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Zima odešla a v ulicích za sebou 
zanechala množství písku. Obvykle 
počátkem dubna probíhá blokové čištění, 
letos padl termín na polovinu měsíce. 
Proč tak pozdě?

Důvody jsou dva. První, že firma posky-
tující techniku měla problém s poruchou 
potřebných strojů, termíny, které jsme 
dostali byly vůbec první možné. Druhým 
důvodem je nedostatek našich zaměstnanců, 
kteří musí před nástupem techniky zabezpe-
čit předčištění okrajů vozovky. V potřebném 
období jsme kvůli zdravotním výpadkům 

Jan Vitula: Naděje je to, co dává našemu snažení smysl

mezi zaměstnanci čety neměli potřebné 
počty a pouze strojový úklid by byl nedosta-
čující.

Obyvatele města trápí i množství odpad-
ků ve veřejném prostranství. Tak trochu 
jsme přivykli, že o první jarní úklid se 
postarají spolky v rámci akce Ukliďme 
svět. Vládní omezení však stále nedovolují 
stýkání osob, máme nějakou alternativu?

Klasická forma, kdy se domluví hromad-
ná akce a všichni společně vyrazí do terénu, 
letos stejně jako vloni na jaře neproběhne.  S 
hlavním organizátorem Jednotou Orel jsme 
však cestu našli. Na facebooku už visí infor-
mace, že je možné se do akce zapojit indi-
viduální formou. Pytle na odpad jsou dob-

Milena Moudrá
redaktorka

rovolníkům k dispozici na podatelně  MěÚ 
a také přímo do terénu jsme umístili tři tzv. 
„pytlomaty“, kde si lidé mohou pytel vzít, 
rozhodnouli se k úklidu spontánně  při cestě 
do přírody. Všechno je na dobrovolné akti-
vitě lidí, my jen potřebujeme, aby nám dali 
vědět, kde pytel s odpadky odložili. O odvoz 
se už postaráme.

Jak to mají udělat?
Ti, kteří ovládají mobilní aplikace, nám 

mohou dát vědět prostřednictvím „mapy 
závad“, kde označí místo uložení odpadu a 
pro přesnost lze přiložit i fotografii konkrét-
ního místa. 

Veselé Velikonoce

Zemřel pan Eduard Vyhlídal R. D. Mgr. Paweł Cebula: 
Přání k Velikonocům
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Možné je také zavolat na tel. 604 290 313 
a místo uložení oznámit tímto způsobem. 
Vážíme si každé pomoci.

Od kdy budou pytle k dispozici?
Akci jsme spustili už koncem března. První 

modré vlaštovky (pytle určené na odpad) se 
začaly objevovat téměř okamžitě po vyhlášení, 
což mě velice těší. Musím říci, že počáteční 
slabší informovanost přinesla rozhořčené 
komentáře na facebooku, kdy si lidé všimli 
odloženého odpadu a ostře reagovali na 
špatné chování lidí v přírodě. Je příjemné 
vidět, že čistota prostředí, ve kterém žijeme, 
není všem úplně lhostejná. V tomto případě 
však šlo o odpad čekající na odvoz. Uvidíte-li 
tedy někde u cesty nebo na jiném viditelném 
místě modrý pytel naplněný odpadky,  není 
to vandalismus, ale jde o vítanou aktivitu lidí, 
kteří jsou ochotni se ve volném čase vydat do 
okolí a vysbírat odpadky po někom bez taktu 
k přírodě. 

Proč se obracíme o pomoc na občany, 
není v silách města zabezpečit úklid?

Aktivita Ukliďme Česko původně nevzešla 
z veřejného sektoru , ale z iniciativy občanské 
společnosti. U nás je to Jednota Orel, která už 
řadu let organizuje společné uklízení města 
za vydatné pomoci ostatních spolků, včetně 
židlochovických myslivců i jednotlivců.

My jsme za to velmi rádi, protože i když 
se to nezdá, na úklid prostoru v tak širokém 
měřítku nám speciálně v tomto období 
nezůstává žádná volná lidská kapacita. 

Důvodem je zvýšená potřeba pracovní síly pro 
jarní ořezy a další práce spojené s nástupem 
jara, na které aktuálně ještě nemáme od 
úřadu práce pracovníky. Při počtu stálých 
zaměstnanců technické čety, víc než nezbytně 
nutné práce, schopni zvládnout nejsme.

Velkým problémem jsou břehy řeky 
Svratky. Přilehlé stromy a keře vypadají 
jako nevábná galerie přebytků lidské spo-
lečnosti. Místa jsou těžko přístupná. Co se 
s tím dá dělat?

Toto by v podstatě mělo řešit Povodí, ale 
uznejme, že absolutně není v jejich možnos-
tech se o vyčištění postarat. Jde o naše město, 
které bychom chtěli mít čisté, proto hledáme 
řešení, jak vyčistit i okolí řeky. Pokud si lidé 
troufnou na přístupných místech, budeme 
rádi, ale město je připraveno toto vyřešit 
samo.

Vy sám jste iniciátorem čištění dna řeky. 
V loňském roce se tato sympatická akce 
neuskutečnila. Letos se do řeky vydáte?

Dno řeky jsme postupně v průběhu něko-
lika posledních let prošli v úseku od čističky 
až po vojkovický most. Tímto zásahem se 
podařilo odstranit věci , které tam byly prav-
děpodobně už od 80. let. Soudím, že dno od 
tohoto typu nepořádku bylo poměrně dobře 
vyčištěno a úplně není nutné akci teď opa-
kovat. Šlo o staré zátěže, které jsou pro tento 
okamžik odstraněné. 

Uvidíme, co nám řeka ukáže, až se voda 
vyčistí a opadne na běžnou výšku hladiny. 
Pak bude zřejmé, jestli záplava, která byla na 
podzim, s sebou něco nežádoucího přinesla.

Březnové vydání Zpravodaje a aktuálně 
i toto číslo se zabývá soužitím lidí a koček. 
Jaký je postoj města k problematice toula-
vých koček?

Obecně kočka je nebezpečný predátor, ve 
vztahu k ptákům je jedním z největších.  Pro-
to rozhodně z toulavých a volně pobíhajících 
koček nadšení nejsme. Něco jiného je, jde-li o 
domácího mazlíčka, který si sem tam někam 
odběhne.

Kočka se na rozdíl od psa o sebe většinou  
postará sama, ve smyslu, že si nakonec najde 
někoho, kdo jí poskytne krmení. Vlastně si 
neuvědomuji, že bychom se otázkou toula-
vých koček museli kdy zabývat. Jediný případ 
většího počtu pohromadě jsme vyřešili kas-
trací. Zabránili jsme tím další reprodukci a 
kočky si spokojeně žijí dál.

Ke kastraci koček se tedy přikláníte?
Já osobně bych u koček, které nejsou chov-

né, kastraci doporučoval. Kastrace napomůže 
přibrzdit přirozený instinkt toulání zvířat a 
zbytečný úhyn na silnicích, kterým se článek 
ve Zpravodaji nejvíce zabývá.

Existují různé kastrační programy, kte-
ré jsou dotované veřejnými sbírkami, já ale 
musím říci, že my jsme nikdy na tento pro-
blém nenaráželi, systematická poptávka po 
kastračním programu zatím není, ale určitě 
se tomu nebráníme.

Na závěr bych Vám rád popřál krásné 
Velikonoce s myšlenkou na naději, kterou 
symbolizují. Protože naděje je to, co dává 
našemu snažení smysl.

>> pokračování ze strany 1

Roman Ivičič – fotografie s příběhem | fb Roman Ivičič – Všední fotografie

Tak jsem zase po delší době vyrazil ven. Pod-
le předpovědi tu byla možnost, že při vyjasně-
ní spadne teplota pod nulu, podle některých 
meteogramů tu byla i možnost, že by mohlo 
spadnout pár vloček. Tak jsem se nachystal 
a doufal, že bych mohl najít nějaký ojíněný 
koniklec.

Hned po probuzení bylo jasné, že to nevy-
jde. V noci se zatáhlo a teplota zůstala na nule. 
Skoro kompletně zatažená obloha taky ven 
moc nelákala. Jen uzoučký pásek přímo nad 
východním obzorem dával malou šanci, že by 
slunce na pár minut mohlo vykouknout, a tak 
jsem vyrazil hledat. Jelikož je na koniklece ješ-
tě poměrně brzo, kvete jich jen opravdu málo. 
A ještě k tomu jsem nutně potřeboval, aby byl 
na poměrně specifickém místě – terénní vlna 
s výhledem na východ a rozkvetlý koniklec 
přímo na vrcholu, abych ho mohl fotit přímo 
od země a skryl tak vše rušivé okolo. Naivní 
plán…

Už to vypadalo, že z toho bude jen pěkná 
procházka, když se na mě usmál jeden parádní 
kousek na naprosto ideálním místě. Dokonce 
před ním byl i geniálně volný prostor a cestič-
ka, takže nebyl problém si tam lehnout a nepo-

válet žádné další, to za fotku nestojí. Velikost 
okna v obloze jde na fotce vidět. Osm minut 

dělí fotky, kde slunce už je a už není. A to mně 
stačilo a mohl jsem vyrazit zase domů.
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Hovory Z: Zastupitelé
doc. Mgr. Petr Francán
zastupitel

Jaká témata z pozice zastupi-
tele chcete ve městě podpořit, 
řešit, prosadit?

Když jsem zakládal jako jedi-
ný zastupitel Židlochovic s hrst-
kou spoluobčanů přibližně před 
desíti lety občanský spolek „Za 
zámecké Židlochovice“, říkal 
jsem si, že když se nám poda-
ří zabránit stavbě obrovského 
bytového komplexu, který měl 
stát na místě dnešního parku 
u zámecké zdi, budu mít jako 
zastupitel splněný životní úkol. 
Dnes máme v těch místech 
vzmáhající se park, unikátní 
vodní příkop a nový vstup do 
zámecké obory. Můj životní 
úkol, který jsem si pro Židlo-

chovice předsevzal, je tedy splněn. Od té doby se vztahy a spolupráce 
s vedením města velmi proměnily a musím říci, že se velmi rád podí-
lím na všech nových plánech, jež posouvají Židlochovice do pozice 
tahounů Jihomoravského kraje. Určitě mezi mé největší zájmy patří 
v blízké budoucnosti tvorba vycházkového nábřeží podél naší Svrat-
ky nebo vize originálního archeoparku na Výhoně.

Samozřejmě mne trápí a inspirují i praktické každodenní problé-
my Židlochovic, ale fascinuje mne, že žijeme v malém městě, kde 
jsou všechny procesy mnohem jednodušší, přímější a dá se realizo-
vat spousta věcí, které by v administrativním molochu větších měst 
nikdy neprošly. 

Myslím, že nejlépe je to vidět na rozvoji Židlochovic, který nám 
závidí kdekdo. A kromě rozvoje si udržujeme vysokou, respektive 
stále vzrůstající úroveň kvality občanského života, což je pravidel-
ně zveřejňováno v žebříčcích kvality života správních měst. Z toho 
nemůžete nemít radost.

Co Vám ve městě chybí?
Asi úplně nejvíc mi chybí dořešení stavby areálu administrativní 

budovy navazující na Penny Market a cukrovarskou věž. Byl bych 
opravdu rád, kdyby se podařilo toto smutné dědictví z éry předmi-
nulého zastupitelstva města napravit a najít způsob, jak přimět maji-
tele pana Outulného stavby dokončit.

 Nově vzniklý dopravní uzel našich nádraží by tím dostal skvělé 
sociální zázemí a jeho integrace do Židlochovic by byla na zcela jiné 
úrovni.

Jste spoluzakladatelem Spolku pro povznesení kultury a vzdě-
lanosti. S jakým úmyslem tento spolek vznikl, jaká je Vaše role v 
něm a jak spolek funguje?

Ve spolku jsem předsedou a jeho původní funkce byla poměrně 
pragmaticky zaměřena na podporu studentů židlochovického gym-
názia. Tato aktivita určitě dále přetrvává a postupně míří i ke studen-
tům všech židlochovických škol. Ovšem souběžně s touto podporou 
je dlouhodobým cílem spolku zahájit obecně užší spolupráci všech 
škol působících v našem městě, tedy základní školy, gymnázia, ZUŠ, 
ale i mateřské školy. Rádi bychom je více vtáhli do společenského 
života v našem městě, což se jistě postupně děje i bez našeho spolku, 
ale organizace našeho typu k tomu má mnohé nástroje, které třeba 
oněm školám mohou chybět. Také bychom rádi stejným způsobem 
opět navázali na dlouhodobou spolupráci s naším zámkem, respek-
tive s Lesy ČR, a. s., a co nejvíce jej zpřístupnili veřejnosti, a to tradič-
ním, ale klidně i netradičním způsobem.

Na sklonku roku 2019 a na počátku roku 2020 proběhla již první 
jednání, jenže pak nastoupila stále trvající pandemie, která naši čin-
nost značně utlumila.

Co bylo hlavním tématem na březnovém setkání zastupitelstva? 
Jak probíhalo jednání?

Dvěma hlavními avizovanými body v programu bylo odkoupení 
vyhořelého domečku ve stráni nad farou a schválení aktualizace akč-
ního plánu rozvoje města. Hlavním tématem se ale stala petice obča-
nů žijících v blízkosti vlakového nádraží. Permanentní hluk někte-
rých vlakových souprav jim značně snižuje nebo spíš atakuje životní 
a zdravotní komfort a velmi naléhavě potřebují situaci řešit. Setkání 
tváří v tvář s občany, kteří jsou již více než rok pod stresem normy 
překračujícího hluku, není opravdu jednoduché, ale já jsem musel 
velmi ocenit snahu petentů i vedení města o vzájemnou domluvu a 
hlavně spojení sil pro společnou nápravu stávající situace. 

Jste děkanem JAMU. Jaká je atmosféra na univerzitě? Čím se 
aktuálně zabýváte?

Vedu Divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění a 
stejně jako všechny umělecké vysoké školy jsme i my v poněkud spe-
cifické situaci. Zabýváme se aktuálně především tím, že nemáme jak 
připravit absolventské ročníky do praxe, protože ta se odehrávat na 
půdě univerzit nesmí, třebaže v divadlech zkoušení možné je. Hlavní 
problém ale není v příkazech a zákazech, jimiž nás vláda zásobuje 
mimořádně často. Všechny univerzity chápou, že je nutno podpořit 
vládu respektováním všech, často i nelogických až naivních nařízení. 
Problémem je, že všemi těmi změnami a nepodloženou argumentací 
zcela podkopali naši důvěru, o zpochybňování významu vzdělává-
ní ani nemluvě. Takže nyní, kdy ministerský předseda nepovažuje 
maturitní zkoušku za podstatnou pro budoucí uplatnění studentů a 
samozřejmě neváhá říci, že v Agrofertu, je skutečně těžké nacházet 
motivaci pro alespoň formální respekt k vládním autoritám.

doc. Mgr. Petr Francán / foto: M. Žáček

oznámení

V dubnu proběhne čištění místních komunikací 

Ve dnech 13. až 19. dubna od 7:00 do 15:30 hodin bude probíhat v našem městě strojní čištění vozovek místních 
komunikací. Žádáme vás tímto, abyste v těchto dnech neparkovali své automobily na vozovkách a parkovištích, 

a to v ulicích, kde budou nainstalovány dopravní značky s informací o datu čištění. Děkujeme vám za pochopení.

Termíny čištění jednotlivých ulic:
úterý 13. dubna: Kpt. Rubena, Jiráskova, Janáčkova, Bezručova, Alšova, Lidická, Dvořákova, Žižkova, Brněnská, Nádražní, 

Tyršova 

pondělí 19. dubna: Smetanova, Husova, Palackého, Nerudova, Ulička, Nad Farou, Legionářská, Masarykova, Strejcův sbor, 
Coufalíkovo náměstí, Malinovského, Žerotínovo nábřeží

pátek 16. dubna : Komenského, Meruňková, Sídliště Družba, Zámecká, Cukrovarská, Robertova, Dezortova, Joštova, 
Topolová,  cyklostezka k ČOV, Svratecká a Sportovní
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 12. února 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo s firmou 
Lukáš Adámek, Židlochovice, na 
„Rekonstrukci bytového jádra v bytě č. 
9 v objektu bytového domu nám. Míru 
č. p. 148, Židlochovice“. Celková cena 
činí 238.653,88 Kč bez DPH, s termínem 
dokončení do 30. dubna 2021.

RM schvaluje:
smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření města Židlochovice v roce 
2021 a 2022 s firmou TOP AUDITING, 
s. r. o., Brno, Koliště 13a.

RM jmenuje:
členy komise pro posuzování žádostí 
v rámci programu „Dotační program pro 
poskytnutí a použití finančních prostředků 
na rekonstrukci a opravy fasád domů na 
nám. Míru ve městě Židlochovice“: Ing. 
arch. Pavel Jura, Ing. Jakub Kratochvíl, 
Ing. Karel Král, Václav Suchánek; a 
členy komise pro posuzování žádostí 
v rámci programu „Dotační program pro 







JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

poskytnutí a použití finančních prostředků 
na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí 
ve městě Židlochovice“: Ing. arch. Pavel 
Jura, Jaroslav Goš, Václav Suchánek.

RM 13. března 2021
výběr z usnesení
RM schvaluje:

podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
pro místní rozvoj Podpora obcí s 3001–
10 000 obyvateli, podprogram 117D8220, 
na projekt Rekonstrukce Robertovy vily – 
rozšíření Městské knihovny Židlochovice.

připojení se k mezinárodní kampani „Vlaj-
ka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 
budovu úřadu dne 10. 3. 2021.

RM rozhodla:
poskytnout finanční dar ve výši 5 tis. Kč 
neziskové organizaci Sázíme stromy, z. ú., 
IČ: 02626870, se sídlem Libochovická 
1072/11, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8.

RM 12. března 2021
výběr z usnesení
RM schvaluje: 

Přílohu č. 2 – Stanovení prostor k úscho-
vě nálezů ke Směrnici upravující postup 
při přijímání, evidenci a dalším naklá-









dání s nálezy, s platností a účinností od 
1. 4. 2021. 

návrh na zahájení výběru dodavatele na 
akci „Pořízení nového komunálního stroje 
pro zimní i letní údržbu města Židlocho-
vice“.

návrh na zahájení výběru dodavatele na 
akci „Zimní údržba místních komunika-
cí – vozovek v Židlochovicích na zimní 
období 2021–2024“.

