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Město na podporu praktických lékařů 
zřídilo hned na začátku března speciální 
telefonní číslo na příjem hovorů pro 
zájemce o registraci očkování v ordinaci 
svého lékaře.  Svůj účel tato služba splnila, 
v ordinacích nedocházelo k zahlcení 
linek, čekací dobu na proočkování to 
však nezkrátilo. Lidé se ptají proč, když 
v jiných obcích probíhá očkování mnohem 
rychleji.

Dlouhá čekací doba je způsobena 
zpožděním v zahájení distribuce očkovacích 
dávek a také minimálním množstvím, které 

Jan Vitula: Soutěž o architekta chytré čtvrti Líchy jde do finále

praktičtí lékaři dostávají od státu k dispozici. 
V jiných obcích je situace stejná. Rozdíl je ale 
v tom, že Židlochovice mají větší spádovost a 
množství zájemců o vakcíny je daleko vyšší, 
což způsobuje prodlužování čekací doby. 

Zrychlení by mohlo nastat v okamžiku, 
kdy  se začne očkovat Johnson&Johnson.  
Zasahují do toho však očkovací centra,  kte-
rá stát v dodávkách vakcín upřednostňuje. 
Z těchto důvodů bych lidem doporučil,  aby  
se přihlásili  přes centrální registraci a využi-
li možnosti očkování v Hustopečích, kde je 
v tento moment čekací doba  7 dní od regis-
trace do provedení prvního očkování a je i 
výborná dopravní dostupnost. Linka, kterou 
jsme jako město zřídili na pomoc praktic-
kým lékařům, je od 1. května již utlumena.

Milena Moudrá
redaktorka

Těšany zahájily očkování už v lednu, 
zatímco u nás se započalo zhruba před 
měsícem a půl. Jak je to možné?

Lednová očkovací akce v Těšanech byla 
politickým manévrem současného hejtmana 
Jihomoravského kraje. Krajský úřad v této 
záležitosti poměrně selhal, což potvrzuje 
i rozhovor s ředitelem společnosti Podané 
ruce  Mgr. Jindřichem Vobořilem v časopise 
Respekt. Pokud jde o Těšany, šlo o jednorá-
zovou záležitost, která na úrovni kraje vyvo-
lala politickou debatu.

Mohlo město pro svoje občany v souvislos-
ti s urychlením očkování udělat něco víc?

Nevěřím, že se to 
nesesypává

Pavel Forejtek v rozhovoru 
s Tomášem Šenkyříkem

Jarní podvečer na Líchách    
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Město není subjektem, který má pravo-
moc do záležitosti s očkováním vstupo-
vat. Můžeme pomoci obvodním lékařům 
s vytvořením databáze zájemců o vakcinaci, 
pomůžeme občanům se zprostředkováním 
informací, hned v prvopočátku jsme nabídli 
pomoc nejstarším seniorům s registrací přes 
centrální systém.  Víc ale udělat nemůžeme, 
protože nemáme možnost ovlivnit, kam se 
vakcíny budou distribuovat.

Na sociálních sítích se znovu intenzivně 
začaly vést debaty o vykrádání domů, jste 
často označován k reakci na komentáře. 
Tématu krádeží jsme se hlouběji věnova-
li  v únorovém čísle Zpravodaje, proto se 
nyní spíše ptám,  zda je podle Vás stěna fa-
cebooku vhodnou platformou pro řešení 
podobných záležitostí?

V první řadě bych chtěl říct,  že město 
s Policií ČR na  dohledání pachatelů  inten-
zivně pracuje. Je souhra náhod, že krátce po 
odhalení jedné skupiny vykradačů se zde 
objevila další. 

Mně velmi schází osobní komunikace, 
kdy se můžete potkat a o všem si napřímo 
popovídat. Protože když člověk může reago-
vat  tváří v tvář, dá se řada věcí daleko lépe 
vysvětlit. 

Anonymita, kterou poskytují sociální sítě, 
vede navíc i k vyšší míře agresivity. 

Klasickou ukázkou domněnek a omylů 
plynoucích z nedostatku příležitostí k osob-
nímu předání informací je právě teď aktuál-
ní čtvrť Chytré Líchy. Komentáře vyjadřují 
nesouhlas s výstavbou na Líchách. Výstavbu 
však ustanovil již před patnácti lety územ-
ní plán. Nyní přišel investor, koupil část 
pozemků a řekl: Chci stavět,  my jsme řekli: 
Ano, ale za podmínek, že domy budou  fun-
govat jinak, než je běžné. 

Neřešíme tedy otázku, zda vůbec bude na 
Líchách nová čtvrť, ale to, jak výstavba bude 
vypadat. A toto se prostřednictvím písem-
ných komentářů na sociálních sítích vysvět-
luje velmi špatně. 

V těchto dnech už pravděpodobně 
bude znám vítěz architektonické soutěže.  
Budou mít lidé možnost nahlédnout do 
návrhů, mezi kterými se vybíralo?

V polovině dubna proběhla, kvůli covidu 
za zavřenými dveřmi, prezentace návrhů 
pěti architektonických kanceláří. Jakmile 
to situace dovolí, všech pět semifinálových 
variant bude představeno na veřejném jed-
nání. 

Naším zájmem je, aby veřejnost  na vlastní 
oči návrhy viděla a dostala k tomu i komen-
tář, co o výběru rozhodovalo. 

Mají se Židlochovice v budoucnu ještě 
kam rozvíjet? 

Další rozvojové plochy město k dispozici 
má. Cíleně však nechceme výstavby pouštět 
příliš mnoho. Regionalisti doporučují, že 
by obec měla za dvacet let vyrůst maximál-
ně o dvacet procent. Netýká se to lokální 
výstavby v prolukách, nové plochy však ote-
vírat nechceme. Teď se chceme soustředit na 
území Líchy, a až se  dostaví, pak se teprve 
budeme dívat dál. 

Městu na tom, jak se v Židlochovicích 
žije, záleží. Že to není lhostejné ani jeho  
obyvatelům, je zase vidět z průběhu akce 
Za čistější Židlochovice. Jak jste spokojen 
s výsledkem letošního dobrovolného sbě-
ru odpadků?

Tím, že akce neproběhla klasickým způ-
sobem, kdy v jeden den vyrazí skupiny do 
terénu a modré pytle s odpadky zaplní měs-
to během jednoho dopoledne, nebylo hned 
patrné, jaké množství se nakonec sešlo.  
Pytle s nasbíranými odpadky se objevovaly 
v průběhu celého dubna na různých mís-
tech, sbíralo se plánovaně i zcela spontánně 
při náhodných vycházkách. 

Jsem moc rád, že lidi neztratili ani v této 
době chuť dělat něco pozitivního. A díky 
tomu máme město zase o něco čistější.

>> pokračování ze strany 1
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Námluvy ropuch pod hladinou tůňky v Knížecím lese



3Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Příspěvky na činnost pro místní neziskové organizace jsou rozděleny

Rada města a poté zastupitelstvo na svém 
posledním dubnovém zasedání schválilo 
finanční prostředky pro aktivity místních 
neziskových organizací. Žádost v letoš-
ním roce podalo 21 spolků. Celkový objem 
financí, který byl mezi žadatele rozdělen, 
činí kolem 700.000 Kč. 

V tabulce v prvním sloupci se nachází 
název žádající organizace a ve druhém a tře-
tím sloupci najdete schválenou částku. Jak 
je už v posledních letech tradicí, v rozpočtu 
jsme vyčlenili částku pro organizace hos-
podařící ve vlastních budovách, abychom 
pomohli finančnímu zhodnocení objektů, 
zejména v souvislosti se snižováním pro-
vozních nákladů. Výše a schválené žádosti 
v oblasti investic tabulka také zobrazuje.

V nejbližších dnech předsedové jednotli-
vých spolků obdrží návrhy smluv na schvá-
lené částky uvedené v tabulce.

Všem členům našich neziskových organi-
zací přeji mnoho úspěchů v jejich bohulibé 
činnosti a doufám, že jejich snažení a rozvoji 
spolkového života nejen v našem městě již 
nebude bránit koronavirová pandemie. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík 
místostarosta

Organizace
Rozhodnutí 

RM + ZM 2021

Rozhodnutí 
RM + ZM 2021

zhodnocení 
nemovistostí

FC Židlochovice 100 000 Kč

Skautské středisko Hrozen 50 000 Kč

Kynologický klub 40 000 Kč

MC Robátko 40 000 Kč

Myslivecký spolek 10 000 Kč 30 000 Kč

Orel Židlochovice 60 000 Kč 110 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů 90 000 Kč

ŠAK Židlochovice 20 000 Kč

T. J. SOKOL 80 000 Kč 110 000 Kč

ČZS Židlochovice 20 000 Kč

Art ZUŠ 3 000 Kč

Táborová skupina Rendy 20 000 Kč

Vlastivědný spolek 45 000 Kč

Škola tradiční lukostřelby 20 000 Kč

Fun Race 10 000 Kč

Výhonek 20 000 Kč

Židlochovický Otakárek 5 000 Kč

Pretorian, sportovní klub 20 000 Kč

Záchranná stanice pro československé ovčáky 5 000 Kč

Kanava 20 000 Kč

Gymnázium Židlochovice 20 000 Kč

Celkem 698 000 Kč 250 000 Kč

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 26. března 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rozhledna 
Akátová věž Výhon – sanační práce nad 
rámec revize“ s firmou AQUILLA Stránský 
s. r. o., s termínem do 30. 9. 2021 a cenou 
103 900 Kč bez DPH. 

RM jmenuje:
s účinností ode dne 1. 4. 2021 Ing. Karla 
Krále, sídl. Družba 657, Židlochovice, 
tajemníkem Komise technické. 

RM pověřuje:
vedením odboru informatiky Michala 
Soppeho a vedením odboru OIM Ing. Karla 
Krále, s účinností od 1. 4. 2021 do doby, než 
bude v řádném výběrovém řízení vybrán/a 
na předmětné odbory nový/á vedoucí.







JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

RM schvaluje:
navýšení pracovních míst na odboru 
finančním o jednu pracovní pozici, 
samostatný odborný referent finančního 
odboru, od 1. 4. 2021.

RM 6. dubna 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na dodavatele veřejné 
zakázky „Vybavení interiéru přístavby a ŠJ 
ZŠ Židlochovice, I. etapa“:
1. František Vlasák, se sídlem Na Jámě 
1485/82, 692 01 Mikulov, IČ 49960822
2. DOZETR s. r. o., se sídlem Mlýnská 66, 
667 01 Vojkovice, IČ 28323220.

RM 23. dubna 2021
výběr z usnesení
RM schvaluje: 

návrh na zahájení výběru dodavatele 
„Vybavení interiéru přístavby a školní jídel-







ny ZŠ, II. etapa“ a ukládá realizovat výbě-
rové řízení.

vytvoření dvou pracovních pozic na odbo-
ru dopravy, a to jedna pozice úředník 
odboru dopravy – vedení správního řízení 
a jedna pozice administrativní pracovník, a 
to od 1. 5. 2021.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvy na pronájem bytů č. 3 a 7 
v domě č. p. 256, Coufalíkovo nám., a bytu 
č. 3 v domě č. p. 52, ul. Komenského, a to na 
dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022.

ZM 28. dubna 2021
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

rozdělení finančních prostředků na podpo-







pokračování na straně 4 >>
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ru zájmových činností ve městě Židlocho-
vice pro rok 2021.

ZM rozhodlo:
směnit část pozemku p. č. 554, k. ú. 
Židlochovice, za pozemek společnosti 
Draft Inc. s. r. o., p. č. 548/69, k. ú. 
Židlochovice. Směna pozemků je ve stejné 
výměře, tj. 180 m2, a bude uskutečněna 
bez doplatku. 

ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje 
bytové jednotky č. 651/1 v domě č. p. 651 





za minimální kupní cenu 2.453.780,– Kč a 
podílu 5775/79989 na pozemku p. č. 2801 
za kupní cenu 58.220,– Kč,

bytové jednotky č. 651/13 v domě č. p. 651 
za minimální kupní cenu 2.050.000,– Kč a 
podílu 4376/79989 na pozemku p. č. 2801 
za kupní cenu 50.000,– Kč,

bytové jednotky č. 652/12 v domě č. p. 652 
za minimální kupní cenu 2.540.000,– Kč a 
podílu 5038/79857 na pozemku p. č. 2802 
za kupní cenu 60.000,– Kč,

bytové jednotky č. 652/13 v domě č. p. 652 
za minimální kupní cenu 2.050.000,– Kč a 







podílu 4306/79857 na pozemku p. č. 2802 
za kupní cenu 50.000,– Kč,
za podmínek, že
kupní cena bytové jednotky a podílu na 
pozemku bude zaplacena před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí,

před podpisem kupní smlouvy musí mít 
kupující uhrazeny všechny dluhy a splně-
ny veškeré závazky vůči městu Židlocho-
vice,

kupující uhradí náklady související s vkla-
dem kupní smlouvy do katastru nemovi-
tostí.







Hovory Z:  Zastupitelé

Kolik volebních období jste členem 
zastupitelstva a co Vás motivuje přijmout 
funkci zastupitele města opakovaně?

Děkuji za příležitost pozdravit prostřed-
nictvím Zpravodaje občany Židlochovic a 
příznivce našeho města, kteří tyto stránky 
budou číst.

Zastupitelem jsem v šestém (čtyřletém) 
volebním období bez přerušení, tedy od říj-
na roku 1998. Jsem druhý nejdéle sloužící 
stávající zastupitel. Rekord drží Jan Vitula, 
který byl poprvé zvolen v roce 1994.

Odpověď na otázku, co mě motivuje 
kandidovat, není jednoduchá. Před tím, 
než zvolený kandidát přijme funkci zastu-
pitele slibem na ustavujícím zastupitelstvu, 
musí úspěšně projít volbami, ve kterých se 

Vlastimil Helma
zastupitel

uchází o hlasy voličů stejně jako dalších až 
90 kandidátů. Jsem přesvědčený, že ti, kdo 
skutečně stojí o to, aby se v našem měs-
tě žilo lépe, by se měli zapojit podle svých 
možností. V činnosti dobrovolných spol-
ků, sdružení nebo v politických stranách. 
Dobrovolnictví je přidaná hodnota, která 
se nevyčísluje penězi. Z těchto seskupení by 
měli vzejít kandidáti pro volby do zastupi-
telstva. V mém případě to byl hlavně Sokol 
Židlochovice, kde jsem pracoval pro oddíl 
badmintonu. Stal jsem se členem Občan-
ské demokratické strany a účastnil jsem 
se zakládání a činnosti Židlochovického 
vlastivědného spolku. Motivace pracovat 
v zastupitelstvu a podílet se na samosprávě 
města mě neopouští. 

Jaká je úloha zastupitele? Daří se Vám 
tuto úlohu naplňovat?

Zastupitelé mají jasně stanovena svá prá-
va a povinnosti. Například právo předklá-
dat radě, zastupitelstvu a výborům návrhy 
na projednání, právo požadovat od zaměst-
nanců obce informace. Zastupitelé mají 
trestněprávní odpovědnost a mimo jiné 
povinnost nakládat s obecním majetkem 
„s péčí řádného hospodáře“. Mimo tato 
zákonná ustanovení má zastupitel naslou-
chat občanům, přednášet jejich požadavky 
na zastupitelstvu a vysvětlovat jim projed-
nané body zastupitelstva. Tuto úlohu se mi 
daří naplňovat.

 
Obrací se na Vás občané Židlochovic 

s podněty a připomínkami na chod měs-
ta? Na co konkrétně se ptají? Dokážete 
jim pomoci?

