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Koncem ledna byl zahájen provoz školní 
jídelny, kterou společně s pavilonem pří-
rodních věd označujete za největší investi-
cí tohoto roku.

Jak a proč vznikl plán investice dostavby 
základní školy?

Židlochovice a židlochovický region pat-
ří do oblasti s vysokým růstem počtu dětí 
a už nyní jsme na hranici kapacity školy. 
Okolní obce, jejichž děti navštěvují 2. stu-
peň základní školy v Židlochovicích, zazna-
menávají v posledních letech vysoký zájem 

Jan Vitula: Chceme se posunout ne jen v tom, jak se vaří, ale i co se vaří

o stavební pozemky a uvolňují rozsáhlé 
plochy na výstavbu rodinných a bytových 
domů. Zrychlená zástavba pak klade enorm-
ní nároky na infrastrukturu, což se typicky 
projevuje právě v oblasti školství. Zatímco 
mateřské školy si obce obhospodaří, základ-
ní školy, zejména 2. stupeň, nárůst žáků 
nezvládají. V našem regionu totiž převažu-
jí školy prvostupňové, ale jsou i obce, které 
školy vůbec nezřizují. Zvyšující se počet dětí 
bylo nutné urgentně řešit. 

Město Židlochovice jako zřizovatel školy 
měl dvě možnosti. Sdělit okolním obcím, 
že pro židlochovické děti nám škola stačí, 
pro vaše už ale místa nemáme (ze zákona 
povinnost zajistit povinnou školní docházku 
žáků z okolních obcí nemáme). Obce by tuto 

Milena Moudrá
redaktorka

situaci musely řešit dostavbou vlastní školy, 
což není v tak krátkém časovém horizontu 
reálné. Zkušenosti z minulosti navíc uka-
zují, že křivka nárůstu počtu žáků po deseti 
až patnácti letech začne klesat a navýšené 
kapacity škol zůstanou nevyužity. Jedná se 
o zkušenost z 90. let, kdy školy doslova sou-
těžily o děti. Poskytováním různých benefitů 
získávaly rodiče při rozhodování, kam dítě 
k docházce přihlásit, což přineslo nezdravé 
prostředí do výuky.

My jsme zvolili variantu dohody o společ-
ném financování dostavby školy v Židlocho-
vicích. Dohoda se týká jedenácti obcí, z nichž 
už dnes židlochovická škola žáky má.

Rekonstrukce školní jídelny je u konce



2 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Jak obce nabídku společného financo-
vání dostavby školy přijaly?

Zpočátku u některých převládaly obavy 
z přeplatku podílu a nevýhodnosti tohoto 
řešení pro jejich obec. Vzhledem k finanč-
ní náročnosti celé stavby nebylo možné 
ze strany města Židlochovice navrhnout 
jinou formu financování, pokud mělo zajis-
tit povinnou školní docházku pro žáky 
2. stupně okolnímu regionu. Obce nakonec 
návrh vyhodnotily kladně a dohodu přijaly, 
s obcemi byl také uzavřen společný školský 
obvod. V celkovém součtu obce na rekon-
strukci školní jídelny a pavilonu přispívají 
33 miliony korun.

Jaký byl klíč pro výpočet podílu?
Výše příspěvku je vypočítaná na stávající 

počty dětí, které školu navštěvují, jinak to 
ani spočítat nelze. Ale stále platí, že Židlo-
chovice podílově doplácejí výrazně více, 
také zajišťují realizace celého projektu od 
studie po kolaudaci a zprovoznění stavby.

První úvahy o navýšení kapacity školy 
se objevily už v roce 2016. Jaký byl další 
vývoj?

V době, kdy jsme se začali konkrétněji 
zabývat touto problematikou, byly 
dosažitelné dotační zdroje pouze na 
ministerstvu financí, a to na odborné 
pracovny a rekonstrukci školní jídelny. 
Pracovali jsme s úvahou, že dostavbou 
nových odborných učeben se ty stávající 
uvolní pro kmenové třídy a tím se okamžitě 
navýší kapacita školy.

Čas byl neúprosný, už v průběhu debat 
s obcemi se pracovalo na zadání studie. 
Studii zpracovával architekt Ing. Pavel Jura 
a spolupracovali na ní i pedagogové a vede-
ní základní školy, snahou zřizovatele bylo 
respektovat požadavky pedagogů a jejich 
potřeby při výuce přírodovědných před-
mětů. U školní jídelny bylo nutné zejména 
navýšení kapacity. 

K zrychlení jinak velmi zdlouhavého pro-
cesu stavebního řízení pomohlo i vysou-
těžení formou Design Build.

O jakou metodu jde?
Design Build je jiný způsob zadání zakáz-

ky kdy např. prováděcí projektovou doku-
mentaci si připravuje vysoutěžená společ-
nost  v průběhu realizace stavby.

Celý proces od úvahy k realizaci proběhl 
velmi rychle a bez komplikací. Měli jsme i 
velmi dobrou účast při výběrovém řízení na 
zhotovitele stavby. Konkurence sedmi sub-
jektů nás dostala s cenami zhruba na RTSku 
(ceník stavebních prací), což bylo v době, 
kdy se o zakázku soutěžilo, velmi neobvyklé, 
většinou  totiž zakázky byly naceněny o  20 
až 30 procent nad tímto ceníkem. Soutěž 
o zhotovitele vyhrála firma PORR s. r. o. 

Obdivuhodnou práci odvedl stavební 
dozor firmy INVIN s. r. o., Ing. Pavel Úleh-
la, který měl obtížnější situaci v tom, že 
u projektu Design&Build musí dozorová 
firma hlídat řadu věci nad rámec běžných 
staveb.

To jsou externí subjekty, na stavbě se ale 
v rámci svých pracovních náplní podíleli 
i zaměstnanci radnice.

Na úřadě se o přípravu a realizaci stavby 
starala různorodá skupina lidí, ale největší 
podíl na úspěšné realizaci má Jaroslav Goš 
(OIMH), který dohlížel na průběh celé stav-
by. Nákladově je to pro Židlochovice větší 
investice než vlakový terminál, troufám si 
říct, že je to největší realizovaná stavba za 
posledních 500 let (snad kromě zámku).

Jídelna je v provozu a kolují o ní jen 
samé superlativy, jde skutečně o nadstan-
dardně moderní zařízení?

Ano, jídelna je vybavená nejmodernějšími 
technologiemi, které ale zároveň 
odpovídají dnešní době při provozu pro 
1500 strávníků.

Je třeba si uvědomit, že provoz školní 
jídelny se liší oproti jídelně v běžné restau-
raci v tom, že zatížení na přípravu a výdej 
stravy je nárazové. Proto musí mít nasta-
venou kapacitu tak, aby cca v průběhu 
3 hodin byla schopna vyexpedovat 1500 jí-
del. Nestavíme tedy jídelnu pro přípravu 
1500 jídel v průběhu celého dne, ale jídelnu, 
která to musí zvládnout za několik málo 
hodin. Což vede k tomu, že technologické 
vybavení musí být na vysoké úrovni. 

Kapacita jídelny, i když se to někomu 
může zdát, není nadhodnocená, demogra-
fický vývoj jasně říká, že počet žáků bude 
stále stoupat a vzhledem k tomu, že jídelna 
vaří také pro žáky gymnázia a zaměstnan-
ce obou škol, je již v současné době nutné 
dosáhnout počtu cca 1250 jídel.

Kdo je provozovatelem jídelny?
Provozovatelem je Základní škola Židlo-

chovice.

Máme moderní jídelnu s moderním 
gastro zařízením, ovlivní to i skladbu 
jídel?

Hodně se zabýváme myšlenkou, jak 
se posunout ne jen v tom, jak se vaří, ale 
i v tom, co se vaří, vedeme debatu i o sklad-
bě nabídky jídel. Chtěli bychom vstoupit do 
kontaktu s dobrovolnou organizací „Sku-
tečně zdravá škola“, která učí, jak využívat 
lokální suroviny, kde je nakupovat a co 
z nich uvařit, aby jídlo zároveň odpovídalo 
místním a sezónním potravinám.

Budou mít lidé možnost prohlédnout si 
zrekonstruovanou jídelnu a nový pavilon 
přírodních věd?

Pavilon by měl být dokončen už na jaře, 
nicméně slavnostní otevření s prohlídkou 
obou objektů se plánuje až se začátkem 
nového školního roku.

Jak jste zmínil, prognózy naznačují, že 
počet dětí na škole bude i dále narůstat. 

Jste připraveni na další navyšovaní 
kapacity?

V tomto smyslu máme ještě dvě věci, kte-
ré chceme řešit. Jednou z nich je přístavba 
kmenových učeben, ale protože škola ne-
jsou jen třídy, je nutné také řešit zázemí pro 
zaměstnance, šatny a odpočinková místa 
pro žáky. Rozšíření je plánováno v čelní 
části budovy směrem k silnici. 

Také přemýšlíme nad výraznou rekon-
strukcí tělocvičny, která je v nevyhovujícím 
stavu už dnes a navíc kapacitně nedostačuje 
potřebám školy. Ovšem záleží, jak budou 
nastavené zdroje financování, takže toto je 
ještě otázka daleké budoucnosti.

>> pokračování ze strany 1

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa

REFERENT ODBORU DOPRAVY MĚÚ ŽIDLOCHOVICE – PRÁVNÍK / ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ.
Zájemci se mohou hlásit do 14. února 2021 písemně 

na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 677 01 Židlochovice. 
Obálku označte heslem „Výběrové řízení – referent odboru dopravy – právník“.

Bližší informace naleznete na webových stránkách města v sekci Nabídka práce.

oznámení
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K 31. 12. 2020 mělo město Židlochovice 
3 629 obyvatel.

Městský úřad Židlochovice vykonává mat-
riční agendu pro obce Hrušovany u Brna, 
Medlov, Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Voj-
kovice, Žabčice, Židlochovice.

Zemřelo 40 občanů našeho města. Z trva-
lého pobytu se odhlásilo 110 občanů, nao-
pak k trvalému pobytu se do našeho města 
v loňském roce přihlásilo 127 občanů.

Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 
2020 zrušen 9 občanům našeho města. Mís-
tem jejich trvalého pobytu se stalo sídlo 
ohlašovny, což je Židlochovice, Masarykova 
100. Na této adrese je k dnešnímu dni při-
hlášeno 162 občanů.

DĚTI
Nejvíce dětí se narodilo v měsíci březnu a 

srpnu – po 6 dětech.
Při domácím porodu se v loňském roce 

narodily v našem matričním obvodu tři děti 
– v Nosislavi, v Žabčicích a v Židlochovi-
cích.

V loňském roce jsme, vzhledem k náka-
ze covid-19, pořádali jen jedenkrát vítání 
občánků.

SVATBY
V roce 2020 bylo v matričním obvodu 

Židlochovice uzavřeno 55 sňatků. Z toho-
to počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 
24 sňatků, 2 sňatky v kostele Povýšení sv. 
Kříže, 12 sňatků bylo uzavřeno v zámecké 
kapli, 3 sňatky v zámecké obrazárně, 5 sňatků 
v zámecké zahradě, 1sňatek v parku, 4 sňat-
ky v zahradnickém centru Hortis, 2 sňatky 
byly uzavřeny v Hrušovanech u Brna (1 na 
obecním úřadě a 1 na parc. č. 1442), 1 sňatek 
v Medlově čp. 285, 1 sňatek v kostele sv. Vác-
lava v Přísnoticích. Církevních sňatků bylo 
6, z toho 2 sňatky byly uzavřeny v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích, 1 sňa-
tek byl uzavřen Českobratrskou církví evan-
gelickou v zámeckém parku, 1 sňatek byl 
uzavřen v zámecké obrazárně, a to Česko-
bratrskou církví evangelickou, 1 sňatek byl 

uzavřen Československou církví husitskou 
na parc. č. 1442 v k. ú. Hrušovany u Brna 
a 1 sňatek byl uzavřen v kostele sv. Václava 
v Přísnoticích.

I v loňském roce jsme měli zahraniční 
snoubence. Do stavu manželského s český-
mi občany vstoupily dvě občanky Sloven-
ské republiky, dva občané Ukrajiny, jedna 
občanka Číny a jeden občan Kanady.

Nejvíce svateb bývá v červnu a v září. Loni 
bylo kvůli covidu-19 svateb méně, ale i tak 
byly červen (9 svateb) a srpen (11 svateb) 

Zpráva z matriky: Svatby i během korony, dokonce i se zahraničními snoubenci
Lenka Tesařová
matrika

měsíci nejvyhledávanějšími pro svatební 
obřady. Už několik let se i měsíc květen řadí 
mezi oblíbené svatební měsíce (3 svatby).

Porovnání – počet svateb v roce 2019 
a 2020:

2019 – květen 8 svateb, červen 14 svateb, 
srpen 9 svateb, září 11 svateb

2020 – květen 3 svatby, červen 9 svateb, 
srpen 11 svateb, září 7 svateb





Židlochovice v číslech 2020

Policie České republiky Obvodní oddělení Židlochovice žádá občany o spolupráci. 

V posledních dnech došlo v Židlochovicích a v okolních obcích k několika případům krádeží věcí ze zahrad, 
dvorů a garáží domů. 

V případě jakýchkoliv poznatků k této trestné činnosti nebo zjištění pohybu podezřelých osob 
v okolí rodinných domů 

o tomto informujte Obvodní oddělení Policie České republiky Židlochovice 
na telefonním čísle 974 626 760 nebo na bezplatnou linku 158.

oznámení
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 15. ledna 2021
výběr z usnesení

RM rozhodla:
požádat MKČR o zapsání objektu 
Robertovy vily do „Ústředního seznamu 
kulturních památek ČR“.



JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

RM rozhodla:
uzavřít Smlouvu o nájmu sociálního bytu 
č. 8, ul. Komenského 52, na dobu určitou 
od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2022.

RM rozhodla:
o odpuštění nájemného nájemcům 
v prostorách města Židlochovice po dobu 
uzavření jejich provozoven v souvislosti 
s krizovým opatřením vlády. Jedná se 





o odpuštění nájemného za 2 měsíce (do 
konce roku 2020). 

RM byla informována:
o možnosti požádat o dotace na zpracování 
Akčního plánu pro udržitelnou energii a 
klima a na Zpracování místní energetické 
koncepce města a ukládá připravit 
žádosti.



Hovory Z: Zastupitelé

Jak hodnotíte uplynulý rok z pozice 
funkce místostarosty a zastupitele?

I když byl loňský rok ovlivněný pandemií 
covidu-19, práce na rozběhnutých projek-
tech se nezastavily ani výrazně neomezily. 
Dokončili jsme denní stacionář, z čehož 
mám obrovskou radost, proběhlo slavnostní 
otevření Komunitního centra a odstartovali 
jsme práce na velmi důležitém infrastruk-
turním projektu, kterým je rekonstrukce čis-
tírny odpadních vod. 

Jak se Vám pracuje se současným zastu-
pitelstvem?

Jsem rád, že práce v zastupitelstvu je 
naprosto věcná, a pokud vedeme disku-
se o jakémkoli tématu, tak si z něj vždyc-

Mgr. Tomáš Šenkyřík 
místostarosta, zastupitel

ky odnesu nějaký obohacující podnět. Od 
všech zastupitelů cítím snahu najít nejlepší 
cestu, jak věci řešit. Za posledních šest let se 
zrealizovala celá řada projektů, a to by vůbec 
nešlo bez kolegiální a věcné spolupráce.

Právě byla dokončena další část dostavby 
základní školy – největší investice roku 
2021, pavilón odborných učeben a jídelna. 
Jak jste celkově spokojen s výsledkem 
stavby?

S tím, jak nová budova vypadá, jsem velice 
spokojen. Jsou to moderní prostory 21. sto-
letí. A já doufám, že budou inspirovat stu-
denty ke studiu, ke kreativnímu objevování 
nových věcí a k radosti z poznávání. 

 
Poznamenala pandemie koronaviru Váš 

běžný život? 
Pandemie ovlivňuje stále nás všechny. 

Myslím, že pro spoustu lidí je to obrovsky 

Město schválilo nové dotační tituly na podporu spolků a opravy fasád

Šestnáctého prosince 2020 jsme schválili tři dotační tituly pro letošní 
rok. První z nich je určen na podporu zájmových neziskových organi-
zací a další dva na opravy a rekonstrukce fasád. 

Opravy fasád jsme letos poprvé rozdělili do dvou samostatných 
kategorií. Do první kategorie spadají nemovitosti nacházející se mimo 
náměstí Míru a do druhé patří domy stojící pouze na náměstí Míru. 

Všechny informace k vypsaným dotačním titulům naleznete na 
webových stránkách města pod záložkami, Město Židlochovice, Dota-
ce, Dotace města Židlochovice. Pro více informací se můžete také 
obrátit na e-mail: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz nebo na telefonní 
číslo 734 352 330.

Dotace na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovi-
ce 2021 –  Žádosti o příspěvek lze podávat od 15. 2. 2021 do 1. 3. 2021

Dotační program na podporu zájmových činností ve městě Židlochovice 
2021 – Žádosti o dotace ze podávat od 10. 2. 2021 do 27. 2. 2021

Mgr. Tomáš Šenkyřík  
místostarosta

Dům po úpravě fasády financované z dotací / foto: R. Nováková

náročné. Nemožnost práce, setkávání a 
společenského života je pro mnohé tíživá. 
Koronavirus mimo jiné ukazuje, jak je naše 
moderní civilizace zranitelná, a možná právě 
nyní je čas, abychom se zamysleli, co pozi-
tivního si můžeme do našich životů z toho 
všeho, co se kolem nás děje, odnést. 

Jsem otec čtyř dětí, jedno chodí do školy, 
dvě do školky a se čtvrtým je manželka na 
mateřské, takže tohle vše koordinovat s pra-
cí, on-line výukou nejstaršího syna nebo 
se situací, kdy třeba (zatím jen výjimečně) 
nefunguje školka, je pro všechny náročné. 

Když můžeme, chodíme do přírody a čas 
se snažíme s dětmi co nejvíce kreativně napl-
ňovat.
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Vyšetření pacientů antigenním testem
Testy provádí v našem městě od 16. prosince 2020 do odvolání zdravotnická laboratoř JS-lab.
Na antigenní test je potřeba se objednat, a to na tel. čísle: 735 168 885. Vyšetření je plně hrazeno pojišťovnou, a to 1x za 3 dny.

Kdo se může nechat otestovat?
Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice.
Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny (to znamená 4. den po předchozím odběru).
Vyšetření se neprovádí u osob, u kterých neuplynulo více než 90 dní od pozitivního testování PCR testem.
Vyšetření se neprovádí u osob, které jsou právě v karanténě s pozitivním výsledkem PCR testu nebo antigenního testu. 

         (Zdroj: MZČR, https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani)

Jak a kde se provádí antigenní testy?
Antigenní testy se provádí stěrem z nosohltanu. Výtěr provádí zdravotnický pracovník laboratoře JS-lab Židlochovice ve Stodole 
Komunitního centra Židlochovice, ul. Legionářská 950 (z parkoviště Komunitního centra po schodech nahoru do dvora, místo je 
označeno jako „Odběrové místo – antigenní testy“).

Co potřebuji s sebou?
K vyšetření si přineste občanský průkaz a kartičku pojišťovny.

Pro urychlení vyšetření si můžete stáhnout a předvyplnit žádanku (ke stažení na stránkách www.js-lab.cz/covid-19). 

 

Tímto testem zjistíte, zda jste covid-19 již prodělali. Výsledek můžete zkonzultovat se zaměstnancem JS-lab, který vám poradí, zda a 
kdy potřebujete očkování.

Toto vyšetření je hrazeno pacientem. 
Cena: 
 1 třída protilátek 350,– Kč
 2 třídy protilátek 650,– Kč
 3 třídy protilátek 900,– Kč

Kde se můžete nechat testovat na protilátky proti koronaviru?
Odběr krve na zjištění protilátekse provádí každý pracovní den v době 7.00–13.00 hod v laboratoři JS-lab na poliklinice v Židlocho-
vicích, ul. nám. Míru 149. Více na stránkách: www.js-lab.cz.









Test na zjištění protilátek proti koronaviru

O očkování proti covidu-19 přímo v Židlochovicích jednáme 

V uplynulých týdnech jsem byl několikrát 
dotázán na to, jak je možné, že v Těšanech se 
očkuje a u nás zatím nikoliv. 

Už od léta loňského roku jsem z pozice 
náměstka hejtmana JMK opakovaně upo-
zorňoval na to, že bez dostatečného bez-
platného testování bude mít tato republika 
problémy s rychlým šířením covidu-19. 
Na podzim se díky kolegům ze společnosti 
Podané ruce spustilo testování na brněn-
ském výstavišti. Navíc, po dlouhém přesvěd-
čování, před Vánoci vláda rozhodla o tom, 
že jednou týdně bude pro každého občana 
zdarma. V Židlochovicích se podařilo toto 
testování spustit v Komunitním centru díky 

Ing. Jan Vitula
starosta města

spolupráci s paní doktorkou Šťastnou a její 
laboratoří. Také jsme vyčlenili prostory, ve 
kterých může probíhat vyšetření covidových 
pacientů a které jsou pravidelně dezinfiková-
ny a udržovány. 

Je mi však jasné, že jediné řešení této krize 
je v kvalitním a rychlém očkování. Proto jsme 
ihned po rozjezdu registračního systému 
nabídli seniorům pomoc při registraci. Také 
představa, že tito senioři budou muset jezdit 
na aplikaci vakcíny na brněnské výstaviště, 
nám přišla natolik složitá, že jsme začali ve 
spolupráci s místními lékaři usilovat o mož-
nost očkování přímo v Židlochovicích. 

Obrátili jsme se tedy na Jihomoravský 
kraj s dotazem, zda bychom mohli aplikovat 
stejný postup jako ve Zlínském kraji. Zde 
se část vakcín, které nejsou v daném dni 
použity v centrálním očkovacím místě, 

posune právě k obvodním lékařům. Dostali 
jsme velmi neurčitou odpověď s tím, že se 
máme přihlásit do systému. Následně nám 
byl zaslán e-mail, ve kterém však nebyly 
žádné potřebné údaje. Po dalším dotazu jsme 
se dozvěděli, že nám kraj v tomto bohužel 
neumí pomoci. Jaké bylo moje překvapení, 
když jsem se o několik dní později dozvěděl, 
že v Těšanech se přesně tímto způsobem 
očkuje. Kraj podal zavádějící vysvětlení, že 
se jedná o pilotní testování, přestože všichni 
víme, že tomu tak není. Nezbývá tedy než 
doufat, že další postup očkování se bude 
řídit alespoň nějakými pravidly. 

Mohu vás však ujistit, že bez ohledu na 
tyto podivnosti i nadále pracujeme na tom, 
aby v okamžiku, kdy budou k dispozici vak-
cíny, bylo možné očkovat naše občany přímo 
v Židlochovicích.

oznámení
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Městský úřad: Úřední hodiny pro veřejnost už bez omezení, nadále však trvá 
speciální režim pro návštěvu budovy
Návštěvu je nutno si PŘEDEM OBJEDNAT. 
Pro telefonické objednávání na odbor dopravy 
volejte mimo úřední hodiny.
Klienti budou obslouženi a jejich žádost 
bude vyřízena pouze po předchozí telefonic-
ké či e-mailové domluvě s určeným pracov-
níkem daného odboru. 

Klienti jsou povinni dostavit se, v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni ochrannými 
pomůckami (rouška, rukavice). Klienty si budou vyřizující osoby osobně vyzvedávat před budo-
vou úřadu.
Úřední hodiny pro veřejnost (pouze po objednání):
Pondělí: 8:00–17:00 hod
Středa:  8:00–17:00 hod

Přijímání a vyřízení akutních žádostí – podatelna:
547 428 746  – bronislava.srncova@zidlochovice.cz        
                  – helena.nejezchlebova@zidlochovice.cz

Občanské průkazy a cestovní doklady:
547 428 743 – eva.valkova@zidlochovice.cz
547 428 742 – ivana.ginova@zidlochovice.cz

Matrika:
547 428 744 – lenka.tesarova@zidlochovice.cz

Řidičské průkazy (volejte mimo úřední hodiny):
547 428 731 – ivana.palaskova@zidlochovice.cz        
                      – leona.valova@zidlochovice.cz

Evidence vozidel (volejte mimo úřední hodiny):
547 428 735 – jarmila.smutna@zidlochovice.cz
                      – radoslava.sordylova@zidlochovice.cz
547 428 737 – zdenek.cetl@zidlochovice.cz

Odbor dopravy:
547 428 724 – dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz
547 428 732 – radek.sotnar@zidlochovice.cz

Správní činnosti v dopravě:
547 428 790 – tatana.luksova@zidlochovice.cz

Odbor sociální:
547 427 331 – iva.tycova@zidlochovice.cz
547 427 332 – hana.zajicova@zidlochovice.cz
547 427 334 – dagmar.spunarova@zidlochovice.cz

Odbor životního prostředí a stavební úřad:
547 428 760 – milan.komenda@zidlochovice.cz

Odbor obecní živnostenský úřad:
547 428 780 – simona.sebkova@zidlochovice.cz

Odbor vnitřní správy:
547 428 740 – karolina.stankova@zidlochovice.cz
547 428 745 – jana.krispinova@zidlochovice.cz

Odbor finanční:
547 426 031 – radmila.kafkova@zidlochovice.cz

Odbor investic a místního hospodářství:
547 426 044 – katerina.cmarkova@zidlochovice.cz

Město Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa

VEDOUCÍ ODBORU INVESTIC A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE.
Zájemci se mohou hlásit do 28. února 2021 písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, nebo přihlášku se všemi 

požadovanými náležitostmi a přílohami předat na podatelnu Městského úřadu Židlochovice. 
Obálku označte heslem „Výběrové řízení na funkci vedoucí OIMH MěÚ Židlochovice – neotevírat“.

Bližší informace naleznete na webových stránkách města v sekci Nabídka práce.

Z činnosti městské policie v roce 2020

V roce 2020 strážníci vedle kontrol 
dodržování krizových opatření vyhlášených 
vládou v souvislosti s výskytem koronaviru a 
pomoci krizovému štábu s distribucí roušek 
a respirátorů lékařům a učitelům, řešili celou 
škálu dalších situací.

Z kamerového systému předali 25 kame-
rových záznamů Policii ČR k dalšímu šetře-
ní, odchytili 26 psů a také šest koček. Koč-
ky byly ve spolupráci s veterinární ordinací 

Milan Šebek
Městská policie Židlochovice

vykastrovány a předány náhradním majite-
lům. Někteří občané mimořádná opatření 
v nouzovém stavu řešili alkoholem a pro 
šest z nich popíjení skončilo na záchytce. 
Pro další občany, kteří potřebovali ošetřit 
a následně převézt do nemocnice, strážníci 
přivolali RZS – např. pro muže, který spadl 
do rybníka a byl silně podchlazený, nebo pro 
seniorky, které upadly, pro mladíka, který 
spolykal prášky, a pro ženu s psychickými 
problémy. 

Strážníci museli také použít donucova-
cí prostředky při pronásledování pachate-
le trestného činu a přestupku a také ke své 

obraně při napadení agresivním mužem. 
Na služebně MP také skončila řada před-

mětů nalezených jak samotnými strážníky, 
tak občany. Pro zajímavost to bylo v letoš-
ním roce sedm svazků klíčů, devět mobil-
ních telefonů, tři kola a dvě peněženky.