RM rozhodla:
schválit Návrh na zahájení výběru doda-
vatele veřejné zakázky „Vybavení interiéru 
přístavby a ŠJ ZŠ Židlochovice, I. etapa“.

ZM 17. března 2021
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

koupit nemovitost č. p. 294 stojící na 
pozemku p. č. 22, zapsanou na LV č. 100 
pro obec a katastrální území Židlochovice, 
za kupní cenu 250 000,– Kč.

ZM schvaluje:
Akční plán rozvoje města Židlochovice 
2021–2022.
Aktualizaci Návrhové části Strategie roz-
voje města na léta 2015–2020.













27. března  začalo sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. 
Bezpečně a jednoduše se můžete sečíst on-line na webu www.scitani.cz, 

kde je zpřístupněn elektronický sčítací formulář, nebo v mobilní aplikaci. 

Kdo se do 9. dubna nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 
vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Listinné sčítání
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, 

který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. 

Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách 
České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. 

Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. 
Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, 

které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. 

Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 

s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Seznam objektů ve sčítacím obvodu je ke stažení na stránkách města www.zidlochovice.cz.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

oznámení
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Medaile za věrnost pro Zdeňka Neruda, nadstrážmistra Jednotky profesionál-
ních hasičů Židlochovice

Mezi oceněnými byl nstržm. Zdeněk 
Nerud, který slouží na hasičské stanici Žid-
lochovice. Za svých necelých 31 let aktivní 
služby obdržel medaili Za věrnost I. stupně, 
kterou uděluje generální ředitel Hasičského 
záchranného sboru České republiky genpor. 
Ing. Drahoslav Ryba za 30 let příkladné-
ho plnění služebních povinností a vzornou 
reprezentaci sboru.

„Zdeněk Nerud patří mezi strojníky, kte-
ří svojí spolehlivou a bezpečnou jízdou vždy 
v pořádku dorazili do svého cíle. Velmi ochot-
ně, svědomitě a příkladně plní i úkoly v orga-
nizačním řízení, kdy je svým přístupem vzo-
rem mladším kolegům,“ řekl tiskový mluvčí 
HZS Jihomoravského kraje por. Mgr. Jaro-
slav Mikoška.

Medaili I. stupně uděluje generální ředitel 
HZS ČR na návrh krajského ředitele, zpravi-
dla za slavnostních podmínek na Pražském 
hradě. Vzhledem k současné situaci převzal 
Zdeněk Nerud medaili na domácí půdě 
obklopen kolegy z jednotky, na stanici v Žid-
lochovicích. 

 Gratulujeme. 

„Zdeněk Nerud je ztělesněním hasiče profe-
sionála, a to v pravém slova smyslu, s ryzími 
lidskými vlastnostmi, jako jsou skromnost, 
ochota, pracovitost, pečlivost a (pro odlehčení) 
s vytříbeným smyslem pro humor. Odsloužil 
jsem s ním v těch nejtěžších podmínkách řadu 
let a zažil s ním neuvěřitelné věci, a to i na 
samotné hranici života a smrti. Neměnil bych, 
je to kolega, na kterého je opravdu stoprocent-
ní spolehnutí, a šel bych s ním kamkoliv a kdy-
koliv znovu do podobných situací a zásahů, 
protože vím, že by mě tam nikdy nenechal. To 
je pro nás to podstatné, důležité a to, co odlišu-
je hasiče od jiných povolání a skupin. Ale také 
bych s ním moc rád zašel na pivo, až nám to 
situace dovolí. Pokud bych měl vybrat hasiče, 
který si tuto medaili zaslouží a kdo ji dostane, 
tak bych neváhal ani vteřinu a označil Zdeň-
ka. Jsem strašně moc rád, doslova hrdý a pyš-
ný, že ji dostal – zaslouží si ji jako nikdo jiný,“ 
říká o svém kolegovi Ing. Petr Svoboda.

redakce
Zpravodaje

Medaile Za věrnost I. stupně v detailu

nstržm. Zdeněk Nerud s kolegy ze směny A, na které slouží / foto: HZS JMK

Ředitel územního odboru Brno-venkov plk. Stanislav Racek předal v uplynulých dnech medaile Hasičské-
ho záchranného sboru České republiky a Jihomoravského kraje.

Medaile za věrnost se uděluje příslušní-
kům Policie České republiky, Hasičského 
záchranného sboru České republiky a Úřadu 
pro zahraniční styky a informace za příklad-
né plnění služebních povinností ve spojení 
s dobou trvání služebního poměru v délce:

30 let: medaile „Za věrnost“ I. stupně,
20 let: medaile „Za věrnost“ II. stupně,
10 let: medaile „Za věrnost“ III. stupně.







Proč jste si vybral povolání hasiče?
Na ZŠ jsme v rámci exkurze navštívili PS Židlochovice, kde nám tehdy ještě požárníci 

předvedli hasičskou techniku, mohli jsme si zastříkat ze stříkaček, sednout si za volant. To 
se mi tak zalíbilo, že jsem se přihlásil k dobrovolným hasičům v Židlochovicích a dva roky 
po vojně jsem nastoupil k profesionálním hasičům. V neposlední řadě jsem si toto povolání 
vybral hlavně proto, že když se nám podaří někomu pomoci nebo mu zachránit život, mám 
z toho dobrý pocit.

Zauvažoval jste někdy během těch 30 let, že povolání změníte?
I když byla situace někdy těžší, nikdy mě za celých těch 30 let nenapadlo, že bych od hasi-

čů skutečně odešel. Nejen kvůli práci samotné, ale hlavně proto, že jsme na stanici dobrý 
kolektiv.

Jak se Vám daří sladit náročnost povolání s běžným rodinným životem?
Hlavně je důležité nepřenášet si zážitky z práce domů a mít dobré zázemí a pochopení 

v rodině. Povolání je to totiž náročné i časově. Ze začátku bylo těžké si zvyknout na 24hodi-
nové směny a občasnou práci v rámci volna – různé výcviky a školení. Ale postupně se s tím 
člověk sžije.

Nadstrážmistr Zdeněk Nerud, Jednotka profesio-
nálních hasičů Židlochovice
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Ing. Renata Nováková
Městské kulturní středisko

WEBOVÉ STRÁNKY
www.zidlochovice.cz

Hlavní stranu lze rozčlenit do čtyř sekcí:
Nahoře v pojízdné liště se nachází zásadní 

a aktuální informace typu: jak postupovat při 
návštěvě úřadu v době koronaviru, aktuální 
vládní informace, pozvánky na městské kul-
turní akce atd.

Potřebujete vyřídit cestovní pas, občanský 
nebo řidičský průkaz? Čeká vás svatba, 
narození dítěte, řešíte úmrtí blízké osoby? 
Chcete ověřit dokumenty? Potřebné 
informace, formuláře a kontakty najdete níže, 
v sekci Jak si vyřídit, formuláře a Odbory 
městského úřadu.

Nefunguje vám voda, elektřina? K ověření 
okamžitých poruch využijte Aktuality v dol-
ní části webu. V Aktualitách objevíte také 
plánované provozní a organizační informa-
ce typu: poplatky za svoz odpadu a za psa, 
změna úředních hodin, výběrová řízení MěÚ 
Židlochovice, oznámení lékařů o změně ordi-
nační doby, odečty vodoměrů, elektroměrů a 
plynu, bloková čištění, plánované odstávky 
elektřiny a jiné.

Máte zájem dostávat aktuality e-mailem?
K odběru se můžete registrovat zde:

Na konci hlavní strany najdete identifikač-
ní údaje města, úřední hodiny, kontakt na 
podatelnu atd.

Pro vyhledávání dalších informací využijte 
odkazy k navigaci nebo fulltextové vyhledá-
vání v horní části stránky.

www.zidlochovicelidem.cz
Nové webové stránky zaměřené na 

komunitní život ve městě a sociální témata. 
S čím vám může pomoci Pečovatelská služba 
města Židlochovice? Proč navštívit Komunitní 
centrum? Co nabízí Denní stacionář? Které 
prostory v Komunitním centru lze pronajímat 
a za jakých podmínek? Nejen na tyto otázky 
zde naleznete odpovědi.

www.otevrenozidlochovicko.cz
Obsahuje výběr informací tykajících se 

koronaviru s dosahem na náš region. Z posled-
ních příspěvků vybíráme: Jak letos bude pro-
bíhat zápis dětí do 1. třídy? Která ordinace 
je uzavřena z důvodu karantény? Informace 
ministerstva zdravotnictví.

www.zidlochovicko.cz
Cílem stránek je prezentovat region Židlo-

chovicko jako turisticky přitažlivou destinaci. 
Stránky prezentují všechny obce regionu. Pro 
turisty jsou zde připraveny tipy na lákavé pěší 
výlety a cyklovýlety v našem okolí.

www.mk-zidlochovice.cz
Poskytuje čtenářům informace o výpůjč-

ní době knihovny, nabídce knihovnických 
služeb, přehled aktualit a novinek (nové kni-
hy, plánované besedy, výstavy a další). Čte-
náři zde najdou přístup k on-line katalogu a 
svému čtenářskému kontu.

www.merunkobrani.cz
Máte rádi Meruňkobraní? Sledujte tento 

web a nic vám neuteče. Plánovaný program, 
účinkující, co si nenechatujít… To vše a mno-
hem více na meruňkových stránkách.

www.koupalistezidlochovice.cz
V letním období přináší aktuální infor-

mace týkající se zahájení a ukončení sezóny, 
ceník a kontakty. 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook Město Židlochovice 
@zidlochovice

Síť slouží především k informování občanů 
ohledně chodu města prostřednictvím krát-
kých příspěvků. Cílem sítě je nejen občany 
informovat, ale i spojovat a motivovat ke spo-
lečné tvorbě a formování komunitního života 
ve městě. 

Instagram @mesto_zidlochovice
Město využívá tuto sociální síť pro sdílení 

fotek či videí za stejným účelem jako městský 
facebook.

ÚŘEDNÍ DESKA
Dotyková úřední deska je fyzicky umístě-

na před budovou Městského úřadu, Nádraž-
ní 750. Na ploše jsou zveřejňovány právní 
předpisy, rozhodnutí a jiné dokumenty nejen 
správních orgánů. Dokumenty jsou vyvě-
šovány současně v elektronické podobě na 
webových stránkách města.

Obě varianty umožňují 24hodinový pří-
stup k informacím. 

SYSTÉM SMS PRO OBČANY MĚSTA
Chcete dostávat SMS, pokud dojde k havá-

rii vodovodu, přerušení dodávky elektřiny 
nebo jiné nestandardní situaci? 

Pokud jsou odstávky plánované, SMS 
obdržíte v předstihu. 

REGIONÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Televizní vysílání infokanálu Židlochovice, 

Vojkovice a Hrušovany u Brna probíhá 
v nepřetržitém 24hodinovém vysílání 
textové smyčky v délce 60 minut. Smyčka je 
podkreslena rádiem Krokodýl. Každý den ve 
13:00, 18:00 a 22:00 hodin je textová smyčka 
přerušena vysíláním 

Regionálního videomagazínu, který se po 
týdnu mění (v současné době jsou z časových 
důvodů magazíny zařazovány nepravidelně). 

Objevujte zajímavé reportáže a dokumenty 
o významných osobnostech a místech, 
kulturním dění, výstavách a koncertech ve 
městě i okolí. Regionální vysílání můžete 
zhlédnout v kabelové televizi nebo na serveru 
Youtube.com.

Vysílání sledujte zde:

Pro informování občanů využívá město několik různých cest
Zásadní informace je vždy potřeba dostat ke všem občanům. Z tohoto důvodu využívá město jak internetové zdro-
je, tak tradiční kanály jako rozhlas, tištěný zpravodaj, kabelovou televizi, nástěnky, SMS. Přinášíme vám přehled 
informačních zdrojů města.

Tip: Mimo nouzový stav je pořádána 
ve městě Židlochovice řada zajímavých 
akcí pro veřejnost: přednášky, besedy, 
koncerty, výstavy, slavnosti, vinařské 
akce, trhy, divadlo, sportovní akce a 
akce pro děti. Pro seznam všech akcí 
rozklikněte odkaz Akce v pravém hor-
ním rohu.

Tip: Staňte se fanoušky i dalších face-
bookových stránek a nic vám neunikne:
Městská knihovna Židlochovice 
@mkzidlochovice a 
Komunitní centrum Židlochovice

pokračování na další straně>>

Registrujte se prostřednictvím 
mailu renata.novakova@zidlocho-
vice.cz, do textu napište své jméno, 

příjmení, adresu a telefonní číslo, nebo 
telefonicky na lince 604 290 315.



7Informace ze samosprávy / Školství www.zidlochovice.cz

ZPRAVODAJ
Městský Zpravodaj vychází v našem městě 

již od roku 1976. Ve schránkách ho najde-
te jedenáctkrát ročně. Měsíční náklad činí 
1750 ks, současný rozsah se pohybuje od 16 
do 32 stran, od roku 2018 je médium plno-
barevné.

Tištěné noviny vám přináší souhrn infor-
mací ze samosprávy, školství, o životě ve 
městě, o volném čase, inzerci a fotoreportáž. 
K dispozici je vám zpravidla o prvním víken-
du v měsíci.

MĚSTSKÉ NÁSTĚNKY
Vývěsky najdete naproti radnice, u potra-

vin na Žižkově a u Penny Marketu. Pravi-
delně jsou zde zveřejňovány pozvánky na 
židlochovické kulturní a sportovní akce 
(v současné době však převažují informace 
týkající se koronaviru). Akce okolních obcí 
regionu Židlochovicko jsou vyvěšeny na nás-
těnce u vstupu do Informačního centra.

MĚSTSKÝ ROZHLAS
Informuje občany dvakrát denně v čase 

11:00 a 17:30 hodin od pondělí do pátku. 
Výjimkou je, pokud se v tomto čase koná svat-
ba, v takovém případě hlášení probíhá v jinou 
dobu. Hlášení je vyvěšeno na webu města. 
Smuteční hlášení probíhá v 15:30 hodin. 
V případě mimořádného hlášení může dojít 
k hlášení i o víkendu.

Mezi další informační kanály ve městě patří:
www.mszidlochovice.cz
Stránky Mateřské školy Židlochovice

www.zszidlochovice.cz
Stránky Základní školy Židlochovice

www.gymnzidlo.cz
Stránky Gymnázia Židlochovice

>> pokračování z přechozí strany

Zápis do 1. ročníku proběhne bez přítomnosti dětí

Zápis bude probíhat v průběhu měsíce 
dubna. V tomto měsíci je možné poslat 
„Žádost o přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání“ do školy datovou schránkou 
nebo e-mailem s elektronickým podpisem 
na adresu info@zszidlochovice.cz. 

Žádost najdete na webových stránkách 
školy www.zszidlochovice.cz v části 
Administrativa, Formuláře pro stažení. 
K žádosti připojte vyplněný formulář 
„GDPR – přijetí žáka“. 

V případě, že dítě má trvalé bydliště 
v Židlochovicích, bude k docházce 
přijato. Děti, které nemají trvalé bydliště 

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel Základní školy Židlochovice

v  Židlochovicích, nebudou z kapacitních 
důvodů přijímány.

V případě, že zákonný zástupce nemá 
možnost poslat žádost datovou schránkou 
nebo e-mailem s elektronickým podpisem, 
doručí žádost a formulář GDPR osobně ve 
středu 21. 4. v čase od 8.00 do 16.30 hodin 
do školy. Upozorňujeme zákonné zástupce, 
že přihlásit svoje dítě k povinnému vzdělá-
vání jim ukládá zákon.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Jestliže zákonný zástupce bude žádat 

o odklad školní docházky, vypíše formu-
lář „Žádost o odklad“ a tuto žádost doručí 
výše uvedeným způsobem do školy. Žádost 
musí mít dvě přílohy, které odklad doporu-
čují. Jedna příloha je vyjádření pedagogic-

ko-psychologické poradny a druhá příloha 
je vyjádření dětského lékaře nebo klinického 
psychologa. Bez těchto příloh nemůže ředi-
tel školy vydat rozhodnutí o odkladu školní 
docházky.

Informaci o přijetí nebo o odkladu školní 
docházky obdrží zákonný zástupce elektro-
nicky. Pokud to nebude možné, bude roz-
hodnutí posláno poštou.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
O jejím otevření se rozhodne až po ukon-

čení zápisu do prvního ročníku ZŠ. Zájemci 
o bližší informace k zápisu se mohou dota-
zovat na info@zszidlochovice.cz nebo na 
tel.: 547 425 423. Společná schůzka s rodiči 
budoucích prvňáčků se uskuteční po ukon-
čení mimořádného opatření.

Facebook Město Židlochovice 
@zidlochovice

Instagram 
@mesto_zidlochovice

Úřední deska

Systém SMS pro občany města

Regionální televizní vysílání

Zpravodaj

Městské nástěnky

Městský rozhlas

Facebook Městská knihovna 
Židlochovice 
@mkzidlochovice 

Facebook Komunitní centrum 
Židlochovice

www.zidlochovice.cz

www.zidlochovicelidem.cz

www.otevrenozidlochovicko.cz

www.zidlochovicko.cz

www.mk-zidlochovice.cz

www.merunkobrani.cz

www.koupalistezidlochovice.cz

www.mszidlochovice.cz           www.zszidlochovice.cz           www.gymnzidlo.cz

Informační kanály města Židlochovice

Další informační zdoje
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O ptáčcích v Ptáčatech

Ještě před uzavřením mateřské školy 
z důvodu vládních nařízení se děti ze třídy 
Ptáčat seznamovaly s životem ptáků v našich 
zahradách a lesích. Děti získaly elementár-
ní poznatky o světě ptáků, jejich ochraně 
a pomoci v zimních měsících. Budovaly 
pozitivní vztah k přírodě a rozvíjely úctu ke 
všemu živému, seznámily se pomocí obráz-
ků a techniky s nejznámějšími ptáčky, jejich 
vzhledem, zpěvem a potřebami.

Hravou formou se děti dozvídaly, jakou 
potravou se ptáčci živí, kde se ukrývají v létě, 
v zimě, proč mají načechraná peříčka. Děti 
také zkoumaly, čím se od sebe ptáčci liší a 
v čem jsou stejní. Rozlišovaly ptáčky na stě-
hovavé a přezimující.

Za pomoci obrázků a zapojení vlastní fan-
tazie děti vymýšlely příběhy o ptáčcích. S paní 
učitelkou si společně představovaly, co všech-
no by viděly, kdyby byly ptáčci. Celá třída se 
pak v očích dětí kouzlem stala oblohou, na 
níž létaly. Některé děti se staly sýkorkou, jiné 
vrabcem, červenkou nebo kosem. Ve třídě 
také vyrostlo „město“, které děti vybudovaly a 
mohly se bezstarostně pohybovat nad ztvár-
něnými domy, stromy, tunelem či řekou. 

