 1908). 
Posledního zástupce pak nominovalo město. 
Z výše uvedeného by se dalo vydedukovat, že 
Robertové pravděpodobně upřednostňovali 
při přijímání německé dívky, ale nebylo tomu 
tak. Stanovy sirotčince nezmiňují nic o tom, 
že by měly být zaopatřovány pouze dívky 
německé národnosti. Pravdou však je, že 
podmínkou ve vzdělávání těchto dívek bylo 
navštěvování německé základní školy. Která to 
byla, o tom rozhodovala pouze sirotčí správní 
rada, a stejně tak o tom, které dívky, a to nejen 
ze Židlochovic, ale i z jiných částí jižní Moravy, 
budou přijímány. Doporučovalo se přijímat 
osiřelé dívky školního věku. Těmto pak bylo 
poskytnuto ubytování a zajištěna komplexní 
péče, tedy jak výchovná a vzdělávací, tak 
i emocionální. Na tehdejší dobu byla tato kom-
binace péče velmi nadstandardní. Bylo totiž 
běžné, že většina sirotčinců a jiných chudin-
ských nadačních fondů zajišťovala mnohdy jen 
základní péči, tedy byt a stravu. 

Dívky židlochovického sirotčince se měly 
učit všem druhům práce. O výchovu a péči 
se starala správní radou zvolená „Hausmut-
ter“ (tedy jakási „domácí“). Obě dvě instituce, 
tedy správní rada a „Hausmutter“, na sebe 
přebíraly, vyjádřeno dnešní terminologií, tzv. 
rodičovskou zodpovědnost. 

Dle stanov sirotčince měly být všechny 
potenciálně přijímané dívky podrobeny vstupní 
lékařské prohlídce, která měla zajistit, že 
nebude přijat nikdo s tehdy velmi nebezpečnou 
infekční chorobou, tuberkulózou. Pokud by se 
u takové dívky před samotným přijetím nemoc 
projevila, nebyla přijata. Pokud by nemoc pro-
pukla až u dívky pobývající v sirotčinci, měla 

být okamžitě z ústavu vyloučena. Zda k tomuto 
z dnešního pohledu „nehumánnímu“ opatření 
opravdu někdy došlo, nevíme. Nicméně toto 
pravidlo mělo chránit ostatní svěřenkyně 
sirotčince a v neposlední řadě i samotné 
zaměstnance. Lékař, který byl sirotčinci určen, 
pak po celou dobu pobytu dívek kontroloval 
jejich zdravotní stav a mimo jiné dohlížel i na 
jejich výživu a stravovací návyky. 

Kolik dívek bylo za dobu existence sirotčince 
přijato a kolik jich v domě č. 43 bydlelo, se 
v archivních materiálech nepodařilo zjistit. 
Dle hospodářských údajů o nákupu potravin 
a sadbě brambor pro potřeby sirotčince zde 
sirotci zřejmě pobývali.

Samotný sirotčinec neměl dlouhého trvání. 
Jeho existenci ukončil revoluční rok 1918. 
Vznikl Československý stát a vláda (vč. sa-
mosprávy) v nové republice se dostala do 
českých rukou. Posledním starostou německé 
správy obce byl právě Justin Robert, který se 
s celým zastupitelstvem v listopadu téhož roku 
vzdal politických funkcí. Rodina Robertů, 
hlásící se k německé národnosti, v této době 
prožívala těžké chvíle. Nové české vedení města 
požadovalo změnu stanov Robertova sirotčince, 
se kterou však zřizovatelé nesouhlasili, a proto 
došlo k jeho zrušení. Dne 1. 10. 1919 došlo 
k samotnému katastrálnímu výmazu nadace 
na domě č. 43. O dva dny později město tento 
dům prodalo za částku 97 000 Kč Silničnímu 
výboru pro okres Židlochovický (ten ho vlast-
nil do roku 1928, pak se stal sídlem SÚS JMK. 
Dnes je nemovitost využívána obcí jako sídlo 
správy bytového a nebytového fondu. Uvažuje 
se však o jeho zbourání z důvodu plánovaného 
propojení Komenského ulice s hlavní ulicí 
Nosislavskou.)