Další častou agendou strážníků je řešení 
sporů mezi občany, a to zejména v oblas-
ti rušení nočního klidu, různé sousedské 
naschvály, ale i spory mezi návštěvníky 
a hosty restauračních zařízení. Tyto spory 
většinou končí u správního řízení na MěÚ 
v Židlochovicích.

oznámení
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Suchá a mírná zima nás v polovině ledna 
překvapila první větší nadílkou sněhu. Bílá 
peřina přinesla radost dětem, méně radosti 
však měl Vladimír Hanek, pracovník odbo-
ru investic a místního hospodářství zodpo-
vědný za logistiku odklízení sněhu. Často 
čelí narážkám o neschopnosti města zabez-
pečit bezpečnou schůdnost chodníků. 

Postup odklízení sněhu se řídí přesným 
rozvrhem, který určuje pořadí ulic, jak jdou 
při úklidu po sobě, a my se ptáme:

Jakými preferencemi se řídí stanovené 
pořadí ulic?

Pořadí důležitosti je určeno „Nařízením 
města Židlochovice č. 8/2020“, schválené 
radou města a je rozděleno do tří kategorií 
dle významu jednotlivých komunikací.

pořadí důležitosti – pěší komunikace 
(chodníky, stezky, schodiště apod.) šir-
šího významu, např. chodníky v měst-
ském centru zástavby, zastávky veřej-
ných dopravních prostředků, přístupy 
k těmto zastávkám a další pěší komuni-
kace důležité jako přechody pro chodce 
a chodníky vedoucí k občanské vyba-
venosti.
pořadí důležitosti – spojovací a pří-
stupové pěší komunikace, které slouží 
převážně obyvatelům přilehlých nemo-
vitostí – Sídliště Družba a komunikace 
ve svahu.
pořadí důležitosti – spojovací a pří-
stupové pěší komunikace, které slouží 
převážně obyvatelům přilehlých nemo-
vitostí – méně frekventované pěší 
komunikace v obytných a ostatních 
okrajových částech města na rovině.

V kolik hodin ráno úklid začíná, kdo čas 
výjezdu určí a čím se čas výjezdu řídí?

Doba zjištění závady ve schůdnosti komu-
nikací do doby výjezdu prvních mecha-
nizmů ke zmírnění této závady nesmí být 
v období od 15. listopadu do 31. března del-
ší než 60 minut, při nočním spadu sněhu je 
prohrnování zahájeno v 4:30 hod.

Pokud vznikne zimní povětrnostní situ-
ace mimo období od 15. listopadu do 

I.

II.

III.

31. března, zmírňují se závady ve schůd-
nosti komunikací bez zbytečných odkladů 
přiměřeně vzniklé situaci. Vlastními výko-
ny musí být zajištěna schůdnost komunika-
cí v dále uvedených lhůtách počítaných od 
výjezdu mechanizmů.

Na komunikacích zařazených do:
pořadí důležitosti do 4 hodin
pořadí důležitosti do 12 hodin
pořadí důležitosti po ošetření 

 komunikací I. a II. pořadí, 
 nejpozději však do 48 hodin

Během pracovní doby se o čas výjezdu 
starám já osobně. Mimo pracovní dobu, což 
jsou zpravidla noční hodiny a víkendy, je 
tato zodpovědnost na Městské policii, která 
je v terénu 24 hodin. V průběhu provádění 
údržby pak reagujeme i na podněty obča-
nů a snažíme se koordinovat pohyb údržby 
dle aktuální potřeby. Samozřejmě vše závisí 
i na prognóze vývoje počasí.

Jsou i místa, kde úklid neprobíhá. Proč?
I v našem městě jsou komunikace a chod-

níky, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí. Jedná se 
zejména o mlatové cesty, (které odmetáním 

I.
II.
III.

redakce Zpravodaje

dost trpí), cyklostezku na nábřeží a dále 
pak chodníky na Žižkově, kdy je schůdnost 
zajištěna alespoň na jedné straně ulice.

Kdo samotný úklid provádí?
O zimní údržbu se v našem městě stara-

jí dvě firmy, které se účastnily výběrového 
řízení a přihlásily se samostatně na jednot-
livé části údržby. 

O chodníky se stará společnost SYNPRO, 
s. r. o. se sídlem v Dolních Bojanovicích. 
Komunikace má pak na starosti místní fir-
ma ZEDNICTVÍ Švaříček.

Při sněhových kalamitách se postup liší?
Sněhové kalamity (alespoň ty velké, které 

můžeme občas sledovat v televizi) se naše-
mu městu prozatím vyhýbají. Postup při 
odklízení je takový, že prioritně se snažíme 
udržet schůdné komunikace I. a II. třídy, 
které jsou pro chod města nejdůležitější. 
Nasmlouvané společnosti posilujeme i ona-
ši techniku a naše pracovníky tak, aby se vše 
zvládlo odklidit v co nejkratším čase.

Při sněhové kalamitě je velkou pomocí 
i úklid samotných občanů a provozovatelů 
služeb v našem městě, za což jim patří velký 
dík.

Sídliště pod prvním sběhem / foto: P. Vrba

oznámení

A kdy odklidíte sníh u nás v ulici?

Čím se řídí postup odklízení sněhu, kdo ho zajišťuje a proč právě u vás v ulici leží sníh déle než jinde.

Přerušení dodávky elektrické energie
Společnost EG. D., a. s., oznamuje přerušení dodávky elektrické energie 

v úterý 9. února od 7:30 do 14:30 hodin. 
Vypnutá oblast: Nádražní č. p. 135, 160, 317 a Tyršova 161.
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Jste autorem studie celého komplexu pří-
stavby základní školy. Jaké bylo první zadá-
ní od města? 

První zadání jsme dostali v roce 2017, 
kdy se na základě předpokladu vysokého 
nárůstu žáků v příštích letech začalo vedení 
města Židlochovice zabývat koncepcí roz-
voje základní školy. Konkrétní zadání tehdy 
znělo: přístavba pavilonu přírodních věd, 
devět kmenových učeben, navýšení kapaci-
ty jídelny a s tím spojené navýšení kapacity 
tělocvičny.

Jednotlivé části stavebního programu však 
není možné řešit odděleně, již od počátku 
je třeba hledat celkovou koncepci a logické 
sestavení jednotlivých provozů v prostoru 
i čase. V prvním kroku jsme proto navrh-
li celkovou koncepci rozvoje areálu, kde je 
pavilon přírodních věd a rekonstrukce jídel-
ny první etapou tohoto celkového záměru.

S jakým ohlasem se studie setkala u vede-
ní města? 

Ohlas u vedení města byl, myslím, vel-
mi pozitivní. Zde nutno zmínit, že cílem 
koncepční studie bylo nejen uspokojit nové 
nároky na provoz školy, tedy „tabulkově“ 
zvýšit kapacitu dostavbou x metrů čtvereč-
ních nových učeben, ale současně jsme chtěli 
škole přinést návrhem i novou kvalitu vnitř-
ního prostoru.

Realizovaná přístavba pavilonu přírodních 
věd je tak celá řešena bezbariérově na úrov-
ni zahrady, s přímým propojením učeben 
s exteriérem. Původní kotelna byla přesta-
věna na novou jídelnu s široce prosklenou 
stěnou směrem k zámku. Hlavní jídelna byla 
doplněna symbolickým „kukátkem“ – kru-
hovým oknem do zámecké zahrady. Zejmé-
na je ale potřeba zmínit teprve plánovanou 
přístavbu kmenových učeben, která původní 
chodbové dispozici přináší centrální kry-
tou vnitřní dvoranu, převýšenou přes více 
podlaží – symbolickou akademickou půdu, 
i když „jen“ na základní škole.

Objevily se nějaké zásadní požadavky na 
změny studie?

Podněty na zásadní úpravy na žádné stra-
ně nebyly. Návrh se ale různě vyvíjel, např. 
i podle drobných zadání školy na vnitřní 
provoz nových tříd, současně se také navy-
šovaly požadavky na velikost přístavby tělo-
cvičny, která se oproti původnímu záměru 
zvětšovala zhruba na dvojnásobek.

Má stavba jídelny svoje zvláštní 
specifika?

Židlochovická jídelna měla hned několik 
specifických aspektů. Tím prvním bylo, že 

jde o rekonstrukci, což je vždycky velmi spe-
cifická záležitost – při návrhu je třeba do jisté 
míry respektovat původní stavbu.

Druhým specifikem je samotná technolo-
gie gastro provozu. Dnes už je to tak složi-
tá problematika, že ji nedělá architekt, ale 
specializované firmy, v případě školní jídel-
ny v Židlochovicích společnost GASTRO-
FORM.

Třetím specifikem bylo řešení otázky, a 
v tom byl náš přínos do celé akce, jak jídelnu 
alespoň trochu přiblížit zámeckému parku, 
protože původní objekt byl od zahrady úplně 
odkloněn. 

Abychom tohoto nově získaného pohledu 
využili, navrhli jsme do zadní stěny jídelny 
kruhové okno, takové kukátko, které jako-
by formou dalekohledu přiblíží – zaostří 
– pohled na zámecký park. Je to taková sym-
bolická tečka za výstavbou areálu směrem 
k zámeckému parku, neboť ochranné pásmo 
zámku nepovoluje tímto směrem další pří-
stavbu.

S čím vším musíte pracovat při návrhu 
stavby tohoto charakteru?

Snažili jsme se zejména udržet jednotu 
přístavby pavilonu přírodních věd a původní 
jídelny. Přístavba je tak navržena rovněž pří-

zemní, v rámci návrhu byl sjednocen vnější 
výraz staré i nové stavby do jednoduchého 
celku. Současně jsme i v pavilonu přírodních 
věd použili motiv kruhového okna – v tomto 
případě kruhových střešních světlíků. Kruh 
má nejen v evropské tradici výraznou sym-
boliku, je základním prvkem geometrie, 
fyziky a všeho toho, co se děje nad námi ve 
hvězdách…

Jak hodnotíte snahu města o vytvoření 
tohoto moderního komplexu?

Určitě ne jinak než velmi pozitivně. Inves-
tice do vzdělání je tou nejlepší investicí, byť 
není v prvopočátku citelná a projeví se až za 
několik let. A jak jsem říkal už na několika 
místech, Židlochovice mají v tomto směru 
obrovský „tah na branku“, jako město zaží-
vají v posledních letech obrovský rozvoj a 
já držím pěsti, aby se vedení města podařilo 
toto tempo udržet i v letech následujících. 

redakce Zpravodaje

Kukátko ve stěně jídelny jako symbolická tečka za dostavbou školního areálu
Hovoříme s Ing. arch. Pavlem Jurou, autorem studie dostavby základní školy.

Ing. arch. Pavel Jura  |  JURA ET 
CONSORTES

Telefon: +420 777 877 001  
E-mail: pavel.jura@post.cz 
www: www.paveljura.com

Střešní světlíky, opakujcí se motiv kruhového okna v chodbách přístavby / foto: archiv P. Jury



Dovolte, abych vás informoval o zahájení provozu v nové školní 
jídelně, kterou jsme na prahu nového roku 2021 převzali do užívání. 

V moderním gastro provozu, který svým vzhledem připomíná 
spíše restauraci než běžnou školní jídelnu, jsme schopni připravit až 
1.500 obědů pro naše žáky a zaměstnance.

V místě, kde se jídlo vaří, je k dispozici pět konvektomatů, šest 
kotlů, dvě pánve, varné desky a další zařízení nezbytná pro přípra-
vu obědů. Maso, těsto a zelenina se chystají ve vzájemně oddělených 
přípravnách. Pro uchovávání potravin slouží šest lednic, dva chladicí 
a jeden mrazicí box.

Použité nádobí se odkládá i s tácem na pojízdný pás, který zajíždí 
do prostoru myček. Zde dvě pracovnice provedou hrubou očistu od 
zbytků jídla, nádobí roztřídí do košů. Ty pak na jedné straně zajíždí 
do mycího boxu a na druhé straně vyjíždí umyté a suché.

Pro odběr obědů slouží dvě výdejny. Jedna je k dispozici pouze 
naší škole a druhá pro studenty gymnázia.

Výdej obědů pro rodiče žáků školy, kteří onemocní, je vchodem 
pro gymnazisty. Dostanou se tam tak, že z ulice Tyršova projdou pod 
krčkem, který spojuje starou část školní budovy s přístavbou z před-
chozích let, dále se dají doleva, kde jsou vstupní dveře do jídelny.

Objednávkový systém zůstává stejný, od 25. ledna nabízí jídelna 
dvě jídla a výhledově to budou až tři jídla k výběru. 

Cílem je vařit z kvalitních a čerstvých potravin jídla, která odpoví-
dají požadavkům zdravé stravy. Chceme se zařadit do sítě zdravých 
školních jídelen.

Vím, že není možné se zavděčit všem, ale věřím, že výběr ze tří 
jídel je dostatečný na to, aby uspokojil chuťové pohárky velké většiny 
strávníků.

Děkuji všem, kdo se o výstavbu nové kuchyně zasloužili, a rodi-
čům, zaměstnancům a žákům děkuji za jejich trpělivost s omezením 
provozu školního stravování. 

A našim osmi kuchařkám přeji spokojené strávníky.
Židlochovice dostaly špičkový gastro provoz a městu Židlochovice 

patří velké poděkování, že do tak velké investiční akce šlo.

Dostali jsme špičkový gastro provoz

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel základní školy

Vnímáme tuto změnu velmi pozitivně, vše nové, čisté. Ve sta-
ré jídelně bylo hodně prostoru a kuchařky se docela naběhaly. 

