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Po zimě ospalé a covidem stále ještě una-
vené zažily Židlochovice v polovině května 
vlnu vzrušení. Z Výhonu se nesla střelba a 
detonace. O co šlo?

Celá akce se odehrála na popud jednoho 
z našich zastupitelů. V blízkosti jeho pozem-
ku na Výhoně se nacházela stará nevyužíva-
ná nádrž na vodu. 

Zastupitelstvo hledalo řešení, jak cister-
nu, ke které se už nikdo nehlásil, odstranit. 
Zastupitel Ing. Petr Svoboda přišel s návrhem 
oslovit Hasičský záchranný sbor s nabídkou 
zkušebního odstřelu v rámci výcviku. Šlo 

Jan Vitula: Život ve městě se znovu  začíná probouzet

o nácvik se vším všudy, i s nepředvídatel-
nými těžkostmi, s nimiž si však hasiči hravě 
poradili. Odstřel se podařil. Informaci o při-
pravované akci jsme záměrně nezveřejňovali, 
abychom z bezpečnostních důvodů elimino-
vali přítomnost obyvatel.

Rád bych zde zdůraznil, že spolupráce se 
sborem je výborná a stále se potvrzuje, že 
rozhodnutí mít v Židlochovicích Jednotku 
profesionálních hasičů bylo správné.

Existence jednotky se dost zvažovala. 
Proč? Stojí město přítomnost profesionální 
jednotky peníze?

 Úvaha přišla před lety ze strany vedení 
HZS Jihomoravského kraje, který chtěl Jed-
notku profesionálních hasičů přestěhovat 

Milena Moudrá
redaktorka

jinam. Tehdy jsem měl na toto téma debatu 
s krajským ředitelem a výsledkem bylo, že 
jednotka zde byla naopak posílena. Židlo-
chovice totiž na rozdíl od jiných měst důraz-
ně deklarovaly, že o přítomnost profesionálů 
velmi stojí.  

Provoz jednotky je financován státem, 
my jsme investovali pouze do pozemků, 
aby v budoucnu bylo možné objekt rozšířit. 
Už dnes se připravuje projekt, který plánu-
je výstavbu samostatné budovy HZS pro 
Jednotku profesionálních hasičů. Stávající 
objekty, které dnes slouží oběma jednotkám, 
totiž město stavělo pro dobrovolné hasiče.

Oblíbená akce: Povídání s myslivci

Městské koupaliště v nové 
sezóně

Šárka Březinová: Baví mě 
tvořit rukama
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Rozruch a velké obavy vyvolala zpráva 
o výhrůžkách bombovými útoky na škol-
ská zařízení. Město je zřizovatelem základ-
ní a mateřské školy, co v tomto směru pod-
niká?

Od Policie ČR přišlo neoficiální varová-
ní. My jsme k tomu přijali nějaká opatření a 
proběhla odborná instruktáž, jak se v podob-
ných situacích zachovat. Narozdíl od Ame-
riky se ale naštěstí takové útoky u nás nedě-
jí a já věřím, že to tak zůstane i nadále. Na 
výhrůžky podobného charakteru si bohužel 
zřejmě budeme muset zvykat…

Po návratu dětí do školy je u nás tématem 
diskusí strava ve školní jídelně. Můžeme se 
my i děti těšit na změnu v kvalitě a nabídce 
jídel, které jsou častým terčem výtek rodičů?

Musím říct, že po otevření nové jídel-
ny jsou k dispozici špičkové technologie. 
V posledních týdnech se po drobných disku-
zích nabídka rozhodně posunula k lepšímu 
standardu. Mně osobně ale nestačí, aby jídlo 
bylo dobré, přál bych si, aby bylo výborné. 
Proto i společně s ředitelem školy Mgr. Sou-
kopem stále hledáme cestu, jak kvalitu ještě 
více posunout směrem nahoru. 

Posledních pár měsíců sledujeme rych-
lý vývoj v záležitosti projektu Chytrá čtvrť 
Líchy. Komise doporučila a rada města už 
vybrala vítěze architektonické soutěže. Je 
jím Pelčák a partner architekti. Jste ztotož-
něn s tímto výběrem?

Nejsem odborníkem na architekturu, moje 
priority výběru se pojí s jinými pohledy. Při 
prvotním představování všech zájemců 
v soutěži mým favoritem Pelčákův návrh 

rozhodně nebyl. Proběhlo ale několik jedná-
ní s výběrovou komisí, kde se všechny návr-
hy do detailů rozebíraly a také opakovaně 
projednávaly s předkladateli. A musím říct, 
že členové komise, kteří jsou profesionálové 
v tomto oboru, mě o výhodách Pelčákova 
projektu přesvědčili. 

Jaké faktory ovlivnily výběr?
Je to vysoká modularita projektu, tzn. 

že projekt lze přetvářet podle toho, jak se 
rozhodneme s územím nakládat. Pelčákův 
původní návrh sice pracuje s ideou 
maximálního vytěžení plochy, zároveň ale 
už od počátku nevylučuje celkové snížení 
zastavěnosti. A my víme, že redukovat 
chceme, a víme, že právě u Pelčáka je to dobře 
realizovatelné. Důležitým aspektem výběru 
bylo například i to,  že výška budoucích staveb 
navazuje na rodinné domy na Žižkově. 

Kdy bude mít možnost se k návrhu vyjá-
dřit veřejnost?

Obyvatelé města mohou ovlivnit, jak by 
měl konečný projekt vypadat, na připravova-
ném veřejném projednávání. Nejdůležitější 
doporučení budou do finální studie zapra-
cována.

K jednání o úpravách návrhu byli prozatím 
přizváni obyvatelé Janáčkovy ulice, kterých 
se výstavba nové čtvrti bezprostředně 
dotýká. Proběhla už dvě jednání, vznesené 
připomínky z jejich strany jsou poměrně 

racionální. I na základě těchto připomínek 
bude připraven návrh změn v Pelčákově 
záměru, teprve po zapracování proběhne 
veřejné projednávání s obyvatelstvem.

S nastávajícím létem dochází k uvolnění 
restrikcí a lidé se těší na kulturní akce. Na 
co je, pane starosto, pozvete?

I přes uvolnění se i nadále budeme snažit 
držet akcí s menším počtem lidí ve venkov-
ním prostředí. Potkávat se budeme v zahradě 
Robertovy vily při promítání s pojízdným 
biografem, pro děti chystáme několik akcí 
zaměřených na pohyb v přírodě, nepřijdou 
o noční výšlap na rozhlednu, budeme kon-
certovat na nádvoří Komunitního centra.

Složitější bylo plánování Meruňkobraní, 
které je nutné připravovat s velkým časovým 
předstihem a v měsících, kdy bylo třeba fina-
lizovat konečnou podobu akce, pandemie 
vrcholila. I tak se těším na setkání 10. čer-
vence na náměstí, na Meruňkobraní v trochu 
jiné dramaturgii. 

Větší masovou akcí budou až na podzim 
hody. Ale to už snad budeme proočkovaní. 

 My oba s místostarostou Mgr. Šenkyří-
kem už čekáme na druhou dávku vakcíny a 
já bych velice rád znovu vyzval lidi, kterým 
v tom nebrání zdravotní stav, aby se nechali 
očkovat. Je to nejlepší způsob, jak se s koro-
navirem vypořádat. Prosím, nebojte se toho.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na sklenku vína, 28. června v 19:00 hodin v areálu Komunitního centra 
Židlochovice. 
 Ing. Jan Vitula, starosta

Odstřel staré nádrže na Výhoně / foto: J. Kosatík
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Děsivé dunění doprovázelo odstřel nefunkční vodní nádrže na Výhoně

Výcvik střelmistrů Hasičského záchran-
ného sboru České republiky se uskutečnil 
ve dnech 18. a 19. května v oblasti Výhonu. 
Cílem byla likvidace staré ocelové nádrže, 
která již nesloužila svému účelu. 

K odstřelu se sešli střelmistři z HZS Jiho-
moravského a Olomouckého kraje a také ze 
Záchranného útvaru Hlučín.

V prvním dni se členové sborů zaměřili na 
přípravu odstřelu, následně došlo na samot-
nou likvidaci válcové nádrže. Pomocí trha-
cích prací byla nádrž rozdělena na tři části, 
které bylo možné z kopce odvézt. Druhý den 
se pracovalo na odstranění většiny betono-
vých patek, na nichž byla nádrž uložena.

Výcvik „zpestřila“ nepředvídatelná udá-
lost, kdy těžkotonážní jeřáb soukromé fir-
my, který měl odstranit těžké kovové části,  
zapadl, naklonil se a hrozilo jeho převrá-
cení. Zpět do bezpečí jej dostali příslušníci 
z hasičské stanice Židlochovice s přispěním 
vyprošťovacího automobilu z hasičské stani-
ce Lidická Brno.

Reportáž z akce můžete zhlédnout ve vysílá-
ní kabelové televize ve 13:00, 18:00 a 22:00 h.

mjr. Ing. Antonín Bastl 
velitel hasičské stanice Židlochovice

Umisťování nálože / foto: J. Kosatík

Zvědavost i obavy vzbudilo u obyvatel Židlochovic zlověstné dunění a bouchání, které se po dva dny v polovině 
května snášelo na město z oblasti Výhonu. Probíhalo zde cvičení hasičů, z bezpečnostních důvodů veřejnosti 
utajené.

Náplní práce střelmistrů jsou především 
činnosti jako uvolňování koryt vodních toků, 

vytváření průchodů a prostupů, 
trhání jednoduchých konstrukcí či použí-

vání náložek při záchraně zavalených nebo 
zasypaných osob.

HZS Jihomoravského kraje, HZS 
Olomouckého kraje a Záchranný útvar 

HZS ČR tvoří opěrný bod pro Moravu.

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 7.  května 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na akci „Pořízení nové-
ho komunálního stroje pro zimní i letní 
údržbu, Židlochovice“ následovně:

CIME – M, s. r. o., Střelická 1138, 691 
42 Valtice
HITL, s. r. o., Dobelice 57, 672 01 
Moravský Krumlov



1.

2.

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

RM ukládá:
uzavřít smlouvu na akci „Pořízení nové-
ho komunálního stroje pro zimní a letní 
údržbu, Židlochovice“ s účastníkem zadá-
vacího řízení, který se umístil jako první 
v pořadí.

RM rozhodla:
na základě doporučení hodnotící komise 
jednat o uzavření smlouvy na zpracování 
územní studie v rámci soutěže Udržitel-
ná čtvrť Chytré Líchy s uchazečem s nej-
vyšším bodovým ohodnocení nabídky 
– Pelčák a partner architekti s. r. o., Domi-
nikánské náměstí 656/2, Brno.





RM schvaluje:
uzavřít smlouvu na administraci zadáva-
cího řízení „Vybavení interiéru přístavby a 
školní jídelny ZŠ, II. etapa“ se subjektem 
KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář 
s. r. o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČO 
108 00 387.

RM schvaluje:
podání žádosti o zápis změny údaje vede-
ného v rejstříku škol a školských zařízení 
– navýšení kapacity školní jídelny z 900 
na 1400 strávníků, jejíž činnost vykonává 





Přípravné práce na odstřel nádrže / foto: J. Kosatík
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Základní škola Židlochovice, a to s účin-
ností od 10. 6. 2021.

RM jmenuje:
do Školské rady Základní školy Židlo-
chovice zástupce města Židlochovice ve 
složení:

Ing. Jan Vitula
Mgr. Martina Bartáková
Renata Heinrichová

RM 21. května 2021 
výběr z usnesení
RM schvaluje:



1.
2.
3.

návrh na zahájení výběru dodavatele 
„Obnova dřevinného vegetačního prvku  
podél Sídliště Družba v Židlochovicích 
– Rosenbaumův pás“ a ukládá realizovat 
výběrové řízení.

RM schvaluje:
uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na 
akci „Udržování cyklistických komunika-
cí, Židlochovice – v roce 2021“.

RM schvaluje:
uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na 







akci „Židlochovice – výchovné a zdravot-
ní řezy stromů 2021“.

RM souhlasí:
se zřízením přípravné třídy ve školním 
roce 2021/2022 v Základní škole Židlo-
chovice, Tyršova 611. 

RM schvaluje:
statut zpravodaje „Město Židlochovice 
Zpravodaj“ s účinností od 1. 6. 2021.

RM rozhodla:
udělit ocenění za přínos městu nominova-
ným občanům.







>> pokračování ze strany 3

Hovory Z:  Zastupitelé

Zastáváte funkci zastupitele a zároveň jste 
členem rady města Židlochovice. V čem je 
hlavní rozdíl úlohy radního a zastupitele? 

Obě dvě veřejné funkce vyžadují zodpovědný 
přístup, zájem o dění kolem sebe, chuť k práci, 
u které mnohdy není ani vidět okamžitý výsle-
dek, ochota naslouchat, komunikovat a v nepo-
slední řadě prostor pro velkou časovou nároč-
nost. Nikdo nezná vše a neumí vše, zpravidla 
má každý svůj svět, kterému se profesně věnuje 
a buď má to štěstí, že ho může zúročit ve veřejné 
funkci, nebo nemá a pak je nucen věnovat dost 
úsilí se učit, rozšiřovat obzory, hledat souvislosti 
apod., to samozřejmě za předpokladu, že danou 
funkci chce vykonávat odpovědně. Osobně 
funkci radního tedy, kromě daleko větší časové 
náročnosti, moc nevnímám rozdílně od funkce 
zastupitele. 

