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Svratka nám v posledních měsících uka-
zuje svou sílu. V polovině října se naplnila 
až k hranici svých možností. Bylo město bez-
prostředně ohroženo povodní?

Dostali jsme se na 3. stupeň povodňové 
aktivity, výška hladiny dosahovala čísel, která 
už dlouho nepamatujeme. Řeka se ale naštěstí 
do stavu, že by město zásadně ohrozila, nedo-
stala. Koryto samo o sobě pojme vody dosta-
tek, nejkritičtějším místem je však most, který 
je založen o kousek níž než vrchol hrází. Přeli-
tí mostu by znamenalo problém. Tomu už ale 
dnes umíme předejít cíleným pouštěním vody 
přes přelivovou hrázku do polí mezi silnicemi 
z Vojkovic a Blučiny.

Jan Vitula: Počasí je čím dál tím méně předvídatelné

Říjnová velká voda je pro nás ale vztyčeným 
prstem. Povodně totiž přicházely převážně na 
jaře po deštích do tajícího sněhu, zatímco teď 
nám příroda ukázala, že naprosto nečekaně 
mohou přijít povodně i na podzim. Počasí 
v důsledku měnícího se klimatu bude čím dál 
méně předvídatelné.

Opět se potvrdilo, že stavba protipovod-
ňových hrází z let 1999 až 2006 byla nezbyt-
nou investicí.

Ano, souhlasím. Hráze i po letech opět 
zafungovaly dobře, nikde nebyly žádné pro-
blémy, až na pár drobných detailů s mírným 
protékáním, kde stačilo jen dotěsnit propus-
tek. Kdyby hráze nebyly, část obce a přilehlých 
polí bude pod vodou. 

Do budoucna počítáme s rekonstrukcí 
původních hrází v místech naproti Penny 

Milena Moudrá
redaktorka

a Papírny Moudrý, až po lávku. Obyvatelé 
města se ale rozhodně nemusí ničeho obávat, 
jejich stav je dobrý a žádné protržení nehrozí. 
Z naší strany jde pouze o preventivní technic-
ké úpravy, protože v době, kdy vznikla proti-
povodňová ochrana Židlochovic, byly tyto 
původní valy pouze mírně opraveny. Přidanou 
hodnotou pak bude připravovaná revitalizace 
spodních částí podél vody za účelem vytvoření 
prostoru pro rekreační pohyb veřejnosti.

Chtěl bych ještě zdůraznit, že obrovský podíl 
na udržení vysoké vody v rozumných úrov-
ních má Brněnská přehrada. Přibrzdění toku 
na Svratce nechalo odtéct přeplněnou Svitavu 
a teprve následně se popustila Svratka. Tou-
to promyšlenou regulací se podařilo průtok 
v řece udržet, aby nešel na úplně horní limity.

Velká voda na řece Svratce
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Svratka se letos zvedla už několikrát. 
Pomohlo to i spodním vodám?

Ano, k doplňování spodních vod zjevně 
dochází. Letošní rok je opravdu srážkově hod-
ně vydatný, což nás do jisté míry zachránilo 
od velkých problémů. Jak už jsem několikrát 
říkal, vloni byl Vírský vodovod stejně jako 
Březovské vrty téměř bez vody, dnes je Vír 
naplněn. U Březovských vrtů jde o složitěj-
ší záležitost, tam v průběhu předchozích let 
docházelo k znečištění části vrtů ze zeměděl-
ské činnosti. Kvalitu vody srážky, byť vydatné, 
změnit nemohou. 

Sledování vysoké hladiny řeky snad dalo 
lidem alespoň na pár dnů zapomenout na 
současný mimořádný stav s šířením nákazy 
covidu-19. Zatímco v jarní vlně jsme byli 
hodně optimističtí, teď vnímám v náladě lidí 
velkou změnu.

Ano, nálada se změnila, společnost je roz-
tříštěná, obrovská vlna solidarity, která na jaře 
převládala, se vytratila. Je to pochopitelné. 
Vláda chybovala. Letní uvolnění předchozích 
opatření a úplné potlačení skutečnosti o pří-
tomnosti viru nás dovedlo do současné velmi 

složité situace. Ale přiznání pravdy a hledání 
viníka není to, co nás spasí. Musíme to při-
jmout. 

Chtěl bych na všechny apelovat v tom smě-
ru, abychom si řekli: Ano, máme před sebou 
2 až 3 náročnější měsíce, ale přistupme k zave-
deným opatřením zodpovědně, protože tím 
pomůžeme sami sobě.

Na obzoru již máme řešení, které by mělo 
bezpečně a s velkou mírou jistoty lidi ochránit. 
Vakcíny. V momentě, kdy budou dostupné a 
proočkují se nejzranitelnější a nejrizikovější 
skupiny, se situace skokově zlepší a šíření se 
přibrzdí. Držme režim opatření, a po Novém 
roce, doufám, si už nalijeme sedmičku vína a 
můžeme hodnotit.

Teď je však nejdůležitější omezení kontaktů, 
vynechávání cest do obchodů, lékáren apod. 

Jak je ve městě postaráno právě o rizikové 
skupiny?

Obnovili jsme službu donášek do domác-
ností, nabízíme seniorům zajištění nákupu, 
léků, obědů i knih, aby nemuseli vycházet. 
Objednávky lze jednoduše vyřešit přes telefon 
nebo e-mail.

Dovážková služba je k dispozici i na telefo-
nu 731 689 774 nebo e-mailu: sluzbanakup@
zidlochovice.cz

Využijte, prosím, námi nabízenou pomoc. 
Nestyďte se a zavolejte nám. Nejít do riziko-
vých míst je to nejjednodušší a zároveň neje-
fektivnější, co můžete udělat pro sebe, ale i pro 
ostatní.

Riziko přenosu viru je stále zřejmě pod-
ceňováno, což mi potvrzuje moje nedávná 
zkušenost, kdy jsem se stavil na rychlý nákup. 
U pokladny přede mnou stála rodina s asi 
90letou paní o berlích, která měla roušku nasa-
zenou tak, že jí zjevně byla k ničemu. 

Prosím, uvědomme si, že situace je o hod-
ně horší než na jaře. Nevystavujte své rodiče 
a prarodiče zbytečnému riziku. Jsou pořád 
tou nejohroženější skupinou, a pokud se o ně 
nemůžete postarat, využijte služeb, které měs-
to nabízí.

Vy sám jste velký optimista. Co byste 
vzkázal lidem, kteří teď úplně optimističtí 
být nedokážou?

I když je situace vážná, chtěl bych veřej-
nost povzbudit. Výsledky testů vakcíny zatím 
vycházejí dobře a vypadá to, že po Novém roce 
by mohla být dostupná. Mějte proto trpělivost, 
malinko přibrzděte a času využijte k pozasta-
vení, věnujte se rodinám a domácím pracím. 
Musíme vydržet pár měsíců a pak zase jít dál.

>> pokračování ze strany 1

Mgr. Martina Bartáková
Městské kulturní středisko

Náš koordinační tým má za cíl pomáhat, 
v souvislosti s epidemií koronaviru, osamě-
lým občanům, seniorům, kterým nemohou 
pomoci s danými službami rodinní přísluš-
níci či přátelé. Případně lidem v karanténě, 
kteří jsou odkázáni sami na sebe.

Doporučujeme využít službu i aktivním 
seniorům, a zejména osobám se zdravotní 
indispozicí, a předejít tak riziku nákazy.

Koordinační tým vám rád nákup (potra-
viny, drogerie, léky, knihy) zajistí. Využitím 
služby neobtěžujete, využitím služby snižuje-
te riziko nákazy sebe i ostatních občanů. 
Služba je poskytována zdarma.

CO SLUŽBA NABÍZÍ?
Nákupy potravin a drogerie – nechoďte 
zbytečně do obchodů. Nákup základních 
potravin a drogerie nakoupíme v množství 
dle počtu osob v domácnosti.

 
Nákup léků – nenavštěvujte zbytečně 
obvodního lékaře, odložte vyšetření, kte-
rá nejsou nutná, na později. Potřebujete 
v lékárně nebo u lékaře vyzvednout léky? 
Léky vám na základě plné moci vyzvedne-
me, podrobnosti spolu dojednáme telefo-
nicky.





Dovoz knih z knihovny – chybí vám kni-
ha jako „dobrý společník“? Ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Židlochovice vám 
rádi zapůjčíme knihu domů.

PRAVIDLA OBJEDNÁVÁNÍ:
Linka je v provozu v pracovních dnech od 
8:00 do 15:00 hodin. 
Objednávky přijaté do 10:00 hodin roz-
vážíme v čase 13:00–15:00 hodin. 
Objednávky přijaté po 10:00 hodině roz-
vážíme následující pracovní den.
Objednávku dopraví pracovník vybave-
ný náležitými ochrannými pomůckami, 
v čase rozvozu je nutné být na uvedené 
adrese.
Při objednávce uveďte své jméno, příjme-
ní, adresu, telefon a svůj nákupní/výpůjční 
seznam. Platba probíhá pouze za hotové. 
V jednom dni lze uskutečnit maximálně 
jednu objednávku. Služba je v provozu 
pouze v době vyhlášeného nouzového 
stavu v ČR.













JAK SI SLUŽBU OBJEDNAT?
Pro objednání volejte městské 

telefonní číslo: 
731 689 774 

nebo pište na e-mail: 
SLUZBANAKUP@zidlochovice.cz 

POMOC PSYCHOLOGA
V současné mimořádné situaci spojené 

s COVID-19 mohou mnozí z nás zažívat 
nejistotu, obavy, strach a různé jiné nepří-
jemné emoce a pocity. Pro chvíle, kdy nepří-
jemné pocity překročí pomyslnou hranici 
únosnosti, jsme pro vás zřídili pomoc psy-
chologa, na kterého se můžete telefonicky 
obrátit. Nemusíte na to být sami.

Dodržujte pravidla prevence a sledujte 
informační kanály města:

Hlášení městského rozhlasu (v 11:00 a 
17:30 hodin).
Webové stránky města: 
www.zidlochovice.cz
Facebook města město Židlochovice
Regionální vysílání kabelové televize 
(infokanál)
SMS města pro občany registrované v sys-
tému

OCITLI JSTE SE V NOUZI?
Potřebujete poradit nebo informovat 

v souvislosti s koronavirem? Volejte linku 
840 111 122 (provozuje Senior point). 











Kontakt: Mgr. Šidlová Simona, 
tel. číslo: 704 613 988

K dispozici vám bude každé pondělí 
a čtvrtek od 13:00 do 17:00 hodin.

Donáška do domu: Služba pro občany v souvislosti s mimořádným stavem v ČR
Jste ze Židlochovic a nemáte nikoho, kdo by vám pomohl s nákupem potravin, drogerie, léků, nebo byste si rádi vypůjčili knížku z knihovny?



3Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Z nabídky služeb Komunitního centra: Unie pečujících a dluhové poradenství

Mgr. Monika Bára Plavcová
Komunitní centrum

Mezi další poradny Komunitního centra Židlochovice patří Unie 
pečujících z. s. a Celsuz – dluhová poradna.

UNIE PEČUJÍCÍCH
vznikla jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná část 

rodinných 
a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně 

starají o blízkého člověka ze svého okolí. Unie pečujících je otevřená 
komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. 
Byla založena samotnými pečujícími, lidmi, kteří chtějí a potřebují 
změnu. 

Pokud potřebujete poradit v této oblasti nebo se chcete dozvědět 
bližší informace o Unii pečujících, přijďte za námi do Komunitního 
centra.

Poradna své poradenství poskytuje každé první úterý v měsíci od 
10:30 do 16:30.

CELSUZ: DLUHOVÁ PORADNA
zmapování dluhové situace (pomoc se zjišťováním stavu dluhů), 
sestavení domácího rozpočtu
zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory a následná 
podpora při komunikaci s nimi,
doprovody na úřady, soudy a další instituce,
konzultace možných způsobu splácení dluhů – nastavení 
splátkových kalendářů,
bezplatné akreditované služby v oblasti oddlužení (sepsání 











a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 
oddlužení),
právní pomoc při vyhotovení a sepsání odporu proti platebnímu 
rozkazu, návrhu na zastavení exekuce, návrhu na vyškrtnutí věcí ze 
soupisu, vylučovací žaloby apod.,
další právní pomoc v oblasti dluhové problematiky (orientace 
v otázkách spojených s exekucí majetku, výklad insolvenčního 
zákona, apod.),
odborné sociální poradenství (pomoc s hledáním zaměstnání, 
prevence ztráty bydlení atd.)

Dluhové poradenství je poskytováno dluhovým poradcem ve 
spolupráci s právním poradcem v prostorách Komunitního centra 
vždy po telefonické domluvě. 

Kontakt: Bc. Jan Dvořák, tel.: 736 523 685.

NOVÁ SLUŽBA PSYCHOLOGA A ETOPEDA
Od listopadu bude v Komunitním centru nově otevřená služba 

psychologa a etopeda. Psycholog i etoped vám může pomoci 
v obtížných situacích, do kterých se může dostat každý z nás. Jedná se 
především o problémy s výchovou dětí, o vývojové problémy v dětství, 
o problematiku spojenou se školní docházkou, o problémy týkající se 
vztahů, o podporu a řešení náročných životních situací.

Snahou psychologa a etopeda je pomoci vám aktivně řešit vaše 
problémy.

K návštěvě psychologa či etopeda se můžete rozhodnout sami bez 
doporučení obvodního či odborného lékaře. Nutné je se vždy předem 
objednat, a to na telefonním čísle 737 148 410. 