V nové kuchyni je prostoru dost, ale vše pohromadě. 
Určitě vnímám lepší náladu u kuchařek.

Hana Slanařová, vedoucí školní jídelny

Co děvčatům hodně pomohlo, je myčka na černé nádobí, ve 
staré kuchyni se umývalo vše ručně. Kuchařky si užívají 

multifunkční pánev, která mimo jiné funguje jako tlakový 
hrnec. Uvařené hovězí maso je krásně měkké. 

Pomocné kuchařky mají radost z velkokapacitní myčky, kte-
rá hodně usnadní práci. Po výdeji v sokolovně, kdy jsme měli 
jednu malou myčku, kterou teď používají pouze na podnosy 

a skleničky, je to velká úleva. 

H. Slanařová

Děti i dospělí jsou nadšení, dospělí si užívají krásný výhled do 
naší zahrady a už se těší na obědy na naší krásné terase, až bude 
teplo. Děti, hlavně kluci, si nejvíc užívají pás na podnosy se špina-
vým nádobím :). Bohužel zatím jídelnu mohou používat jen děti 

přípravné třídy a prvního a druhého ročníku. Výdejnu používáme 
na výdej obědů pro děti v distanční výuce a těm se tam také líbí.

H. Slanařová

9Školstvíwww.zidlochovice.cz

Tým kuchařek se školitelem nových zařízení / foto: archiv města

Venkovní terasy nabídnou možnost letního stravování / foto: archiv města 

Jídelna zatím jen pro děti přípravné třídy a 1. a 2. ročníku / foto: archiv města 
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Nová školní jídelna: Učitelé jsou nadšeni a stýská se jim po dětech
NAŠE NOVÁ JÍDELNA

Slovo „OBĚD“ je pro každého učitele slovo kouzelné. Na oběd je 
vždycky čas. Na oběd se těšíme, i rozdělanou práci odložíme. Jakmile 
kolegové zavelí, bez okolků vyrazíme do naší nové jídelny. Tím spíše, 
že tato, námi dlouho vyhlížená polední oáza s podlahou v námořnic-
ké modři, připomíná parník či trajekt, který nás na pár chvil vyveze 
někam daleko. Daleko od starostí, práce, úkolů či projektů. 

Sedím-li u kruhového okna, připadám si opravdu jako na moři. 
Polévkovou lžící si pádluji mezi nudlemi a zeleninou, šťáva z kompotu 
šplouchá na okraje misky. Filet z ryby je důkazem, že toto moře oplývá 
hojností a sítě jsou proto vždy plné. Mezi pasažéry se míhá náš kapitán 
i se svým důstojnickým sborem. Jen plavčíků a kadetů je zde momen-
tálně nějak poskrovnu. Ona ta distanční výuka nám je odvelela kamsi 
do vnitrozemí. Snad se s nimi brzy shledáme.

Ať tedy ten náš koráb pluje i nadále poklidnými vodami všech moří 
světa a pokrmy exotické i tradiční ať zdobí naše talíře. Ať ruce kucha-
řek připravují tato jídla s něhou a péčí. Vždyť spolu na jedné lodi plu-
jeme a stejnou posádku tvoříme.

Přeji vám dobrou chuť a ať nás neopouští dobrá nálada.
Mgr. Adam Prášilík, učitel

ŠKOLA MÁ NOVOU JÍDELNU
Igelitová plachta visící naproti vchodu do židlochovické základ-

ní školy. Hluk techniky, pach stavebních hmot. Obrázek, který děti, 
jejich rodiče i učitelé a další zaměstnanci vídali po dlouhé týdny loň-
ského podzimu, je pryč. Skončila stavba nového zahradního pavilonu. 
A v něm kromě odborných učeben získala škola i nové prostory pro 
strávníky. Jídelnu.

Kdo si pamatuje starou školní jídelnu, nemusel by dlouho přemýš-
let, jakou z těch dvou si pro své každodenní obědvání vybrat. V té staré 
někdy na děti skloněné nad gulášem nebo čevapčiči táhlo. Hlavně v zi-

mě člověk opravdově ocenil, že podávané jídlo je skutečně teplé. 
To vše je minulostí. Nová školní kuchyně má nové vybavení, tácy 

s použitým nádobím se nevkládají do kovových stojanů, ale z jídelny je 
zpět do kuchyně odváží nekonečný pohybující se pás. Ale hlavní změ-
na spočívá v prostoru. Ve velkorysých síních nového pavilonu se ho 
člověk doslova nadechne. Široké chodby, prosklení celých stěn, kterým 
školní zahrada pocitově vstupuje až na čistou, světlou a neošlapanou 
podlahu. 

Nový pavilon a s ním i nová jídelna jsou krásné. Věřme, že onu 
prostornost, světlo a kontakt místností se zahradou ocení co nejdřív 
i žáci. 

Děti a studenti, vy všichni, kdo teď s učením zápasíte doma u počíta-
čů, těšte se. Škola má pro vás překvapení. Má svoji vůni, chuť a hřeje.

Mgr. Lucie Kučerová, učitelka

Základní škola Židlochovice v číslech

Kukátko do školní zahrady / foto: archiv města 



11Jídelna ve fotografiíchwww.zidlochovice.cz

Stará jídelna v demolici / foto: archiv města Stará jídelna nezvládala nápor strávníků / foto: archiv města

Tmavá úzká chodba k výdejnímu jídelnímu okénku / foto: archiv města Přístupová chodba do jídelny je světlá a prostorná / foto: archiv města

Stará jídelna před rekonstrukcí / foto: archiv města Nová jídelna čeká už jen na nové jídelní stoly a židle / foto: archiv města

Pult pro výdej jídel v provizoriu sokolovny / foto: archiv města Pult pro výdej jídel v nově zrekonstruované školní jídelně / foto: archiv města
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Tato škola mi přirostla k srdci, 
říká dodavatel kompletního gastro povozu jídelny Mgr. Pavel Prostřední

Firma GASTROFORM je na trhu 23 let 
a je specialistou na gastro vybavení, včetně 
zpracování kompletní projektové dokumen-
tace.

Jaká je Vaše role v rámci firmy GAST-
ROFORM? Jste autorem kompletní doku-
mentace projektu? 

My jsme rodinná firma, kterou založil můj 
táta v roce 1996, poté co několik let pracoval 
pro švýcarskou firmu, kde projektoval kuchy-
ně. Předtím pracoval řadu let jako projektant 
pro Potravinoprojekt. Já jsem firmu převzal 
v roce 2013. Ve firmě pracuje stále můj táta, 
sestra a dalších deset lidí. Dokumentaci pro 
provedení stavby a realizační dokumentaci 
vytvářeli tři lidi u nás ve firmě.

Je židlochovická jídelna z těch větších 
projektů, které jste realizovali?

Kuchyně v Židlochovicích patří svým 
rozsahem k větším projektům, na kterých 
jsme pracovali. Naše firma dělá projekty od 
malých kaváren s 25 místy až po velké škol-
ní kuchyně a jídelny, firemní kantýny. Nyní 
máme rozpracovaný projekt s kuchyní pro 
3500 strávníků, dále projekt pro továrnu 
v Rakousku pro 1600 lidí na tři směny, ale 
i kantýnu pro Brněnské vodárny pro stravo-
vání 25 zaměstnanců.

 
V čem spočívá samotný podíl GASTRO-

FORMu na projektu realizace jídelny?
V rámci soutěže jsme obdrželi požadavek 

na návrh kuchyně a souvisejících přípraven 
pro danou kapacitu a se striktně vymezenými 
požadavky na funkce a provedení požadova-
ných výrobků. V takovém případě je nutné 
nastudovat prostor, nastudovat požadavky a 
představy hlavního architekta, dále zohled-
nit požadavky školy, uživatelů a investo-
ra. Při návrhu kuchyně musíme pracovat s 
nespočtem limitujících parametrů, jako jsou 
prostor, dispoziční uspořádání, různé sloupy 
a okna, dále rozpočet atd. Je potřeba toto vše 
zohlednit a vložit do projektu vlastní myš-
lenku provozu kuchyně, technologického 
uspořádání, vymyslet správnou a funkční 
ergonomii provozu, tak aby se pracovní-
kům v kuchyni dobře pracovalo, vše bylo 
na ideálním místě, technologie a plochy na 
sebe plynule navazovaly a samozřejmě, aby 
vše bylo v souladu s hygienickými norma-
mi. Čili samotná příprava takového projektu 
je naprosto zásadní pro další vývoj a reali-
zaci. Je to obrovská zodpovědnost, kterou 
vnímám jako nesmírně zavazující. Jakmile 
máme vytvořený základní technologický 
koncept a myšlenku provozu, vstupuje do 
hry řešení detailů, což je psychicky asi nej-

redakce Zpravodaje

náročnější fáze, protože tato část se de facto 
vyvíjí s projektem a se stavbou jako takovou 
a vy musíte neustále myslet na hromadu sou-
visejících problémů, které je potřeba vyřešit. 
Příkladem může být požární hydrant, kte-
rý se nám nečekavě objevil v prostoru mytí 
nádobí a bylo tak nutné vyřešit řadu kompli-
kací, které to způsobilo vzhledem k celému 
uspořádání prostoru. Zdá se to jako detail, 
ale když spočítám své návštěvy na kontrol-
ních dnech i mimo ně, dojdu k číslu 87. Jen 
samotných kontrolních dnů, na nichž jsem 
byl přítomen, bylo celkem 34. Z průběhu 
stavby mám uloženo 8162 fotografií.

 
Na co všechno musí dokumentace dbát 

při počtu 1500 strávníků? Je nějaký zásad-
ní rozdíl mezi projektem pro 500 a 1500 
strávníků?

V zásadě nevidím rozdíl mezi projektem 
pro 500 a 1500 strávníků. Vždy je potřeba se 
do detailu seznámit s projektem a požadav-
ky na provoz. Pochopit, jak provoz fungoval 
doposud, co vyhovovalo a co nevyhovovalo. 
Vždy musíte pořádně spočítat technologie, 
co se na místě bude vařit a jak. Jsou velké 
rozdíly ve vaření pro děti, pro dospělé, pro 
seniory. Snažíme se navrhovat technologie 
tak, aby personálu maximálně šetřily čas, ne 
proto, aby v kuchyni mohlo pracovat méně 
lidí, ale spíše aby se tito lidé mohli věno-
vat i jiným činnostem – přípravě a velmi 
důležitému úklidu na pracovišti. Výsledek 
je vždy přímo úměrný času, který projektu 
věnujete.

Jak a kdy vstupuje GASTROFORM 
do projektu? Co obsahuje návrh od 
architekta?

Záleží na situaci. Někdy máme zcela vol-
né ruce a jen minimum limitujících faktorů 
– například místo vstupu do budovy a urče-

ná pozice oken. V Židlochovicích se jednalo 
o rekonstrukci čili jsme byli limitováni již 
základním dispozičním uspořádáním, které 
navrhl pan architekt Jura. Do tohoto dispo-
zičního uspořádání jsme navrhli celý tech-
nologický projekt. Nejnáročnější část projek-
tu spočívala ve vytvoření detailní prováděcí 
dokumentace pro stavbu tak, aby profesanti 
věděli, kam nachystat všechny vývody pro 
vodu, elektřinu a odpady, dále podklady 
pro vzduchotechniku a stavební uspořádání 
vnitřního prostoru. Stavba rostla ukrutným 
tempem prakticky před očima. Pracovalo 
se sedm dní v týdnu. Jen v sobotu a v neděli 
bylo pracovníků méně. Naše činnost během 
stavby spočívala v neustálém kontrolování 
dispozic a zaměřování. Já sám jsem trávil čas 
na stavbě často i o víkendech, kdy se v pro-
storu tak neprášilo a měl jsem klid na to se 
soustředit na plány.

 
Dělalo Vám během realizace něco vrásky 

na čele?
Třičtvrtě roku jsem byl v myšlenkách na 

stavbě. V určitých fázích stavby jsem byl 
přítomen každý den fyzicky, nejen v myšlen-
kách. Moc mi nedělá dobře prašné prostředí, 
takže jsem jezdil v klidu zaměřovat a kont-
rolovat míry i o víkendech. Některé techno-
logie vyžadují přesné napojení instalací, ty 
jsem musel neustále kontrolovat a potvrzo-
vat, zda je vše tak, jak má být, a stavba může 
pokračovat. Nesměl jsem udělat jedinou 
chybu, protože předělání by bylo nesmírně 
nákladné a zpozdilo by stavbu.

Pracovní desky jsme zaměřovali na milime-
try a některé měly přes čtyři metry v jednom 
kuse – zde taky muselo vše dopadnout bez 
chyby. V noci se mi běžně zdály o stavbě sny 

Interiér pracovní části kuchyně / foto: GASTROFORM

pokračování na další straně >>



a často mi to nedalo a vstal jsem před čtvr-
tou ranní a šel do práce zkontrolovat výkre-
sy, abych se ujistil, že jsem neudělal chybu a 
na něco nezapomněl. Sám jsem si pak koor-
dinoval dopravu a instalaci na místě. Z celé 
Evropy směřovalo do Židlochovic celkem 
devět kamionů naložených technologiemi a 
nábytkem, vyložení jsem nasměřoval na dva 
dny a plánoval jsem, aby kamiony najížděly 
postupně, abychom byli schopni vše vyložit 
a nastěhovat. Mám radost z toho, že všichni 
dopravci dodrželi harmonogram a vše klap-
lo dokonale. V pondělí třicátého listopadu a 
v úterý prvního prosince jsme pracovali do 
jedenácti do večera, ale pak už se jen tech-
nologie sestavovaly a zapojovaly. Ve středu 
začalo chumelit. Hlavní část kuchyně jsme 
měli sestavenou za deset dnů.