Jak probíhají společná jednání? Je složitější 
najít shodu v tématech při jednáních pěti-
členné rady nebo na zastupitelstvu, kde je 
patnáct hlasů? 

Bohu díky žijeme v demokracii, což nám 
umožňuje svobodně o problémech diskutovat, 
třeba i nesouhlasit, mít jiný pohled, názor a je 
to jen dobře. Jsou věci, které je potřeba vnímat 

Ing. Petr Svoboda
člen rady města a zastupitel 

v širším kontextu, z jiné perspektivy, v dlouho-
dobém horizontu, a pak věci přesně opačné. 
Jsem přesvědčený, že v Židlochovicích jsou 
v radě i v zastupitelstvu osobnosti, které jen 
svojí osobou jsou garancí základních demo-
kratických prvků. Již někde jsem zmiňoval, že 
jsem přesvědčený, že politika na komunální 
úroveň nepatří (byť samozřejmě je její sou-
částí), ale v tomto kontextu je to myšleno tak, 
že všem nám jde o jednu věc, a to je město, v 
němž bydlíme, žijeme, vyrůstáme, pracujeme. 
Jednání jak na radě, tak v zastupitelstvu tedy 
v tomto smyslu vnímám jako velmi konstruk-
tivní, nekonfliktní, věcné a podnětné. Měl jsem 
to štěstí, nebo smůlu, kdy jsem z pozice svého 
bývalého zaměstnání byl služebně několikrát 
přítomný na zastupitelstvech na jiných ORP, a 
mám tedy s čím srovnávat. 

Která oblast ve městě zaslouží podle Vás 
velkou pozornost a proč?

Za posledních několik let město udělalo 
velký skok ve svém rozvoji, investicích, svých 
plánech a výsledky můžeme vidět všude kolem 
sebe. Mluvím o věcech, které bereme auto-
maticky a pomalu je přestáváme vnímat, jako 
infrastruktura IDS JMK, prostředí, kde se 
pohybujeme, služby, které ve městě máme.

Problémů, které město chce řešit, je spousta, 
ale pokud bych měl zmínit jednu věc, tak by 
to bylo náměstí. Považuji ho za srdce města, je 
to to první, co návštěvníci vidí, když přijedou 
na křižovatku, a já mám pocit, že se nám z něj 
vytrácí život. Když se zastavím a podívám se 
na něj, tak vidím neutěšený stav v jeho spodní 
části, již několik let prázdné výlohy, oprýskané 
omítky, jen pár místních obchodů, prazvláštní 
dopravní situaci a jen určitý časový úsek, kdy 
se na náměstí pohybují lidé, kteří se postu-
pem času pomalu přesouvají na druhý břeh 
řeky, kde je obchodní centrum, vlak, autobus 
a podobně.

Přitom když se dnes zastavíte a podíváte 
na krásné historické domy, které tam jsou, a 
představíte si ten potenciál, který náměstí má. 
Nechtěli byste si večer sednout na zahrád-
ku a dát si dobrou večeři, sklenku vína, kávu, 

zastavit se? Dalšími tématy by mohla být pošta 
nebo obchodní centrum firmy Outulný.

Kromě funkcí na pozici města máte nároč-
né povolání, podílíte se na velení jedné ze 
směn Hasičského záchranného sboru podni-
ku Jaderné elektrárny Dukovany, zároveň jste 
velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasi-
čů v Židlochovicích. S tím souvisí i časté zása-
hy při požárech, havárkách apod. Máte dvě 
malé děti. Jak se to dá všechno zvládnout?

Právě proto, že jste svědkem spousty lidského 
neštěstí a tragédií, tak víte, co je v životě oprav-
du důležité. Myslím si, že tohle je benefit, který 
si málokdo uvědomuje, a mnohdy se honíme za 
neuvěřitelnými malichernostmi a přikládáme 
jim obrovskou váhu, ale to je dáno naším kon-
zumním životem. Člověk se tedy snaží věnovat 
svým dětem a postupem času se stávají více a 
více prioritnějšími.

  
V poslední době se objevily informace 

o hrozbě bombových útoků na školy a školky. 
Jste otcem a zároveň i speciálně proškoleným 
záchranářem. Jak se k tomuto tématu stavíte?

Z trestně-právního a i z morálního hlediska 
je to naprosto nepřijatelné, samozřejmě záleží 
na motivu daného pachatele, ale z posledního 
případu je jasně vidět a cítit, že jsou to cílené 
hrozby, kdy pachatel zaútočí na naše nejcitlivěj-
ší místo, a to na naše děti, které jsou naprosto 
bezbranné a každý rodič by pro ně udělal vše, 
za účelem nějakého zisku. Tedy něco naprosto 
zvráceného, nemyslitelného a chladně prokal-
kulovaného.

Myslím si, že všechny instituce typu škol, ško-
lek mají oči otevřené a hledí na svoji bezpečnost 
a bezpečnost dětí, a pokud se přidají i rodiče, 
kteří přispějí svým rozumem a otevřenýma 
očima, jsme hrozby podobného typu schopni 
eliminovat. Samozřejmě, pokud je potvrzena 
nějaká podobná hrozba, tak plně důvěřuji bez-
pečnostním složkám státu a nepodceňuji ji. Na 
druhou stranu je potřeba si zachovat zdravý sel-
ský rozum a k věci se stavět rozumně.

Ing. Petr Svoboda s dětmi / foto: redakce Zpravodaje
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PRUHOVANÁ ZÁSTĚRA JAKO SIGNI-
FIKANTNÍ ZNAK OBORU ŘEZNICTVÍ 
VTISKNUTÝ DO FASÁDY BUDOVY

Důležitou roli v konečné podobě fasády 
sehrálo vedení města vědomo si výjimeč-
nosti umístění budovy v srdci Židlochovic.  
V souladu s výše uvedenými slovy mís-
tostarosty Šenkyříka byl k jednání osloven 
architekt Pavel Jura. „Původní návrh úpra-
vy fasády předložený majiteli, pracoval pře-
vážně s šedou barvou, budova působila spíš 
jako úřad. Nebýt nápisu „řeznictví“ člověk by 
nepoznal, že jde o maso a uzeniny. A hlavně 
vůbec nebylo zřejmé, kde je vstup do prodej-
ny. Naprostá většina vedení obcí by nad tímto 
návrhem mávla rukou a nechala to být s tím, 
že jde o soukromý objekt. Jenže kromě sou-
kromého objektu jde také o veřejný prostor 
– náměstí, a to je hodnota, o kterou by se měs-
to mělo starat. Židlochovice tak naštěstí rukou 
nemávly.“

PŘÍBĚH FASÁDY 
Při úvahách, jak by fasáda měla vypadat, 

vycházel architekt Jura ze tří základních 
principů :

Charakter fasády by měl být adekvátní 
k tomu, že se jedná o budovu na náměstí, 
zcela jednoznačný by měl být vstup do pro-
dejny a za třetí by mělo být na první pohled 
patrné, že jde o profesi řeznictví, na kterou 
jsou majitelé prodejny náležitě hrdi. 

Návrh vychází i z analýzy podoby výloh 
na náměstí historických Židlochovic, které 
vždy měly nějaký prvek zdobení. „Považuje-
me za důležité, aby fasády na náměstí měly 
příbuzný charakter a tím udržovaly jednotu 
prostoru, i když mají různou podobu. Cha-
rakteristickým prvkem historických fasád na 

Město poskytuje dotace na fasády, pomáhají soukromým osobám a nově  také 
komerčním objektům na náměstí

Mgr. Tomáš Šenkyřík    
místostarosta

Prodejna řeznictví před rekonstrukcí fasády / foto: P. Jura

náměstí je tzv. bosáž s výrazným horizontálním 
členěním v soklu stavby a současně postupné 
odlehčení formy stavby od těžkého soklu k lehčí-
mu korpusu stavby. Na historických fasádách je 
tento princip proveden v tzv. superpozici řádů, 
ale najdeme jej i na novější stavbě národní-
ho domu v těsném sousedství“, vysvětluje Ing. 
Arch Pavel Jura.

BARVY A ŘEZNICKÉ KNOW-HOW
V návrhu fasády je jako barevný akcent 

použita červená barva jako symbol řeznictví. 
„Kromě příbuzné typologie fasád jsme usilova-
li i o vyjádření funkce parteru – tedy řeznictví. 
Od začátku jsme tak uvažovali o červené barvě, 
ale natřít celý sokl na červeno jsme samozřejmě 
zamítli, působilo by to příliš vulgárně. Spojili 
jsme tedy horizontální linie bosáže soklu s tra-
diční řeznickou pruhovanou zástěrou – do fasá-

Již druhé volební období město poskytu-
je finanční příspěvky na opravy fasád for-
mou dotačního programu. 

Cílem je zkrášlení města a poskytnutí 
finanční podpory lidem, aby si mohli snad-
něji opravit fasády svých domů. Tato dotační 
pomoc tím, jak byla doposud z technického 
hlediska formulována, se nedala využít na 
velké měšťanské domy na náměstí (často 
památkově chráněné). 

Proto jsem navrhl radě i zastupitelstvu 
vytvořit nový dotační program, který by byl 
určen pro domy na náměstí, a to s přísněj-
šími podmínkami pro žadatele. Každý dům 
na náměstí Míru je významnou dominan-
tou s architektonickou a estetickou hodno-
tou. Je jistě zájmem města, aby tyto hodno-
ty střežilo. Na příští rok plánujeme v obou 

těchto dotačních titulech pokračovat. Pokud 
budete mít k tomuto tématu (finanční pří-
spěvky na opravy fasád na i mimo náměs-

tí) jakýkoli dotaz, kontaktujte mě prosím 
prostřednictvím telefonu 734 352 330 nebo        
e-mailu tomas.senkyrik@zidlochovice.cz.

dy jsou tak vepsané zapuštěné červené nuty, 
které spojují formální tvarosloví stavby s vizu-
álním prvkem profese. Směrem ke vstupu do 
řeznictví jsou pak nuty zhuštěné – podíl čer-
vené barvy mírně graduje až k celoplošnému 
červenému ostění vstupu. Principem „čárové-
ho kódu“ je do fasády vepsána funkce i místo 
stavby, stejně jako vstup.“

Domy na náměstí jsou srdcem Židlocho-
vic a měly by tvořit estetický a architektonic-
ký základ města. Návrhy, jak by fasády na 
náměstí mohly vypadat, Ing. Arch. Pavel Jura 
doslova sype z rukávu. Jeho vyprávění, které 
se velmi pěkně poslouchá, ale končí slovy: 
„Tím, jak je doba čím dál hektičtější, všechno 
se zkracuje a čas jsou peníze, jsou finance čím 
dál omezenější. A tak poslední dobou archi-
tektům k řešení při běžných zakázkách zbývá 
jen ta omítka a barva.“      red.

Nová fasáda prodejny řeznictví podle návrhu ing. Arch. P. Jury / foto: M. Moudrá
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Třídění odpadu: Sklo a bioodpad

SKLO 
Sklo je v odpadovém hospodářství nej-

lepší komoditou se stoprocentní využitel-
ností. V Židlochovicích ho separujeme do 
bílých (bílé sklo) a zelených (barevné sklo) 
kontejnerů.

Co se se sklem děje?
Sklo ze zelených a bílých kontejnerů, kaž-

dé zvlášť, sváží svozové vozy KTS na stře-
piště do Veverských Knínic. Sklo se složí 
na hromady, separuje se bílé/čiré od barev-
ného, přičemž do barevného lze vysypat 
bílé, ale do bílého barevné nikoli. Separace 
bílého skla by se tím znehodnotila, protože 
cena bílého skla je při dalším obchodování 
vyšší než skla barevného. Už mírný odstín 
bílé barvy zařadí tuto komoditu na úroveň 
skla barevného.

S periodou jedenkrát za měsíc přijedou 
vozy sklářských provozoven a sklo 
odvezou. 

Bílé sklo podléhá speciální péči i u zpra-
covatele, aby k znehodnocení odstínu 
nedošlo. Po příjezdu do sklárny probíhá 
prvotní vizuální kontrola, případné další, 
už drobné chyby umějí sklárny dál vytřídit 
pomocí strojů. Jde o stovky tisíc tun, proto 
na tuto práci byly vyvinuty velmi spolehlivé 
stroje. 

Co do sběrných nádob na sklo nepatří?
Do nádob nevhazujeme zrcadla ani větší 

plochy skla, jako jsou okna a autosklo.

BIOODPAD 
Obsah hnědých popelnic se sváží na 

kompostárnu do Veverských Knínic, kde je 
zkompostován.

Jak probíhá kompostovací proces?
Auto odpad vysype a poté ho nakladač 

přemístí do drtiče. Po rozdrcení se znovu 
vytvoří hromady, kde se kontroluje teplota, 
aby se udržela na stupních optimálních pro 
vytvoření kompostu. Proces trvá asi měsíc. 
Poté tento materiál projde sítem na oddě-
lení větších zbytků a vzniká pěkný čistý 
kompost.