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







Komunitní centrum Židlochovice se stále rozvíjí a nabízí bezpečný, svobodný, přátelský prostor pro seberealizaci jednotlivců a skupin, 
propojování a sdílení životů, včetně nesnází, ve kterých nabízíme pomoc. Komunitní centrum Židlochovice je otevřené a dostupné všem 
sociálním skupinám.

Ing. Dagmar Kratochvílová 
odbor dopravy

Doporučení při prodeji vozidla

I když se o nás úřednících říká všelicos, 
tak věřte tomu, že se vždy snažíme občanům 
podat pomocnou ruku a vyřešit jejich pro-
blémy, jak nejlépe umíme, co nejrychleji a co 
nejlevněji. Ovšem někdy pomoci nemůžeme 
a velmi nás to trápí. Zejména, když se slušný 
člověk stane obětí nějakého „šmejda“. 

Jednou z takovýchto situací, s níž se setká-
váme v praxi velmi často, je případ, kdy někdo 
v dobré víře prodá auto, sepíše smlouvu, veške-

ré dokumenty předá novému majiteli s plnou 
mocí k přepisu vozidla a věří, že si auto sám na 
sebe přepíše nový majitel. 

NIKDY to nedělejte! Většinou to dopadne 
dobře, ale často taky ne.

Zákonnou povinnost změnit údaje v registru 
vozidel máte vy i on. V případě, že on se na to 
vykašle, a auto nepřepíše, páchá přestupek on, 
ale i vy. Plná moc vás nevyviní. Často takové 
auto jezdí bez povinného ručení, bez technické 
prohlídky a páchá přestupky. Vše jde za provo-
zovatelem vozidla, kterým jste stále vy. Setkali 
jsme se i s případy, kdy původní vlastník zapla-
til na sankcích mnohonásobně více, než utržil 
za prodej auta, a to nemluvím o případu, kdy 

je s takovým vozidlem způsobena dopravní 
nehoda.

Někdy se stane, že nový vlastník, aniž by 
auto přepsal, ho prodá dál a ten dál…, a vy ani 
nevíte, kdo s vaším vozidlem vlastně jezdí.

Tyto nekalé praktiky používají i některé auto-
bazary, tak si na to dejte, prosím, velký pozor!

Pokud nemůžete přijít na registr vozidel 
společně, snažte se domluvit, aby plnou moc 
nový majitel napsal vám, a vyřiďte přepis vozi-
dla sami. Je to sice trošku více starostí a stojí to 
nějaký čas, ale věřte, že se to vyplatí.

A pokud už se v takové situaci nacházíte? 
Potom už vám nezbude nic jiného než to řešit 
u soudu žalobou na určení vlastnictví.

Prodloužení platnosti řidičských průkazů aj. v době nouzového stavu
Oznamujeme občanům, že na řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče, potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, 

poškození nebo zničení řidičského průkazu, jejichž doba platnosti uplynula v době trvání nouzového stavu (tj. od 5. 10. 2020) 
se hledí jako na doklady platné po celou dobu nouzového stavu a po přechodnou dobu po jeho skončení.

oznámení



4 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 23. září 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

objednat u společnosti JAAHA s. r. o., 
Na Návsi 2, 664 61 Opatovice, IČO: 
29215765, opravu odvodnění plochy 
parkovacích stání za BD č. p. 654 dle 
předloženého řešení, v částce 87 891,75 
Kč vč. DPH a s termínem provedení do 
konce roku 2020.
objednat u společnosti JAAHA 
s. r. o., Na Návsi 2, 664 61 Opatovice, 
IČO: 29215765, provedení odvodnění 
plochy za BD č. p. 659 ve variantě 
přespádování dlažbou, a to za cenu 
126 001,46 Kč vč. DPH a s termínem 
provedení do konce roku 2020. 
uzavřít smlouvu – blokace nemovitosti 
s poplatkem 20 800 Kč – s realitní 
kanceláří M&M reality holding a. s., 
Krakovská 583/9, 110 00 Praha, IČO 
27487768, pro koupi pozemku p. č. 2058, 
k. ú. Vojkovice, za cenu 833 120 Kč. 
Pozemek p. č. 2058, na LV: 284, vlastní.
uzavřít smlouvu o výpůjčce prostor 
Komunitního centra poskytovate-
lům sociálních služeb: Diakonie ČCE 
– středisko v Brně, Spolek zdravotně 
postižených Brněnska, Práh Jižní Mora-
va z. ú.
vyhlásit záměr pronájmu nebytového 
prostoru na ul. Komenského 38 
v Židlochovicích o ploše 19,92 m2 na 
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 
3 měsíce, od 1. 11. 2020 a s minimální 
cenou pronájmu 700 Kč/m2/rok. 
uzavřít darovací smlouvu na finanční 
příspěvek ve výši 40 000 Kč na opravu 
odvodnění komunikace na rozhraní 
ulice Nad Farou a Coufalíkova náměstí.

RM schvaluje:
návrh na zahájení výběrového 
řízení na zpracování urbanistického, 
architektonického a krajinářského řešení 
udržitelné čtvrti Chytré Líchy a ukládá 
realizovat výběrové řízení.
„Jednací řád Komise pro plánování 
sociálních služeb“, „Statut Komise pro 
plánování sociálních služeb“ a obsazení 
komise dle přílohy.

ZM 7. října 2020
výběr z usnesení
ZM rozhodlo: 

prodat bytovou jednotku č. 393/1 v domě 
č. p. 393 s příslušnými podíly, za  kupní 
cenu 1 420 000,- Kč.
zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky 
č. 234/4 v domě č. p. 234  za minimální 
kupní cenu 3 268 000,- Kč včetně 





















JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

podílu na společných částech domu a 
pozemku. 
o pořízení změny č. VI ÚP Židlochovice 
o prověření možností změny ÚP na 
pozemcích p. č. 1387 a 1388/1 (stávající 
„zubárny“) a nejbližších okolních 
pozemcích a to z nynějších ploch 
občanského vybavení zdravotnictví, 
bydlení venkovského, ploch zeleně a 
ploch veřejných prostranství komunikace 
na plochy, které umožní jak zachování 
funkce tohoto území pro zdravotnictví, 
zejména v části přiléhají k ulici 
Masarykově, tak využití zadního traktu 
pro funkci bydlení a to jakéhokoliv.
koupit pozemek p. č. 2058, k. ú. Vojkovice, 
za cenu 833 120,- Kč.

RM 25. října 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo se společností 
AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 
602 00 Brno, IČO: 46347526, na akci 
Židlochovice – terénní úpravy rozvojové 
plochy Z63 v nezbytném rozsahu pro 
vyjmutí ze záplavového území a následné 
umístění stavby obchodního domu.
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové 
prostory v objektu Komenského 38 
(výměra 19,92 m2) od 1. 11. 2020, na 
dobu neurčitou, s výpovědní dobou 
3 měsíce a cenou nájmu 819 Kč/m2/rok 
(cena bez energií a dalších plateb).
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové 
prostory Komenského 408 (výměra 
130 m2) od 1. 11. 2020 s paní Růženou 
Kvapilovou, Pasohlávky 208, 691 22 
Pasohlávky, IČO: 65371381, na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce 
a cenou nájmu 950 Kč/m2/rok (cena bez 
energií a dalších plateb). 
uzavřít nájemní smlouvu na pozemek 
p. č. 1087, jehož součástí je budova 
– rodinný dům č. p. 516, a pozemek 
p. č. 1088 od 1. 11. 2020, na dobu urči-
tou (1 rok), s možností automatické-
ho prodloužení. Cena pronájmu činí 
25 000 Kč měsíc (cena bez inkasa a dal-
ších plateb). 
vyhlásit na úřední desce záměr prodeje 
bytové jednotky č. 12 na Sídlišti Družba 
v Židlochovicích v následujícím znění: 

bytová jednotka č. 651/12 v domě 
č. p. 651, zapsaná v katastru 
nemovitostí na listu pro obec a k. ú. 
Židlochovice č. 1903 (dům č. p. 651 
stojí na pozemku p. č. 2801, zapsaném 
v katastru nemovitostí pro obec a 
k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví 
č. 1855), za minimální kupní cenu 
2 500 000 Kč za bytovou jednotku,
podílu na pozemku p. č. 2801, 
zapsaném v katastru nemovitostí 
pro obec a k. ú. Židlochovice na 



















listu vlastnictví č. 1855, náležejícímu 
k bytové jednotce č. 651/12 za cenu 
4 200 Kč za jeden podíl.

Podmínky prodeje:
kupní cena bytové jednotky a podílu 
na pozemku bude zaplacena před 
podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí,
před podpisem kupní smlouvy musí 
mít kupující uhrazeny všechny dluhy 
a splněny veškeré závazky vůči městu 
Židlochovice,
kupující uhradí náklady související 
s vkladem kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí,
na žádost zájemce může být uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí kupní 
za účelem zajištění finančních 
prostředků na uhrazení kupní ceny.

RM schvaluje:
ceník za uložení stavební suti ve sběrném 
dvoře:

Malý přívěsný vozík za auto – do 
délky 150 cm, 100 Kč
Velký přívěsný vozík za auto – do 
délky 250 cm, 150 Kč
Velký přívěsný vozík za auto – 
dvouosý, 250 Kč

 
RM rozhodla:

v rámci zadávacího řízení Komplexního 
pojištění města Židlochovice a jeho 
organizací:

vyloučit účastníka Kooperativa 
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance 
Group, Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, IČO: 47116617, a to z důvodu 
nesplnění požadavků zadavatele 
uvedené v zadávacích podmínkách.
vyzvat účastníka Allianz pojišťovna, 
a. s., k objasnění nabídky.

uzavřít smlouvu o poskytování 
konzultací a poradenských služeb 
(týkajících se elektronického nákupu 
energií) se společností ENPROMA 
Dušan Makaj, Pechova 1518/16, 615 00 
Brno, IČO: 49601342, na dobu neurčitou. 
Odměna za jednotlivou elektronickou 
aukci činí 1 000 Kč bez DPH. 

RM pověřuje:
uzavíráním a podpisem smluv 
o poskytování pečovatelské služby 
vedoucí služby Mgr. Lenku Brázdovou, 
s účinností od 23. 10. 2020 na dobu 
neurčitou. Toto pověření nahrazuje 
pověření schválené RM Židlochovice ze 
dne 24. 1. 2007.
uzavíráním a podepisováním smluv 
o poskytování služby Denní stacionář 
sociální pracovnici Mgr. Lenku 
Brázdovou, DiS., ml., s účinností od 
23. 10. 2020 na dobu neurčitou.
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Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice úřadu

Před návštěvou úřadu je třeba se předem objednat

S účinností ode dne 11. října do 3. prosince dochází v rámci všech 
pracovišť Městského úřadu Židlochovice k omezení poskytovaného 
rozsahu úředních hodin, a to na pondělí a středu v maximálním 
rozsahu 5 hodin v daném dni – a současně platí: 

V úřední dny ve vymezeném čase budou klienti obslouženi a jejich 
žádost bude vyřízena pouze po předchozí e-mailové či telefonické 
dohodě s určeným pracovníkem daného odboru, jenž stanoví kon-
krétní čas dostavení se klienta k vyřízení žádosti. Příchozí objedna-
ný klient, vybaven ochrannými pomůckami (rouška, rukavice) pak 
vyčká před budovou na pracovníka, s níž má schůzku dohodnutou. 
Mimo úřední dny a stanovené hodiny je veřejnosti vstup do budovy 
Městského úřadu Židlochovice zamezen.

omezení úředních hodin pro veřejnost stanovením speciálního 
omezeného režimu pro přijímání a vyřízení žádostí:
Pondělí:  9:00–11:00 hod. | 14:00–17:00 hod. 
Středa:   9:00–11:00 hod. | 14:00–17:00 hod. 

OMEZENÍ POHYBU A SETKÁVÁNÍ
Platí v čase od 5:00 do 20:59
Výjimky: cesty do práce, za rodinou a 

blízkými, na nákup potravin či léků, k léka-
ři, k zajištění péče o děti či zvířata, vyřízení 
neodkladné úřední záležitosti, výkon vybra-
ných povolání, účast na svatbě či pohřbu 
(nejvýše do 10 osob), návštěva hřbitova.

Možná je také cesta do přírody a parků 
nebo na chatu či chalupu. Povoleno je setká-
vání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stej-
né domácnosti nebo nejde o výkon práce.

Noční zákaz vycházení: platí v čase mezi 
21:00 do 4:59 

Výjimky: cesty do zaměstnání a zpět, ces-
ty k výkonu povolání, cesty k zajištění bez-
pečnosti a pořádku, řešení krizové situace, 
ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, 
zásobování a rozvážkové služby, poskytování 
zdravotní nebo sociální péče, neodkladné ces-
ty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku, 
venčení psa do 500 metrů od bydliště.

Lidé musí při kontaktu s ostatními oso-
bami zachovávat odstup nejméně 2 metry 
(s výjimkou dítěte do 15 let v doprovodu 
dospělého ze společné domácnosti).

NOŠENÍ ROUŠEK
Povinné nošení ochrany úst a nosu pla-

tí pro venkovní prostory na území obcí, 
pokud bude člověk blíže než dva metry 
k jinému. Výjimku mají členové jedné 
domácnosti nebo lidé při sportování.

mít roušku je povinné i ve všech vnitřních 
prostorech staveb mimo bydliště nebo mís-
to ubytování
v autě jsou povinné roušky jen tehdy, pokud 
v něm člověk jede s lidmi, se kterými nežije 
v jedné domácnosti
roušky jsou povinné také ve vozech veřej-







Opatření proti šíření nemoci COVID-19 přehledně: 
Zákaz nočního vycházení, večer a v neděli zavřené obchody

redakce Zpravodaje né dopravy i na zastávkách, nástupištích, 
v přístřešcích a čekárnách
Výjimky: roušku nemusí nosit například 

zaměstnanci vykonávající práci na jednom 
místě při dodržování dvoumetrového roze-
stupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, 
řidiči veřejné dopravy, pokud nejsou v kon-
taktu s cestujícími, pacienti v nemocni-
cích, děti do dvou let nebo děti a pracovníci 
v mateřské škole atd.