Jelikož však peníze z prodeje nemovitosti 
městu nepatřily, zůstaly po nějakou dobu 
uloženy v městské spořitelně (podmíněný dar 
Robertů městu, viz výše). V roce 1921 byl na 
žádost Justina Roberta vytvořen „Fond Alžběty 
a Jindřišky Robertových“ a výše uvedené peníze 
plus další finanční vklad měly posloužit jako 
kapitál fondu. Šlo o zaopatřovací fond pro chu-
dé v místním chudobinci. Robert si ve smlouvě 
s městem vymohl, aby fond nikdy nesplynul 
s  inými městskými fondy, což město opravdu 

dodrželo. Příjem nadace měl být každoročně 
použit jako jednorázový dar šesti chudým 
obyvatelům Židlochovic na začátku zimy. Obec 
převzala správu nadace včetně výběru chudých, 
kteří měli být obdarováni. Jinými slovy, veškerý 
vliv na fond byl v rukou města a Justin Robert 
(Julius zemřel roku 1919) si vymohl jen právo 
na určení názvu nadace. Myslím, že tímto ak-
tem jen potvrdil fakt, že Robertům primárně 
o germanizaci města nikdy nešlo. Byli to pod-
nikatelé, kteří hájili své zájmy. Žili v době, 
kdy byly naše země nejednotné a potýkaly 
se s národnostními boji mezi „vládnoucími“ 
minoritními Němci a majoritními Čechy. 
Německý jazyk byl jeden ze statusů člověka ve 
společnosti. Kdo chtěl něco znamenat, musel 
umět německy. Většina podnikatelů navázaná 
svými aktivitami na Vídeň (jež byla sídlem 
většiny obchodních společností) se pohybovala 
v kruhu německy mluvících obyvatel. A jinak 
tomu nebylo ani v případě rodiny Robertů. 
To, co tato rodina za bezmála 80 let působení 
ve městě udělala (nejen pro naše město, ale 
i pro další kraje a země), je neuvěřitelné. Více 
se dočtete v připravované publikaci věnované 
právě Robertům a jejich cukrovaru. 

Na závěr je nutno podotknout, že 
v Židlochovicích existovalo několik chudin-
ských fondů a fond Robertů byl jedním z nich. 
Jejich účel a doba vzniku se však lišily. Mezi 
ty nejvýznamnější vedle nadace Robertových 
patřily: Fond pro podporu chudých školních 
dětí, Fond vdov a sirotků, Ederova nadace a 
Chudinská nadace dr. Leopolda Hofera. Fond 
rodiny Robertů byl však kapitálově největší. 

Po komunistickém převratu 1948 bylo novou 
ústavou stanoveno, že všem občanům přísluší 
právo na léčebnou péči, na zaopatření ve stáří, 
při nezpůsobilosti k práci a při nemožnosti 
obživy. Také byl zrušen domovský zákon a 
s ním domovské právo, čímž starost o chudé 
přešla na stát. Zákonem č. 55/1956 Sb. došlo 
ke kodifikaci jednotného systému sociálních 
podpor. Tím už nemůžeme mluvit o posky-
tování chudinské péče, ale pouze o sociálním 
zabezpečení.

Na základě výše zmíněného došlo v roce 
1948 k zániku všech židlochovických chudin-
ských fondů, včetně fondu rodiny Robertů.

Pohlednice se zobrazením budovy sirotčince (bez datace) / foto: archiv T. Dratvy
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Jan Hroudný 
Vlastivědný spolek