Vždycky říkám, že na stavbě využiju 
maximálně češtinu a ruštinu. Na stavbu 
jsem si dokonce dovezl pracovní stůl, abych 
si měl kam položit výkresy na čistou plochu. 
Ten stůl jsme popsali azbukou s prosbou, ať 
jej místní pracovníci nevyužívají na míchá-
ní omítky a udržují jej v čistotě. Na stavbě 
jsme kromě našich techniků měli i několik 
brigádníků na pomocné práce a úklid a sho-
dou okolností pro nás pracovali dva Angli-
čani, jeden z nich se jmenoval jako postava 
Shakespearova dramatu – Macbeth. 

Kdo byl Vaším největším realizačním 
partnerem, s kým jste nejčastěji jednal?

Na stavbě, jako je tato, pracuje obrov-
ské množství lidí. Na kontrolních dnech se 
schází kolem deseti lidí. Já jsem byl nejčastě-
ji v kontaktu s lidmi ze stavební firmy – pa-
nem Ryšavým a panem Sofkou. Dále pak se 
zástupcem ředitele panem Jančou, hodně 
jsme komunikovali s panem architektem 
Jurou, ale i s celou řadou projektantů. Hlavní 
slovo na stavbě měl pan Goš z města, který 
měl stavbu na starosti. Stavba v Židlochovi-
cích leží na bedrech a zodpovědnosti mini-
málně dvaceti lidí, kteří koordinovali další 
desítky lidí, je to týmová práce a spolupráce, 
která musí fungovat na sto procent. Všich-
ni do toho museli věnovat obrovské úsilí a 
hromadu energie, aby to dopadlo dobře a v 
termínu. 

Pan ředitel školy popisuje jídelnu slo-
vy: „moderní gastroprovoz, který svým 
vzhledem připomíná spíše restauraci než 
běžnou školní jídelnu“. Souhlasíte s tímto 
ohodnocením? 

Rozhodně ano. Cílem bylo vytvořit přá-
telské a hezké prostředí. Kultura stolování 
a stravování je důležitá a jsem rád, že děti 
mají možnost se naobědvat v prosvětlené 
jídelně s výhledem do zahrady. Myslím, že 
málokterá škola se může pochlubit jídelnou 
na venkovních terasách. Byl bych rád, kdyby 
tohle bylo standardem. 

Jsou všechny kuchyňské přístroje, oddě-
lené přípravny a množství lednic a chladi-
cích a mrazicích boxů nutné a ze zákona 
požadované vybavení, nebo jsme si v naší 
školní kuchyni dovolili určitý nadstan-
dard?

V principu jsou všechny tyto technologie a 
oddělené úseky nutné pro přípravu více dru-
hů pokrmů pro 1500 lidí. V kuchyni v Žid-
lochovicích je technologický nadstandard 
v pokročilých technologiích, které umožňují 
vařit velmi zdravě a úsporně v konvekto-
matech a v multifunkčních pánvích. Pokud 
bychom to porovnali s ostatními školními 
jídelnami, tak je to skutečně nadstandard. 
Záleží ovšem na tom, co berete jako měřítko. 
Já jsem měl možnost být i ve školních kuchy-
ních v Rakousku, Německu a kuchyně v Žid-
lochovicích je na stejné úrovni. 

Pan ředitel dále popisuje: „Použité nádo-
bí se odkládá i s tácem na pojízdný pás, 
který zajíždí do prostoru myček. Zde dvě 
pracovnice provedou hrubou očistu od 
zbytků jídla, nádobí roztřídí do košů...“ 
Je toto dnes už úplně standardní vybavení 
jídelen?

Bohužel není, ale mělo by být. Kvalitní 
a spolehlivá myčka je nesmírně důležitá, 
protože mytí stolního nádobí trvá v myčce 
dvě minuty. Dobře umyté a hygienicky čis-
té nádobí patří k určité kultuře a západní 
společnosti. Myčka v židlochovické školní 
kuchyni patří mezi světovou špičku. Myčka 
musí každý den umýt 1500 talířů, 1500 misek 
na polévku, 4500 příborů, 1500 skleniček a 
1500 podnosů, a to během maximálně tří 
hodin. V Židlochovicích je myčka nastavená 
dle německých hygienických norem mytí na 
čas, teplotu a množství mycích prostředků. 
Rodiče se mohou zcela spolehnout, že jejich 
děti obědvají z dokonale čistého nádobí.

Jak jste Vy sám spokojen s průběhem rea-
lizace projektu jídelny a s jeho výsledkem?

Jsem spokojen velmi. Hlavně jsem vel-
mi vděčný, že jsme měli možnost se podílet 
na takhle krásném projektu. Bylo to velmi 
náročné období, částečně i značně zkompli-
kované kvůli epidemii koronaviru. Já jsem 
potřeboval být neustále na stavbě, vše kon-
trolovat a fotit, aby nám nic neuniklo. Větší 
část té stavby mám v hlavě do detailu. Musím 
ale říct, že mi tahle škola už přirostla k srdci 
a jsem velmi rád, že se něco takového poda-
řilo vybudovat. Jsem hlavně rád za děti, kte-
ré sem do školy budou chodit. Nejen, že se 
budou stravovat v krásné jídelně s velkými 
okny do zahrady a jídlo se jim bude připra-
vovat v moderní hygienické kuchyni. Ale i to 
ostatní, ty nové velké učebny se stropními 
okny, velké terasy před jídelnou a učebnami, 
venkovní zahrady a mokřad pro výuku bio-
logie, zahradní altány pro výuku venku… To 
je naprostá fantazie! 

Mám možnost porovnání i s jinými městy 
a musím říct, že Židlochovice jsou v tomto 
naprosto výjimečné. Bohužel až moc často se 
setkávám s přístupem, že investice do škol-
ství v městské části nebo obci není pro míst-
ní samosprávu prioritou. A to je samozřejmě 
velká škoda a zásadní chyba. Děti jsou naše 
budoucnost a je v našem nejvyšším zájmu 
mít nastupující generaci vzdělanou, schop-
nou a sebevědomou. Děti tráví podstatnou 
část života ve škole a je naší povinností 
vytvořit pro ně krásný a inspirativní prostor. 
Myslím si, že velké díky patří vedení města za 
jejich vizi, že chtějí takovéto projekty realizo-
vat a že se jim to podařilo prosadit. Občané 
Židlochovic a hlavně místní děti mají obrov-
ské štěstí. 

13Rozhovorwww.zidlochovice.cz

Plně automatizovaná multifunční (vlevo) a tlaková (vpravo) pánev / foto: GASTROFORM

>> pokračování z předchozí strany 
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Ze školního časopisu DALEKOHLEDím: Školní stravování včera a dnes

Vzpomínáte na ty staré dobré časy, kdy 
jsme ještě chodili pořádně do školy? A kdy 
většina z nás, školou povinných, navštěvova-
la i školní jídelnu? Zřídkakdy si na školním 
obědě člověk vyloženě pochutná, většinou 
se to dá jíst, ale není to žádná sláva, no a 
někdy… někdy se podíváme na talíř a víme, 
že oběd radši oželíme. Není to ale tak strašné, 
jako to bývalo dříve… 

Už za časů našich dědečků, vlastně možná 
pradědečků, byl školní oběd důležitou sou-
částí dne každého žáka. Po válce byli lidé, 
zejména mladá generace, sužováni hladem 
a oběd ve škole byl často jediným pořádným 
jídlem, který si dítě mohlo dovolit. Zpočátku 
to ale nebyla žádná sláva, neboť kromě toho, 
že nebylo moc z čeho vařit, tak se těžce našel 
někdo, kdo by si dal tu práci a z toho mála 
něco ukuchtil. Postupem času se ale situa-
ce ve společnosti zlepšovala, v padesátých 
letech bylo péčí o jídelny pověřeno minister-
stvo školství, které v roce 1953 vydalo první 
vyhlášku o školním stravování a už stanovilo 
za oběd jakýsi poplatek – část peněz (okolo 
2–3 Kčs) platili rodiče, sociálně nejslabším byl 
zajištěn oběd zdarma a část nákladů za obědy 
a platy kuchařek hradily příspěvky národních 
výborů nebo různých jiných organizací. Aby 
školní jídelny mohly fungovat, konaly se růz-
né sbírky nebo placené akce, které výdělkem 
obědy pro děti podpořily. Zavedení jídelen se 
školám vyplatilo, u dětí se zlepšil nejen jejich 
zdravotní stav, ale i chování a prospěch. 

Přestože už školní stravování nějakou 
dobu fungovalo, bylo potřeba nastavit urči-
tá pravidla, aby fungovalo pořádně. V roce 
1963 jsou tedy zveřejněny první výživové 
normy a za účelem zajištění kvalitní stravy 

Eszter Dicko
kvarta

u dětí začíná v okresech a krajích vznikat síť 
metodiků a inspektorů školního stravování, 
kteří se snažili poskytovat odbornou pomoc 
jídelnám ve svém okrese. Stále bylo ale pro-
blémem zajistit dostatečné technické vyba-
vení a poplatky za stravu nestačily na koupi 
kvalitních potravin a dodržení výživových 
požadavků. 

Doba jde ale vpřed a s ní i rozvoj školních 
jídelen, a to jak po stránce technologické, tak 
i v rozšíření receptur, které roku 1989 moh-
lo všech tehdejších více než milion ve škole 
se stravujících dětí okusit v některé z našich 
tehdy jedenácti tisíc jídelen. Po roce 1990 
metodické řízení jídelen postupně zaniká, 
MŠMT se podílí na školním stravování jen 
minimálně a po zániku okresů roku 2003 
odpovědnost za jídelny přebírají školy, ke 
kterým byla většina jídelen připojena. 

A teď jsou české školní jídelny tam, kde 
jsou. Stát část nákladů dotuje, platí kuchař-
ky, zřizovatel školy nebo jídelny platí nákla-
dy na energie a vybavení, no a rodiče tedy 
hradí náklady za potraviny v ceně zhruba 
500,– korun měsíčně za jedno dítě – i když 
se to občas nezdá, tyto poplatky by měly 
být upraveny tak, aby z nich bylo možné 
dosáhnout výživového optima. Placení stra-
vy ovšem neplatí pro děti z chudších rodin, 
které většinou dostanou možnost jíst obědy 
zdarma, toto podporují například programy 
jako Operační program potravinové a mate-
riální pomoci, financovaný z peněz EU, nebo 
další dotační programy čerpající z rozpočtu 
ministerstva školství. 

Sice naše obědy nejsou jak z restaurace, 
ale v tomhle rodiče mají pravdu: „Co by za 
to daly děti v Africe?“ Buďme rádi za naše 
UHO. I když, kromě Afriky a jiných chudých 
zemí, bychom se školními obědy u cizinců 
mohli inspirovat. Ale o tom až příště

Umění ze šuplíku: Samota a strach 

Každý večer překročí mojí duše práh
dva moji důvěrní známí Samota a 
Strach 
Kdo je poslal? Co tu chtějí? 
Jsou tu se mnou každou noc. 
Nepijí a ani nejí, 
I tak mají velkou moc. 

Když nemohu na nohou stát, 
Strach dostane právě hlad, 
Moji mysl přišel žrát. 
Každý kousek mojí duše 
Pěkně pomalinku kouše. 

A když už má dojezeno, 
Šeptá „Pojď sem, moje ženo!“ 
Samotu objímá tiše… 
Všude zima. 
Není skrýše. 
Mrzne tvoje duše, 
tělo Samotě se vládnout chtělo. 

Pak odlétnou. 
Nashle zítra! 
A víš, že se vrátí zase, 
Nemůžeš se schovat v čase. 
Jdou hodovat na tvém mase! 

A ta dvojice létá světem, 
k dospělým a taky k dětem. 
Šílený manželský pár, 
Rád by si s tvou duší hrál. 
A když večer ležíš sám, 
nezabráníš jejich hrám, 
na tvé duši nechaj šrám, 
dají ti důvod k slzám. 

Když je jednou pustíš k sobě, 
Udělaj si pohodlí, 
Asi se tak dohodli. 

Nenechaj tě nikdy být, 
trápením se vždy živit, 
tvoji slabou duši pít, 
sám nikdy nenajdeš klid. 

Do světa stínů po šedém mostě 
kráčejí moji přítulní hosté. 
Manželé posílaj pusu, 
oni přijdou někdy zas, 
zničí tě na tisíc kusů, 
navždy budou někde v nás. 

Mám s nimi důvěrný vztah, 
má duše se mění v prach. 
A tak se na chvíli loučí 
Samota a Strach. 

              
  autor píše pod pseudonymem 

The-broken-lover

Gymnázium v číslech 2020



BEZKONTAKTNÍ VÝPŮJČKY
Po Novém roce knihovna opět vklouzla 

do nejvíce sešněrovaného režimu. Jsme pro-
to rády, že vám přišla vhod služba, kterou 
nabízí nedávno zprovozněný moderní kni-
hovnický systém Tritius. V rámci katalogu 
si prostřednictvím služby „odlož z poličky“ 
vybíráte z aktuální nabídky v knihovně a 
plníte si tak svůj virtuální košík. Po předchá-
zející domluvě s námi vám objednané knihy 
bezkontaktně předáme, a to pouze po zazvo-
nění před vstupem do knihovny. Stejně tak 
si můžete knihy zamluvit telefonicky nebo 
mailem.

REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU
Mezitím zůstáváme my knihovnice v zaje-

tí revize. Naplňujeme totiž zákonnou povin-
nost pro podobně velké knihovny porovnat 
každých pět let skutečný stav knihovních 
jednotek se stavem evidence. A i když nám 
je k ruce počítačová technika, nic se nemě-
ní na tom, že každá kniha z více než 28 tisíc 
kousků nám musí projít pod rukama. A to 
už je, panečku, pěkná rozcvička!