MALOOBCHODNÍ PRODEJ
maloobchodní prodejny budou otevře-
né jen mezi 5:00 a 20:00, v neděli musí 
mít zavřeno 
uzavřena jsou kasina, herny a sázkové 
kanceláře. 

V nákupních centrech budou otevřeny jen 
ty části, které prodávají základní zboží, ostat-
ní obchody a provozovny jsou zavřené.

Výjimky: čerpací stanice, lékárny, prodejny 
v místech zvýšené koncentrace cestujících 
(letiště, nádraží), prodejny ve zdravotnických 
zařízeních.

Uzavřeny jsou také hobbymarkety, otevřená 
naopak zůstávají květinářství či zahrádkářství 
(možné i v rámci hobbymarketů).

Obchody se základním sortimentem zůstá-
vají otevřené – jde zejména prodejny potra-
vin, pohonných hmot, hygienického zboží, 
kosmetiky a jiného drogistického zboží, 
lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických 
prostředků, prodejny malých domácích zví-
řat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí 
a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabá-
kových výrobků, prádelny nebo čistírny.

SLUŽBY
Holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikú-

ry, masáže, kosmetické služby a provozovny 
obdobných služeb jsou od 22. října zavřené.

Ubytovací služby: hotely či penziony 
mohou ubytovat pouze lidi na služebních 
cestách, lidi s nařízenou pracovní povinností 





nebo cizince s pracovním povolením. Ubyto-
vat se mohou také lidé, kterým byla nařízena 
izolace nebo karanténa, nebo lidé přemístění 
ze zdravotnických či sociálních zařízení.

RESTAURACE
restaurace, hospody, bary a kluby musí 
být úplně uzavřené (minimálně do 3. lis-
topadu)
jídlo mohou restaurace prodávat s sebou 
z výdejního okénka, které může být ote-
vřené do 20:00
pití alkoholu v okolí provozoven i jinde 
na veřejnosti je zakázané
hotelové restaurace mohou v omezeném 
režimu (pouze pro hotelové hosty) fun-
govat do 20:00

ŠKOLY
Základní, střední a vysoké školy jsou uza-

vřeny (prozatím do neděle 1. listopadu), výu-
ka probíhá on-line a je pro žáky povinná.

Mateřských škol se plošná omezení netý-
kají.

ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ 
ZAŘÍZENÍ

Návštěvy pacientů ve zdravotnických 
zařízeních s lůžkovou péčí jsou zakázané, 
výjimkou je přítomnost u porodu, návštěva 
pacientů nezletilých, s omezenou svépráv-
ností, v hospicech a pacientů v konečném 
stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Návštěvy v domovech pro seniory a odleh-
čovacích sociálních službách jsou zakázané, 
výjimka platí pro uživatele nezletilé, s omeze-
nou svéprávností, se zdravotním postižením, 
v posledním stadiu nevyléčitelné nemoci a 
uživatelů, u kterých to vyžaduje jejich psy-
chický stav či sociální situace.
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1. Po oznámení pozitivního výsledku 
testu zůstaňte doma. Telefonicky kon-
taktujte svého ošetřujícího praktické-
ho lékaře a domluvte se s ním na způ-
sobu a frekvenci monitorování vašeho 
zdravotního stavu nejméně po dobu 10 
dnů od prvního pozitivního PCR testu, 
z toho minimálně 3 poslední dny bez 
klinických příznaků. Informujte o situ-
aci svého zaměstnavatele. Návštěvy 
v domácnosti nejsou povoleny.

2. V případě zhoršení zdravotního 
stavu a výskytu závažných příznaků 
(výrazná dušnost, poruchy vědomí, dez-
orientace, útlum, několikadenní vysoké 
horečky v kombinaci se závažným chro-
nickým onemocněním nereagující na 
antipyretika) zavolejte vy nebo členo-
vé domácnosti na tísňovou linku 155. 
Volající je při komunikaci s operáto-
rem ZZS povinen uvést, že jde o paci-
enta s nemocí COVID-19.

3. Pacienta je vhodné izolovat v samo-
statné, dobře větratelné místnosti. 
V případě nutného kontaktu s ostatní-
mi členy domácnosti je vhodné dodržet 
vzdálenost od pacienta nejméně 2 metry, 
pokud je to možné.

4. Pacient má doma nosit roušku, 
zakrývající nos i ústa, a denně ji vyměňo-
vat, nepoužívat opakovaně, textilní rouš-
ky denně prát (60–90°) a vyžehlit. Během 
používání a snímání roušky nesahat na 
její přední stranu.

5. Pokud je nutná péče druhé osoby, měl 
by to být jeden člen domácnosti, který 
je v dobrém zdravotním stavu a netrpí 
závažným chronickým onemocněním 
nebo poruchou imunity. Při ošetřování 
pacienta s nemocí COVID-19 musí mít 
ošetřující osoba roušku nebo respirátor.

6. Nezbytná hygiena: časté mytí rukou 
vodou a mýdlem nejméně po dobu 20 
sekund, vhodné je používání dezin-
fekčního gelu s nejméně 60% obsahem 
alkoholu a jednorázových papírových 
ručníků. Členové domácnosti si vždy 
musí umýt/dezinfikovat ruce po kontak-
tu s pacientem, před přípravou stravy, po 
konzumaci jídla, po provedení úklidu.

7. Pacient má mít své vlastní ložní prá-
dlo a jídelní potřeby, které nesdílí s ostat-
ními členy domácnosti, vhodné je použí-
vat papírové kapesníky, které po použití 
ihned vyhodí.

8. Je nutné zajistit častý úklid a dezin-
fekci povrchů v okolí pacienta a společ-
ně používaných prostor (kuchyně, WC, 
koupelna apod.), na úklid a manipulaci 
s prádlem je vhodné používat rukavice, 
před použitím rukavic i po něm provést 
hygienu rukou dle bodu č. 6.

9. Veškerý odpad vzniklý při péči o paci-
enta (rukavice, roušky, kapesníky aj.) se 
vyhazuje do igelitového pytle na odpadky, 
umístěného v uzavíratelném odpadko-
vém koši, a 1x denně se vynáší do sběrné 
nádoby na komunální odpad.

10. Členové společné domácnosti moni-
torují svůj zdravotní stav, jeho změnu a 
výskyt příznaků nemoci ihned nahlásí 
svému ošetřujícímu praktickému lékaři 
a na KHS, kde bude případně dohodnut 
odběr a navržen další postup.

Zdroj: Kritéria a podmínky pro ponechá-
ní pacienta s příznaky nemoci COVID-19 
v ambulantní péči, Společnost urgentní 
medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, 
Česka společnost anesteziologie, resuscita-
ce a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS 
JEP, Česka společnost intenzívní medicíny 
(ČSIM), Verze: 1/8-4-2020

Pokud máte pozitivní test na COVID-19… Čtěte POZORNĚ toto desatero



7Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Aktuální opatření v ambulancích praktických lékařů: K lékaři je nutné se vždy 
objednat

Pro návštěvu lékaře je nutné se předem 
objednat. Praktičtí lékaři dále žádají všech-
ny nemocné, u kterých se objevily známky 
respirační infekce, aby se s lékařem ke kon-
zultaci spojili telefonicky a do čekárny bez 
domluvy nevstupovali.

V čekárně se zbytečně nezdržujte déle, 
než je nezbytné, snažte se udržovat odstu-
py.

OBJEDNÁNÍ NA VYŠETŘENÍ
Jak na to?
Volejte předem v den, kdy potřebujete 

přijít. 
Volejte nejlépe po 8. hodině ráno, aby-

chom vše pěkně naplánovali dle situace.
Musíme znát důvody vaší návštěvy, které 

sdělíte během telefonního hovoru. Vyhne-
te se tak nepříjemnému dotazu na chodbě, 
který bychom vám museli klást.

Pokud na vyšetření nespěcháte, napište 
e-mail – vyřídíme ho později a v klidu to 
naplánujeme.

Chcete jen léky, které dlouhodobě uží-
váte, jinak nic? Zavolejte či napište e-mail. 
Recept pošleme jednoduše na váš telefon či 
do e-mailu!

Pamatujte, že časy objednání jsou orien-
tační.

Pokud přicházíte ve velkém časovém 
předstihu (více než 15 minut), v čekárně se 
zbytečně nezdržujte. V čekárně by nemělo 
být více než tři lidé.

Nemůžete se hned dovolat?
Nebojte, zkuste to znovu, nebo počkejte, 

sestřička během volné chvíle zavolá zpět.

NÁVŠTĚVA DĚTSKÉHO LÉKAŘE
V zájmu ochrany vašeho dítěte i vás před 

možnou infekcí dodržujte v ordinaci tato 
pravidla:

K vyšetření se předem objednejte. Dostav-
te se včas, při zpoždění se musíte objednat 
znovu.

Do ordinace vstupujte až na výzvu per-
sonálu, dodržujte jeho pokyny. Vstup je 
povolen pouze objednanému pacientovi, 
ev. s jedním doprovodem.

Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě 
zdravotnického zařízení.

Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, 
nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové 
koše…)

Své dítě mějte u sebe, nesmí na nic sahat.
Ve zdravotnickém zařízení nekonzumujte 
nápoje a jídlo. Při použití WC dodržujte 
hygienické zásady.

Použité jednorázové kapesníky či dětské 
pleny si prosím odneste s sebou.

Lehké zdravotní potíže řešte sami nebo se 
poraďte s lékařem telefonicky či e-mailem.

Neodkládejte očkování a preventivní 
prohlídky.

redakce Zpravodaje

MUDr. Petr Kolegar 
Tel.: 547 231 020, 602 524 745
E-mail: p.kolegar@seznam.cz

MUDr. Petr Prokop
Tel.: 547 231 020, 723 824 340
E-mail: petrprokop@volny.cz

MUDr. Tomáš Hill
Tel.: 720 328 449
E-mail: hill.ambulance@seznam.cz

MUDr. Jitka Valachová
Tel.: 515 220 558, 602 512 849
E-mail: valachova.jitka@seznam.cz

MUDr. Slavomír Šmíd
Tel.: 547 237 255  
E-mail: mudrsmid@seznam.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR
23. 10. 2020

Prodělali jste covid-19? Darujte plazmu

V průběhu infekce covid-19 se v těle 
nemocného vytvářejí specifické protilát-
ky proti viru, který je původcem nemo-
ci (SARS-CoV-2). Tyto protilátky v krvi 
vyléčené osoby přetrvávají delší dobu po 
uzdravení. Podání plazmy odebrané osobě, 
která onemocnění prodělala (tzv. rekonva-
lescentní plazmy), je jednou z možností, jak 
nemocné s infekcí covid-19 léčit.

KDO MŮŽE DAROVAT?
osoba po prodělání onemocnění  
covid-19 kvůli vytvoření protilátek 
v její krvi (nejlépe muž či žena, která 
dosud nerodila)



plazmu či krev je možné darovat nej-
dříve za 14 dní po uzdravení
dárce musí být v dobrém zdravotním 
stavu a splňovat podmínky dárcovství

Odběry rekonvalescentní plazmy prová-
dějí vybraná zařízení transfuzní služby. Jako 
dárci jsou přednostně vhodní muži, kteří 
v minulosti nedostali transfuzi, a ženy, které 
nebyly těhotné a také v minulosti nedostaly 
transfuzi.

PROČ JSOU VHODNĚJŠÍ DÁRCI Z ŘAD 
MUŽŮ?

Ženy mají protilátky. Jedná se o protilátky 
získané po proběhlých těhotenstvích (i těch 
nezjištěných). Samozřejmě ne všechny ženy 
tyto protilátky mají a naopak je může mít 
vytvořené i muž, který během života dostal 
transfuzi.





Výzva Fakultní nemocnice Brno

Pokud jste již nemoc prodělal (měl 
jste pozitivní testy), jste zdravý muž 
ve věku 18–60 let a chcete pomoci, 
objednávejte se prosím v pracovní 
dny v čase od 6:30 do 14:00 hod. na 
tel. číslech:

800 900 097
532 233 607
800 700 061 OS Třebíč

Darovat můžete nejdříve dva týd-
ny od ukončení nařízené izolace/
karantény, a jen pokud se již cítíte 
zcela zdráv.
 
     www.fnbrno.cz

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

v úterý 10. listopadu od 8:00 do 16:00 hodin. 
Vypnutá oblast: Brněnská od Vojkovic po č. p. 212 a č. p. 705, Dvořákova od Brněnské po Kpt. Rubena, Jiráskova od Kpt. Rubena 

po č. p. 598 a 575, Kpt. Rubena od Brněnské po č. p. 445 a 544.

oznámení
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Ing. Renata Nováková
Městské kulturní středisko

Informace z města na jednom místě a přehledně: www.zidlochovicko.cz

Město Židlochovice obnovilo webové 
stránky www.otevrenozidlochovicko.cz. 
Cílem stránek je informovat občany ze Žid-
lochovic a okolních obcí o aktuálních ome-
zeních v našem městě v souvislosti s epide-
mií koronaviru.