Co se děje s hotovým kompostem?
Kompostárna ve Veverských Knínicích 

patří společnosti KTS, která 90 % vypro-
dukovaného čistého kompostu poskytne 
k využití zemědělskému družstvu, zbytek 
jde pro účely obce na údržbu zeleně a pro 
drobné a malé zemědělce.

Milena Moudrá
redaktorka

Svoz až do Veverských Knínic je s ohle-
dem na vzdálenost finančně nákladný, 
proto je v současné době snaha o založení 
kompostárny v blízkém Měníně.

Hlavní důvod pro třídění bioodpadu
Zavedení třídění bioodpadu mělo přinést 

snížení množství komunálního odpadu. To 
se podařilo. Pracovalo se však s předpokla-
dem, že lidé budou zahradní a kuchyňský 
odpad ukládat do vlastních kompostérů. 
Aby město tuto aktivitu podpořilo, nabídlo 
a i nadále nabízí do domácností komposté-
ry zdarma. 

Město získalo 
dotaci na dalších 
250 kompostérů 
pro domácnosti 

zdarma.
Současný trend okrasných zahrad však 

zakládání vlastních kompostů nepřeje. 
A tak se všechen zahradní odpad, včetně 
trávy, ocitne v bio popelnicích. Škoda je 
nejen trávy, která je dobře kompostovatel-
ná, ale i kuchyňského odpadu jako výborné 
suroviny pro kvalitní domácí kompost.

Je to špatně?
Z hlediska třídění o chybu nejde, z 90 % 

je v hnědých nádobách opravdu to, co tam 
skutečně patří. Vzniká ale odpad, který by 
se vůbec nemusel objevit v žádném systé-
mu. Bylo-li dříve v černých popelnicích 
40 procent bioodpadu, mělo být dnes stejné 
množství v hnědých popelnicích. Skuteč-

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. Stále se však ozývají komentáře: „Nevěřím 
tomu, že se to nesesypává.“
V minulém čísle jsme popsali cestu plastových obalů a papíru, dnes se zaměříme na sklo a bioodpad.

nost je však taková, že týdně KTSka sváží 
přeplněné nádoby a často ještě leží dal-
ší dva pytle vedle. TTýdně se tak namísto 
předpokládané jedné tuny sváží přes deset 
tun bioodpadu.

PAŘEZY DO POPELNICE NEPATŘÍ
Návštěva skládky ve Veverských Kní-

nicích odhalila nedostatky našeho vcel-
ku chváleného třídění. Hned po příjezdu 
jsem vyslechla s nadsázkou vyřčená slova 
o Židlochovácích, kteří jsou mezi ostat-
ními městy tak trochu na černé listině za 
plechovky, pařezy a igelitové pytlíky nahá-

pokračování na straně 7 >>

Skládka čirého skla separovaná od skládky s barevným sklem / foto: M. Moudrá

Čistý kompost čeká na využití / foto: M. Moudrá
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Síto oddělí větší zbytky a vznikne pěkný čistý kompost / foto: M. Moudrá

>> pokračování ze strany 6

zené v bioodpadu. Velký nešvar je uklá-
dání kuchyňského odpadu do igelitových 
– nerozložitelných pytlíků. 

Doma kvalitně bioodpad vytřídíme. Ide-
ální by bylo vynést ho přímo z kyblíku na 
vlastní kompost do vlastní zahrady. Pro-
tože ale komposty mít nechceme, shromaž-
ďujeme odpad doma, a abychom ochránili 
naše koše před znečištěním, vybavíme je 
igelitovým pytlíkem, který před vynesením 
důkladně opatříme uzlem.

Pracovníci skládky jsou pak nuceni tyto 
pytle ručně vysypávat a igelitové pytle 
separovat. Zkuste si představit, jak jejich 
obsah asi vypadá... Ideální složení odpadu 
do hnědých popelnic je kuchyňský odpad, 
tráva a větvičky.

Další nešvar, který se objevuje, je ten, že 
na dno bio nádoby umístíme objemnější 
kus pařezu. Ten do popelnice rozhodně 
nepatří. Popelnice s tak těžkým odpadem 
není auto schopné nazvednout. Proto se 
stane, že popelnice zůstane nevyvezená. 
Chyba je však na naší straně. 

Proč si lidé myslí, že odpad se 
sesypává dohromady?

Pracovníci KTS před vysypáním 
nadzvednou víko každé popelnice a 
obsah zevrubně zkontrolují. Zjistí-li 
nedostatky, danou komoditu neod-
vezou a postoupí ji svozu směsného 

komunálního odpadu.
To může vést k domněnce, že 

odpad se sesypává. 

Svozový vůz odpad vysype a poté ho nakladač přemístí do drtiče / foto: M. Moudrá
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Chytré Líchy zase o krok dál: Známe vítěze architektonické soutěže

Výběrového řízení na nejlepší urbanisticko-architektonickou stu-
dii čtvrti Chytré Líchy v Židlochovicích se účastnilo pět předních 
tuzemských architektonických kanceláří. Sedmičlenná odborná 
komise označila jako nejvhodnější návrh kanceláře Pelčák a partner 
architekti. Doporučení komise posvětili na svém zasedání i radní 
Židlochovic. Ti tak plánují s kanceláří navázat úzkou spolupráci při 
vytváření územní studie čtvrti Chytré Líchy. 

 Návrh čtvrti 
Chytré Líchy 

počítá se zónou 
bez aut. 

Návrh mimo jiné počítá s výrazně omezeným vjezdem aut do čtvr-
ti, vozy by namísto toho měly parkovat na okrajích lokality. Celý pro-
jekt je podle starosty Jana Vituly maximálně participativní. Se svými 
připomínkami by se na něm měli podílet i obyvatelé Židlochovic. 
Vítězná kancelář by pak měla nejdůležitější aspekty do svého návr-
hu zanést. „Chceme eliminovat například obavy současných obyvatel 
okolních ulic, že jim lidé z nové čtvrti budou parkovat před domem. 
V návaznosti na to tedy bude oproti původnímu návrhu snížena byto-
vá zástavba v Líchách, kapacity parkovišť na okraji ale zůstanou stej-
né. K redukci zástavby jsme přistoupili i kvůli připomínkám součas-
ných obyvatel k omezení výhledu z jejich domovů. V území zároveň 
zůstane rezerva na případné rozšíření parkovacích ploch, pokud by se 
ukázalo, že je to nutné,“ upřesnil starosta.

 

Návrh zapracuje 
i požadavky 

obyvatel Židlochovic.
 
Právě univerzálnost a také možnost pružně upravovat návrh na 

základě připomínek obyvatel Židlochovic byla podle Vituly jedním 
z hlavních důvodů, proč tato koncepce zvítězila. Podle architekta 
města Židlochovice Pavla Jury zároveň návrh jako jediný z před-
ložených nevyžaduje zásadní změnu územního plánu z důvodů 
výstavby bytových domů. „Vítězný návrh počítá z velké části s trojdo-
my, přesněji s třemi bytovými jednotkami nad sebou, kdy má každá 
vlastní vchod. Taková koncepce bude mít pozitivní přesah do sociální 
oblasti. Díky těsnému sousedství jednotlivých domů se může vytvářet 
ucelená komunita,“ doplnil Jura. Podobně funkční projekt se stejně 
pojatými byty přitom funguje například ve Vídni.

 Centralizace parkování 
zjednoduší 

nástup elektromobility.
Jedním z hlavních cílů čtvrti je její uhlíková neutralita. Vítězný 

architektonický návrh počítá také s výrazným využitím fotovoltai-
ky. „Na střechách včetně krytých parkovišť by měly být umístěny foto-

TISKOVÁ ZPRÁVA, 12. května 2021
Martin Svoboda

voltaické panely. Celá lokalita bude technicky připravena tak, aby zde 
v budoucnu mohly fungovat jak klasické energetické koncepty, tak 
inovativní energetická společenství, energetické komunity nebo další 
modely. Díky centralizaci parkování by čtvrť zároveň měla být při-
pravená na nástup elektromobility. Nabíjecí stanice budou umístěné 
u společných parkovacích ploch,“ uvedl koordinátor projektu Chytré 
Líchy a zakladatel Centra pasivního domu Jan Bárta. Čtvrť kromě 
toho počítá pro tamní obyvatele také s nabídkou carsharingu.

 

Zelené střechy, 
ulice se stromořadím 
a maximální využití 

srážkové vody.
V oblasti udržitelnosti pak vítězný návrh podle hodnotící 

komise výborně pracuje s prvky modrozelené infrastruktury, tedy 
s vzájemnou synergií vody a zeleně v lokalitě. Z hlediska vegetace je 
dominantním prvkem páteřní ulice čtvrti lemovaná stromy, zeleň 
by se samozřejmě měla nacházet i okolo všech bytových jednotek. 
Využíváno bude také zelených střech, které výrazně zpomalí odtok 
vody a umožní její zpětný odpar do ovzduší. Díky progresivnímu 
přístupu by měla čtvrť co nejvíce srážkové vody využít k provozu 
nemovitostí a během přívalových dešťů ji naopak bezpečně odvést 
mimo pozemek.

Vítězný návrh pak pracuje i se socializačními prvky, které umisťu-
je na okraji celé čtvrti, aby je mohli využívat i stávající obyvatelé. 
Počítá konkrétně s komunitním hubem, fitparkem, coworkingový-
mi prostory, dětským hřištěm, sdílenými dílnami či komunitními 
zahrádkami.

Vodní prvek plní funkci vodohospodářskou, estetickou i společenskou.

Židlochovická čtvrť budoucnosti Chytré Líchy bude vycházet z návrhu architektonické kanceláře Pelčák a partner 
architekti. Jako nejvhodnější pro koncepci plánované čtvrti ho vybrala hodnotící komise, její doporučení v pátek 
7. května schválila rada města Židlochovice. Ta plánuje do architektonického návrhu ve spolupráci s vybraným ate-
liérem zohlednit i požadavky obyvatel přilehlé čtvrti.

Projekt finančně podpořila německá nadace 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt a Jihomoravský kraj.
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Když se vidíme, výuka je rychlejší

Provoz ZUŠky byl od začátku roku 
několikrát přerušen a následně opět 
zahájen, jaké jsou největší dopady na 
školu?

Byli jsme škola, která měla pět počítačů na 
pětadvacet zaměstnanců a pět pracovišť, a 
když loňský březen začala on-line výuka, bylo 
to pro nás obtížné. Učitelé začali používat 
k výuce svá vlastní zařízení. Patří jim za to 
velké poděkování. Výuku jsme nepřerušili 
a kontakt se žáky jsme neustále udržovali. 
Naše škola se zapojila do operačního 
programu Šablony II, projektu Ministerstva 
školství, díky kterému nám byla poskytnuta 
dotace, za jejíž část jsme pořídili potřebnou 
IT techniku. Nyní jsou potřebná zařízení 
v každé třídě a na všech pracovištích.

Jak se na změnu výuky adaptovali žáci?
Obzvláště začátky rozhodně nebyly 

jednoduché ani pro ně. Výuka bez přímého 
kontaktu s pedagogem je složitá, při hře 
na nástroj hraje důležitou roli celá řada 
maličkostí jako např. kladení prstů apod. 
Navíc každý nástroj má svá specifika, 
vydává jedinečný zvuk, který se přenáší 
jiným způsobem. Je rozdíl mezi houslemi 
a klavírem. Komunikace mezi učitelem 
a žákem probíhala s velikou citlivostí a 
s individuálním přístupem.

Školu navštěvují i malé děti, které si doma 
nezvládnou nástroj naladit samy. Nastala 
i situace, kdy žáci stáli s paní učitelkou před 
školou a ona jim ladila housle. 

Velkou roli hrálo i domácí prostředí žáků 
a vřelý přístup rodičů. Hromadné kroužky 
vyžadují dostatek místa, aby se například 
u tance dalo pořádně protáhnout. Při 
videokonferencích výtvarky každý potřebuje 

Eliška Janíčková
Židlochovice

svůj prostor, aby mohl pracovat na úkolech, 
které paní učitelka zadala.

Četla jsem, že ZUŠky trápí velké vlny 
odhlašování žáků, je to problém i u vás?

Škola provozuje obory individuální, ale 
i hromadné, ve kterých se to děje více. Co 
se týče individuálních hudebních oborů, tak 
zde zaznamenáváme odhlášení žáků spíše 
výjimečně.

Roli ve zvládání výuky hrají zkušenosti 
hráče s nástrojem. Když jsou žáci starší a mají 
nějaký základ, tak ví, jak se k tomu postavit. 
Nejhorší situace nastala u začátečníků, kteří 
třeba ani neví, jak se k nástroji správně 
posadit, a jsou často závislí na pomoci 
rodičů. Naštěstí jsou rodiče velmi ochotní, 
takže jsme se s odhlašováním, například 
kvůli nezvládání výuky, nesetkali.

Škola je třetí týden v běžném provozu 
– jak to probíhá?

Je to báječné. Jsme moc rádi, že máme 
žáky zpátky. Vidíme se a výuka je rychlejší. 
Když vedu své hodiny klarinetu, mohu 
okamžitě zasahovat do hraní a hned můžeme 

opravit chyby, postoj a držení těla... Přes 
videokonferenci vidíme pouze kousek, takže 
ani není možné kontrolovat vše. 

