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V rozhovoru pro toto číslo nejde hovořit 
o ničem jiném než o přírodní katastrofě, 
která v závěru června paralyzovala celou 
republiku. Ničivé tornádo, které se pro-
hnalo obcemi na jihu Moravy s nevyčísli-
telnými následky. Město zareagovalo oka-
mžitě, vyhlásilo materiální sbírku.

Prvotně jsme podle dosud nabytých zku-
šeností z obdobných situací vyzvali obyva-
telstvo k materiální pomoci. Zdůrazňuji – 
obdobných, protože tornádo se nedá srovnat 
s ničím, co republika v souvislosti s přírodou 
zažila. Musím říct, že mě samotného oprav-

Jan Vitula: Tvář města ovlivňují lidé, kteří v něm žijí

du překvapilo, jak neuvěřitelně velká vlna 
solidarity se ihned zvedla ze všech stran. Už 
od počátku jsem řešil i telefonáty starostů 
z okolních obcí, kteří se dotazovali na koor-
dinaci sbírek pro tato území.

Hned ve čtvrtek večer byly do zasažených 
oblastí nasazeny naše jednotky profesio-
nálních a dobrovolných hasičů, kteří nám 
poskytli potřebné informace o tom, jaká 
pomoc by byla vhodná. Na základě těchto 
informací jsme materiální sbírku pozasta-
vili a vyzýváme ty, kteří chtějí pomoci, aby 
upřednostnili fi nanční pomoc.

Jaké byly počáteční informace 
z postižených míst? 

V tomto ohledu bych rád vyjádřil drob-

Milena Moudrá
redaktorka

nou výtku směrem k hejtmanovi JMK, který 
plnil svůj vlastní facebook různými výzvami 
a dílčími informacemi, ale ofi ciální zprávy 
přes bezpečnostní systém zřízený právě pro 
podobné situace neobdrželi starostové kraje 
žádné. Při takovýchto událostech je nutná 
centrální koordinace pomoci, která bohužel 
z míst k tomu pověřených nepřišla. Funkci 
předávání informací po několik dní mís-
to bezpečnostního systému kraje převzala 
média.

Situace zpočátku nebyla příliš koordino-
vaná ani přímo na místě. Hasiči si ale umí 
poradit za všech okolností a sami se téměř 
okamžitě zmobilizovali.

Židlochovičtí dobrovolní hasiči při zásahu na jihu Moravy

Dobrovolní hasiči při likvidaci 
následků ničivého tornáda

Není budka jako budka. 
K čemu slouží knihobudka.
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My jsme po domluvě s nimi otevřeli 
v obchodě Profi kutil paní Zoubkové účet 
s výraznou slevou, z něhož hasiči čerpali na 
nákup konkrétního materiálu. V podstatě 
jí vybrali sklad a do území odvezli nářadí 
a materiál, které tam byly v ten moment nej-
potřebnější. Díky našim hasičům jsme moh-
li reagovat hned a troufám si říct, že s přesně 
cílenou pomocí.

Lidé chtěli pomáhat, nabízeli pomoc 
fyzickou, materiální, zakládali peněžní 
sbírky.

To vzepětí na začátku je ohromující, lidé 
se semknuli k okamžité pomoci. Nicméně 
postižené území bude problémy řešit ještě 
hodně dlouho, takže každá pomoc ještě i za 
několik měsíců bude cenná. Proto si mys-
lím, že nejlepší formou pomoci je fi nanč-
ní pomoc, protože peníze se dají překlopit 
v cokoliv, co bude potřeba i později.

Bohužel se objevila i zpráva o falešném 
čísle účtu. Jak nenaletět podvodníkům?

Lidé by si měli číslo účtu, kam peníze 
posílají, ověřit na webech neziskovek nebo 
ministerstva vnitra. Já bych doporučoval 
využít kont již zaběhnutých organizací, jako 
jsou Charita, Adra, Člověk v tísni apod. Jako 
dobrý mechanismus hodnotím i aktivitu 
Českého rozhlasu, něco na způsob Ježíško-
vých vnoučat, kde se vyhlašují přímé potře-
by konkrétních lidí z postižených míst. 

U větších organizací se lidé obávají, že 
část darovaných peněz pohlcuje aparát.

Chod aparátu u nadací je zabezpečen 

z dotací a darů a jde jen o velmi malá pro-
centa. Každá nadace je povinna zveřejňovat 
výroční zprávy včetně fi nancování, hospo-
daření je zcela transparentní. Výhodou vel-
kých organizací je, že mají dokonale propra-
covanou logistiku zacílení pomoci.

Hovořil jste o tom, jakou podporu máme 
v našem hasičstvu. Hasiči letos slaví 110 let 
od založení, druhým velkým výročím je i 
100 let fotbalu v Židlochovicích. 

Hasiči jsou bezkonkurenční organizace, 
která ve městě hraje obrovskou roli. A my 
děláme všechno proto, aby tady fungovali. 
Letos dochází k výměně velitelů u jednotky 
profesionálů, do Vyškova odchází Antonín 
Bastl a přichází nový velitel Radek Stude-
ný. Výročí se sice týká Sboru dobrovolných 
hasičů, u nás jsou ale obě jednotky silně pro-
pojeny. Stojí to jednoznačně za pořádnou 
oslavu, protože jde o kulaté výročí a hasiči 
dost výrazně ovlivňují tvář města.

Fotbalisté v průběhu času zažili i propad 
a já jsem moc rád, že se i fotbal tak velkého 
výročí dožil. Teď se dala dohromady dobrá 
parta, která má zájem o věc. Vnímám z nich 
nadšení pro fotbal a já si myslím, že právě 
tento typ organizací se bez nadšení neobejde. 
Jde o spoustu volného času, který tomu musí 
věnovat bez nároku na odměnu, řadu starostí 
a práce. A to si zaslouží poděkování. 

Oslavy budou hlavními událostmi letoš-
ních prázdnin. Když jsme u léta, musím se 
zeptat, proč se letos tolik otálelo s otevře-
ním koupaliště?

Zdržení způsobilo deštivé počasí na jaře. 

Naše koupaliště není technicky možné ote-
vřít ze dne na den, jako jiné modernější are-
ály. Každý rok se musí bazény natřít a nátěr 
nelze provádět na vlhký podklad. Takže 
když celé jaro prší, nedá se natírat. Poté 
následuje napouštění bazénů – cca 10 dnů. 
A testy hygieny – 7 dnů. S přípravou se zača-
lo opravdu, co nejdřív to šlo, ale vyšlo to až  
na 25. června. Z mého pohledu je koupaliště 
velmi pěkné a věřím, že lidé tam chodí rádi. 
Prostor s vzrostlou zelení je velmi hezký a já 
doufám, že se letošní sezóna podaří a lidé si 
koupaliště dostatečně užijí. Velmi dobrou 
práci pro provoz tam odvádí Lukáš Haluška, 
bez něj by to nešlo.

Postupnými kroky se vrací do normálu 
i kulturní akce. Na co ještě se lidé mohou 
těšit v průběhu léta?

Na srpen připravujeme po nucene pře-
stavce koncert jazzového trumpetisty Laca 
Décziho, a to v netradičním prostředí, ve 
stodole Komunitního centra. Dokážu si 
představit, že půjde o hezký zážitek. Budu 
moc rád, když lidé přijdou.

Všichni jsme rádi, že se vrací normální 
provoz. Máme dojem, že covid odeznívá… 
Já bych přesto znovu všechny neočkované 
poprosil, aby vakcinaci zvážili. Nové muta-
ce dávají najevo svoji agresivitu a všechno 
nasvědčuje tomu, že na ně prodělání infekce 
nebude stačit. Vakcinací si pomůžeme navzá-
jem, když budeme proočkovaní, budeme mít 
jistotu, že na podzim opět nedojde k tvrdým 
restrikcím. S vakcinací Pfi zer se odhaduje, 
že minimálně rok by imunita měla vydržet. 
Nebojte se toho.

>> pokračování ze strany 1
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Návštěva MěÚ po předchozí on-line objednávce  

Objednat se lze odkudkoliv a kdykoliv, 
pokud máte připojení na internet, z počítače 
i chytrého telefonu. Vybíráte si den a čas 
z volných termínů, tak jak vám to vyhovuje. 
Rezervace přes systém vám zajistí přednostní 
vyřízení ve zvoleném čase, odpadá tak 
doba čekání, než přijdete na řadu. Systém 
nyní umožňuje vyřízení vybraných agend, 
postupně plánujeme rozšíření na další 
pracoviště.

JAK TO FUNGUJE?
Vstup do systému se nachází na stránkách 

města www.zidlochovice.cz na hlavní straně 
v sekci Rezervační systém. Zde naleznete 

Ing. Vít Havel
kancelář tajemníka

přesný postup, jak si návštěvu na úřadě 
rezervovat. Objednání je možné nejpozději 
den před zamýšlenou návštěvou úřadu, 
pokud je volný termín. Při objednání lze 
zvolit, zda vám oznámení o rezervaci přijde 
na e-mail (od  webcall@kadlecelektro.cz) 
nebo prostřednictvím SMS.

Do e-mailu nebo do SMS vám dorazí 
čtyřmístný PIN (identifi kační kód). 
S identifi kačním kódem (PIN) se prosím 
dostavte ve zvolenou dobu (v rozmezí 15 
minut předem, nejpozději však 5 minut 
od vybraného času) na  úřad. Po příchodu, 
v terminálu tiskárny pořadových lístků 
zvolte tlačítko „KLIENTI OBJEDNANÍ 
PŘES INTERNET“ a zadejte identifi kační 
kód (PIN). Terminál vám vytiskne číslo a 
obslouženi budete ihned po klientovi, který 
je právě odbavován.

Pokud se nemůžete v rezervovaném čase 
z jakéhokoliv důvodu dostavit, termín lze 
nejpozději den předem zrušit. Zrušení 
probíhá opět na stránkách rezervačního 
systému. 

Systém testujeme i na dalších odborech, 
které fungují bez terminálu, např. odbor 
obecní živnostenský úřad. Postupně se 
budete moci objednat i k vyřízení jiných 
agend. 

Věříme, že rezervační systém WebCall  
přispěje k pohodlnému objednávání se na 
náš úřad. Systém bude postupně vylepšován 
a rozšiřován i na další pracoviště úřadu, 
která nejsou vybavena terminály s tiskárnou 
pořadových lístků. Novinky můžete sledovat 
na stránkách systému.

K vyřízení agendy na odboru dopravy a odboru vnitřní správy na Městském úřadě Židlochovice, Nádražní 750, 
se můžete nově objednat on-line pomocí rezervačního systému WebCall. 

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 4. června 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít s fi rmou, která podala nejnižší 
nabídku (Lukáš Adámek, Židlochovice), 
smlouvu na rekonstrukci bytu č. 7, nám. 
Míru 148, s termínem dokončení do 30 
dnů od předání bytu za nabídkovou cenu 
288 198 Kč včetně DPH.
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem 
bytu č. 5 v domě č. p. 38, ul. Komenského 
v Židlochovicích  na dobu určitou od 1. 7. 
2021 do 30. 6. 2022 za nájemné 78 Kč / m2 
a rok.

RM schvaluje:
provozní, organizační a všeobecné pod-
mínky prodeje na Meruňkobraní v Židlo-
chovicích. 

RM jmenuje:
členem povodňové komise města Židlo-
chovice Ing. Petra Svobodu.
tajemníkem povodňové komise města 
Židlochovice Ing. Karla Krále.
členem komise technické Ing. arch. Rado-
vana Chehabi.

ZM 23. června 2021
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

závěrečný účet roku 2020, a to bez výhrad, 

<

<

<

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

a schvaluje auditorskou zprávu.
účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 
2020.