Zajímá vás, kdy je pro veřejnost otevřen 
Městský úřad Židlochovice? Jak postupovat 
při jeho návštěvě? Která lékařská ordinace 

je z důvodu karantény uzavřena? Na koho 
se můžete v našem městě obrátit, aby vám 
pomohl s nákupem? Jak si můžete vyzved-
nout léky v lékárně, pokud jste v karanté-
ně?

Doplňkové informace v souvislosti 
s koronavirem na jednom místě, nejen 
ze Židlochovic, naleznete na stránkách 
otevrenozidlochovicko.cz.

I nadále však platí, že hlavní informace 
ohledně aktualit, ze kterých čerpají i média, 
jsou speciální stránky Ministerstva zdravot-
nictví www.koronavirus.mzcr.cz.

Ing.  Jan Vitula
starosta města

Chytré Líchy: Čtvrť budoucnosti hledá své architekty

Město Židlochovice hledá architekty, kte-
ří navrhnou urbanisticko-architektonické 
řešení. Nová čtvrť bude propojená s kraji-
nou i původní zástavbou, otevřená komu-
nitnímu životu či moderním technologiím 
a environmentálně šetrná. Kromě začlenění 
stavby do města i krajiny bude klíčová ener-
getická úspora a využití chytrých technologií 
a řešení.

Návrhy udržitelné čtvrti Chytré Líchy 
budou pojednané z hlediska urbanistického, 
architektonického a krajinářského řešení jako 
jedna oblast. Výsledné řešení má být ukáz-
kovým projektem pro další česká i evropská 
města díky propojení sociální, ekonomické a 
environmentální oblasti do jednoho funkční-
ho celku. Účastníkům budou nabídnuty mož-
né varianty řešení ve studii proveditelnosti, 
která je přílohou zadání. Účastníci mohou 
navrhnout vlastní řešení, musí ale prokázat, 
že vedou k dosažení stanovených cílů a splňo-
vat základní ekonomickou rozvahu.

„Ze sociálního hlediska půjde o citlivé 
propojení Chytrých Lích s okolní zástavbou 

města a krajinou. Dále o vytvoření roz-
manitých forem venkovních prostranství 
a sdílených vnitřních prostor s důrazem 

nejen na společné trávení času, ale také na 
životní prostředí. 

Opomenout by účastníci neměli ani 
široké věkové či ekonomické spektrum 

obyvatel a tomu přizpůsobit rozmanitost 
forem bydlení.“

www.chytrelichy.cz

načti si stránku pomocí QR kódu

Změna úředních hodin na úřadu práce z důvodu vládních opatření

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, nově přijatým kri-
zovým opatřením a v souladu s příslušným usnesením Vlády ČR 
upravuje Úřad práce ČR od pondělí 12. 10. 2020 úřední hodiny na 
všech kontaktních pracovištích v celé republice. Úřední hodiny na 
Kontaktním pracovišti Židlochovice jsou stanoveny  takto:

Klienti jsou povinni se dostavit vybaveni ochrannými pomůckami 
(rouška, ústenka) a ve vstupu do budovy použít dezinfekci na ruce.

Lidé mohou i nadále komunikovat s ÚP ČR elektronicky a telefonic-
ky. Osobní návštěva tak není vždy nutná. Úřad práce ČR doporučuje 
všem klientům, aby zasílali své dokumenty elektronicky (např. pro-
střednictvím datové schránky, emailem) nebo prostřednictvím pošty. 
Dokumenty je možné také vložit do schránky.

Elektronická pošta podatelny  podatelna.bo@uradprace.cz
Zprostředkování zaměstnání:   950 105 401–3
Státní sociální podpora:   950 105 531, 534
Hmotná nouze:   950 105 536, 535, 537
Sociální služby, příspěvek na péči:  950 105 535, 537, 536
Dávky pro osoby se zdravot. postižením:  950 105 538, 950 105 407

Úřední hodiny
Pondělí 8:00–13:00
Úterý  na objednání
Středa  8:00–13:00
Čtvrtek na objednání
Pátek  na objednání

Úřad práce ČR
kontaktní pracoviště Židlochovice

Villa Martha v Hrušovanech u Brna, domov se zvláštním režimem,  hledá dobrovolníky na pomoc
s jednoduchými činnostmi při péči o klienty např. převlékání lůžek, hygiena, podávání stravy. 

Dobrovolníky vyškolíme. Ochranné pomůcky zajistíme. 
Je nás málo, prosím pomozte nám. Pro další informace volejte paní Zikmundovou, tel.: 724 627 849. 

Předem děkujeme, že nám pomáháte v tomto náročném období.

oznámení
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Mgr. Karolína Staňková
odbor vnitřní správy

Jak jsme hlasovali v říjnových volbách

Volební okrsky: 2

Voličů v seznamu celkem: 2832





Platné hlasy celkem: 1200

Volební účast v % celkem: 43,15 %





Obec Židlochovice

Výsledky voleb do Senátu PČR – II. kolo

Kandidát Platné hlasy

č. jméno okrsek 
č. 1

okrsek 
č. 2

5 MUDr. Karel 
Zitterbart, Ph.D. 71 96

2 Ing. arch. Jaroslav 
Klaška 74 78

Kompletní výsledky voleb naleznete na 
internetových stránkách města v sekci 
Aktuality.

Obec Židlochovice

Volební okrsky: 2

Platné hlasy celkem: 319

Voličů v seznamu celkem: 2826

Volební účast v % celkem: 11,43 %

Před 102 lety dospělo do cíle snažení 
Tomáše  Garrigue Masaryka a řady jeho 
spolupracovníků. Fascinující na tom je, že 
ještě pár let před tím se idea samostatného 
Československa zdála opravdu nemožná. 

Pro mne je 28. říjen především 
připomenutím toho, že má smysl věřit a 
pracovat na velkých věcech, i když to vypadá 
beznadějně. 

A tak, i když nám přijde, že dnešní svět je 
rozhádaný a jako by se z něj vytrácel zdravý 
rozum, věřím tomu, že najdeme způsob, jak 
se spolu bavit s porozuměním, a že společně 
budeme dobře pečovat o svět, který nám byl 
svěřen.

Tři růže svázané trikolorou jako vzpomínka  výročí vzniku samostatného 
československého státu

Ing. Jan Vitula u pomníku v zadní části parku / foto: M. Moudrá

Ing. Jan Vitula
starosta města

Volební strana Platné hlasy
č. název okrsek č. 1 okrsek č. 2
44 Spolu pro Moravu 182 226
50 ANO 2011 109 107

76 ODS s podporou Svobodných a hnutí Starostové 
a osobnosti pro Moravu 78 61

19 Česká pirátská strana 53 49
12 KDU-ČSL 45 59
16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 29 26
51 Starostové pro jižní Moravu 26 31
63 Komunistická strana Čech a Moravy 26 14
45 Česká strana sociálně demokratická 21 15
70 Trikolóra hnutí občanů 11 15
5 Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 2 4

22 Moravané pro zachování Moravy: 
Při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti 2 4

82 Rozumní – Petr Hannig 2 1
34 Zdraví Sport Prosperita 0 2
60 Dělnická strana sociální spravedlnosti – Čistý kraj 0 0
56 Levice 0 0

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje
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Nové metody výuky přijímají děti s nadšením / foto: ZŠ

Pro letošní rok jsme si naplánovali, že 
začneme trošku jinak, než by bylo v prvních 
třídách běžné. Rozvrh hodin máme pouze 
orientační, protože i v matematice se dá učit 
český jazyk a v českém jazyce matematika. 
A nejen to. Chceme, aby žák byl aktivním 
tvůrcem svého vzdělávání, učitel jeho prů-
vodce a rodič vítaný partner. Inspiraci jsme 
si vzali od organizace Step by Step ČR.

Jako příklad práce s žáky uvedu hodinu, 
kterou jsem sám osobně navštívil a pozo-
roval jsem, jak se děti s paní učitelkou učí. 
Výuka byla venku u nově zbudovaného 
biotopu. Během 20 minut jsem viděl výuku 
čtení, psaní, výtvarné výchovy, pracovních 
činností a přírodovědy. 

Děti se snažily plnit úkoly, které si pro 
ně paní učitelka připravila. Jedna holčička, 
sotva mě spatřila, šla za mnou a hned mně 
sdělovala, že právě vystřihuje z papíru pod-
le předlohy žirafu, a ukazovala mi, jak se 
správně stříhá a co bude s vystřiženou žira-

Step by Step: Krok za krokem ke změně v systému výuky na základní škole

Mgr. Vladimír Soukop 
ředitel základní školy

Nový školní rok začal mírně optimisticky, s tím, že se snad již nebude opakovat situace z jara letošního roku. Bohužel v současné době 
jsou školy opět na distanční výuce. Nejtěžší je to pro nejmenší děti a jejich rodiče, a zvláště pak pro ty, kteří začínají svoje vzdělávání, pro 
prvňáčky.

Krok za krokem: učíme se na čerstvém vzduchu / foto: ZŠ

fou dělat. Nadšení z dětí vyzařovalo na první 
pohled.

Další žáci malovali rybník. Měli v něm 
žáby, ryby a rostliny. Na můj dotaz, kde mají 
žraloka, mě hned začali upozorňovat, že žra-
lok přece u nás v rybníku nežije.

Práci s dětmi paní učitelka vždy reflek-
tuje ve zprávě, kterou posílá rodičům, aby 
i ti měli povědomí, co se ve škole děje. Pro 
představu přikládám část zprávy rodičům a 
fotografie z práce venku.

„Po matematice jsme se rozdělili do tří 
skupin. Jedna skupinka četla a zapisovala 
pomocí přírodních barviv chybějící písmena 
do slov. Kromě čtení jsme si tak také moh-
li vyzkoušet, čím vším se dá v přírodě něco 
napsat, a přemýšleli jsme o tom, jak malovali 
lidé dřív, než vznikly temperky v tubách.

Druhá skupina se věnovala ateliéru. 
V něm jsme využili toho, že krásně svítilo 
sluníčko. Vystřihli jsme stíny zvířat a poté 
je nalepili na papírový rámeček. Tento obrá-
zek jsme překryli zbarveným podzimním 
listím a výsledný výtvor nechali prosvítit 
sluníčkem. Výsledek byl úžasný, jak uvidíte 
na fotkách.

Třetí skupina pracovala s tématem ryb-
ník, mokřad. Měla za úkol vytvořit plakát 
s námětem rybníka, života v něm a oko-
lo něj. A následně dokázat vysvětlit, jak se 
může tento život okolo změnit, když do něj 
vstoupí člověk a začne jej ovlivňovat.“

Mgr. Vladimír Soukop 
ředitel základní školy

Distanční družina pro děti zaměstnanců záchranných složek a sociálních služeb

Jsme jednou ze 40 škol, které byly vybrány 
pro hlídání dětí zdravotníků, hasičů, policistů 
a dalších zaměstnanců z resortů nezbytných 
pro chod společnosti. Kromě těchto dětí 

jsme hlídali i děti našich učitelů, aby mohli 
vést distanční výuku se svými žáky. Od uza-
vření škol k nám docházelo 16 dětí z regionu 
a na starosti je měly určené paní vychovatel-
ky, asistentky a paní učitelky. Rozhodli jsme 
se, že nebudeme děti jen hlídat, ale že dětem 
umožníme plnit si úkoly, které dostanou ze 
svých škol v rámci distanční výuky, a zároveň 

jim umožníme v počítačové učebně absolvo-
vat on-line hodiny s jejich vyučujícími. Takže 
naši pedagogičtí zaměstnanci pomáhali 
dětem vypracovávat pracovní listy, učili se 
s nimi, dohlíželi na jejich přípravu do školy a 
zúčastňovali se s nimi on-line výuky.

O děti bylo postaráno i v době prázdnin 
v týdnu kolem státního svátku 28. října. 
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Na konci září proběhl ve Výhonku další 
blokový tematický výcvik v rámci polární 
expedice NA-HORU. Šlo o očekávanou udá-
lost, Michaelskou slavnost, která byla letos 
pojata jako zábavné dopoledne plné pohybu 
a lezení. Ráno se děti sešly ve školce v hoj-
ném počtu, přizvány byly i ty, které chodí 
jen pár dní v týdnu a normálně by tento den 
trávily mimo školku. Všichni se radostně 
přivítali v ranním kruhu, a jelikož právě tré-
nují „časovku“, vystoupaly v rekordním čase 
do prvního výškového tábora na Jestřábku, 
kde je čekalo překvapení. Mezi stromy bylo 
vytvořeno množství prolézaček v podobě 
lanových překážek, houpaček a žebříků.

K akci byl totiž povolán Josef Haško, 
stromolezec a expert na opičí dráhy, který 
nachystal malým výzkumníkům tento roz-
sáhlý balanční park. Chůze po slackline, níz-
ko upevněném laně, má spoustu výhod pro 
vývoj hrubé i jemné motoriky. Zdánlivě se 
jen zpevňují svaly páteře a zlepšuje se koor-
dinace pohybu, ale je jisté, že podobně inten-
zivně pracuje i mozek. Je potřeba se maxi-
málně soustředit a zkoordinovat roztřesené 
nohy s pohybem lana. Děti to moc bavilo a 
nadšeně běhaly mezi stanovišti. Koncentro-
vaně postupovaly po úzkých lávkách, vrávo-

Táhnem s lanem 

Soustředěný pohyb ve vzduchu / foto: Výhonek

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

Obvyklá zastávka na „hliništi“ /  foto: Výhonek

raly na lanech a kolektivně řádily v zavěše-
ných sítích. Únavu a hlad zahnaly u ohniště, 
kde si svorně opekly buřty a podzimní jablka, 
a spokojeně se vrátily do základního tábora 
k jurtě, kde už na některé čekali rodiče. Za 
sportovní výkony každý výzkumník obdržel 
své vlastní dvoumetrové lano, jako povzbu-
zení do další práce. 