Co se testování týče, testují se pouze 
učitelé, a to jednou týdně. Škola si vše hradí 
sama, vstříc nám vyšla místní lékárna, díky 
které jsme vše zvládli zařídit včas.

Vypadá to, že se epidemická situace 
zlepšuje. Připravujete v blízké době nějaké 
akce pro veřejnost?

Nejdříve nás čekají talentové zkoušky, 
zájemci se mohou přihlásit skrz naši aplikaci 
na webu školy (www.zuszidlochovice.cz, 
odkaz Jak podat přihlášku?). Důležití jsou 
pro nás také absolventi, všichni chceme, 
aby někde mohli předvést, co si „v tajnosti“ 
nacvičili.

Co se nějakých větších akcí týče, tak 
jasno máme u naší tradiční akce Malování 
v zahradě. Bude se konat v pondělí 7. 6. 2021 
ve 14 hodin v zahradě Robertovy vily. Poprvé 
bychom chtěli uspořádat koncert v novém 
Komunitním centru, který je naplánován na 
středu 9. června se začátkem v 18 hodin ve 
Stodole.

Vládní opatření znemožnila řádné fungování nejen školám základním a středním, ale také těm uměleckým. Zeptala 
jsem se Dagmar Bradové, ředitelky Základní umělecké školy Židlochovice, na to, jaké jsou dopady on-line výuky, 
jak probíhá návrat žáků do školy a na co se v nejbližší době můžeme těšit.

Čáry, máry, už letíme!  

Dodatečně bychom chtěli poděkovat 
všem rodičům předškolních dětí, kteří 
docházeli na testování, za dodržení termínů, 
toleranci a zodpovědný postoj k testování. 

Kristýna Vitálošová
učitelka Mateřské školy Židlochovice

Váš přístup přispěl k hladkému průběhu 
jednotlivých testování a v neposlední řadě 
ovlivnil příznivě i jeho atmosféru. Děkujeme 
za ulehčení práce a pomoc při realizaci 
testování.
A co se děje v Rybičkách?

V týdnu od 26. do 30. dubna se děti ve 
třídě Žabiček seznamovaly s tradičním 

pálením čarodějnic. Týden začal motivační 
pohádkou „O obrovi, který měl obrovské 
trápení,“ ve které se děti seznámily 
s příběhem o obrovi a čarodějnici. Děti 
posléze charakterizovaly chování malé 
čarodějky a popsaly, jak správně vyřešila jeho 

Od 12. dubna se dveře školky otevřely nejstarším dětem, předškolákům. Paní učitelky se s dětmi připravovaly na 
zápis do školy, individuálně s dětmi procvičovaly počítání, barvy, tvary nebo určení první hlásky ve slově. S nejstar-
šími dětmi jsme si takto užívaly nadstandardní individuální přístup až do 10. května, kdy do školky zamířily i ostatní 
děti.

pokračování na straně  10 >>

Při slavnostním otevření nové budovy ZUŠ v Rajhradě 9/2019, zprava: MgA. Dagmar Bradová, ředitel 
ZUŠ Ořechov Mgr. Petr Křivánek, ředitel ZUŠ Fr. Jílka v Brně Mgr. Petr Sapák / foto: J. Zapletalová
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velké trápení. Společně s paní učitelkou si 
povídaly o tradici a poselství filipojakubské 
noci. Děti popisovaly, jak taková čarodějnice 
může vypadat, jak ji poznáme, kdo jsou 
její pomocníci nebo co taková kouzelnice 
všechno umí. Také vyjmenovaly pohádky, 
ve kterých viděly její postavu.

Při ranních hrách děti tvořily stavby 
ohniště z dřívek a ruliček. Během procházky 
po okolí Židlochovic a u mokřadu natrhaly 
různé byliny a kvítí, z kterého společně 
vytvořily lektvary. Zacvičily si na kouzelnou 
říkanku a při pohybové hře se za pomoci 
jednoduchého rýmu dobíhaly až do cíle.

Děti z Rybiček nezahálely ani při výtvarných 
činnostech. K vykreslené čarodějce si dle 
fantazie dokreslily malého čarodějného 
pomocníka a během grafomotorického 
cvičení vytvořily pavučinu, na kterou 
nalepily model pavoučka.

Na konci týdne děti čekal čarodějnický 
rej. Děti si vyzkoušely slalom na koštěti a 
následně jeho pomocí dostrkaly míček až 
do cíle. Naučily se nové zaříkadlo, s kterým 

umí zaklet celou třídu. Zužitkovaly své 
schopnosti stavění ohniště z ruliček a 
dřívek. Mimo jiné skákaly po jedné noze, 
chodily pozpátku nebo tančily. Podle čichu 
poznávaly různé vůně lektvarů. Na závěr 
celého dopoledne dostaly děti vysvědčení 

z čarodějnické školky za splnění všech 
úkolů.

Celý týden se třídou ozýval smích, výskot 
a nadšené špitání. Děti se naučily zaklínat, 
čarovat, tvořit lektvary a společně s paní 
učitelkou oslavily konec dubna.

Čarodějnické hrátky ve třídě Rybiček / foto: archiv MŠ

Optimismus je tentokrát na místě!!! Farmářské trhy budou 
v rozvolněném režimu s přibližně 70 stánky, opět s pestrou nabíd-
kou od farmářů, řemeslníků a cukrářů. 

SÝRY, PEČIVO, ŠPERKY I VÝČEPNÍ BUGY BOUDA
Znovu zde najdete sýry z rodinné farmy ze Zašové, slané i slad-

ké pochoutky z Dolce Passione, kváskový a žitný chléb z Kunštát-
ské pekárny, utopence z Hastrmanky, kozí sýry z Opatovic, uzeni-
ny přímo od výrobců a jako doplněk neskutečně krásné dřevěné 
růže z dílny paní Chlíbcové, originální šperky a spoustu dalších 
novinek. Nově nás navštíví minipivovar Na Vyhlídce s pojízdnou 
výčepní Bugy boudou a s poctivým pivem z minipivovaru. 

RYBA NA TALÍŘ
Návštěvníkům se již potřetí představí projekt ministerstva 

zemědělství zaměřený na podporu konzumace sladkovodních 
ryb a rybí kuchyně. Hledejte pojízdný stánek označený Ryba na 
talíř. Zde bezplatně ochutnáte malé porce rybích specialit, a ještě 
se přiučíte, jak vykostit a ochutit kapra či pstruha. Recepty, které 
ochutnáte, si navíc odnesete domů.

 
BLEŠÁK POD VĚŽÁKEM

Těšit se můžete i na oblíbený Sousedský blešák Martina Mžíčka, 
tentokrát umístěný pod věžákem, a doplňkový sortiment pro váš 
dvůr i zahradu. Oproti nákupu v supermarketu mají trhy výho-
du, že se sem sjedou nejlepší dodavatelé, kteří vlastní zboží rádi 
okomentují. 

Žerotínský farmářský trh s nabídkou kvalitních surovin a 
řemeslných výrobků na téměř sedmdesáti stáncích má již osmým 

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

V sobotu 19. června od 8:00 do 13:00 hodin pořádá město Židlochovice na náměstí Míru Žerotínské farmářské trhy. 
Přijďte si nakoupit neskutečně dobré potraviny a jedinečné dárky vyrobené s láskou a citem k tradici!

Červnový farmářský trh se sedmdesáti prodejci a Sousedským blešákem 

rokem jedinečnou atmosféru. Zastavte se omrknout kvalitu z čes-
kých rodinných farem, rodinných dílen a zároveň ochutnat, jak 
skvělá může být česká sladkovodní ryba. Další termín trhů je pláno-
ván na podzim, sobotu 9. října. 

>> pokračování ze strany 9
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Jaké bude letos Meruňkobraní?
V komorní formě jarmarku, bez soutěže v pojídání meruňkových knedlíků 
a s hostem Markétou Hrubešovou

Jádrem nápadu byla skutečnost, že existu-
je vyšlechtěná odrůda, nazvaná příslovečně 
Židlochovická meruňka, kterou svého času 
vyšlechtil pan Ivan Fenz. Tato odrůda má 
svou specifičnost v tom, že zraje postupně 
a stejně tak se i sklízí. Z jednoho stromu se 
tudíž může úroda sklízet v rozsahu až tří 
týdnů. Vyhovuje proto spíše malým pěstite-
lům. Vzhledem i chutí je mimořádná, aro-
matická a šťavnatá se zabarveným líčkem. 
Zaslouží si jakési znovuzrození a oživení své 
někdejší slávy. 

Meruňkobraní, tak jak je známe z před-
chozích let, si vyžaduje plánování dlouho 
dopředu. Události posledního roku však 
přípravám nepřály. Teprve v dubnu jsme 
začali pracovat s možností uskutečnění akce, 
ale v komornější formě ve stylu jarmarku 
s doprovodným programem.

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

MERUŇKOVÝ JARMARK v sobotu 
10. července na náměstí
Co všechno mohou návštěvníci očekávat 

Ochutnáte nejen židlochovické meruň-
ky, ale v nabídce je i výtečná meruňkovi-
ce, meruňkové knedlíky, meruňkové víno, 
meruňkový sekt, zmrzlina, klobásy… zkrát-
ka nekonečné množství dalších meruňko-
vých specialit!

Jako bonus uvidíte kuchařské vystoupení 
herečky a moderátorky Markéty Hrubešové 
spolu s mladým olympionikem Národního 
týmu kuchařů a cukrářů ČR Vojty Petržely 
na téma Zdravě s židlochovickou meruň-
kou. 

Po delší odmlce bude opět zpřístupněn 
židlochovický zámek. Vstupenky na pro-
hlídkové časy bude možné zakoupit až 
10. července na jarmarku.

SOUTĚŽE V POJÍDÁNÍ KNEDLÍKŮ
Každoroční oblíbené soutěže v pojídá-

ní meruněk pro děti s názvem Máme rádi 

meruňky a meruňkových knedlíků pro 
dospělé (Král Slunečného města) jsme byli 
z důvodu současných hygienických opatření 
zrušit. Pálenka z meruněk, které jsme v Žid-
lochovicích vzdávali každoročně poctu 
soutěží O nejlepší meruňkovici, tak poprvé 
nebude mít vítěze. I přes všechna tato ome-
zení jsme přesvědčeni, že náš meruňkový 
jarmark s programem má co nabídnout.

Zveme vás 10. července 2021 na Meruň-
kový jarmark s gurmánskými zážitky s plo-
dy, které uzrály u nás v Židlochovicích.

První Meruňkobraní se uskutečnilo v Židlochovicích v roce 2015. Zrodilo se v hlavách organizátorů jako pocta čás-
tečně zapomenutému pěstování ovoce a zejména z důvodu znovuobjevení místní odrůdy meruňky nazvané „Žid-
lochovická Fenzova úrodná“.

Program byl tentokrát zaměřený na lite-
raturu, kterou už v našich knihovnách 
nenajdete – a tak se téměř dvacítka účastní-
ků ze Židlochovic i z blízkého okolí svezla 
na módní vlně retra. Hrdiny povinné četby 
dnešních čtyřicátníků či padesátníků na 
policích knihoven už opravdu nikdo nepo-
strádá, nám alespoň posloužili jako součást 
literárního testu a provětrání mozkových 
závitů.

K dobré náladě všech přispělo několik 
kdysi oblíbených, ale téměř zapomenutých 
společenských her, které jsme upgradovali 
do dnešní doby. A abychom nezapomněli, 
návrat do současnosti nám umožnil malý 
komiksový workshop vedený jeho autorem 
Danielem Vydrou. Připočtěte si k tomu 
navíc kouzelnou atmosféru voňavého jar-
ního podvečera, opékání špekáčků, tóny 
kytary a zpěv… Co říkáte, nechtěli byste už 
za necelý rok přijmout pozvání k účasti na 
Večeru bez Andersena i vy? 

Iva Zichová
Městská knihovna

Když se akce koná potřetí v řadě, můžeme mluvit o tradici? Jestli se shodneme na tom, že ano, přečtěte si, jak pro-
bíhal již tradiční knihovnický Večer bez Andersena.

Večer s Andersenem přilákal na komiks uvnitř knihovny i na aktivity pod hvězd-
nou oblohou u Robertovy vily

Tak příští rok opět touto dobou se těšíme i na vás! / foto: R. Nováková
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Koupaliště s novými tryskami, v létě přibudou v mini farmě i klokani

Příprava koupaliště nezačíná, jak si mnozí 
myslí, na jaře před novou sezónou, ale 
okamžitě po vypuštění bazénu na sklonku 
léta. Už v jeho průběhu sledujeme, co se našim 
návštěvníkům líbí, a co jim naopak chybí. 

Konec minulé sezóny byl poznamenán 
nástupem pandemie a nikdo nevěděl, jak 
dalece nás tato situace zasáhne. Každopádně 
byly odloženy větší plánované investice 
pro sezónu 2021, kdy měly být postaveny 
skluzavky a tobogán pro děti do 11 let. Práce 
na opravách však zastaveny nebyly.

Díky naší mini farmě se areál koupaliště stal 
častým cílem procházek během celého roku, 
a tak se začaly množit dotazy typu „Proč je 
koupaliště samý výkop a jestli bude letos vůbec 
v provozu?“.