Nejraději mám, když se na mě obrátí 
občané s poděkováním za to i ono, co se 
ve městě povedlo. Bohužel, jak už to bývá, 
těchto situací je méně. V poslední době 
jsem dotazován na zadlužení Židlocho-
vic. Zastupitelstvo odsouhlasilo úvěr od 

Komerční banky ve výši 220 milionů Kč. 
Je to historicky největší zadlužení našeho 
města. Penězi, které jsme si vypůjčili, byly 
ve velké míře hrazeny spoluúčasti města 
na investicích, na něž jsme dostali dotace. 
Zvyšuje se také částka, kterou město vyna-
kládá na svoji správu. Splácení je nastaveno 
až do roku 2035 a k splátkám úvěru přibý-
vají splátky úroků ve výši téměř tří milionů 
ročně.

Mám problém s tím, že následující zastu-
pitelstva budou mít minimálně stejně dobré 
náměty na zlepšení života v Židlochovicích 
jako my dnes a budou chtít naplnit požadav-
ky obyvatel města. K tomu jim ovšem bude 
chybět v každém volebním období přibliž-
ně 50 milionů Kč, které budou splácet za 
současný rozvoj města. Budou mít ztíženou 
pozici s nakládáním s majetkem města, 
neboť proti úvěru jsou zastaveny městské 
nemovitosti. Jsou to budovy s pozemky: 
Masarykova 115 – pečovatelská služba, 
náměstí Míru 148 – textil Zoubková s byty, 
bytový dům Komenského 79, bytový dům 
Coufalíkovo nám. 347, bytový dům Komen-
ského 52, bytový dům Coufalíkovo nám. 
256, Komenského 38 cyklo Semir s byty, 
Zámecká č. 236 lesovna u Penny.

Na zastupitelstvu z pozice opozičního 
zastupitele už poněkolikáté opakuji, že je 
třeba začít šetřit a pokusit se splatit úvěr co 
nejdříve. Věřím, že toto snažení je nepopu-
lární, ale potřebné.

Co Vám ve městě chybí?
Na tuto otázku odpovím rád. Nic zásad-

ního mi v Židlochovicích nechybí. Pro-
tože bydlím v Židlochovicích od jednoho 
roku po narození, mám „prolezlá“ všechna 
zákoutí města, mám zde přátele a vím, že 
Židlochovice jsou SUPER.

Vlastimil Helma / foto: J. Helmová

>> pokračování ze strany 3
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Objekt židlochovické Vaňkovky stále zeje prázdnotou. Co bude dál?

Řada občanů mně opakovaně klade dotaz, 
kdy se něco stane s budovami vedle Penny, 
kterým se odlehčeně říká židlochovická 
Vaňkovka. Odpověď není úplně jednoduchá. 
Vraťme se nejprve na chvíli zpátky do 
historie. 

V době, kdy město získalo areál bývalého 
cukrovaru, patřila tato část k nejsložitěj-
ším místům, která jsme chtěli revitalizovat. 
Důvodem bylo především kvalitní staveb-
nictví našich předků. Základy všech staveb a 
rozvodů byly z mimořádně kvalitního beto-
nu, se kterým si i stavební stroje jen těžko 
poradily. Město tak stálo před těžkým roz-
hodnutím. Kde vzít prostředky na tak složi-
tou akci. Hledalo proto investory, kteří by se 
tohoto úkolu zhostili. Po několika omylech, 
kdy najaté firmy pouze vybíraly materiál, 
který bylo možné zpeněžit, se objevila firma 
Outulný, která se chovala jako slušný part-
ner. Zastupitelstvo proto postupně rozhodlo 
o uzavření smluv, v nichž se firma zavázala 
zdemolovat většinu budov v areálu, revitali-
zovat objekt bývalé filtrační věže a vystavět 
nové budovy, do kterých bude možné umís-
tit obchodní prostory. Vzhledem k tomu, že 
investor závazky splnil a objekty dle doho-
dy zkolaudoval, převedlo mu město slíbené 

Ing. Jan Vitula
starosta

pozemky. Nikoho v té době nenapadlo, že 
investor bude ochoten po tak dlouhou dobu 
nechat zkolaudované objekty prázdné a dále 
je nepronajímat. 

Od té doby došlo k jedné zásadní změně. 
Firma přešla z původního zakladatele na jeho 
syna, s nímž město opakovaně (ale zatím 
bohužel neúspěšně) zkouší jednat o možném 

využití prostor. A přestože víme o možných 
zájemcích, podmínky nastavené pronajíma-
telem je většinou odradí. V poslední době 
jsme dostali informaci, že se snad objevil 
zájemce, se kterým se pronajímatel domluví. 
A přesto, že jsme podobnou zprávu obdrželi 
v průběhu let opakovaně, doufáme, že se 
tentokrát stane skutečností.

Hasiči prověřili mobilní protipovodňovou hráz na ulici Brněnská. Je v pořádku

V rámci odborné přípravy JSDH města 
Židlochovice a pravidelného prověřová-
ní protipovodňových opatření města Žid-
lochovice byla v sobotu 24. dubna cvičně 
postavena mobilní protipovodňová hráz na 
ulici Brněnská.

Mobilní hrazení je nedílnou součástí 
protipovodňové ochrany města a skládá se 
z několika hliníkových profilů a stojek, kte-
ré se vsazují do stabilního profilu, kolem 
něhož, jako občané Židlochovic, chodíme 
bez povšimnutí. Hasiči jsou schopni mobil-
ní hrazení postavit do 30 minut od výzvy, 
kterou by v případě ohrožení města vydala 
Povodňová komise města, dle Povodňového 
plánu.

Kromě zmíněné mobilní hráze je součás-
tí protipovodňové ochrany města i vlastní 
valové a betonové hrazení kolem města, sou-
stava šoupat a vpustí v hrázi řeky Svratky a 
samotný Povodňový plán města, který přes-
ně definuje postup a realizaci jednotlivých 
opatření v závislosti na předpokládaném 
nebezpečí, respektive výši hladiny řeky.

Ing. Petr Svoboda 
velitel JSDH města Židlochovice

protipovodňových prostředků, jako jsou 
protipovodňové pytle, násypky či ženijní 
nářadí.

Mobilní hrazení je uloženo kvůli operativ-
nosti a rychlému nasazení u jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů města Židlochovice, 
a to společně s operativní zásobou dalších 

Stále nedokončená stavba objektu Outulný / foto: D. Motlíček

Tým dobrovolných hasičů se stará o naše bezpečí / foto: M. Holoubková
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Jak bude vypadat nová čtvrť v Židlochovicích?
Soutěž o architekta chytré čtvrti Líchy jde do finále

V roce 2023 by v Židlochovicích měla být zahájena výstavba 
první moderní a ekologicky udržitelné čtvrti v České republice. 
Lokalita bude v řadě věcí unikátní. 

Do financování projektové dokumentace se zapojilo jak samotné 
město a Jihomoravský kraj, tak německá nadace Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt. Nadace se orientuje na inovativní projekty spojené 
s  ochranou životního prostředí a přizpůsobení se změně klimatu.

Během měsíce dubna proběhla dvě významná setkání:
16. dubna představilo pět architektonických týmů výběrové 
komisi, která zahrnuje odborníky z oblasti technické, sociální a 
environmentální, své návrhy, na kterých uplynulý půlrok usilovně 
pracovaly. 
Multioborová komise odborníků zasedala opět 28. dubna k dis-
kuzi nad představenými projekty. Prioritou komise bylo dosažení 
urbanistické kvality a dopředu stanovených cílů a s nimi spojených 
kritérií jako uhlíková neutralita, snížení spotřeby pitné i odpadní 
vody o polovinu, vytvoření lokálního koloběhu vody. Pro multi-
oborový tým bylo neméně důležité i to, jak nová zástavba respek-
tuje zástavbu stávající nebo co může přinést obyvatelům v okolí.

Tendru se účastní architektonické ateliéry s těmito návrhy:
BORÁK ARCHITEKTI

Ateliér zahrnul do návrhu stavbu dostupných modulárních domů, 
které svými rozměry a strukturou budou navazovat na stávající 
výstavbu. Centrum čtvrti tvoří bezautomobilová oblast, která je par-
kově upravená a slouží společnému životu místních.

„Součástí plánu je také multifunkční dům, kde budou mimo jiné 
coworkingové prostory, nebo třeba komunitní ubytování pro seniory, 
které by podpořilo rozmanitou strukturu obyvatelstva,“ komentuje 
architekt Borák. Příkladem chytrých řešení je například záchytné 
parkoviště se solárními panely na střeše.

KOGAA STUDIO S. R. O.
S rozličnými druhy bydlení od startovacích bytů pro mladé pro-

fesionály přes vícegenerační rodinné domy až po byty pro aktivní 
seniory počítá i tento projekt.

Do konceptu jsou zařazeny prostory, které se dají v průběhu času 
využívat pro různé účely. „Příkladem jsou takzvané Soho objekty, což 
jsou malé jednotky, které mohou sloužit jako byt i jako kancelář. Nebo 
třeba dvoupatrové rodinné domy, které je v případě potřeby možné 





Ing. Renata Nováková
Městské kulturní středisko

rozdělit na dva byty, třeba když majitelům odrostou děti,“ komentuje 
Tomáš Kozelský.

MS PLAN S. R. O.
Srdce návrhu tvoří centrální náměstí, jež navazuje na koupací 

biotop a přilehlý pavilon. Nechybí  kulturní meeting point u vstupu 
do lesoparku, nejrůznější sportoviště, lodní kontejner přestavěný na 
pódium pro koncerty nebo komunitní sad a zahrada.

Při výsadbě ateliér počítá s luční směsí a také vodními i sucho-
zemskými rostlinami, které pohlcují CO2 a filtrují znečištění vody a 
půdy. Koncept integruje přirozený koloběh vody, kde dešťovou vodu 
zachycují retenční jezírka či zelené střechy a povrchy komunikací 
tvoří zatravňovací propustné dlaždice.

PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI
Ústředním tématem konceptu je schopnost přizpůsobit se potře-

bám města i jeho obyvatel. Základ tvoří dřevěné pasivní domy, 
u nichž je možné volit i jiné stavební materiály.

Nápaditým řešením jsou například boxy na střeše garáží. „Dají se 
využít jako sklady, dílny nebo prostory pro startupy,“ uvádí Pelčák. 
Projekt počítá i s komunitním hubem, kde může být coworking, dět-
ská skupina či kavárna. Fitpark, hřiště či komunitní zahrádky cílí na 
podporu sociálního života. 

Obytné domy z návrhu  Dalibora Boráka

Vodní prvek jako místo pro relaxaci i zábavu z dílny KOGAA    

S nápadem využít lodní kontejner jako kryté pódium přišel ateliér MS Plan

pokračování na další straně >>
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>> pokračování z předchozí strany

PROJEKTIL ARCHITEKTI S. R. O.
Centrem návrhu je táhlá náves obklopená alejí. Záhumenní ces-

ta, která je dalším významným prvkem, vytyčuje hranici zástavby a 
krajiny. Zároveň je příjemným místem pro procházky. Vnitřní vari-
abilita domů od bytových přes rodinné až po dvoj- či trojdomy a 
viladomy je samozřejmostí.

Zapracované energetické řešení kombinuje solární energii s tepel-
nými čerpadly. „Zajímavým prvkem je takzvaná therm pipe – kana-
lizační trubka omotaná primárním okruhem tepelného čerpadla. 
Využívá zároveň teplo ze země i z kanalizační stoky,“ osvětluje Petr 
Filip, autor energetického řešení.

oznámení

Více ohledně lokality Chytré Líchy se dočtete na www.chytrelichy.cz.

Zdroje: 
Setkání multioborové komise 16. dubna 2021.

Jana Mertová, Forbes, U Brna vyroste čtvrť budoucnosti. Sází 
na chytré technologie a ekologii [online]. 27. 4. 2021 [citováno dne 

29. 4. 2021]. Dostupné z https://forbes.cz/u-brna-vyroste-ctvrt-
budoucnosti-sazi-na-chytre-technologie-a-ekologii/

Dřevěné domy, u nichž je možné volit i jiné stavební materiály, navrhuje Pelčák Centrem nové čtvrti je táhlá náves lemovaná stromy, Projektil architekti

Vážení občané, 
v poslední době v našem městě opět dochází k vykrádání objektů. 

Stanete-li se účastníkem takové události, neprodleně nahlaste tuto skutečnost policii k řešení.
Městská policie: krádeže do 10.000,– Kč 

Policie ČR: krádeže od 10.000,– Kč
Nahlášením události policii pomáháte k dopadaní pachatelů. 

Pouze sdílení události prostřednictvím sociálních sítí zloděje nedopadne. 
Tato cesta předávání informací je naopak žádoucí pro sousedské upozornění spoluobčanů na probíhající nekalou činnost.

Děkujeme, že si všímáte.

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

v úterý 11. května od 12:00 do 14:00 hodin. 
Vypnutá oblast: Brněnská od Vojkovic č. p. 212 po MŠ (č. p. 705), Dvořákova od Brněnské po Kpt. Rubena, Jiráskova od Kpt. Rube-

na po č. p. 598 a 575, Kpt. Rubena od Brněnské po č. p. 445 a 544. Vojkovice Brněnská od Židlochovic po č. p. 268.

v pátek 21. května od 7:00 do 16:00 hodin. 
Vypnutá oblast: Komenského od garáží a č. e. 499 a č. p. 554.

Komunitní bazárek  |  Komenského 38, Židlochovice
Od 27. 4. 2021 nová otevírací doba

Pondělí: 10.00–16.00  (polední pauza 11.30–12.00) | Úterý: 12.00–16.00 | Středa: 10.00–16.00  (polední pauza 11.30–12.00)
Čtvrtek: 12.00–16.00 | Pátek: 9.00–12.00 hod.

Po celý květen veškeré oblečení a obuv za 10,– Kč/ks
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Třídění odpadu: Nevěřím, že se to nesesypává

V momentě, kdy vhodíme pečlivě třídě-
ný odpad do odpadových nádob, jsme svůj 
úkol splnili a zájem o jeho další osud pro nás 
končí. Naopak pro odpad teprve nyní začíná 
dlouhá cesta, na jejímž konci je v ideálním 
případě další zpracování. Ideální v tomto 
případě znamená využitelný. 

Třídíme proto, aby odpadu, který nelze 
dále použít, bylo co nejméně, protože tím 
pečujeme o životní prostředí. A protože 
příroda je to, na čem nám záleží, domněn-
ky typu „že se to sesypává“ nemají logické 
odůvodnění.

V Židlochovicích využíváme pro třídě-
ní odpadu čtyři barvy popelnic, pro domácí 
použití a pro kontejnerový sběr separovaného 
odpadu další dvě barvy. Mimo to máme ve 
městě ještě kontejnerové nádoby na sběr ole-
jů, oblečení a obuvi.
Popelnice a kontejnery:

žlutá – plast
modrá – papír
hnědá – bio odpad
černá – komunální odpad 

Pouze kontejnery:
zelená – barevné sklo
bílá – bílé sklo

PLAST
Plast je nejcitlivější odpadovou komodi-

tou. Při špatném zacházení se může dostat 
na skládku, kde leží bez dalšího užitku i stov-
ky let. Plast je obrovskou zátěží pro životní 
prostředí, proto se snažíme o důsledné a 
správné třídění. 

Co se s plastem děje dál
Obsah žlutých nádob 1x za 21 dní v domác-

nostech a 1x za týden ze sběrných hnízd sváží 
vozy svozové společnosti KTS na dotřiďovací 
linku do sběrného dvora v Tišnově. Třídicí 
linku obsluhuje až pět lidí, kteří veškerý žlutý 
odpad ručně separují na PET lahve, barevné 
a bílé folie a tlustostěnné kanystry (HDPE) a 
kov. PET lahve se dál rozdělují podle barev na 
červené, dále na modré a zelené a naposledy 
na bílé odstíny. Po velmi pečlivém vytřídění 
se z plastového odpadu dá reálně získat až 
60 procent dál využitelného materiálu (kaž-
dá svozová společnost má jiný systém třídě-
ní, proto se tyto výpočty u každé společnosti 
budu lišit).

Chyba, kterou při třídění děláme
Odpad doma správně vytřiďujeme do košů.  