Hezky strávený podzimní den při spo-
lečném dovádění v přírodě by nikoho ve 
výsledku nepřekvapil. To je vždy jistý úspěch. 
Co ovšem překvapilo všechny, byl násled-

ný úspěch onoho dvoumetrového lana jako 
dárku za statečnost. Je neuvěřitelné, kolik 
věcí se s kusem provázku dá podniknout! 
Od toho dne všechny děti svá lana tahají 
všude s sebou. Je to nejlepší hračka na světě 
a nejpraktičtější učební pomůcka. I průvod-
kyně překvapuje, jak nosný předmět to je. 
Lana se už druhý měsíc používají každý den, 
a to i opakovaně. S lanem se dá měřit, porov-
návat, co je větší a co menši. Dá se překlá-
dat na poměrně přesnou metrovou jednot-
ku, pomocí které je mapován okolní terén. 
Za tímto účelem je neustále navazováno za 
sebe z jednotlivých dvoumetrových dílků. 
Při cestě do knihovny je pravidelně z lávky 
měřena hladina řeky Svratky. Údajně stoupla 
během dešťů téměř o tři na sebe navázaná 
lana. Z lan se dá tvořit na zemi velký kruh, 
ve kterém platí domluvená pravidla a kde se 
cítíme bezpečně. Lano dovoluje vymezovat 
prostor a hranice. Můžeme, nebo spíš musí-
me, vázat uzly. A to různé. Suk, mašlička, 
liščí smyčka. Lano se dá přeskakovat, pod-
lézat, můžeme ho ztratit a pak ho zase hle-
dat. Dá se svázat dohromady, napnout mezi 
stromy a kdykoli a kdekoli se po něm projít. 
Můžeme se rozdělit na dvě party a o lano se 
přetahovat. Anebo se naopak stmelit jako 
parta, chytnout se lana za sebou a vytáhnout 
ty menší do kopce k jurtě.

Protože my jsme tým a táhneme za jeden 
provaz!

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

Referent odboru dopravy MěÚ Židlochovice 
- samostatný odborný referent speciálního stavebního úřadu - 

Zájemci se mohou hlásit do 30. listopadu 2020.
Bližší informace naleznete na webových stránkách města v sekci Nabídka práce. 

oznámení
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Blíží se svátek sv. Martina, a i když to 
vypadá, že si s přáteli mladým vínem nepři-
pijeme, přesto bychom měli, byť jen symbo-
licky, pozvednout číše na zdraví!

Letos v nabídce Informačního centra 
naleznete svatomartinská vína Vinařství 
Plaček a z Moravských Bránic, vybrat si 
můžete svou oblíbenou odrůdu z následující 
nabídky: Svatomartinské Müller Thurgau, 
Veltlínské červené rané, Muškát moravský, 
Zweigeltrebe rosé.

Prodej proběhne prostřednictvím výdej-
ního okénka Informačního centra ve středu 
11. 11. a ve čtvrtek 12. 11. v čase 11:00–17:00 
a v pátek    13. 11.   15:00–19:00. 

I když teď není zrovna lehké období pro 
nás pro všechny, věřím, že naše nabídka 
svatomartinského spraví každému náladu.

SVATOMARTINSKÉ VÍNO
Víte, z kterých odrůd se svatomartinské 

víno vyrábí, odkud pochází jeho tradice a 
název, kde jej zakoupit a jak připravit sva-
tomartinskou husu? Na tyto a jiné otázky 
najdete odpověď v našem dnešním článku.

Ne náhodou se v Česku svatomartinské 
víno smí vyrábět pouze z hroznů odrůd 
Müller Thurgau, Muškát moravský, Veltlín-
ské červené rané, Modrý Portugal a Svato-
vavřinecké – tedy z odrůd, které dozrávají 
časně. Jako svatomartinská totiž označuje-
me první vína daného ročníku, jež měla na 
dozrání jen několik měsíců.

Právě díky mladosti získává víno charak-
teristickou lehkou barvu, silnou ovocnou 
vůni a svěžest v chuti. Svatomartinské víno 
může být v závislosti na odrůdě víno bílé, 
červené i růžové.

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Zajímavé je, že chuť, buket a další vlast-
nosti svatomartinského vína poměrně 
spolehlivě napoví, jaká bude kvalita vína 
v daném roce celkově.

PŮVOD A TRADICE
Svatomartinské víno má asi každý spo-

jeno se svatomartinskými hody, při nichž 
se mimo vína podává pečená husa a kolá-
če. Odkud se ale tato tradice vzala a jak je 
vlastně stará?

Poměrně hodně. Své jméno totiž svato-
martinské víno neslo už za císaře Josefa II.  
(2. polovina 18. století). Právě začátek listo-
padu znamenal pro tehdejší vinohradníky 
konec celoroční práce pro sedláky a pan-
stvo, a tím i důvod k oslavám a hodování. 

Letos můžeme ochutnávat svatomartinská vína o dva dny dříve, už 9. listopadu
A během nich bylo samozřejmě zvykem 
ochutnávat novou úrodu.

Tradice otvírání a ochutnávání prvního 
vína časem srostla se svátkem svatého Mar-
tina, jenž připadá na 11. listopadu. A svato-
martinské víno bylo na světě!

V naší novodobé historii se svatomartin-
ské víno oficiálně vyrábí od roku 2005. Pro 
značnou oblibu už měli čest jej ochutnat 
i na Slovensku či ve vzdáleném Japonsku.

SVATOMARTINSKÁ HUSA
Pátrání po původu svatomartinské peče-

né husy je rovněž zajímavé, často až zábav-
né. Zvláště zabrousíme-li do světa ústní 
lidové slovesnosti, kde osud hus na svato-
martinské tabuli interpretují jasně – jako 
trest za kdákání, jímž husy rušily svatého 
Martina při kázání.

Pravda bude prozaičtější. Vykrmené 
domácí zvířectvo, včetně hus, mělo zkrátka 
na podzim ty nejlepší míry k tomu, aby se 
stalo hlavním chodem na slavnostní tabuli.

Pokud se rozhodnete degustaci svato-
martinského vína zpestřit pečenou husou, 
což vřele doporučujeme, nezapomeňte na 
základní pravidla její přípravy:

Husu ponořte do sádla, čímž zabráníte 
vysušení masa, maso pečte dlouho (klidně 
8 až 12 hodin) při nízké teplotě (100 °C), 
tradiční svatomartinskou husu podáváme 
s knedlíkem a se zelím, vyzkoušet můžete 
také jiné přílohy, například lokše. Dobrou 
chuť!

Zdroj: www.potreby-pro-vina.cz

Město Židlochovice nabízí k prodeji byt o velikosti 2+1

Město Židlochovice nabízí k prodeji obálkovou metodou byt č. 12 o velikosti 2+1 
na Sídlišti Družba v Židlochovicích. 

Byt č. p. 651 má velikost 66,47 m2 a nachází se ve 4. patře zděné nástavby cihlového domu. 

Nabízený byt disponuje starší kuchyní vč. spotřebičů. Rozměry kuchyně jsou 10,02 m2, předsíň je o velikosti 7,83 m2. 
Byt má samostatnou toaletu o výměře 1,34 m2 a koupelnu s výměrou 2,15 m2. Pokoje jsou o velikosti 16,12 a 16,47 m2. 

Výhodou bytu je i spíž o velikosti 2,69 m2.

Byt je centrálně vytápěný. V chodbě jsou starší skříně s velkými úložnými prostory. Byt má i menší komoru/sklad a možnost 
připojení ke kabelové televizi a internetu. K bytu náleží sklepní kóje v mezipatře domu o velikosti 1,2 m2.

oznámení

Celková cena vč. podílů na pozemcích: 2 504 200 Kč 

Bližší podmínky a informace naleznete na stránkách města v sekci Aktuality.

Letošní mladá vína jsou příjemně 
výrazněji aromatická, s pikantnější 
kyselinkou. 

Věříme, že svatomartinská vína si 
zákazníci koupí domů 11. listopadu a 
připijí si „Na zdraví nás všech“.

Výraznější kyselinky pak můžeme 
očekávat v celém ročníku vín 2020. 
Úroda je letos velmi bohatá, hroznů je 
oproti dvěma předchozím ročníkům 
výrazně více. Kvalita sklizených hroznů 
je uspokojivá. Hrozny jsou ale s celkově 
nižší cukernatostí. Věříme, že při letoš-
ním celkově ne až tak příznivém roku si 
česká vína najdou svoje příznivce. Spo-
léháme na zákazníky z České republiky, 
že nás vinaře podpoří a víno z ČR se 
pít bude! A to si vypijeme! komentuje 
Hanka Plačková z Vinařství Jan Plaček 
Nové Bránice. 
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Firma: Vinařství MERLON s. r. o. 

Adresa: Průmyslová 580, 
 Žabčice 664 63

Tel.:  +420 607 764 906

E-mail:  eshop@merlon.cz
Web: www.merlon.cz

Ve vinotéce Informačního centra Židlo-
chovice najdete vína z produkce regionál-
ních vinařů. Dnes představujeme Vinařství 
Merlon, nositele medailí Valtické vinné trhy 
a Salon vín ČR.

Vinařství se nachází ve vinařské podob-
lasti Velké Pavlovice v obci Žabčice. Vznik-
lo doslova na zelené louce v roce 2000 jako 
rodinný podnik. Zakladatelem je Ing. Lubo-
mír Purmenský. Vinařství se postupně roz-
víjelo, v současné době už obhospodařuje tři 
hektary vlastních vinic. 

„Naše vinařství jsme postupně vybavova-
li nejmodernější technologií sklepního hos-
podářství, zároveň se snažíme maximálně 
uplatnit nejmodernější poznatky ze světa eno-
logie,“ upřesňuje Ing. Lubomír Purmenský a 
doplňuje:

„Hlavní filozofií je pochopení a přizpůso-
bení se místu vzniku vína, a tím jsou naše 
vinohrady, kterým věnujeme většinu energie 
a času.“

ZPRACOVÁNÍ GRAVITAČNÍ CESTOU
Sklepy jsou maximálně přizpůsobeny 

zpracovávání hroznů a následnému získá-
vání moštu čistě gravitační cestou, tedy bez 
použití čerpadel. Tím je docíleno nejšetrněj-
šího zpracování hroznů.

rubriku připravuje
redakce

VÍNA MERLON
„V našich sklepích vyrábíme vína, která 

jsme podle použitých technologií rozdělili do 
dvou skupin, a to Fresh a Nature.“

Vína Fresh
Vína jsou vyráběna v inertních nádobách 

bez přístupu kyslíku a jsou stabilizována oxi-
dem siřičitým. Vyznačují se výraznou ovoc-
nou vůní, svěží kyselinou a jemným zbytko-
vým cukrem. 

Vína Nature
Hrozny se macerují minimálně jeden 

měsíc. Následně vína leží v dubových 
sudech, kde s použitím technologie sur lie 
zrají na jemných kvasničních kalech mini-
málně 12 měsíců, a to bez přidaného oxidu 
siřičitého.

„Ocenění, která tato vína získala, nás pře-
svědčila, že je to správná cesta, jak plně využít 
potenciál hroznů a vyrobit víno maximální 
originality.“

Služby a obchody ve městě: Vinařství MERLON s. r. o. 
Originální víno s maximálním využitím potenciálu hroznů

ilustrační foto

ZNÁMKA KVALITY
Odměnou práce pro každého vinaře je 

spokojený zákazník. Měřítkem kvality jsou 
i různé vinařské soutěže. Vína Vinařství 
Merlon získala řadu nejvyšších a nejpres-
tižnějších ocenění na soutěžích a výstavách 
napříč Českou republikou, včetně několi-
kanásobného titulu nejlepšího vína regionu 
Židlochovicko.

Valtické vinné trhy – získané ocenění:
Rulandské šedé 2016, řada Nature – zlatá 
medaile 2018

 Salon vín ČR – získaná ocenění:
Rulandské bílé 2018, řada Fresh – stříbrná 
medaile 2020
Ryzlink rýnský 2018, řada Fresh – stříbrná 
medaile 2020







Sklep Vinařství Merlon / foto: soukromý archiv

hroznů v provozovně a hlavně dopra-
va zpracovávané suroviny od sběru 
hroznů přes první zpracující stroj až 
po dopravu moštu do kvasného tanku, 
probíhala pomocí zemské gravitace, 
bez čerpadel, tedy vždy směrem dolů. 
Výhodou je pomalá, šetrná manipu-
lace se surovinou a velmi malý podíl 
kalových částic v moštu, narozdíl od 
rozbitých hroznů posunovaných růz-
nými rotačními rmutovými čerpadly 
a šleháním moštu rotory vysokoobrát-
kových odstředivých čerpadel.

Gravitační vinařství je termín pro 
vinařství, které je stavebně a technolo-
gicky uspořádané tak, aby zpracování 
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Do Sedmihorek jsme přijeli ve složení Miro 
Ondrušík, Míša Nádeníčková, Dalibor Peška 
a Zuzka Pešková, měli jsme tedy zastoupení 
jak v juniorech, tak v dospělých.

První den, v sobotu, panovala na závodech 
skvělá atmosféra, kterou ještě podpořilo 
krásné slunečné počasí. Závod měl 35 terčů 
po dvou šípech (celkem 70 výstřelů), na trati 
jsme byli celkem pět a půl hodiny. V tomto 
náročném závodě se nám podařilo vybojovat 
hned dvě 1. místa! TR dospělí muži Dalibor 
Peška a ve stejné kategorii 7. místo. V junio-
rech potom 1. místo Zuzka Pešková a 5. mís-
to Míša Nádeníčková.