V písni Dobrá zpráva pro havrana se děti 
seznámily s dalšími zástupci ptačí říše. Píseň 
si každý zkusil doprovodit rytmickou hrou 
na tělo či na drhlo. Vyzkoušely si i štafetový 
instrumentální doprovod. Zažily legraci při 
senzomotorické hře prstů na říkanku Na roz-
pustilé vrabčáky a procvičily nejen šikovnost 
všech prstů a jejich vědomé ovládání, čímž si 
říkanku rychleji zapamatovaly. 

Na vycházce třída Ptáčat pozorovala změny 
v přírodě, zavěsila na stromy dobroty, správ-
ně volené tak, aby zdraví ptáčků neublížily. 
Děti si také užily spoustu legrace při hledání 

Kristýna Vitálošová 
učitelka Mateřské školy Židlochovice

nováním ptáků, jejich rozlišnostmi a životem. 
Na konci týdne svými výrobky ptáčků potěši-
ly své kamarády a rodiče.

barevné housenky ve hře Na hladového kosa.
Celé téma o ptáčcích děti náramně bavilo, 

užily si legraci a přitom se seznámily s pojme-

Třída Ptáčat / foto: MŠ

Informace pro rodiče o zápisu dětí do MŠ na školní rok 2021/2022

Termín pro odevzdávání elektronických 
přihlášek je stanoven v rozsahu 2.–16. květ-
na 2021. Přihlášky zavěšené v sekci Doku-
menty naší webové stránky www.mszidlo-
chovice.cz zasílejte vyplněné a potvrzené 
lékařem společně s dalšími dokumenty (kopie 
rodného listu dítěte a kopie občanského prů-
kazu zákonného zástupce a Informace o zpra-
cování osobních údajů – GDPR dotazník viz 
web) na e-mailovou adresu: reditel@mszid-
lochovice.cz, případně do datové schránky 

Bc. et Bc. Miloslav Plocek
ředitel Mateřské školy Židlochovice

s adresou 4zjk4zt. E-mail je zapotřebí opatřit 
elektronickým podpisem.

Budou-li splněny stávající hygienické před-
pisy, lze po předchozí telefonické domluvě 
s ředitelem školy na telefonním čísle 777 933 
623 doručit přihlášku s průvodní dokumen-
tací osobně na budovu Mateřské školy Žid-
lochovice, Sídliště Družba 673. Nebude-li 
přihláška potvrzena lékařem, přiložte kopii 
očkovacího průkazu a čestné prohlášení 
o absolvování všech povinných očkování. 

Dovolujeme si zákonné zástupce upozornit 
na povinnost předškolního vzdělávání u dětí, 
které ve školním roce 2021/2022 dosáhnou 
věku 6 let. Ve školce se každoročně otevírá 

třída Štěňat pro děti mladší tří let s kapacitou 
15 dětí. Přijímání dětí v průběhu školního 
roku je omezeno pouze na děti v tomto škol-
ním roce přistěhované. K zápisu svého dítěte 
proto využijte výhradně tento řádný termín 
pro školní rok 2021/2022 určený. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ON-LINE
Vzhledem ke stávající epidemiologické 

situaci pro vás připravujeme Den otevře-
ných dveří formou videoprohlídky. Odkaz 
na videoprohlídku tříd obou budov bude 
umístěn na nástěnce webových stránek ško-
ly v plánovaném datu Dne otevřených dveří 
20. dubna 2021.

Ptáčata vytvořila strom plný krásných ptáčků / foto: MŠ
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Pro letošní rok máme připraveny tři termíny Žerotínských farmářských trhů

Jakmile to půjde, židlochovické náměstí 
Míru znovu po roce ožije tradičními 
farmářskými trhy. Přípravy na ně jsou již teď 
v plném proudu. 

Přihlášeno je kolem čtyřiceti prodejců, 
což je z důvodu současných hygienických 
opatření tak akorát. Jen se ještě budeme 
muset obejít bez dětského folklorního 
vystoupení. 

Jarní trhy máme v plánu uspořádat 
v sobotu 17. dubna 2021, 8:00–13:00 hodin. 
O tom, zda se nakonec uskuteční, rozhodnou 
platná vládní protiepidemická opatření proti 
covid-19. 

Dubnový termín je tedy tak trochu ve 
hvězdách, ale 19. června bychom se už 
společně potkat mohli.

A víte, proč naše farmářské trhy navštívit? 

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Na ty naše jezdí nejlepší dodavatelé ze 
širokého okolí, kteří vlastní zboží také rádi a 

s úsměvem okomentují.
Přijďte, těšíme se na vás!

Nabídka trhů bývá rozmanitá / foto: R. Nováková

Za čistší Židlochovice: Tři pytle nestačí

Byť letos nebyla, co se termínu týče, akce 
„Ukliďme svět“ organizována hromadně, 
tak jako každoročně se Myslivecký 
spolekŽidlochovice chopil příležitosti a 
dne 28. 3. 2021 v počtu 12 účastníků sbíral 
odpadky na kopci Výhon. Sraz v 8.00 hodin 
letního času na chatě MS a v rouškách dával 
celé akci trochu netradiční náboj. Počasí 
přálo a účastníci se po úvodní diskusi 
rozdělili tak, aby každý pracoval samostatně, 
a mohl tudíž pracovat bez roušky. 

V mém osobním případě mne 
doprovázely moje dvě děti a naším úkolem 
bylo vyčistit cestu mezi lokalitou Zajíčky a 
nosislavským vinohradem. Lokalitu jsem 
si vytipoval již při zimních pochůzkách a 
bláhově jsem si myslel, že tři pytle na odpad 
budou dostačující. Chyba. Tři pytle byly 
málo... Jaké „poklady“ letos převažovaly? 
Již obligátní PET láhve, plastové obaly, 
použité roušky, plechovky od iontových 
nápojů, staré pneumatiky a zbytky plastů 
z aut. Smutným přívlastkem této lokality 
byly zbytky odstřižených hadic kapénkové 
závlahy vinohradu, stejně jako plastové 
obaly na ochranu vinných hlav, často 
mistrně schované v hustém křoví. Jediná 
možnost, jak je z křoví dostat ven, bylo 
plazit se po břiše hustým křovím a s tímto 
„pokladem“ pak stejnou cestou vycouvat 
ven. O šrámy v obličeji a roztržené bundy 
nebyla nouze. Vrcholem všeho byl pak 
nález dvou kanystrů plných motorového 

Petr Betáš
Myslivecký spolek

oleje. Že to někomu stojí za to, sem takové 
věci umísťovat, asi nikdy nepochopím. 

Kolegové rovněž nezaháleli, další pytle se 
hromadily, vše jsme pak umístili na sběrné 
místo na mostku Farského potoka, odkud 
odpad, dle místostarosty Ing. Svobody, 

svezou pracovníci města. Závěrem chci 
mysliveckým kolegům poděkovat za účast 
na této prospěšné akci a jsem přesvědčen, 
že Myslivecký spolek není jediný, kdo se 
letos individuálně na akci podílí. Díky tedy 
patří všem zúčastněným. 

Jeden z pytlomatů v terénu. Děkujeme všem, kteří čistí město od množství odpadků / foto: M. Dratva

Výsledek úklidu kolem cest v Zajíčkách / foto: P. Betáš
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Z lesa nemůžeme vykácet víc, než nám tam přiroste

René, jak je to s tím kácením? Mají 
lidé důvod zlobit se na lesníky, že vymýtí 
nějaký les?

Všechny zásahy v lese se řídí závazným 
ustanovením lesního hospodářského plá-
nu, který je vypracovaný na období deseti 
let nezávislou odbornou firmou (Lesprojekt 
Brno). Naše práce je dále pod kontrolou nej-
bližší obce s rozšířenou působností, v našem 
případě je to odbor životního prostředí Žid-
lochovice. Není to tedy tak, že se kácí, jak si 
lesní hospodáři (tedy my) usmyslí, řídíme se 
pravidlem, že z lesa nemůžeme vykácet víc, 
než nám tam přiroste.

desetiletý hospodářský plán – decenál / 
decennium 

Úmyslnou těžbu lze provést buď jako 
výchovnou, tj. v mladších porostech, nebo 
mýtní, a to tehdy, pokud porost dosáhl mýt-
ního věku, což např. u dubů je 130–140 let. 
Ze zákona máme nařízenou těžbu nahodi-
lou, tj. když zasáhne nějaký biotický nebo 
abiotický činitel. Pokud nahodilá těžba pře-
sáhne větší plochu, je nutný souhlas dozoru-
jícího orgánu státní správy. 

biotický činitel – choroby napadající dře-
vinu 
abiotický činitel – vítr, sníh

V posledních letech je obrovským problé-
mem, a veřejnost, která chodí do lesa, si toho 
určitě všimla, chřadnutí jasanů. Napadené 
nejsou jen stromy našich lužních lesů nebo 
lesy České republiky, jde o problém celoev-
ropský. Jedná se o houbovou chorobu (Cha-
lara fraxinea), která jasanové porosty bez 
rozdílu věku úplně decimuje a zatím nikdo 
nenalezl v praxi efektivní způsob, jak šíření 
houby zastavit. Právě zde je nutné provádět 
nahodilou těžbu dřevin, které ještě nedo-
sáhly mýtního věku. Věřte, kácíme nera-
di, ale musíme do toho jít. Jasan má velké 
zastoupení v lese po pravém břehu Svratky, 
kam chodí za sportem i turistikou mnoho 
lidí. Napadené stromy často rostou i kolem 
hlavních cest, a tím se stávají nebezpečnými, 
scházení mimo cesty není vůbec vhodné.

nahodilá těžba – neplánovaná, mimo plá-
ny taxátorů
taxátoři – pracovníci Lesprojekt Brno 
sestavující lesní hospodářský plán

Milena Moudrá
redaktorka

Jasanová porosty, které před 15 lety při kontrolách splňovaly nejpřísnější kritéria vzrůstu, musely být z 
důvodu napadení houbou vymýceny / foto: L. Hanek

semenný rok (semenný rok dubu letního se 
opakuje nepravidelně po 5–7 letech). Nej-
častěji tak obnovujeme javory, habry, jasany 
a duby.

Bez lidské pomoci nový les nevyroste?
Čistě přirozená obnova je na lužních sta-

novištích komplikovaná. V lese je poměr-
ně vysoké bylinné patro složené z kopřiv a 
druhově nevhodného dřevinného náletu, 
je toho tolik, že si někdy musíme mecha-
nicky nebo chemicky pomoct. V minulos-
ti, kdy mezi stromky v mladých kulturách 
lidé obdělávali svoje políčka (tzv. polaření), 
rozšíření stanovištně nevhodných dřevin 
nehrozilo. 

bylinné patro – označení pro porosty kop-
řiv a jiných bylin

Zasahujete chemicky často?
Při použití chemie jsou pevně dané postu-

py, lze ji použít pouze jedenkrát za rok. 
Většinu vegetačního období (tj. kdy roste 
buřeň) mezi řádky kypříme rotavátorem 
nebo buřeň mulčujeme. 

Jaké dřeviny můžeme považovat za 
místní čili tradiční pro lužní les?

Tradiční tvrdý luh je dub, jasan s příměsí 
javoru, habru a jilmu. Měkký luh tvoří topol, 
vrba a olše. 

Jaká další ustanovení pro těžbu a další 
hospodaření v lese jsou daná?

Vlastně všechno, co se týká těžby a obno-
vy lesa. V České republice máme jeden 
z nejpřísnějších lesních zákonů v Evropě. 
Maximální plocha mýtních úmyslných 
těžeb je různá, je stanovena dle stanoviště a 
biologických nároků obnovovaných dřevin. 
V lužním lese můžeme provést úmyslnou 
obnovní těžbu na maximální ploše nepře-
sahující 2 hektary. Bohužel u nahodilých 
jasanových těžeb vznikají větší paseky, což 
určitě veřejnost vnímá negativně. 

Do dvou let po těžbě je zákonem nařízená 
obnova porostu. Tuto dobu se snažíme co 
nejvíce zkracovat, aby nedocházelo k zby-
tečnému zabuřenění plochy. Dalším zákon-
ným časovým limitem po zalesnění je tzv. 
zajištění porostu (do 7 let od těžby). To je 
stav mladého porostu, kdy již nepotřebuje 
každoroční péči – tj. ošetření proti buřeni a 
ochranu proti zvěři. Je to boj s časem, kdy 
na odrůstání mladého porostu má kromě 
naší péče velký vliv hlavně počasí. Po uply-
nutí sedmi let probíhá kontrola dozorujících 
orgánů.

buřeň – trávní, bylinné patro konkurující 
výsadbě
zabuřenění plochy – plocha porostlá  zapo-
jeným travním, bylinným patrem

Maximálně se snažíme podporovat i při-
rozenou obnovu stanovištně vhodných dře-
vin, tj. když se mladý les obnoví pod mateř-
ským porostem. Například když má dub 

Určitě se vám také stalo, že jste se po pár letech vrátili na místo, které jste měli v paměti jako zelenou oázu s boha-
tým lesním porostem. Teď však nevěřícně hledíte kolem sebe a ptáte se: jsem tady dobře? Kam se poděl můj les? 
O stromech, kůrovci i o suchu si povídáme s René Bendou, místním lesníkem a bažantníkem Lesního závodu Židlo-
chovice, lesákem tělem i duší. A protože se známe dlouhá léta, dovolím si v rozhovoru tykání.

pokračování na další straně >>
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Bažant je ve volné přírodě téměř vyhynulý. Jejich chovem podporuje LZ Židlochovice myslivecké spolky 
v celé republice / foto: R. Ivičič

Je-li tradiční dřevinou jasan, kterému 
se ale momentálně nedaří, čím ho 
nahrazujete?

To je trochu složité téma. Mimo jasan 
a dub je to dále javor, habr a ořešák černý. 
V minulosti byl také hojný jilm, ale toho 
bohužel potkal stejný osud jako v součas-
nosti jasan. Již v šedesátých letech minulého 
století se objevila nemoc grafióza jilmu, kdy 
během dvaceti let jilm téměř zmizel z lužní-
ho lesa. V rámci biodiverzity se ale snažíme 
i dřeviny, které jsou na ústupu, podporovat. 

Výběr dřevin je silně omezený. Je to opět 
dáno přísnou legislativou. Mimo již zmíně-
né původní dřeviny můžeme na výjimku 
dozorujících orgánů zalesňovat i nepůvodní 
ořešák černý dovezený na počátku 19. sto-
letí ze Severní Ameriky. Je to stanovištně 
vhodná dřevina, která je vysoce ceněna 
v dřevozpracujícím průmyslu. Na sušších 
stanovištích se také vyskytuje akát, který je 
rovněž nepůvodní a ke všemu je zařazen 
jako invazní dřevina, takže ho můžeme 
obnovovat také jen na výjimku. Je to ško-
da, protože se reprodukuje sám, za 10 let je 
schopný vytvořit krásný les. Na stanoviště 
ovlivněná vodou hodně také sázíme topoly, 
vrby, olše. 

grafióza jilmu – houbové onemocnění jil-
mu, houba zamezuje protékání mízy
biodiverzita – biologická rozmanitost sta-
noviště
invazní dřevina – nepůvodní dřeviny, 
které dokáží rychle obsadit stanoviště na 
úkor původních dřevin (pajasan žláznatý, 
na některých stanovištích akát)

Za chřadnutím stromů jsou nejen 
nemoci, ale i sucho. 

Ano, sucho je dlouhodobý problém. 
V tomto směru se snažíme les podporovat 
zakládáním kanálů, mokřadů a tůněk. Tyto 
akce financujeme nejen z vlastních pro-
středků, ale také vyhledáváme další finanč-
ní zdroje z různých podpor na udržování a 
revitalizaci již založených vodních ploch. Že 
se nám to daří, dokazuje stav Knížecího lesa 
na přísnotické straně, která je dnes celá pod 
vodou (oblast modrých žab). Letošní rok je 
naštěstí i na srážky extrémně vydatný. Pro 
příští rok plánujeme další zvyšování stavu 
vody.

Právě v Knížecím lese je část se smrko-
vým porostem, tato dřevina sem ale podle 
Tvých slov nepatří.

V oblasti se smrkovým porostem je 
bažantnice a tato část je vyčleněna pro chov 
a lov bažantí zvěře. Smrk je zde vysazený 
účelově.

Obáváte se zde kůrovce?
Výrazně zasažené oblasti se týkají vyšších 

poloh. Náš smrkový les je také postižený, 
pro nás ale smrk není hlavní hospodářskou 

dřevinou, je vysazován jen jako podpora při 
chovu bažantů. Když kůrovec vypukl, poda-
řilo se nám podchytit likvidaci stromů včas-
nou těžbou, a tak další šíření zastavit. 

Součástí Tvého lesnického úseku je 
oblast přírodního parku Výhon židlocho-
vický Hájek. Jak se za dobu Tvého působe-
ní les změnil?

Vlivem sucha jsme přišli o celý borovi-
cový les v Hájku nad Nosislaví. Když jsem 
v roce 1993 začínal, byly borovice zhru-
ba desetileté. Tehdy jsme provedli první 
důležitý pěstební zásah, jehož účelem bylo 
snížit počet a vybrat jen nadějné kusy. Stálo 
to hodně práce, ale podařilo se vypěstovat 
nádherný borovicový les. Dneska má les 40 
let, ale je kompletně suchý. Ač má borovice 
kulovitý kořen, na vodu už nedosáhla a na 
sucho doplatila.

Další les – smrkový – zmizel nedaleko, 
v oblasti myslivecké chaty. Byl napaden 
kůrovcem. Jak ale smrk odešel, území se 
prosvětlilo a okamžitě nastoupilo spodní 
patro, kde převažoval nálet javoru. Dnes 
jsou zde i 5m stromy, v budoucnu budeme 
mít krásný javorový porost. A z toho mám 
opravdu velkou radost.

Pyšní můžeme být i na nádherné buky, 
které jsou vysázeny v biopásech nad Hájkem 
u cesty na rozhlednu. Buk je dřevina vyšších 
poloh, nikde v okolí neroste, nejblíž jen 
v Diváckém lese. Naše buky s námi zůstanou 
až do doby, než se dřevo samo rozpadne.