Koše však opatříme igelitovým pytlíkem, aby-













Milena Moudrá
redaktorka

chom  je zachovali v čistotě. Igelitový pytel 
před vhozením do popelnice ještě zavážeme.

Takto „zabezpečené“ odpadky ztěžují do-
třiďování na třídicích linkách, kdy obsluha 
musí každý obsah nejprve vysypat a teprve 
potom  vytřídit  podle komodit (kov, petky, 
HDPE…). 

PAPÍR
Využitelnost papíru je stoprocentní, 

obchodní zájem o tuto komoditu je s drob-
nými výkyvy trvalý.

 
Co se s papírem dělá?

Sváží se do Tišnova na dotřiďovací linku 
podobnou, jako je linka na plast, s tím rozdí-
lem, že pás obsluhuje menší počet lidí. Z lin-
ky vyjíždí separovaný papír, který se lisuje do 
balíků a pod střechou čeká na odvoz do papí-
ren na další zpracování. V papírnách se veške-

O třídění odpadu a odpadovém hospodářství ve městě již bylo napsáno hodně. Jsme dostatečně vzděláni, do které 
popelnice co vyhodit, dokonce to i děláme a jsme v tom poměrně dobří. Dnes bychom chtěli přinést přehled o tom, 
co se s odpadem děje po naložení do svozových vozů. Stále se totiž ozývají komentáře: „Nevěřím tomu, že se to nese-
sypává.“

Rozložitelnost odpadu

Krabice od nápoje bez hliníkové fólie 7 let

Nedopalek cigarety s filtrem 15 let

Plechovka 15 let

Igelitový sáček či taška 25 let

Žvýkačka 50 let

Plastový kelímek 70 let

PET láhev, plastová láhev 100 let

Alobal nebo tetrapak s hliníkovou fólií 100 let

Jednorázové pleny 250 let

Sklo tisíce let (ale možná nikdy)

Polystyren Desetitisíce (ale možná nikdy)

Struny do sekačky
pravděpodobně nikdy 
(nové bio struny do 10 let)

Již vytříděné a slisované balíky s HDPE plasty / foto: M. Moudrá

Ruční třídění odpadu / foto: M. Moudrápokračování na další straně >>
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Veřejné WC
Nově je veřejné WC k dispozici pod 

objektem Stodoly 
Komunitního centra.
Vstup přes parkoviště 

u Informačního centra. 
Stávající WC v Informačním centru 

bude uzavřeno.

oznámení

rý papírový odpad nejprve rozemele, zrecyk-
luje a znovu zpracuje. Papírny takto zpracují 
100 procent vytříděného papíru.

Židlochovické domácnosti, které nevyužily 
možnosti získání nádob na separovaný odpad, 
třídí plasty a papír do igelitových pytlů, které 
KTS sváží rovněž na sběrný dvůr do Tišno-
va. Tam je nejprve obsah pytlů vyprázdněn a 
odpad teprve pak projde dalším třídicím pro-
cesem. Třídění plastového odpadu a papíru 
je v domácnostech, které mají vlastní popel-
nice nebo třídí do barevných pytlů, poměrně 
kvalitní. Problémem je obsah kontejnerů ze 
sběrných hnízd, kde snad pod rouškou ano-
nymity lidé dovnitř vloží všechno možné.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Většina směsného komunálního odpadu 

se sváží přímou cestou do Brna do spalovny, 
nikde se nepřekládá. Malé procento směs-
ného komunálního odpadu ze Židlochovic 
odvezou vozy KTS na skládky v Bratčicích 
nebo Žabčicích.

Proč si lidé myslí, že se odpad sesypává 
dohromady?

Společnost KTS má PĚT stejných vozů pro 
svoz odpadu. Totéž auto vozí i několik druhů 

odpadu, avšak každý sváží v jiný den.  
1 auto:  

komunální odpad + papír + plast / domácnosti
2. auto:  bioodpad / domácnosti

3. auto:  komunální odpad / sběrná hnízda
4. auto:  papír + plast / sběrná hnízda

5. auto: sklo / sběrná hnízda

Vždy v pátek probíhá svážení všech druhů 
odpadu ze sběrných hnízd. V tentýž den 
probíhá i svoz popelnic z domácností. Ve 
městě se pohybuje současně všech pět aut 

KTS. Může se stát, že odpadu je tolik, že auta 
nestíhají nebo že se vyskytne nějaká závada. 

Pak auto, které normálně sváží např. sklo, 
musí být nahrazeno autem určeným pro svoz 

plastu.  Zde může dojít k domněnce, že se 
odpad sesypává. 

Roztříděné plechovky a kov před slisováním / foto: M. Moudrá

Od začátku května bude 
každou 1. středu v měsíci od 13:00 do 17:00 hod v Komunitním centru 

Židlochovice, Legionářská 950, poskytovat poradenství 
Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Brně.
Poradenskou činnost kontaktního místa zahrnuje pomoc a podporu lidem 

s demencí a jejich rodinám.
 Dále nabízí informační materiály, osobní a telefonické poradenství, 

vyšetření paměti pro osoby okolo 60 let věku a starší.  Vyšetření je zdarma.

Před vložením na třídicí linku je provedena hrubá kontrola k odstranění nežádoucích materiálů / foto: M. Moudrá

Separace PET lahví podle odstínů / foto: M. Moudrá

>> pokračování z předchozí strany

Prosíme občany, aby přistavovali 
popelnice k vyvezení večer před svozem. 

Svozovým dnem se myslí celý den. 
Svozová společnost jezdí v různých 

časech a ulice sváží dle aktuálního plánu 
nikoliv pokaždé stejně. 
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Mateřská škola v období lockdownu  

Z důvodu uzavření mateřských škol byla 
od 1. března i naše školka místním dětem 
uzavřena. V každém kraji byly zřízeny 
spádové školy a školky, které zajišťovaly 
péči o děti rodičů pracujících v profesích 
zabezpečujících chod státu. Také naše 
školka se podílela na péči o tyto děti. Děti 
docházely do třídy Žabiček, kde byl zajištěn 
plynulý provoz od 9. března do 9. dubna. 
Paní učitelky dětem pohotově připravovaly 
pestrý program. S dětmi vytvářely první 
jarní kvítí, cvičily s padákem a vyráběly 
velikonoční dekorace. Při pěkném počasí 
využívaly zahradu MŠ. Některé děti se 
naučily jezdit na kole a společně oslavily dny 
přicházejícího jara a Velikonoc.

Ani personál školky nezahálel. Do každé 
třídy byl umístěn pracovní ponk a nářadí, se 
kterým se následně pedagogové seznámili 
na školení polytechnické výchovy. Paní 
učitelky si za dozoru zkušeného lektora 
vyrobily lodičku z tvrzeného polystyrenu 
a pokladničku ve tvaru domečku 
z modelářské balzy. Při výrobě se naučily 
správnému zacházení s lupenkovou pilkou, 
aku šroubovákem, brusným papírem apod. 
Další proškolení bude zaštiťovat projekt 
EduSTEM, kterým se bude naše MŠ zabývat 
následující dva roky.

Každý týden bylo nutné zajistit distanční 

Kristýna Vitálošová
učitelka Mateřské školy Židlochovice

výuku pro předškoláky. Děti se v jednotlivých 
úkolech naučily rozeznat různá povolání, 
IZS, rozloučily se se zimou a přivítaly jaro. 
Seznámily se s dny před Velikonocemi, 
jejich pojmenováním a tradicemi – 
pletením pomlázky, barvením vajíček nebo 
koledováním. Nakonec pozorovaly změny 
v přírodě a příchod mláďat na svět. Děti 
umí pojmenovat jednotlivá zvířata a jejich 
mláďata. Vědí, čím se živí, kde je mohou 
najít a jaký je jejich přínos pro člověka či 
prostředí, ve kterém žijí.

Paní učitelky také připravily videoexkurzi 
po obou budovách mateřské školy jako 
alternativu ke Dni otevřených dveří. Odkaz 
na ni naleznete na nástěnce webových 
stránek MŠ Židlochovice.

Všem rodičům patří velké poděkování 
za spolupráci při nelehké situaci, kterou 
nám uplynulé dny připravily. Děkujeme za 
svědomité vypracovávání a odevzdávání 
předškoláckých úkolů. Doufáme, že se rodiče 
s dětmi při jejich plnění pobavili.

Testování žáků na základní škole

„Ahoj, tak co, máš připraveno?“ 
„No, myslím, že ano, ale znáš to.“ 
„A víš, že rodiče si mohou donést svoje testy?“ 
„Proboha, kde to zase píšou?“ 
„Včera večer to bylo v datovce.“ 
„Ještě jsem ji neotevřel, měli jsme doteď 
poradu. Co tam píšou?“ 
„Jen to, co jsem Ti řekl, a je tam odkaz na 
seznam schválených testů, tak si ho stáhni.“

Tak takhle vypadaly mnohé telefonáty 
mezi řediteli škol, kteří se připravovali na 
první testování žáků ve školách. 

„Nesouhlasím s testováním! Moje dítě do školy 
nepůjde, jaký bude další postup?“
„Je dobře, že děti do školy jdou, mně se sice 
nelíbí, že je budete testovat, ale ať jdou do 
školy.“
„Testy zvládnou, nic to není.“
„Chci být u testování.“ 

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel Základní školy Židlochovice

A takhle zase vypadaly reakce rodičů, se 
kterými jsme se setkávali.

Do příprav pak ještě vstupovaly další 
zprávy poletující virtuálním prostorem, 
které zbytečně zvyšovaly nervozitu jak ve 
školách, tak i mezi rodiči.

Na zorganizování testování nebylo mnoho 
času, protože oficiální informace přicházely 
na poslední chvíli. Samotné přípravy zabra-
ly týden. Hlavně proto, že se řada postupů 
měnila tak, jak přicházely nové pokyny. Sou-
částí příprav bylo i to, že si na sobě vyzkouše-
li test učitelé, vychovatelky a asistenti peda-
goga a ještě se školní psycholožkou probrali, 
jak úspěšně zvládnout případnou neočeká-
vanou situaci při testování. 

V pondělí nastal den „D“. Ráno proběhla 
ještě poslední kontrola, jestli je vše 
připraveno podle pokynů, a pak už všichni 
na svých místech očekávali příchod dětí a 
jejich rodičů. 

Po příchodu do školní budovy byly děti 
z každé třídy rozděleny na poloviny a u každé 

skupiny byli dva pedagogičtí pracovníci, 
kteří dětem pomáhali s testováním. 

Rodiče, kteří chtěli být přítomni testování, 
šli do vyhrazené místnosti, kde za přítomnosti 
pedagogických pracovníků pomohli svým 
dětem s testem.

Za 30 minut jsme testování úspěšně 
ukončili. Nikoho nepotkala žádná nehoda. 
Děti byly svými pedagogy namotivovány 
tak, že celou akci braly jako hru a zábavu. Byl 
to vlastně takový malý biologicko-chemický 
pokus. Dokonce jsme měli pocit, že děti, 
které měly potvrzení, že se nemusí testovat, 
trošičku mrzelo, že si se svými spolužáky 
nemohou tuto „hru“ zahrát. Dokonce i naši 
předškoláci v přípravné třídě se ve své učebně 
všichni zvládli otestovat na výbornou.

Po skončení testování jsme museli za školu 
zpracovat výsledky a odeslat je, vše zaevidovat 
a použité testy podle předepsaného postupu 
zlikvidovat.

A od druhé vyučovací hodiny se už učilo.

Ze školení pedagogů na polytechniku / foto: K. Vitálošová



11Školstvíwww.zidlochovice.cz

Rok na distanční výuce: 
Paní učitelko, musel jsem kácet stromy, mohl bych napsat ten test?

Před rokem, na počátku měsíce března, 
se o tom začalo šeptat, pak mluvit nahlas 
a pak jsme ze dne na den obdrželi strohé 
sdělení, že od 11. března je zakázána 
osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve 
školách. A bylo to. Stav, který si nedovedl 
vůbec nikdo ani představit, prostě nastal a 
poraďte si, jak chcete.

Virus, takové nic, cosi na pomezí mezi živým 
a neživým, zacloumalo celou společností a 
přinutilo ji změnit své každodenní návyky a 
stereotypy.

Vzhledem k tomu, že nikdo netušil, jak 
se situace bude dále vyvíjet, museli jsme 
ve škole přistoupit k opatřením, která by 
zajistila pokračování výuky jinak, než jsme 
byli dosud zvyklí. Věděli jsme, že chceme-li 
úspěšně navázat na prezenční výuku, bude 
důležité hned od počátku nastavit pravidla 
tak, abychom mohli i nadále děti vzdělávat 
bez jejich osobní přítomnosti ve škole. Takže 
jsme na první tři dny úplně přerušili výuku 
a věnovali se nové organizaci práce. Hledali 
jsme metody a formy, jak na to. Dali jsme 
dohromady všechny předešlé zkušenosti a 
vydiskutovali jsme si, co vše je možné převést 
do virtuálního prostoru a v jakém rozsahu. 
Cíl byl jasný, vzdělávat děti a pokud možno 
co nejméně zatížit rodiče.

Tyto tři dny se nám do budoucna 
náramně vyplatily. Sjednotili jsme vzdělávací 
platformu, spustili online výuku a naučili se 
v ní pracovat. Myslíme si, že se to povedlo, 
protože zkušenosti nabyté na jaře 2020 
jsme okamžitě uplatnili v tomto školním 
roce, který po pěti týdnech prakticky zase 
skončil na distanční výuce. Díky tomu jsme 
pravidelnou online výuku zahájili okamžitě 
v nezbytném rozsahu tak, aby ji děti zvládaly 
a práce všech zainteresovaných měla 
smysluplné výstupy. Víme, že někdo namítá, 
že učiva a práce je moc, a někdo zase, že je 
toho málo. Ale takové je to běžně i ve výuce, 
jen to není tak vidět. Uvědomme si, že práce 
dětí není nyní rozdělena mezi práci ve škole 
a doma, ale je jen doma.

Máme-li uplynulý rok zhodnotit, musíme 
konstatovat, že i přes různé drobné trampoty 
naše škola v Židlochovicích patří k těm 
školám, které se s novou situací vyrovnaly 
poměrně rychle a pružně, a zajišťuje tak 
mnohem více než průměrné vzdělávání dětí.

Začali jsme aplikovat nové metody ve 
vzdělávání, které využívají prvky projektu 
Začít spolu, rozjeli jsme badatelskou výuku, 
pracujeme na úpravách hodnocení žáků, 
učíme děti organizovat si čas k učení a 
odpočinku, vzděláváme se, komunikujeme 
s kolegy z jiných škol a vyměňujeme si 
zkušenosti, staráme se o děti rodičů, kteří 

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel Základní školy Židlochovice

zajišťují integrovaný záchranný systém, 
poskytujeme dle potřeb žákům a jejich 
rodičům individuální podporu. Doplnili 
jsme si plán materiálně technického rozvoje 
školy o zkušenosti nabyté z online výuky 
a doplňujeme vybavení pomůckami tak, 
abychom v budoucnu mohli plynule přecházet 
mezi prezenční a distanční výukou.

Dle našeho názoru je škola jedna velká 
pospolitost, kterou tvoří žáci, rodiče, 

zaměstnanci školy a zástupci obce a ve 
vzdělávání se držíme hesla „vzájemně si 
pomáháme vzdělávat se“.

Děkujeme všem za spolupráci, za vhodné 
podněty a postřehy vedoucí ke zlepšení 
výuky, za pochopení a trpělivost, sponzorům 
za zakoupení techniky pro výuku a městu 
Židlochovice za výraznou podporu.

Přejeme vám pevné zdraví a brzký návrat 
ke všemu a všem, co máme rádi.

Dobrý  den 
paní učitelko, je dnes 

online hodina? Ladíku jistě, 
každý den kromě pátku je 

online hodina.
Pane učiteli 

vím bída. Dělala jsem to 
včera v sobotu a dnes jsem to chtěla 

dodělat no jo jen jsem nevěděla že spadnu 
a udělám si něco s pravou rukou. Ňákým 

způsobem jsem to při bolesti napsala, 
ale pak mě bolela ta ruka tak jsem 

tam dala obrázky. Děkuji za 
pochopení.