ZM rozhodlo prodat:
bytovou jednotku č. 652/14 v domě č. p. 
652 a podíl na společných částech budo-
vy a pozemku p. č. 2802 za kupní cenu 
2 512 000 Kč.
bytovou jednotku č. 651/1 v domě č. p. 
651 a podíl na společných částech budo-
vy a pozemku p. č. 2801 za kupní cenu 
2 756 300 Kč.
bytovou jednotku č. 651/13 v domě č. p. 
651 a podíl na společných částech budo-
vy a pozemku p. č. 2801 za kupní cenu 
2 223 000 Kč.
bytovou jednotku č. 652/12 v domě č. p. 
652 a podíl na společných částech budo-
vy a pozemku p. č. 2802 za kupní cenu 
2 654 000 Kč.

ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje: 
bytové jednotky č. 652/13 v domě č. p. 
652 a podílu 4306/79857 na společných 

<

<

<

<

<

<

částech budovy za minimální kupní 
cenu 2 050 000 Kč a podílu 4306/79857 
na pozemku p. č. 2802 za kupní cenu 
50 000 Kč.
Podmínky prodeje:

celková kupní cena bude zaplacena před 
podáním návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí,
před podpisem kupní smlouvy musí 
mít kupující uhrazeny všechny dluhy 
a splněny veškeré závazky vůči městu 
Židlochovice,
kupující uhradí náklady související 
s vkladem kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí.

ZM rozhodlo:
koupit podíl 2/3 na pozemcích p. č. 1174/3 
a p. č. 1174/9, zapsaných na LV č. 1007 
pro k. ú. a obec Židlochovice za kupní 
cenu 57.866 Kč, tzn. 400 Kč/m2. Jedná se 
o pozemky na severním předměstí na pra-
vé straně Litavy.

–

–

–

<

oznámení

PLÁNOVANÉ OMEZENÍ V DOPRAVĚ V RAJHRADĚ
V termínu od 19. do 31. 7. 2021

bude probíhat realizace malé okružní křižovatky
silnic II/425 a III/42510 v Rajhradě u benzínové stanice.

Komunikace nebudou úplně uzavřeny, provoz bude řízen kyvadlově. V době 
dopravní špičky bude řízen za pomoci regulovčíků a mimo špičku bude řízen 

světelným signalizačním zařízením. Doporučujeme pro cestu ze Židlochovic do 
Brna a zpět využívat dálnici D52 (exit 16 – Ledce).
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Hovory Z:  Zastupitelé

Jste zastupitelem již druhé volební obdo-
bí. Jak vnímáte práci zastupitelstva?

Velmi pozitivně. Nerad bych to zakřikl, 
ale kolegové v zastupitelstvu jsou – jak to 
alespoň vnímám já – bezkonfl iktní patrioti. 
Zcela zde schází „politikaření“, prosazování 
osobních zájmů či jiné destruktivní jevy. Na 
jednáních je všeobecná snaha jít vždy k jád-
ru věci. Kdybych měl za úkol napsat sloho-
vou práci na téma, co dělají jednotliví zastu-
pitelé špatně, zůstal by list papíru prázdný. 
Teď to vypadá, že chci vyobrazit zastupitele 
jako neomylné anděly, rozsévající po židlo-
chovickém katastru dobro a moudro. Tak 
tomu zajisté zdaleka není. Ale na jednáních 
zastupitelstva do nás vždy vstoupí zázračná 
pozitivní energie. No… trochu jsem v před-
chozích řádcích chtěl téma odlehčit, i když 
si jinak za prezentovaným názorem stojím. 
A ještě dovětek: Můj známý pracovně působí 
ve městě velikostí podobném tomu našemu. 
Sdělil mně, že tamější zastupitelstvo je uči-
něná katastrofa. Hádky, třenice, naschvály… 
„Rozvoj“ nejmenovaného města tomu zcela 
odpovídá.

Která oblast života ve městě je Vám nej-
blíže, jste s ní spokojen?

To bych nechtěl příliš specifi kovat. Vní-
mám město jako komplexní celek, spole-
čenství občanů s rozličnými zájmy. Tento 
„zájmový mix“ přispívá k rozvoji osobnosti 
dětí a k obnově sil a spokojenému životu 
dospělých. Někdo je spíše individualista, jiný 
je založen společensky… Ale bylo by dobré, 
kdyby si každý našel oblast zájmu, která mu 
vyhovuje. A k tomu jsou myslím ve městě 
dobré předpoklady. 

Jste profesí právník, je Vám tato profese 
přínosem pro činnost zastupitele?

Určitě ano. Městský úřad má dobré právní 
obsazení, takže na zastupitelstvu nemusí-
me řešit klasické právní případy. Ale když 
se mezi zastupiteli „vyskytne“ také právník, 
není to od věci. Právní řád je složitý a každý 
odborný názor na vyřešení konkrétní situ-
ace je dobrý. K té složitosti práva. Napsal 
jsem před časem do právnických časopisů 
pár článků, týkajících se mimo jiné i toho-
to tématu. Infl ace zákonů a dalších právních 
předpisů je v Česku ale i dalších evropských 
státech nesmírná. Ústavní zásada, že je dovo-
leno vše, co není zákonem zakázáno, se jaksi 
pomalu vyprazdňuje – neboť je snaha „uzá-
konit všechno“. Abych to zkrátil: Z občan-
ského zákoníku (ale i ze speciálních zákonů, 
zejména v oblasti zdravotnictví) vyplývá 
zásada, že profesionál ve svém oboru musí 
postupovat lege artis – to  jest v souladu 

JUDr. Ivo Remunda
člen zastupitelstva města

s pravidly umění (lékařského, stavitelského, 
zemědělského…). Tedy platí, že odborník 
musí při své práci uplatňovat a využívat svých 
znalostí, kterých dosáhl studiem a praxí, a 
neustále se seznamovat s novými poznatky 
vědy. Tím by měla role zákonodárce v této 
oblasti skončit. Ale právní předpisy se snaží 
vlomit i do těchto neprávních oborů. Jedna 
vyhláška Ministerstva zemědělství se dokon-
ce pustila do charakteristiky jednotlivých 
druhů koření. Skořice má být podle vyhláš-
ky světle žlutá, tmavě žlutá, skořicově hnědá 
až červenohnědá, má mít vůni charakteris-
tickou po skořici, výraznou až ostrou a chuť 
kořenitou, nasládlou, natrpklou až svíravou, 
štiplavou. Pohybujeme se ještě pořád v prá-
vu? Řekl bych, že je to už jednoznačně otáz-
ka zbožíznalství. Snad se nechystá vyhláška 
o armování železobetonových konstrukcí 
nebo o léčení srdečních arytmií. V zastupi-
telstvu jsme se před časem odmítli zabývat 
tvorbou obecních vyhlášek regulujících něk-
teré činnosti na zahrádkách apod. 

Co bylo hlavním tématem červnového 
setkání zastupitelstva? O čem se nejvíce 
hovořilo?

Jednali a hlasovali jsme o závěrečném účtu 
města a účetní závěrce, o rozdělení fi nanč-
ních prostředků z programu na rekonstrukci 
a opravu fasád, o prodeji a koupi nemovitos-
tí… Podrobnosti se každý může dozvědět 
z níže uvedených informačních zdrojů. Pro-
bírali jsme i dobrý stav drobných kulturních 
památek a nutnost restaurovat ještě Boží 
muka na konci Masarykovy ulice a Roberto-
vu studánku, současný způsob kosení trávy 
na pozemcích města, který vyvolává rozpo-
ruplné reakce občanů… Témat bylo samo-
zřejmě více. 

Navštěvuje jednání zastupitelstva veřej-
nost?

Kromě jednoho občana se veřejnost 
účastní zasedání zastupitelstva ojediněle. 
Většinou když se projednávaná problema-
tika týká osobních zájmů občanů – čtvrť 
Chytré Líchy, ulice Sportovní kvůli hluku 
z nádraží. V tom druhém případě jsem pro 
to, aby město udělalo maximum k vyřešení 
problému. Obnovení nádraží je historická 
událost a hluková zátěž by neměla narušovat 
jeho všeobecné kladné přijetí. Ale k té účasti 
obecně: Občanů by mohlo chodit více. Ale já 
si říkám, že spokojený a informovaný občan 
(Zpravodaj, rozhlas, internetové stránky) asi 
necítí potřebu vysedávat na jednáních.   

Jak se Vám v Židlochovicích žije?
Skvěle. A to vůbec nepřeháním. Pamatuji 

si dobře dobu před Listopadem. Nekonečná 
každodenní šeď… Ten posun za následují-
cích zhruba třicet let je ohromný. A i v Židlo-
chovicích viditelný doslova na každém kro-
ku. Skvěle architektonicky řešené komunitní 
centrum, obnovené nádraží, škola, denní sta-
cionář… a další a další projekty samozřejmě 

i z předchozích volebních období. K tomu 
výsledky soukromé podnikatelské iniciativy 
– zahradnické centrum, papírna, pekárna, 
další fi rmy u hranic s Žabčicemi… Malé 
provozovny, obchůdky, hospody, restaura-
ce… Samozřejmě bohatá spolková činnost. 
Sociální činnost a zdravotnictví. Školství. Na 
mnoho věcí jsem při tomto zcela nahodilém 
výčtu zapomněl, prosím příslušné podnika-
tele, zaměstnance, členy spolků a v nepo-
slední řadě úředníky o prominutí. Město je 
celkově hezké a upravené. Výjimek je oprav-
du málo. Samozřejmě nás v budoucnu čekají 
další akce, např. generální opravu Komen-
ského ulice vnímám jako velmi důležitou.

Trápí Vás v Židlochovicích vůbec něco?
No… trápí. V Židlochovicích žijí jed-

nak občané obce – to jsou dle § 16 zákona 
o obcích ti státní občané České republiky, 
kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu. 
No a pak zde jsou trvale usídleni lidé, kte-
ří mají čistě formálně trvalý pobyt v jiné 
obci. Děje se tak z více či méně racionálních 
důvodů, které nechci hodnotit. Ale obecně 
s takovým přístupem nemohu souhlasit. 
Jenom ten fakt, že se v našem městě přihlá-
síte k trvalému pobytu, přinese podle záko-
na o rozpočtovém určení výnosu daní do 
židlochovického rozpočtu poměrně slušný 
„balík“ peněz. Pokud někdo de facto bydlí 
v Židlochovicích, má zde dokonce svůj dům 
či byt, a daně „platí jinam“, není to zrovna 
ideální stav. Ale jsem optimista, určitě bude 
takovýchto „spoluobčanů“ ubývat. Rád bych 
je přivítal mezi nás – občany města.

JUDr. Ivo Remunda s vnoučkem Kristiánem
foto: archiv I. Remundy



Třídění odpadu:  Jak se v odpadovém hospodářství točí peníze

Státní  společnost EKOKOM  obdrží od 
fi rem, které produkují obaly, peníze, a ty na 
základě přesného klíče přerozděluje obcím 
za vytříděný odpad. Jde o částku vypočí-
tanou za vytříděný odpad v odpadových 
nádobách, ne z toho, co skutečně je dál 
použitelné. Kolik tun vytřídíme, tolik peněz 
od EKOKOMu dostaneme. Vytříděný odpad 
z barevných nádob sváží svozová společnost 
KTS, která  za svoz a likvidaci účtuje obcím.

KDO KOMU CO PLATÍ
Firmy produkující obaly  platí EKOKOMu 

– EKOKOM platí obcím za to, že obce obaly 
sbírají – OBČAN platí obci roční poplatek za 
svoz odpadu od domu – OBEC platí podle 
váhy za odvoz a likvidaci společnosti KTS – 
KTS zobchoduje využitelný odpad, za který 
získá peníze – nevyužitelný odpad sváží KTS 
do SPALOVNY, která za to KTSce účtuje.