Les v přírodním parku má celospolečen-
ské uplatnění, k mýcení dochází jen kvůli 
kůrovci, vlivem sucha nebo výchovy mlad-
ších porostů.

Hovořili jsme o pravidlech těžby v lesích. 
Platí stejná pravidla i pro soukromé vlast-
níky lesů?

Lesní zákon platí pro všechny vlastníky 
stejně. Každý majitel lesa má k vlastnictví 
vydané osnovy orgánem státní správy. Na 
zásahy v lese dohlíží odborný lesní hospo-
dář, pokud nemá soukromý vlastník svého 
odborného lesního hospodáře, dělá tuto 

službu ze zákona LČR, s. p., u nás tedy LZ 
Židlochovice.

Bohužel spousta lidí si myslí, že když je to 
jejich les, mohou si v něm dělat, co chtějí. 
Není to tak. Je třeba si uvědomit, že lesy mají 
nejen produkční funkci, ale i společenskou a 
to, co tady zanecháme, bude pro další poko-
lení. Proto bychom měli s tímto bohatstvím 
zacházet pokorně.

Kolik procent území republiky tvoří lesy?
Lesnatost v ČR není malá, asi 33 %. Kolem 

Židlochovic je to pouze asi 10 %. Je to dáno 
zemědělskou činností, kdy lesy v minulosti 
zůstaly jenom tam, kde plochy nešly zúrod-
nit (mokřiny atd.). Jsme hlavně zeměděl-
skou krajinou a naší povinností je i to málo 
lesů, které zde máme, maximálně podporo-
vat. Když les doroste do mýtního věku (kaž-
dá dřevina má jiný), tak by měla (pokud 
nemá jinou než produkční funkci) proběh-
nout mýtní těžba, protože potom začíná les 
chřadnout a znehodnocuje se kvalita dře-
va. Také bychom znehodnotili práci našich 
předků. Srovnám-li to se zemědělstvím, 
bylo by to, jako když Ti vyroste obilí a Ty si 
řekneš, že ho sklidíš až příští rok.

Jak bys vyhodnotil stav lesů u nás, jak se 
o ně podle Tebe staráme?

Z mého pohledu dobře. Snažíme se pod-
porovat biodiverzitu, což je druhová rozma-
nitost, vysazujeme třešně a další plodonos-
né dřeviny ovocné k využití zvěři i lidem. 
V současnosti vlivem kůrovcové kalamity 
je ve střední Evropě trend posílit listnáče a 
smíšené lesy. To se lužních lesů netýká, pro-
tože jehličnaté dřeviny do luhu nepatří, a 
proto se nevysazují. Snažíme se, aby i další 
pokolení po nás mohla říct, že jsme to pro 
ně udělali dobře a my měli pocit z dobře 
vykonané práce.

Kdyby lidé chtěli pomoci s výsadbou, co 
mohou udělat?

To není žádný problém, zalesňujeme na 
jaře a na podzim… Rádi pomocníky v lese 
přivítáme. 

>> pokračování z předchozí strany
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Jaro už klepe na dveře a v šedých tónech 
pozdní zimy se začínají objevovat první 
barvy jara. Tuhle krokus, támhle sněženka, 
narciska a co je tohle? To nevypadá jako 
kytička. To je namalovaný kamínek. Taky 
už se vám něco podobného stalo? Věřím, že 
ano. 

V našem městě se dají namalované 
kamínky najít skoro na každém rohu, pokud 
se pozorně díváte. A nejenom v našem městě, 
objevují se po celém světě. Lidé je malují 
pro radost i pro zábavu. Říkají jim putovní 
kamínky. Nechávají je cestovat a jejich cestu 
sledují na internetu.

I naši rodinu před rokem „kamínkování“ 
chytlo a zatím nepustilo. Kamínky objevujeme 
na procházkách, výletech, dokonce i po cestě 
do práce. Hledáme, sbíráme, ale i naopak 
do světa posíláme. Jestli se chcete přidat do 
početné komunity „kamínkářů“, poradím 
vám, jak na to.

Pokud už máte malovaný kamínek v rukou, 
PSČ uvedené na jeho zadní straně ukazuje, 
odkud na svou cestu vyrazil. Přihlaste se 
do skupiny na Facebooku, která by na něm 
měla být taktéž uvedena, a dejte jeho tvůrci 
vědět, kde se právě nachází. Vložte fotku a 

Iva Šosová
Židlochovice

v popisku uveďte PSČ napsané na kamínku 
a místo nálezu. Podle směrovacího čísla si 
ho jeho tvůrce je schopen dohledat. Potom 
si kamínek můžete nechat pro radost, anebo 
poslat zase dál. Pokud Facebook nemáte, 
poproste kamarády, rodinu, vnoučata. 
Autorovi tím určitě uděláte radost.

Chcete být sami autorem? 
Kamínek umyjte, zbavte nečistot, 

mastnoty a pak už dle své fantazie ozdobte. 
Pro začátečníky se doporučují akrylové 
nebo dekorační fixy (běžně dostupné 
v papírnictví). Pokud jste zručnější malíři, 
použijte akrylové barvy a štětce. Po zaschnutí 
je důležité kamínek přelakovat akrylovým 
lakem. Rozhodně nepoužívejte vodové barvy 
nebo tempery. Vaše snaha by byla zbytečná a 
kamínek by byl po prvním kontaktu s vodou 
zase jenom čistý kamínek. Nezapomeňte ho 
opatřit směrovacím číslem a také názvem 
skupiny na Facebooku, ve které ho chcete 
sledovat. Pokud máte místo, můžete připsat 
i návod pro nálezce, co má s kamínkem 
udělat (vyfoť, sdílej, pošli, nech si).

Kamínky prosím umisťujte tak, aby 
nemohly nikoho ohrozit (zvířata, nejmenší 
děti), nepoškozovaly památky a nebyly 
znehodnocovány čtyřnohými domácími 
mazlíčky při venčení. Doporučuji na lavičku 
či na zídku. Prostě kamínek položte na 

viditelné místo, kde je pravděpodobné, že si 
jej někdo všimne. Nenechávejte kamínky ve 
volné přírodě. V lese jedině na turistických 
cedulích či v přístřešcích.

Původně jsem se domnívala, že tato 
zábava je primárně určena dětem, ale asi se 
část dítěte nachází v každém z nás. Relaxace 
při malování, vzrušení při hledání a radost 
při nálezu neznají věkový limit. Někteří 
přirovnávají tuto zábavu k houbaření nebo 
hledání „kešek“. Může se vám potom lehce 
stát jako mně, že týden nosíte do práce a 
z práce podezřele těžkou kabelku. Proč 
těžkou? Protože po cestě ležely tři krásné 
kameny, které zasloužily pomalovat. Prostě 
jsem je tam nemohla nechat… To, že jsem je 
doma zapomněla vybalit a nosila je z práce 
a do práce celý další týden, už vysvětlovat 
nemusím.

Přidáte se? Mám radost, ale musím vás 
upozornit, je to návykové.

Pro snazší orientaci přidávám dvě 
nejaktivnější skupiny:

www.facebook.com/groups/kaminky
www.facebook.com/groups/Kaminky2

Nový fenomén: Putovní kamínky zaplavily město

Zemřel pan Eduard Vyhlídal

Dne 12. března 2021 zemřel pan Eduard 
Vyhlídal, dlouholetý člen Židlochovického 
vlastivědného spolku. Všichni ho známe 
jako archiváře Městského archivu a autora 
četných příspěvků v našem městském Zpra-
vodaji. Při jedné z mých návštěv v Městském 
archivu mně vyprávěl o svém „vlastivědném 
díle“ posledních let. Prostudoval opisy obec-
ních účtů, které pořídil kdysi pan František 
Horák. Na mou prosbu, jestli bych mohl 
nahlédnout, vytáhl z trezoru několik svazků 
manuskriptů, které byly založené v obyčej-
ných zavázaných deskách. Zažloutlé manu-
skripty byly psané na starém psacím stroji 
bez obrazové dokumentace, na některých 
místech ručně korigované. Tak vznikla myš-
lenka na sestavení knihy Vybrané kapitoly 
z dějin města Židlochovic. Knihy, která shr-
nuje bádání v archivu po mnoho let. Histo-
rie byla pro pana Vyhlídala nejen prací, byla 
jeho koníčkem. Mimo publikační činnost 
v rámci Židlochovického vlastivědného 
spolku uspořádal řadu tematických výstav, 
historické seriály pro regionální televizi, a 

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
předseda Vlastivědného spolku 

s radostí o své práci přednášel. Jednou z jeho 
vášní bylo kreslit motivy města a krajiny na 
Židlochovicku. 

V letech 1952–1956 vystudoval učitelství 
pro národní školy v Brně. Nastoupil do měs-
ta Albrechtice na severní Moravě jako učitel 
na základní škole. Po vojně učil nějaký čas 
na základní škole Krnov-Kostelec a potom 
ve Vranovicích. Člověk tehdy dostal dané 
pracovní místo. Nemohl si vybrat. Od roku 
1960 působil v Židlochovicích na základní 
škole v Komenského ulici. Později se stal 
také ředitelem na této škole. Po okupaci 
země vojskem Varšavské smlouvy v osmaše-
desátém roce vyjádřil nesouhlas se vstupem 
vojsk na území a následně byl proto zbaven 
funkce. Zůstal ovšem ve školství a učil mate-
matiku a výtvarnou výchovu v Modřicích, 
kam byl přeložen. Tam působil 25 let a po 
celou dobu byl předsedou Osvětové besedy. 

Po sametové revoluci se velmi aktivně 
zapojoval do občanského děje a byl jedním 
ze zakladatelů Občanského fóra v Židlocho-
vicích, později předsedou místního sdružení 
ODS. Na jedno volební období byl zvolen 
místostarostou Židlochovic. 

Až do vysokého věku stále pracoval pro 
Židlochovice a v posledních letech jsme ho 

znali jako neúnavného badatele.
Čest jeho památce!

Redakce Zpravodaje připojuje tichou 
vzpomínku s poděkováním za spolupráci 
při plnění obsahu našeho periodika. 

Pan Eduard Vyhlídal  / foto: V. Funk



13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Sdílet starosti a dodržovat denní řád pomáhá zvládat zátěžové situace

Změnila se skladba Vašich klientů za 
poslední rok, kdy se potýkáme s pandemií 
koronaviru? Jaká je věková skladba Vaší 
klientely?

Nemohu srovnávat, má praxe byla 
otevřena právě před začátkem pandemie. 
Ale mohu říct, že současná neutěšená doba 
skutečně akceleruje a prohlubuje nejrůznější 
potíže a trápení lidí, které si jen dovedeme 
představit. Mí klienti jsou rozvrženi celkem 
rovnoměrně od 18 až do zhruba 70 let. 

Změnila pandemie výrazně problémy a 
stavy lidí?

Určitě většina z nás vnímá sama na sobě, 
že pandemie do našich životů vstupuje. 
Dějí se samozřejmě dále všechny věci, které 
chtě nechtě k životu patří, i ty nepříjemné, 
se kterými se musíme nějak vyrovnávat. 
Přibývá ale konfliktů či psychických obtíží 
vyplývajících z této zcela bezprecedentní 
situace. Žena má najednou svého muže 
už rok doma na home-office. Děti už rok 
nechodí do školy. Protože jsme zodpovědní, 
nestýkáme se téměř se svými starými rodiči, 
kteří to nesou velmi těžce. Na spoustu rodin 
dopadají ekonomické problémy. Člověk 
tyto situace ustojí pětkrát, desetkrát, ale 
pak už to jednou „praskne“. Za normálních 

redakce
Zpravodaje

okolností bychom takovému tlaku na naše 
vztahy a naše duševní zdraví vystaveni 
určitě nebyli.

Co nejvíce s Vámi dnes při konzultacích 
klienti řeší?

Nejčastěji jde o potíže ve vztazích, deprese, 
úzkosti. Více lidí je také vystaveno tomu, 
že jsou nuceni významně přeorganizovat 
a přehodnotit svůj dosavadní život, 
v praktické i duchovní rovině.

Je nějaká rada, jak sám sebe povzbudit?
Každý máme své vlastní mechanismy, 

jak zvládat zátěžové situace, a ty se snažím 
s každým klientem najít. V obecné rovině 
asi nepřijdu s ničím převratným – sdílení 
s blízkými (sdělená starost, poloviční 
starost). Pak samozřejmě také pohyb na 
čerstvém vzduchu, sport, fyzická práce. 
Dodržování denního řádu, navyklých 
činností. I doma se ráno pěkně obléknout, 
nasnídat a až pak si sednout k distanční 
výuce/home-office. Pro mě osobně je 
v tomto období pevným bodem také víra a 
modlitba.

Které znaky v chování signalizují, že je 
třeba vyhledat odbornou pomoc?

Často nás upozorní nejbližší – vidí, 
že jednáme jinak než dříve, že se s námi 
„něco děje“. Mají o nás strach. Někdy to 
člověk pozná sám, je se sebou dlouhodobě 

nespokojený, něco už ho opravdu hodně 
štve a nemůže si sám pomoci. Signálem 
k vyhledání pomoci může být také to, že 
opouštíme činnosti a zanedbáváme vztahy, 
které pro nás byly v minulosti důležité. Nebo 
že nadužíváme alkohol či jiné návykové 
látky. Problémy se spánkem nebo časté 
konflikty. Dlouhodobá únava, stres, pocit, 
že už nemůžu dál. A samozřejmě myšlenky 
na ukončení života. Čím dříve tyto věci 
začneme řešit, tím je větší šance na rychlejší 
návrat ke spokojenějšímu životu.

Kam se obrátit při problémech u dětí?
Na děti dopadá současné dění stejně 

jako na nás, i když to nemusí být na prv-
ní pohled tak zřejmé. Prevencí je kvalitně 
strávený společný čas, pohyb, co možná 
největší kontakt s vrstevníky. Při potížích 
je asi nejschůdnější obrátit se na některou 
pedagogicko-psychologickou poradnu, kte-
rá buď sama nabídne pomoc, nebo navede 
na další odborníky. V Brně je také množství 
soukromých dětských a rodinných psycho-
terapeutů. 

Už rok se potýkáme s pandemií koronaviru, která s sebou nese různá  omezení, včetně snížení mezilidského kon-
taktu. Děti už rok nežijí v kolektivu svých spolužáků, izolaci cítí všichni napříč generacemi. O tom, jak se změnila 
nálada ve společnosti, hovoříme s Tomášem Kláštereckým,  terapeutem ze Židlochovic.

Každé zlo, bolest a trápení má svůj konec

Velikonoce budou už druhé, které pro-
žijeme s rouškou na ústech a s výraznými 
omezeními na všech úrovních. Je to věc, na 
kterou si asi nikdy nezvykneme, a doufej-
me, že ani nebudeme muset. Přesto je to již 
dlouhá doba a na každého z nás již změny 
doléhají nejrůznějšími způsoby. Jednu věc 
ale pociťujeme všichni. A to, že jsme daleko 
více osamělí. Snad každému schází společné 
setkávání, návštěvy našich blízkých, společ-
né akce a hovory při náhodných setkáních. 
Řada lidí začíná mít z tohoto stavu psychické 
problémy. 

Mnozí senioři už po řadu měsíců jen 
minimálně opouštějí své domovy. A i když 
někteří z nás už absolvovali očkování, vět-
šina stále žije ve velké nejistotě, jak půjdou 
věci dál. I proto bychom si měli znovu a zno-

vu připomínat pravou podstatu Velikonoc. 
A tou je naděje.

I když mnoho lidí vnímá Velikonoce jen 
jako svátky jara, jejich význam je daleko 
hlubší. Je to doba, kdy si my, křesťané, při-
pomínáme nejdůležitější událost naší víry. 
Ukřižování, ale také zmrtvýchvstání Krista. 
Konec, ale současně počátek. Ten největ-
ší dar, který jsme dostali všichni společně. 
Kristus nám daroval svůj život, abychom 
všichni získali naději. Naději, že každé zlo, 
bolest a trápení má svůj konec. Bůh nám 
nabízí možnost vložit v něj svoji důvěru a 
získat jistotu, že vše má svůj smysl a směr, 
kterým je právě on.

Obzvláště letos proto mysleme na násle-
dující: On je tu s námi a miluje nás tak, že 
za nás dal svůj život. Přinesl nám naději, že 
žádné lidské utrpení není věčné. A na nic 
z toho, co nás trápí, nemusíme být sami. Sta-
čí ho jenom přijmout.

Velikonoční mše svaté v Židlochovicích

1. 4. Zelený čtvrtek  
20:00 Mše sv. Večeře Páně

2. 4. Velký pátek     
20:00  obřady Velkého pátku 

3. 4. Bílá sobota       
20:00  Velikonoční vigilie

4. 4. Neděle                
9:30, 18:00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční svěcení pokrmů  bude na 
Bílou sobotu od 10:00 do 12:30 každou půl 
hodinu.

Mgr. Paweł Cebula
farář

Do Židlochovic dojíždí také organi-
zace Ratolest, která nabízí pomoc celým 
rodinám.  Děti a mladí lidé do 26 let se 
pak v případě nějaké krizové situace 
mohou obrátit sami na linku bezpečí 
116 111  www.linkabezpeci.cz.
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Co nového v židlochovickém Sokole  

Tak jako se zastavil život ve městě s ohle-
dem na aktuální epidemiologickou situaci, 
tak jsme byli nuceni ho zastavit i v naší jed-
notě. Nesmíme cvičit, sportovat, hrát divadlo, 
uspořádat výroční schůzi, setkávat se. Díky 
moderním technologiím funguje alespoň 
výbor jednoty, schůze máme pravidelně jed-
nou měsíčně on-line.

Na nich jsme se rozhodli využít tohoto 
období k investičním akcím v budově naší 
sokolovny. Jelikož jsme po dobu jednoho 
roku měli ve vestibulu a v kulturním sále 
nastěhovánu školní jídelnu, byli jsme nuce-
ni všechny plánované malé i větší opravy či 
investice odkládat.

Na počátku roku se školní jídelna nastěho-
vala do nového jídelního pavilonu u školy, a 
tak jsme mohli začít s plánovanými oprava-
mi. V kulturním sále proběhlo v březnu brou-
šení podlahy a její několikeré natření. Novou 
vrstvu laku máme rovněž v sále tělocvičném. 
Kulturní sál jsme rovněž kompletně celý 
vymalovali. Podlaha i výmalba dodaly sálu 
lesk a ten teď doslova září novotou.