Paní 
učitelko vyráběla 

jsem Morenu a moc se 
mi líbí tak ji do vody 

nehodim.

Ja vím 
omlouvám se ale nejsem 

doma. Byla jsem na minuly víkend 
u přítele a zjistilo se ze tu mají koronu.:( 

takže tady nemám veškeré veci a čeká se teď 
do neděle protože jdeme na testy. Takže se 

omlouvám ale pravítka tady nemají. 
Pracuji s tím co mám.

Já 
se omlouvám za 

to že jsem to udělal pozdě 
já to chtěl udělat v hodině PŘ 

ale museli jsme koupat 
kočky.

Mamka 
se omlouva 

za pozde dodaneho 
cvrcka. Uplne na to 

zapomnela.

Paní 
učitelko musel 

jsem kácet stromy mohl 
bych si prosím napsat 

ten test Děkuji
Paní 

učitelko, úkol byl 
lehký PS: včera jsem vás 

vyděl v pekárně :)

Paní 
učitelko, přeji pěkný 

den, byl bych moc rád pokud byste 
nám tento typ úkolu už nedávala, úkol trvá 

moc dlouho a na počítání každý den jaké jídlo 
jsem snědl jednoduše nemám čas.
Byl bych moc rád kdyby jste nám 
vysvětlila k čemu nám to bude.

Ondru 
toto cvičení velice bavilo. 

Výsledný počet bodů měl 76. Ale 
berte toto číslo s velkou rezervou. U těžších 

příkladů jsme používali tabulku na psaní, kde 
jsem se mu snažil pořádně vysvětlit zadání a 

jak postupovat při řešení. Budeme rádi, 
když podobné úkoly bude dostávat 

častěji.

Dobrý 
den paní učitelko, 

svojí agentskou roli jsem 
si užil. V jednom úkolu jsem 

si i dokonce procvičil 
přírodopis.

Odposlechnuto a opsáno i s chybami :-) 
z distanční výuky



12 Školství MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Základní umělecká škola se připravuje na školní rok 2021/2022

Noví zájemci o studium se mohou přihlásit k talentovým zkouškám do hudebního, 
tanečního a výtvarného oboru. 

K přihlášení využijte naši aplikaci, ke které se dostanete přes odkaz Jak podat přihlášku? 
na www.zuszidlochovice.cz.

Aplikace vás povede. Vyplníte nejzákladnější údaje, které pro přijímací řízení potřebujeme. 
V hudebním oboru si budete moci vybírat místa konání, data i čas. Pro obor taneční a 
výtvarný máme stanovený jeden termín. 

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka Základní umělecké školy Židlochovice

Talentové zkoušky jsou pro nás prvním 
setkáním s malými i většími zájemci 
o studium v naší ZUŠ. Rodičům předáme 
konkrétní informace o studiu, vzájemně 
zkonzultujeme představy, přání a očekávání, 
které ohledně studia v ZUŠ máte. A na co se 
připravit? A co si vzít s sebou? 

Pro hudební obor si připravte lidovou 
písničku, kterou samostatně zazpíváte. 
Pokud už jste na nějaký nástroj hráli, můžete 
vzít nástroj s sebou a zahrát nám, co už jste 
se naučili. Výtvarný obor – namalujete 
obrázek na téma, které vyhlásí paní učitelka 
na začátku akce Malování v zahradě. 
Všechny výtvarné potřeby a výkresy pro 
vás budeme mít připravené. Jen si vezměte 
nějaké vhodné oblečení, aby nevadilo, když 
bude zamazané od barvy. Taneční obor 
– zúčastníte se tanečních her, které pro vás 
paní učitelka připraví v novém a krásném 
tanečním sále v ZUŠ v Rajhradě. Vezměte si 
na sebe pohodlné oblečení – tričko a legíny. 
Cvičit budete bez bot. Můžete mít ponožky 
s protiskluzovou úpravou. Těšíme se na 
vás, kluci a holky, přijďte za námi. 

Termíny a místa konání talentových zkoušek. 
Hudební obor
28. 5. 2021 ZŠ Moravany u Brna, Školní 36/10
31. 5. 2021  ZUŠ Rajhrad, Masarykova 1730
  2. 6. 2021  ZŠ Sokolnice, Masarykova 20
  4. 6. 2021  ZUŠ Židlochovice, Robertova vila

Výtvarný obor
 7. 6. 2021  Malování v zahradě – Robertova vila Židlochovice

Taneční obor
11. 6. 2021  ZUŠ Rajhrad, Masarykova 1730

Hledáme účetní
Základní škola Židlochovice vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní. 

Jedná se o práci na plný úvazek. Nástup 1. 7. 2021.
Životopisy posílejte na vladimir.soukop@zszidlochovice.cz 

do 20. května 2021. Bližší informace podá ředitel školy.

oznámení

pozvánky
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Pěšky nebo vlakem, 
autem nebo na motorce: Inspirace z knihovny se vám může hodit

Čerstvou novinku, knihu Severní stez-
ka – Českem od západu k východu, je rad-
no prostudovat si předem. I v zavazadle na 
kolečkách by byla zátěží – krásné fotografie 
na křídovém papíře doplňují zajímavé tipy 
na méně známé trasy (vydejte se třeba tzv. 
Cestou bratří Čapků), včetně mapek. 

Co ještě objevíte mezi novými knihami? 
Pokud chcete probádat vzdálenější místa, 
knihy Krušné hory známé i neznámé a Toul-
ky Pojizeřím jsou určeny právě vám. Pokud 
patříte spíše k „městským typům“ a bloumá-
ní po městech je pro vás to pravé, doporu-
čujeme vám literárního průvodce metropolí 
Praha avantgardní, ale i Pražské zahrady a 
parky, Industriální Brněnsko nebo 111 míst 
v Brně, která musíte vidět. Se zážitkovou 
turistikou se také setkáte prostřednictvím 
publikace Vysočina sklářská.

Nemusíte zůstávat jen u novinek, vždyť 
přírodní krásy i historické památky jsou 
hodnoty trvalé a nemění se v čase. Turis-
tických průvodců naší republikou u nás 
najdete několik desítek – týkají se třeba 
cestování s dětmi na krku, na kole i pěšky, 
výletů lanovkou, vlakem, lodí… A pokud 
se nebudete moci rozhodnout, kam dříve 
– podívejte se na vše s nadhledem, literatu-
ry o rozhlednách tu máme skoro tolik, kolik 
jich v poslední době vyrostlo v krajině. Nao-
pak kniha Nejkrásnější výlety do podzemí je 
určena těm z vás, kdo máte trochu smysl 

Iva Zichová
Městská knihovna

Cestování po krásách republiky s knihou z naší knihovny / foto: I. Zichová

co by nezasloužilo zájmu a pohledu. Rád 
jsem brousil končinami, ve kterých bedekr 
neklade pražádnou pozoruhodnost, a neli-
toval jsem žádného kroku a vlezl jsem, kam 
se dalo, třeba hodným lidem na chodbu, 
někdy jsem se díval na památky nejslavnější 
a někdy jen na děti, na staré babičky, na lid-
skou bídu a radost, na zvířata nebo lidem do 
oken… Krom jízdního řádu se spoléhejte jen 
na zvláštní milost, jež doprovází pocestný lid 
a ukáže mu více, než vůbec je možno napsat 
a vypravovat.“

pro dobrodružství a lákají vás prostory bez 
slunce. 

Neoslovili vás průvodci ukrytí v naučné 
literatuře, jste spíš na klasiku? Putujte tedy 
podle osobních dojmů Karla Čapka – tou-
lejte se s knihou v ruce, která se jmenuje 
Obrázky z Čech, a udělejte si ryze osobní 
plán. Nechte se oslovit jeho následujícími 
řádky a my vám už jen z knihovny přejeme 
„Šťastnou cestu!“

„Na tomto světě má se však vidět všechno 
– vše stojí za vidění, každá ulice a každý člo-
věk, každá věc chudá a slavná. Není ničeho, 

Že se ještě toto léto nepodíváte do exotických destinací? Nevadí, vsaďte na objevování České republiky a inspirujte 
se novými knihami z naší knihovny. Nabídku titulů věnovaných tomuto tématu průběžně doplňujeme a rozšiřujeme. 
Vyberou si jak ti, kteří na dovolenou nazují pohorky, tak také cestovatelé, kteří využijí jakýkoliv dopravní prostředek. 
No posuďte sami.

Od středy 14. dubna 2021 je Městská knihovna Židlochovice opět otevřena v běžné půjčovní době:

Pondělí, středa, pátek: 8:00–11:00, 12:30–17:30 hodin
Vstup do knihovny je umožněn při dodržení vládou stanovených hygienických opatření 

(respirátor, dezinfekce, povinné rozestupy, omezený počet čtenářů v prostorách knihovny 
a nezbytně nutná doba pouze pro vrácení a půjčení knih). 

Těšíme se na vás.

Z vašich dopisů: 
Děkuji za sebe i za všechny, kteří využíváme služeb naší knihovny | Jindřich Knesl, čtenář

V průběhu celé koronavirové krize jsem sledoval v rozhlase (rádio Brno), jak často se ozývala přání, aby se poděkovalo všem, kteří se 
starali o zabezpečení bezpečnosti a zdraví obyvatelstva: zdravotní personál, lékaři, hasiči, policie atd. 

Ale! Ani jednou nikdo nevzpomněl na dámy, které v této složité době zabezpečovaly služby půjčování knih, hlavně přes tzv. okénko. 
Já bych chtěl poděkovat speciálně těm milým dámám, které zajišťují půjčování knih v knihovně v Židlochovicích. 

Vždycky ochotně a pohotově vyřídily požadavky na určité tituly a přes tzv. okénko jsem vždy dostal požadované knihy a často se 
stávalo, že mi nabídly i tituly podobného žánru. Ani jednou se nestalo, že by se mi „netrefily“ do mého vkusu.

Proto navrhuji, aby se všem těmto dámám v Knihovně města Židlochovice veřejně poděkovalo. 
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Na Velký pátek, 2. dubna, zemřel zvěro-
lékař, vynikající znalec přírody, ornitolog a 
kamarád Pavel Forejtek. Pavel působil jako 
zastupitel v našem zastupitelstvu v letech 
2010–2018. Zde jsem se s ním také blíže 
seznámil. Díky své přirozené autoritě, 
obrovskému přehledu a odborným zna-
lostem mnohokrát velmi pozitivně přispěl 
v diskusích zastupitelů a několikrát také 
bohulibě ovlivnil výsledná rozhodnutí. 
Díky své odbornosti a vlivu dokázal pomoci 
přírodě i například ohroženým ptačím dru-
hům nejen v rámci našeho regionu. Vážím 
si toho, že jsem s ním několikrát mohl 
hovořit o současném stavu naší krajiny a že 
mi vždy velmi ochotně pomáhal a radil při 
mých výzkumech biodiverzity v okolí Žid-
lochovic.

Níže připojuji rozhovor, který byl původ-
ně natočen pro dokument České televize a 
který se věnoval mému projektu a terénním 
nahrávkám v krajině. Se svolením režiséra 
Karla Čtveráčka otiskujeme povídání, které 
jsem s Pavlem Forejtkem vedl na podzim 
loňského roku u mokřadu v Knížecím lese. 

Pavle, které z míst v okolí je nejvhod-
nější pro pozorování ptactva a dalších 
živočichů?

Výborným pozorovacím místem je loka-
lita Stará bouda. Jde o bývalé rameno kdysi 
meandrující řeky Svratky v oblasti bažantnice 
Knížecí les se zbytkem lužního lesa nacháze-
jící se na pravém břehu řeky Svratky, které se 
táhne němčickým lesem až k novomlýnským 
nádržím. Tato lokalita je díky bažantnictví 
pestrá množstvím různých porostů, jsou zde 
trvalé travní porosty, keřová pásma i úmyslně 
udržované mladé porosty a vysokokmenný 
les. Jednoduše ideální střídání, které příroda 
potřebuje.

Řeka se svým okolím pro pozorování 
vhodná není?

Na řece toho k pozorování moc není, pro-
letí ledňáček, párkrát volavka, ale v Knížecím 
lese je opravdu k vidění všechno možné. Orel 
mořský, orel královský, luňák hnědý, červený.

Pro mě osobně je potěšením, že je zde tak 
obrovská pestrost druhů i včetně dravců, 
donedávna nazývaných škodnou. Pro ptactvo 
jsou to lokality zaslíbené, protože potravino-
vá nabídka je obzvláště pestrá. 

Oblast Knížecího lesa je známá nejen 
množstvím druhů z ptačí říše, ale i díky 
výskytu vzácného skokana ostronosého. 

Ano, je to jedno z mála míst v České repub-
lice, kde se objevuje ve větších počtech a je 
předmětem sledování nejen odborníků, ale 

Mgr. Tomáš Šenkyřík 
místostarosta

i laické veřejnosti, která toho sice o přírodě 
moc neví, ale na modrou žábu se podívat při-
jede.

V kterém období jsou skokani slyšet 
nejvíc? 

Zvukové projevy skokana ostronosého ne-
jsou zas až tak výrazné. Je to takové spíš pěk-
né ševelící bublání, především samců. Vlast-
ně celé to žabí kuňkání je rozfázované do 
období jara. Jako první se v době, kdy začne 
led na tůních tát, objeví hnědí skokani. K nim 
se přidají štíhlí skokani, kteří se ale hlasově 
moc neprojevují. Další na řadě jsou ostronosí 
a ropuchy zelená a obecná. Skokaní zvukové 
projevy nás přenesou jarem dál, kdy se pak 
doslova rozeřvou rosničky. A to s takovou 
intenzitou, že příměstská část židlochovic-
kých občanů nemůže v noci spát. S blížícím 
se podzimem se už jen občas ozve skokan, 
sem tam ropucha, ale spíš už se všichni sko-
kani stahují do úkrytu poblíž domů a lidských 
usedlostí.

Ty jsi, Pavle, ale především ornitolog. Jak 
je to se zvuky v říši ptáků?

Příchod jara je pro nás nadšené ornitology 
ve znamení očekávání zpěvu prvního bud-
níčka a skřivana, který přiletí často ještě se 
sněhem. Od května a po celé léto jsou pak pro 
nás Židlochováky vrcholem vlhy pestré, které 
u nás ve velkém počtu hnízdí. Jejich skřípavé 
vrzavé zpívání nad městem je srdce hladící 
nádhera. Ale jsou i zvuky, které se ozývají 
v noci. Dneska se například začíná na jižní 
Moravě zvedat populace sýčka, dříve zce-
la běžného ptáka, který prakticky z přírody 
vymizel. Sýček vystupoval v kdejaké pohád-
ce, jak se něco dělo kolem hřbitova, nemohl 
chybět. 

Všechno je to dáno kvalitou životního pro-
středí. Obojživelníci potřebují vodu v přimě-
řené kvalitě i výšce vodního sloupce, ptáci 
zase trvalou travní plochu, protože na kuku-
řičném porostu se neuživí.

Existují databáze nahrávek hlasových 
projevů rozličných druhů ptáků. Jak se pro 
praxi využívají?

V terénní ornitologii slouží nahrávky pta-
čího zpěvu k odchytu za účelem pozorová-
ní. Do sítí, ke kterým je nahrávka umístěna, 
se tak podaří zachytit ohromné rarity, které 
dřív proletěly územím a nikdo o nich nevě-
děl. Technika umožňuje i umístění satelitních 
vysílačů ke studování jejich migrací.

Je to vlastně i velice důležitá pomůcka 
k rozlišování druhů, protože mnohdy vypa-
dají docela stejně, jako např. budníčci, rákos-
níci. Zvuk je od sebe jednoznačně odliší.