Večer v campu vládla příjemná atmosfé-
ra, zpívalo se – ještě se mohlo :-), pilo se a 
nechybělo ani dobré jídlo. V noci ale začalo 
pršet.

V neděli ráno jsme se probudili s bojovou 
náladou. Každý chtěl potvrdit nebo vylepšit 
svůj výsledek. A protože v noci pršelo, trať 
klouzala a bylo chladno. Závod tentokrát 
netrval tak dlouho, na trati jsme byli okolo 
tří hodin, protože bylo jen 35 výstřelů. Byl 
to obrovský tlak na psychiku, a proto se něk-
terým z nás z počátku moc nedařilo. Miro 
s Míšou se však nezalekli a podařilo se jim 

Lukostřelci byli na mistrovství České republiky úspěšní. 
Přivezli celkem tři medaile

Zuzana Pešková
3D Lukostřelba

Za účasti členů židlochovického klubu 3D Lukostřelba se 3. a 4. října v Autocampu Sedmihorky v Českém ráji konalo 23. mistrovství 
České republiky.

Zprava: D. Peška, Z. Pešková, M. Nádeníčková a oddílový trenér M. Ondrušík / foto: 3D lukostřelba

vylepšit svá umístění z předchozího dne.
Z Mistrovství ČR jsme si nakonec odvezli tři 
medaile:
 TR dospělí muži:
 1. místo Dalibor Peška
 5. místo Miro Ondrušík

 Juniorky:
 1. místo Zuzka Pešková
 3. místo Míša Nádeníčková

Před vyhlášením umístění v soutěži mis-
trovsví ČR se vyhlašovolo celkové hodnoce-
ní Českého poháru, tedy výsledky za celou 

sezónu, kde se nám podařilo obsadit další 
medailová místa:
 1. místo TR dospělí muži Dalibor Peška
 3. místo Junioři Zuzka Pešková

Naši účast na mistrovství ČR považujeme 
za úspěšnou a už se těšíme na další. Také 
doufáme, že se k nám brzo přidají i další 
zástupci našeho klubu.

Avizovaný turnaj o Pohár TGM, 
původně plánovaný na oddílové půdě 
v termínu 16. 10., byl z důvodu vlád-

ního nařízení odložen. Pokud to situace 
dovolí, uskuteční se ještě do konce roku.

V polovině října byli nejen židlochovičtí 
znepokojeni výškou hladiny řeky Svratky. 
V průběhu dní od 14. do 19. října byl postup-
ně vyhlášen až třetí povodňový stupeň pro 
všechny obce regionu, které by mohla řeka 
ovlivnit. Třetího povodňového stupně dosa-
huje Svratka při výšce hladiny 350 cm u mos-
tu v Židlochovicích, ale i v těchto číslech má 
ještě relativně dostatečnou kapacitu před 
vylitím z břehů.

Výška hladiny řeky nakonec dosáhla až 
430 cm, i přesto prognózy Povodí Moravy 
říkaly, že by k větším problémům nemělo 
dojít. Mírný rozliv byl zaznamenán v oblasti 
u městského koupaliště, voda se dostala pou-
ze na zemědělskou půdu, k přelivu ochran-
né hráze nedošlo. Stejně tak v Knížecím lese 
docházelo k mírnému přelivu, kdy voda 
natékala do lesa.

Výška hladiny řeky Svratky v říjnu dosáhla téměř čtyř a půl metru

Ing. Milan Komenda
odbor životního prostředí a stavebního úřadu

Zvýšená hladina řeky v říjnu nebyla ojedi-
nělým jevem, během posledních měsíců se 
řeka nad obvyklou míru naplnila hned něko-

likrát. Ale větší významnější povodeň nás 
postihla naposledy v roce 2006.

Výška hladiny řeky Svratky v říjnu dosáhla téměř čtyři a půl metru       + za tímto musí 
následovat A4 strana s fotkami Svratky od lidí  
Ing. Milan Komenda 
odbor životního prostředí 
a stavebního úřadu 
 
V polovině října byli nejen židlochovičtí znepokojeni výškou hladiny řeky Svratky. V průběhu 
dní od 14. do 19.října  byl postupně vyhlášen až třetí povodňový stupeň pro všechny obce 
regionu, které by mohla řeka ovlivnit.  Třetího povodňového stupně dosahuje Svrtaka při 
výšce hladiny 350 cm u mostu v Židlochovicích, ale i v těchto číslech má ještě relativně 
dostatečnou kapacitu před vylitím z břehů. 
Výška hladiny řeky nakonec dosáhla až 430 cm,  i přesto prognózy Povodí Moravy  říkaly, že 
by k větším problémům nemělo dojít.  K mírnému rozliv byl zaznamenán v oblasti u městského 
koupaliště, voda se dostala pouze na zemědělskou půdu,k přelivu ochranné hráze nedošlo. 
Stejně tak v Knížecím lese docházelo k mírnému přelivu, kdy voda natékala do lesa. 
 
Zvýšená hladina řeky v říjnu nebyla ojedinělým jevem, během posledních měsíců se řeka nad 
obvyklou míru naplnila hned několikrát. Ale větší významnější povodeň nás 
postihla  naposledy v roce 2006. 

 
 
stanice: LG �idlochovice  Tok: Svratka

Povodně
 1. stupeň povodňové aktivity: 250 [cm]

 2. stupeň povodňové aktivity: 300 [cm]

 3. stupeň povodňové aktivity: 350 [cm]

 3. stupeň povodňové aktivity (  extrémní ohrožení): 636 [cm] (Q50)

Poznámka:

Sucho

 Q355: 4,45 [m3.s-1]

N-leté průtoky [m3.s-1]

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

 117  155  208  250  294  353  400

Historické povodně (3 nejvy��í zaznamenané po dobu pozorování)

 8.7.1997  223 [m3.s-1]  N ~ 5-10

 27.8.1938  370 [m3.s-1]  N ~ 50-100

 30.3.2006  230 [m3.s-1]  N ~ <20
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Petr Válek Karel Vlček

Pavel Trávníček Vladimír Hanek

Pavel Trávníček Pavel Trávníček

Karel Vlček Petr Jaroš
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Původní areál rozšíření strakapouda jižní-
ho zahrnuje jihozápadní část Asie přiléhající 
ke Středozemnímu moři. V Evropě byl popr-
vé zjištěn v Bulharsku na konci 19. století a 
v následujících desetiletích se postupně šířil 
severozápadním směrem přes Rumunsko a 
Maďarsko a v roce 1949 byl poprvé zjištěný 
na území tehdejšího Československa v okolí 
východoslovenské obce Senné. V současné 
době se strakapoud jižní vyskytuje pravidel-
ně na jižní Moravě a v jižních Čechách, oje-
dinělá pozorování však zahrnují i severnější 
lokality, pozorovaný byl například v Opavě 
či v okolí Litoměřic.

Vzhledem i velikostí je strakapoud jižní 
velmi podobný strakapoudovi velkému, se 
kterým je také velmi blízce příbuzný. Výsled-
kem tohoto těsného příbuzenského vztahu 
jsou poměrně často pozorovaní kříženci 
obou druhů. Hlavním rozlišovacím znakem 
těchto druhů strakapoudů je nepřerušovaná 
bílá barva tváří, přecházející až na krk u stra-
kapouda jižního, zatímco u strakapouda vel-
kého bílou barvu tváří odděluje od bílého 
krku příčný černý proužek. Samec straka-
pouda jižního má černé temeno přerušené 
červeným pruhem, samička má celé temeno 
hlavy černé.

MVDr. Pavel Forejtek
Židlochovice

VÝSKYT
Životní prostředí strakapouda jižního 

představují především sady a zahrady, často 
i v okrajích městské zástavby, dále vinice a 
menší nížinné lesíky v zemědělské krajině. Je 
ptákem stálým, pouze u mladých ptáků byly 
zjištěny přelety do vzdálenějších lokalit.

HNÍZDIŠTĚ
Hnízdo je vždy ve stromové dutině, kte-

rou rodičovský pár vytesá a používá ji i po 
několik roků. Snůšku tvoří 3–6 vajec, ze kte-
rých se po 10–12 dnech líhnou mláďata, jež 
rodiče další 2 až 3 týdny v dutině krmí. Na 
rozdíl od mláďat strakapouda velkého, která 
se z hnízdní dutiny ozývají téměř nepřetrži-
tě, mláďata strakapouda jižního se ozývají 
pouze při příletu rodičů.

POTRAVA
V potravě strakapouda jižního převládá 

rostlinná složka (ořechy, jádra peckovin, 
měkké plody, semena slunečnice) nad živo-
čišnou potravou, tvořenou většinou sbíra-
ným hmyzem. Vytesávání hmyzu ze dřeva je 
méně časté. Mláďata jsou zpočátku krmena 
larvami a housenkami, později však i u nich 
převládá rostlinná potrava.

Strakapoud jižní se celoročně vyskytuje 
nejen ve starých sadech na úpatí židlocho-
vického Výhonu, ale velmi často je snadno 

Za ptactvem v Židlochovicích: Strakapoud jižní – úspěšný migrant z jihozápadní 
Asie

Strakapoud jižní / foto: P. Trávníček

pozorovatelný i v okolí bývalé židlochovic-
ké cihelny či v přilehlých zahradách.

oznámení

Restaurace 
Národní dům Severa

nám. Míru 24
Výdej po–pá: 10:30–12:30

Tel.: 773 297 297
www.narodnak.com

Grilovaná 
kuřata

nám. Míru 21 
(vedle zeleniny Jokver)

Výdej po–pá: 9:30–17:00
Tel: 602 687 827 

Pohostinství 
u Kafků

Komenského 68
Každou sobotu výdejní 

okénko: 12:00–16:00, nabídka 
jídel každou sobotu 

upravována.
Kromě teplých jídel i nabídka 
oblíbených dobrot od Kafků 

– topinky, utopenci apod.

Tel.: 776 837 280, 728 244 252

Restaurace 
Za komínem

Cukrovarská 738
Rozvoz a výdej pizzy, denního menu 

a kompletní nabídky z jídelního 
lístku po–pá: 11:00–16:00

Výdej a rozvoz pizzy 16:00–20:00 

Rozvoz a výdej pizzy a kompletní 
nabídky z jídelního lístku 

so–ne: 11:00–20:00 

Tel.: 774 033 106 (10:00–20:00) 
www.zakominem.cz

Restaurace 
PAVIR

Masarykova 109
Výdej po–pá: 11:00–14:00 

Tel.: 605 250 762
www.pavir.cz

Pivnice u Toma, nám. Míru 25
Pivní okénko po-ne: 15:00–18:00, Tel.: 773 994 400

Pizza Kebab 
Židlochovice
nám. Míru 23

Výdej po–ne: 10:00–20:00
Tel.: 775 716 846
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Poznáš stopy zvířat?

Ptáky přikrmuj více za mrazů a sněhu. 
Krmítko pravidelně čisti, je dobré jej jednou 

za čas propláchnout vroucí vodou kvůli 
nemocem, které mezi sebou ptáci přenáší. 
Zjistíš, která zrníčka mají ptáci nejraději? 

Můžeš i spočítat, kolik druhů ptáků 
na krmítko létá.

Kde to jde, nech pod 
stromy alespoň nějaké 

spadané listí. Víš, že pod listy 
hledají úkryt například larvy 

motýlů nebo slunéčka?  
Nasbírej si listy nejrůznějších 

barev a tvarů.

Do odlehlejší 
části zahrady vytvoř 

hromádku 
z kamení, větviček a listí. 
Může sloužit jako úkryt 

pro obojiživelníky a brouky.

I v zimě ptáci 
potřebují vodu. 

Nabídni jim čerstvou 
vlažnou vodu  do 

mělkého pítka, stačí 
i miska.

Borovou 
šišku obal 

sádlem a namoč do 
zrníček. Provázkem 

šišku přivaž na větve 
stromů. Kdo tuto 

dobrotu mlsá?

Hromádka 
listí a větviček 

může být užitečná 
schovka například 
pro ježka, nech ji 

v klidné části zahrady. 
Můžeš zjistit, čím se 

ježek živí a jak dlouhý 
má zimní spánek.

Přes zimu mají 
zvířata méně čerstvé 

potravy. 
Můžeš jim v rozumné míře 

přinést něco na přilepšenou,
navěs na nejnižší větve stromu 

nebo na keř mrkev a jablka 
(nejlépe jutovým provázkem). 

Vyber odlehlejší místo 
a vyhni se mladým 

stromům.

Pozoruj, kteří 
živočichové se vyskytují 

u vody nebo ve vodě 
i v chladnějším počasí. Chceš-li je 

nakrmit, dones jim třeba salát 
nebo slupky od zeleniny. Pečivo 

nechej doma. 

Psst, tady může 
někdo bydlet. V zimě 

potřebuje zvěř energii šetřit, 
ne ji plýtvat útěkem 

před člověkem. 
Snaž se je nerušit.

Kaštany, 
ořechy, žaludy, řepa, 
větvičky vrby, celer - 
můžou nakrmit zajíce, 

hlodavce i ptáky. Nechej je 
poblíž hustšího porostu 

na klidném místě. 

Pamatuj,
že všeho 

moc škodí.
Přikrmuj 
s mírou.

Pro zvěř je 
nejlepší obsta-

rat si potravu 
v přírodě.

Ke kterým číslům 
na obrázcích patří 
jednotlivé listy? Čísla 
vepiš do okének.