Pro objasnění těchto dotazů: v bocích 
bazénů jsou trysky, kudy proudí čistá voda 
z filtrů pod vysokým tlakem, některé z nich 
již byly na konci své životnosti a bylo tedy 
potřeba provést výměnu. Po logické úvaze 
jsme se rozhodli provést výměnu na podzim, 
protože na jaře obvykle bývají povodně.

Jenže příroda rozhodla jinak a my měli plné 
koupaliště bláta a vody již na podzim. Jen 
díky pomoci našich hasičů nedošlo k větším 
škodám, než že se nám výkopy zhroutily, a 
tak jsme začali na jaře podle úsloví „znovu a 
lépe“.

Mimo oprav, kterých si běžný návštěvník 
nevšimne, jsou tu i ty, které jsou vidět hned 
po příchodu do areálu. Buňka na občerstvení 
z 80. let minulého století byla rozebrána, nově 
obložena včetně nové el. instalace, aby se mohl 
navýšit počet spotřebičů, a tím se zkrátila 
čekací doba na jídlo. Dále byla odstraněna 
stará vlhká omítka na terase a provedena 
izolace zdí, opětovné omítnutí a natření celé 
pohledové fasády směrem od bazénů.

Jelikož jsme nezvládli pro děti skluzavky, 
tak jsme alespoň jako malou náplast vytvořili 
na dětském hřišti veselá prasátka. A když už 
jsme u zvířátek, na jaře jsme měli slíbené do 
naší mini farmy pár Bennettových klokanů, 
ale kvůli pandemii se to trochu zkomplikovalo. 
Snad se nám podaří je přivézt během léta.

Tak teď už stačí jen si přát, aby vyšlo počasí, 
a budeme se na vás těšit od 25. června.

Lukáš Haluška
Koupaliště města Židlochovice

Terasa v pohledu od bazénů s novým nátěrem / foto: L. Haluška

Nově obložený stánek s občerstvením / foto: L. Haluška

Veselá prasátka, nový herní prvek pro nejmenší děti / foto: L. Haluška

Otevírací doba
pondělí–pátek: 10:00–19:00 hodin 
sobota–neděle:  9:00 –19:00 hodin

Ceník
Děti do 3 let zdarma
Děti do 15 let, senioři 65+ 40 Kč
Dospělí 70 Kč (po 17. hodině 30 Kč)
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Jaroslav Dvořák se již devět let stará 
o správný chod IT vybavení ve firmách 
a domácnostech. Pro své klienty je dlou-
hodobým partnerem, na něhož se mohou 
vždy spolehnout.

Kariéra Jaroslava Dvořáka v IT oboru 
začala, jak sám říká, pravděpodobně už 
v sedmé třídě předmětem výpočetní techni-
ka na ZŠ v Židlochovicích. „Již na základní 
škole jsem měl možnost podílet se na vylep-
šování stolních počítačů a vývoji webů.“ 

Studium pokračovalo oborem informač-
ních technologií na střední škole. Během 
studií řešil IT problémy doma, kamarádům 
a známým, a jeho odborné znalosti, zkuše-
nosti i působení se tak rychle rozšiřovaly. 
Přišlo rozhodnutí založit si živnostenské 
oprávnění a jít „s kůží na trh“.

„Dnes mě informační technologie živí a 
jsou také mým velkým koníčkem. Znalosti si 
nadále udržuji sledováním moderních trendů 
v oboru, školením a certifikacemi. Po letech 
podnikání mám jasné zaměření a držím si 
své hodnoty. Mezi mou klientelu patří malé 
firmy a podnikatelé v okolí Židlochovic.“ 

IT PRO MALÉ FIRMY PROFESIONÁLNĚ 
Majitelé firem IT podceňují. Často ho 

chápou jako podpůrnou složku a zřídkakdy 
do něj investují. Přínos IT nelze jednodu-
še kalkulovat, ale může mít zásadní vliv na 
konkurenceschopnost firmy. Infrastruktura 
ani bezpečnost se většinou neřeší, dokud 
nepřijde únik dat nebo napadení virem.

„Například takový ransomware firmě 
zašifruje data a požaduje výkupné. Děje se 
to ve všech firmách nehledě na velikost. Vir 
se do sítě dostane jednoduchým kliknutím 
na infikovanou přílohu e-mailu a je zadělá-
no na malér.“

rubriku připravuje
redakce

NEJČASTĚJŚÍ PROBLÉMY 
Slabé zabezpečení síťových prvků a WIFI 
připojení
Zastaralé a nezáplatované systémy/apli-
kace
Nesprávná distribuce administrátorských 
práv 
Slabá hesla a znalost kybernetické bez-
pečnosti

Pro virus je pak velmi snadná cesta do 
počítačové sítě a k datům. Jak těmto nebez-
pečným situacím předcházet, poradí Jaro-
slav Dvořák. „V rámci outsourcingu IT se 
postarám o jeho správný chod (monitoring 
zařízení, zabezpečení počítačové sítě i kon-
cových stanic, inventáře hardware/software, 
záplatování operačního systému i aplikací, 
kvalitní zálohování dat, školení a podpora 









Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, 
obchodů a dalších provozoven v Židlochovicích. 

Služby a obchody ve městě: Jaroslav Dvořák – ITgómák.cz
IT služby pro firmy a domácnosti

Jaroslav Dvořák v kavárně Bystrá Židle v Židlochovicích / foto: Monique Design & Photography

uživatelů, aj.). Majitel firmy se pak může bez 
starostí věnovat vlastnímu byznysu.“ 

POČÍTAČOVÝ SERVIS PRO DOMÁC-
NOSTI

Nejčastějším problémem domácností je 
špatné pokrytí WIFI a pomalý chod počí-
tače, často doprovázené zastaralou verzí 
operačního systému. „Pomohu s návrhem 
a konfigurací sítě, vylepšením stávajícího 
počítače nebo výběrem nového včetně všech 
potřebných nastavení. Poradím také se zálo-
hou dat, a to samozřejmě s ohledem na IT 
bezpečnost. Zkrátka dokážu pomoci domác-
nostem, kde se v IT nikdo příliš neorientuje 
nebo které se potýkají s problémem, na který 
jejich znalost IT nestačí.“

Firma: Jaroslav Dvořák – ITgómák.cz
Mobil: +420 603 31 98 89  | E-mail: dvorak@itgomak.cz | Web: itgomak.cz 
Facebook: facebook.com/itgomak  | Linkedin: linkedin.com/jaroslavdvorak

V ceně 1400,– Kč je započítáno: materiál, hotové výrobky, které si děti odnesou domů, provoz keramické pece a pitný režim.
V ceně nejsou zahrnuty obědy, dítě si vezme svačinu. 

Začátečník i pokročilý se seznámí se základními modelovacími technikami a dekorováním keramiky.
Přihlášky si můžete vyzvednout u paní Vašíčkové – obuv v pasáži na nám. Míru (tel. 606 746 393).

Sdružení Židlochovice, z. s., pořádá

Prázdniny s keramikou
pro děti od 7 do 13 let  | 26.–30. 7. 2021 v keramické dílně v Židlochovicích.

pozvánka
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Šárka Březinová: Baví mě tvořit rukama a ještě více, když vznikne něco krásného, 
co potěší oko. Ať je to malba, či užitečné výtvarné dílo

Šárko, můžeš se veřejnosti prosím 
představit? 

Dětství jsem prožila v Židlochovicích, 
poté jsem pár let procestovala a bydlela 
chvíli v Čechách a teď už žiji zase zde se 
svojí rodinou, i když také ne úplně typic-
kým usazeným životem. Partner je z Berlí-
na, je také cestovatel, takže jsme tak napůl 
kočovníci. (smích)

Jako dítě jsem si vždy říkala, že se chci 
stát buď zpěvačkou, herečkou, nebo malíř-
kou. Jsem ale dost stydlivá, takže je pro mě 
těžké si představit být na pódiu před stov-
kami diváků, když někdy i pár očí je pro mě 
velkou výzvou. Na herečku z téhož důvo-
du ambice také nemám, a spíš než malo-
vání mě teď více baví skládat písničky na 
ukulele s vlastními texty. I přítel Nathan je 
hudebník a umělecky založený člověk. Než 
se narodila naše malá dcerka Nea, která má 
teď tři měsíce, trávili jsme spolu hodiny 
hraním na různé nástroje a zpěvem.

Přesto u Tebe na stěnách vidím nád-
herné obrazy. Co Tě k umělecké tvorbě 
přivedlo?

Kromě toho, že v sobě uměleckého ducha 
mám přirozeně, mě v dětství určitě ovlivnil 
výtvarný kroužek tady v Židlochovicích 
v ZUŠce s paní Hanou Faltýnkovou. To mě 

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

namotivovalo k hlubšímu studiu výtvarné 
tvorby. Prošla jsem si různými vývojovými 
fázemi, přes akty a krajinky a různé fantazie. 
Také styl a techniky se mi proměňovaly. 

Vím, že vystavuješ. Vzpomeneš si na 
svou úplně první výstavu?

Moje první výstava byla tady v Židlocho-
vicích v budově dnešní školky na Brněn-
ské ulici a tehdejšího Městského kulturní-
ho klubu v roce 2004. To mi bylo necelých 
18 let a měla jsem takovou trému ze zahajo-
vání, že jsem zapomněla téměř vše, co jsem 
měla říci. (smích) To se vlastně nezměnilo 
dodnes. (smích)

Následné výstavy, realizované v Brně, 
byly výsledkem prací ze dvou cest do Již-
ní Ameriky – Kostarika a Britská Guyana, 
Surinam. Kromě mých obrazů a přiveze-
ných skic z naší cesty tam byly vystaveny 
fotografie pralesa a zvířat Martina Wend-
scheho a součástí vernisáží byla přednáška 
a projekce fotografií našich dobrodružných 
expedicí v pralese.

Vystavovala jsi i v Praze. Na jaké téma?
Během studia na vysoké (r. 2007) jsem 

měla možnost pracovat tři měsíce v USA. 
Z této cesty jsem uspořádala výstavu spo-
lečně s Janem Foltánem a jeho fotografiemi 
přírody a lidí z USA.

Druhým rokem studia na vysoké (MU, 
pedagogická fakulta, výtvarný obor) jsem 
začala pociťovat nedostatek inspirace k tvo-

ření a začala jsem přemýšlet o ročním pře-
rušení a vycestování někam do světa. A tak 
se stalo, že z jednoho roku byly dva.

První půlrok cesty jsem strávila společ-
ně s kamarádkou na ostrově Isle of Man, 
který leží v Irském moři mezi Anglií, Skot-
skem, Irskem a Walesem. Pracovaly jsme 
v restauraci v malém městečku Peel. Odtud 
jsem přivezla pár obrazů s přímořským vět-
rem. S krátkou mezizastávkou doma jsme 
pokračovaly na Nový Zéland s pracovním 
vízem na rok a čtvrt. 

Každá cesta do jiného koutu světa byla 
pro mě velmi obohacující zážitek a ovlivnila 
i mé vnímání naší planety jako celku a lidí 
na ní. Jiné vůně, klima, vlhkost vzduchu, 
počasí a rytmus dne a noci, roční období, 
pestrost a rozmanitost rostlin a živočichů, 
jazyky, vzhled, zvyky a chování lidí…

Cítím na Tobě, že tato cesta byla v Tvém 
životě něčím významná, čím? 

Cesta na Zéland, nejdál od domova, co 
to jen jde, byla pro mne nejskvělejší ško-
lou života, sebepoznáváním, objevováním 
možností reality i snů. Moje motto bylo GO 
WITH THE FLOW, to znamená, že tam, 
kam mě vítr zavál, tudy jsem se vydala. Ze 
začátku byl plán s kamarádkou koupit si 
kola a výbavu a vydat se na farmu sklízet 
úrodu a dál už se vše událo samo. Ale to je 
na jiné vyprávění.

Jaký byl návrat zpět? 
Když jsem se pokusila vrátit do školy, už 

pro mě bylo vše jiné… Po návratu ze Zélan-
du do Česka jsem ještě několik měsíců ply-
nula na vlně neplánovaných událostí a pro-
cestovala na kole několik koutů tady u nás. 
Studovat ve škole v budově se zdmi mi po 
mých dobrodružstvích venku v přírodě a 
po všem, co jsem zažila, přišlo jako nesmysl 
(v podstatě rok a půl v kuse jsem převážně 
spala ve stanu na různých místech). Nic-
méně pokus jsem učinila a asi dva měsíce 
jsem strávila ve třeťáku.

Ale opět mě od studia odvál život, a to 
byl můj syn Vilém v bříšku. Moje oficiál-
ní studium tím bylo definitivně ukončeno. 
Vživotě si nacházím jiné způsoby vzdělává-
ní a stále je co se učit. Zjistila jsem, že pros-
tě potřebuji jinou formu, jak se učit, ale tím 
nechci říci, že to, co jsem získala ze škol, je 
mi k ničemu.

Potkáte ji v Židlochovicích na ulici, nenápadnou usměvavou mladou dívku, která nemá žádné velké ambice. Netouží 
po slávě, uznání nebo kariéře. Chce jen vždy dělat to, co ji baví a aby to bylo v souladu s ní samotnou a s jejím život-
ním stylem. Aby nemusela být příliš ve stresu, ve špatném kolektivu a nezdravém prostředí.

Šárka ve Španělsku těsně před začátkem pandemie před svou malbou na zdi / foto: soukromý archiv pokračování na straně  15 >>
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Jak se k Tvému životnímu stylu staví 
Tví rodiče?