Díky dotaci od města Židlochovice z roku 
2019 jsme investovali rovněž do výbavy. 
Dotace nám byla přidělena nějakou dobu 
před tím, než se rozhodlo o přestěhování 
jídelny do kulturního sálu a byla určena na 
nákup nových stolů a židlí. Připadalo nám 
nesmyslné v době provozu jídelny vybavení 

Oldřich Kahoun 
starosta jednoty T. J. Sokol Židlochovice

povšimnout, že budeme měnit umístění dve-
ří z tělocvičného sálu do vestibulu nebo nové 
skladovací místnosti mezi barem a kuchyní. 
Současně jsme poptali i vybavení kuchyně 
i baru gastronomickými zařízeními. 

Aktuálně se rozhodujeme o finální podobě 
a rozsahu, poněvadž kompletní rekonstrukce 
včetně plnohodnotného vybavení je aktuálně 
nad naše možnosti.

Jak vidno, ani v této době nezahálíme. Už 
teď se těšíme na příležitost se v opraveném 
kulturním sále potkat při nějaké zajímavé 
akci.

nakupovat, a proto jsme úspěšně požádali 
o odklad vyúčtování až do letošního roku. 
Minulý měsíc jsme tak nakoupili celkem 60 
stolů a obnovili jsme částečně vybavení no-
vými židlemi. 

Největším oříškem pro nás byl a je bar ve 
vestibulu a kuchyně. Prostor byl dočasně 
celý předělán s ohledem na požadavky školní 
jídelny. Pro nás to bylo impulzem se zamys-
let, jak ho následně zrenovovat. Oslovili 
jsme architekta p. Juru a výsledkem je návrh 
nového uspořádání baru, který můžete vidět 
na vizualizacích. Můžete si zde mimo jiné 

Vizualizace návrhu předsálí sokolovny / foto: archiv T. J. Sokol

pozvánka
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Jsme hrdí na to, co děláme. Zabýváme 
se prodejem masa a masných výrobků od 
roku 2008. Zákazníkům nabízíme kvalitní 
zboží a vstřícnou obsluhu. Svým zaměst-
nancům jistotu a budoucnost. Snažíme se, 
aby se vám u nás dobře nakupovalo i pra-
covalo.

Nabízíme hovězí, vepřové a drůbeží 
maso pouze z českých chovů, u kterého 
máte 100% jistotu původu.

Naše řeznictví je opravdové, denně bou-
ráme vepřové půlky a hovězí čtvrtě, které 
dále zpracováváme nejen na sekanou a 
špekáčky, ale i na různé speciality. Vyrá-
bíme i vlastní šunky. Naše zboží je vám 
k dispozici ve třech našich prodejnách 
(Židlochovice, Dolní Kounice, Doubrav-
ník) a zároveň pro vás připravujeme nový 
e-shop, přes který si veškeré naše nabíze-
né zboží budete moci objednat na našich 
internetových stránkách a vyzvedávat buď 
na prodejnách nebo bude také možnost 
rozvozu až k vám domů. 

Dále také zásobujeme hotely, restaurace, 
jídelny, školy, školky či domovy pro 
seniory.

redakce
Zpravodaje

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

Služby a obchody ve městě: Řeznictví a uzenářství Flajšingr

Interiér prodejny po rekonstrukci / foto: firemní archiv

Firma: Řeznictví a uzenářství Flajšingr

Adresa:  nám. Míru 26, Židlochovice

Tel.:      +420 547 238 187
Mail:    info@reznictvi-zidlochovice.cz
www:    www.reznictvi-zidlochovice.cz

Otevírací doba:
pondělí  8.00–16.00 omezený provoz
úterý      7.00–17.00
středa     7.00–17.00
čtvrtek   7.00–17.00
pátek      7.00–17.00
sobota    7.00–11.00                       
neděle    zavřeno

Nabídka práce:
Prodavač/prodavačka
Co vás čeká:

Obsluha pokladny
Příprava zboží pro pultový prodej (krájení/balení uzenin a masných výrobků). 

Denně zakládáme čerstvé zboží a zákazníkům nabízíme to nejlepší. 
Nástup možný ihned.

Pracovník/pracovnice masné prodejny
Pracovní náplň:

příprava masných výrobků a polotovarů
narážení díla do střev, odvěšování výrobků na hůlky
ukládání hotových výrobků na stojany a do prostor lednic
balení výrobků

Požadujeme:
vyučení v oboru (řezník nebo kuchař)
praxe na obdobné pozici výhodou
chuť do práce, manuální zručnost

Nabízíme:
pracovní poměr na dobu neurčitou s pravidelně vyplácenou mzdou
pracovní oblečení a obuv vč. servisu – praní a žehlení
zaměstnanecké nákupy, svačiny zdarma, 3x do roka balíček masa a uzenin
jednosměnný provoz, víkendy a státní svátky volné

Pozice vhodná pro ženy i muže. Pro více informací volejte na číslo: 547 238 187 nebo 
pište na e-mail: info@reznictvi-zidlochovice.cz.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Proč nakupovat právě u nás:
1. Denně čerstvé maso z naší bourárny, výhradně z českých chovů.
2. Zaručená kvalita.
3. Masné výrobky pouze z naší výrobny.
4. Možnost individuální objednávky masa a uzenin na rodinné oslavy, akce, výročí atd.
5. Nabízíme firmám pro zaměstnance dárková balení našich výrobků.
6. Každý pátek smažené řízky, ražniči, ptáčci, naklepané hovězí a vepřové plátky.
7. Z naší udírny uzená masa, kolena, žebírka a klobásy.
8. Čerstvé škvarky přímo z pánve.
9. V sezóně marinované steaky na váš gril.
10. Naložené kýty, kolena, selata, krůty atd.
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Můj život s kočkami

Musím se přiznat, že i když mám zvířata 
ráda, nemyslela jsem si, že se jednou stanu 
velkou kočičí fanynkou… A stačila náhoda. 
V ulici, kde bydlím, se začalo před pěti lety 
po Vánocích objevovat odrostlejší kotě, 
kočička. Zdálo se, že ač nestrádá, co se týče 
jídla, domov a teplý pelíšek v bezpečí nemá. 
Netrvalo dlouho a kočička byla moje. Tímto 
by mohlo moje povídání i končit. Elza 
dostala domov, péči a lásku. Jenže časem 
přibyly další kočičky, které potřebovaly 
pomoc, a já jsem jim ji neodmítla… Osud 
Elzy bohužel neměl šťastné pokračování, ač 
byla kastrovaná, život na ulici se jí vtiskl pod 
kůži a časté toulky si neodepřela. Dopadlo 
to špatně. Na silnici ji usmrtilo auto a pro 

Čtenářka ze Židlochovic mne to byl opravdu hrozný zážitek, protože 
jsem ji našla těsně po nehodě.

Souhrou náhod se v současné době 
starám celkem o sedm kočiček. Je to 
nákladné i náročné, zejména ve chvíli, 
kdy řešíte onemocnění a izolaci některé 
z kočiček a samozřejmě kvalitní strava stojí 
nemalé peníze. Kočičky jsou kastrované, 
dva poslední kocourky to čeká v nejbližší 
době.

V minulém čísle jsem četla poučný 
článek o důležitosti kastrace koček, protože 
nechtěná koťata jsou velkým problémem. 
Sama mají obvykle krátký a dost smutný 
život a my, kteří s těmito zvířaty soucítíme, 
máme pocit bezmoci, protože opravdu 
všechny kočky zachránit nejde. A tak mne 
napadá, zda by naše město neuvažovalo 
o zřízení městského útulku. Toulavých zvířat 

je bohužel stále hodně a nezodpovědných a 
lhostejných lidí bohužel také.

A navíc… ať mi prominou všichni pejskaři, 
ale přece jen cítím, že je kočka brána jako 
tvor, který se o sebe sám umí postarat, a tak 
není tolik nutné řešit jejich záchranu. Avšak 
ani kočička si bez naší pomoci neporadí. 
Pokud nějakého nešťastného, evidentně 
opuštěného kočičího tvora potkáte, zkuste 
nebýt slepí a pomozte mu. Samozřejmě vím, 
že se ozvou lidé, kteří budou říkat, že kočka 
si chodí ven a domov má… Ano, a můžu 
říct, že to jde poznat. Taková kočka si lidí 
nevšímá, evidentně je spokojená, má toho 
svého člověka. Ale pokud kočička pláče, 
má tendenci jít za vámi a prosí o pomoc, 
pomozte jí. Nebuďte lhostejní a nečekejte, až 
to udělá někdo jiný. Může pak být pozdě.

Lidé a kočky: Kolonie volně žijících koček a péče o ně

Kolonie toulavých koček jsou pro 
většinu obyvatel přítěží a považují je za 
nositele nebezpečných chorob a parazitů. 
S toulavými kočkami se spojují od nepaměti 
zejména zlé vlastnosti, v pohádkách a 
příslovích jsou skoro vždycky zákeřné, 
vypočítavé, nevěrné. Vážou se k nim 
i mnohé pověry, byly spojovány s ďáblem a 
čarodějnictvím, dodnes např. černá kočka 
jdoucí přes cestu údajně nosí neštěstí. Tyto 
postoje jsou v nás hluboce zakořeněny 
a velmi těžko se tyto mýty vyvracejí. Ve 
výsledku je systematická péče o volně žijící 
kočky a regulace jejich počtu v současnosti 
problémem, jehož řešení je bez zájmu 
široké veřejnosti a obcí v nedohlednu.

Nedostatek prevence
Lidé mají v lepším případě představu, že 

se o bezprizorní kočky a další zvířata postará 
obec či město, jak jim ukládá zákon. Zdaleka 
ne všechna města či obce však mají zřízený 
útulek, kam by byly nalezené kočky dočasně 
umisťovány a veterinárně ošetřeny. Zdaleka 
ne všude jsou prováděna preventivní opat-
ření (především kastrační program). Není 
výjimkou, že se samosprávy touto problema-
tikou vůbec nezabývají, zejména kvůli nedo-
statečným rozpočtům a vysokým nákladům, 
spojeným s preventivními opatřeními.

Přeplněné útulky
Kapacita obecních útulků, pokud jsou 

zřízeny, je obvykle rychle naplněna a útulky 
pak nejsou schopny přijímat další opuštěná 
zvířata. Přestože se v této oblasti angažují 
také soukromé útulky a občanská sdružení, 
jejich kapacity rovněž nejsou schopny 

Dagmar Kneslová
Židlochovice

pojmout všechny volně žijící kočky, kterých 
nadto venku stále přibývá – a přestože se 
třeba podaří odchyt všech koček v určité 
lokalitě, netrvá dlouho a na místě se objeví 
další skupina koček.

Zažité nepravdy
Často se setkáváme s názory, že je 

lepší venku žijící kočky nekrmit, aby se 
nemnožily. Dobrovolníci a tzv. krmiči jsou 
nezřídka napadáni, vykazováni z pozemku, 
jejich činnost je sabotována apod. Zde je 
na místě říci, že hlad situaci nezlepší, právě 
naopak! Kočky se totiž v době ohrožení 
populace množí o to více, aby případné 
ztráty pokryly. Omezením přísunu potravy 
lze tedy dosáhnout jen většího počtu 
oslabených jedinců, mezi kterými se budou 
snáze šířit různé choroby (nehledě na to, 
že by takové opatření bylo v rozporu se 
zákonem na ochranu zvířat proti týrání a 
závaznou Evropskou dohodou o ochraně 
zvířat v zájmovém chovu).

Současně je třeba zdůraznit, že samotné 
krmení volně žijících koček situaci rovněž 
nevyřeší. Je ale možné využít toho, že si kočky 
zvyknou chodit na určité místo pravidelně 
pro potravu (v některých případech dokonce 
přestanou být plaché k osobě svého „krmiče“), 
což usnadní jejich základní ošetření, odchyt 
a kastraci – ať už ve spolupráci s útulkem či 
ve vlastní režii dobrovolníků, kteří se o kočky 
v dané lokalitě starají.

Jak vhodně redukovat stav
Z ošetřených a kastrovaných koček je 

vhodné ochočené a mazlivé jedince nabídnout 
k umístění do nových rodin a plaché, 
divoké kočky vrátit do původní lokality, 
samozřejmě po nezbytné rekonvalescenci 
po zákroku (kastraci). Na některých místech 
to dokonce již funguje a kolonie koček 

v těchto lokalitách se daří udržovat v dobré 
zdravotní kondici a bez nežádoucího 
množení populace. Podmínkou ke zvládnutí 
tohoto nelehkého úkolu je racionální přístup 
– každý dobrovolný „krmič“ by měl zvážit 
své možnosti, zda je schopen postarat se 
o všechny kočky, kterým poskytuje krmení a 
které tak na sobě činí závislými.

Nepřesouvat svou zodpovědnost na 
sdružení a instituce

Často se setkáváme s dobrovolníky, kteří 
krmí desítky koček na různých místech ve 
městě, vynakládají nemalé finanční pro-
středky na zajištění velkého množství (často 
nekvalitního) krmiva, aniž by byli schopni 
postarat se také o další nezbytné úkony – ať 
už kastraci nebo „jen“ základní ošetření, je-
li kočka nemocná. Když se dostaví problém, 
buď jej vůbec neřeší (např. při onemocnění 
kočky), nebo se jeho řešení snaží přesunout 
na útulky a domácí depozita občanských 
sdružení (zejména pokud jde o potřebu 
umístění nových koťat od nekastrovaných 
koček). Činnost těchto organizací musí být 
rovněž racionálně limitována – ať už v závis-
losti na finančních prostředcích, nebo ome-
zených prostorových kapacitách a potřebě 
zajistit každé nově přijaté kočce odpovídající 
karanténu, aby se nešířily nákazy a nemoci 
na další kočky.

Zodpovědnost a osvěta
Řešení situace je tedy ve stávajících 

podmínkách poměrně obtížné. Jedinou 
možností řešení stavu je osvěta obyvatel, 
regulace populace volně žijících koček 
v souladu se zákonem (tedy důsledné, 
systematické a opakované provádění 
kastračního programu) a racionální péče 
o kolonie venkovních koček.
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Za ptactvem v Židlochovicích: Zimní ptáci – celoroční obyvatelé našich kopců

Mlynařík dlouhoocasý / foto: P. TrávníčekČížek lesní / foto: P. Trávníček

Zdrojem informací o podobě lidových oděvů může být i náhodně získaná  ocelorytina

V rámci spolkové badatelské činnosti 
se stále snažíme získávat jakékoliv 
informace k  idovým oděvům z 19. století 
v Židlochovicích. Inspirací jsou nám také 
zdroje uvedené v článku paní docentky 
Ludvíkové K otázce jižních hranic 
brněnského kroje (kroj na Židlochovicku), 
se kterým jsme vás seznámili v prosincovém 
čísle Zpravodaje. V této práci nás mimojiné 
zaujal zdroj: obraz Eduarda Rittera, který 
bohužel není v originálu dohledatelný, 
dostupná je pouze jeho malá fotokopie, 
jejíž velikost 4,3 cm x 3,5 cm brání získání 
detailních informací.

Náhoda tomu chtěla, že se nám podařilo 
na internetu prostřednictvím antikvariátu 
Markéty Lazarové v Praze odkoupit 
reprodukční grafiku ocelorytiny Blasia 
Höfela, získanou z německého Saska. 
Předlohou nádherného díla s detailním 
provedením ve formátu cca 55,5 cm x 42,8 cm 
byl zmiňovaný obraz E. Rittera. 

Ačkoliv jsme se setkali i s názorem, že se 
jedná o postavy z jarmarku, tudíž nemusí 
pocházet ze Židlochovic(ka), nacházíme zde 
střihy a detaily oděvů, které paní docentka 
Ludvíková zmiňovala ve své práci k oblasti 
Židlochovicka, především pak ze zdrojů 
pozůstalostí. 

Pomineme-li pro nás důležitost oděvů, 
užíváme si historickou atmosféru dění celého 
uměleckého díla.

V internetovém archivu www.archive.org 
jsme dohledali následující informace: Po roce 
1851 se Blausius Höfel zaměřil na ocelorytinu 
velkoformátových listů, které byly rozdány 
jako dary uměleckým spolkům. Ocelorytina 
podle předlohy Ed. Rittera Marktschreier in 
Seelowitz patří pravděpodobně mezi jeho 
nejkrásnější díla salcburských listů. Malířské 

Iva Šebestová
Kanava

zpracování tónů i dokonalá technika detailu 
oděvů na mnoha postavách nám dokazuje, 
že Blausius Höfel byl velký mistr v uvedené 
technice.

V publikaci Do Brna široká cesta, která 
byla vydána Moravským zemským muzeem, 
je k tomuto uvedeno: Eduard Ritter (1808 
Vídeň – 1853 Vídeň), vídeňský akademik 
a autor biedermeierovských žánrových 
scén z venkovského života, zachytil scénu 
z venkovského života jarmarečních zpěváků 
v Židlochovicích u Brna. Ocelorytina 
Blasia Höfela (1792 Vídeň – 1863 Aigen 
bei Salzburg) podle Ritterovy předlohy 
byla zřejmě určena pro šíření především 
v moravském prostředí. Ústřední postavu 
rytiny nazvané Der Marktschreier in 
Seelowitz představuje zpěvák s ukazovátkem, 
kterým směřuje pozornost publika k notně 
omšelé tabuli s obrázky, vztahujícími se 

k obsahu písně. Doprovází ho zpěvačka 
s textem v rukou. Vnější úprava jarmarečního 
zpěváka není na svou dobu obvyklá – oblek 
i paruka se míjely s dobovým způsobem 
oblékání. Umístění celého představení 
před komediantský vůz plný cvičených 
zvířat názorně vykresluje pozici těchto 
performancí v tehdejší společnosti – jednalo 
se o způsob zábavy realizovaný kočovnými 
umělci. Obecenstvo je tvořeno obyvateli 
venkova, muži i ženami, kteří upínají pohled 
na plátno s obrázky a zjevně také poslouchají 
zpívanou píseň. Zásadní média při distribuci 
kramářské písně zde tedy představují 
nikoli tisk, ale obraz a melodie. Drobné 
tisky, jejichž distribuci lze předpokládat 
po skončení představení, upomínaly nejen 
na text písně, ale představovaly svým 
způsobem i upomínkový předmět spojený se 
zhlédnutým představením.

Získaná ocelorytina poskytla důležité informace o detailech lidových oděvů  
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Návštěvnost Výhonu obzvláště v covidové 
době je enormní, není se čemu divit. Jarní 
počasí tomu bude dále jen nahrávat. Touto 
cestou bych tedy rád zmínil ideál chování 
návštěvníků v této lokalitě z hlediska mys-
livosti.