Vy
tv

oř
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la
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ko
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Iva Zichová
Městská knihovna Židlochovice

Sto let od první knihovny v Židlochovicích a jak s ní souvisí plný koš meruněk

Stovka – to je pěkná řádka let v životě 
člověka, ale také knihovny. Proto není 
možné toto výročí přejít jen tak bez 
povšimnutí. Nechceme vás zahrnout sta-
tistickými údaji, kterými každá knihovna 
disponuje, ani anabázemi, jimiž si muse-
la projít, než získala snad už trvalé místo 
v prostorách Robertovy vily. Nabízíme 
vám tedy alespoň střípky z historie a reka-
pitulaci současných aktivit knihovny.

Kdy a kde vznikla v Židlochovicích prv-
ní knihovna? Byla na zámku, nebo jí mohla 
být knihovna Jednoty bratrské za života Jiří-
ho Strejce? To už se asi nikdy nedozvíme. 
Jisté je, že na konci 19. století byly knihovny 
zakládány na spolkovém principu – u nás 
v Židlochovicích je vlastnila Občanská 
beseda i Sokol. Jejich sloučení a v nepo-
slední řadě také přijetí zákona o veřejných 
knihovnách obecních vedlo roku 1920 ke 
vzniku první veřejné knihovny v Židlocho-
vicích. Z nedostatku jiných vhodnějších 
prostor byla umístěna v tzv. Kasinu, které 
původně sloužilo židlochovickým Němcům 
jako středisko společenského života a po 
vzniku Československa se do něj nastěhoval 
Sokol. Text z kroniky k tomu uvádí: „Knihy 
půjčují se každou středu od 18–20 hod. večer. 
Svazků jest 1100. Poslání knihovny jest v této 
době nadmíru důležité. Lidé si odvykli čísti, 
zapomínali, že to byla kniha, která je sílila 
v době války a nadchla vždy k činům šlechet-
ným a obětavým. Uvykli jsme si dojmu, že 
stát náš je zabezpečen, nic se nemůže stá-
ti a není proto třeba ani duševní stravy a 
vlastenectví. Čte se málo, mládež baví více 
výstřední hudba (jazz) a tance (fox-trot, tan-
go), nebo ještě sport. Po statcích kulturních se 
nepídí, zpychla a zlhostejněla.“

ČISTKY NEVHODNÝCH KNIH
Během války se městská knihovna pře-

stěhovala ze sokolovny do zasedací síně 

radnice. Knihovníkem byl v této nelehké 
době odborný učitel Arnošt Ondrůj a vypo-
máhaly mu učitelky Anna Pavlatová a Věra 
Žáková. Často byly nařizovány revize knih 
a ty, které by jí neprošly, si brali spolehliví 
lidé do úschovy. Musela zmizet všechna tzv. 
legionářská literatura a spisy obou prvních 
prezidentů. 

Po únoru 1948 došlo k dalším čistkám 
nevhodné literatury, kterou nahrazova-
ly hojné přírůstky knih z nově vzniknuvší 
knihovny komunistické strany. 

V roce 1950 ustoupila knihovna zase-
dací síni a byla odstěhována do místnosti 
na ulici Komenského č. 38. Kronikář píše: 
„Novou místnost měla knihovna pouze pro 
svou potřebu a mohla tedy v ní uspořádat 
výstavku sovětských knih. Navštívilo ji 380 
lidí.“

KHIHY ZA KOŠ MERUNĚK
Začátkem léta 1950 vymyslel 

okresní knihovnický inspektor Jan Kos 
pozoruhodnou věc. Na jeho popud se vybíral 
koš meruněk na zvelebení knihovny. Tato 
aktivita se ujala a hned napoprvé vynesla 
400 korun. Obdobná akce se konala v říjnu, 
tehdy to byl koš brambor. Ta vynesla 1935 
korun, a tak mohly být získané prostředky 
investovány do nákupu nových knih.

SÍŤ LIDOVÝCH KNIHOVEN
Od roku 1950 byla v naší republice usta-

novena jednotná síť lidových knihoven 
a v okresních městech byly z městských 
knihoven zřízeny okresní lidové knihov-
ny, které knihovnám v okrese poskyto-
valy metodickou pomoc. V roce 1953 se 
v Národním domě konala čtenářská kon-
ference. Pořádal ji ONV za spolupráce 
knihovny a tzv. masových složek. Zúčastnil 
se jí i spisovatel Ludvík Kundera (bratranec 
známějšího Milana Kundery), který své 
mládí prožil v Židlochovicích.

V roce 1957 nastoupila jako okresní 
knihovnice v Židlochovicích paní Jana 
Křesťanová, jedna z prvních absolventek 
nedávno založené Střední knihovnické 
školy v Brně. Doteď vzpomíná na časy, 
kdy ještě jako studentka musela chodit po 
večerech do kravína předčítat dojičkám, 
podobně jako bývalé kolegyně z jejího 
prvního působiště ve Vyškově četly o žních 
na poli zemědělcům a oni po nich házeli 
kamením. 

Po vzniku nového okresu Brno-venkov 
v roce 1960 pod židlochovickou Okresní 
lidovou knihovnu spadalo úctyhodných 
157 vesnických knihoven. Došlo také na 
stěhování do prvního patra sokolovny, 
přičemž okresní knihovna byla i nadále 
městskou knihovnou. Téměř 14 výpůjček 
na obyvatele za rok, 12 000 svazků a 
počet 1278 zapsaných čtenářů kopíroval 
vzestupný trend po válce a zaručoval první 
místo v kraji. Největší zájem byl o krásnou 
literaturu, nejmenší o klasiky marxismu-
leninismu.

KNIHOVNA DNES
Okresní knihovna zanikla v roce 2003 

zároveň s celostátním rušením okresů. Roku 
1995 se Městská knihovna Židlochovice 
přestěhovala do budovy MŠ na Brněnské 
ulici, její vedoucí se stala pak v roce 2004 
paní Jitka Bartáková. Od roku 2009 prošla 
knihovna zásadní změnou – digitalizací. 

Tzv. kasino, kde na čas působila knihovna / foto: archiv města pokračování na straně 19 >>

Dům č.p. 102 (vpravo) na Blučinské ulici, působiště německé knihovny / foto: archiv města
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První záznam o domě č. p. 31 pochá-
zí z roku 1618, kdy jej koupil jistý Ondřej 
Vlach. Dům byl na tehdejší poměry drahý, 
zřejmě se jednalo o rozsáhlejší selské sta-
vení. Hospodářství často měnilo majitele a 
jeho stav se během období třicetileté války 
postupně zhoršoval. Jako poslední na něm 
hospodařil František Nevoralík (v letech 
1655 až 1670), který jej v roce 1670 vyměnil 
s městečkem Židlochovice za dům č. p. 85, 
kde do té doby sídlila obecní hospoda a 
kovárna. Důvod této výměny byl prostý. 
František Nevoralík neměl peníze na opravu 
tak rozsáhlého objektu, a proto se raději roz-
hodl pro menší dům č. 85. Obec dům č. p. 31 
následně přestavěla a rozšířila, aby v něm 
mohl vzniknout zájezdní hostinec U Zlatého 
lva. Čas od času v něm docházelo k výtrž-
nostem a různému narušování veřejného 
pořádku. Zaznamenán je např. případ z roku 
1675, kdy byli Thomas Klos z Amsterdamu a 
Hans Pyll z Kolína v Židlochovicích uvězně-
ni a potrestáni výpraskem za pobuřující řeči, 
které v hostinci vedli proti židlochovickému 
rychtáři.

Židlochovice v domě provozovaly obec-
ní hostinec až do roku 1782, kdy jej kvůli 
zadluženosti musely prodat vrchnosti. Hosti-
nec však v domě existoval i nadále, vrchnost 
jej vždy pronajala k provozování někomu 
z židlochovických občanů. Po zbourání mas-
ných krámů v Komenského ulici byl v roce 
1841 dům č. p. 31 rozšířen. Byla k němu 
přistavěna stáj a kůlny pro povozy hostů. 
V letech 1850 až 1852 dům znovu krátce 
vlastnily Židlochovice. Poté jej však prodaly 
v dražbě a jeho vlastníkem se stal hostinský 

Z historie židlochovických domů: č. p. 31

Dům č. p. 31, 50. léta 20. st. / foto: archiv T. Dratvy

Jan Hroudný
Vlastivědný spolek

Johann Thiel. Z dalších význačných majitelů 
lze jmenovat např. německou rodinu Schäf-
ferů – židlochovický řezník Šimon Schäf-
fer působil ve městě jako zastupitel i radní. 
Podobně jako kdysi vrchnost dům hostin-
ským pronajímal. 

Za první republiky byl hostinec jedním 
z center společenského života ve městě. 
Scházely se v něm spolky, hrálo se zde diva-
dlo, konaly se zde přednášky a politické 
schůze. Sociální demokraté sem dokonce 
v rámci Dělnické tělocvičné jednoty cho-
dili cvičit. Hostinci se podle hostinského 
Leopolda Šenka začalo přezdívat U Šen-
ků. V roce 1945 byl dům Marii Schäfferové 
zabaven a dostal se do národní správy. Krát-
ce jej vlastnila i místní Česká strana národně 
socialistická. Do vlastnictví obce přešel zno-
vu v roce 1949, o rok později byl hostinec po 
280 letech existence spolu s několika dalšími 
židlochovickými hospodami zrušen.

Po zrušení hostince byl dům používán 
k různým účelům – postupně v něm sídli-
la jídelna, zubařská ambulance, knihovna, 
veterinární ambulance a obchod se zeleni-
nou. V roce 1961 byl kvůli vlhkému zdivu 
a celkově špatnému stavu zbourán. Býva-
lou přední část domu dnes zabírá parčík, 
v bývalé zadní části je menší objekt (zřejmě 
se jedná o přestavěný dvorní trakt původní-
ho č. p. 31), ve kterém sídlí prodejna zdravé 
výživy. 

Hlavní prameny:
BURK, Jan. Historie židlochovických domů 

a jejich držitelů za léta 1609–1791.
HORÁK, František a BENEŠ, Otakar. 

Židlochovická radnice: čtyři sta let 
stavby a života.

SMUTNÝ, Jiří. Židlochovické hospody.
Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci 

s Ing. Hanou Hanzlíkovou.

na zprostředkuje výměnný fond 20 knihov-
nám v rámci ORP Židlochovice.

I když knihovně chybí přednáškový sál a 
výstavní prostory, v průběhu celého roku se 
mohou návštěvníci knihovny potěšit výsta-
vami obrazů či fotografií instalovanými ve 
všech půjčovních místnostech. 

 Mezi nejoblíbenější pořady pro dospělé 
patří cestovatelské přednášky, své příznivce 
si našla také novinka – Večer bez Ander-
sena pro dospělé. Pro děti je každoročně 
připravena soutěž Lovci perel, Jižní Morava 
čte, slavnostní pasování prvňáčků na čte-
náře či tradiční Noc s Andersenem. Téměř 
40 besed a lekcí pro žáky ZŠ, gymnázia a 
děti z MŠ je realizováno ročně na podpo-
ru čtenářské či předčtenářské gramotnosti. 
Zváni jsou na ně také oblíbení spisovatelé či 
ilustrátoři. 

A jaké jsou nejaktuálnější změny v židlo-
chovické knihovně? Bezesporu je to zavede-

ní knihovního informačního systému nové 
generace s názvem Tritius, který do konce 
letošního roku nahradí současný dosluhují-
cí systém. Poskytne čtenářům komfortnější 
uživatelské prostředí a více propojí čtenáře a 
knihovnu tak, aby došlo k naplnění součas-
ných trendů v knihovnictví, kdy se knihov-
ny stávají vzdělávacími a kulturními centry 
pro setkávání lidí s touhou po celoživotním 
vzdělávání. 

Informace o historii knihovny byly 
čerpány z knihy Jiřího Smutného Městská 

knihovna v Židlochovicích.

Modul Clavius umožnil čtenářům dálkový 
přístup do katalogu i čtenářského konta, 
rezervaci či prodloužení výpůjček.

Od roku 2012 patří knihovna pod orga-
nizační složku Městské kulturní středisko. 
Do památkově chráněné budovy Robertovy 
vily byla knihovna umístěna v únoru 2015.

Přes 600 čtenářů nejen ze Židlochovic, 
ale i z okolí si vybírá z nabídky více než 
25 000 svazků knih, 330 audioknih, 34 titu-
lů časopisů. Knihy jsou pravidelně dopl-
ňovány o novinky z beletrie nebo z oboru 
naučné literatury, naopak ty zastaralé nebo 
opotřebované tu nenajdete. Dvě profesio-
nální knihovnice, Bohumila Pavková a Eva 
Procházková, v loňském roce půjčily čtená-
řům 47 351 výpůjček, což v kategorii profe-
sionálních knihoven do 5000 obyvatel řadí 
knihovnu zároveň s dalšími ukazateli do 
pozice nejlepší knihovny v okrese. Knihov-

>> pokračování ze strany 18
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Naštěstí válečná vřava následujících deseti-
letí nepronikla všude do tvůrčího ticha praco-
ven konstruktérů, učenců a badatelů, jejichž 
kreativní mysl přinášela plody, které zásad-
ním způsobem ovlivnily například technický 
rozvoj společnosti pro všechny časy, zatímco 
děla již dávno umlkla.

Badatelské úsilí mnohých vynálezců ov-
livnila válečná doba, v níž žili. A tak není 
divu, že Holanďan Cornelis Drebbel přichází 
roku 1642 s první prakticky použitelnou 
ponorkou a Angličané při obléhání přístavu 
La Rochelle v roce 1628 použili nové zbraně 
– torpéda. Ale i ničivá síla střelného prachu 
byla zásluhou Kašpara Weindla využita pro 
mírové účely.