Milena Moudrá
redaktorka Zpravodaje

V předchozích dvou číslech Zpravodaje jsme se pokusili vyvrátit pochybnosti o smysluplnosti třídění odpadů.  
Osobní návštěvou na sběrných dvorech v Tišnově a Veverských Knínicích, kam KTSka židlochovický odpad sváží, 
a podrobným popisem, co a kde se s odpadem děje a jak se dále využívá, se nám snad podařilo stále přítomnou 
domněnku „sesypává se to dohromady“ rozptýlit. Odpadové hospodářství je především o nás a našem vztahu k pří-
rodě.  Proto odpad třídíme. Ale je také o fi nancích.

Informace pro podnikající právnické a fyzické osoby jako původce odpadu

Dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech, 
má každá právnická osoba a fyzická 
podnikající osoba povinnost odkládat 
odpady na základě uzavřené smlouvy 
s oprávněnou osobou, která má povo-
lení k převzetí odevzdaných odpadů. 
Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba 
s trvalým bydlištěm v obci. Mezi původce 
odpadu patří nejen velké fi rmy, ale i drob-
ní podnikatelé (malé obchody, kadeřnice, 
masérky, kavárny, účetní, zedníci, insta-
latéři a další…).

 
Právnická osoba a fyzická podnikající 

osoba nesmí odpady z podnikatelské čin-
nosti odkládat do obecních nádob (kon-
tejnerů) umístěných po městě. Tyto kon-
tejnery na tříděný odpad slouží pouze pro 
potřeby občanů města.

 Původci odpadu, který vyprodukují při 
své podnikatelské činnosti, jsou povinni 
odpady třídit (na jednotlivé komodity sklo, 

Ing. Gabriela Kročilová
odbor životního prostředí  a stavební úřad

papír, plasty, bioodpad,  nebezpečné složky) 
a odděleně shromažďovat. Shromažďovací 
nádoby musí být řádně označeny. 

 Vždy je právnická osoba a fyzická pod-
nikající osoba povinna vést průběžnou evi-
denci vznikajících odpadů (za každý druh 
odpadu a provozovnu se vede samostatná 
evidence). Více informací naleznete na 
webu města Židlochovice.

 V případě odpadu, který je zařazený 
podle katalogu odpadů jako odpad podob-
ný komunálnímu, má podnikatel dvě mož-
nosti, jak dostát zákonným povinnostem 
při nakládání s vlastním odpadem, jenž mu 
vzniká při podnikatelské činnosti:

První možností je zapojit se do systé-
mu nakládání s komunálním odpadem 
v obci, v níž podniká (včetně vytříditel-
ných složek papíru, plastu, bioodpadu, 
tak aby byla splněna povinnost vyplývají-
cí ze zákona). To může udělat na základě 
písemné smlouvy s městem Židlochovi-
ce. Smlouva musí obsahovat i cenu (cena 
je stanovena cenovou nabídkou dle dru-
hu a četnosti vývozů jednotlivých druhů 
odpadu), již podnikatel zaplatí za služby, 

<

které mu město Židlochovice poskytne. 
Podnikateli tak odpadají některé staros-
ti (např. ověřovat, zda fi rma, jíž předává 
odpad, má všechna příslušná oprávnění 
apod.). V případě zájmu se prosím obrať-
te na fi nanční oddělení na Ilonu Kahou-
novou, tel. 547 426 031.
Druhou možností, kterou podnikatel 
má (např. když při jeho činnosti vznikají 
i jiné odpady než jen ty, které lze považo-
vat za odpady podobné komunálním, 
příp. se nechce zapojit do systému obce), 
je ošetřit smluvně nakládání s odpady 
s příslušnou „svozovou“ fi rmou přímo. 
V takovém případě za nakládání s odpa-
dy, jež vzniknou při jeho činnosti, nese 
plnou zodpovědnost, včetně povinnosti 
ověřit si, zda fi rma, které odpady předá-
vá, je k převzetí oprávněna, nebo povin-
nosti zajistit řádné třídění odpadů apod.

<

ODPADY V ŽIDLOCHOVICÍCH V ČÍSLECH ZA ROK 2020

Výše poplatku za rok 2020 za osobu / domácnost a rok: 

při netřídění odpadu 650 Kč při třídění odpadu 400 Kč

Kolik máme popatníků: 4 107

Příjem za poplatky: 

občané – 1 521 116,08 Kč podnikatelé – 95 249,60 Kč

Příjem za třídění:

EKOKOM, elektrowin, hulman, asekol: 860 677,50 Kč

Náklady na svoz odpadů (KTS): 

nebezpečný odpad komunální  odpad velkoobjemový  odpad

63 297 Kč 2 209 368 Kč 1 607 207 Kč

Náklady na provoz sběrného dvora: 695 590 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů, tj. částka,
kterou  město odpadové hospodářství dotuje:  

2 098 419 Kč

5Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz



Aby se z vysněné dovolené nestala noční můra

Podle dlouhodobých statistických výstu-
pů se pachatelé dostávají do obydlí nejčas-
těji překonáním vstupních dveří, přes bal-
kon nebo okny, která nechávají lidé v době 
své nepřítomnosti často nezabezpečená.  
K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá 
právě ponechání otevřené okenní ventilace 
či mikroventilace. Vloupání se do obydlí a 
jeho vykradení přes mikroventilaci může 
pachateli trvat kolem jedné minuty.  

„Základem efektivního zabezpečení obydlí 
je proto zamykání a zavírání oken. A to i ve 
chvílích, kdy si člověk odejde z domova jen na 
moment pro něco do obchodu, nebo jde vynést 
odpadky. Je proto vhodné si návyk zamykání 
osvojit a zautomatizovat, protože samotné pře-
konání obyčejných nezamčených dveří trvá do 
5 sekund, u bezpečnostních nezamčených dve-
ří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund,“ 
apeluje na důležitost základního zabezpečení 
zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, 
vedoucí oddělení prevence Policejního pre-
zidia ČR.

STATISTIKA VLOUPÁNÍ DO BYTŮ
ZA OBDOBÍ 1. 1. – 30. 4. 2020 a 2021

Případy vloupání do bytů a rodinných 
domů oproti loňskému  roku mírně poklesly.

BYTY:
2021 – 466 případů
2020 – 687 případů

<

Zdroj: OPK a  Policie ČR RODINNÉ DOMY:
2021 – 667 případů
2020 – 763 případů 

PACHATELI  STAČÍ I VAŠE CESTA
PRO NÁKUP

 „Byť počet vloupání do obydlí v celé Evro-
pě v posledních letech klesá, a nejinak je tomu 
i v ČR, tato trestná činnost stále patří mezi ty 
nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na 
skutečnost, že na zabezpečení obydlí je tře-
ba neustále myslet, protože pachatelé dokáží 
využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, 
tak i toho, že jste si odskočili třeba jen do 
restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení 
je nejen o technických opatřeních, ale zejmé-
na o našem běžném chování a zvycích,“ říká 
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru pre-
vence kriminality Ministerstva vnitra.

JAK VLOUPÁNÍ PŘEDEJÍT
Prevence proti vloupání se rozhodně 

vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obyd-
lí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě. 

Pokud to již není možné, doporučujeme 
s odborníky konzultovat vhodný systém 
bezpečnostních prvků pro váš byt či dům. 
Kombinovat lze mechanické zabezpeče-
ní (bezpečnostní dveře, zámky, bezpeč-
nostní folie apod.) s prvky elektronického 
zabezpečení s oznamováním například na 
mobilní telefon (alarmy, kamery atd.).  
Pokud zvažujete nákup bezpečnostních 
prvků bez odborné pomoci, rozhodně 
vždy volte certifi kované výrobky. 

<

<

<

<

Nástup léta a prázdnin s sebou nese častější cestování a opouštění domovů. Je to období, kdy nejčastěji dochází 
k případům vloupání do objektů.  K prevenci ochrany proti nevítaným návštěvníkům byl vyhlášený Evropský den 
proti vloupání, který letos připadl na 16. června. Nejen v rámci tohoto dne je dobré si připomínat základní pravidla 
zabezpečení objektů.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI ODCHODU 
Z DOMOVA

Neupozorňujte nikdy na svou nepřítom-
nost na sociálních sítích a nechlubte se ve 
svém okolí odjezdem z domova. 
Chraňte své cennosti a pocit osobního 
bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele 
narušit integritu svého domova. 
Nastavte si kontrolu nad svým domovem 
se sousedy, kteří vám na něj dohlédnou, 
pravidelně vybírají poštovní schránku a 
zalévají květiny. 
Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale 
nejdůležitější jsou opatření, která vás nic 
nestojí – nezapomínejte uzamknout všech-
ny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávej-
te volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí 
takto zlodějům i v dnešní době stále ještě 
svou nedbalostí napomáhá.

PO NÁVRATU
Pokud po návratu domů zjistíte, že se 

k vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte 
sami dovnitř. Pachatel může být ještě na mís-
tě a vy můžete znehodnotit případné stopy. 
Neprodleně proto volejte linku tísňového 
volání 158.

Více informací k zabezpečení objektů jsou 
pro všechny zájemce dostupné v mobilní 
aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových 
stránkách www.stopvloupani.cz.

<

<

<

<

oznámení

Tajemník Městského úřadu Židlochovice
vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice 

PRACOVNÍK SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
– KURÁTOR PRO MLÁDEŽ –

(zástup za mateřskou dovolenou)

Zájemci se mohou hlásit do 31. července písemně na adresu: 
MěÚ Židlochovice, personální oddělení, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice,

obálku označte heslem „Výběrové řízení – pracovník sociálně-právní ochrany dětí“.

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

6 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



Služby Komunitního centra: Prázdninové aktivity  pro celou rodinu

FILMOVÉ ČTVRTKY

každý čtvrtek v 18 hodin
vstupné zdarma

Připravili jsme pro vás prázdniny nabité 
fi lmy, na které jen tak nezapomenete.

Devět fi lmů, devět palčivých témat a nespo-
čet otázek, které je třeba si položit. Budeme 
se těšit i na následující po-fi lmovou diskusi, 
kde se názorům a dojmům meze nekladou.  

8. 7. – Láska v hrobě 
15. 7. – Šmejdi

29. 7. – Já, Daniel Blake  
5. 8. – I Am Not Your Negro

12. 8. – Nevítaní
19. 8. – Katka 

26. 8. – Moonlight

*Právo na změnu programu vyhrazeno. 

Mlada Richterová
Komunitní centrum

PASTELKA

každou prázdninovou středu
od 10 do 11:30 hodin, bez poplatku

Všechny tvořivé děti zveme do našeho 
prázdninového kurzu Pastelka.

Budeme zde kreslit, malovat, modelovat, 
ale podíváme se také společně na zoubek 

i jiným výtvarným technikám.

Děti budou potřebovat
pouze výtvarné pomůcky.

Pro přihlášení dětí
volejte na tel.: 737 764 112

nebo se zastavte v Komunitním centru. 

Komunitní centrum Židlochovice je místem pro setkávání všech generací. Pod jednou střechou sdílí prostor několik 
organizací, které nabízí návštěvníkům široké spektrum volnočasových a vzdělávacích aktivit, poradenské služby 
či jen příležitost k odpočinku a popovídání si. Po uvolnění  covidových restrikcí nabízí centrum nabitý prázdninový 
program. 

ENIGMA

celoprázdninová bojovka

Vyhlašujeme prázdninovou bojovku
ENIGMA!

Pro všechny chytré hlavičky zveřejníme 
každou prázdninovou středu na stránkách 

FB, na webových stránkách a v Komunitním 
centru jeden kód k rozluštění. Každý kód 

bude tvořit součást konečné šifry, která vás 
navede k dalším pokynům. 