Jaro je v přírodě období, kdy se rodí nové 
generace živočichů, a právě proto potřebují 
v tomto čase více klidu než kdy jindy. Mláďa-
ta jsou často velmi zranitelná, v počátcích s 
limitujícími možnostmi pohybu (např. mladí 
zajíci). Mladé zajíce můžete spatřit již kon-
cem února, určitě však v březnu. Duben je 
pak typický měsíc pro snůšku vajec bažantů 
a jejich následné vysezení v květnu vyžadu-
je rovněž klid. Tím se dostávám k zásadním 
požadavkům na chování návštěvníků z hle-
diska myslivosti. 

Ideální chování jarních návštěvníků 
Výhonu je možné shrnout do těchto hlav-
ních zásad: 

Je nutné respektovat chození po vyznače-
ných cestách, mimo cesty se pohybovat 
minimálně, ideálně vůbec.
Hlučnost obzvláště u větších skupin náv-
štěvníků je někdy patrná i na několik sto-
vek metrů. Odbočím-li od myslivosti a 
vcítím se do role turisty, hledám v příro-
dě především klid, a nikoliv rušivé zvuky 
jiných skupin.
Velký problém jsou psi a jejich majitelé. 
Pes na vodítku nebo ovladatelný pes pod 
stálou kontrolou svého majitele (tzv. pes 
u nohy) není z hlediska myslivosti žád-
ný problém a je nutné to takto vnímat 
i respektovat. Velký problém jsou ale psi 
tzv. na volno, pobíhající, kde se jim zlíbí a 
zcela mimo kontrolu svých majitelů. Tako-
vý pes pak může napáchat z hlediska mys-
livosti značné škody právě na mláďatech, 
sedících slepicích bažantů, případně může 
dojít i ke štvaní nebo dokonce stržení gra-
vidních srn. Z hlediska turistiky je i poten-
ciálním nebezpečím pro ostatní návštěv-
níky nebo ukázněné pejskaře. Moje osobní 
zkušenost z minulého víkendu, kdy dvo-
jice marně volá (hluk) na svého psa, nad 
kterým absolutně nemá kontrolu, neví, 
kde se pohybuje a co páchá, mě utvrzuje 
v nutnosti osvěty. Ujištění „však ona při-
jde“ považuji za velmi chabý argument. Po 
cca 300 m se kolem mne mihne tryskem 
letící rottweiler bez náhubku, absolutně 
bez kontroly... Troufám si tvrdit, že poten-
ciální ohrožení jiných návštěvníků s dětmi 
nebo psy na vodítku není nadsazené. 







Ing. Petr Betáš
Myslivecký spolek

Odpadky – nekonečný příběh chování 
neukázněných návštěvníků. Náš Mysli-
vecký spolek se každé jaro tradičně účast-
ní akce „Ukliďme svět“ a sbírá vše, co do 
přírody nepatří. Netrvá však ani týden 
a vysbíraná cesta se znovu začíná plnit 
turistickými odpadky, jako jsou PET lah-
ve, plastové obaly, skleněné lahve, papír-
ky... Přitom stačí dodržovat zásadu – co si 
do přírody donesu, to si také odnesu. Naše 
město disponuje vcelku propracovaným 
systémem sběru odpadů a možností, kde 
svůj odpad ve městě bezpečně odložit, je 
nespočet. 
Z hlediska soužití se zemědělsky aktiv-
ními subjekty v této lokalitě stojí ještě za 





Kopec Výhon je dominantou nad městem Židlochovice, díky čemuž se stává vyhledávaným místem pro turistiku 
i jiné aktivity, obzvláště v okolí rozhledny. Potkáváme se tedy zákonitě s tím, že jedno místo je vyhledávaným 
objektem různých zájmových skupin, často s odlišnými představami využití a chování se zde. Není jiná možnost, 
než aby se tyto zájmové skupiny respektovaly a přizpůsobily tomu své chování, začínající u každého jednotlivce.

Při návštěvě Výhonu slušně a s pokorou

Stržené kusy srnčí zvěře se stopami po zápase. A jelikož tu nemáme vlky, jediný možný původce je volně 
pobíhající pes / foto: M. Betášová  

zmínku zcela nevhodné používání růz-
ných dopravních prostředků, zejména 
jednostopých (horská kola nevyjímaje), 
kterými si jejich uživatelé zkracují své ces-
ty přes lány polí.

Tolerantním a ukázněným návštěvníkům 
Výhonu děkuji za jejich disciplínu, kterou 
si příroda zaslouží. Jsme tu všichni jen na 
nějakou dobu hosté. 

Co říci závěrem? 
Chovejme se při návštěvě Výhonu slušně 

a s pokorou, respektujme, že zde nejsme 
sami a že jsou zde i jiné zájmy, než zrovna 
ten můj. 

Výsadba nad cihelnou / foto: M. Dratva



19Volný časwww.zidlochovice.cz

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit 
řadu věcí, například, k čemu má daný 
pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň 
plánujete starat. Představit si, jaký bude 
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na 
své okolí. Každá dřevina má totiž specifické 
nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné 
jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při 
navrhování potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli 

byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně 
třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů 
by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, 
olše či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si 
alergici zahrady moc neužili. Zamyslet byste se 
měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa 
hodí z širšího kontextu. Například akát, který 
pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách 
České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje 
původní druhy. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také 

na to, aby byly dodrženy všechny zákonné 
povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-
li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních 
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající 
obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná 
vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry 
a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ 

Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být 
dostatečně široký. Případně si musíte zajistit 
souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje 

peníze a čas. Ucelené informace o tom, co 
organizace takové výsadby obnáší, včetně 
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu 
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout 
i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně 
po výsadbě pečovat. 

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu 

slouží centrální registr stromů na webu Sázíme 
budoucnost.Díky tomu získáváme unikátní 
přehled o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí 
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni 
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení 
a sázení stromů. Registrace nově vysazených 
stromů je proto velmi důležitá.

Anna Poledňáková, Nadace partnerství
PR koordinátorka iniciativy Sázíme 

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku

Nadace Partnerství je koordinátore celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, jejímž cílem je vysadit deset milionů 
stromů. K dnešními dni je zaregistrováno přes milion nových zelených přírůstků. Chtěli byste se zapojit také, ale 
nevíte jak na to? Přečtěte si jak postupovat, na co si při výsadbě dávat pozor a také jaké dřeviny jsou vhodné pro 
náš židlochovický region.

Druhy dřevin vhodné do lužních poloh 
kolem Svratky:
STROMY
Quercus robur – dub letní
Populus nigra – topol černý
Populus alba – topol bílý
Fraxinus angustifolia – jasan úzkolistý
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Prunus padus – střemcha 
Tilia cordata – lípa srdčitá
Carpinus betulus – habr obecný
Acer campestre – javor babyka
Ulmus laevis – jilm

KEŘE
Cornus sanguinea – svída
Euonymus europeus – brslen
Viburnum opulus – kalina
Prunus spinosa – trnka
Ligustrum vulgare – ptačí zob
Frangula alnus – krušina olšová
Crataegus laevigata – hloh

Druhy dřevin vhodné do poloh v oblasti 
Výhonu:
STROMY
Acer campestre – javor babyka
Carpinus betulus – habr obecný
Crataegus laevigata – hloh obecný
Quercus cerris – dub cer
Quercus petraea – dub zimní
Quercus pubescens – dub pýřitý
Sorbus domestica –jeřáb oskeruše
Sorbus torminalis – jeřáb břek
Tilia cordata – lípa srdčitá

KEŘE
Cornus mas – dřín obecný
Cornus sanguinea  – svída krvavá
Corylus avellana – líska obecná
Euonymus verrucosa – brslen bradavičnatý
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný
Prunus spinosa – trnka obecná
Rhamnus catharticus – řešetlák počistivý
Staphylea pinnata – klokoč zpeřený

Následná péče
Následná intenzivní péče je nutná hlavně 

v období nejméně tří let, jež je zcela zásadním 
obdobím k zapěstování dřevin a v podpoře 
správného a zdravého růstu. V tomto období 
je žádoucí dřeviny pečlivě ošetřovat tak, aby 
na konci období byly již plně zakořeněné 
a koruny solitérních stromů byly řádně 
zapěstované výchovnými řezy.  V prvním roce 
je nutné sledovat průběh ujímání dřevin, v 
případě suchého období zajistit dostatečnou 
zálivku (cca 50–70 l na strom, 5–10 l na keř), 
a to jak první rok po výsadbě (za bezmrazého 
období), tak v celé další vegetační sezóně. 
Výsadby stromů a keřů je vhodné průběžně 
mulčovat kvůli snížení výparu vody z půdy 
a utlumení růstu plevelů. V tomto případě 
se jeví nejvýhodnější použít na mulčování 
seno získané pokosením okolních lučních 
porostů a štěpku, dobře ale poslouží i mulč 

zakoupený v obchodě. V průběhu zimy je 
nevyhnutelné kontrolovat úvazky, aby se při 
růstu nezařezaly do kmínku. Po zimě je třeba 
zajistit výchovný řez mladých korun stromů, 
při kterém se odstraní vymrzlé a uschlé 
výhony. V dalších dvou letech zvýšené péče 
budou opatření obdobná – zálivka v případě 
přísušků (vlivem nedostatku dešťových 
srážek vyschne svrchní část půdy natolik, že 
bez dodatečné zálivky hrozí úhyn stromu), 
výchovný řez. Po tomto tříletém období 
zvýšené péče, kdy budou již dřeviny ujmuty a 
zapěstovány, bude další péče méně náročná, 
nicméně musí být stejně pečlivá. Stále 
hrozí úhyn mrazem, nemocemi, přísušky 
či mechanickým poškozením dřevin. Za 
mimořádných přísušků je nutná dobrá 
zálivka. Po řádném ujmutí a zesílení stromů 
je třeba včas odstranit kůly s úvazky.

Ing. Martin Dratva, odbor investic a místního hospodářství Židlochovice

Výsadba nad cihelnou / foto: M. Dratva
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17. duben 1945: Jak Židlochovice prožívaly konec II. světové války

Rok 1945 je velmi významný pro celou 
Českou republiku a vlastně i většinu úze-
mí v Evropě, vždyť skončila válka, která 
nás sužovala dlouhých šest let. Pojďme 
si společně připomenout, co důležitého 
a významného se událo v tomto roce 
v našem městě. 

Posádka německých vojáků byla v Žid-
lochovicích hned od vzniku Protektorátu 
Čechy a Morava, velitelství sídlilo na žid-
lochovickém zámku. Současně se do města 
přistěhovalo několik rodin z Říše. 

S přibližující se frontou započali Němci 
se zákopovými pracemi v okolí Brna – do 
seznamu povinných účastnit se prací byli 
zapsáni muži ve věku od 17 do 55 let. První 
muži ze Židlochovic byli povoláni 8. ledna 
1945. Místní byli povinni obstarat koňské 
povozy a dřevo. Už 8. února se zákopy kopa-
ly i v okolí Židlochovic a Nosislavi. V Židlo-
chovicích se stavěly zákopy mezi Svratkou a 
silnicí směrem k Vojkovicím, mezi hrázemi 
Svratky a Cézavy směrem k Blučině a dále 
směrem vzhůru k Výhonu. Na druhé straně 
města od mlýnského náhonu přes pole k drá-
ze. V samostatném městě se stavěl zákop od 
mostu k náměstí a na ostatních příjezdových 
cestách, i v železném městě byly postaveny 
zátarasy. Od počátku března se začaly obje-
vovat na oplocení a zdech židlochovických 
domů německé nápisy, které měly zastrašit 
obyvatelstvo. Je otázkou, zda Němci v Žid-
lochovicích opravdu do posledních chvíle 
věřili ve vítězství, nebo si ze strachu nechtěli 
připustit jinou možnost. Ještě 5. dubna 1945, 
kdy už Rudá armáda byla v Bratislavě, Ema-
nuel Moravec v nedělním úvodníku psal 
o úspěších německých vojsk ve Slezsku a 
poměrně malém postupu amerických vojsk. 
Už tehdy se zvolna blížila porážka Němců a 
osvobození našeho města.

Ustupující německé vojsko táhlo přes Žid-
lochovice po silnicích směrem na Vojkovice, 
Blučinu a Hrušovany v neděli 15. dubna. Do 
Židlochovic přibyl tankový oddíl, tanky a 
vozy byly rozestavěny mezi domy, důstojníci 
se ubytovali u civilního obyvatelstva. Druhý 
den v pondělí 16. dubna zaujaly tanky pozi-
ce pod kostelem a na Tyršově ulici. Muži od 
17 do 26 let byli nasazeni na kopání záko-
pu okolo dráhy z Hrušovan do Židlochovic. 
Tento den zažily Židlochovice první bom-
bardování sovětskými letadly. Mimo poško-
zení mnoha střech obytných domů a pošty, 
kdy bylo zabito několik německých vojáků 
a zabit kůň, byl zničen i mlýn a elektrárna. 
Židlochovice se tak ocitly bez elektrického 
proudu. 

Tyto události způsobily zmatek mezi 
německými obyvateli města. Narychlo se 
stěhovali – nejčastěji směřovali do Brna (ti, 

Žákyně 8. B, 
ŽŠ Židlochovice

kteří byli „chytřejší“, tedy bedlivě sledovali 
válečný vývoj, odjeli daleko dříve).

V úterý 17. dubna začal vlastní boj o Žid-
lochovice. Německé vojsko ustupující z pozic 
v Křepicích přes Velké Němčice směrem do 
Židlochovic bylo stíháno ruským letectvem. 
Okolo 10. hodiny začaly na město dopadat 
první pumy. Ruská letadla útočila na němec-
ké pancéřové vozy ukryté jednak ve smrko-
vém háječku na konci Tyršovy ulice, jednak 
pod vrbami u mlýnské strouhy.

Protože se daly očekávat následné letecké 
útoky, obyvatelstvo se uchýlilo do krytů – 

sklepů svých domů. Už dříve zde měli ukryty 
cenné předměty a uschovány potraviny. Vět-
ší zásoby potravin si lidé zakopávali v zahra-
dách do země. Ani nebezpečí náletů neodra-
dilo některé odvážlivce, kteří vyšli na Výhon 
a sledovali boj o Velké Němčice. Během dne 
byly Židlochovice soustavně ostřelovány a 
dopadlo sem ještě několik bomb, dopadly 
i do zámeckého parku. Tehdy byla zasažena 
i německá radiostanice umístěná na zahradě 
zámku, po jejímž zasažení začalo německé 
velitelství zámek opouštět. V ulici Nosislav-

ské a Poděbradské byla umístěna těžká děla, 
sovětské dělostřelectvo však na tyto pozice 
trvale útočilo, a tak byla děla nakonec odve-
zena, i tanky opustily svá stanoviště na ulici 
Tyršově a vůbec po celém Žižkově.

Po celý den přes Židlochovice projížděly 
kolony německých vojáků směrem k Brnu. 
Při vědomí bezvýchodnosti situace okolo 
17. hodiny zapálili Němci cukrovar v Hrušo-
vanech, ve kterém měli velké zásoby potravin 
a vojenské výstroje. Hustý dým se valil přes 
Židlochovice směrem na Výhon. Ve stejné 
době začaly ze Žižkova odjíždět německé 

tanky. Vojáci ještě stačili podminovat želez-
ný most a ve 21.00 hodin ho vyhodili „do 
povětří“. Po třech ohromujících detonacích, 
které zničily most a částečně zničily okolní 
domy, zůstaly hromady kolejnic a železnic 
zátarasu.

Najednou nastal v Židlochovicích neob-
vyklý klid, většina německých vojáků byla 
pryč, zůstaly jen ojedinělé skupinky. Po 
opuštění sklepů se obyvatelům naskytl 

Pohled z náměstí na zničený most přes Svratku (18. 4. 1945) / foto: archiv T. Dratvy

Zničený sovětský tank za parkem / foto: archiv T. Dratvy

pokračování na další straně >>
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Z historie židlochovických domů: č. p. 6 a 7   

BENÁTKY V ŽIDLOCHOVICÍCH
Dnes již zbourané domy č. p. 6 a 7 stávaly 

dříve ve spodní části náměstí Míru. Aby bylo 
možné stanovit, kde se přesně nacházely, je 
potřeba si uvědomit, že spodní část náměstí 
měla v minulosti značně jinou podobu než 
dnes. Vedle domu č. p. 21 (realitní kancelář), 
který dnes náměstí uzavírá, byly ještě dva 
domy: č. p. 20 a 19. Oba byly zbourány roku 
1972 při stavbě nové silnice na Nosislav. Domy 
č. p. 6 a 7 stály přímo naproti nim – v podstatě 
by se dalo říct, že uprostřed dnešní křižovatky. 
Této části města se údajně kvůli blízkosti 
řeky přezdívalo „na Benátkách“. Dopravě 
však ani jeden z domů zřejmě nepřekážel. 
Cesta ze Židlochovic na Nosislav tehdy totiž 
vedla pouze po ulici Komenského, nikoliv po 
dnešním Žerotínově nábřeží.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
První zmínka o domě č. p. 6 pochází z roku 

1626, je však pravděpodobné, že existoval 
už v 16. století. Sídlily v něm městské lázně. 
Lazebnictví a bradýřství byla v tehdejší 
době poměrně rozšířená řemesla a lázně 
nebyly ani v menších městech a městečkách 
žádnou zvláštností. Prvním zaznamenaným 
lazebníkem byl jistý Gestohal, kterému bylo 
v roce 1620 zaplaceno 6 moravských tolarů 
za léčbu jedné židlochovické měšťanky. 
Skuteční doktoři byli v minulosti spíše vzácní 
a lazebníci se tak často věnovali i ranhojičství. 
U jednoho z pozdějších majitelů, Ruperta 

Jan Hroudný
Vlastivědný spolek

Heinricha, je dokonce výslovně uvedeno, že 
byl povoláním chirurg. Podle zápisu o domě 
z roku 1690 Židlochovice následujícím 
způsobem pověřily nového majitele Johanese 
Leitkirchnera: „každého roku tu sobotu po 
sv. Trojici domácím sousedům a chudým lidem 
lázeň topiti a dle potřeby posloužiti“. Zápis 
dále zmiňuje, že stavení je sešlé, zřejmě tedy 
neuniklo válečným tažením a požárům, které 
městečko sužovaly v 17. století.