Proto využíváme i práci nadšenců, kteří 
s nahrávkami pomohou. Takže jsem moc rád, 
že pro nás Ty nahrávky pořizuješ.

Musím říct, že než jsem se nahrávání 
začal věnovat, moc hlasů jsem nerozpoznal. 
Pomohlo mi, že jsi mě naučil, jak a kdy 
poslouchat, a ukázal mi aplikaci se zvuky 
ptáků. Knížky jsou dobrá věc, ale bez poby-
tu v terénu se slovním doprovodem zkuše-
ného ornitologa se člověk učí velmi pomalu. 
Co všechno pták svým zpěvem vyjadřuje?

Když přiletí, jde především o oznámení: 
toto je moje teritorium, zpívají při vytváření 
páru k lákání samičky, k obraně svého terito-
ria a je to také jejich orientační pomůcka. Asi 
dost těžko bychom v tom hledali ten prvek, že 
„zpívají, jen když je jim dobře“. /smích/

Je ale také potřeba říct, že když 
vnější podmínky nejsou dobré (vítr, déšť 
apod.), je zpěvnost citelně nižší, takže 
možná na tom přece jenom něco pravdy je, 
že aby jim bylo do zpěvu, potřebují hezké 
počasí. Zpěv ptáci používají k řadě životně 
důležitých funkcí, zatímco u lidí, pominu-
li operní pěvce, je zpěv vyjádřením pohody 
mezi dobrými přáteli.

Ptáci jsou výborní imitátoři. Mám osob-
ní zkušenost z nahrávání v únoru, kdy jsem 

Věřím, že se Pavel Forejtek i letos zaposlouchá do zpěvu své oblíbené vlhy 
pestré. I když z druhého břehu…

Pavel Forejtek a Tomáš Šenkyřík při rozhovoru v kulise Knížecího lesa / foto: ČT

pokračování na další straně >>
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na zahradě zaslechl žluvu hajní, ale ta to být 
nemohla, protože přilétá až v dubnu.

Napodobování je poměrně časté. Třeba 
sojka, když sedí v porostu a ty se zaposlou-
cháš, tak slyšíš všechno možné, jen ne tu 
sojku. Hlasy imituje celá řada druhů – kos, 
špaček, drozd. Ve zpěvu drozda lze najít 5–7 
ptačích druhů, které žijí okolo, on je slyší a 
opakuje. 

Hovořili jsme o databázi s hlasy ptá-
ků, doporučil bys čtenářům nějaký dobrý 
internetový zdroj?

K těmto účelům slouží ornitologické strán-
ky www.birdlife.cz, tam se z ptačího světa 
zaznamenává úplně všechno. Při pozorování 
sledujeme četnost populace a posun termínů 
příletů i odletů, které se velmi výrazně mění, 
provádí se pozorování v hnízdní době, moni-
torování funkcí a chování ptáků v hnízdní 
době.

Ale můžu říct, že i na stránkách www.bird-
life.cz se každý rok brzo zjara objeví zpráva: 
žluva je tu! Ty jsou však v té době ještě ve 
Středomoří, všechno jsou to šikovní špač-
ci. /smích/ Poplést dokážou nejen imitátoři, 
ale je řada druhů, která má velmi podobné 
hlasové projevy. Teprve když je člověk v lese 
nebo v přírodě často, tak si ucho zvykne 
a druhy dokáže rozlišit. U dravců je to ješ-
tě trochu složitější, ne všichni totiž mají své 
typické volání. 

Jaké zvuky a kdy můžeme slyšet 
v Knížecím lese?

Zvuková pestrost na této lokalitě je velmi 
rozdílná na jaře a na podzim, kdy na podzim 
slyšíme skokana zeleného, ozve se žluna, stra-
kapoud, občas ještě i budníček krátkým cip 
cap. Zato na jaře to tady zpívá úplně všechno. 
Od začátku dubna, když už je skutečné jaro a 
vrátí se většina tahových navrátilců, po celý 
den po mnoha počtech doslova křičí budníč-
ci, do toho přiletí a začnou se ozývat pěnice, 
ve vodě je v té době slyšet skokany, kuňky, 
blatnice – na ty musí být člověk zvlášť vyba-
vený, protože blatnice je velmi tichá. Abys ji 
slyšel, musíš vědět, kde ji hledat. 

Zvuky ustávají v průběhu léta. Samičky 
vodní i ptačí říše vyvádějí mláďata, neozý-
vají se, protože to není z hlediska predátorů 
bezpečné. Ani samci už nemají důvod bojo-
vat o revíry, a tak zvuků ubývá. Na podzim 
se pak začnou srocovat a jednoho dne zmizí. 
Někteří jednotlivě, např. pěnice, a jiní, třeba 
vlhy, se shromažďují do hejn někdy až kolem 
stovky jednotlivců a hromadně odlétají. Hro-
madné odlety známe např. i u špačků, kteří 
někdy tvoří až desetitisícová hejna.

Která denní hodina je pro poslouchání 
zpěvu ptáků nejvhodnější?

Aktivita odchytu např. pro výzkum je vždy 
ráno. Je to logické, ptáci, kromě sov, jsou přes 
noc neaktivní, stejně jako lidé. Po ránu se 
začnou shánět po potravě, krmí mláďata a 

všem potřebují oznámit: tady jsem ve svém 
okrsku. S pohybovou aktivitou je zvuků po 
ránu hodně, v letních měsících to trvá asi tak 
do 8–9 hodin. Pak nastává útlum a v menší 
míře je zase trochu vyšší zpěvnost v podve-
čer, ale už ne s takovou intenzitou, jak v ranní 
době. 

Mám vypozorováno, že zpěv je nejinten-
zivnější asi tak půl hodiny před rozedněním 
a půl hodiny po něm, ale mezitím jsou tako-
vé zvláštní propady. Někde jsem četl, že ptáci 
snídají… /smích/

S rozbřeskem začínají vrzat červenky, večer 
jsou posledními pěvci skoro do tmy drozdi, 
na jaře se sem tam ozve (zakvorká) sluka. Ale 
to jsou spíš výjimky, obecně platí, že intenzita 
se setměním klesá. Až za tmy začnou sovy, 
kterých bohužel trochu ubývá. Chybí sta-
ré porosty, potřebné k zahnízdění. Lesy ČR 
však mají snahu vytvářet vhodné podmín-
ky k rozmnožování těchto druhů ptáků a já 
věřím, že populace sov se bude zvyšovat.

Slyšel jsem, že existují týmy, které se zabý-
vají zpěvem, analyzují strofy, frázování, a že 
i na základě toho se dá detekovat, z které 
populace a odkud konkrétní pták přiletěl.

Teď například probíhá výzkum u strna-
da obecného. Strnadi mají trochu odlišný 
zpěv a průzkumy chtějí najít odpověď, jestli 
je to dáno geografickou polohou, kde byla 
nahrávka pořízená, nebo je odlišnost způso-
bená stářím ptáků.

Co Tě znepokojuje v souvislosti s tím, jak 
vypadá naše životní prostředí?

Bohužel jsme zničili zemědělskou krajinu. 
Obětovali jsme ji ekonomice. Nemůžeme 
říkat, že sázíme, protože potřebujeme jíst. 
Není to tak. To, co na polích pěstujeme, vět-
šinou neslouží pro naši obživu. Ve jménu 
ekonomického zisku jsme naši krajinu úplně 
zdevastovali, a bohužel musím přiznat, že 
víc, než když se zcelovaly pozemky a sociali-
zoval se venkov. Tehdy alespoň pořád zůstaly 
plochy různých mezí, příkopů apod. Dneska 
se bezohledně zorá všechno.

My jsme se například snažili o záchranu 
mokřadu u Uherčic. Majitel pozemku ale 

upřednostnil zisk od pronajímatele, který na 
poli vysadil kukuřici. Zvítězila ekonomika. 
Že by tam mohly létat ohrožené druhy ptáků 
nebo že se tam vytvářejí dobré podmínky pro 
rozmnožování obojživelníků, je druhořadé. 
Je třeba to ale nevzdávat.

Jak je to s ochranou tady v Knížáku?
Máme štěstí, že se pohybujeme na státních 

pozemcích, vlastníky jsou Lesy ČR. Zde je 
jedním z programů ochrana biodiverzity. 
Díky dotačním titulům se dá získat poměrně 
značné množství peněz na budovaní vodních 
ploch. To považuji za velké plus.

Hodně se hovoří o zadržování vody 
v krajině a snaze alespoň na některých mís-
tech vracení řek k původním meandrům, je 
to podle Tebe reálné?

Je to ekonomicky hodně náročné, ale 
peněz je ve společnosti ohromné množství. 
Pokud bude ochota peníze tímto směrem 
investovat, tak se to určitě dá. Já si myslím, 
i když letošní rok tomu příliš neodpovídá, že 
budoucnost je hlavně otázka vody. A jestli my 
se vody dobrovolně vzdáváme tím, že máme 
všecko napřímené a necháme vodu z tohoto 
území rychle odtékat, tak to je špatně. Kdyby 
se podařilo řeky navrátit původním kory-
tům, kdy řeka bude meandrovat a rozlévat se 
v přirozeném rozlivu, vytvářela by přirozené 
biotopy sama. Nebude pak potřeba revitali-
zovat a zachraňovat poslední druhy, které už 
nikde jinde nemají podmínky k přežití.

Jsem velký idealista, věřím, že to půjde a 
že i řada dalších pro přírodu hezkých věcí se 
podaří uskutečňovat. Nesmíme ale podléhat 
všem těm lobby těch nejbohatších, protože 
oni chtějí být ještě bohatší, a to za každou 
cenu. Protože to, na čem jsme závislí, je 
příroda.

(MVDr. Pavel Forejtek vedl déle než rok 
pro redakci Zpravodaje rubriku Za ptactvem 
v Židlochovicích, která se věnuje výhradně 
ptactvu žijícímu v oblasti Výhonu. Věříme, 
že jeho znalecká slova dala pevný základ 
k vytvoření respektu k našim opeřeným 
sousedům. Děkujeme, pane Forejtku)

Luňák červený, dravec žijící v Knížáku / foto: P. Trávníček

>> pokračování z předchozí strany
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„Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží 
zvěří.“ (Žalm 104)  

Moto letošní Noci kostelů je opět převza-
to z žalmu 104, který mluví o kráse, různo-
rodosti a tajemství Božího stvoření. Proto 
budou v pátek 28. května celý večer a kus 
noci dokořán otevřená vrata kostela Povýše-
ní svatého Kříže. Abychom kromě toho, co 
se bude dít uvnitř, také cítili vůni jasmínu a 
bezu a slyšeli křik kalousů ze zvonice a zpěv 
slavíků. Všechno stvoření velebí Hospodina. 
I my se chceme připojit.

Je možné, že nám smysluplná či nesmysl-
ná protiepidemická opatření zamezí se vidět 

Lukáš Gryc
Židlochovice

naplno. Možná nebude moci být občerstve-
ní, možná bude omezen počet návštěvníků, 
kteří budou smět v jednu chvíli být v kostele. 
Možná budeme muset mít nasazenu tu jedi-
nou správnou pokrývku úst a nosu. Ale to 
nás neodradí od toho se podělit o prostor a 
čas s těmi, kteří náš kostel dobře znají, stej-
ně jako s těmi, kteří do něj vstoupí poprvé 
či po dlouhé době. Možná rozechvělí, mož-
ná s nedůvěrou a obavami, možná jako děti 
s očima otevřenýma dokořán a zjitřenými 
smysly.

Kromě přírody, nakukující do kostela, 
bude i skromný program. Není ještě pevně 
uzavřen, ale už teď vám mohu slíbit ruko-
dělnou aktivitu pro malé i velké od 19 hod. 
před kostelem, povídání otce Romana Friče 
o jeho dvacetiletém hledání Boha v jednom 

z nejpřísnějších mnišských řádů – u kartu-
ziánů – a výběr skladeb z repertoáru pís-
ničkáře, básníka a národního buditele Karla 
Kryla.

Přijďte také zažít kostel „jinak“. Přijďte 
poznat Pána ve svých bližních, poznat jej 
v prožitém okamžiku. Neboť teď je ta doba 
příhodná, teď je ten den spásy.

Noc kostelů jako otevřené dveře

Máte chuť pomoci s pořádáním letoš-
ní Noci kostelů v Židlochovicích? 
Umíte něco a chcete se o to podělit 

s návštěvníky našeho kostela? 
Ozvěte se Lukáši Grycovi 
na gryclukas@email.cz 

nebo na tel. číslo 734 435 138.
Více na: www.nockostelu.cz

ŽIDLEhrátky – nová zábavná aktivita pro všechny

Centrum pro děti a mládež Vata ve 
spolupráci s městem Židlochovice připravilo 
pro děti a jejich rodiče od soboty 15. května 
třináct zábavných her a aktivit. 

Hry jsou rozmístěny na šesti místech 
ve městě, kde vždy najdete i pravidla. Na 
pořadí nezáleží, hrát můžete jakoukoliv hru 
v kterýkoliv den. Místa jsou zvolena tak, 
aby na nich nebyl žádný provoz a děti si tak 
mohly hrát bezpečně.

Připomeňte si, jak se skáče panák, hraje 
školka nebo cvrnknají kuličky.

Přejeme pěknou zábavu.

Klára Štěpanovská
Vata

Město Židlochovice společně s Klubem 
Beta Ursus Rosice pořádá ve dnech 29.–30. 
května 1. ročník závodu v novém sportov-
ním odvětví, které získává v posledních asi 
pěti letech stále větší oblibu. Je určen pro 
všechny, kdo rádi jezdí na horském nebo 
trekovém kole, poznávají hezkou přírodu a 
občas se podívají do mapy.

V čem závod spočívá? 
Na zajímavých místech v terénu jsou umís-

těny kontroly ohodnocené různým počtem 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

bodů podle obtížnosti jejich dosažení. Je 
téměř nemožné, aby účastníci závodu obje-
li všechny kontroly, cílem je tedy sesbírat co 
nejvíce bodů ve stanoveném časovém limitu. 
Taktiku a trať si každá dvojice určuje sama.  
Startuje se v intervalech tři až pět minut, 
soutěžní dvojice jede společně dle pravidel 
tzv. „na doslech“.

Závod je  určen jak opravdovým sportov-
cům, tak široké amatérské veřejnosti  včet-
ně rodin s dětmi. Pro první skupinu (nutná 
registrace předem) jde o dvouetapový závod. 
Pro druhou skupinu bude připravena  leh-
čí varianta s kratším časovým limitem, kde 
bude možné absolvovat i jen  jeden den.
První etapa proběhne v sobotu 29. května 

v okolí Rosic se startem a cílem u tetčické 
Rybářské bašty a časovým limitem 5 hodin, 
pro příchozí amatérskou veřejnost  a rodiny 
s dětmi 3 hodiny. Druhá etapa bude v neděli 
30. května situována do prostředí  Židlocho-
vic a okolí a bude mít časový limit 3 hodiny 
pro všechny kategorie.

Podrobnější informace najdete na webu 
závodu http://mtbo.betaursus.cz, kde bude 
také přihlašovací formulář pro účastníky 
dvouetapového závodu. Nebo v kulturním 
kalendáři Zpravodaje na straně 24.

Ursus Cup: Orientační závod dvojic na kolech
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de. Nevím, zda jsem přišel příliš brzy, či 
pozdě, ale koncentrace fotografů na jednom 
malém místě mimo hlavní tůně znamena-
la jediné – modrých žab ten den bylo vidět 
minimum, a navíc byly v místě nevhodném 
pro můj fotoaparát. Několik málo nezbarve-
ných jiných druhů skokanů, kuněk a čolků 
rozptýlených všude možně, jen ne tam, kam 
bych dosáhl s fotoaparátem, také nedávalo 
velkou příležitost pro focení. 