Kromě revize fondu se věnujeme pravi-
delným činnostem – obalování těch knih, 
u nichž původní obaly dosloužily, opravám 
starších, leč stále půjčovaných knih, tzv. šití 
brožovaných či povolených vazeb knih, evi-
denci nových titulů atd.

NOVINKY
A co nového chystáme přímo pro vás, naše 

čtenáře a uživatele? Doufáme, že vás příjem-
ně překvapí zbrusu nové uspořádání počíta-
čových pracovišť. Naši stálí uživatelé určitě 
uvítají jejich přívětivější rozmístění v klid-
nější části půjčovny.

Také se připravujeme na zprovoznění prv-
ní židlochovické knihobudky. Snad se nám ji 
podaří pěkně vyšperkovat a upravit tak, aby 
dobře sloužila svému účelu a byla i pěkným 
pohledným prvkem spodní části náměstí. 
Pokud to aktuální epidemiologické pod-
mínky dovolí, počítáme s jejím slavnostním 

zprovozněním v jarních měsících tohoto 
roku. Budeme vás včas informovat. 

Chystáme pro vás ještě další novinku, 
která by měla rozšířit pestrost půjčovaných 
dokumentů o další rozměr. Ale toto pře-
kvapení si zatím ponecháme pro sebe. Na 

Začátek nového roku v knihovně i před knihovnou
Taky jste se těšili, až si přijdete po svátcích do knihovny vypůjčit něco pěkného? Nebo se divíte, že se za rozsvícenými okny 
Robertovy vily míhají známé postavy knihovnic, ale přes uzamčené dveře vás do knihovny nepustí? Pokud vás zajímá, co 
se v knihovně děje, když se nás drží zuby nehty 5. stupeň PES, je tento článek napsaný právě pro vás.

Iva Zichová
Městská knihovna

jeho zveřejnění v dalším čísle Zpravodaje 
se mohou těšit hlavně rodiny s dětmi. A my 
knihovnice se těšíme zase na vás, až se bude-
me moci shledávat při půjčování v prosto-
rách knihovny nebo při nějakém pěkném 
pořadu. Doufejme, že to bude co nevidět. 

15Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Letošní Tříkrálová sbírka 
proběhla v našem městě prostřednictvím pokladniček umístěných na různých místech. 

Do těchto pokladniček bylo přispěno částkou 18 234 Kč (vloni 103 132 Kč).
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli. 

Do on-line kasičky můžete přispívat i nadále, a to do 30. dubna 2021.

oznámení

Revize, 28 tisíc svazků musí projít pod rukama knihovnic/ foto: I. Zichová

Nové uspořádání počítačových pracovišť přinese větší soukromí / foto: M. Moudrá
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MUDr. Slavomír Šmíd: Ordinace praktického lékaře v době covidové

Co se aktuálně ve Vaší ordinaci nejvíce 
řeší?

Dominující náplní naší práce je již od jara 
2020 problematika spojená s onemocněním 
covid-19. Po úvodních měsících, kdy byl 
nedostatek informací, šířila se panika a bylo 
nutno zorientovat se v situaci a šířit osvětu, 
dnes přece jen dochází k určité racionalizaci 
a věcnějšímu přístupu, zbývá tedy o něco více 
času a prostoru i na další, běžnější a někdy 
i delší dobu odkládané problémy našich 
pacientů. 

Situace v nemocnicích, kdy se odkláda-
jí a ruší operace i plánované hospitalizace, 
nám ovšem práci velmi komplikuje, a tak je 
vytížení praktických lékařů trvale enormní, 
nesrovnatelné s čímkoliv v mé dřívější, více 
než 20leté praxi. K řešení tohoto stavu nepři-
spívá ani nejasná a často se měnící nařízení 
a pokyny, často protichůdné, aktuálně např. 
v souvislosti s plánovaným očkováním.

 
Kolik pacientů v ordinaci i mimo ni den-

ně zabezpečíte?
Standardní počty pacientů kontaktující 

naši ambulanci (ať už osobně, e-mailem, či 
telefonicky) se „před koronou“ pohybovaly 
kolem cca 80 za pracovní den. Od jara 2020 

redakce Zpravodaje tyto počty skokově vzrostly na 120–130 kon-
taktů za den, rekord jsme zaznamenali v týd-
nu kolem 20. prosince, a taky po Novém roce, 
kdy denní počet kontaktů neklesal pod 150, 
maximum bylo 181 kontaktů za den. 

Velké množství času nám ubírá zejmé-
na obrovský nárůst administrativy spoje-
né s vystavováním a vedením pracovních 
neschopností, žádanek na vyšetření PCR, 
vyhodnocováním výsledků, atd. Při počtu 
i více než 70 telefonátů denně jsme tak např. 
nuceni omezit dobu, po kterou jsme na tele-
fonu k dispozici, neboť základem práce léka-
ře je stále osobní kontakt s pacienty.

Mělo by podle Vás očkování proti co- 
vidu-19 probíhat u praktických lékářů?

Zamýšlené očkování populace je, zejména 
pro ohrožené skupiny obyvatel, velkou nadě-
jí. Výstavba očkovacích center bez zajištění 
vakcín a taky personálu, tedy toho základní-
ho, co je k proočkování potřeba, ovšem není 
dle mého názoru krok správným směrem. 

Očkovat pacienty v cizím, pro hůře pohyb-
livé či jinak na okolí závislé pacienty praktic-
ky nedostupném prostředí, bez znalosti jejich 
zdravotního stavu, nemocí, alergií a dalších 
možných rizik může znamenat nemalý risk 
až hazard. 

Jsem proto velmi rád, že sílí hlasy volající 
po očkování v ordinacích praktických léka-
řů, kteří jediní znají pacienta komplexně a 

můžou tedy mnohé z výše uvedeného úspěš-
ně eliminovat. Vzhledem k absenci vakcín je 
však tato otázka nyní spíše hypotetická, před-
poklad realizace bych viděl odhadem nejdří-
ve někdy v měsících březnu až dubnu. 

Jaká je letos situace s chřipkovými one-
mocněními? Byl u pacientů zájem o očko-
vání?

Z údajů Krajské hygienické stanice, které 
mají lékaři každý týden k dispozici, vyplývá, 
že pouze malé procento stávajících respirač-
ních onemocnění je způsobené koronavirem. 
Jako v předchozích letech dominují převážně 
jiné skupiny virů – adenoviry, rhinoviry… 
Zajímavé je, že doposud nebyl v ČR ve vět-
ším množství zaznamenán výskyt viru chřip-
ky, jejíž každoroční první větší výskyt bývá 
již před Vánocemi. 

Opět musím zmínit očkování, které tady 
hraje významnou roli, a bohužel, na rozdíl 
např. od Německa (kde se nechává očkovat 
až cca 70 % seniorské populace), je u nás pro-
cento očkovaných každoročně velmi nízké 
(cca pouze 7 %). Ani letos se toto procento 
významněji nezvýšilo. Přitom právě proti 
chřipce a jejím komplikacím, stejně jako pro-
ti koronaviru, může být očkování základním 
pilířem imunity, zejména u rizikových sku-
pin osob.

www.mudrsmid.cz 

Očkovací látky dostupné v současné době (Pfizer/BioNTech a Moderna) bohužel nejsou z logistických důvodů vhodné pro očkování 
osob v domácím prostředí. V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví 
ve shodě se Sdružením praktických lékařů a krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování těchto osob v době, kdy budou 
k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení 
(AstraZeneca/Johnson&Johnson). 
Očkování tak bude probíhat prostřednictvím praktických lékařů podle individuálního stavu pacienta. Lékař se s pacientem dohodne 
na nejvhodnějším způsobu očkování.
 
Pokud se tedy osoba ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit do očkovacího místa, je pravděpodobné, že z logistických 
důvodů u ní nebude možné provést očkování vakcínami Pfizer/BioNTech či Moderna. Osoba by měla kontaktovat praktického lékaře a 
domluvit se s ním na postupu, který pro ni bude nejvhodnější.

Informace Ministerstva zdravotnictví k očkování imobilních pacientů 
k 26. 1. 2021

Mateřská škola Židlochovice v číslech 2020
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Za ptactvem v Židlochovicích: 
Žluna zelená a žluna šedá – dva šplhavci, kteří se živí na zemi

Oba druhy žlun, jak žluna zelená, tak i žlu-
na šedá, patří mezi stálé druhy naší avifau-
ny, rozšířené téměř po celém území České 
republiky. Životní prostředí obou těchto dru-
hů představují především listnaté a smíšené 
lesy v nížinách a pahorkatinách, žluna zelená 
preferuje otevřené prostředí s roztroušený-
mi lesíky, sady či zahradami, žluna šedá se 
vyskytuje i v rozsáhlejších lesních porostech, 
které mohou být i jehličnaté, a vystupuje do 
vyšších horských poloh, kde byla pozorována 
až na horní hranici lesa. Areál rozšíření žlu-
ny zelené zahrnuje prakticky celou Evropu 
s výjimkou severních oblastí Norska a sever-
ních území evropské části Ruska, areál rozší-
ření žluny šedé je v Evropě poněkud menší, 
nevyskytuje se na Pyrenejském poloostrově, 
v Itálii, na jihu Řecka, ale ani na britských 
ostrovech či na severu Evropy.

Základním zbarvením obou druhů je zele-
ná barva. Hlavním rozlišovacím znakem 
je zbarvení hlavy. Žluna zelená má u obou 
pohlaví celé temeno hlavy červené, červená 
barva zasahuje téměř po celé svrchní části 
krku. Výrazné je také černě zbarvené oko-
lí oka, pod nímž se nachází výrazný černý 
pruh, který je u samců ve středu červený. 
Žluna šedá má hlavu zbarvenou šedě, u sam-
ců s krátkým červeným temenním pruhem, 
sahajícím maximálně do úrovně oka. Samice 
má celou hlavu šedou. Pod okem se u obou 
pohlaví nachází tenký černý proužek. Hlaso-
vé projevy obou druhů jsou velmi podobné 

MVDr. Pavel Forejtek
Židlochovice

– výrazné a daleko slyšitelné glyglyglygly… 
s postupným zrychlováním je častým zvu-
kem především jarního lesa.

Tok obou druhů začíná v březnu a je 
doprovázený častým „bubnováním“ a hlasi-
tým křikem obou ptáků. Hnízdí zásadně ve 
stromové dutině, kterou si žluny samy vydla-
bou. Hnízdo mohou používat i více roků po 
sobě. Snáší většinou 5–8 vajec, z nichž se po 
17–19 dnech líhnou mláďata. Krmí oba rodi-
če a mláďata z hnízda vylétají kolem 23.–25. 
dne. Potrava mláďat i dospělých ptáků je až 
na výjimky čistě živočišná, tvořená převážně 

různými druhy mravenců, které žluny sbí-
rají především na zemi. Při lovu mravenců 
dokáží vyklovat dlouhé díry do země, obdob-
ně jako jsou schopné stejným způsobem lovit 
mravence i v mraveništích. Na stromech dla-
bou ojediněle, především v místech hnijící či 
trouchnivějící dřevní hmoty.

Oba druhy žlun patří mezi zákonem chrá-
něné druhy ptáků, užitečné především hube-
ním škodlivých druhů mravenců. V okolí 
Židlochovic se vyskytují jak na Výhoně, tak 
také v lužních lesích v okolí Svratky.

Žluna zelená /  foto: P. Trávníček

Vydejte se do přírody: Jednodenní výlet k ledovým vodopádům

Ledový poklad v podobě několikametro-
vých oranžových ledopádů můžete objevit 
v Javorníkách. Přírodní útvar je současně 
také botanickou raritou – led totiž obarvuje 
sněžná řasa.

Od ledna do března, když se střídají mrazy 
s oblevami, se ve skalních puklinách a na pře-
visech, v místě zvaném Propadlý hrad, vytvá-
řejí mohutné ledopády a rampouchy, které 
mohou dosahovat až čtyř metrů. Ještě done-
dávna se místní lidé i geologové domnívali, 
že oranžové tóny způsobuje voda prostupují-
cí puklinami v pískovcích, která s sebou nese 
mikroskopické částečky sloučenin železa. 
Tuto teorii vědci v roce 2008 vyvrátili, zjistili 
totiž, že zbarvení způsobuje mikroskopická 

Ing. Petr Válek
Klub turistů

sněžná řasa žijící ve sněhu a ledu.
Díky řasám, které byly poprvé objeveny 

ve Vysokých Tatrách roku 1947, se vytváří 
zvláštní zabarvení ledu do krvavě červených, 
oranžových, žlutých nebo zelených tónů. Pul-
čínské ledopády se obvykle začínají vytvářet 
počátkem nového roku, během několika týd-
nů svůj objem mnohonásobně zvětší.