Rodiče mám tak skvělé, že mě podporo-
vali jak ve studiu, tak i v cestování. I přesto, 
že máma měla strach. Oni se sice výtvarnu 
nebo umělecké činnosti nevěnovali, ale prý 
můj pradědeček maloval srnky a lokomoti-
vy, tak asi tam nějaká záliba byla. Také sest-
ra má estetický cit a věnovala se nějakou 
dobu grafickému designu.

Jsi už dvojnásobnou maminkou, mění 
se s mateřstvím Tvůj umělecký a vlastně 
i životní styl? 

Mateřství člověku změní celkem hodně. 
Ale časem jsem našla i způsob, jak dál ces-
tovat, i když zase jinak než dříve. Se synem 
se mi podařilo podívat se párkrát do Asie 
(Indie, Srí Lanka a Thajsko). Odsud jsem si 
přivezla inspiraci jejich orientálními a rost-
linnými ornamenty, které jsme využili tady 
v lesní školce Výhonek při henna malová-
ní. Přišli rodiče s dětmi a malovali jsme si 
ornamenty na ruce i nohy přímo na kůži.

Bosenské pyramidy zase přinesly spíše 
geometrické tvary a zélandské tetování a 
motivy mě provází a inspirují neustále.

Máš ve svém životě nějaký umělecký vzor? 
Nebaví mě nic kopírovat, to už pak není 

moc tvorba, ale jen pilování techniky. Takže 
já preferuji své nedokonalé experimentová-
ní. Jak ve výtvarnu, tak v hudbě.

Kam bys zařadila svůj styl malování? 
Styl by se asi nazýval podle výtvarné ter-

minologie stylizovaná a figurativní malba, 
ale i trochu nefigurativní. Laicky bych to 
přeložila asi jako nerealistické a trochu abs-
traktní, ale s prvky lidské postavy a přírody. 
Teď maluji většinou akrylovými barvami 
na plátna různých rozměrů.

Maluješ spíše přírodu, lidi, nebo máš 
vlastní vize? 

Obrazy mé nedokončené kolekce Stro-
my Lásky většinou obsahují v nějaké formě 
strom nebo větve, tvar listů, srdce a posta-
vy. Každý má svůj příběh a načasování. Při-
chází postupně na popud různých událostí 
a pocitů z toho, co zrovna prožívám. Raději 
tvořím pozitivní motivy, i když to možná 
může působit naivně. Cítím se u malování 
dobře, i přesto, že to vyžaduje hodně trpě-
livosti. Nechci šířit depresivní odrazy niter-
ných pochodů, jak lze často vidět u spousty 
malířů. 

Přemýšlíš hodně o budoucnosti? 
O budoucnosti teď přemýšlíme hodně, 

ale spíš ve smyslu, v jakém stavu je naše pla-
neta a co můžeme dělat, aby naše děti stále 
měly tak krásnou přírodu jako my a vzduch 
k dýchání. Létání a ježdění autem sice není 

nic extra ekologického, ale drancování 
moře a velkochov dobytka dělá mnohem 
větší stopu a katastrofu. Do politiky ani 
aktivismu se nehrnu, ale čím můžeme kaž-
dý den alespoň trochu pomoci, je veganská 
strava.

Kde si můžeme prohlédnout Tvoje obra-
zy teď? Máš vlastní webovou stránku?

Mé výtvory lze vidět na facebookových 
stránkách Šárka Březinová Art.

Šárko, děkuji za velmi inspirativní roz-
hovor.

>> pokračování ze strany 14

Poslední dokončený obraz z kolekce Stromy Lásky / foto: soukromý archiv

Poznávání přírody, střelbu ze vzduchovky, ale i odpočinek a relaxaci zažili náv-
štěvníci akce Povídání s myslivci

Po cestě mohli rodiče i děti obdivovat krásnou jarní přírodu a 
dozvědět se také mnoho zajímavého od průvodce, člena Mysli-
veckého spolku, Adama Svobody.  Po příchodu k myslivecké cha-
tě proběhlo přivítání předsedou Mysliveckého spolku, seznámení 
se s prací členů a se zásadami chování v přírodě.    

Do soutěžení se zapojili nejen děti, ale i někteří dospělí. Své 
znalosti v poznávání přírody a zvěře si mohli prověřit na naučné 
stezce a své střelecké dovednosti na střelnici ve střelbě ze vzdu-

Eva Válková  
Sdružení Židlochovice 

chovky. Ti, co nesoutěžili, mohli využít volný čas k odpočinku a rela-
xaci v přírodě. Potřebné kalorie bylo možno doplnit výborným zvěři-
novým gulášem nebo opečeným špekáčkem. Po vyhodnocení stezky 
a střelby a sečtení výsledků proběhlo vyhlášení vítězů v kategoriích. 
Ceny všem soutěžícím předaly členky Sdružení.

 Závěr akce nám trošku narušil déšť, ale to nemohlo nic změnit na 
krásném prožitém odpoledni v přírodě s partou lidí, kteří mají blízko 
k přírodě.

Děkujeme všem organizátorům za perfektně zvládnutou akci. 

Po roční covidové přestávce uspořádalo  Sdružení Židlochovice a Myslivecký spolek pro děti k jejich svátku již tra-
diční akci „Povídání s myslivci“. Počasí přálo, a tak se asi padesátka milovníků přírody vydala naučnou stezkou smě-
rem k  myslivecké chatě.
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Kaňonem řeky Chvojnice  

Uvolnění restrikcí nás vylákalo k dalšímu 
výletu, a tak jsme i přes uplakané ráno 
vyrazili na hranice krajů Jihomoravského a 
Vysočiny, abychom prozkoumali jarní krásu 
přírodního pokladu – údolí řeky Chvojnice. 

Jedná se o hluboce zaříznuté říční údolí, 
kde si řeka razí cestu přes velmi tvrdé 
granulitové horniny. To se projevilo vznikem 
četných skalisek, která na mnoha místech 
dodávají údolí ráz kaňonu. Údolí je velice 
atraktivní pro turistické vycházky, vede jím 
několik turistických značek. Nachází se zde 
několik chatových osad, vodních mlýnů 
(Skřipinský, Senoradský a Ketkovický), 
romantických zřícenin – například Levnov 
(neboli Ketkovický hrad) vypínající se na 
skále nad soutokem Oslavy s Chvojnicí). 

Na území rezervace se vyskytují ve 
významné míře zákonem chráněný mlok 
skvrnitý, kriticky ohrožená ještěrka zelená, 

Ing. Petr Válek
Klub turistů Židlochovice

z hmyzu přástevník kostivalový, z rostlin 
potom vzácný mech dvouhrotec zelený, 

Údolí řeky Chvojnice / foto: P. Válek

Za ptactvem v Židlochovicích: Budníček menší – Phylloscopus collybita 

VZHLED
Budníček je drobný ptáček s šedozeleně 

zbarvenou hrudní oblastí a lehce nažloutlým 
okolí nohou. Přilétá ze zimovišť mezi první-
mi. Projevuje se velmi hlasitým clip clap clip 
clap. 

ROZŠÍŘENÍ
Vyskytuje se téměř v celé Evropě, severní 

Africe a na severovýchodě Sibiře.

VÝSKYT V ČESKU
Hnízdí početně na celém území. K nám 

přilétá od března do dubna, odlétá v průbě-
hu září a října. Několik jedinců zůstává i přes 
zimu. 

ZPŮSOB ŽIVOTA A POTRAVA
Živí se hlavně hmyzem, jeho larvami 

a vajíčky, které hledá v korunách stromů 
a v hustém křovinatém porostu v blízkosti 
svého obydlí. Přitom čile prohledává větvič-
ky a listy ze všech stran. Občas požírá pavou-
ky a některé členovce, v létě a na podzim 
bobule a jiné plody. 

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí monogamně, občas se objevu-

jí i případy polygamie. Samci jsou během 
hnízdění silně teritoriální a ze svého revíru 
jsou schopni vyhnat vetřelce několikrát vět-
šího, než jsou sami. Hnízdo staví na zemi 

Pavel Trávníček
Židlochovice

nebo těsně nad ní v trávě, v kopřivách, 
keřích a podobně. Hnízdo má kulovitý tvar 
s vletovým otvorem na boku, postaveno je 
z větviček, listí, mechu a jehličí, vystláno je 
peřím. Hnízdí jednou až dvakrát od dub-
na do července, snáší 4–6 vajec, na nichž 
sedí 13–15 dní. Samec se na sezení a péči 
o mláďata nepodílí. Mláďata opouští hnízdo 
kolem patnáctého dne života, poté jsou ješ-

tě několik dní krmena a po 14–19 dnech se 
rozlétají.

orchidej jazýček jaderský nebo na jaře 
kvetoucí koniklec velkokvětý.

Budníček menší – Phylloscopus collybita / foto: P. Trávníček

Poslechni si zpěv budníčka
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Můj návrat do města, které se za poslední roky stalo centrem pro široké okolí

Jedu po klikaté cestě, kterou velmi dobře 
znám. Jezdila jsem tudy osm let do školy. Po 
letech se vracím do města, které se za posled-
ní roky stalo moderním centrem pro široké 
okolí, městem, které kulturně žije.

Míjím ceduli Židlochovice. Jsem tady. Par-
kuji u místního gymnázia, kde jsem i já sama 
studovala, a cítím lehkou nostalgii. Nejdříve 
znovu projdu město, kam jsem dříve jezdila 
denně a které se za ty pouhé dva roky celkem 
dost změnilo. Nedá mi to, a i když jsou ško-
ly zavřené kvůli koronaviru, jdu se podívat 
i na nástěnku u vchodu do areálu gymnázia. 
K mému překvapení je plná fotek. Budou 
asi starší. Ještě chvíli se dívám na prázdnou 
budovu, kde by normálně končila poslední 
hodina a všichni studenti by spěchali domů 
užít si víkend.

Konec nostalgie. Vydala jsem se sem, aby-
ch si prošla město a našla něco zajímavého, 
nějaký příběh. Od mé maturity v Židlocho-
vicích postavili nové vlakové a autobusové 
nádraží, zrekonstruovali park i prostor před 
ním, do zámecké obory se teď lidé dostanou 
novou brankou a už neprochází kolem zámku. 
Moje kroky ale vedou k daleko menší změně. 
Pro mě osobně ale mnohem zajímavější. Do 
nového bistra. V místě, kde dřív býval malý 
podnik a kam si žáci chodili po škole kupovat 
pendreky a lízátka a starší pánové panáky, teď 
stojí útulné bistro Bystrá Židle.

 „Dobrý den,“ vítá mě sympatická blondýna 
v modré zástěře. Jak jsem se později dozvědě-
la, je to sama majitelka Bystré Židle Dagmar 
Kneslová. Objednávám si cappuccino a dává-
me se spolu do řeči. Prostory, ve kterých se 
teď nacházíme, patří T. J. Sokol Židlochovice.

Židlochovický Sokol chtěl na místě vybu-
dovat podnik typu kavárny nebo cukrár-
ny, který využije svou dobrou lokaci a bude 
zohledňovat školy, nádraží a podobně. Navíc 
by se taky měl určitým způsobem zapojovat 
do komunitního života v Židlochovicích. 
„Chtěli, aby se ten podnik stal součástí města,“ 
říká nová majitelka, kterou zaujal jak prostor, 
tak skvělý pronajímatel a doplňuje: „Soko-
lům nešlo o to nasadit vysoký nájem, ale spíš 
o funkci objektu.“ 

Lenka Hubáčková
bývalá studentka gymnázia Židlochovice

Dagmar má s Bystrou Židlí velké plány. 
„Začala jsem tím, že jedna část prostoru je 
věnovaná historii T. J. Sokol Židlochovice. 
Chtěla jsem to tady připomenout, protože 
sokolové tu budovu po válce stavěli více méně 
svépomocí,“ popisuje a přitom ukazuje nalevo 
od baru na nástěnku s barevnými i černobí-
lými fotkami. Vedle ní tematicky visí i staré 
žebřiny, které při přestavbě natřeli a proměni-
li v designový prvek. Celkově na mě prostředí 
kavárny působí příjemně. Bílý prostor oživují 
barevné doplňky a bar obložený dřevěnými 
laťkami dokresluje pohodovou atmosféru.

Dál má Dagmar v plánu třeba vystavovat 
obrazy místních výtvarníků. Momentálně 
v kavárně visí obraz vojkovického umělce 
Pavla Kiliána, který pracoval i na vzhledu 
interiéru. Kromě toho chce Dagmar, aby 
se u nich lidi bavili. „Představuju si večery 
s vinaři, venku chci dělat bazárky, klaunské 
vystoupení pro děti, harmonikáře. Samozřej-
mě až to bude možné. Jde mi o ty Židlochovice. 
Aby mladí lidi, pro které je to tady retro, nebo 
ta nabídka není zajímavá, nejezdili někam do 

Degustační večer s Janem Stávkem z Víno J. Stávek | 23. června od 19:00 do 20:30 hodin
Degustace vín s několikanásobným nositelem titulu Vinařství roku.

20. 6. od 14:00 hodin Tátohrátky | Vystoupení klauna Huberta na Den otců v bistru Bystrá Židle. 
Klauniáda, do které se mohou zapojit děti i rodiče...