ŽÁBA
Zklamání však vystřídala naděje při 

pohledu do hlavní tůně, kde voda vřela 
rozmnožujícími se ropuchami obecnými. 
Pro většinu lidí neatraktivní nebo přímo 
odpudivé zavalité žáby, nechvalně známé 
schopností vylučovat při napadení dráždivý 
toxin, se ve stovkách kusů nerušeně oddáva-
ly námluvám bezprostředně u břehu, který 
se svažuje dostatečně prudce, abych mohl 
ponořit fotoaparát. Největší obavy jsem nyní 
měl z plachosti žab, avšak ukázalo se, že tyto 
obavy nejsou na místě. 

FOTOGRAFIE
Horliví samečci patrně neuváženě ucho-

pují jakýkoliv předmět pohybující se v jejich 
blízkosti v domnění, že se jedná o samici, a 
tak jsem po prvním pokusu ponořit před 
žábu fotoaparát skončil se samečkem pevně 
přichyceným nohama okolo mého ukazo-
váčku a prsteníčku, který se odmítal pustit 

V blízkosti Židlochovic je jedinečným 
územím pro pozorování jarních námluv žab 
Přírodní památka Knížecí les. Území bylo 
jako zvláště chráněné vyhlášeno v roce 2012, 
a to za účelem ochrany drobné žáby kuňky 
obecné a jejího biotopu. Nevýrazně zbar-
vená žabka zaujme především při pohledu 
na její nápadně oranžově skvrnité břicho, 
pro které je také známá jako kuňka ohni-
vá. Málokdo však otáčí žáby, navíc takovéto 
rušení obojživelníků je zakázáno. Přesto je 
toto území každoročně na jaře navštěvováno 
množstvím lidí hlavně proto, aby zde obdi-
vovali nevšedně zbarvené žáby – skokany 
ostronosé.

Samečci tohoto druhu jsou v době 
rozmnožování nápadně jasně modře zbar-
vení a v prostředí naší přírody působí velmi 
exoticky. Modré zbarvení po ukončení obdo-
bí námluv ustupuje obvyklému stereotypu 
nenápadných barevných odstínů našich žab. 

Letošní návštěvnost území, patrně i díky 
napjatě očekávanému umožnění podnikat 
výlety i mimo katastr vlastní obce, trhala 
rekordy a lesem k místu proudily doslova 
davy lidí. Pozorování však zkomplikovaly 
výkyvy počasí, kdy žabí námluvy byly opa-
kovaně přerušeny návratem teplot k zimním 
hodnotám.

FOTOGRAF
Není překvapením, že atraktivita a 

nevšednost modrých žab láká i množství 
fotografů, kteří trpělivě sedí na břehu a tele-
objektivy pořizují nesčetné detailní snímky. 
Protože území sám pravidelně navštěvuji a 
mým koníčkem je pořizování fotografií pod 
vodou, rozhodl jsem se, že se letos poku-
sím vyfotit rozmnožující se skokany přímo 
ve vodě. Záměrně píšu o „pokusu“, pro-
tože jsem vzhledem k podmínkám nečekal 
úspěch. Můj fotoaparát je starší zrcadlovka 
v objemném podvodním pouzdře, ke které-
mu jsou po stranách připevněny větší externí 
blesky. Sestava je vhodná k focení při plavá-
ní či potápění a nehodí se k focení v mělké, 
relativně špinavé vodě, kdy fotoaparát je 
dost těžký, je obtížné jej ponořit bez rozví-
ření kalu a nemohu se dívat do hledáčku či 
na displej a fotím tak „naslepo“. Také jsem 
nechtěl vstupovat přímo do vody, abych žáby 
ani ostatní fotografy příliš nerozčiloval. 

K focení jsem využil slunečné dopoled-
ne 1. dubna. Ihned po příchodu na lokalitu 
mně bylo jasné, že z modrých žab nic nebu-

Jarní oteplení a slunečné dny jsou pro mnoho lidí nedočkavě očekávaným signálem k výletům do probouzející se 
přírody. Stejně netrpělivě je toto období očekávané žábami, které vylézají ze svých zimních úkrytů a stahují se 
k vodním plochám za účelem rozmnožování a nakladení vajíček. Pro žáby životně důležitá událost je pro zájemce 
o přírodu možností pozorovat zajímavé chování velkého množství jedinců několika druhů obojživelníků společně 
nahloučených na malém prostoru.

Martin Rejžek
Židlochovice

Fotografie s příběhem  

i při prudším mávání rukou ve vodě sem a 
tam. Nakonec jsem musel fotoaparát odložit 
a roztouženému žabákovi postupně oddělat 
všechny končetiny. I tak se ale nevzdával 
snadno a mým studenou vodou zmrzlým 
prstům byl důstojným soupeřem. Při dalších 
pokusech jsem už fotoaparát dával pouze 
před objímající se dvojice žab, přesto jsem 
však musel ještě jednou odolávat útoku osa-
mělého samce, který vystartoval ze zálohy z 
úkrytu ve vodních rostlinách. Plachost tedy 
problém nebyla. Komplikací byly blesky 
zamotané ve vegetaci a kryt objektivu pokry-
tý lepkavým pylem původně plovoucím na 
vodní hladině. 

Po příjemném dopoledni u vody a nesčet-
ných pokusech o fotografování se ukázalo, 
že ze dvou stovek pořízených snímků jich 
naprostá většina je nepoužitelná. Těch něko-
lik málo povedených se však podařilo nad 
očekávání dobře! A příští rok zkusím zase ty 
modrý…

Jaro v Knížecím lese, roztoužený ropušák láká žabí partnerku / foto: M. Rejžek

Instagram: martin_underwater

pokračování ze strany 2
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Zkusíme to jinak:  U rozhledny nově bez koše

Pandemie s sebou přinesla více výletníků 
ve volné přirodě, jedním z jejich cílů se stává 
i rozhledna Akátová věž Výhon. S přibývají-
cími turisty ale začíná koš na vrcholu Výho-
nu přetékat odpadky. Vítr pak způsobuje, že 
kapesníky, sáčky, obaly od potravin… pole-
tují po krajině.

A protože není v našich silách koš nepře-
tržitě monitorovat, rozhodli jsme se to zkusit 
jinak. Inspirací pro nás byl nově vzniklý pro-
jekt #nejsemprase, který šíří kampaň za čisté 
hory a lesy a radí výletníkům, jak se pohybo-
vat v přírodě a jak zacházet s odpadky.

V minulých dnech jsme proto od rozhled-
ny odpadkový koš odstranili. Každý správný 
výletník by měl vědět, že do batůžku s sebou 
bere jen to, co je potřeba. 

Nezapomíná přibalit igelitový pytlík, který 
využije nejen na zabalení jídla, ale i na odnos 
jeho zbytků. Plast tak dokáže být v přírodě 
i užitečný. Poslouží na zabalení svačiny, brá-
ní vytečení, po použití ho lze umýt a znovu 
použít.

Nově tedy potkáte u rozhledny ceduli s pří-
značným heslem „Co přineseš, to odneseš.“

Zkusíme to společně jinak?

Ing. Renata Nováková
Městské kulturní středisko

Vydejte se kolem řeky Svratky, pěšky i na kole 

Jarní počasí láká k výletům, a tak mi 
dovolte pozvat vás na výlet do blízkého 
okolí, které vám nabídne nádhernou 
přírodu a navíc zde nepotkáte davy lidí. 

Vycházka začíná na nádraží v Popovicích 
u Rajhradu a povede vás po NS Rajhradsko 
nejprve k rybníku v Popovicích a pak popo-
vickým lesem, v tuto roční dobu pokrytým 
koberci sasanek pryskyřníkovitých, dymni-
vek a dalších jarních květinek, až k Staré raj-
hradské pile a klášteru, kde se pochopitelně 
můžete občerstvit. Dále budete pokračovat 
po Svatojakubské cestě až do Holasic, kde 
ze značené cesty odbočíte vlevo a budete 
pokračovat kolem koryta Svratky až k tůni 
Ludmila.

Zde se opět připojíte k Svatojakubské 
cestě a budete pokračovat do Vojkovic, 
kde si můžete mimo jiné prohlédnout 
mlýnský náhon, nedaleký mokřad a kostel 
sv. Vavřince. No a pak již nezbývá než 
pokračovat do Židlochovic.

Tahle trasa se pochopitelně dá absolvovat 
i na kole a je opravdu nenáročná.

Ing. Petr Válek
Klub turistů Židlochovice

Tůň s poetickým jménem Ludmila bývá v pozdním létě téměř bez vody, 
proto se vydejte na vycházku už teď / foto: P. Válek

Koš od rozhledny se vyvážel 1x týdně a 
v 80 % případů to bylo dostačující. 

Stačil však jediný neukázněný návštěvník, 
který nacpal na spodek  nesešlápnutou PET 
láhev nebo  krabici od pizzy. Další příchozí 
turisté  pak  v mžiku koš zaplnili a následně 
začali vršit čepici odpadků až vysoko nad koš 
a o další se už postaral stále přítomný vítr. 

Nyní v době pandemie, lockdownů a dal-
ších zákazů se návštěvnost Výhonu enormně 
zvýšila a situace s odpadky u rozhledny byla 
již neúnosná. 

Pracovníci údržby města nemají kapacitu 
jezdit na vrchol Výhonu každý den. Podle 
mě odstranit koš úplně a udělat osvětovou 
kampaň bylo jediné možné řešení a já osob-
ně jsem velmi vděčný vedení města, že se 
k tomuto kroku odvážilo.

 Z některých západoevropských zemí mám 
zkušenosti, že to v přírodních lokalitách 
funguje bez odpadkových košů úplně bez 
problémů. Nechci to zakřiknout, ale dnes, 
týden po odstranění koše u rozhledny, 
jsem byl na kontrole a odpadky tam nebyly 
žádné!

Zkusíme to společně jinak?

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hospodářství
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První české trasy byly vyznačeny 
Pohorskou jednotou Radhošť kolem roku 
1884 a Klubem českých turistů roku 1889.

To sice ještě nebyly značky jako dnes, 
ale už tehdy to byl červený pás lemovaný 
dvěma bílými. Červená se jako první použitá 
stala „vedoucí“ barvou a dodnes se využívá 
pro hlavní trasy – například hřebenovky 
v horách nebo trasy podél největších řek. 
Jako druhá barva se začala používat modrá. 
Také značí významné trasy, ale poněkud 
méně významné než červená. Další barvy 
byly přidány jako dobře vizuálně odlišitelné 
barvy – zelená a žlutá. Ta poslední by měla 
být vyhrazena pro zkratky a spojky mezi 
ostatními trasami.

Celostátní síť značených tras byla 
vybudována asi do šedesátých let minulého 

Lojza Zeman
turista KČT

století. Tato síť už se prakticky jen udržuje 
a upravuje podle aktuálních potřeb turistů, 
obcí, jejich sdružení nebo požadavků majitelů 
pozemků. Původní význam tras jednotlivých 
barev tak někdy ustupuje požadavkům 
přehlednosti sítě značených tras. 

Nové trasy jsou vytvářeny například k nově 
vzniklým rozhlednám nebo jako náhrady 
trasy, jejíž původní průběh byl přerušen 
novou výstavbou, např. dálnicí. Požadavek na 
změnu trasy může vznést prakticky kdokoliv 
– turista, obec, majitel pozemku, stavební 
firma, a pod. 

Značkaři provádějí svoji práci zdarma, 
náklady na cestovné a materiální výdaje 
jsou jim hrazeny z rozpočtů Krajské komise 
značení. Údržba stávající sítě značených 
tras je financována převážně z krajských 
dotací. Základní potřeby, jako jsou barvy, 
štětce, nosiče barev, směrovníky, směrovky, 
tabulky místních názvů, značkařské kolíky a 
pomocný materiál je hrazen z rozpočtu Sekce 

turistického značení dotovaného převážně 
Ministerstvem pro místní rozvoj. Navyšování 
dotací bývá dost problematické, takže na 
náklady značení nových tras se snažíme 
získávat další dotace nebo sponzory.

Obnova turistického značení se provádí 
každé tři roky, resp. každý rok se obnoví jedna 
třetina všech tras. Údržba nosných prvků 
– natírání značkařských kolíků, směrovníků 
a rámů turistických vývěsních map – se 
provádí každých pět let, po více než 10 letech 
se vývěsné mapy vyměňují celé.

Jihomoravská oblast Klubu českých turistů 
je rozdělena na sedm značkařských obvodů: 
Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Tišnov, 
Vyškov a Znojmo. Židlochovice patří do 
obvodu Brno.

Plánujete výlet do přírody, ale nejste příliš zkušení? 
Nevadí, turistické značky vás spolehlivě dovedou do cíle

Pandemie koronaviru nám na dlouhý čas vzala mimo jiné i možnost výběru sportovních aktivit podle individuál-
ních priorit. Pro rekreační vyžití se tím pádem staly stále atraktivnější vycházky do blízkého či vzdálenějšího okolí. 
Pro ty, co nejsou zvyklí se orientovat ve volné přírodě, je nejlepším vodítkem turistické značení. Český systém 
značení je považován za nejkvalitnější na světě a má na to v Evropské unii průmyslový chráněný vzor.

Žluva hajní / foto: P. Trávníček     

Za ptactvem v Židlochovicích: Žluva hajní – Oriolus oriolus 

VZHLED
Žluva hajní je asi 24 cm dlouhý, plachý a 

vzácný pták, který žije skrytým životem, ale 
zato se projevuje hlasitým flétnovým zpěvem. 
Samice se od samce liší velmi nenápadným 
zbarvením. Spodní stranu má bledě zelenou 
až světle šedou se slabými proužky, hřbetní 
stranu výrazněji zelenou. Zbarvení samce 
je jasně žluté kontrastující s černými křídly. 
I přes dobře viditelné zbarvení je těžké ho 
zahlédnout. Jedinou šanci máme, když 
samec přelétá mezi stromy. 

ROZŠÍŘENÍ
Plachý pták žijící hlavně v korunách 

stromů se na zem vydává krátce, pouze při 
sběru potravy. Setkáváme se s ním v parcích 
a ovocných sadech. Vyhýbá se místům 
s nadmořskou výškou nad 600 m. Žluva je 
přísně stěhovavý pták, koncem září, jakmile 
mláďata dospějí, se vydává na dlouhou cestu 
do Afriky. Zimní měsíce tráví hlavně kolem 
rovníku. Na tahu se vytvářejí oddělené 
skupiny samců a samic. 

POTRAVA
Živí se výhradně hmyzem a sladkými 

plody. Začátkem léta, kdy krmí mláďata, 

Pavel Trávníček
Židlochovice

sbírají především hmyz a jeho larvy, později 
sbírají lesní plody, třešně, ostružiny, moruše. 
V korunách loví velké housenky a brouky, 
například chroustky letní. 

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí v květnu a červnu. Samec dává 

najevo svůj přílet na hnízdiště hlasitým 
flétnovým teritoriálním zpěvem, často 
se vrací na loňské území. Samice se vrací 
až o tři dny později než samci. Žluvy si 

staví hnízdo vysoko v korunách stromů 
na koncích větví. Z lýka a stébel vytvoří ve 
vidlici základ zpevněný slinami a na něm pak 
vytvoří úhledné vysuté hnízdo miskovitého 
tvaru. Samice snáší 2–5 vajec, na kterých 
sedí 14–15 dní. Vejce jsou bílá s tmavě 
červenohnědými skvrnami. Mláďata krmí 
oba rodiče potravou bohatou na bílkoviny. 
Po dvou týdnech mláďata opouštějí hnízdo 
a posedávají kolem. Jakmile se stanou 
soběstačnými, definitivně se rozlétnou.

Pásová značka Šipka
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Skupinové foto zaměstnanců (80. léta 20. století)

Publikace o zaniklém cukrovaru a rodu Robertů již brzy v prodeji

Mezi lidmi žijícími v našem městě se 
pomalu vytrácí povědomí o slavném cuk-
rovaru postaveném francouzským průmy-
slníkem Florentinem Robertem. Ačkoliv 
jde o továrnu proslavenou po celém světě, 
nebyla o ní překvapivě až dosud sepsána 
žádná ucelená publikace. Tato skutečnost 
pro nás byla hnacím motorem při neleh-
ké cestě plné překážek, na jejímž konci je 
populárně naučná kniha s názvem Cuk-
rovar Židlochovice aneb Vzestup a pád 
průmyslové perly Moravy. 