Z úspěšných luštitelů pak vylosujeme
tři vítěze, na které čekají super ceny.

Odpovědi můžete odevzdat v průběhu 
prázdnin v Komunitním centru. 

Je tomu již více než rok, co přednáško-
vé sály Masarykovy univerzity zavřely své 
brány a celý svět zahalily roušky a respi-
rátory. Vzdělávání seniorů na Univerzitě 
třetího věku MU však volně dýchá dál. 
Jen probíhá na místě, jenž je pro nás i pro 
naše účastníky velikou výzvou – v on-line 
prostoru. 

U3V MU se této výzvy chopila se ctí a 
posluchači aktuálně sledují zpoza obra-
zovek svých počítačů přednášky dlou-
hodobých i krátkodobých, tematických 
i jazykových kurzů. Výuka probíhá na 
uživatelsky velmi jednoduché platformě 
YouTube, nebo v aplikaci Microso|  Teams, 
jež nabízí i možnost interakce a vstupu do 
diskuze s vyučujícími. Snažíme se, aby byla 
výuka po technické stránce co nejjedno-
dušší, poskytujeme proto posluchačům po 
celou dobu trvání kurzů podrobné návody 
i telefonickou podporu. Přestože bychom 
návrat k prezenčnímu režimu velice uvítali, 
s on-line výukou máme již bohaté zkuše-

Tereza Tlapáková
Masarykova univerzita

Univerzita třetího věku MU neztrácí dech

nosti, jež chceme i nadále rozvíjet a posta-
rat se, aby byli naši posluchači maximálně 
spokojeni. 

I pro akademický rok 2021/2022, který 
zahájíme v říjnu, jsme připravili několik 
dlouhodobých kurzů. Bude možné přihlá-
sit se například do tříletého cyklu Všeobec-
ně zaměřeného kurzu, který je připravo-
ván ve spolupráci se všemi fakultami MU 
a skvěle se hodí pro zájemce o všeobecný 
přehled. Kurz je zakončen slavnostní pro-
mocí, během níž posluchači obdrží osvěd-
čení o absolvování kurzu. 

Tříletý je také zbrusu nový cyklus před-
nášek s názvem Umělecká díla a podoby 
jejich uměleckohistorického vysvětlení, 
jehož tématem budou umělecká díla od 
raného novověku po současnost. Kurz 
navazuje na úspěšné cykly ve spoluprá-
ci se Seminářem dějin umění FF MU a je 
taktéž zakončen slavnostní promocí. Nabí-
zíme ale také jednoleté kurzy, mezi které 
patří Kulturní dědictví a památková péče 
na Moravě, jejž pořádáme ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem, a také 
kurz Univerzita třetího věku a Moravské 
zemské muzeum.

Masarykova univerzita
Univerzita třetího věku

Komenského nám. 2, 662 43 Brno
+420 549 498 141

tlapakova@rect.muni.cz
www.u3v.muni.cz

Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní 
v období od října do května. Posluchače 
přihlášené do dlouhodobých kurzů čeká 
během akademického roku i široký výběr 
kurzů krátkodobých s nejrůznější temati-
kou, například zaměřené na astronomii, 
genealogii, kybernetickou bezpečnost nebo 
kurz o Jižní Americe a mnoho dalších. 
Nudit se u nás tedy rozhodně nebudete!

Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, 
uhradit je nutné pouze jednorázové zápis-
né, které pro celý akademický rok činí 800 
Kč. Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 
1. 9. 2021. Bližší informace o přihlašování 
naleznete na webových stránkách www.
u3v.muni.cz, kde bude upřesněno, zda bude 
přihlašování, a i samotná výuka, probíhat 
prezenční, či elektronickou formou.

7Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz



Jaro v mateřské škole aneb probouzení zvířátek ve třídě Štěňátek

Od 10. května, kdy se do mateřské školy 
vrátily všechny děti, se probudil život i ve 
třídě nejmladších dětí – ve Štěňátkách.

Děti si vytvořily svého motýlka technikou 
zapouštění barev na mokrý podklad a další 
oblíbená zvířátka vznikla obkreslením šablon. 
Tématu Zvířátka na dvorku a na poli jsme 
se věnovali i při didaktické hře „Maminka 
hledá své mláďátko“. Děti nadšeně hádaly 
a napodobovaly zvuky a pohyby domácích 
i hospodářských zvířat. S pomocí loutek 
hravě zvládly dramatizaci pohádek „O třech 
prasátkách“ a „O poslušných kůzlátkách“. 
Pohádku „O kohoutkovi a slepičce“ pak volně 
převyprávěly podle ilustrované předlohy. Za 
doprovodu dětských rytmických nástrojů 
si zazpívaly známé písničky o zvířátkách. 
Společně s paní učitelkou se seznámily 
se životem motýlů, berušek a želviček a 
poslechly si písničku „Když jsem já sloužil“. 

Mgr. Iva Musilová,
Dobromila Ostrčilíková
učitelky mateřské školy

Děti ve hře Zvířátka na dvorku / foto: archiv MŠ

Po ranním setkání ve třídě si děti rády 
skládaly puzzle a mozaiky se zvířátky, zahrály 
si domino, prohlížely si knížky a hledaly 
známá i neznámá zvířátka v encyklopedii.

Nejen při zábavném dopoledni 1. června 
si děti užívaly pohybu na školní zahradě. 

Při oslavě Dne dětí  si zahrály na „Obra a 
palečka“, vystoupaly na dětskou lezeckou 
stěnu  a házely míček na cíl. Bez sebemenších 
zádrhelů zvládaly nástrahy překážkové dráhy. 
Po potřebném odpoledním odpočinku 
odcházely domů plné zážitků.

Několik momentek z  předávání vysvědčení žákům 9. tříd základní školy

Všem žákům gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v jejich další životní etapě.

8 Školství MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



9Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Město Židlochovice udělilo ocenění dvěma významným občankám

Příležitostí pro letošní udělení ocenění 
se  stal Koncert pro harfu – Řeč andělů, 
který se konal 20. června v sále Komunit-
ního centra. Byl to zároveň první koncert 
v tomto nově otevřeném koncertním pro-
storu. Byla udělena dvě ocenění, která 
předal starosta města Ing. Jan Vitula. 

Ocenění za přínos městu v oblasti zacho-
vání kulturních hodnot a péči o děti a mlá-
dež bylo uděleno paní Růženě Gošové, kte-
rá se koncertu bohužel nemohla zúčastnit, a 
ocenění obdržela v soukromí. 

Ocenění za přínos městu v oblasti rozvo-
je společenského života a práci s lidmi bylo 
uděleno paní Vladimíře Kouřilové.

Paní RŮŽENU GOŠOVOU, letošní jubi-
lantku, znají Židlochovičtí občané přede-
vším jako učitelku chemie a přírodopisu 
zdejší ZŠ. Narodila se v rodině Volyňských 
Čechů za druhé světové války, na území 
tehdejšího Sovětského svazu. Tatínka, který 
padl jako voják Svobodovy armády, vůbec 
nepoznala, vychovávala ji maminka s babič-
kou. Po válce se společně s dalšími volyň-
skými Čechy vrátila do Československé 
republiky. Začala navštěvovat českou školu 
a už tehdy se toužila stát učitelkou. Střední 
školu vystudovala v Mikulově, pedagogické 
vzdělání získala v Brně. Jejím prvním půso-
bištěm byla ZŠ Těšany. 

V roce 1968 se přestěhovala s manželem a 
synem do Židlochovic, kde učila na základ-
ní škole až do roku 1998, kdy odešla do 
důchodu. Své žáky dokázala získat pro své 
předměty díky kombinaci teorie s prak-
tickými pokusy v chemii a přírodovědný-
mi vycházkami a exkurzemi. Mnoho času 
věnovala mladým chemikům i po vyučo-
vání v rámci chemických kroužků. Její žáci 
pravidelně získávali přední místa v okres-
ních i krajských kolech chemické olym-
piády. Jako třídní učitelka dobře znala své 
žáky a snažila se jim s velkým pochopením 
pomoci nejen ve školní práci, ale i s mimo-
školními problémy. Stála vždy na jejích 
straně, mnozí tak na ni vděčně vzpomínají. 
Po odchodu do důchodu se věnovala dou-
čování dětí. V neposlední řadě je milující a 
obětavou maminkou a babičkou. 

V roce 1982 vstoupila do Českého sva-
zu protifašistických bojovníků (později 
přejmenován na Český svaz bojovníků za 
svobodu), byla dlouholetou předsedky-
ní ZO ČSBS v Židlochovicích. Aktivně se 
zapojovala do pomoci o vdovy a sirotky po 
padlých vojácích, po odbojářích domácího 

redakce Zpravodaje

Město Židlochovice dlouhodobě uděluje ocenění svým významným občanům, která jsou předávána při slavnost-
ních událostech města. Návrh na ocenění občanů není jen v rukou vedení města, nominace mohou podávat spolky 
působící ve městě, ale také sami občané Židlochovic. 

odboje, ale také o zdravotně postižené čle-
ny svazu. Její činnost byla ve znamení hesla 
buchenwaldských vězňů: „Nikdo nesmí být 
zapomenut a nic nesmí být zapomenuto“.  

Paní VLADIMÍRA KOUŘILOVÁ, která 
získala ocenění za dlouholetou a nezištnou 
činnost pro Jednotu Sokol a obětavou služ-
bu pro občany v oblasti zdravotních rehabi-
litací, se narodila v roce 1939 v Kloboukách 
u Brna. Vystudovala gymnázium v Husto-
pečích, dále absolvovala odborné zdravot-
nické studium rehabilitace a fyzioterapie 
v Bratislavě. V � omayerově nemocnici 
v Praze studovala Vojtovu metodu, což je 
soubor cvičebních technik používaných 
v léčbě hybných poruch, zejména u nedo-

Paní Vlaďka Kouřilová přebírá ocenění od starosty města Ing. Jana Vituly / foto: R. Nováková

„Obě ženy nejlépe
charakterizují slova:

skromnost, pracovitost,
pečlivost a obětavost.“

nošených a postižené dětí, ale i dospělých. 
V kroměřížské nemocnici zastávala pozici 
vedoucí rehabilitačního oddělení pro celý 
okres Kroměříž.

Do Židlochovic přišla díky své celoživotní 
lásce. Začala pracovat ve Fakultní nemoc-
nici u svaté Anny v Brně, kde se věnovala 
rehabilitaci na mnoha odděleních – uro-
logickém, ORL, chirurgickém, vězeňském 
i na oddělení dětské neurologie. V roce 
1978 nastoupila na rehabilitaci v Židlocho-
vicích.

V roce 1984 byla požádána o odborný 
zdravotnický dohled při oblíbeném cvičení 
žen pořádaném Sokolem, který se později 
změnil v přímé vedení cvičení. Ženy cvičily 
třikrát týdně ve dvou skupinách, cvičenek 
docházelo celkem až padesát.  

Při dosažení 70. roku chtěla paní Vla-
dimíra cvičení předat  mladším ženám, 
ale cvičenky se rozhodly její sedmdesátku 
ignorovat a popřály jí k 69. narozeninám, a 
tak to šlo po několik dalších let.

Cvičení přerušila až covidová pandemie. 
V současné době zaučuje paní Kouřilová 
novou mladou cvičitelku.