Ten roku 1627 provedl v bánskoštiavnických 
dolech první odstřel horniny střelným 
prachem na světě. Trhací práce trvale vstoupily 
do světa techniky. V témže roce Angličan 
E. Wingate sestrojil dodnes používanou 
počtářskou pomůckou – logaritmické 
pravítko, a roku 1631 Francouz Pierre Vernier 
zpřesnil technická měření pomocným 
měřítkem dodnes známým noniem.

Čtyři sta let od bitvy na Bílé hoře: Když hovořila děla, múzy opravdu mlčely?

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

O válkách se říká, že když hovoří děla, múzy prý umlkají. Ale nebylo tomu tak docela v žádné válce, ani v té třicetileté, jejíž počáteční 
bitvu na Bílé hoře si letos 8. listopadu s odstupem 400 let připomínáme.

Rozvoj zaznamenala i optika. Byl sestrojen 
periskop, zrcadlový dalekohled s vypouklým 
zrcadlem umožňující hlubší pohled do 
vesmíru tehdejším astronomům a laterna 
magika dávala kvalitnější obraz přidáním 
jednočočkového objektivu.

Ale na veřejnost pronikají i objevy a 
vynálezy z dalších oborů techniky. Je 
sestrojena první turbína, mlátička obilí, 
zabroušený vodovodní kohoutek a roku 1636 
Němec Schwenter sestavil první plnicí pero.

Vedle těchto zdánlivých drobností došlo 
během válečné doby k několika zásadním 
objevům, které umožnily další vývoj 
techniky. Italský učenec Galileo Galilei 
sestrojil roku 1641 kyvadlové hodiny, 
daleko přesnější než dosud užívané hodiny 
lihýřové nebo přesýpací. V letech 1643–1644 
opět italský učenec Evangelista Toricelli 
po četných pokusech objevil účinky tlaku 
vzduchu a sestrojil první rtuťový tlakoměr. 
A nejen to. Toricelliho poznatky použité 
v praxi umožnily konstrukci atmosférického 
parního stroje, jehož zdokonalováním se 
vyvinula hnací síla budoucí průmyslové 
revoluce.

Šířením tlaku v kapalinách se zabýval 
Francouz Blaise Pascal. Roku 1647 navrhuje 
konstrukci hydraulického lisu, nepostra-

datelného výrobního prostředku v průmyslu 
do dneška.

Bělohorské bitvy se zúčastnil v řadách 
císařské armády jako důstojník francouzský 
inženýr a matematik René Descartes, zvaný 
Cartesius. Jako filozof si jistě nenechal 
ujít příležitost disputací se vzdělanci 
v obsazené Praze, stejně jako později 
s J. A. Komenským v Holandsku. Tento 
učenec obohatil matematickou vědu o řadu 
důležitých poznatků. Zavedl a definoval 
pojem matematické funkce a pojem 
proměnné veličiny. V analytické geometrii 
definoval polohu bodu v rovině pomocí 
pravoúhlých souřadnic zvaných na jeho 
počest kartézskými souřadnicemi. Teorii 
množin obohatil o definici jejich součinu. 
Svými objevy významně posílil poznávací 
schopnost matematiky.

Díky neustávající duševní práci, která 
přinesla i v dalších oborech řadu užitečných 
výsledků, byla Evropa i naše země připraveny 
na konci třicetileté války k manufakturní 
etapě výroby jako základu pozdější výro-
by průmyslové. Dobře, že múzy ve válce 
nemlčely.

Použité prameny: Fr. Jílek, J. Kuba, J. Jí-
lková: Světové vynálezy v datech, MF 1980.

V roce 1407 daroval markrabě Jošt statek a 
městečko Židlochovice s mostem s výnosným 
mýtem a rozsáhlou výstavnou tvrzí panu 
Vilému Zajíci z Valdeka. Tento významný 
dar obdržel pan Vilém asi za pomoc Joštovi  
v bratrovražedných markrabských válkách 
v předchozích letech a za diplomatické 
služby v různých zemích Evropy. Od tohoto 
roku se Vilém Zajíc u svého jména honosil 
přívlastkem na Židlochovicích.

Po Joštově smrti věnoval pan Vilém své 
schopnosti a aktivitu císaři Zikmundovi, 
u jehož dvora dosáhl hodnosti dvorského 
rady. V jeho službách se zúčastnil roku 1414 
koncilu v Kostnici s úkolem přimět Jana 
Husa k ústupkům v jeho učení, což se mu 
jako mnohým jiným nepodařilo.

Bitva pod Vyšehradem a Židlochovice. Co mají společného?

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Před šesti sty lety byla pod pražským Vyšehradem vybojována bitva husitů s vojsky císaře Zikmunda, v níž zahynul jeden z četných 
držitelů dávných Židlochovic, pan Vilém Zajíc z Valdeka. Jak k tomu došlo?

Ačkoliv pan Vilém často pobýval ve světě, 
hleděl si svého moravského majetku. Roku 
1419 přikoupil k Židlochovicím vesnici, 
tvrz a dvůr Nosislav, a tak s růstem majetku 
rostl i jeho význam ve společnosti moravské 
šlechty. V následujícím období husitských 
válek nacházíme Viléma Zajíce z Valdeka na 
Židlochovicích v táboře císaře Zikmunda. 
Ten, ve snaze získat české království, 
uspořádal v říjnu roku 1420 křížovou výpravu 
proti husity držené Praze a za osvobození 
své posádky obklíčené husity v pevnosti 
Vyšehrad. Výpravy se zúčastnilo i 14 předních 
moravských šlechticů v čele s moravským 
zemským hejtmanem Jindřichem z Plumlova. 
Mezi nimi nechyběl ani náš Vilém z Valdeka.

Ještě před bitvou moravští páni císaře 
Zikmunda varovali před nejistým výsledkem 
tohoto podniku, ale císař všechny obvinil 
ze zbabělosti. Uražení páni, aby smyli 
svou prohru, vyzvali Zikmunda, aby jim 

v nastávající řeži určil nejobtížnější místo 
boje, aby mohli osvědčit svoji statečnost. 
Císař jim vyhověl a poslal pány bojovat do 
bažinatého úseku při řece Vltavě.

Bitva dopadla tak, jak varovali Moravané. 
Husitské zbraně slavily 1. listopadu 1420 
jedno ze svých vítězství. Mezi těmi, co se 
nestačili zachránit útěkem, byli na bojišti na-
lezeni všichni moravští páni i s Vilémem.

Židlochovice i se vším, co k nim patřilo, 
prodala vdova po panu Vilémovi Hynku 
z Valdštejna a jeho synovi. Oproti tragickému 
konci předchozího majitele Židlochovice 
přežily následný vpád husitů na jižní Moravu, 
doby dobré i zlé, jež přineslo do města šest 
uplynulých století, až po naše dny.

Použité prameny: v článku je čerpáno 
z dostupných informací na internetu.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

 Vjezd do zámku, 30. léta 20. St / foto: achiv T. Dratvy

Stejné místo v květnu 2020 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Jana LeBlanc: Moje bejby Amerika

Oddechové a zábavné čtení pro sychravé podzimní dny. 
Autorka knihy, česká novinářka a blogerka, vás aspoň na malou 
chvíli přenese do života v USA a ukáže vám kulturní rozdíly, 
nad kterými mnohdy zůstane rozum stát.

Nové knihy

pokračování na straně 22 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
PETERS – Cedrový dům, 
TAYLOR – Stopy minulosti, 
HAMPSON – Tajemství žlu-
tého domu, JENOFF – Zapo-
menuté dívky z Paříže

Společenské romány
LAMBALLE – Maják na 
útesech, SAPIENZA – Umění 
radosti, ZGUSTOVÁ – Oble-
čené k tanci na sněhu, 
FERRANTE – Prolhaný život 
dospělých

Psychologické romány
COWIE – Pád do hlubin, 
BATOR – Chmurdálie, VALKO 
– Arabská princezna, RUIZ 
ZAFÓN – Labyrint duchů

Historické romány
KÖRNEROVÁ – Znamení 
hada, GREGORY – V nejistých 
vodách, LIARDET – Musíme 
být statečné, BAUER – Vraž-
dící golem

Romány českých a sloven-
ských autorů
ŠTĚCHOVÁ – Růže z Jeri-
cha, VRBA – Kolem Jakuba, 
KATALPA – Zuzanin dech, 
BENDOVÁ – Vytěženej kraj, 
JAKOUBKOVÁ – Přišla třetí 
blondýna

Detektivní romány a 
thrillery
KUTSCHER – Marlow, LAKE 
– Kate musí zemřít, CASTIL-
LO – Mrtví promlouvají, ČER-
NUCKÁ – Valčík pro mrtvé, 
PATTERSON – 18. rukojmí

Fantasy a sci-fi romány
PATRICK – Čarodějné 
znamení, HARTMANOVÁ 
– Krysy apokalypsy 1: Před 
bouří, SUAREZ – Gravitace, 
PROCHÁZKOVÁ – Tanec 
trosečníků

Literatura faktu
ANÝŽ – Jdu s hlavou vztyče-
nou, DOLEŽAL – Do posled-
ních sil, FOX – Život v utajení

Životopisy a autobiografic-
ké příběhy
FOWLER – Alva Vanderbil-



22 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

TAJENKA: Obecné označení pro veřejné politické prohlášení obsahující závažný obsah velkého 
dosahu. (Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.)

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  Hélios

Nové knihy

KříŽidle Víta Funka: Právo

inzerce

autorka kresby:  Veronika Betášová

LeBLANC – Moje bejby 
Amerika

Audioknihy
BENEŠ – Vladimír Beneš: 
Mé cesty do hlubin mozku, 
WALSH – Muž, který už 
nezavolal, GROEN – Nový 
tajný deník Hendrika 
Groena, 85 let

Cizojazyčná literatura
DE TOMASO – Lucrezia 
Borgia, MITCHELL – Gone 
with the Wind

Naučná literatura
LUKEŠ – Praha Václava Havla, 
EASTAWAY – 100 mozkocvič-
ných hádanek, KELLY – Kniha 
politiky, HAVLOVÁ – Jedno-
duché a zdravé recepty pro 
seniory

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
MILBOURNE – Co se děje 
v hmyzích obydlích?, HELM 
– Na dobrou noc, DAYNES 
– Proč si musím čistit zuby?

Pohádkové příběhy
HORÁČEK – Nejkrásnější mís-
to na světě, MACHO – Gerda: 
příběh velryby, BŘEZINOVÁ 
– Řád sladkého sněhuláka, 
SANIOVÁ – Jak Janička 
zachraňovala kouzelnou říši

Fantasy romány
KAABERBOL – Divočarka 4: 
Dcera krve, GIER – První kni-
ha stříbrných snů, MATHARU 
– Vyvolený

Dobrodružné a historické 
příběhy
BREZINA – Mumie za volan-
tem, HUNTER – Zákon smeč-
ky, 1.–6. díl, DAVIES – Hilda a 
domácí skřítek 

Literatura Young adult
KEMMERER – Statečné a 
zlomené srdce, MASKAME 
– Druhá tvář Kaie, LIGGETT 
– Prokletý rok

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

Právnické povolání
Označení pro delegovaného člověka
Podmíněné odsouzení zjednodušeně 
Forma vlády, kdy jeden panovník má v rukou veškerou (absolutní) moc
Základní zákon, a zároveň nejvyšší právní norma státu
Nejvyšší zákonodárný orgán USA
Označení pro část zákona (§)
Forma vlády, kdy se panovník dělí o moc s parlamentem
Jiné označení pro soudnictví

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

Pro rodiče koupíme byt ide-
álně 2+1/3+1 v Židlochovi-
cích 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.
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TAJENKA: Obecné zonačení pro veřejné politické prohlášení obsahující závažný obsah 
velkého dosahu.  
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).  

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

Daruji zdravá koťátka do dobrých rukou pro obohacení života. K odběru ihned 
– možnost výběru – tel. 720 499 951.



ŘÁDKOVÁ INZERCE:



SKLADOVÉ VOZY

ihned k odběru
SKLADOVÉ VOZY

ihned k odběru

0% ÚROK0% ÚROK

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

245 000 Kč

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

245 000 Kč

AGroTeC a.s.: hustopeče Brněnská 74  693 01, tel.: 519 402 480, břeclav Lidická 
123  690 03, tel.: 519 327 143, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850
www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Ceed, Ceed SW, XCeed a ProCeed: 3,8 – 6,9 l / 100 km, 99 – 158 g / km, Kia Sportage: 4,5 - 9,8 l / 100 km, 123-180 g / km. Kia Sorento: 5,4 - 6,2 l / 100 km, 
129 - 158 g / km. Vyobrazená sleva až 245 000 Kč vč. DPH platí pro vybrané modely a motorizace. Nabídka je určena pro individuální zákazníky – spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající 
a právnické osoby akontace možná od 0 %. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od 20 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní 
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Přijďte si
vyzkoušet

nové SorenTo!

Přijďte si
vyzkoušet

nové SorenTo!

KIA_inz_sorento_ZIDLOCHOVICE_190x131.indd   1 15.10.2020   6:57:47

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
jižní Morava 106.5 FM | R-BRNO

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz
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Když je dobře, tak je prostě dobře / foto: R. Nováková

Podzimní nabídka rozhodně nechyběla / foto: R. Nováková

Sladké pečivo chutná po ránu nejlépe / foto: R. Nováková Spokojení návštěvníci / foto: R. Nováková

Kytička pro malé princezny / foto: R. Nováková

Cukrář Martin Beránek v tak trochu jiné roli, tentokrát naslano / foto: R. Nováková

Na trhy si rády zajdou i děti / foto: R. Nováková

S úsměvem jde všechno líp / foto: R. Nováková