Rezervace v Bystré Židli a nebo na telefonu 775 160 277.

Bystrá Židle vás zve:

fastfoodu,“ říká s úsměvem, který sice nevi-
dím přes respirátor, ale má ho v očích. 

Já si beru kelímek s výbornou kávou, lou-
čím se a vydávám se na procházku do parku. 
Potom půjdu ještě omrknout to nové vlakové 
nádraží. Byla to velká sláva, když se po čtyři-
ceti letech do Židlochovic vrátil vlak.

1., 8., 15., 22., 29. 6.  9:00–10:30 | FINANČNÍ PORADNA
Dluhová a hypoteční poradna.

1. 6., 13:00–15:00 | SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH
Setkání je určeno všem pečujícím ke vzájemnému sdílení infor-
mací, rad a zkušeností.

3., 10., 17., 24. 6., 14:30–16:30 | VESELÝ HÁČEK
Kurz háčkování pro začátečníky i pokročilé.

18., 25. 6., 9:00–10:00 | CVIČENÍ PRO SENIORY

29. 6., 10:00–12:00 | TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY

Místo konání: Komunitní centrum Židlochovice, Legionářská 950                                  Více na www.zidlochovicelidem.cz

Komunitní centrum Židlochovice vás zve:

pozvánky

Netradiční, vtipné a chutné zákusky / foto: redakce Zpravodaje

Bistro si rychle získalo svoje příznivce / foto: redakce
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Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství: Léto

Lidé na dědině nepotřebují ani kalendáře. 
Čas je určován druhem práce, která je s daným 
obdobím pevně spojena. A tak když se řekne 
sena, každý ví, že je to začátkem léta.

Hospodář v té době svolá nádeníky (každý 
sedlák má své nádeníky, kterým za jejich ruční 
práci obdělává pole), ať si nakují kosy, aby se 
nadřeli co nejméně a posečená louka byla jak 
oholená. Chlapi vezmou kosy, děvčata i ženy 
vezmou hrábě a jde se. Sekat, obracet trávu, 
sušit, skládat do kopek a mezi tím chvilka na 
odpočinek, občerstvení a honem znovu do 
kola. Však víte, jak to v létě vypadá. Z ničeho 
nic se objeví mračno a už leje. Někdy je to 
jen přeháňka, ale co naplat, mokré kopky se 
musí rozházet a znovu sušit. Jindy se přižene 
pořádná bouřka. A to je potom kvalt. Člověk 
hned pozná, že je zle, a napne všechny síly. 
Koně běží klusem po nerovných cestách, 
jenom aby, třeba už za prvních kapek, vjely 
fůry sena do průjezdu či do stodoly. Ten čas 
„v sena“ je nejkrásnějším v roce. Je pěkně, 
a přitom žádné vedro. Pronikavá vůně 
schnoucí trávy spolu se zpěvem ptactva a 
bzukotem hmyzu vytvářejí veliký hymnus 
o létě a o přírodě. Hymnus, který se vkrádá 
do lidských duší a podvědomě nutí lidi k 
laškování a vzájemnému pokoušení. Děvčata 
v lehkých, často rozhalených halenkách, a 
s podkasanými sukněmi obrací trávu hned 
za sekáči, a při tom s nevinným úsměvem, 
kterému by jeden uvěřil, odkrývají mnohá 
svá tajemství. A při tom si zpívají v rytmu 
práce třeba: „Tam na kopci nad dědinú, tam 
na kopci nad dědinú, seče tam šohaj, seče tam 
šohaj seče tam šohaj jatelinu.“ A mládenci se 
zvonícíma kosama zpívají z plna hrdla při 
sečení orosené trávy či jateliny: „Mám já 
kosu, kosenku, mám já kosu ostrú, ona mně 
pokosí, dyž mosí, jatelinku rosnů.“

Přes den je horko, že se nechce ani zpívat, 
v hrdle vysychá a člověk by pil jak duha, 
ale i na to si našli naši dědáčci medicínu. 
Štamprlička „šedé“ (20% režná pálenka) 
po každém pokosu dokázala zahnat žízeň a 
dávala i dostatek energie. Ale i tak se všichni 
před polednem ohlíželi po cestě, jestli už 
jde hospodyně a nese oběd. Bývalo dobrým 
zvykem, že když na kostele zvony odbíjely 
poledne, zasedali dělníci i domácí k jídlu. 
Starší poklidně u vozů a mladší šantročili 
v seně. A hospodyně to musela stihnout stůj 
co stůj.

Z pole se všichni vrací až po deváté večer. 
A honem ošetřit dobytek. Poklidit, nakrmit 
a teprve potom se mohl navečeřet hospodář 
a domácí. Tak se nedivte, že večer už byli 
všichni utahaní jak ovce. Ale ne tak mládež. 
Ta se večer na návsi sešla, aby si společně 
zazpívala. Když to slyšela paňmáma, jen 
procedila mezi zuby: „Že nejdou raději spát, 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

já nemám na nic ani pomyšlení“ a upadla 
do hlubokého spánku. Jenže mladí mají 
jiné názory a mysterium letního večera je 
nepřekonatelné.

Nedělní ráno se na dědině určuje ne podle 
kohouta, ale podle prvního zabučení krávy 
ve chlévě. Začíná ranní poklizení, které 
obstarává hospodyně. Ta má podle zvyklostí 
na starosti všechno kromě koní. Děcka ještě 
spí, řekne si hospodyně, nachystám honem 
snídani a potom se obleču, než bude zvonit 
do kostela na ranní. Neděle je pevně spjatá s 
kostelem a ženy chodí na ranní, aby potom 
měly čas na vaření oběda. Ostatní členové 
rodiny jdou na hrubou. To se týká hlavně 
děcek. Ty se musí svátečně obléct, aby 
nedělaly ostudu. Zejména mladé slečny si 
dávají záležet nejen na oblečení, ale i česání. 
Teprve až je mamička zkontroluje (nesmí se 
zapomenout na modlitební knížky), mohou 
jít. Téměř z každého domu vyjdou v půl 
desáté, to zrovna zvoní do kostela, každá jako 
princezna, a míří rovnou do kostela. I když má 
oči cudně sklopené, přesto si stačí všimnout, 
že mezi mládenci u zídky před kostelem (aby 
si mohli prohlédnout přicházející děvčata,) 
stojí i On a nespustí s ní oči. 

Mládenci jsou také svátečně nastrojeni a 
Mařa si dobře všimla, jak to Karlovi dneska 
sluší. Jakmile zazní z kostela varhany, teprve 
potom se mládenci pohnou a vcházejí 
dovnitř. Mají vyhrazené místo na pravé 
straně za chlapy, zatímco děvčatům je určena 
levá strana, když se díváte na oltář. Jsou tak 
oddělené od chlapců, aby se nedostaly do 
pokušení, a mohly se věnovat slovu Božímu. 
Chlapci se však spíše věnují sledování děvčat. 
Kázání panáčka moc nesledují, ale zato rádi, 
a to hodně nahlas, zpívají. Při cestě do kostela 
nebo z kostela může „náhodou“ potkat Karel 
tu svou Mařu a při tom se můžou domluvit 
na nějakém dalším „náhodném setkání“. To 
domlouvání ovšem nemůže trvat dlouho, 

protože s koncem požehnání zvoní zvony 
polední Anděl Páně, a to znamená, že 
maměnka chystajů na stůl polévku, a kdo 
nepřijde včas, nedostane nic.

Poledne je dané návratem z kostela. Po 
obědě poumývají ženské nádobí a poklidí 
dobytek, chlapi obstarají koně a odejdou 
na pole podívat se, jestli už zrají meruňky, 
jak to vypadá ve vinohradu a co obilí. Při 
cestě domů se staví na skleničku, kde spolu 
s ostatními sousedy zhodnotí výhled na žně, 
které jsou již za rohem. Celé odpoledne je na 
dědině rušno. Všichni se po obědě převlékli 
do polosvátečního a vyšli ven. Mládenci se 
baví o svých starostech a zájmech, zatímco 
děvčata si mezi sebou sdělují, která s kterým 
chodí, kteří se už rozešli nebo kteří půjdou na 
faru pro cedulku, sjednat ohlášky na příští tři 
neděle.

Tu a tam se na lavičce sejde několik babek, 
aby podrobilo nemilosrdné kritice kdekoho. 
Ta kritika pochopitelně nezůstane utajena, 
a tak veřejné mínění pomáhá udržovat 
morálku. I celé odpoledne je na dědině rušno, 
ale k večeru se všichni vracejí domů poklízet, 
obstarat dobytek a potom na večeři. Po večeři 
mají mladí volno. Děvčata jdou na muziku 
nebo jen tak postát a povykládat a chlapci 
jdou mezi chasu.

 
Chce-li jít Mařa na chvilku ven, musí si, už 

po několikáté, vyslechnout od matky poučení: 
„Ty Marino, buď hodná, ať nám neuděláš 
hanbu. Chaloňom se raději vyhýbej a hlavně 
s nima nebuď sama, protože kdo ví, co by se 
mohlo stát! A vrať se brzo, abych tě nemusela 
shánět, kdyby se po tobě pantáta ptal! Pamatuj 
si to!“ A Mařa netrpělivě odpoví: „Šak já vím, 
nejsu přece hloupá!“

Večer v posteli jí potom ukápne slzička 
– to když chlapci při promenádě po dědině 

pokračování na straně 19 >>
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Zatoulané jaro 2021

Počasí, které jsme tu doposud zažívali, 
nám toto roční období nikterak nepřipo-
mínalo. Zejména pak závěrečný měsíc se 
nepovedl vůbec. Ale zanechme už všech 
nářků, zlepšení je snad na dohled a projdě-
me si podrobněji jednotlivé jarní měsíce. 

BŘEZEN
Po jarních teplotách na konci února měl 

letošní březen přece jen blíž ke končící zimě. 
Převažovalo chladnější počasí s maximální-
mi teplotami většinou do +10 °C a četnými 
ranními mrazy. Srážek nebylo mnoho a 
občas byly i ve formě sněžení s výskytem 
sněhové pokrývky. Takto typicky zimně nás 
přivítalo astronomické jaro. Poslední dny 
měsíce pak byly nečekaně extrémně teplé 
(+25 °C).

DUBEN 
Také letošní duben vybočoval z obvyklé 

představy příjemného jarního měsíce. Prů-
během byl typicky aprílový, ale po teplých 
průbězích v předchozích třech letech byl 
nezvykle chladný. Teplota se jen ve čty-
řech případech dostala nad +20 °C, ale 
zato v osmi případech zůstala pod +10 °C. 
Nejtepleji bylo hned na „apríla“ (+26 °C) 
a pak několik dní v závěru měsíce (teploty 
nad +20 °C). Nejchladněji bylo po Veliko-
nocích, kdy nás překvapily četné sněhové 
přeháňky. Srážek bylo velmi málo, a tak se 
pomalu začalo projevovat sucho.

KVĚTEN 
I poslední jarní měsíc pokračoval v nasto-

leném trendu, ale na rozdíl od předchozích 

Ing. Karel Král
Židlochovice

měsíců byl značně deštivý. Teploty jen 
nesměle vystupovaly nad +20 °C, i když v 
jednom případě nečekaně atakovaly tropic-
kou třicítku. V několika dnech pak nedo-
sáhly ani +15 °C. Ledoví muži tentokrát 
nepřišli s nízkými teplotami, ale vydatnými 
srážkami. A poslední týden sprchlo snad 
každý den.

TEPLOTY A SRÁŽKY
Za celé jarní období vyšla průměrná tep-

lota +9,16 °C, což představuje slabě podprů-
měrnou odchylku –1,45 °C. Každý z jarních 
měsíců byl teplotně podprůměrný. Srážek 
spadlo ve formě deště (v březnu i dubnu 
také sněhu) celkem 107 mm a tedy téměř 
průměrných 97 % obvyklého množství. 
Největší měrou se na tom podílel deštivý 
měsíc květen (3/4 z celkového úhrnu), kdy 
také pršelo v 19 dnech. Sněhové srážky se 

objevily celkem v sedmi dnech a sněhová 
pokrývka ležela v březnu dva dny. 

Nejnižší teplotu –6 °C jsem zazname-
nal první jarní den, maximální hodnota 
z 11. května zůstala těsně pod tropickou 
třicítkou (+29,7 °C). Celkově jsem za celé 
jarní období zaregistroval 22 dnů s mrazem 
(většina byla v březnu) a jen čtyři dny s let-
ní teplotou nad +25 °C (obvyklé množství 
bývá deset). Atypické chladné počasí se 
podepsalo na vývoji vegetace, a tak má pří-
roda minimálně 14 dnů zpoždění.

Na závěr povídání o zatoulaném jaru si 
popřejme, aby nadcházející roční období 
vyšlo podle našich představ a my si naplno 
užili všechny zážitky, které nám doba po 
(„úspěšně“ zvládnuté) pandemii připraví. 
A pokud si budeme na něco stěžovat, tak ať 
je to jen na počasí, které nám opět nevyšlo. 