Paní Vladimíra Kouřilová vždy pomáha-
la lidem, celý svůj život zasvětila nezištné 
pomoci všude tam, kde bylo potřeba. Bez 
ohledu na vlastní zdraví a věk obstarávala 
potřebným nákupy a spoustě našich spolu-
občanů pomáhala po úrazech s návratem 
do běžného života. 
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Marhulové víno ve městě meruněk

Lacinovi hospodaří od nepaměti ve Vel-
kých Pavlovicích a láska k jejich rodné obci 
se do jejich práce významně promítá. Pěs-
tují odrůdy typické pro tuto oblast, včetně 
těch, které vzešly ve zdejší šlechtitelské sta-
nici. V pavlovických vinařských závodech 
po desetiletí působil jeden ze zakladatelů 
vinařství Pavel Lacina starší, který je auto-
rem receptu na legendární Top Topic. Za 
studentských let se podílel také na šlechtě-
ní úspěšných pavlovických odrůd Aurelius 
a Pálava.  Nyní je majitelem vinařství jeho 
syn Pavel, kterému ve vinařství pomáhá 
manželka Kateřina. Rodině Lacinů také pat-
ří nejstarší pavlovický sklep, jenž s citem pro 
habánskou a vinařskou historii této stavby 

Dagmar Kneslová
Židlochovice

opravili. V loňském roce zde jako poctu 
Pavlovicím, vínu a habánské minulosti spus-
tili interaktivní prohlídku. K Pavlovicím 
neodmyslitelně patří také Velkopalovická 
meruňka, právě ta se stala pro Pavla Lacinu, 
majitele vinařství, výzvou – podařilo se mu 
vytvořit takzvané Marhulové, ovocné víno, 
které si získává popularitu nejen u nás, ale 
ocenění sbírá například v Japonsku. 

Pavle, jak Tě napadlo udělat meruňkové 
víno? 

 Spojily se dvě věci dohromady. Náhodou 
jsem ochutnal ananasové víno z ostrova 
Maui. Bylo to sice pěkné ve vůni, ale z hledis-
ka extraktu nic moc... prostě „řidina“. V ten 
moment mě ale napadlo, jak by asi chutnalo 
a vonělo víno z meruňky.  Měli jsme něko-
lik stovek stromů odrůdy Velkopavlovická, 
která patří k těm s nejvyšší jakostí chutě a 

vůně. A pokud se podaří vylisovat a pro-
kvasit, určitě by to víno pěkně vonělo a bylo 
velmi tělnaté.

   
 Jak dlouho jsi ho vyvíjel?
V podstatě poprvé jsme vyrobili asi 160 

lahví téměř suchého meruňkového vína. 
Nebylo to ale bůhvíco. Meruňka jako ovo-
ce je přirozeně bohatá na kyselinky a má 
v sobě i dost hořkých látek. No a pokud víno 
nenecháte na zbytku cukru, bude to chuťově 
velmi neharmonické, což právě bylo ta prv-
ní šarže byla.    

 
Jaký je Tvůj nejoblíbenější způsob, jak 

ho piješ?
Tak to je jasné. Do whiskey skleničky 

naliju Marhulové sladké a přidám nějakého 
ve vůni neutrálního destilátu, třeba vodky. 
Takto s ledem je to velmi příjemné pití.

Na Meruňkovém jarmarku letos opět potkáte vinařství Pavla Laciny a jeho Marhulové, které si našlo místo i v naší 
vinotéce v Informačním centru. Pojďme si nejen o této vinařské specialitě, ale také o jejím výrobci povědět víc. 

Každým rokem onemocní v naší zemi 
stovky lidí včetně malých dětí vážnými 
nemocemi, které jsou léčitelné transplan-
tací kostní dřeně. Postupy, jako je che-
moterapie, nabízejí často zlepšení stavu, 
mnohdy ale ne trvalé vyléčení. Trans-
plantace krvetvorných buněk od zdravé-
ho dárce v těchto případech dává šanci na 
úplné uzdravení a návrat do plnohodnot-
ného života, bohužel jich ale stále není 
dostatek. 

Hosté Jarmarku se mohou přidat k těm, 
kteří to pomohou změnit. Stačí se zastavit 
u zdravotníků, kteří jim během krátké chví-
le odeberou malý vzorek krve. Tento oka-
mžik však může mít velký význam pro život 
někoho, kdo dárce pro transplantaci hledá.

Zakladatelem akce je vinař Pavel Lacina, 
jehož syn prošel tímto onemocněním. Laci-
novi  měli to štěstí, že léčba byla úspěšná. 
Osudy dětí, které však na transplantaci stále 
čekají, jej motivovaly k založení iniciativy, 
jež v roce 2019 získala ocenění Počin roku 
v soutěži Vinařství roku. „Působíme už tři 

Pavel Lacina
Vinaři jdou na dřeň

roky a na díky našim akcím se Registr roz-
rostl o pět set lidí. Kdybychom se nepotýkali 
s omezeními kvůli covidu, bylo by to nepo-
chybně mnohem více. Už dva lidé z našich 
registrací se dostali do užšího výběru jako 

Každý čtvrtý pacient, který potřebuje k uzdravení dárce kostní dřeně, jej nenajde. To se rozhodla změnit iniciativa 
Vinaři jdou na dřeň a na akcích spojených s vínem pořádají zápis do Registru. V Židlochovicích se můžete přidat 
v den akce na nádvoří Komunitního centra u vinařství Lacina. Stačí si nechat si odebrat malý vzorek krve. Jedinou 
podmínkou je věk od 18 do 35 let a váha nad 50 kg.

Vinaři jdou na dřeň:
Zápis do Registru dárců kostní dřeně na Meruňkovém jarmarku

Podporovatel projektu Vinaři jdou na dřeň je i T. Klus / foto: Vinaři jdou na dřeň

dárci. Je to pro nás jednoznačná zpráva 
o tom, že naše aktivita má smysl,“ říká Pavel 
Lacina. Akci spolupořádá Český národní 
registr dárců dřeně ve spolupráci s městem 
Židlochovice a Vinařstvím Lacina. 
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Zakončete Meruňkový jarmark degustací s Pavlem Lacinou!

Poznáte nejen Marhulové, jediné 
meruňkové víno, ale také vína Velkopavlovické 
podoblasti. Vína se vyznačují učebnicově 
čistým charakterem odrůd, Pavel sám pak 
talentem poutavě vyprávět – o vínech, historii 
Habánů a habánského sklepa, který opravili, 
a určitě přidá i něco z rodinné historie.

Pokud dáte na ocenění, letos se vinařství 
dostalo do fi nále Vinařství roku, Marhulové 
posbíralo řadu cen doma i v zahraničí, jejich 
odrůdová vína nedávno získala čtyři zlaté 
medaile z Festwine a dvě zlaté z Grand Prix 
Vinex. 

Dagmar Kneslová
Židlochovice

Pavel Lacina s manželkou / foto: soukromý archiv

V sobotu 10. července se Židlochovice po dvou letech opět rozvoní meruňkovou vůní a zbarví se do oranžova. Hlav-
ní program se odehraje na náměstí Míru a v prostorách Komunutního centra. K atraktivnosti programové nabídky 
se připojují i místní podnikatelé. Bystrá Židle pořádá od 19 hodin degustační večer s Pavlem Lacinou, vinařem a také 
autorem projektu Vinaři jdou na dřeň.

Degustovaná vína: 

Veltlínské zelené 2020 Festwine stříbrná medaile
Neuburské 2020 Festwine 2021 zlatá medaile
Aurelius 2020 Festwine 2021 zlatá medaile
Hibernal 2020 Festwine 2021 zlatá medaile
 Grand Prix Vinex stříbrná medaile
Frankovka Rosé 2020 Grand Prix Vinex zlatá medaile
Frankovka 2018 Grand Prix Vinex zlatá medaile
Marhulové Sladké vítěz Zlaté chuti jižní Moravy 2020

<

<

<

<

<

<

<

Informace o vstupenkách a cenách
v Bystré Židli, Nádražní 135,
nebo na tel: 775 160 277.

pozvánka



Jedeme pomáhat a podpořit, nejedeme litovat: 
Dobrovolní hasiči při likvidaci následků ničivého tornáda

Průjezd obcí bezprostředně po působení tornáda / foto: JSDH Židlochovice

MARTIN OTÝPKA, 19 LET
HASIČEM 1 ROK

Hasičem se většina kluků nebo i holek sta-
ne, protože má vzor někoho z rodiny. Mar-
tin vstoupil mezi „dobráky“ díky setkání se 
spolužákem ze základní školy – hasičem. 
Prvotním impulsem pro vstup do jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů byla u Martina 
klukům asi vlastní touha po dobrodružství, 
ale také už od počátku  silná potřeba pomá-
hat lidem.

Martine, pamatuješ si na svůj první 
výjezd?

Bylo to spadené elektrické vedení a pak 
autonehoda.

Jaké vjemy máš spojené s prvními výjezdy?
Tehdy to byl strašný chaos,  všechno musí 

být rychle, a nešlo to, zvláštní pocit adrena-
linu a  stresu. Sedíš v poklidu doma a najed-
nou ti cinkne svolávací zpráva. Všechno 
v tobě vibruje. Víš, že se musíš co nejrychleji 
dostat na stanici a připravit se k výjezdu. Než 
se to zaběhlo, prožíval jsem první poplachy 
ve zmatku. Dneska už mám doma stále na 
stejném místě připravené boty i oblečení, 
vím, kam sáhnout, a jsem do dvou minut 
připravený k odjezdu na stanici.

Milena Moudrá
redaktorka Zpravodaje

24. června večer postihla jih Moravy přírodní živelní pohroma. Úsekem dlouhým 24 km se prohnalo tornádo zane-
chávající za sebou spoušť, jakou Česká republika ještě nepoznala. Bezprostředně po události vyrazily na pomoc 
postiženým oblastem četné záchranné sbory, mezi nimi i jednotka profesionálních hasičů Židlochovice a jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů.   „Dobráci“ nejsou záchranáři z povolání, přesto jsou všude tam, kde je potřeba. Někteří 
jsou hasiči teprve chvíli a hned se setkávají s událostí, která je něčím zcela novým i pro nejzkušenější profesionály. 
Už od prvního dne jsou v obcích postižených tornádem.

Jak ses za ten rok posunul?
První dva výjezdy jsem nestihl. Trvalo mi 

10 minut, než jsem se dostal na základnu,  
a  to už jsou naši dobrovolníci vyjetí. Dnes-
ka už během 3–4 minut sedím připravený 
v autě na hasičské stanici.

Znám  veškeré nářadí a techniku v autě, 
mám s ní osobní zkušenost nebo alespoň 
přesně vím, na co slouží. Vyzkoušel jsem 
si, jaké to je být u požáru, dopravní neho-
dy i u zraněné osoby. A teď i přírodní kata-
strofa, tornádo.  Za ten rok jsem postupně 
nabíral zkušenosti a s tím získal jistotu, jak 
situaci řešit a co dělat.

Tornádo je něco dosud nepoznaného, je 
to nová zkušenost i pro zkušené záchraná-
ře. Jaké byly Tvoje bezprostřední pocity,  
když jste do oblasti přijeli?

Abych řekl pravdu, moc nevím, kde jsme 
byli, projeli jsme těch obcí víc – Moravská 
Nová Ves, Mikulčice a snad Lužice… váž-
ně nevím, cedule s názvem obce byly někde 
v polích. 

Ani podle map se to zjistit nedalo, nebyl 
signál – informace nula, nedalo se s nikým 
domluvit. To, že jsme na správném místě, 
jsme věděli, protože to tam vypadalo jak 
z nějakého akčního fi lmu z Afghánistánu 
po válce, kde tanky rozstřílely baráky. Všude 
byly díry v zemi, veškerá zeleň roztrhaná na 
kusy, stromy vytrhané – ten první pocit byl, 
jak kdybychom se ocitli v nějaké postapoka-
lypse.