Z historie židlochovických domů: č. p. 151

Jan Burk ve své knize Historie židlocho-
vických domů a jejich držitelů za léta 1609–
1791 poprvé zmiňuje dům č. p. 151 v zápisu 
z roku 1625, kdy jej Matouš Staud z Pouz-
dřan prodal za 1000 zlatých stolaři Šimonu 
Hilglmonovi. K domu náležely také zahrady 
a vinohrady. Šimon Hilglmon dům prodal 
v roce 1630 za 1300 zlatých Kryštofu Miku-
lovi. Ten jej prodal po pouhém jednom roce 
za stejnou cenu Zikmundu Zajdlovi. V době 
třicetileté války a všeobecného poklesu cen 
nemovitostí se nejednalo zrovna o nejvý-
hodnější koupi – když Zajdl nechal dům a 
přilehlé pozemky v roce 1635 znovu zhod-
notit, byly naceněny na pouhých 820 zlatých. 
Po Zajdlově smrti dům zpustl a byl poškozen 
požárem. Zmiňuje jej až zápis z roku 1650, 
kdy se jej ujal jistý Jan Králík, který předtím 
nechal objekt na své náklady znovu zastřešit. 
Dům ani pozemky se však nadále nedařilo 
přivést do původního stavu a jejich cena tak 
klesla na 500 zlatých.  

Změna nastala až v roce 1689, kdy znač-
ně poškozené stavení koupil za pouhých 350 
zlatých nosislavský myslivec Joannes Kölbl. 
Tomu se podařilo hospodářství zvelebit. 
Když se dům v roce 1720 dostal do vlastnic-
tví jeho syna France Kölbla, jeho hodnota se 
více než zdvojnásobila – na 800 zlatých. Ten 
jej přivedl k největšímu rozkvětu, nechal nad 
ním dokonce postavit patro. Dům č. p. 151 
byl tehdy jedním z nejhonosnějších měšťan-
ských domů v Židlochovicích. V roce 1747 
byl prodán důstojníkovi dragounského plu-
ku Antonínu Matěji Schmidtovi za celých 
5500 zlatých. Následující majitelé patřili také 
mezi zámožnější. V roce 1811 dům získala 
rodina Istlů. Ta jej vlastnila v průběhu celého 

19. století a provozovala v něm hotel. Mapy 
z té doby prozrazují, že křídlo domu bylo 
někdy mezi lety 1825 a 1875 přestavěno a 
rozšířeno.

V roce 1900 se dům dostal do vlastnictví 
rodinu Czuppů, která pokračovala v provo-
zu hostince. Ten měl mezi lety 1913 a 1945 
jediného hostinského – pana Maxmiliá-
na Czuppu, pod jehož vedením se z domu 
č. 151 stala jedna z nejoblíbenějších židlo-
chovických hospod. Dům měl i menší sál, ve 
kterém se občas konaly různé společenské 
akce. V tomto sále zahájila v roce 1924 svou 
činnost také hospodářská škola pod vede-
ním ředitele Adolfa Langera. Již v létě roku 
1925 však byla otevřena nová budova v ulici 
Tyršova (dnešní gymnázium), kam se hos-
podářská škola přestěhovala.

V roce 1945 byl dům rodině Czuppů 

zabaven. Po nějakou dobu jej využívala mj. 
KSČ. Novým hostinským se stal oblíbený 
Jaroslav Betáš. Hospoda však byla v únoru 
1950 z rozhodnutí MNV definitivně zru-
šena. V domě poté sídlily Okresní sekreta-
riát KSČ, knihovna či spořitelna. Objekt si 
dodnes zachoval svůj historický vzhled, za 
pozornost stojí zejména fasáda prvního pat-
ra se zdobeným parapetním pásem.  

Hlavní prameny:
BURK, Jan. Historie židlochovických domů 

a jejich držitelů za léta 1609–1791.
SMUTNÝ, Jiří. Židlochovické hospody.

Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci 
s Ing. Hanou Hanzlíkovou.

Dům č. p. 151 – fotografie z roku 1960 / foto: archiv T. Dratvy
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pozvánka

Tipy na zážitky s dětmi
Poznejte nejvzácnější papoušky světa
Jediná papouščí ZOO v celé Evropě.
V říjnu otevřeno denně 10:00–17:00.

Zábavní a vědecký park VIDA!
180 hravých exponátů, díky kterým můžete objevovat, jak funguje 
svět kolem nás.
V říjnu otevřeno denně.