Pulčínské ledopády se nacházejí v CHKO 
Beskydy – NPR Pulčín-Hradisko, je to úze-
mí s nejpřísnější ochranou a chodit v něm 
mimo povolené stezky je bohužel zakázáno. 
Svoje neopakovatelné kouzlo ale v zimě mají 
i ledové útvary v Pulčínských skalách, kam 
se vstoupit může. Vzhledem k nutné ochra-
ně přírody v rezervaci jsou přístupné pouze 
od 1. ledna do 31. března. Výchozím místem 
k nim je osada Pulčín, místní část Francovy 
Lhoty a zároveň nejvýše položená obec na 
Vsetínsku. Pulčínské ledopády / foto: P. Válek
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Z historie židlochovických domů: č. p. 86

PRVNÍ ZMÍNKA
Dům č. p. 86 se nachází v historickém jádru Židlochovic, což zna-

mená, že na místě současného objektu mohl nějaký dům stát už ve 
14. století. První zmínku o něm máme však až z roku 1609, kdy jej 
vlastnil Jan Branický z Maršovic. Pravděpodobně se jednalo o jedno-
ho z příslušníků nižší šlechty, kterých tehdy na židlochovickém pan-
ství sídlila celá řada. Dům po něm vlastnil mj. i rytířský rod Smrčků 
z Mnichu, který pocházel z jižních Čech. Pravděpodobně se tedy 
jednalo o jednu z honosnějších staveb. V roce 1619 jej Židlochovice 
koupily za 620 moravských zlatých, aby jej vzápětí prodaly za 1200 
zlatých zpět do soukromých rukou. Blížily se však těžké časy třice-
tileté války. Již v roce 1623 měl podle zápisů dům ohořelou stodolu. 
Zápis z roku 1652 zase uvádí, že byla majiteli Martinu Oderskému 
posunuta první splátka z toho důvodu, že musel vynaložit nemalé 
investice na opravu objektu. Informace jsou i nadále poměrně kusé, 
v roce 1667 byl dům popsán jako velmi sešlý.

DŮM RYCHTÁŘE I KOVÁRNA
V roce 1721 přešel do vlastnictví Gregora Langa, v té době byl již 

podle všeho zcela zruinovaný. Lang jej však znovu vystavěl. Před-
stavoval jednu z nejdůležitějších osob v tehdejších Židlochovicích 
– zastával i funkci rychtáře. Dům nakonec musel prodat kvůli vlek-
lému majetkovému sporu se třetí manželkou a následné finanční tís-
ni. Zemřel roku 1764 v naprosté chudobě. V roce 1763 od něj dům 
koupil zámecký kovář Vavřinec Ascher. Dům po něm vlastnilo ještě 
několik kovářů – je tedy možné, že v něm byla kovářská dílna.

APOTHEKA 
Z plánů z 19. století je patrné, že dům prošel dílčími přestavbami 

a rozšířeními. Stále se však jednalo o poměrně prostorný přízem-
ní domek s dvorním traktem. Od roku 1869 v domě sídlila lékárna. 
Prvním židlochovickým lékárníkem byl PhMr. Karl Blodig ze Svitav. 
Dům měl na sobě nejdřív nápis APOTHEKE a později dvojjazyčné 
APOTHEKE – LÉKÁRNA. 

INICIÁLY EMILA SKÁLY
Původní přízemní stavba byla do dnešní podoby přestavěna v 

roce 1911 (tehdy dům vlastnili manželé Emil a Luisa Skálovi), a to 
podle plánů stavebního rady Ing. Karla Jirusche (žil v letech 1851 až 
1921). Zřejmě se jedná o syna stejnojmenného stavitele a starosty 
Židlochovic z let 1867 až 1886. Přestavba byla provedena v secesním 
stylu a rozhodně ji lze hodnotit pozitivně – dům díky ní představuje 
nepřehlédnutelnou dominantu horní části židlochovického náměs-
tí. Lékárna, která v ní sídlila, se tehdy jmenovala U anděla strážce a 
podle dostupných informací měla vysokou úroveň. Pozorný kolem-
jdoucí si i dnes může všimnout, že v dekorativně pojatém prostoru 
nad oknem v přední části domu se navzájem proplétají písmena E a 
S, což odkazuje právě na lékárníka PhMr. Emila Skálu. Toho v roce 
1929 vystřídal PhMr. Jan Simon, který od něj dům koupil.

Jan Hroudný
Vlastivědný spolek

KULTURNÍ PAMÁTKA
Po 2. světové válce dům přešel do veřejného vlastnictví. Lékárna 

v něm však sídlila i nadále – v roce 1953 do ní jako lékárník nastou-
pil PhMr. Jaromír Klicnar, který ji následně vedl celých 33 let. Od 
května roku 1958 je dům č. 86 památkově chráněn, v roce 1965 byla 
provedena oprava fasády. Lékárna v domě nakonec sídlila až do roku 
1992, kdy byla otevřena nová lékárna v domě č. p. 149 (budova poli-
kliniky). 

Od začátku roku 1995 v domě funguje restaurace (v roce 1994 byl 
pro její potřeby upraven suterén domu), v současné době s názvem 
Pod lékárnou. Kromě ní zde nyní sídlí i geodetická kancelář, papír-
nictví a notářství.

Z období po přestavbě domu v roce 1911 / foto: archiv T. Dratvy

Hlavní prameny:
BURK, Jan. Historie 

židlochovických domů 
a jejich držitelů za léta 

1609–1791.
SMUTNÝ, Jiří. Židlo-

chovické hospody.
Vlastní výzkum usku-
tečněný ve spolupráci 

s Ing. Hanou 
Hanzlíkovou.

Železnice Vídeň–Brno: Další zajímavosti o trati a lokomotivách 

Ve Zpravodaji z prosince 2020 jsem 
psal o stavbě železniční tratě Vídeň–Brno. 
Dovolte, abych na tento článek navázal další-

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

mi informacemi, které se k této industriální 
stavbě váží.

CELODŘEVĚNÁ KONSTRUKCE
Lokomotivy „Austria“ a „Morávia“ byly 

zkonstruovány a vyrobeny firmou Robert 
Stephenson and Company ve Velké Británii 

(další stroje firmy: Trevithickova lokomoti-
va – rok 1804, Lokomotiva Racket – 1829). 
U Austrie a Morávie se jednalo o lokomoti-
vy typu „Mercury“ o dvou nápravách. Vál-
ce byly umístěny pod kouřovou komorou 

pokračování na straně 19 >>

Detail fasády okem umělce 
Vítězslava Rubera>>
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>> pokračování ze strany 18

a byly poháněny zalomenou druhou osou. 
Zvláštností byla celodřevěná konstrukce 
doplněná ocelovým kováním. Ano, rám 
lokomotiv byl tvořen dubovými trámy. Na 
rámu byla umístěna kouřová komora, která 
byla rovněž obložena dřevěnými lamelami. 
Na konci kouřové komory bylo umístěno 
ovládání parostroje. Zde bylo rovněž pra-
coviště strojvedoucího (maschinenfürera) 
i topiče. Protože lokomotiva postrádala 
budku pro obsluhu (tu nahrazovala pouze 
plošina o rozměrech cca 180x120 cm), oba 
pracovníci byli vystaveni všem povětrnost-
ním vlivům, které byly umocněny omeze-
ným pohybem obsluhy. Samostatnou částí 
lokomotivy byl polovagon (tendr) na palivo 
(černé uhlí) a zabudovaná nádrž na vodu. 
S lokomotivou byl spojen pochozím můst-
kem. Součástí tendru byla i ruční brzda.

PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDY
Austria provedla první předváděcí jízdu 

na jediném dokončeném úseku trati z Flo-
ridsdorfu do Doutsch-Wagramu u Vídně. 
Morávia provedla první zkušební jízdu na 
úseku Brno–Rajhrad v listopadu 1838. Loko-
motivu při zkušební jízdě řídil sám vrchní 
inspektor železniční tratě z Břeclavi do Brna 
Karl Ghega. Za jediný den zvládla tři zkušeb-
ní jízdy. Během třetí zkušební jízdy dosáh-
la lokomotiva rychlostního rekordu, když 
projela trať za pouhých 10 min. V přepočtu 
dosáhla lokomotiva s povolenou rychlostí 
30 km/hod. celkové rychlosti 83,3km/hod. 
Po zkušebních jízdách následoval pravidelný 
provoz obou lokomotiv na celé trati.

KONEC LOKOMOTIV AUSTRIA A 
MORÁVIA

Obě lokomotivy však brzo technicky zasta-
raly, nebyly dostatečně výkonné a nestačily 
uspokojit rostoucí nároky na železniční pře-
pravu. Po vážné dopravní nehodě v květnu 
1842 ve francouzském Versailles byl provoz 
dvounápravových lokomotiv, jakými Austria 
a Morávia byly, v celém Rakousku zakázán. 
Austria i Morávia byly v roce 1842 staženy 
z provozu, v roce 1849 byly prodány, a když 
se renovace ukázala být technicky nemožná, 
byly rozebrány.

BRNĚNSKÝ VIADUKT
Zájem Vídeňanů o novou atrakci – jízdu 

vlakem – byl tak veliký, že se společnost roz-
hodla zahájit stavbu i z druhé strany – od 
Brna. Téhož roku zde stavební společenství 
bratří Kleinů připravilo úsek pro zkušební 
jízdu z Rajhradu do Brna. „Před Brnem vzni-
kl pod rukama dělníků 637 metrů dlouhý 
viadukt,“ popisuje Schreier v knize Příběhy 
z dějin našich drah dodnes používanou stav-
bu před brněnským hlavním nádražím. Celé 
dílo s klenutým pětiobloukovým mostem a 
72 oblouky mohutného viaduktu pohltilo 
90 tisíc tun stavebního materiálu, dva mili-

ony cihel a bylo postaveno za neuvěřitelných 
pět měsíců. Opětovně se setkáváme se sta-
vebním mistrovstvím našich předků, které je 
z dnešního pohledu nepochopitelné.

BYTY NA PETROVĚ JAKO HLEDIŠTĚ 
Pravidelný provoz Vídeň–Břeclav–Brno 

byl zahájen 7. července 1839. Slavnostního 
zahájení se zúčastnily čtyři vlaky, které byly 
v půlhodinových intervalech vypravovány 
z Vídně. Byly taženy lokomotivami Bruna, 
Herkules, Gigant a Bucefalus. Lokomoti-
vy táhly celkem 38 vozů, na kterých přije-
lo do Brna 1125 cestujících. Mezi nimi byl 
i zástupce financující banky baron Salomon 
Rothschild (Rothschildova banka obdržela 
od císaře Ferdinanda licenci na výstavbu 
železnice). Po celé délce trati se shromáždily 
tisíce diváků, na mnoha místech vyhrávaly 
kapely a střílelo se z hmoždířů. Brněnské 
nádraží bylo plně obložené hosty, a okolní 
prostory včetně bytů na Petrově byly prona-
jímány pro diváky.

NEHODY NA TRATI 
Bohužel na zpáteční cestě do Vídně došlo 

k prvnímu železničnímu neštěstí při první 
srážce vlaků ve střední Evropě. „Ve stanici 
Vranovice nedobrzdila lokomotiva Gigant 
řízená Angličanem Johnem Williamem 
Whalleym soupravu a najela zezadu do 

odstaveného vlaku taženého lokomotivou 
Herkules, který musel zastavit, aby doplnil 
vodu pro parní kotel. Došlo k těžkému 
poškození dvou posledních vagonů, které 
se roztříštily. Při tom bylo osm cestujících 
těžce a celá řada cestujících lehce zraněna.“ 
Následovala soudní tahanice mezi státními 
orgány a železniční společností, která 
z nehody obvinila anglického strojvůdce. 
Nicméně ten byl po čase zproštěn viny, 
protože prokázal, že dodržoval stanovenou 
rychlost přepravy.

Ale cestující už od vlaků nemohlo nic 
odradit. Ani když měsíc poté silné lijáky pře-
rušily trať u Vojkovic. Během tří týdnů tratí 
projelo přes 29 000 cestujících, kteří uhradili 
celkem přes 43 000 zlatých.

Železniční společnost přijala opatření ply-
noucí z havárie ve Vranovicích v tom smyslu, 
že vlaky až do roku 1844 mohly jezdit pouze 
ve dne. Noční provoz byl zakázán.

Prameny: 
Schreier, Pavel. České železnice – zajíma-

vosti, rarity, památky. 
Schreier, Pavel. Příběhy z dějin našich drah. 

Pražské noviny, 14. července 1839.
Články a pojednání z materiálů Českých 
drah vydaných při příležitosti 150. a 180. 

výročí zahájení provozu na úseku Brno–Raj-
hrad.

Lokomotiva Rocket 1829                                                                                                                                    

Lokomotiva Moravia 1837
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Stoleté hádanky

Ve druhé polovině 19. století vycházel u nás časopis s názvem Mladý čtenář. Časopis urče-
ný pro poučení i zábavu mládeže přinášel v každém ročníku řadu básniček, vzdělávacích 
článků z historie, zeměpisu a přírodovědy, různé povídky s pěknými ilustracemi. V něk-
terých číslech byla poslední stránka věnována různým hádankám, rébusům a křížovkám 
k procvičování mysli a bystření rozumu.

Ze 17. ročníku Mladého čtenáře, který vycházel v roce 1888, jsme vybrali několik ukázek 
na rozluštění pro vás. Věříme, že si s nimi hravě poradíte, stejně jako vaši dávní předchůdci. 
Tak s chutí do toho a hodně zdaru!

1. ARITHMOGRIF
Zaměňte číslice v kruhu příslušnými písmeny:
1, 2, 3, 4 krajinu na Moravě
3, 4, 5, 6, 7 město v Čechách
6, 7, 8, 9, 10 město při Černém moři
9, 10, 11, 12 řeku v Kraňsku (ve Slovinsku)
11, 12, 1 řeku v Uhřicích (na Slovensku)

2. HÁDANKA SKLÁDACÍ
Seřaditi jest sedm slov tak, aby prostřední písmena dala jméno slavného Čecha

1. řeka v Čechách
2. město ve Slezsku
3. město v Čechách
4. řeka v Haliči (východní Polsko)
5. město v Čechách
6. město v Čechách
7. řeka ve Švýcařích

4. ŠARÁDY
a) Ze tří slabik vlastní jméno jsem,
první dvě má skoro každá zem,
zvláště v milé naší vlasti je jich hojně.
Třetí lidstvo blaží, je-li konec vojně.
Celek jméno muže z pověsti ti známé.
Uhodneš-li, chválu tobě vzdáme.