Jaké byly první činnosti jednotky?
Snažili jsme se najít nejvyšší hlavu, která 

bude rozhodovat… Bez šance: veškeré sítě 
byly dole, vysílače rozlámané. Naše vysí-
lačky mají omezený dosah a na místě byly 
desítky a posléze stovky jednotek, domluva 
byla téměř nemožná. Po 30 minutách jsme 
se našli s dalšími jednotkami z různých 
koutů republiky a začali jsme společně čistit 
hlavní silnice, aby se vůbec pomoc dostala 
k postiženým lidem. Silnice původně o šířce 
6 m s dvěma pruhy teď zůstaly s průjezdem 
na dva metry. Všude byly stromy, cihly, elek-
trické vedení, sloupy, sklo, elektronika. 

pokračování na další straně >>První noc v postižených obcích, všude tma a zničené domy / foto: JSDH Židlochovice
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 Co místní lidé?
Vnímal jsem zvláštní výrazy v očích, něco 

mezi beznadějí a možná údivu z nepochope-
ní nad tím, co se vlastně stalo.  Nechápali, že 
zničehonic přijde něco tak ničivého.

Pořád jsi neobroušený nováček, jak jsi 
situaci zvládal Ty?

Nejhorší by pro mě bylo, kdybychom tam 
byli jako úplně první a uviděli to množství 
zraněných lidí, na to asi ještě připravený 
nejsem. My jsme se jako tým sjednotili, 
dávali jsme si vzájemně podporu, řekli jsme 
si, že jedeme pomáhat, ne litovat. Chtěli 
jsme, aby ti lidé  cítili, že v nás mají oporu. 
Vstoupil jsem mezi hasiče a jsem rád, že 
jsem udělal ten krok.  Pomoc lidem je pro 
mě hlavní náplní.

VÁCLAV KILBERGER, 19 LET
HASIČEM 2 ROKY

Vaška dovedl do jednotky Sboru dobro-
volných hasičů strýc, který byl příslušníkem 
jednotky profesionálních hasičů a teď spolu 
slouží u dobráků. První výjezdy absolvoval 
Vašek  jako technická pomoc při kácení 
stromů, při zatopených sklepech, dál to byly 
požáry trávy a první velký požár, u kterého 
byl v Židlochovicích, byl požár jídelny.

Cítíš se někdy sám v ohrožení?
Ani ne. Jen když na někom zkušenějším 

poznám, že je nějaký problém, pak vím, že 
něco není v pořádku, a  trochu obavy cítím.

I Ty jsi byl při výjezdu ve čtvrtek večer, 
co se Ti prvotně vybaví?

Byl nahlášený zával dětí, z toho jsme byli 
všichni velmi nejistí.  S touto informací jsme 
vyjížděli, nebylo to vůbec příjemné. Posléze 
nám ještě k tomu profíci sdělili, že jde o tor-
nádo.  Myslím, že jeden od druhého jsme 
cítili strach a obavy, že jdeme do toho nej-
horšího. V době, kdy jsme do místa dorazili, 
už tornádo zmizelo, v tu dobu ještě silně fou-
kal vítr, pršelo jen lehce, ale  bouřka buráce-
la poměrně vydatně.  Byl tam strašný cha-
os, nikdo nevěděl, co přesně dělat, protože 
nikdo na toto nebyl připravený. Teprve až na 
místě jsme zjistili, že děti jsou v pořádku.

Jaké jste dostali pokyny?
Měli jsme se všichni držet pospolu a v pří-

padě, že by se někdo necítil dobře, měl říct a 
jít do auta, abychom se nedostali do stresu.  
Situaci jsme zvládli, ale vzpomínám si, že 
jsme všichni měli nervozitou vyschlá hrdla. 

První den jsme  čistili komunikaci, zachra-
ňovaly se nějaké osoby. Další dny probíhalo 
vyklízení a zajistili jsme týlový stan. Měli 
jsme už přesně dané úkoly.

>> pokračování z předchozí strany

Cítil jsi na sobě frustraci z toho, co se 
tam stalo?

Vůbec ne.  Já rád pomáhám lidem. Chtěl 
jsem se stát hasičem a stal jsem se jím,  můžu 
pomáhat.

ZDENĚK VRÁBLÍK,  20 LET
HASIČEM 2 ROKY

Jako dobrovolný hasič má Zdeněk za 
sebou požáry travních porostů, domů. Civil-
ním povoláním je zdravotní bratr. Myslel si, 
že už v nemocnici viděl a zažil hodně, ale 
tornádo i pro něj byly nové, dosud nepozna-
né emoce.

Můj první osobní pocit byl ten, že v tu 
chvíli hned nemůžeme pomoct. Bezmoc  
naše i těch lidí  mě hrozně  zamrzela.

Bylo to pro všechny něco zcela nového, 
prvotně nikdo nevěděl, co dělat, a upřím-
ně musím přiznat, že mně se chtělo brečet. 
V nemocnici jsem těžkých situací zažil hod-
ně, ale toto pro mě  byly úplně jiné emoce. 
Původně jsme měli jet na evakuaci osob,  
pak to bylo k dopravní nehodě autobusu, 
nakonec jsme odklízeli silnice pro volný 
průjezd těžké techniky. Čas hrozně rychle 
letěl, najednou  byly 2 hodiny v noci…

Bylo tam i hodně policajtů, sám za sebe 
musím říct, že ta koordinace byla velmi 
rychlá. Krizový štáb byl vytvořen asi dvě 
hodiny po našem příjezdu, což je naprosto 
úžasné, a už v tom byl systém.

Když to shrnu: Každý má trochu jiný 
pohled. Člověk tam mohl být mrtvý pod 
sutinami, záleží na tom,  kam tě zrovna 
vyšlou.  Já to třeba vnímám tak,  že díky 
své práci v nemocnici přicházím do styku 
i se smrtí pořád, ale kdyby se jednalo o dítě, 
tak vím, že by to se mnou velmi pohnulo. 
Naštěstí jsme nic takového zažívat nemuseli. 
Zaskočil mě hlavně  pohled na to, co torná-
do dokáže. A také jsem si silně uvědomoval, 
že je to kousek od nás.

Ale prvotně jste dostali zprávu o zavale-
ných dětech…

Ano, 9 a 12 let. Já nikdy ty svolávací SMSky 
nečtu, bydlím kousek od Marka Otýpky a při 
poplachu se společně se svážíme na stanici.  
Zprávy mi až v autě vždycky čte Marek. Ten-
tokrát jsem ji, nevím proč, otevřel a vidím: 
děti.  Šílený, nervy na pochodu, na mostě 
vlivem silného deště aquaplaying, prostě jak 
se jedná o dítě, jede to v tobě úplně jinak, a 
to i na záchrance a v nemocnici.

Ale dojedeš tam a víš, že každá jednotka 
má svůj úkol, který musí plnit. Těch jedno-
tek tam bylo x, nemůžu říct, že to byl chaos, 
ale i u těch profíků bylo vidět, že jsou z nové 
situace překvapení. Já se musím přiznat, že 
jsem v duchu děkoval, že jsem jen hasič a jen 
se vezu. Třeba můj otec se musel soustředit 
na řízení vozu a při tom nemohl nevnímat tu 
zkázu okolo,  která tě jistě vyvede z míry. Pak 
je těžké udržet klidné ruce na volantu. 

Co Tě u hasičů drží?
Určitě kolektiv. Také velitel jednotky, 

na kterého se můžu kdykoliv a s čímkoliv 
obrátit, vím, že se na něj můžu spolehnout. 
A hlavně, máme v něm podporu, což je hod-
ně důležité. Svou roli zde určitě hraje taky 
ten adrenalin.

 Je to  těžké slovy vystihnout, celé je to 
o lidech  a o spolupráci. Když je dobrý tým, 
je i  práce kvalitní. Další věc je to, že město se 
o nás hodně stará.

Díky jeho podpoře je naše jednotka nad-
standardně vybavená a z mého pohledu 
jsme velmi dobře  připravení na zásahy, které 
odvádíme profesionálně.

 Druhý den, pohled na náves jedné z postižených obcí / foto: JSDH Židlochovice

pokračování na straně  14 >>
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>> pokračování ze strany 10

O ZÁSAHU SLOVY VELITELE JEDNOT-
KY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
NPR. PETRA SVOBODY

Máme jako hasiči-záchranáři obrovskou 
výhodu v tom, že disponujeme jasně danou 
strukturou úkolů a postupů a je relativně jed-
no, jestli jedeme na požár, dopravní nehodu, 
nebo živelní pohromu. Ano, situace, která 
nastala na území jižní Moravy, byla bezpre-
cedentní, ale vždy to bude o vlastní bezpeč-
nosti, záchraně lidí, zvířat, majetku, ochraně 
životního prostředí, a to doslova v uvede-
ném pořadí. Tím máte dánu osnovu a máte 
se čeho chytit, vyhodnocovat a uzpůsobovat 
jednotlivá rozhodnutí a postupy práce. 

Čím byla tato událost výjimečná, byl její 
rozsah, výpadek základních komunikač-
ních prostředků (celá mobilní síť) a enormní 
nasazení sil a prostředků. Než byla nastavena 
jasně daná struktura velení a podobně, tak 
každá jednotka dělala, co mohla, a nebojím 
se říci, že na vlastní pěst na základě vlastního 
rozhodnutí a priorit.  

Nezdá se to, nebo si to neuvědomujeme, ale 
až teprve dnes se dozvídáme o jednotlivých 
příbězích, o zavalených lidech pod troskami, 

lidech uvězněných ve vracích automobilů a 
autobusů, stovkách zraněných, zejména od 
předmětů létajících vzduchem. Těch jednot-
livých střípků, příběhů, nasazení jednotek 
bylo šíleně moc. Ať chceme, nebo ne, tohle si 
v sobě nějakým způsobem ponese každý ze 
zasahujících hasičů do konce svého života.

 Normálně to bývá tak, že hasičem se stá-
váte cca po 3 až 5 ti letech, ve smyslu, že už 
máte něco odježděno, znáte základní věci a 
jste schopni samostatné práce. Kluci do hasi-
činy skočili ne rovnýma nohama, ale přímo 
po hlavě, a to ještě z pořádné výšky. A zvládli 
to! Jsou to šikovní kluci, kteří, pevně věřím, 
mají pevné zázemí, oporu a podporu, tak jak 
to u každé jednotky hasičů má být. 

Všem členům jednotky bych chtěl poděko-
vat za jejich nasazení, působení, odhodlání, 
přístup, ochotu, prostě za vše. A nemyslím 
jen v souvislosti s popisovaným zásahem, 
ale za celé jejich působení v jednotce. Za 
poslední roky toho bylo až příliš, zejmé-
na covid z nás udělal specialisty na zásahy 
spojené s B-agens, kdy jsme několikrát týd-
ně vyjížděli dezinfi kovat prostory, techniku 
a podobně. A do toho spousta standard-
ních zásahů – požárů, technických pomocí, 
záchran a dopravních nehod.  Děkuji! Bez 
vás by to rozhodně nešlo. Jsem na vás hrdý, 

každý z vás ušel kus cesty a odvedl kus práce, 
která má obrovský smysl.

Red.: Děkujeme i vám všem, kteří jste 
jakoukoliv pomocí účastni  a podílíte se na 

zmírnění následků ničivého tornáda
dne 24. června na jihu Moravy.

Jedeme pomáhat a podpořit, nejedeme litovat

Duchové buchlovského hradu nám byli nakloněni

V sobotu 5. června pod hradem Buchlov 
proběhlo druhé kolo Moravského zemské-
ho poháru v 3D lukostřelbě.

Den začal opravdu dobře. Na parkoviš-
ti u hradu se sešlo 100 lukostřelců, z toho 
devět členů Školy tradiční lukostřelby. Mezi 
osmou a půl desátou se všichni střelci zare-
gistrovali, v 9:45 pořadatel závodu zahájil 
nástupem závod a za nedlouho jsme stáli na 
svých metách.