DinoPark Vyškov
Projeďte se DinoExpresem, vyzkoušejte lanovou dráhu DinoBike a 
poznejte obrovské tvory, kteří kdysi obývali naši planetu.
V říjnu otevřeno o víkendech 9:00–17:00.

Zastřílejte si z luku, staňte se horolezcem
Sportovní areál Komec
www.komec.cz









Pozorujte lesní zvěř
Obora Holedná

Zažijte nejčernější tmu a nejtišší ticho
Zámek Rosice
Mají tu hračky, co si s nimi hráli naše prababičky a pradědové.
V řijnu otevřeno o víkendech 9:00–17:00.

Podívejte se na svět z výšky
Rozhledna na Klucanině, Tišnov
Navštivte TIC v Tišnově, ukážou vám, kudy na Klucaninu rodinnou 
stezkou, kudy na výstavu drahých kamenů a minerálů nebo na 
trochu strašidelnou Cestu hrdelního práva.
Otevřeno celoročně.

Pouštějte draky
Nejlepší draci jsou ti vyrobení vlastníma rukama.











Alžběta Hanzlová
Přísnotice

Z okolí: Vyšla kniha o atletice v Přísnoticích, publikum slavnostního uvedení na 
trh přivítalo autora vestoje

Příprava knihy trvala několik let a panu 
Němci s ní pomáhalo veliké množství spo-
lupracovníků z řad atletů, rodiny i přís-
notických obyvatel. Dlouhá tvůrčí cesta 
dospěla do finále a konečně mohl být výsle-
dek všeho snažení náležitě oslaven při ofi-
ciálním křtu knihy. 

Kniha byla pokřtěna 6. září v kulturním 
domě v Přísnoticích kvalitním šampaňským. 
Kulturní dům byl plný lidí, přijeli snad všich-
ni, kdo se kdy po přísnotickém oválu pro-
běhli. Přišlo mnoho bývalých i současných 
atletů, reprezentantů, jejich rodin a přátel. Na 
čestných místech seděli bývalí i současní sta-
rostové spřátelených obcí, zástupci sponzorů, 
zástupci českého atletického svazu, spolupra-
covníci na knize a mnozí další. Atmosféra 
byla důstojná a plná očekávání. Autor knihy 
a oblíbený trenér byl přivítán mohutným 
potleskem návštěvníků vestoje. Po krátkých 
projevech a slovech díků pokřtili knížku její 
autor František Němec, starosta obce Přísno-
tice pan Zdeněk Mahovský, bývalý hejtman 
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, čes-

ký ultramaratonec Daniel Orálek, editor a 
spoluautor knihy Josef Schwarz a výtvarnice 
Alžběta Hanzlová.

Samotnému křtu předcházel v sobotu sym-
bolický běžecký závod štafeta 50 x 400 metrů. 
Pro pořadové číslo si mohl přijít kdokoli, kdo 
chtěl akci podpořit a uctít. Účastníci se hlá-
sili napříč generacemi. Nejmladší dvouletá 
závodnice proběhla ovál za ruku s mamin-
kou, nejstarší závodník s číslem 84 běžel 

zcela sám a svěže. Závodilo mnoho profesi-
onálů a atletů z oddílu, ale i netrénovaných 
spoluobčanů z obce. Štafetu uzavřel sám pan 
Němec s číslem 50 připevněným na kapotě 
svého nového elegantního vozítka. Spolu 
s ním v doprovodu pak na trať spontánně 
vyrazily všechny jeho „děti“, které ke sportu 
přivedl a svou celoživotní prací jim pomohl 
se v atletice zdokonalovat.

Autor knihy František Němec ve štafetě 50 x 400m / foto: D. Čechovská

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, PhD.
kronikář města

Staročeský Komestor a jeho Židlochovický zlomek

Na počátku 50. let 20. století byl v brněn-
ském státním archivu objeven – do té doby 
neznámý – pergamenový zlomek. Šlo o list 
vlepený do vnitřní strany knižní desky. 
Pojmenování Židlochovický zlomek je pod-
le místa nálezu, tj. od gruntovní knihy, kte-
rá se používala v Židlochovicích na konci 
16. století.