Jak již název napovídá, podává kniha 
svědectví o celém životě továrny od samé-
ho počátku až po ukončení výroby a zbou-
rání budov. Dále se věnuje rodině Robertů 
a jejím podnikatelským i dobročinným 
aktivitám. Tento rod se vskutku nesma-
zatelně zapsal do dějin Židlochovic, které 
zveleboval a svým způsobem i ovlivňoval 
jejich společenský vývoj. 

A na co se může čtenář těšit? Díky 
informacím z německojazyčných prame-
nů a vzpomínek bývalých zaměstnanců 
cukrovaru si může čtenář udělat obrázek 
o tom, jak vypadal chod továrny v rámci 
kampaní, jaké výhody i nevýhody ský-
talo zaměstnání v cukrovarnictví, a také 
zjistí, jak to vlastně bylo s vlastnictvím 
cukrovaru, jeho budov a pozemků. Je zde 
také vysvětleno, do jaké míry byla krajina 
Židlochovic proměněna a proč tedy dnes 
vypadá právě takto. 

Mgr. Vít Funk 
Vlastivědný spolek

V knize lze nahlédnout do každoden-
ního života rodiny Robertů (jak vypadal 
život v dnešní Robertově vile, jaké měli 
jeho obyvatelé záliby i nešvary, vztahy 
s českými zaměstnanci apod.). Vývoj cuk-
rovaru v dobách socialismu přiblížilo také 
celkem sedm pamětníků.

V knize najdete přes 160 ilustrací, pře-
hledné grafy i vyčerpávající seznam pra-
menů. A malá perlička na závěr: publikace 
vychází s velkým finančním přispěním 

města Židlochovice přesně 30 let od dokon-
čení poslední kampaně, která v cukrovaru 
proběhla. Tiskařské práce zajišťuje místní 
firma Centrum digitálního tisku. 

Zdroje obrázků:
KVASNIČKA, Alois: Židlochovický cuk-

rovar na fotografiích. (fotokniha)
Soukromý archiv Christiana Roberta.

Na přelomu měsíce května a června bude pod hlavičkou Židlochovického vlastivědného spolku vydána rozsáhlá 
publikace o bývalém cukrovaru a jeho provozovatelích. Autorská dvojice PhDr. Stanislav Rubáš a Mgr. Vít Funk 
představí v knize dosud neznámé informace nejen o samotné továrně, ale i o podnikatelském rodu Robertů, který 
byl v našem městě činný přes 80 let.

Cukrovar na přelomu 70. a 80. let

Florentin Robert



21Volný čas: z historiewww.zidlochovice.cz

Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství: Křest

Až budeme mít
v kolébce děťátko jak kvítek máje, 
kluk to musí být
jako andělíček z ráje, 
houpat ho budem na nohou
a s ním se smát. 
Ty náš roztomilý malý broučku,
vítej ty na světě mezi nás…

Jaro patří dětem. Každý nový židlocho-
vický občánek prodělá hned při křtu pará-
du. A protože se všechny rozhodující situ-
ace řeší v kostele, nemůže přece být jeho 
první veřejné vystoupení jinde. Narodil se 
nový občan, a tak jde o událost důležitou 
pro celé městečko.

Vždycky největší poctou pro každého 
občana bylo vyzvání ke křtu ve funkci 
kmotříčka (kmocháčka) a kmotřenky. Není 
to však jen příležitost k oslavě a předvedení 
se, je to především celoživotní závazek pro 
takto poctěné a oslovené občany. Kmocháčci 
už dávno vědí, že půjdou do parády, a to ne 
do ledajaké. Kmotřenka se přece musí ukázat 
před celým městečkem. Kromě vlastního 
oblečení musí připravit zejména obřadní 
plachetku, tak zvanou úvodnici, do které 
zavine novorozence v peřince, až půjdou do 
kostela k obřadu. V naší oblasti se úvodnice 
používaly bílé s vyšíváním ve světlých 
pastelových barvách. Často byly zdobené 
krajkou.

Selky jdou na křtiny v parádním kroji, 
ke kterému musí být turecký šátek vázaný 
po „vídeňském způsobu“, a to už dnes umí 
jen několik tetek, které však rády za nějaký 
naturální příspěvek pomohou. Měšťky, 
mezi které se počítají ženy řemeslníků, 
obchodníků a „lidí ode dvora“ (ze zámku), 
chystají oblečení, které musí ukázat na jejich 
postavení v obci. Ty na hlavě nosí čepce (nebo 
klobouky), mnohdy zlatem vyšívané, které 
se dědí z matky na dceru. Svobodné dívky 
a ženy nosí na hlavě „plachetku“ – přehoz 
z jemného bílého plátna, zdobený vyšíváním 
a krajkami (něco na způsob dnešních závojů 
nevěsty). Jejich oděv je již značně ovlivněn 
módním odíváním ve Znojmě, v Mikulově, 
ale hlavně v Brně. 

Šťastný otec – předpokládáme, že se narodil 
syn – pozve kmocháčka, to je většinou starší 
družba z jeho svatby, až den před křtem (aby 
se odvrátilo neštěstí). A tak první neděli po 
narození se objeví nový občánek v kostele 
a po ranní mši je za velké zvědavosti všech 
tetek a přítomných sousedek pokřtěn. 
Obvykle dostane jméno Jura, Jožka, Metud 
nebo Francek, v horším případě pak Anča, 
Marýna nebo Francka, což se pochopitelně v 
prvních letech vyslovuje zdrobněle: Juříček, 
Jožínek, Metudek či Faneček. U děvčat je 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

to potom Andulka, Mařenka a Františka. 
Při křtu má nejvíce práce babka (porodní 
bába), která diriguje celý průběh obřadu, 
dává pokyny kmocháčkům, aby něco 
nepoplantali, a domlouvá malému zpěvákovi 
v zavinovačce, aby svým „zpěvem“ nerušil 
pana faráře. Ale malý drobeček se již rozhodl, 
že svůj temperament projeví v kostele v plném 
fortissimu. A tak zpívají společně. Pan farář 
latinsky, drobeček nesrozumitelně. A přes 
to jim to spolu docela ladí. Po odpoledním 
požehnání je v domě novorozenečka hostina, 
na kterou donese kmotřenka proutěný 
koš koláčků tvarohových s povidlama a 
v malovaném ušáku bílé kafé. To je pozůstatek 
starých časů, kdy se zrnková káva pila jen při 
mimořádných příležitostech. V týdnu po 
porodu pak podle tradice donese kmotřenka 
matce do „kouta“ ve stejném ušáku slepičí 
nudlovou polévku (dobrá kuchařka udělá 
nudle co nejdelší) na posilnění. Šestinedělka 
sice už neleží jako kdysi v izolaci za obřadní 
plachtou (koutnicí), aby ji někdo neuřknul, 
ale po porodu přece jen potřebuje pomoc. 
Proto tu slepici (slepičí polévka byla v té 
době nejvydatnější jídlo, které bylo možno 
připravit) kmotřenka donese v každém 
případě, i když by doma ani na kvasnice 
nebylo. Jinak se k nemocnému na návštěvy 
nosily jako pozornost slané rohlíky od pekaře 
a sklenka žluté sodovky s porcelánovým 
uzávěrem. Malého dají do kolébky nebo do 
kombelača (rámem vyztužená plachta), který 
visí v jizbě na trámu. Na poli potom stačila 
obyčejná travnice, zavěšená na větvi stromu 
nebo na trnoži k sušení sena. Sourozenci 
mají za povinnost kolíbáním udržet bratříčka 
(nebo sestřičku) v klidu. Pravda, mnohdy to 
končí pořádným řevem, to když se některému 
z hlídajících dětí podaří kolíbku převrátit a 
malého sourozence vyklopit na podlahu.

Až je mladá maminka zdravá (po 
šestinedělí), vypraví se s děckem do kostela na 

úvodní mši. Je u toho kmotřenka i s babkou, 
ale jinak je to soukromá záležitost, která se 
odbude ve všední den ráno.

Kmocháček – to je velká rodina a kluk 
nebo cérka je povinen na dědině (ulici) 
kmocháčka řádně pozdravit slovy: „Vítám 
vás, kmocháčku!“ a kmocháček odpoví: „Vítej 
také! No a kam jdeš, nebo kdes byl?“ Bylo by 
velkou urážkou nepozdravit kmocháčka nebo 
kmotřenku. Na to si musejí kluk i děvčica 
dávat velký pozor. V opačném případě jim 
to rodiče důrazně připomenou, ponejvíce 
řemenem a za velkého řevu. K pozdravu 
kdysi patřívalo i políbení ruky. Kmocháčci 
patří totiž mezi nejbližší příbuzenstvo. 
Přebírají na sebe odpovědnost za výchovu a 
zaopatření nového občánka pro případ, že 
by se stalo něco s rodiči. Kromě kmocháčka 
křestního má každý ještě druhého kmocháčka 
– biřmovního, ale to už není taková velká 
rodina. Kmocháčkům, tak jako staříčkům, 
rodičům a vlastně všem dospělým se zásadně 
vykalo (někdy i onikalo).

Šest dní je práce, neděle patří Pánubohu. 
A tak se stačí vystřídat v kostele na ranní 
a hrubé mši svaté všichni členové rodiny. 
Hlavně děcka je třeba do kostela pořád 
nahánět, aby nerostla jako křoví u cesty. Proto 
musí ještě odpoledne na požehnání. Ono to 
bylo nutné i z druhého důvodu. V mnoha 
rodinách prostě kvůli bídě chyběly boty. A to 
se řešilo tím, že dopoledne šla do kostela jedna 
část dětí, zatímco druhá šla až odpoledne. Na 
procesí, které bývalo pravidelně, však museli 
všichni. Kromě toho chodí k nám do kostela 

pokračování na další straně  22 >>
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i farníci z Hrušovan, protože tam vlastní kostel 
nemají. Židlochovičtí jsou zbožní a na kostel 
drží. Pan farář z nich má radost, jenom kdyby 
se tím slovem Božím také řídili, nezapomene 
podotknout. Odpoledne po požehnání 
se můžou děcka převléct a vyběhnout za 
svou zábavou. Rovněž pro dospělé končí 
sváteční neděle. Odloží kabáty a zdobné části 
oděvu a nastává čas besed. Tetky postávají 
u plotů, staříčci posedávají na lavičkách, 
které jsou před každým druhým domem. 
Zatímco robky řeší problémy s děckama a 
vaření (a tady je opravdu co řešit, protože se 
ponejvíce skládá z různých kaší a luštěnin, 
doplněných vdolkama a buchtama, maso tak 
jednou v týdnu, a to pouze na ochutnání), 
hospodáři se pomalu přesouvají do sklípků 
„ošetřit“ tekutou úrodu, ale hlavně vyměnit si 
zkušenosti, jak a co s vínem (nemám na mysli 
pití, ale jeho kvalitu). 

Je čas navštívit také kmocháčky, rodinu 
či příbuzné. Nesmí se zapomenout ani 
na besedy a výlety (většinou do zahrady 

místního hostince), kde různé spolky pořádají 
zábavy. Jedná se o široký společenský život, 
který utužuje nejen přátelství, ale i komerční 
vztahy.

V podvečer spěchají dospělí již zase poklízet 
a krmit dobytek, zatímco děcka mají volno až 
do klekání. Jak se rozezní kostelní zvon, mají 

být doma, ale kluci, ti lítají kdoví kde, a tak to 
většinou nestihají, a proto je třeba je zahánět 
domů, třeba i pohrůžkou, že již nedostanou 
nic k jídlu. 

 
No ale i dorůstající děvčata je potřeba 

pohlídat, obzvláště, když svou panenku 
„náhodou“ zapomínají samotnou doma. 
Potom se okolím ozývá hlasité volání 
maminek: „Ančo, Mařko, Fando, kde ste? Už 
ať ste doma, nebo si pro vás půjde pantáta.“ 
No ona ta pohrůžka pantátou je taková… 
no! (Zde si nejedna mamička se slzí v oku 
vzpomene, jaké to bylo, když byla tak mladá.) 
… no! Ale je účinná! Maminka spočítá svoje 
ratolesti, dá jim cosi k večeři a zavelí: Spát! 
A děcka se šourají do postelí nebo na lavice a 
znovu prožívají dobrodružství dnešního dne.

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

Ilustrace: Karel Svolinský

>> pokračování ze strany 21

Přemýšlení nad jedním obrázkem

Ještě stále není objasněno, jak vypadala 
kostelní věž před jejím zničením vichřicí 
v roce 1855. Stavba kostela byla ukončena 
v roce 1730 a je sotva představitelné, 
že významný barokní architekt J. L. 
Hildebrandt navrhoval takovou věž, jakou 
dnes na kostele vidíme. Snad poprvé na to 
upozornil K. Vavřík, který našel v roce 2003 
na východní stěně zastřešené části kostelní 
věže náčrtek, jenž zde nechal neznámý 
tvůrce, možná tesař nebo pokrývač (Karel 
Vavřík: Židlochovický kostel Povýšení 
sv. Kříže, Židlochovice 2008, str. 9). 
Mgr. Miroslav Cvrk objevil v depozitáři 
ivančického muzea kopii rytiny pocházející 
pravděpodobně z roku 1839, nebo jen 
o několik let mladší. Na rytině je zcela 
zřetelná kostelní věž s bání. Tím je podle 
Karla Vavříka potvrzeno, že kostelní věž 
doznala proměny. 

Ve Zpravodaji 4/2021 (str. 17) je 
příspěvek Ivy Šebestové Zdrojem informací 
o podobě lidových oděvu může být i náhodně 

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc
Vlastivědný spolek

získaná ocelorytina. Jedná se o ocelorytinu 
Blausia Höfela z poloviny 19. století Der 
Marktschreier in Seelowitz, která ukazuje 
shromáždění lidí kolem přednášejícího 
muže. Všimli jste si našeho kostela na pravé 
straně rytiny? Báň se jen nepodstatně liší 
od oné na rytině z ivančického muzea. 
Vycházíme-li ze skutečnosti, že i když se 

jedná o uměleckou volnost zobrazení, 
máme další důkaz, jak mohla báň naší 
kostelní věže vypadat.

Nenašli jsme ovšem staré stavební plány 
kostela a jeho věže. A tak došlo v roce 2013 
k rekonstrukci střechy věže ve slohu, jak ho 
známe.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím byt o velikosti 3+1/4+1 nebo menší RD v Židlochovicích a v okolí. K nastěhování 3–8/2021. Tel: 732 616 790.
Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748. ez RK. Tel. 721 377 410.
Hledám byt ke koupi 1+kk nebo 1+1. Židlochovice a okolí. Bez RK. Tel. 721 377 410.







Stará kresba s bání cibulovitého tvaru / foto: archiv spolku

inzerce
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K 30. dubnu byla ukončena dobrovolnic-
ká akce na úklid města a jeho okolí.   Protože  
zákaz scházení lidí  neumožnil uskutečnění 
úklidu  obvyklým způsobem v jednom dni, 
obrátilo se město s výzvou o pomoc na jed-
notlivce. Ve městě byla vybrána místa, kde 
dobrovolníci našli v tzv. pytlomatech pytle 
pro sběr odpadků.

Jaké byly přípravy a jaký je výsledek  
letošního índividuálního úklidu, odpoví-
dá Ing. Martin Dratva z odboru investic a 
místního hospodářství.

Kam  všude jste pytlomaty pro sběr 
odpadků rozmístili?