Co se trati týče, byla netradičně umístěna 
kolem skalního masívu, běžně bývala v blíz-
kosti hradních zdí. Letos však pořadatelé 
rozmístili 3D terče na kopci zvaném Holý 
kopec, který se nachází jen pár set metrů 
od Buchlova. Trať, po níž byly rozmístněné 
makety zvířat, měla hodně terénních pře-
kážek. Pořadatel letos umístnil zvířata hodně 
daleko, k tomu těžký terén. Od začátku jsme 
věděli, že to nebude jednoduché. Na lovu 
jsme byli necelé tři hodiny, ale po posledním 
výstřelu se každý těšil na oběd. Jak se říká: 
bez tréninku není šampiona, dnes to platilo 
dvojnásob. Pravidelné tréninky přinášejí své 
ovoce.

Martin Novotný,  Miroslav Ondrušík
Škola tradiční lukostřelby

Soutěžili jsme v pěti kategoriích a pět 
našich členů si domů odvezlo následující 
medaile: Zuzana Pešková junior zlato, Mar-
tin Novotný junior bronz, Miroslav Ond-
rušík bronz, Dalibor Peška zlato a Jaroslav 
Wunch zlato. Závodu se účastnil i Lukáš 

Zleva: D. Peška, Z. Pešková, M.Ondrušík, M. Novotný, v popředí J. Wunch /  foto: M. Ondrušík

Klaška, který je členem oddílu teprve rok a 
musím říct, že bojoval do posledního šípu.

Ve výsledku to byla pro náš klub opravdu 
úspěšná výprava a zůstali nám krásné vzpo-
mínky na lov pod hradem Buchlov. Děkuje-
me duchům buchlovského hradu za sílu.

Hasiči při zakrývaní zničených střech / foto: JSDH
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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.
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Hana Vitulová a Dita Višková jsou vete-
rinární lékařky a dlouholeté přítelkyně - 
seznámily se v prvním ročníku na vysoké 
škole a již tehdy se zrodila myšlenka jed-
nou vybudovat společnou ordinaci. 

Během studia obě sbíraly zkušenosti 
nejen na praxích na klinikách v Česku, ale 
také v zahraničí. Doktorka Višková vyces-
tovala na stáž na vyhlášenou kliniku exo-
tických zvířat do americké Indianapolis, 
doktorka Vitulová na prestižní univerzi-
tu Cornell, taktéž v USA, kde se věnovala 
interní medicíně a onkologii psů a koček. 

Po ukončení studií na fakultě veterinární-
ho lékařství pracovala dr. Višková na klinice 
v Prostějově, kde se kromě exotických zví-
řat zabývala i chirugií psů a koček. Dr. Vitu-

rubriku připravuje
redakce

lová pracuje na veterinární klinice Animed 
a zaměřuje se na veterinární onkologii. 

„Myšlenka na vlastní ordinaci tedy byla 
vzhledem k naší aktuální vytíženosti spíše 
v daleké budoucnosti, poté ale přišla nabíd-
ka převzít ordinaci pana doktora Forejtka, 
kterého jsem si moc vážila, a věděly jsme 
hned, že bychom do toho chtěly jít. V Židlo-
chovicích jsem vyrostla a vždy jsem je měla 
na paměti – přála jsem si vzít všechny naby-
té zkušenosti a nabídnout je Židlochovickým 
tak, aby nemuseli za kvalitní, moderní péčí 
o svoje mazlíčky jezdit daleko,“ říká Hana.

Veterina PetFix, která nyní sídlí v původ-
ní ordinaci pana doktora Forejtka na adrese 
Nerudova 770, se věnuje hlavně medicí-
ně psů a koček, ale taky drobných savců a 
exotických zvířat. Mimo interní medicínu 
zajištuje i chirurgické zákroky, kastrace či 
stomatologická ošetření. Pro komplikova-
nější případy pak spolupracuje s klinikou 
Animed v Brně, pracovištěm dr. Vitulové. 

„Protože naším hlavním cílem je věnovat 
každému pacientovi adekvátní pozornost a 
péči, prosíme naše klienty o objednávání pře-
dem – lze přes telefon, e-mail či rezervační 

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: Veterina PetFix, s. r. o. – ordinace pro malá zvířata

MVDr. Hana Vitulová / foto: fi remní archiv

MVDr. Dita Višková / foto: fi remní archiv

systém. Ošetříme ale samozřejmě i neobjed-
nané,“ dodává Dita.

V ordinaci se na vás budou těšit od pon-
dělí do čtvrtka, ordinační hodiny viz níže.

Veterina PetFix, s. r. o.
MVDr. Hana Vitulová & MVDr. Dita Višková

Nerudova 770, Židlochovice 
Tel.: 777 439 284
E-mail: info@petfi x.cz
Rezervace: https://petfi x.reservio.cz
www.petfi x.cz

Ordinační hodiny:
Pondělí: 8:30–16:30
Úterý: 8:30–12:30
Středa: 14:00–18:00
Čtvrtek: 8:30–16:30

JAROSLAV DVOŘÁK
ŽIDLOCHOVICE 
www.ITgomak.cz

inzerce



Není budka jako budka.  K čemu slouží knihobudka.

Možná jste ji ani nezaregistrovali, i když 
ji denně míjíte, když procházíte spodní 
částí náměstí.  Má totiž „ušitý“ zbrusu 
nový, velmi střízlivý kabátek. Nekřičí do 
okolí, ale nenápadně zapadá mezi stáva-
jící mobilliář. 

Knihobudka funguje podle jednoduchých 
pravidel. Máte doma knížku, ke které se už 
nechcete vracet a je vám ji líto vyhodit? Tak 
šup s ní do knihobudky! Může si ji půjčit či 
vzít bez nutnosti vracení někdo, komu ještě 
udělá radost. A prosíme, vysílejte do světa 
opravdu jen ty knihy, které jsou zachovalé 
– žádný „salát“ do knihobudky rozhodně 
nepatří. Jen tak bude sloužit dobře svému 
účelu.

A s jakým poznáním jsme se vrátili po 
první kontrole naší nové svěřenkyně? Fun-
guje to! Knihy se už po prvním týdnu obmě-
nily – spousta z nich našla domov u svých 
nových majitelů – a doplnily je další tituly 
od vás – dárců. 

Co víc si přát? Tak ať je knihobudka ži-
vým organismem a zařadí se mezi ikony 
místní kultury i kulturnosti našich spolu-
občanů.

Iva Zichová
Městská knihovna

Téměř na den stejně, co dělníci odstranili u Příbrami poslední telefonní budku v republice, zrodila se první židlocho-
vická knihobudka.  Bylo správné rozhodnutí převzít ji za symbolickou cenu od operátora a namísto likvidace ji pro-
měnit v malou pouliční knihovnu? To ještě ukáže čas. My se ale už nyní s vámi chceme podělit o zkušenosti získané 
přesně po týdnu od jejího zprovoznění. 

Knihovnice plní khihobudku knihami
foto: M. Moudrá

Odkud teda ste?  Ptali se Rakvičtí zvědavě židlochovických krojovaných žen

První cíl našeho spolku podpořit obno-
vu židlochovického kroje máme úspěšně 
za sebou. Za fi nanční podporu projektu 
“Obnova Židlochovického kroje” děkujeme 
Jihomoravskému kraji, všem krojovaným 
členům a příznivcům spolku KANAVA 
a městu Židlochovice. V Židlochovicích 
máme krásné sváteční brokátové kroje 
i kroje tzv. přespolní. 

Dalším nelehkým cílem, avšak ne nemož-
ným, je sladit dohromady naše hlasy. Za 
tímto účelem se od května znovu setkává-
me na pravidelném zpívání. S dynamikou 
písní nám pomáhá úžasná hudebnice Mar-
tina Zavadilová, která bravurně ovládá hru 
na heligonku. Na schůzkách panuje hravá a 
veselá nálada. Doba je sice ještě stále složitá, 
ale i přesto bychom rádi uvítali mezi námi 
nové členy bez ohledu na věk, kteří mají 
zájem o lidovou hudbu, ať už formou zpě-
vu, tance, nebo hrou na hudební nástroj a 
mají prostor se od září pravidelně scházet. 
Také Komunitní centrum ve spolupráci 
s naším spolkem od září obnoví kroužek 

KANAVA, z. s. pro děti se zaměřením na hudební a pohy-
bové činnosti.

Třetí sezónu jsme zahájili v židlochovic-
kých krojích návštěvou rakvických hodů. 
I přes to, že jsme vyrazili v komornější 
sestavě, naše kroje budily zvědavost. Už 
při vstupu do areálu jsme odpovídali na 
otázku „odkud ste“, jako to odpoledne ješ-
tě mnohokrát. Úsměvné bylo slyšet dohady 

od vedlejších stolů, kdy byl nakonec vyslán 
posel, který zjistil „odkud teda só“. 

Sluníčko svítilo, Zlaťanka vyhrávala, chla-
pi verbovali, děvčata zářila, prostě hody, tak 
jak mají být. Doufejme, že takových dní si 
v letošním roce užijeme co nejvíce.

Židlochovické ženy v krojích mezi Rakvičankami / foto: Kanava
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Mezi námi sousedy: František Švaříček, Stavitelská legenda

Pane Švaříčku, v Židlochovicích jste 
známá postava — když projíždíte měs-
tem, spousta spoluobčanů na Vás mává. 
Kolik let již zde bydlíte?

Počkejte, musím to spočítat… Je to 57 let. 
Předtím jsem žil v Kubšicích na Znojem-
sku, kde jsem zažil poslední měsíce války 
a velmi dobře si pamatuji i odsun tamních 
Němců. Na toto téma mi vyšel před pár lety 
článek v novinách Deník.cz.

Žijete na Brněnské ulici, kde jste si sám 
postavil dům. Které stavby v Židlochovi-
cích spatřily světlo světa Vaším přičině-
ním? Ptám se i proto, protože také byd-
lím v domě, který jste zbudoval.

Na všech akcích Z, které probíhaly za 
socialismu, jsem se aktivně podílel. Při nich 
jsme odpracovali spoustu hodin a postavili 
mnoho objektů v Židlochovicích. Kon-
krétně mateřské školy, koupaliště (Oáza), 
obchod naproti kostelu, areál letního kina. 
Dále jsme prováděli údržbu mnoha objek-
tů i domů, např. budovu Karlovy pekárny. 
Potom tam patří spousta rodinných domů, 
které jsme stavěli i po revoluci v rámci vlast-
ní fi rmy. Například jsem postavil rodinný 
dům panu Janu Slabákovi (kapelníkovi 
Moravanky) i dalším lidem v Brně. 

Stala se vám během staveb, oprav či 
údržby nějaká humorná příhoda, o kte-
rou byste se rád podělil se čtenáři Zpra-
vodaje?

Na každé stavbě, kde jsem byl, vždycky 
byla legrace. Dokázal jsem ale být přísný, 
což se vždycky vyplatilo, protože dílo se 
podařilo. 

Při údržbě pro město jsem byl vybavený 
pluhy a traktorem, takže se často stávalo, že 
jsem i tahal z příkopu auta, která zapadla. 
Zajímavé je, že to bylo často za tmy při ces-

Vít Funk
redakce Zpravodaje

tě na ples, jednou dokonce na Štědrý večer, 
když jsem zrovna byl ve vaně. Tehdy mi 
zazvonil telefon, jestli můžu jet vytáhnout 
z příkopu jedny manžele, protože nikdo 
jiný, ani hasiči, nechtěl zasáhnout.

Během Vašeho života v Židlochovicích 
jste po dlouhá léta podporoval místní 
krojované hody. Zúčastnil jste se také 
někdy i jako stárek?

Jako stárek ne, už jsem byl na to starej. 
Ale stárkům jsem vozíval máje z lesa, ze 
začátku jsem i stavěl tribuny na náměstí. 
Za tyto práce jsem ani nepožadoval žád-
nou odměnu, naopak jsem musel platit 
své muže. Stárci mi to pak vrátili tím, že se 
vždy o hodovém průvodu zastavili u naše-
ho domu a mě i manželku protočili za zvu-
ků dechovky.