Samotný vznik rukopisu zlomku lze řadit 
do první třetiny 15. století. Mezi formální 
charakteristiky patří mj. jeho oboustran-
ný popis; z té strany, která byla nalepena 
na pevnou desku, je zachovalejší. Rukopis 
obsahuje dva sloupce po 42 řádcích, je psaný 
latinkou, spřežkovým pravopisem a neobsa-
huje diakritiku. Zápis byl proveden hnědým 
inkoustem, nadpisy, iluminace a některá slo-
va pak červeně.

Pergamen obsahuje část biblické starozá-

konní prorocké knihy Daniel, její čtvrtou až 
téměř celou šestou kapitolu. 

Zmiňovaný pergamenový list, fragment, 
patří do knižního celku od Petra z Troyes 
– Historia scholastica. První překlad do čes-
kého jazyka vznikl na přelomu 14. a 15. sto-
letí. Autor překladu není známý. Vzhledem 
k tematice a znalosti latiny se ale usuzuje na 
duchovního. K překladateli je nutné podo-
tknout, že nezachoval název knihy, tedy 
Historia scholastica – Školská dějeprava, ale 
místo něho použil přídomek („přezdívku“) 
Petra z Troyes, tedy K[C]omestor, popř. 
i Manducator. 

Komestor byl vnímaný jako dodatek 
– k tehdy nově vydanému Písmu svatému 
v českém prostředí a národním jazyce. Pro 
svoji oblibu v některých případech pokláda-
ný i za Bibli samotnou.

Petr z Troyes byl francouzský teolog a 
exegeta (vykladač Písma) ve 12. století. Oba 
zmíněné a používané přídomky lze do češ-
tiny přeložit jako „polykač“ – a to ve smyslu 
spolykání vědění a obsahu velkého množství 

knih. Dal si za cíl dokázat obecnou platnost 
biblických dějin, tím také vymýtit individu-
ální nepodložené úsudky. V knize tak sloučil 
několik oborů. Filosoficky vyšel z Aristotela, 
historicky z židovského spisovatele Josefa 
Flavia a církevních Otců. Biblické texty Sta-
rého zákona vybral pouze výpravné (vypustil 
rozjímavé) a především, co do času vzniku 
jednotlivých biblických knih, zařadil ty star-
ší, které jsou obtížnější pro výklad, exegezi. 
Dohromady takto vytvořil 21 částí knihy.

Zájem o Staročeského Komestora na 
našem území byl značný. Lze tak usuzovat 
nejen dle počtu opisů, ale i podle průběž-
né modernizace jazyka a jeho vývojových 
trendů v každém mladším opisu. Oblíbenost 
Komestora lze sledovat až do reformačního 
období.

O Židlochovickém zlomku lze říci, že mezi 
všemi opisy, které jsou dnes známé, pat-
ří mezi ty starší, jeho vznik lze datovat do 
1. třetiny 15. století. Nejedná se ale o samot-
ný překlad.

V nabídce Infocentra je nově v prodeji publikace se sportovní tematikou – 50 let atletiky v Přísnoticích. Není to však jen obyčejná knížka, 
která by mapovala historii sportovního oddílu jedné obce. Je to taky zásadní osobní mezník v životě jejího autora, obdivuhodné zhod-
nocení a završení celoživotní práce. Knihu napsal a ze svého bohatého archivu i fotografiemi vybavil zakládající člen a dlouholetý trenér 
přísnotického oddílu František Němec. K lásce ke královně sportu – atletice – přivedl nemálo z nás. Knihu vydala obec Přísnotice. 