DŮM ZA 70 ZLATÝCH
Dům č. p. 7 nebyl tak významný jako dům 

č. p. 6. První zmínka o něm pochází z roku 
1619. Podle historických map lze říct, že se 
jednalo o možná nejmenší dům na celém 
náměstí. Jeden ze zápisů dokonce uvádí, že 
dům byl „těsný, malý a hrubě nepřípadný“. 
Na začátku druhé poloviny 17. století, 
v době, kdy jej vlastnil rychtář Jakub Sádlo, 

byl dům ohodnocen na pouhých 70 zlatých 
(ostatní domy v Židlochovicích se zpravidla 
pohybovaly v řádu několika set zlatých).     

Tradičně se uvádí, že oba domy byly zbourá-
ny v roce 1897, protože překážely stavbě nové-
ho železného mostu přes řeku Svratku. Tuto 
verzi nicméně zpochybnil Mgr. Karel Vavřík, 
který si na jedné z historických fotografií 
povšimnul, že dům č. p. 6 stál zřejmě ještě po 
dostavbě nového mostu. Fotografie bohužel 
není natolik kvalitní, aby to bylo možné říct 
s jistotou. Článek lze tedy uzavřít pouze kon-
statováním, že oba domy byly zbourány někdy 
na přelomu 19. a 20. století.  

Hlavní prameny:
BURK, Jan. Historie židlochovických domů a 

jejich držitelů za léta 1609–1791.
Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci 

s Ing. Hanou Hanzlíkovou.

Dům č. p. 7, rok neznámý / foto: archiv T. Dratvy

pohled na hořící město. Největší požár byl 
na ulici Nádražní, hořela také sýpka velko-
statku za cukrovarem a domy na ulici Blu-
činské. Vojáci Rudé armády začali Židlocho-
vice obsazovat přibližně kolem 22. hodiny 
a do rána bylo město pod jejich kontrolou. 
Židlochovice byly po šesti válečných letech 
osvobozeny. 

Ve středu 18. dubna bylo v domě č. p. 28 na 
náměstí zřízeno místní ruské velitelství, 
v jehož čele stál kapitán Sokolov, komisař 
Rudé armády. Následující den byl dán příkaz 
židlochovickým mužům, aby začali s odstra-
ňováním sutin železného mostu a se stavbou 
provizorního. 

V dolní části náměstí byly při odklízení 
nalezeny tři nevybuchlé bomby. V domě 
č. p. 35 se usídlila ruská tajná policie, která 
vyslýchala politické vězně. Zajímalo je hlav-
ně to, proč tito byli po zadržení a výslechu 
propuštěni. Válka však pokračovala dál. 
Ruská vojska bez delšího zdržení procházela 
městem. Ubytování nalezli u místních. Krát-

ce zde pobyli kozáci, dělostřelectvo i tankis-
té. Z pátku na sobotu 21. dubna se celou noc 
bojovalo o Blučinu a Vojkovice. Blučina byla 
ostřelována děly umístěnými na Tyršově uli-
ci. Ze hřiště pálily do německých pozic kaťu-
še. Především z Vojkovic přicházeli uprchlí-
ci, kteří utíkali před frontou. 

Prozatímní ubytování jim bylo poskyt-
nuto v tělocvičně. Jídlo a jiné potřeby pak 
obstarali místní. V obou budovách obecné 
školy byla zřízena vojenská nemocnice, těžší 
případy se vozily do Hustopeč. V sobotu s 
Rudou armádou přibyla do Židlochovic jed-
notka československé armády. 

Za bojů o Židlochovice bylo usmrceno 
celkem pět osob (Marie Coufalíková, Mau-
rus Lang, Julie Abrahámková a její dvě dcery 
Božena Kolová a Lidmila Kolová), zraněno 
bylo celkem osm osob. Zcela vyhořely tři 
židlochovické domy a sýpka velkostatku, 
poškozeno zůstalo 70 domů.

Na hřbitově bylo hned po bojích pohřbe-
no 47 rudoarmějců, na náměstí byli pohřbe-
ni dva vojáci a jeden ruský major. V červnu 
byly jejich ostatky převezeny na centrální 

>> pokračování z předchozí strany pohřebiště do Ořechova.
Padlí němečtí vojáci byli zakopáváni na 

místě, kde padli, až později byly jejich ostat-
ky převezeny na místní hřbitov. 

Od května se život v Židlochovicích začal 
vracet k normálu, i když přes město často 
projížděly jednotky Rudé armády. Některé 
měly na autech dokonce nápisy, že jedou 
z Berlína. Ať byly první dny či měsíce po vál-
ce jakkoliv složité, byly mírové a plné naděje 
v lepší budoucnost.

Čerpáno: Pamětní kniha města Židlocho-
vic od roku 1943 do roku 1948, s. 223–400.
Památník obětí světových válek a národně 

osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov. 
Rajhrad 2000, s. 698, 699.
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Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství: Velikonoce

Tajemně se blíží Velikonoce. Je to 
nejvýznamnější křesťanský svátek 
navazující na pohanské oslavy příchodu 
jara. Proto nemá v našem kalendáři 
pevné datum, ale odvozuje se od prvního 
novoluní po jarní rovnodennosti. Jejich 
první předzvěstí je Smrtná neděle, kdy 
se v dědině poprvé objeví královničky, 
aby s ozdobeným stromečkem v ruce 
zazpívaly přede dveřmi každého z domů 
starodávnou legendu o Panence Marii 
a apoštolech. Dostanou za to do košíku 
vajíčko a pochvalu za krásný zpěv.

 
Poté na náves přichází chasa, nesoucí 

vycpanou pannu, pověšenou na ozdobené 
haluzi nebo na ozdobeném smrkovém 
stromečku. Prochází s vycpanou figurou 
– Moranou – celou vesnici a děvčata při 
tom zpívají: Smrtná neděle, cos nám donesla? 
Chlapci odpovídají: Všelicos dobrého, aby 
tráva rostla (píseň má cca deset slok). Teprve, 
až průvod s Moranou obejde celou vesnici, 
a ta je vhozena do potoka a utopena, nebo 
naopak odnesena za ves a tam na ohni 
spálena, je celý obřad ukončen. Tím byla 
ukončena vláda zimy a jaro převzalo svou 
kouzelnou moc.

V týdnu před Květnou nedělí mají 
hospodyně plné ruce práce. Každá jizba se 
musí vysmýčit, podle potřeby vybílit vápnem, 
a i zvenku poopravit. Modré podrovnání se 
opraví šmolkou a fasáda obílí. To by jinak ani 
svátky snad nemohly být. Teprve potom je 
chalupa k světu. Stařenka mezi řečí utrousí, 
že je potřeba ještě pec vymazat, a prstama 
naklikato pomalovat! Chalupa již je v 
pořádku, nyní je na čase očistit velikonoční 
zpovědí ještě svoje nitro. To jdou do kostela 
i ti, co tam celý rok nebyli. Aspoň jednou do 
roka jdi do kostela, šak tě tam Pán Bůh nevidí, 
jak je rok dlouhý – řekne vyčítavě stará a 
hospodářovi nezbude nic jiného, chce-li mít 
doma pokoj. Potom je každý jakýsi klidný, 
vyrovnaný a svátky jsou takové, jak mají být.

Na Květnou neděli se v kostele vysvětí 
kočičky, které se pak doma zastrčí v jizbě 
za kříž, aby chalupu celý rok chránily. 
V tom všeckém blázinci není doma 
s kluky k vydržení. Ještě, že mají také svoje 
„povinnosti“. Vždyť budou Velikonoce. Bude 
mrskut a k tomu je potřebná pořádná žíla, 
někteří říkají tatar, jiní korbáč či kančůch, ale 
správný kluk ví, že je to žíla, a přes to nejede 
vlak. Šak už obešli a zkontrolovali všechny 
vrby podle Švarcavy, ale i ty v lesících. Ono 
najít vrbu, která má ty správně žluté pruty 
dostatečně pružné a dlouhé, není jen tak. Ale 
kluci jsou vynalézaví, a nakonec na každého 
dojde. Když jsou žíly nachystané, najde Jan 
mezi zgarbama v komoře starý klepač – ještě 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

po dědáčkovi. Francek se vytasí s hrkačem a 
ostatní kluci donesou řehtačky, klepadla nebo 
jednokolové či dvoukolové řehtačky. Tím jsou 
přípravy na Velikonoce ukončeny. Teď jenom 
počkat, až zvony na Zelený čtvrtek odletí do 
Říma, a od kostela se může vyhrnout průvod 
kluků, aby prošel městečkem místo zvonění. 
A ministranti mají plné ruce práce, aby tomu 
dlouhému průvodu kluků dali jakýs takýs 
řád. Průvod bude nejdelší na Bílou sobotu, 
to totiž kostelník, po skončení klepání, 
rozděluje klukům odměnu za dobrou práci, 
kterou představuje pečivo zvané jidáše. 
Je na nich důležitější jejich zvláštnost než 
vlastní hodnota. Dyť si jen představte, 
že za křesťanský skutek se dává odměna 
pojmenovaná po Jidášovi, který přece zradil 
Krista Pána.

Na Velký pátek pomáhají baběnka dostat 
ráno děcka do potoka umyt si nohy, aby byly 
po celý rok zdravé. A není to jednoduchá 
práce. Třeba vloni Francek Horáků rozčílil 
baběnku radou, aby teda tu vodu z potoka, 
když už se v ní musí umývat, donesla v kýbli, 
a dala ju ohřát na šporheltě, že je moc studená 
a on do ní nohy strkat nebude. Marně mu 
baběnka vysvětlovala, že na Velký pátek je 
voda v potoce čarovná, ale jenom tam. Když 
to nepomohlo, tož ho maměnka vyhnali 
do kostela (to už bylo navíc), obtůlávat 
Pánbíčka. No moc se tam nehnál, ale co 
dělat, maměnka sú maměnka, a když ta něco 
řekne, tak to platí. Však na ní taky leží celá 
váha výchovy všech děcek. Eště, že jí s těma 
mladšíma pomohou i ti starší. To pantáta je 
na tom lepší. Do výchovy děcek se neplete, 
dbá jenom na to, aby udělala všechnu práci, 
která je pro ně určená, a té je na statku plno.

Pozametat okolo baráku a na dvoře, 
nakrmit drůbež, napást kozu nebo krávu, a 
když je potřeba, jít na pole pomáhat kopat, 
nebo naopak pohrabat zelené, které pantáta 
nakosil pro dobytek, jindy obracet trávu 
či kupit seno, aby se připravilo krmení na 
zimu.

Ale běda, když se neposlechne maminka, 
tak to má hned vařečka pré! A když je hřích 
takový, že to musí požalovat hospodáři, 
tak potom nastává rodeo. Pantáta popadne 
řemen a mladý provinilec dostane na gatě 
takovou nakládačku, že eště v noci raději spí 
na břuchu. Ale eště horší je, když nemá otec 
řemen po ruce. To použije většinou vlastní 
ruku a je z toho facka přes celou hubu. Šak aj 
hvězdičky je při tom často vidět.

Francek se pomalu štráchal do kostela, 
našel si tam takového Pámbíčka v koutě, 
u kterého nebylo moc lidí, poklekl a bleskově 
se pomodlil dva Otčenáše. Za chvilku byl 
hotový, tak ještě políbil Pámbíčkovi všechny 
jeho rány, jen tak hala bala se pokřižoval 
svěcenou vodou, a ještě pohlédl zpět do 
kostela, esli je všechno v pořádku. Bylo, 
jenom mu bylo divné, jak to, že babičky, které 
tam klečely, už když přišél, tak tam eště pořád 
klečí, i když on už je na odchodu. Pomalu 
se londál domů a ve své kudrnaté hlavičce 
uvažoval, co asi hrozného musely provést, že 
dostaly tak strašné rozhřešení.

Velký pátek – to už je takový polosvátek, 
protože se na poli nesmí pracovat. Půdou se 
na poli nesmí v ten den hýbat. A na Bílou 
sobotu, to už od rána je pilno. Celá rodina 
je zaměstnaná při pečení koláčů na svátky. A 
maminka ví, že jich musí připravit a v peci 
upéct tolik, až jsou všechny mísy, ba i dřevěné 
necky plné. To je potřeba zapojit babičku, ale 
i všechna děvčata.

No pravda, děcka se při tom planců pod 
nohama a spíš zdržují, než pomohou, ale co, 
někde se to naučit musí. A když se vytáhnou 
první koláče z pece, to je třeba hned ochutnat. 
K tomu se přidají i děvčiska. Já chci rohový, 
abych se vdala, žduchá jedna do druhé. 
Babička jen kroutí hlavou. Eště to chodí 
do školy, a už by se to vdávalo. Děcka toho 
vytahají k neuvěření. Nic nevadí, že si opálí 
hubu, spálí jazyk či popálí prsty, hlavně že je 
to dobré. Maminka to s úsměvem pozoruje 
a občas některého z těch nenasytů lehce 

pokračování na další straně  23 >>
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Vzpomínka na Hanu Kratochvílovou

Mám doposud v telefonu nesmazané kontakty na desítky přátel z 
doby svého působení v Židlochovicích a vždy jsem měl radost, když 
se mi při vyzvánění objevilo na displeji známé jméno z města Ž. 
Hned jsme se dali do řeči, jako bychom si teprve včera řekli „Ahoj“ 
či si popřáli „Mějte se dobře“.

Poslední dobou telefony z některých čísel utichly, protože už je 
nedrží teplá dlaň, aby se rozhovořilo srdce. Tak postupně utichl 
telefon Alberta Domese, neskonalého hudebního znalce a šprýmaře 
s francouzskými kořeny, Milana Košara, elegantního vypravěče, Iva-
na Remundy, básníka s duší a malíře, Mirka Gergela, který by se roz-
krájel, jen aby vždy pomohl, Karla Vavříka, neutuchajícího historika 
a kamaráda, a v minulém týdnu i telefon pana Vyhlídala, městského 
archiváře a malíře. Poslední smutnou zprávu mi sdělili Vlastík Hel-
ma a pan Jan Šotnar. „Odešla Hanka Kratochvílová!“, znělo v telefo-
nu. Zůstal jsem trochu naměkko a vzpomněl jsem si na všechny ty 
jmenované kamarády, s úctou přátele, se kterými jsem měl možnost 
v Židlochovicích pracovat a těšit se ze společných chvil.

S Hankou jsme byli především na jedné úřední lodi, na kterou mě 
přijala v roce 2001, a hned v následujícím roce jsme začali budo-
vat nový úřad za řekou, neb se rušil ten okresní v Brně. Měla tehdy 
ohromnou radost, že se po 40 letech vrací do města „velký úřad“, ač 
se mu mohlo říkat jen „malý okres“. Společně s dobrým týmem se jí 
podařilo během dalších šesti let spousta projektů. Měla sice strohé 
justiční vzdělání, ale do úřední role se nikdy nevpasovala a ani o to 
nijak nestála. Dávala přednost slušnému jednání a především úctě 
k lidem.

Miroslav Cvrk
Vlastivědný spolek

Vzpomínám při tom na jeden pořad, který jsme připravili s Mila-
nem Košarem k 70. narozeninám Ivana Remundy. Začínal jsem ho 
k oslavenci: „A tak si nezoufej! Ač louka pampelišek přidala Ti svým 
chmýřím Sedmý křížek! Důležitější je, že dovedeš se pozastavit nad 
mravencem a ztratit slovo se stařenkou, co zná Tě snad od dětství.“

Přišla tenkrát v knihovně za námi a brečela jak malá holka. S úc-
tou dodnes vzpomínám na Hanu Kratochvílovou, která měla srdce 
na dlani a dnes tu není s námi.

Miroslav Cvrk, býv. tajemník úřadu nad řekou Svratkou 

 JUDr. Hana Kratochvílová byla starostkou města Židlochovi-
ce dvě volební období, a to v letech 
1998–2006. Za jejího působení 
byla v Židlochovicích mimo jiné 
vybudována a připravena celá řada 
významných staveb, vyzdvihněme 
zejména Dům s pečovatelskou služ-
bou a novou budovu městského 
úřadu u mostu (stavba v souvislos-
ti se skutečností, že se město stalo 
obcí s rozšířenou působností). Dále 
byla z velké části přebudována plo-
cha bývalého cukrovaru a dokonče-
na kanalizace a komunikace v ulici 
Brněnská. Významný podíl měla 
jako starostka na vybudování proti-
povodňové ochrany města.

Ke vzpomínce se s úctou připojuje 
i současné vedení města.

plácne, enem se neudav! Když to tak vidí, tak 
si pro sebe poznamená: Něco musím skovat 
do komory, nebo ti naši nenažranci snědí 
všechno do večera, a já potom nebudu mít co 
nabídnout, když někdo dojde s vinšem.

Při odpoledním Vzkříšení se poprvé v roce 
uplatní všechna paráda, která je v domě. To 
bývala taková módní přehlídka na dědině. 
Na Vzkříšení se chodí v tom nejlepším 
oblečení. Je to již takový nepsaný zákon. No 
ono se vlastně chodí jen ke kostelu, protože 
na tuto slavnost se sejde celá dědina i farníci 
z Hrušovan a do kostela se všichni nevejdou. 
Tetičky a sousedky mají potom nejméně na 
měsíc téma k vyhodnocení postřehů, jak a 
co měla která mladá robka na sobě. Kvůli 
oblečení zkritizují pochopitelně i mládence 
(hlavně jejich maminy). 

Celá ta paráda se objevuje na Hod Boží 
velikonoční, který je jedním z největších 
svátků v roce: to se ani na besedu nesmí jít, 
jenom třikrát do kostela a potom se doma 
modlit a rozjímat. I když se již tak poctivě 
všechny ty zvyky nedodržují, přece jen i dnes 
tyto svátky ctíme jako mimořádné.

Na hrubé mši posvětil pan farář buchtu a 
vajíčka. Před obědem od hospodáře dostane 
každý kousek ze svěcených pokrmů, aby byl 
zdravý a Pánbů nám požehnal. Po obědě 
barví děvčice vajíčka. Bývá jich padesát i více, 

aby bylo co rozdat a na každého se dostalo. 
Jinak se vajíčka prodávají, aby byl v domě 
nějaký ten krejcar, ale na Velikonoce…

V Pondělí velikonoční vrcholí oslavy. 
Mladí kluci, jako i odrostlí mládenci pátrají 
v dědině po děvčatech, od pěti roků nahoru, 
které ječí, prosí, utíkají, schovávají se, ale to 
všechno jen tak naoko, protože je každá ráda, 
že si jí chlapci všimli. Však co, to šlehání je 
pouze symbolické, aby nebyly prašivé. I když 
je to šlehání jen jako, na zadku a lýtkách 
přece jen pálí a štípe. A věru, ani dřepnutí 
nepomůže. A za to ještě mládenec dostane 
malované vajíčko.