Umísťoval jsem je do okrajových částí měs-
ta, tam, kde bylo k dispozici nějaké zábradlí 
pro snadnou instalaci. Zároveň to byla vždy 
lokalita, na kterou navazovalo rozsáhlej-
ší území, kde v předchozích letech obvykle 
probíhal sběr odpadků při kolektivní akci 
Ukliďme Česko. Z té doby máme dobře vyti-
pované lokality s vyšším výskytem odpadků, 
měli jsme tedy celkem jasno, kam pytlomaty 
umístit.

Pytlomaty se doplňovaly? Jak často?
Se  začátkem akce Za čistější Židlochovice 

byla v každém ze tří pytlomatů vložena role 
s 25 ks pytlů. Po dobu konání akce byly pytle 
doplněny jednou. Paradoxně pouze u lávky 
přes Svratku byly pytle rozebrány všechny, 
ale zrovna v této lokalitě nebyl téměř žádný 
požadavek na svoz nasbíraného odpadu. 

Fungovalo označení uložení sesbíraného 
odpadu na mapě závad  dobře?

Odhadem 85 % pytlů s odpadky  bylo hlá-
šeno tímto způsobem. Zbytek skládek lidé 
hlásili e-mailem, telefonem nebo přes sociál-
ní sítě. 

S jakým výsledkem se letošní nestandard-
ní úklidová akce Za čistější Židlochovice 
setkala?

 Celkem bylo sesbíráno cca 30 pytlů a 
dvě skládky volně loženého většího odpadu 
(pneumatiky, vana, matrace, části vraků aut). 

Nesmíme zapomenout ještě na aktivitu 
členů židlochovického mysliveckého spol-
ku, kteří se jako každý rok  do akce zapojili. 
Posbírali neskutečně velké množství různého 
odpadu, převážně z Výhonu.

Myslím si, že je moc dobře, že se tato akce 
zorganizovala i v době pandemie a výrazně 
přispěla k vyčištění přírody v okolí města. Pro 
nás pracovníky města tato forma oproti „nor-
málním rokům“ nebyla o tolik náročnější na 
organizaci. 

I když bylo sesbíráno cca o třetinu méně 
odpadu než v minulých letech, je nutné podě-
kovat všem za ochotu.

Zeptali jsme se:  Za čistější Židlochovice 

redakce Zpravodaje

Sčítání lidu, domů a bytů končí 11. května 

Vážení spoluobčané, 
povinné Sčítání 2021 končí už 11. května. 

Vaše účast je důležitá. Právě vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje obce a regionu. 
Nejjednodušší je se sečíst do 11. května online na webové adrese www.scitani.cz. 

Pokud je to možné, pomozte se sčítáním seniorům nebo sousedům, kteří to sami nezvládnou.
 Nevyužijete-li pro sčítání online formu, je zákonná povinnost do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, 

který jste obdrželi od sčítacích komisařů.

LENKA PETROVSKÁ, DIS.
INTERIÉROVÝ DESIGNER

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

Do našeho kolektivu hledáme 
fyzioterapeutku / fyzioterapeuta  s praxí. 

Prosím ozvěte se nám: 
neurologiezidlochovice@seznam.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.

JAROSLAV DVOŘÁK
ŽIDLOCHOVICE 
www.ITgomak.cz

inzerce

oznámení

Za čistější Židlochovice/ foto: archiv města
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Kulturní a sportovní akce v květnu 2021
21. 5., 21:00 | POJÍZDNÉ KINO
I letos pro vás připravujeme promítání s pojízdným biografem, 
potkávat se budeme v tyto další  termíny:18. 6., 24. 7., 12. 8., 3.9. 
Rozhodování o filmu opět s vámi, sledujte náš Fb.
místo:  zahrada Robertovy vily
pořádá:  Městské kulturní středisko

27. 5., 18:00 | VEČER BEZ ANDERSENA PRO DOSPĚLÉ
Celovečerní program s literaturou, která z našich knihoven vymi-
zela. 
program:  Retro hry, opékání špekáčků, hudba a host, který vás 
 zaručeně pobaví. Přihlášení na tel.: 734 874 629, 
 e-mailu knihovna@mk-zidlochovice.cz 
 nebo osobně v knihovně
místo:   Robertova vila
pořádá:  Městská knihovna Židlochovice

28. 5., 19:00 | NOC KOSTELŮ
pořádá:  farnost Židlochovice
Program bude upřesněn.

30. 5.  | ORIENTAČNÍ ZÁVOD DVOJIC NA KOLE
registrace:  9:00–11:00, http://mtbo.betaursus.cz
kategorie: I. sportovci – dvouetapový závod s registrací
kategorie:  II. veřejná:  Dospělí  
                Rodič / dítě do 15 let  
 bez registrace předem
start:   Informační centrum, Masarykova 100, Židlochovice 

Připravujeme v červnu:
19. 6, 08:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
místo:  nám. Míru
pořádá:  Městské kulturní středisko

Přesunuté akce: NOČNÍ POCHOD na rozhlednu – červen 
    BĚHY NA VÝHON – srpen

Senior Park Medlov – Tady jsme doma

 Hledáte důstojné bydlení na stáří?
Snažíte se zajistit bydlení svým rodičům 
či prarodičům, kde nebudou na všechno 
sami a dopomůže jim přátelský personál?
Chcete pro sebe, nebo pro své nejbližší 
pocit jistoty, bezpečí a to vše v krásném 
prostředí?
Jste fixovaní na svého čtyřnohého 
mazlíčka, bez kterého si to nedovedete 
představit?
Chybí vám kolektiv přátel a zábava?

Pokud ano, můžeme vám s tím pomoci!

V obci Medlov u Brna, se nachází bytový 
komplex s názvem Senior Park. Tyto 
areály najdete po celé republice, kde jich je 
v provozu již sedm a další jsou v plánované 
výstavbě.

Jedná se o ubytovací zařízení s asistenční 
službou. 

Hlavním faktorem, kterým se lišíme 
od klasických typů domovů pro seniory, 
je, že nejsme poskytovatelé sociálních a 
zdravotnických služeb, což ale neznamená, 
že tyto služby nejsme schopni zprostředkovat 
a senioři s potřebou větší péče, ať zdravotní, 
nebo pečovatelské, mohou s poskytnutím 
těchto externích služeb v klidu žít v Senior 
Parku. Senior Park byl vymyšlen tak, aby 
co nejvíce připomínal opravdový domov. 
Celý komplex je absolutně bezbariérový, 
navržený přesně pro potřeby seniorů 
i seniorů se sníženou schopností pohybu. 
Díky tomu se zde mohou opět zapojit do 











Petra Seidlová
Senior Park Medlov

aktivnějšího způsobu života, nebo pokračují 
ve svém životě tak, jak byli zvyklí. V každém 
Senior Parku je milý a přátelský personál, 
který seniorům zajišťuje asistenční služby. 
Asistenční služba je dopomoc seniorům a 
v neposlední řadě i jejich rodinám, kterým 
dáváme klid a jistotu, že jsou jejich nejbližší 
v pořádku a v pracovním týdnu je o ně 
perfektně postaráno. Je koncipována tak, aby 
na jedné straně rozvíjela aktivitu seniorů, 
v případě pravidelných výletů, společenských 
akcí, zajímavých besed v areálu, koncertů 
a mezigeneračního setkávání s dětmi 
ze škol a mateřinek. A na druhé straně 
zajišťuje dopomoc s domácností, nákupem 
a doprovodem k lékařům a zajištěním léků. 
Naším hlavním záměrem je podporovat 
seniory co nejdéle v jejich soběstačnosti. 
V Senior Parku neexistuje žádný pevně 
daný režim. Každý senior si žije svůj život a je 
jen na něm, kdy půjde spát, kdy ráno vstane, 
zda pojede na dovolenou nebo do lázní, zda 
mu přijede návštěva i třeba na víkend. Jsou 
zkrátka pány svého času a bytu, což je velmi 
příjemná a vítaná výhoda.

 
V tomto nelehkém období pandemie se 

velmi osvědčilo, jak jsou areály postaveny. 
Nikde se nemusí procházet společným 
vnitřním prostorem, každý byt má vchod 
zvenčí a s našimi opatřeními se v areálech 
hromadně nákaza nepřenáší. Což teď 
vnímáme jako jednu z velkých výhod a jsme 
za to opravdu vděční, protože bezpečí našich 
seniorů je pro nás na prvním místě.

V areálech nabízíme dva typy bytů: 1KK 
o výměře cca 30 m2 a 2KK o výměře cca 
50 m2. Díky velkému zájmu o tento styl 

bydlení se síť Senior Parků v české republice 
stále rozrůstá. Byty se uvolňují v průběhu 
celého roku a v případě plné kapacity je 
možné byt rezervovat. Pokud vás tento 
článek zaujal, navštivte naše webové stránky 
www.senior-park.cz, kde se dozvíte další 
informace o tomto nádherném projektu. 
Nebo se k nám přijeďte podívat osobně. 
Těšíme se na vás!

Senior Park Medlov
Adresa:  Medlov 280, 
 664 66 Medlov
Kontakt: Tel.: +420 605 590 001 

E-mail:  medlov@senior-park.cz 
Webé stránky: www.senior-park.cz

Sledujte nás – akce se uskuteční v případě uvolnění vládních 
omezení.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Bourání panského dvora v roce 1971 / foto: archiv T. Dratvy

Stejné místo v říjnu 2019 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

Tereza Horváthová: Sydney (My dva z B.)

Román vypráví o tom, co znamená ztratit domov, ať je jaký-
koliv, o bratrství a rodičích, kteří to nezvládají, a také o svo-
bodě, jakou nám dává příroda a malé město. Příběh je psaný 
v krátkých kapitolách hovorovou češtinou, která ale netrhá uši a 
zaujme nejen teenagery.

pokračování na straně 27 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
HARMEL – Vinařova žena, 
FELDMAN – Paříž tě 
nikdy neopustí, BROWN 
– Zachráněné dopisy, 
CAPLIN – Pláž v Chorvatsku

Společenské romány
GAYNOR – Poslední Vánoce 
v Paříži, THOMPSON – Dítě 
na nástupišti, AHERN – Řev, 
CAPLIN – Čajovna v Tokiu

Psychologické romány
VALOVÁ – Zeměmíry, HEL-
LE – Ony, BELLOVÁ – Tyhle 
fragmenty, MARTIN – Hora 
mezi námi

Historické romány
GRMOLEC – Tajemství 
Černé královny, CAM-
PISI – Pojídačka hříchů, 
LACROSSE – Vinařství 2: 
Nový začátek, DENKOVÁ 
– Královna Rejčka

Romány českých a slo-
venských autorů
JAKOUBKOVÁ – Pod lam-
pou není vždy tma, PALÁN 
– Nevidím ani tmu, FISCHL 
– Pátá čtvrť, MÁLKOVÁ 
– Pérka, drátky, kolečka

Detektivní romány a 
thrillery
KARIKA – Smršť, HORST 
– Zadní pokoj, SWALLOW 
– Hacker, MAY – Tichá smrt, 
DÁN – Sára

Fantasy a sci-fi romány
SILVERBERG – Dolů k Zemi, 
PAOLINI – Spát v moři 
hvězd II, BEČAN - Hvězdo-
pravec

Životopisy a autobiogra-
fické příběhy 
ČEŘOVSKÁ – Mukl, BEN-
KEMOUN – Zápisník Dory 
Maarové, ČERMÁKOVÁ 
– Věra Špinarová: paní 
zpěvačka

Literatura faktu
SANDS – Krysí stezka

Komiksy
OSOHA – Návrat Krále
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AGROTEC a. s.: Hustopeče Brněnská 74  693 01, tel.: 519 402 480, Břeclav Lidická 123  
690 03, tel.: 519 327 143, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850
www.agrotecauto.cz

KIA_SPIN_inzerce_190x131_zidlochovice.indd   1 13.04.2021   8:04:08

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA

Za pultem jste jako ryba ve vodě 
a máte rádi pečení? 

Hledáme prodavačku do Židlochovic. 
Očekáváme, že budete výřeční a poradíte si se zákazní-
ky různých chutí a nálad. 

Potřebujete trochu zručnosti – pečivo a studená kuchyně 
se připravuje přímo na prodejně. 

Uplatníte u nás svůj obchodní talent a vaše výsledky se 
přímo odrazí v platu. 

Máte chuť obléknout barvy 
Pekařství Křižák? 
Pošlete životopis na jitka@pekarstvikrizak.cz, 
tel: +420 602 602 970.
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Naučná literatura
HERYÁN – Exotova abece-
da, SKLENÁŘ – Industriální 
Brněnsko, GRUND-THORPE 
– Pletené svetry a kardiga-
ny, CHARVÁTOVÁ – Louda-
vé vaření  

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
BERNER – Karlíkovo dobro-
družství

Pohádky
PETROVÁ – Případ nepo-
slušných kůzlátek, PEAR-
DON – Kominíček Charlie a 
Sazička

Pohádkové příběhy
BEIGEL – O ropuše, která 
nechtěla vstávat, KOTOVÁ 
– Ňufíkova dobrodružství, 
ROSSI – Děti z naší vily,
MRÁZKOVÁ – Kluk s míčem

Příběhy o dětech
PARIS – Můj život Cuketky, 
STARK – Šílenci & suchaři, 
KARINSDOTTER – Ostrov 
tisíce hvězd

Dobrodružné a historické 
příběhy
MOURLEVAT – Jefferson, 
HUNTER – Volání divočiny 
6: Duchové ve hvězdách, 
BREZINA – Prastará hlado-
morna, KOTOVÁ – Adam 
detektivem

Fantasy a sci-fi romány
KAABERBOL – Divočarka 
5: Krev nepřítele, INGLIS 
– Tajné jezero, PEKÁRKOVÁ 
– 16-03-20

Humorné příběhy
NEUBAUEROVÁ – Vtipy pro 
děti: Hlody se zvířaty, BOSH 
– Tuhle knihu v žádném 
případě nečti

Naučná literatura
PITROVÁ – Hurá do muzea

rubriku připravuje 
Eva Procházková, knihovnice

1.                        

2.                        

3.                        

4.       V   T       E       

5.       B                 

6.                A        

7.                        

8.                        

1. Název květenství u pšenice
2. Léčivá rostlina s přezdívkou Kamilka 
3. Škůdce na bramborách  
4. Proces prořezávání trávníku
5. Způsob rozmnožování ovocných stromů
6. Plíseň révy vinné 
7. Kořenová zelenina štiplavé chuti 
8. Hlíznatá zelenina původem z Ameriky 

TAJENKA: Označení pro běžnou dvouděložnou rostlinu, která roste na našem území jako 
plevel, byť má léčivé účinky. 
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.)  

téma – Zahradníkův rok

KříŽidle Víta Funka: Zahradníkův rok
Název květenství u pšenice
Léčivá rostlina s přezdívkou Kamilka
Škůdce na bramborách 
Proces prořezávání trávníku
Způsob rozmnožování ovocných stromů
Plíseň révy vinné
Kořenová zelenina štiplavé chutě
Hlíznatá zelenina původem z Ameriky

TAJENKA: Označení pro běžnou dvouděložnou rostlinu, 
která roste na našem území jako plevel, byť má léčivé účinky. 
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: HOLAŠOVICE

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

autorka kresby: Kateřina Dratvová, 12 let

inzerce

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím dům nebo sta-
vební pozemek. MUDr. 
Eduard Minks, tel.: 605 
401 865.

Rodina se 7měsíčním 
synem hledá „náhradní 
babičku", která by svou 
životní zkušenost ráda 
předala. Baudyšovi tel.: 
739 660 034.
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J. Šotnar, T. Šenkyřík, J. Vitula u pomníku obětem II. sv. války / foto: M. Moudrá  

První letošní farmářské trhy / foto: R. Nováková

První letošní farmářské trhy / foto: R. Nováková

Cvičení hasičů, stavba protipovodňové zábrany / foto: M. Holoubková

Soutěž architektů, představení návrhů pro Chytré Líchy / foto: R. Nováková

První letošní farmářské trhy / foto: R. Nováková

První letošní farmářské trhy / foto: R. Nováková

První letošní farmářské trhy / foto: R. Nováková
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