19Volný čas: z historie a okolíwww.zidlochovice.cz



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Cukrovar na poč. 30. let 20. století  / foto: archiv T. Dratvy

Pohled na stejné místo v květnu 2020  /  foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

Daniel Anýž: Jdu s hlavou vztyčenou

Čtivá a napínavá kniha vychází k 70. výročí justiční vraž-
dy Milady Horákové. Přibližuje život ženy, která nechtěla být 
k bezpráví slepá. Líčí také životní příběhy jejích nejbližších pří-
buzných a přátel, kteří se postavili nepřízni osudu čelem.

pokračování na straně 21 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Cena za lásku, 
BAGGOT – Poslední řecké 
léto, BRADFORD – Pánem 
svého osudu, JASWAL 
– Nečekaná dobrodružství 
sester Šergilových

Společenské romány
KORN – Konec starých časů, 
BUCHAN – Muzeum nespl-
něných slibů, VALOGNES 
– Když má štěstí kliku

Psychologické romány
FIELDING – Na špatném 
místě, WINTER – Splnit si své 
sny, BECKERMAN – Kéž bych 
ti to dokázala říct, TORRE 
– Ghostwriter

Historické romány
MACKIEWICZ – Cesta nikam, 
KEALEY – Osvobození, ESPE-
RIAN – Nesmrtelný Cheops, 
ČERNÁ – Kat Mydlář

Romány českých
a slovenských autorů
PAWLOWSKÁ – Zážitky 
z karantény, HLADKÁ – Hor-
nické vdovy, BERAN – Koco-
vina, VIEWEGH – Zamilované 
povídky

Detektivní romány
a thrillery
KLEVISOVÁ – Drak spí, PAR-
SONS – Dívka v ohni, KARIKA 
– Černá hra, JÓNASSON 
– Komunita, GIBNEY – Stará 
tajemství

Fantasy a sci-fi romány
SALVATORE – Návrat domů, 
HOWEY – Písek, VOPĚNKA 
– Nová planeta

Životopisy
a autobiografické příběhy
HAJNÝ – Jan Baťa, NABI 
– Moga, CHANG – Divo-
ké labutě, PETRUŠEVSKÁ 
– Nezralé bobule angreštu

Literatura faktu
TATÍČKOVÁ – Nezapomeň-
me, ŠPITÁLNÍKOVÁ – Mezi 
dvěma Kimy, CRASNIANSKI 
– Děti nacistů
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TAJENKA: Jméno boha slunce v antické řecké mytologii. Byl vyobrazován ve zlatém voze 
taženém čtyřmi okřídlenými koňmi. Místo vlasů měl zlaté paprsky a každý den přivážel světlo.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.)

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  Kambodža

Redakce se omlouvá luštitelům křížovek, v minulém čísle při sazbě došlo k posunu řádkování.

Nové knihy

KříŽidle Víta Funka

inzerce

autorka kresby: Barbora Musilová
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Humoristické romány
HUBEŇÁKOVÁ – Můj bratr 
albatros a jiná rodinná zvěr-
stva, NIEDLICH – Přežít Smrt 
není legrace, GROEN – Tajný 
deník Hendrika Groena: 
Malé překvapení

Audioknihy
BORSKÁ – Doktorka z domu 
Trubačů, VIEWEGH – Zamilo-
vané povídky, HUBEŇÁKOVÁ 
– Můj bratr albatros a jiná 
rodinná zvěrstva

Naučná literatura
MIK – Maminko, nekřič!, 
DOČEKAL – Dítě v síti, 
RAMSTEDT – Manuál stylu a 
designu pro každý domov

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
PLACHÝ – Je ráno, BORKO-
VEC – Věci, které ztrácíme, 
MARIANOVÁ LUKEŠOVÁ 
– Jak se koník ztratil a zase 
našel

Pohádkové příběhy
PAPOUŠKOVÁ – Vombat 
Jirka je statečný, KOTOVÁ 
– Kouzelné pastelky, STARÁ 
– Milda a Milda

Dobrodružné a historické 
příběhy
HUNTER – Volání divočiny 
1: Putování začíná, Volání 
divočiny 2: Velké Medvědí 
jezero

Komiksy
LEMIRE – Mira, PEARSON 
– Hilda a král hory, GROE-
NING – Simpsonovi: Komik-
sová dupárna

Literatura Young adult 
THOMAS – Teď je řada na 
mně, OLIVER - Cela

Fantasy a sci-fi romány
KAUFMAN –Illuminae, Gemi-
na, Obsidio

Naučná literatura
BÖHM – A jako Antarktida, 
GRYLLS – Příručka pro začí-
nající dobrodruhy