Od těch nejmladších jen takové pěkně 
barevné, ale ty starší už pro vybraného 
chlapce připravují krásně zdobené – kraslice. 
Po Velikonocích je ještě potřeba používanou 
žílu zahodit, nejlépe někam přes střechy, 
protože s sebou odnáší všechnu možnou 
prašivinu, od které právě děvčata očistila. 
Však na příští Velikonoce bude žíla nová, z 
čerstvého proutí, aby s sebou nesla nový život 
a hodně zdraví. 

Všední starosti hospodářů se projevují v 
tomto čase jakýmsi zjasněním ve tvářích, 
jarním sluncem prudce ožehnutých. Jsou 
rádi, že již nastalo období prací na polích, 
které jim tak chyběly. Kolikráte si stěžujeme, 
když je práce moc, ale věru bez ní je to ještě 
horší, říkají hospodáři v únoru. Ale jak 
vyvezou hnůj, dají se v březnu do orání, a to 

je práca jedna radost. Však stará moudrost 
praví: Na svatého Řehoře, špatný sedlák, 
který neoře!

Čerstvě zorané pole zavoní zemitou vláhou, 
sedlák na úvrati zastaví, setře pot z čela a se 
zalíbením zhlédne dlouhé rovné brázdy a 
pobídne koníky (nebo kravky) do další práce. 
Občas bičem přeměří dílo, „aby sousedovi 
neodoral“. Venku je mu dobře. Rozmlouvá se 
zápřeží a popískává se skřivany. Ještě povláčit 
a zaseje. Už zbývá jen poděkovat koním za 
práci a Pánbičkovi za počasí. No a teď již 
je to na Pánubohu, aby to zaléval a úrodě 
požehnal. My sme svoje udělali. Společně 
potom v květnu půjdeme na procesí do polí, 
a tam u polního kříže se pomodlíme, aby 
Bůh úrody dal a zachoval. Každý totiž ví, že 
nebude-li úrody, bude celý rok na dědině zle. 
Panáček sice kážů v kostele: 

„Pohleďte na to ptactvo nebeské, které neseje 
ani nežne a otec nebeský živí je,“ ale také říká 
„Přičiň se a Pánbůh ti požehná“.

Ten úzký vztah k polím vysvětluje 
sedlákovu pýchu a hrdost. Vždyť on je pánem 
na svém, nemá sice kolikráte co do huby, ale 
taky mu nemůže nikdo nic poroučet. 

Úryvek z připravované brožury: Rok na vsi 
v práci, zábavě a náboženství 

Ilustrace: Karel Svolinský

JUDr. Hana Kratochvílová /
 foto: archiv města

>> pokračování ze strany 22
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Židlochovičtí zvířecí tuláci putují do útulku v Bulharech

O kolik zatoulaných zvířat v současnosti 
váš útulek pečuje?

V současné době náš útulek pečuje o jede-
náct psů a tři kočičky. Informace o všech 
našich zvířatech najdete na našem webu. Útu-
lek vedeme s manželem soukromě, jen si pro-
najímáme městské prostory čili jde o útulek 
soukromý.

V jakém stavu k vám zvířata obvykle při-
cházejí?

Asi polovina zvířat k nám přijde v dobrém 
stavu. To jsou pejskové zatoulaní, kteří větši-
nou mají majitele. Čip je první věc, kterou hle-
dáme. Je-li registrován, pejsek se vrací majiteli 
téměř obratem. Není-li čip registrován, infor-
mace o nalezení pejska se ještě týž den zveřej-
ní. Pejsek putuje do karantény. Druhá polovi-
na jsou psi zanedbaní, často notoričtí tuláci, 
pejskové úmyslně vyhození. Pak míváme tak 
dva tři pejsky do roka, kteří jsou v katastro-
fickém stavu. Umíme se o ně postarat a máme 
velmi dobré výsledky s umísťováním. 

Co je potřeba zajistit v prvních dnech?
Přiveze-li nám městská policie kočku, 

putuje do karantény a ještě ten den je infor-
mace o ní zveřejněna na našich webových 
i FB stránkách. Hledá se majitel. U koček se 
obvykle nenajde. Rozhodující je, v jakém sta-
vu kotě či kočka přijde. Jde-li o kočku divo-
kou, z odchytu, nečekáme 14 dní na majitele, 
vypadá-li zdravě, jde do týdne na kastraci. Po 
kastraci je kočka 14 dnů v léčení, čekáme na 
vytažení stehů. Podaří-li se nám ji během té 
doby dostat do kontaktního stavu, snažíme se 
ji nabízet k adopci. Zůstává-li však divokou 
šelmou, putuje zpět do místa odchytu.

Malé kotě, i divoké, z 99 % umíme 
„umazlit“ a jde do adopce (kastrace je možná 
až u dospělých jedinců). Adopce koťat se 
nám daří, málokdy máme kotě déle než dva 
měsíce. 

U koček kontaktních, přátelských, mazli-
vých je postup podobný, jen s tím, že kastra-
ci provádíme, až když se do 14 dnů nenajde 
majitel. Je-li to kočka krásná a evidentně ope-
čovávaná, čekáme s kastrací i déle, nikdy však 
ne víc jak měsíc. Po kastraci opět 14 dnů na 
vytažení stehů a již během celé doby hledá-
me nový domov. I dospělé kočky se nám daří 
umístit, nikdy u nás nejsou déle než tři čtyři 
měsíce. 

Pokud bych se z jakéhokoliv důvodu roz-
hodla kočku po kastraci ponechat v útulku, 
městu ji samozřejmě již neúčtuji. Za celých 
deset let jsem podobné rozhodnutí několikrát 

Lenka Kubová, DiS.
Útulek pro opuštěná zvířata Bulhary

učinila, po čtyřech měsících v útulku jsem 
městu kočku přestala fakturovat. U psů je situ-
ace samozřejmě složitější, ty nemohu nechat 
volně pobíhat po areálu chytat myšky. :-)

Je o osvojování koček a koťat z útulku 
mezi lidmi zájem?

Na tuto otázku bych vám ještě před rokem 
odpověděla jinak. Ale s covidem se i v útul-
cích změnila situace. Lidé si zvířata osvojit 
chtějí, koťata se nám daří umístit velmi dob-
ře. S dospělými zvířaty je občas problém, ale 
i tady to jde nyní daleko lépe. Čili pravděpo-
dobnost u koťat je vysoká, u koček 50 %. 

Jak nákladná je péče o jednu kočku? 
S jakým ročním rozpočtem útulek pracuje?

Náklady na jednu kočku: první dva měsí-
ce pobytu: 52,00 Kč/den, další měsíce 42,00 
Kč/den. U kotěte do dvou měsíců věku: první 
dva měsíce: 40,00 Kč/den, další měsíce 30,00 
Kč/den. Kastraci koček hradí město. Jelikož 
jde o našeho veterináře, jsou naše ceny příz-
nivější než v běžné veterinární praxi. Kočku 
po kastraci odvážíme i s antibiotiky, samozřej-
mě. Neděláme však žádné jiné speciální kočičí 
testy a kočky klidně dáváme do adopce i na 
dvoreček (jiná zařízení s tím dělají obstrukce 
a kočky vydávají třeba jen do bytových pod-
mínek).

O nějakém rozpočtu se nedá hovořit... Jsem 
OSVČ, nikoliv pracovník města. V podstatě 
mohu říct jediné – pracuji zcela zdarma, jsem 
ráda, že finance z obcí, kterým zatoulaná zví-
řata opatrujeme, sotva pokryjí provoz útulku. 
Bez dárců bychom nemohli existovat. S měs-
tem mám sepsanou smlouvu, zkráceně na kus 
a den. A k tomu další a další povinnosti. 

A protože zvířata umisťuji opravdu dobře a 
město Břeclav je s mým působením spokoje-
no (kdyby mělo útulek provozovat samo měs-
to, stálo by je to – neváhám říct – desetkrát 
tolik!), vyšlo mi v tomto covidovém roce vel-
mi vstříc – odpustilo mi nájem a třeba revize 
a vývoz jímky vzalo na svá bedra. Za celou 
dobu mého působení mi vedení obce tolik 
nepomohlo jako poslední rok.

 
Kolik pracovníků se podílí na provozu 

útulku v Bulharech?
Jak jsem již zmínila, útulek je soukromý 

– jsem firma. Tedy já a manžel, děti sem tam 
pomáhají s venčením pejsků či socializací 
koček. V útulku však nelze bydlet, dojíždí-
me sem. Sedm dnů v týdnu, nemáme pátky, 
svátky, dovolené... Často se tam otočíme i ve 
večerních či nočních hodinách, je-li tam např. 
pejsek, který to potřebuje. V extrémních pří-
padech, jako třeba u psa po zranění či v nut-
nosti podávat léky, někdo v útulku přespí. 
Jako třeba právě v těchto dnech, kvůli pejsko-

vi Česťovi, správně Cestáři. Nastane-li nějaká 
nepředvídaná situace, celý útulek je schopna 
na krátkou dobu převzít moje kamarádka, 
pomocnice. Je jediná, na koho se mohu v tom-
to směru obrátit – do útulku nemůžete dát jen 
„milovníka zvířat“ nebo „sběrače exkremen-
tů“. Musí to být člověk schopný, znalý, nebo-
jácný (aktuálně máme tři problematické pit-
buly), šikovný a hlavně rozumný. Sluníčkáři či 
uplakané dámy nám nepomohou. :-)

Je však důležité říci, že máme i přátele, kteří 
s námi chodí se psy na procházky na vodítku. 
Není to denně, v útulku je důležitý řád a pře-
devším klid, ale podle počtu psů, kteří mohou 
jít s našimi vodiči ven si venčení individuálně 
domlouvám. Kromě toho však máme v areá-
lu útulku obrovské výběhy, psi jsou tedy dnes 
a denně na „lítačce“, procházkové vodiče si 
zvu pouze kvůli socializačním problémům a 
nácviku. Není to široká veřejnost, tři čtyři lidé 
mi stačí, mám je vždy prověřené a vím, co jim 
mohu svěřit.

Kontakt:
tel: 724 145 515, 723 040 495
www.utulekbreclavbulhary.cz

Zeptali jsme se:   

Uvažuje město o zřízení zařízení 
pro toulavá zvířata? Odpovídá Ing. Jan 
Vitula.

Myšlenka založení útulku je, záměr 
vzešel už před lety od členů klubu kyno-
logů.  Dokonce je  již  připravená pro-
jektová dokumentace.  Musím říct, že 
projekt vypadá velmi zajímavě, kromě  
prostoru pro 50 kotců  počítá i s dal-
ším využitím širší veřejnosti. Jde však 
o poměrně nákladnou záležitost, proto 
se snažíme hledat prostředky z různých 
dotačních zdrojů. Pokud se podaří finan-
ce najít, založení útulku bych podpořil.

Prozatím máme pro případné tuláky  
k dispozici volné kotce v prostředí Klub 
kynologů v areálu u čističky, které využí-
vají pro výcvik psů a smluvně spolupra-
cujeme s útulkem v Bulharech. 

Většinou se ale podaří, po krátkém 
pobytu v kotcích městské policie, kam 
jdou zvířecí tuláci nejdříve, dohledat 
jejich majitel, případně si zvíře někdo 
osvojí, takže problém s umístěním zvíře-
te neřešíme.

redakce Zpravodaje

Najde-li se v Židlochovicích pes nebo kočka, jsou k řešení přivoláni strážníci městské policie. Ti nalezené zvíře umístí 
do městského kotce, kde čeká na přihlášení majitele. Pokud se majitel nedohledá nebo se nepodaří najít nového 
zájemce, je zvíře posláno do útulku v Bulharech.  Seznamte se s jeho provozem.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Spodní část náměstí na konci 50. let 20. st. (tehdy Stalingradské náměstí) / foto: archiv T. Dratvy

Stejné místo v červnu 2020 / T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

Joseph Joffo: Z Paříže do Paříže

Skutečný příběh dvou bratrů prchajících před zlem nacismu 
z Paříže na jih Francie. Kniha je optimisticky laděna, do posled-
ní stránky fandíte dvěma malým hrdinům při jejich putování 
do bezpečí.

pokračování na straně 27 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
OKE – Štěstí lásky, GREAVES 
– Ticho mezi námi, MARTIN-
LUGAND – Štěstí na dně sil-
né kávy, HARDT – Touha

Společenské romány
TAJOVSKÁ – Hořící nebe, 
JACHINA – Děti Volhy, Mc-
MORRIS – Prodám dvě 
děti, KVARNSTRÖM-JONES 
– Pekárna s vůní skořice

Psychologické romány
GOUNELLE – Bůh chodí po 
světě vždycky inkognito, 
VIGAN – No a já, GENOVA – 
Levá strana světa, RIMMER 
– Utajená dcera

Historické romány
VONDRUŠKA – Spiknutí 
oběšenců, BAUER – Papežo-
va dcera, LORENTZ – Kočov-
ná nevěstka a jeptiška, 
MOREIRA – Má přítelkyně

Romány českých a sloven-
ských románů
EBEN – Myšlenky za volan-
tem, JAKOUBKOVÁ – Zdání 
a manžel vždycky klamou, 
KELEOVÁ-VASILKOVÁ – 
Julinčina pekárna, LEDNIC-
KÁ – Šikmý kostel 2

Detektivní romány a thril-
lery
MINIER – Údolí, BARCLAY 
– Výtah, AYCOX – Pech, 
SWALLOW – Exil, RUSSELL 
– Má temná Vanessa

Životopisy a autobiogra-
fické příběhy
MÉSZÁROS – A taky jsem 
vařila u Werichů, GOLDFLAM 
– Hlavně o mamince, FELD-
MAN – Unorthodox

Literatura faktu 
HOŠKOVÁ-WEISSOVÁ – 
Nikdo nás nečekal, HUNTER 
– Měli jsme štěstí

Cizojazyčné romány
KUNDERA – The Book of 
Laughter and Forgetting, 
MURGATROYD – Robin, 
OLŠOVSKÁ – Malý princ 
– The Little Prince
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Při využití našeho značkového financování a pojištění můžete 
získat navíc celou řadu atraktivních výhod. Více informací 
o nabídce najdete na skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme 
online či telefonicky.

Vybírejte z široké nabídky 
prověřených vozů z programu 
ŠKODA Plus a získejte nejlepší 
výkupní cenu 
za svůj ojetý vůz.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–6,9 l/100 km, 123,1–163,7 g/km

Kč/rok

Povinné ručení za

1 000

Jarní nabídka
prověřených vozů
Jarní nabídka
prověřených vozů

ŠKODA PLUS

AGROTEC a. s. 
Chrlická 1153
664 42 Modřice
Tel.: 548 133 840
www.agrotecauto.cz

Michal BADIN
Tel.: 720 955 457

 badin@agrotec.cz

Jiří MINAŘÍK
Tel.: 724 137 968

jiri.minarik@agrotec.cz

SKODA_PLUS_190x131_zidlochovice.indd   1 11.03.2021   10:07:08

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím dům nebo stavební pozemek. MUDr. Eduard 
Minks, tel.: 605 401 865.



Do našeho kolektivu hledáme 

fyzioterapeutku / fyzioterapeuta 
s praxí. 

Prosím ozvěte se nám: 
neurologiezidlochovice@seznam.cz

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

 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
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inzerce

LENKA PETROVSKÁ, DIS.
INTERIÉROVÝ DESIGNER

+ 420 603 360 909
info@petrovskadesign.cz
www.petrovskadesign.cz

IT PRO MALÉ FIRMY PROFESIONÁLNĚ – správa počítačové sítě, 
management infrastruktury, outsourcing, konzultace.

SPOLEHLIVÝ POČÍTAČOVÝ SERVIS PRO DOMÁCNOSTI – oprava a 
údržba počítačů, instalace a zabezpečení systému, domácí sítě.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím byt o velikosti 3+1/4+1 nebo menší RD v Židlochovi-
cích a v okolí. K nastěhování 3–8/2021. Tel.: 732 616 790.



JAROSLAV DVOŘÁK
ŽIDLOCHOVICE 
www.ITgomak.cz

Naučná literatura
HOF – William Hof: ledový 
muž, GOULSON – Divoči-
na v zahradě, VELEBOVÁ 
– Střihněte dětem na šaty, 
VÝBORNÁ – Mezi světy

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
Mých prvních 100 doprav-
ních prostředků, BRAUN 
– Vítej v přírodě

Pohádkové příběhy
DIENEROVÁ – Opice 
nezbednice a jiné příbě-
hy, STAI – Jonáš a Nenáš, 
NORDQVIST – Jak Fiškus 
sázel masovou kuličku

Humorné příběhy
WALLIAMS – Něfo

Detektivní a dobrodruž-
né příběhy
SANTIAGO – Fotbaláci 4: 
Záhada Jestřábího oka, ŠLIK 
– Ztracený na Nevděku, 
BREZINA – Hlas ze záhrobí

Fantasy a sci-fi příběhy
CICCARELLI – Iskari 3: Dcera 
noci

Literatura Young adult 
HORVÁTHOVÁ – Sydney 
(My dva z B.)

Naučná literatura
BRETT – Hry proti nudě

rubriku připravuje 
Eva Procházková, knihovnice

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

9.                        

10.                        

KříŽidle Víta Funka: Města naší vlasti
Město s Valašským muzeem v přírodě: Rožnov pod…
Město, kde se těžilo radium
Název města Zlín za socialismu 
Středočeské město s velkou tradicí hokeje
Slezské město rozdělené mezi Česko a Polsko
Moravské město s tradiční výrobou okurek
Hornické město vystavěné až po druhé světové válce (nejmladší město v republice)
Město pod Ještědem
Moravské město s arcibiskupstvím
Starobylé město na Vysočině (na seznamu UNESCO)

TAJENKA: Jihočeská vesnice, jejíž unikátní komplex budov v tzv. selském baroku je zapsán na 
Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: SKELETON

1.
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4.
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9.
10.
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2.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

autorka kresby:
Kateřina Dratvová, 12 let
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Sedmikráska chuudobka / foto: Petr Válek

Sněženka  / foto: Vladimír Goš

Hluchavka  / foto: Petr Válek

Krokus  / foto: Petr Válek

Křivatec žlutý  / foto: Vladimír Goš

Květ rozrazilu  / foto: Petr Válek

Narcis  / foto: Vladimír Goš

Violka vonná  / foto: Petr Válek
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