Květ meruňky / foto: archiv města

Podle kalendáře je léto a čas dovolených za dveřmi, mnozí z nás již mají naplánované termíny a po roční pauze 
způsobené pandemií se těší na staronové zážitky. Ale kde se nám ztratilo letošní jaro?

zpívají: „Všeci ludé povedajů, že já sa v noci 
tůlám, že já sa v noci tůlám. A já hledám 
potěšení, kterého doma nemám, kterého doma 
nemám.“ 

Letní slunovrat nastává 20. června před 
půlnocí. Po svítání nastává nejdelší den a 
po setmění nejkratší noc v roce. Tento den 
slavily všechny kultury světa od pohanů až po 
křesťany. Důvodem je příchod léta, začátek 
sklizně čerstvých plodin, kypícího života a 
plození mláďat. Keltové, Slované i pohané 
slavili tento svátek s malými obměnami. 
Všechny kultury však v tyto dny prvořadě 
uctívaly oheň jako symbol tepla a světla. 
Čistou, pramenitou vodu jako symbol čistoty 
a zdraví a sexuální nevázanosti k zabezpečení 
života rodu. 

 Po „senách“ nastupují žně. Je to začátkem 
července, kdy sedláci vycházejí s kosami 
přes rameno do polí a „obsekavájí“ hnízdící 
ptactvo a drobnou zvěř, aby během žní měla 
klid na vyvedení své drobotiny. S touto praxí 
se dnes již bohužel nesetkáváme. Byla nejen 
projevem úcty k hnízdící zvěři, ale také péčí 
o řádné vyvedení mláďat v přírodě. On 
totiž každý sedlák byl hospodářem nejen na 
vlastním, ale i v celé přírodě, a tak se staral, 
aby bylo dostatek zvěře, a přece jen nějaké to 
přilepšení do jídelníčku na podzim.

Velkým svátkem byl svátek Aniček (Svatá 
Anna byla matka Marie, babička Ježíše 
Krista). Slaví se 26. července a je vyvrcholením 
sklizně obilí. Váže se k němu řada pranostik 
jako: Svatá Anna, chladno z rána. – K svatý 
Anně, léto neustane. – K Anně svatý, hodina 
ze dne se tratí.

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

Ilustrace: Karel Svolinský

>> pokračování ze strany 18
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inzerce

Kulturní a sportovní akce v červnu 2021 NEOPRAVENÉ
místo:  Malý a Velký Hájek, start a cíl hřiště na Starci 
pořádá:  Městské kulturní středisko

20. 6. | TRÉNINKOVÉ PROBĚHNUTÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁVODŮ 
BĚHY NA VÝHON  
Sejdeme se u radnice a společně si vyběhneme na rozhlednu. Závod 
BĚHY NA VÝHON se přesouvá na konec měsíce srpna. Sledujte 

20. 6., 17:00 | KONCERT PRO HARFU – ŘEČ ANDĚLŮ 
Duo Angelorum – Katarína Ševčíková (harfa), Valentýna Mužíko-
vá (soprán). Cena lístku je 150 Kč. Lístky budou v prodeji 7. června 
v Informačním centru Židlochovice.
místo:  nádvoří Komunitního centra, Legionářská 950
pořádá:  Městské kulturní středisko

28. 6., 19:00 | SETKÁNÍ U SKLENKY VÍNA SE STAROSTOU
místo:  areál Komunitního centra, Legionářská 950 
pořádá:  starosta města

Připravujeme na červenec:
10. 7. | MERUŇKOVÝ JARMARK S PROGRAMEM
Vystoupí Markéta Hrubešová, kuchař roku Vojta Petržela, těšit se 
můžete na řemeslný jarmark, prohlídky zámku, divadlo a dílničky pro 
děti, kapelu Šarivari swing band, vinařskou sekci, meruňkové speciality 
a další.
místo:  nám. Míru
pořádá:  město Židlochovice

6. 6., 14:00–18:00 | NEDĚLE V PŘEDZÁMECKÉM PARKU 
Divadlo pro děti i rodiče, střelba z kuše, žonglérská dílna, ukázka 
šermu, občerstvení.
místo:  předzámecký park 
pořádá:  Městské kulturní středisko

7. 6., 14:00–17:00 | ZUŠ OPEN – MALOVÁNÍ V ZAHRADĚ 
místo:  zahrada Robertovy vily 
pořádá:  ZUŠ Židlochovice

9. 6., 18:00 | ABSOLVENTI „VE STODOLE“
Představení absolventů hudebního a výtvarného oboru ZUŠ Židlocho-
vice.
místo:  stodola Komunitního centra, Legionářská 950 
pořádá:  ZUŠ Židlochovice

18. 6., 20:30 | POJÍZDNÝ BIOGRAF A HUDEBNÍ INTRO
místo:  v zahradě Robertovy vily, za nepříznivého počasí ve
 stodole Komunitního centra.
pořádá:  Městské kulturní středisko

19. 6., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
A SOUSEDSKÝ BLEŠÁK
místo:  nám. Míru 
pořádá:  Městské kulturní středisko

19. 6., 14:00 | POLEM NEPOLEM… S NOČNÍM POCHODEM NA 
ROZHLEDNU
Závod v terénu pro rodiče s dětmi a jednotlivce, hudební kapela, opé-
kání špekáčků, občerstvení. 

!!! Hledáme právě Vás !!!
Spolupracovník 

do výroby plastových oken a dveří

manuální zručnost
dobrá pracovní morálka
týmová spolupráce
spolehlivost, preciznost
zájem o dlouhodobou spolupráci

hlavní pracovní poměr, jednosměnný provoz
platové ohodnocení 25.000–35.000 Kč/měsíc (hrubého)
zaučení do pracovního procesu
odměny za přesčasy, svátky, víkendy
sleva na firemní výrobky

V případě zájmu prosím kontaktuje pana Havláta 
na telefonním čísle:  776 647 517 nebo
e-mailu:  v.havlat@ideal-okno.cz.





















Požadujeme:

Nabízíme:

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

Hledám byt ke koupi 1+kk nebo 1+1. Židlochovice a 
okolí. Bez RK. Tel. 721 377 410.

Koupím zahradu, sad, v k. ú. Židlochovice. 
Zn.: Židlochovák, 724 602 172.

Koupím dům nebo stavební pozemek se zahradou. 
MUDr. Eduard Minks. Tel: 605 401 865.

Neurologická ambulance v Židlochovicích hledá do 
svého kolektivu fyzioterapeutku nebo fyzioterapeuta. 
Prosím ozvěte se nám: 
neurologiezidlochovice@seznam.cz.











ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

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

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

 KOMPLETNÍ  ÚKLIDY  DOMÁCNOSTÍ

Objednávky a více informací na:  792 466 199

MYTÍ OKEN včetně žaluzií a parapetů 
 - pravidelné i jednorázové

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Kostel se školou na počátku 50. let 20. století / foto: archiv T. Dratvy

Stejný pohled v říjnu 2019 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Eva Tůmová: A taky jsem vařila u Werichů

Zajímavá kniha od Evy Tůmové, rodinné přítelkyně Werichů, 
plná vzpomínek na osudová setkání a složitý život její rodiny. Je 
psána s úsměvem, i když často o neveselých příhodách.

Nové knihy

pokračování na straně 23 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
GUHRKE – Nesnáze s lás-
kou, LÉVY – P. S. z Paříže, 
JOHNSON – Poskvrněná 
svatozář, MILES – Země 
Nory Robertsové

Společenské romány
KWOK – Hledání Sylvie 
Lee, KRAJČO, BABINSKÁ 
– Hvězdy na cestě, OKE 
– Sen lásky

Historické romány
WHITTON – Zdislava z Lem-
berka, KOUBKOVÁ – Koni-
ášův klíč, VONDRUŠKA 
– Křišťálový klíč 4: Hejnické 
pastorále, DONOGHUE 
– Volání hvězd

Romány českých a slo-
venských autorů
MORNŠTAJNOVÁ – Listo-
pád, HANIŠOVÁ – Beton 
a hlína, PAVLÍČKOVÁ 
KOVAŘÍKOVÁ – Rododen-
dron, HOŠKOVÁ – Voňavé 
(na)dělení

Detektivní romány a 
thrillery
PHILLIPS – Mizející země, 
KUTSCHER – Olympia, 
KALLENTOFT – Dívej se, 
jak padám, DENZIL – Tiché 
dítě, ŠMEHLÍK – Slyšet 
jeleny zpívat

Fantasy a sci-fi romány
JEMISIN – Zlomená země 
3: Kamenné nebe, STEHLÍ-
KOVÁ – Nasterea

Životopisy a autobiogra-
fické příběhy 
 MAIER – Deník Ruth Ma-
ierové

Literatura faktu
CLEMMENSEN – Uprchlíci, 
IPEREN – Sestry z Osvětimi, 
STEGUROVÁ – I ženy chtěly 
bojovat!

Cizojazyčná literatura
KEYES – The other side of 
the story, WILLIAMS – The 
rise and fall of a yummy 
mummy, KEYES – Lucy Sul-
livan is getting married
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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

NABÍDKA BRIGÁDY 
SKLIZEŇ MERUNĚK 
v Židlochovicích

Přijmeme pracovité brigádníky 
ve věku od 15 let na sklizeň meruněk 
v Židlochovicích v období měsíce 
července. 

Požadujeme odpovědný přístup, 
výdrž a trvalý zájem o práci.
Za dobrou práci nabízíme možnost 
velmi dobrých výdělků a přátelské 
jednání.

Informace na telefonu: 

724 523 328
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Audioknihy
MORRIS – Tatér z Osvětimi, 
BRADBURY – Marťanská 
kronika, JAMES – Vánoční 
vražda a jiné povídky, 
HENDRICKS, PEKKANEN 
– Manželka mezi námi

Naučná literatura
VONDROVÁ – Třída plná 
barev, NOTBOHM – 10 
věcí, které by vaše dítě 
s autismem chtělo, abyste 
věděli, HERZÁN – Z Brna za 
sklenkou portského aneb 
3600 kilometrů po svých

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
SEELIG – Stavby nad a 
podzemí

Pohádky
Princezny, víly a trpaslíci, 
SOCHA – Skřítek 
Křesadýlko a víla Rozárka, 
WEBER – Světluška Glorie

Pohádkové příběhy
BELŠÁN – Hladový 
vydrýsek, LOBEL – Myška 
a pohádková polívka, 
TĚŠITELOVÁ – Mlsné 
medvědí příběhy

Příběhy o dětech
OLDLAND – Výlet do 
divočiny, Hurá na řeku, 
RIDDEL – Otolína ve škole

Dobrodružné a historické 
příběhy
SANTIAGO – Fotbaláci 5:
Záhada neproveditelné 
loupeže, NILSSON – Piráti 
z Ledového moře, BREZINA 
– Fantom z fotbalového 
hřiště

Literatura Young adult 
ZAPATA – S láskou, Lukov, 
FOWLEY-DOYLE – Smolná 
sezóna

Audioknihy pro děti
NESBO – Doktor Proktor 
a velká loupež zlata, 
LINDGREN – Já ještě nechci 
jít spát & Já chci taky do 
školy

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

                        

                        

                        

             _           

                        

                        

                        

                        

Název závodního okruhu v Brně
Typické auto vyráběné v bývalé NDR
Tradiční český výrobce motorek 
Označení „Velká cena“ v motorismu
Legendární italský skútr 
Nebezpečná zatáčka dnes již neexistující části brněnského okruhu 
Automobilka patřící pod jihokorejský Hyundai 
Křestní jméno italského jezdce Rossiho (MotoGP) 

TAJENKA: Název japonské firmy založené roku 1896, která vyrábí širokou škálu dopravních 
prostředků od motorek po lodě a letadla. 
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.)  

téma – Auta a motorky 

KříŽidle Víta Funka: Auta a motorky
Název závodního okruhu v Brně
Typické auto vyráběné v bývalé NDR
Tradiční český výrobce motorek
Označení „Velká cena“ v motorismu
Legendární italský skútr
Nebezpečná zatáčka dnes již neexistující části brněnského okruhu
Automobilka patřící pod jihokorejský Hyundai
Křestní jméno italského jezdce Rossiho (MotoGP)

TAJENKA: Název japonské firmy založené roku 1896, 
která vyrábí širokou škálu dopravních prostředků 
od motorek po lodě a letadla.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Smetánka

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

autor kresby: Jiří Dratva, 15 let

inzerce

Adresa:
Nerudova 770, Židlochovice 
Telefon: 777 439 284
E-mail: veterinapetfix@gmail.com

Klienty prosíme o objednání předem přes rezervační systém https://petfix.reservio.com/
nebo telefonicky či e-mailem.

Veterina Petfix 
MVDr. Hana Vitulová & MVDr. Dita Višková 

Ordinační doba: 
po  08:30–16:30 
út  08:30–12:30
st  14:00–18:00
čt  08:30–16:30
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Farní kapela v úvodu programu Noci kostelů / foto: S. Sommerová

Povídání s myslivci, odměňování za účast v soutěžích / foto: P. Válek

URSUS Cup: Nejmladší aktivní účastník a rodič / foto: M. Moudrá

Noc kostelů, letos pořádaná farností / foto: S. Sommerová

Noc kostelů, dílna pro děti / foto: S. Sommerová

Povídání s myslivci, program u myslivecké chaty / foto: P. Válek

Nejmladší účastník (na sedačce) závodu URSUS Cup / foto: M. Moudrá

Z výletu Klubu turistů k řece Chvojnici / foto: P. Válek
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