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

Hojný hlodavec v české přírodě
Oblek potápěče
Hlavní město Norska
Půjčka s obrovskými úroky
Nejpoužívanější počítačový operační systém 
Nebezpečný jedovatý hmyz s žihadlem

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adresa: Komenského 554, Židlochovice
Tel. 724 525 106, 724 523 292

LČR s.p., polesí Židlochovice nabízí 

PALIVOVÉ DŘEVO
JASAN	 4 m délky cena: 1 573,-/m3

BOROVICE  4 m délky cena: 496,-/m3

Doprava možná po domluvě.
1  m3 jsou přibližně 2 prostorové metry
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pro rodiče koupíme byt
ideálně 2+1/3+1

v Židlochovicích a v okolí.  
Tel. 732 434 910.

                               

Rodina s dětmi hledá
ke koupi RD do 6 mil. Kč 

do 40 km od Brna.
Tel.: 703 668 397.

Hledám menší byt
ke koupi.

Ideálně 1+kk nebo 1+1. 
Židlochovice a okolí.

Bez RK.
Tel. 721 377 410.
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18. 9. – 30. 12. | Obrazy VÍTĚZSLAV RUBER
Výstava je k vidění v otevírací době knihovny: pondělí, středa a pátek.
místo:  Městská knihovna Židlochovice

1. 10., 16:00–18:00 | JAK SE JENÍK S DANEM SEŠLI
Zábavné putování pro děti, jejich rodiče a prarodiče po stopách známých 
postav židlochovické historie.
sraz:  v 16:00 hodin před Robertovou vilou
pořádá:  Městská knihovna Židlochovice

1. 10., 17:00–20:00 | MONTESSORI V KUCHYNI
Kufr plný praktických pomůcek přiveze lektorka Irena Kubantová.
pořádá: Přírodní školka Výhonek
místo: jurta Výhonku
přihlášky: fb Přírodní školka Výhonek Židlochovice

5. 10., 8:30  | EXKURZE DO MORAVSKÉHO KRASU
Výlet autobusem do Moravského krasu do Domu přírody na program Čím 
žije podzim. Cena 390 Kč, děti do 3 let zdarma.
pořádá: MC Robátko
přihlášky: info@mcrobatko.cz

6. 10., 13:00–16:00 | HRAVĚ S  MINDOKEM
Pestrá přehlídka společenských her pro děti i celou rodinu. Přijďte si pohrát 
a zjistit od odborníků, která hra je pro vás ta pravá.
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá:  Městská knihovna Židlochovice

8. 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 sokolovny
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice

10. 10., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
místo:  náměstí Míru
pořádá:  Městské kulturní středisko

10. 10., 15:00 | KUKU FESTIVAL NA VÝHONĚ 
Děti čekájí rytmohrátky, divadlo, muzika, tajemná pátrací hra, výtvarné 
dílny, bohaté občerstvení a spousta zábavy.
místo:  jurta Přírodní školky Výhonek a její okolí
pořádá:  Přírodní školka Výhonek, vstupné dobrovolné

11. 10., 10:00–12:00 | DĚTSKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ
Přihlášky do 5. října nebo na místě.
místo:  orlovna Židlochovice
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
vstupné:  100 Kč/družstvo

14. 10., 18:00 | ISLAND NALEHKO S MÍŠOU HRDOU
Beseda s promítáním. Vstup volný.
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá:  Městská knihovna Židlochovice

16. 10., 19:30–22:00  | KLUBOVÝ VEČER
Koncert kapely SKRZNASKRZ. Vstupné dobrovolné.
Otevření sálu v 19:30, začátek koncertu ve 20:00 hodin.
místo:  sál Komunitního centra, ul. Legionářská 950
pořádá:  město Židlochovice

17. 10., 11:00 | LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ O POHÁR TGM
Konec akce je v odpoledních hodinách. Lukostřelecké disciplíny se budou 
odehrávat ve středověkém duchu. Laická veřejnost je vítána.
místo: lukostřelnice v Židlochovicích
pořádá: 3D lukostřelba Židlochovice