ODPOVĚĎ:

Eduard Vyhlídal
archivář

PREVENTIVNÍ OČNÍ 
VYŠETŘENÍ PRO SENIO-
RY ZDARMA

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima 
přijímáme až 80 % informací z našeho 
okolí. Proto je dobré o oči pečovat a cho-
dit na pravidelné preventivní prohlídky 
k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocně-
ní mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku 
a sociální izolaci.

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa 
Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční 
péči seniorům starším 65 let, kteří nema-
jí možnost pravidelně navštěvovat očního 
lékaře. Součástí služeb medbusu je i bez-
platná doprava k očnímu specialistovi a 
zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn 
u kterékoli z českých zdravotních pojišťo-
ven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní 
číslo 517 076 800.

Koordinátorky medbusu zajistí termín 
vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření 
objednané seniory vyzvedne v blízkosti 
jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři 
i zpět domů zcela zdarma. Specializované 
preventivní vyšetření zraku je plně hra-
zeno z veřejného zdravotního pojištění a 
zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmo-
dernějšími diagnostickými přístroji a kon-
zultaci s lékařem.

Pokud bude při preventivním vyšetření 
zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje 
další léčbu, v rámci projektu medbus bude 
pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři 
a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné 
terapie.

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize 
Brno, která poskytuje špičkovou oční péči 
tisícům pacientů ročně, se projekt medbus 
zaměřuje především na prevenci a včas-
nou léčbu šedého a zeleného zákalu a na 
diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a 
sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční 
onemocnění zůstanou neléčena, mohou 
vést až k úplné ztrátě zraku a tím pádem 
k vyloučení nemocného ze společnosti. 
Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe 
nedokáží postarat, za svoji oční vadu či 
onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani 
nemají tušení, že právě jejich problém je 
možné léčit. 

Cílem projektu medbus je tedy nabíd-
nout seniorům starším 65 let bezplatnou 
oční péči včetně dopravy a současně tak 
zvýšit povědomí seniorů o očních one-
mocněních a možnostech jejich léčby.

Projekt medbus byl spuštěn v říjnu loň-
ského roku a k dnešnímu dni má již desítky 
spokojených klientů, kteří využili nabíze-
ných služeb.

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlou-
ho jste nebyli u očního, neváhejte se obrá-
tit na Nadační fond Josefa Hycla – projekt 
medbus.Řešení:  1. Haná, Náchod, Oděsa, Sáva, Váh

               2. Palacký
               3. 28 poupat, 14 růží
               4. a) Horymír b) Petrolej

3. HÁDANKA POČETNÍ
Vojtíšek napočítal jednou ráno na keři 
růžovém dvakráte tolik poupat jako 
růží. K večeru téhož dne přišel zase do 
zahrady, počítal růže opět a shledal, že 
za den rozvilo se 7 poupat a bylo jich 
právě tolik jako růží. Kolik růží a kolik 
poupat napočítal Vojtíšek ráno? 

b) První čtyři jméno tají, 
jež křesťané všichni znají,
zbytek se v slunečnicích pěstí, 
celek pak ve lampách jesti.

ODPOVĚĎ:
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Rybník v první polovině 60. let 20. století / foto: archiv 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

Nové knihy

Hana Marie Körnerová: Heřmánkové údolí

Krásný a dojemný příběh o ženské síle, odehrávající se 
v poválečném Československu. Hlavní hrdinka Anna dokázala 
najít obyčejné lidské štěstí i v tvrdé době a v ještě tvrdších pod-
mínkách.

pokračování na straně 23>>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
LONSDALE – Všechny vlny 
oceánu, WALDEN – Zakázaná 
píseň, COLGAN – Vánoce s vůní 
čerstvého chleba

Společenské romány
ISHIGURO – Neutěšenci, LESTER 
– Skříň plná Diora, GIAMPIETRO 
– Nikdo neví, že jsi tady, JACHINA 
– Zulejka otevírá oči

Psychologické romány
PARRETT – A v srdci láska, 
FRINDT – Hanina hvězda, 
SVOBODOVÁ – Misionář, BERRY 
– Andílek

Historické romány
QUINN – Lovkyně, GELDOF 
– Zabít není snadné, NIEDL 
– Cesty rytířů, SEPETYS – Mlčící 
fontány

Romány českých a slovenských 
autorů
PONCAROVÁ – Alžběta a Nina, 
FORMÁNEK – Kniha o tichu, 
PROKŠOVÁ – Jejich příběh, 

Detektivní romány a thrillery
NESSER – Osamělí, GOLDING 
– Zlatíčka, MARSONS – Mrtvé 
vzpomínky, KEPLER – Zrcadlový 
muž, HELLER – Řeka

Fantasy a sci-fi romány
McLELLAN – Bohové krve a 
prachu 2: Zloba říše, VAUGHN 
– Skrz prázdnotu, PAOLINI – Spát 
v moři hvězd

Autobiografické příběhy
NOVÁ – Ženy z Bohnic, HAVLÍK 
– Zítra je taky den, ROTHSCHILD 
– Jazzová baronka

Literatura faktu
KNEDLER – Porodní sestra 
z Osvětimi, DELAFLOTTE MEHDE-
VI – Praha–Paříž, do vlastních 
rukou

Komiksy
FERRANDEZ – Cizinec, TOLE-
DO – Herzl: evropský příběhy, 
NOVÁK – Čáslavská

Audioknihy
ŘEZNÍČEK – Dědečkovy pohádky, 
ALEKSIJEVIČ – Doba z druhé 
ruky, JAROŠ – Nahoru na horu

Naučná literatura
PALÁN – Spánek rozumu plodí 
příšery, HOLEČEK – Dotknout 
se hvězd, DAVÍDKOVÁ – Šití jako 
životní styl, NOVOTNÝ – Trůny 
bohů

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
MILER – Hledáme s Krtkem, 
BARTÍKOVÁ – Liška Eliška jde na 
borůvky, Co se děje pod zemí



ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

NÁBYTEK (sedačky, křesla, židle, taburety, ...)

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt o velikosti 3+1/4+1 v Židlochovicích a v okolí.K 
nastěhování 3–6/2021. Bez RK. Tel.: 732 616 790.

Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.

Daruji kočičku, která vám rozjasní vaše všední dny. 
Telefon 720 499 951.
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 KOMPLETNÍ  ÚKLIDY  DOMÁCNOSTÍ

Objednávky a více informací na:  792 466 199

MYTÍ OKEN včetně žaluzií a parapetů 
 - pravidelné i jednorázové

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz

 
 

 
Logistická společnost PST CLC, a.s. 

působící na českém i evropském trhu od roku 1991 
jako spolehlivý dodavatel skladovacích, celních  
a přepravních služeb nejvyšší kvality, hledá pro své 
logistické centrum v POHOŘELICÍCH nové kolegy 
na pozici: 

SKLADNÍK  
     (MZDA AŽ 27 000 KČ ZA MĚSÍC)  
 

Prémie vypláceny měsíčně dle osobního výkonu. Práce 
na hlavní pracovní poměr, ve třísměnném provozu, 
příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené. VÍKENDY A 
SVÁTKY VOLNÉ.  
 

Pracovní pozice v našich skladech jsou vhodné jak pro 
zkušené pracovníky, tak pro absolventy! 
 
Místo výkonu: CTPark Pohořelice, Hala P06, 
Průmyslová 1502, Pohořelice.  
 
V případě zájmu nám napište hr@pst-clc.cz nebo volejte 
na 724 821 959.  
 

V Komunitním bazárku v Židlochovicích

zahájen od 3. 2. 2021 prodej dětského zboží.

CELÝ ÚNOR VEŠKERÉ DĚTSKÉ OBLEČENÍ A OBUV ZA 10,-KČ/KS
Otevírací doba:

KOMUNITNÍ BAZÁREK JE UMÍSTĚN NA ULICI KOMENSKÉHO 38, ŽIDLOCHOVICE.

Kolektiv Komunitního centra 

Pondělí:  10.00 hod. do 16.00 hod. /polední pauza od 11.30 hod. do 12.00 hod.
Středa:    10.00 hod. do 16.00 hod. /polední pauza od 11.30 hod. do 12.00 hod.
Pátek:       9.00 hod. do 11.00 hod.

Odborné učiliště Cvrčovice
Otevírá pro školní rok 2021/2022 učební obory:

Zahradnické práce
Květinářské a aranžérské práce
Údržba veřejné zeleně
Šití oděvů – módní dekoratér
Kuchařské práce
Cukrářské práce
Malířské a natěračscké práce
Provozní služby

Informace na tel.: 519 424 829  |  www.oucvrcovice.cz
Školu je možné navštívit kdykoliv po telefonické domluvě
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5.    S                    
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1. Nejúspěšnější československá tenistka žijící v USA
2. Olympijská vítězka v běžeckém lyžování Kateřina…
4. Bývalý slávistický útočník Stanislav...  
5. Jediný hrající Čech v NBA 
6. Olympijská vítězka ve vodním slalomu 
7. Brankář české reprezentace na EURO 1996  

TAJENKA: Příjmení českého akrobatického lyžaře, který jako první na světě skočil trojité 
salto s pěti vruty. Stalo se tak na ZOH 2002 v Salt Lake City, kde získal zlatou olympijskou 
medaili. 
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.)  

téma – Čeští sportovci 

Nové knihy

KříŽidle Víta Funka: Čeští sportovci

ilustrace: Kateřina Dratvová, 12 let

1.  Nejúspěšnější československá tenistka žijící v USA
2.  Olympijská vítězka v běžeckém lyžování Kateřina…
4.  Bývalý slávistický útočník Stanislav...  
5.  Jediný hrající Čech v NBA
6.  Olympijská vítězka ve vodním slalomu
7.  Brankář české reprezentace na EURO 1996 

TAJENKA: Příjmení českého akrobatického lyžaře, který jako 
první na světě skočil trojité salto s pěti vruty. Stalo se tak 
na ZOH 2002 v Salt Lake City, kde získal zlatou olympijskou 
medaili.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Hepburn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Videomagazíny RKT v únoru

Televizní vysílání infokanálu Židlochovice vysílá denně v časech 
13,00–18,00 a 22,00 hodin Regionální videomagazín. Přijměte pozvá-
ní ke zhlédnutí následujících témat měsíce…

Od 2. února je ve vysílání zařazena reportáž s vedoucí laboratoře 
zdravotního střediska v Židlochovicích RNDr. Jaroslavou Šťastnou 
na téma antigenní testování na covid-19 v našem městě. 

Od prosince 2020, díky podpoře vedení města, odebírají kvalifikova-
né sestry ze zdravotní laboratoře JS lab zájemcům vzorky na antigenní 
testy v prostorách Stodoly nového Komunitního centra v Židlochovi-
cích. Reportáž byla natočena v pátek 29. ledna 2021, těsně před vládou 
plánovaným ukončením antigenních testů pro zájemce zdarma. Anti-
genní testování bylo však na poslední chvíli z důvodu přetrvávající 
špatné prognózy nakažených prodlouženo a také lhůta pro bezplatné 
testování se zájemcům od 1. 2. 2021 zkrátila na pouhé 3 dny. Formou 
otázek a odpovědí se v reportáži dozvíte řadu zajímavostí. 

Lenka Betášová
redaktorka RKT

Aktuálně připravujeme reportáž z největší investiční akce města 
v letošním roce, která je i hlavním tématem tohoto čísla Zpravodaje. 

Určitě vás zajímá, jak je vybavena nová kuchyně s jídelnou a pavilo-
nem přírodních věd na ZŠ Tyršova. Proto si nenechte ujít videorepor-
táž, kterou vás provedou ředitel základní školy Mgr. Vladimír Soukop, 
dodavatel technologie gastro provozu Mgr. Pavel Prostřední, starosta 
Židlochovic Ing. Jan Vitula a starosta Blučiny Mgr. Jan Šenkýř, Ph.D. 

Pokud s námi nemůžete sledovat premiéry videomagazínů v kabe-
lové televizi, najdete je na kanálu Youtube, pod RKT Židlochovice. 
Naše videomagazíny zařazujeme také pravidelně na facebook a webo-
vé stránky města Židlochovice.

Pokud máte zajímavý námět na reportáž, neváhejte kontaktovat 
redakci na e-mail infokanal@zidlochovice.cz nebo na telefonním 
čísle 734 352 343.

Na závěr přeji za redakci RKT divákům ostrý obraz.

Pohádky
Princezna na hrášku a další 
pohádky, BERŠADSKÁ – Jak si 
velká malá holčička upekla kou-
zelný den, BUREŠOVÁ – Květinové 
pohádky

Pohádkové příběhy
PAŘÍZKOVÁ – Stela a 16 huskyů, 
PILÁTOVÁ – Kiko a princezna 
z tundry, OLIVOVÁ – Statečný čáp, 
POSPÍŠILOVÁ – Kouzelný pelíšek

Dobrodružné a historické 
příběhy
GLEITZMAN – Brzy, VÁLKOVÁ 
– Arábie, GRIMM – Čarodějni-
ce Lexa a splašená hůlka, ŠLIK 
– Záhada dračího klíče

Fantasy a sci-fi romány
BRACKEN – Strašlivý příběh Pro-
spera Reddinga, SEBASTIAN – Krá-
lovna plamenů, GREEN – Svět 
démonů, ŠINKOVSKÝ – Průsvitní

Literatura Young adult 
MAAS – Půlměsíční město, CRAIG 
– Dům soli a smutku, BAUER – Lily 
a já

Komiksy
TELGEMEIER – Nervy, KOPL 
– Morgavsa & Morgana: Princezna 
čarodějka

Naučná literatura
HORÁČEK – Zvířecí počítání, 
SEKANINOVÁ – Zvířecí pomoc-
níci, HARAŠTOVÁ – Atlas koček, 
TEXLOVÁ – Dětství slavných od 
Mozarta po Einsteina

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice
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