21. 10., 16:00 | ŠKODLIVOST ENERGETICKÝCH NÁPOJŮ
Přednáška pro rodiče, pod vedením Bc. Madalény Fejtové.
místo: multifunkční sál ZŠ Židlochovice
pořádá: Základní škola Židlochovice

22. 10., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: klubovna Komunitního centra, ul. Legionářská 950
pořádá: starosta města

23. 10., 18:00 | O VÍNĚ PŘI VÍNĚ
místo: sklepní sál Komunitního centra, ul. Legionářská 950
pořádá: Městské kulturní středisko

Kulturní a sportovní akce v říjnu 2020

27. 10., 16:00 | OCEŇOVÁNÍ OBČANŮ
místo: obřadní síň, ul. Masarykova 100
pořádá: město Židlochovice

27. 10., 18:00 | KONCERT PRO HARFU – Katarína Ševčíková
Koncert ke Dni vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.
místo: sál Komunitního centra, ul. Legionářská 950
pořádá: Městské kulturní středisko
vstupné:  150 Kč
předprodej: v Informačním centru od 5. října 2020

29. 10., 14:30–16:30 | TANEČKY (NEJEN) PRO SENIORY
K tanci a poslechu hraje živá hudba.
místo: sál Komunitního centra, ul. Legionářská 950
pořádá: Komunitní centrum

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU:
3. 11., 13:00–17:00 | BRATRSKÁ TISKÁRNA R. PROKEŠE
Přijďte proniknout do tajemství černého řemesla a odnést si na památku 
výtisk z knihtiskařského lisu ze 17. století. 

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

Domácí zápasy FC Židlochovice

3. 10., 15:00 muži Žabčice

4. 10., 9:00 ml. přípravka Dolní Kounice

4. 10., 10:30 st. přípravka Blučina

17. 10., 12:45 ml. žáci Ochoz

17. 10., 14:30 muži RAFK „B“

18. 10., 9:00 ml. přípravka Hrušovany

18. 10., 10:30 st. přípravka Hrušovany

28. 10., 9:00 ml. přípravka Želešice

28. 10., 14:00 muži – pohár Říčany

31. 10., 12:15 ml. žáci Ořechov

31. 10., 14:00 muži Újezd u Brna „B“

1. 11., 9:00 ml. přípravka Rajhradice

1. 11., 10:30 st. přípravka Rajhradice

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem ke stále se měnící situaci
ohledně viru COVID-19,

může dojít ke změně plánovaných akcí. 

Proto prosíme sledujte městská média: 
webové stránky,  facebook nebo rozhlas, kde 
na případné změny v programu upozorníme. 

Město Židlochovice připravuje i letos stolní kalendář,
pro obyvatele města ZDARMA.

Kalendáře budou distribuovány do vašich schránek
v průběhu měsíce listopadu.

zápas 19. 9. 

Židlochovice
–

Viničné Šumice
3:1

autor videa:
Martin Tajč

Připomeňme si: 
28. 10. Den vzniku samostatného československého státu
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N Á B O R O V Ý

12 000
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+420 734 870 883

XAVER 
A HOST
pondělí–čtvrtek
13.00–14.00

jižní Morava
106.5 FM | R-BRNO

Talk show!
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Loučení s létem na městském koupališti / foto: J. Bělohlávková

Předání nového auta Městské policii Židlochovice / foto: L. Betášová

Den otevřených dveří Denního stacionáře / foto: R. Nováková

Slavnosti burčáku, slunečný den doslova vyzýval k odpočinku / foto: L. Betášová Slavnosti burčáku dětem, kouzelné barvičky paní Moniky / foto:  P. Ustohal

Z vernisáže výstavy Obrazy Vítězslav Ruber (autor vpravo) / foto: L. Betášová

Židlochovičtí turisté v Modrých horách, posezení u burčáku / foto: P. Válek

Veřejné projednávání projektu smart čtvrti ve Stodole / foto: L. Betášová