Ano, dechovka je Vaše velká vášeň. 
Mimo jiné jste také na dvě volební období 
zastával post zastupitele města. Jak vzpo-
mínáte na tuto činnost? 

Ano, během toho jsem souhlasil např. 
s návrhem kulaté budovy dnešního měst-

ského úřadu, protože tehdy jsme tady žád-
nou budovu podobného typu neměli. Také 
jsem byl v pořádkové komisi, kde se mi 
dařilo úspěšně řešit spory občanů. Za soci-
alismu i ve stavební komisi.

Kam se podle Vás naše město posunulo 
za posledních 30 let? Jací zde žijí lidé?

Je tu mnoho nových lidí a město vzkvétá. 
Zastavěly se nevzhledné prostory užitečný-
mi stavbami, např. oblast cukrovaru. Se sta-
rousedlíky vycházíme dobře. Dneska lidem 
obec nedává nějaké podmínky, nemusejí 
chodit na věci typu akce Z, takže nebrb-
lají. Mnohdy udivím mladou generaci 
místních, když jim vyprávím, co jsem zažil 
s jejich pradědečky a dědečky. Ale bohužel 
moje vlastní děti tyhle věci z rodinné histo-
rie příliš nezajímají.

Taky často večer mluvím do Českého roz-
hlasu Brno (pořad Noční linka), kde kladně 
hodnotím naše město. Z pohledu 79letého 
občana vidím naše město určitě pozitivně. 
V mém věku už tady nikdo takhle intenziv-
ně nepracuje, ale baví mě to pořád. 

Jedním z nejznámějších občanů našeho městečka je bezesporu majitel zednické fi rmy a dlouhodobý podporovatel 
kulturního života, pan František Švaříček, kterého zná hned několik generací.

František Švaříček v soukromí / foto: V. Funk

Vážení občané, v těchto tropických vedrech cokoliv pálit či z jakéhokoliv jiného 
důvodu zakládat oheň, není rozumný nápad a už vůbec ne z místa odcházet, 
aniž by bylo vše řádně uhašeno. Na místo (na konci ulice Komenského směrem
na Nosislav) museli přijet hasiči a doutnající oheň uhasit, jinak by se mohl rozšířit velmi rychle dál. 
Tímto děkujeme všímavému občanovi, který zavolal MP a následně na místo byla přivolána HZS.

Zuzka Zuzik sdílela svůj první příspěvek.
29. červnaRedakce Zpravodaje

dává 

všímavému chodci, který s největší 
pravděpodobností zabránil vzniku 
velkého požáru na Výhoně.

BOREC MĚSÍCE

facebook
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Snídaně pod rozhlednou s vlastním hrníčkem a Osamělými Palačinkami

Je na každém, v kolik hodin se směrem 
k vrcholu vydá, zda půjde  za opravdovým 
východem slunce nebo pro společný zážitek  
z ranního  posezení se snídaní.  Ta proběh-
ne i letos za sympatické  podpory  pekař-
ství Křižák,  smyslem však i nadále zůstává 
původní myšlenka přizvat i  neznámého  
snídaňového souseda.  Vložte do svého 
baťůžku o koláč víc a podělte se s dalšími 
příchozími. Ranní kávu a čaj pro vás na 
vrcholu zajistíme, abychom však elimino-
vali množství odpadu, prosíme o vlastní 
hrnečky. 

Víme, že  ne každý je tak zdatný, aby  
vyběhl kopec jako laň, proto někteří volí 
automobilovou dopomoc. Na základě 
poznatků z předešlých let se právě na moto-
rizované návštěvníky akce obracíme s pros-
bou, zkuste vyjet o něco dřív, abyste i při 
dostatečných odpočinkových přestávkách 
dokázali východ slunce zastihnout včas.  

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Cesta bývá uprostřed léta vyprahlá a pěší 
pak bohužel musí místo ranního čerstvého 
vzduchu dýchat půdní prach. 

Věříme, že vás potěší rozhlednové hudeb-

ní intro,  pozvání na společnou snídani 
s nadšením opět přijalo pánské  violoncel-
lové trio Osamělé Palačinky, v Židlochovi-
cích už  dobře známé.

Jednou z oblíbených letních akcí je vítání nového dne pod rozhlednou se společnou snídaní. Pravidelný termín se 
ustálil na první sobotu v srpnu, která v letošním roce připadá na sedmého srpna. V tento den vyjde slunce přesně 
v 5:34 hodin.

Když si opravdu hodně přivstanete, naskytne se vám krásný pohled / foto: D. Motlíček, 2020

Kdo tam dal ty židle?

Poslední červnový víkend se objevily na 
různých místech Židlochovic nádherné 
malované obrazy. Jsou umístěné na skříň-
kách s elektrickým rozvodem nebo na 
nevzhledných betonových krabicích, pro 
mě neznámého obsahu, které tak získaly 
zcela nový rozměr.

Procházkou po městě jsem těchto „umě-
leckých děl“ objevila hned několik a k mému 
obdivu všechny spojoval jeden společný 
motiv,  židle. 

Podařilo se mi vypátrat, že se jedná 
o soukromou iniciativu skupinky přátel, 
obyvatel našeho města nebo jeho příznivců, 
která má navazovat na dříve proběhlou akci 
Mě100židlí.

A tak se mi vybavilo období před třemi 
lety, kdy jsme s nadšením přetvářely staré 
židle do různých podob a tvarů. Právě něk-
teré z tenkrát zhotovených židlí teď dostaly 
svou druhou šanci a „repasované“ se znovu 
vydaly do světa.

Obdivuji tento skvělý nápad a unikátní 
kreativitu celé skupiny a  velice si vážím 
všech, kteří se snaží udělat něco pro své 

Lidmila Dal Masová
Židlochovice

město, aspoň maličko ho zkrášlit a věnují 
tomu svůj čas, nápad, i peníze (ano, i pení-
ze, protože vím, že malování něco stojí).

Obrazy jsou rozmístěny v různých čás-
tech města a doposud se mi jich podařilo 
najít osm.

Říkám si, že by bylo hezké tuto iniciati-
vu podpořit.  Samozřejmě předcházet musí 

zjištění, kam je možné obrazy umístit, jeli-
kož se jedná o veřejné prostory.

Kdo se přidá?

Pozn. red.:
Jeden z obrazů s motivem židle pod rozhled-

nou zmizel po pouhých třech dnech.  Může dělat 
radost tomu, kdo si ho odnesl?

Část galerie obrazů na městských elektrifi kátorech / foto: L. dal Masová
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Fotbalový klub slaví významné jubileum s hostem Petrem Švancarou
a hráčskými legendami klubu Zbrojovka Brno

V letošním roce slaví fotbalový klub FC 
Židlochovice významné jubileum – 100 let 
od založení klubu. Rádi bychom vás tou-
to cestou pozvali v sobotu 24. července do 
areálu fotbalového klubu Židlochovice, kde 
se bude konat každoroční turnaj Copa de 
Židle, jenž slaví letos X. ročník. 

Vyhlášení turnaje Copa de Židle proběh-
ne za přítomnosti starosty a místostarosty 
města, pro děti je připraven program Hasiči 
v akci, kdy se vaše děti mohou podívat do 
útrob zásahových vozů a přidružené tech-
niky. 

Vrcholem oslavy výročí klubu bude od 
18:00 hodin fotbalové utkání FC Židlo-
chovice (legendy) vs. FC Zbrojovka Brno 
(legendy) pod záštitou Petra Švancary a 

Martin Žák 
za výbor FC Židlochovice 100 LET FOTBALU

sobota 24. července
areál fotbalového klubu

Židlochovice

9:00 Copa de Židle

11:00 mini food festival

15:00 Hasiči v akci

18:00 fotbalové utkání
 FC Židlochovice (legendy)
 vs.
 FC Zbrojovka Brno (legendy)

20:00  letní noc
 s kapelou Alcoholic Melodic  
 a ohňostrojová show

jeho VIP hostů, se kterými bude možnost 
se vyfotit a získat autogram.

Po fotbalovém utkání se od 20:00 hodin 
uskuteční večerní letní noc s kapelou Alco-
holic Melodic a závěrečná ohňostrojová 
show. Jako součást celodenního programu 
připravujeme mini food festival.

Akce bude mít i charitativní rozměr, a 
to podporu spolku Tlapky na cestě, kdy 
výtěžek ze vstupného (jednotné vstupné 
180 Kč a děti do 15 let zdarma) podpoří 
dobrou věc.

Tlapky na cestě (www.tlapkynaceste.cz), 
spolek s pětiletou historií, pomáhá psům 
bez rozdílu plemene od nezodpovědných 
majitelů. Pomáhá týraným pejskům, pej-
skům bez domova i těm z množíren. Pomá-
há hledat nové domovy i těm, kterých se 
majitelé musí vzdát.

Na vaši návštěvu se těší vedení FC Žid-
lochovice.

inzerce

Jste manuálně zručný a máte

vzdělání v oblasti elektro?

Na dílnu právě hledáme

SERVISNÍHO TECHNIKA

NABÍZÍME:

25 DNÍ DOVOLENÉ/ SICK DAYS/ VOLNOU

PRACOVNÍ DOBU/PŘÍSPĚVKY NA SPORT/

POJIŠTĚNÍ I VOLNÝ ČAS/ TÝMOVÉ AKCE/

MODERNÍ NOVÉ PRACOVIŠTĚ - V ZIMĚ TEPLO

A V LÉTĚ KLIMATIZACE

 

+ NÁSTUPNÍ BONUS 10 000Kč



Výlet do Lešna: Vítězná povídka krajského kola soutěže Jižní Morava čte

Dnes se mi stala taková podivná věc. Je nezvykle teplý červenec 
a odjel jsem s rodiči na letní dovolenou do Lešna. Já bych byl radši 
u moře, ale není to tady tak hrozný, jak jsem předpokládal.

Ale abych nezdržoval... no... Když jsme se odpoledne procházeli 
městem, najednou se všechno kolem zastavilo, úplně všechno. Lidé, 
auta, ptáci i letadla na nebi. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. 
Dokonce i moji rodiče ztuhli na místě! Leknutím jsem vytrhl svou 
ruku z tátova sevření. Co se to tu stalo? Co se to vlastně děje? Po chvil-
ce jsem mezi těmi všemi zamrzlými turisty uviděl spěchat jednoho 
jediného pána. A navíc, něco na něm bylo fakt zvláštní, jako by byl 
z nějaké pohádky. Na sobě měl takový dlouhý černý hábit a dlouhými 
kroky pospíchal ulicí dolů. Rozběhl jsem se za ním, abych zjistil, co se 
to děje. Zavolal jsem na něho, ale jako by mě neslyšel. A když už jsem 
ho skoro dohonil, zmizel mi před očima. To není možné, opakoval 
jsem si stále dokola a přitom rychle prohledával místo u zdi domu, 
kde mi zmizel. Vůbec nic jsem tu neviděl, dveře, okna, ani žádný jiný 
otvor. Už už jsem se chtěl vrátit zpět k rodičům, když mě najednou 
upoutal jakýsi malý třpytivý kousek. Hmátl jsem po něm. Ovál mě 
studený poryv větru. Nic se nestalo. Vlastně stalo, najednou jsem zase 
slyšel. Slyšel jsem ptáčky, jak zpívají, každý svou originální píseň. Lidé 
si začali povídat, ale nějakou divnou řečí, které jsem jen trochu rozu-
měl. A vše se mi zdálo trochu klidnější, tišší… Otočil jsem se, rodiče 
jsem neviděl. Vypadalo to, jako bych najednou vyčníval já. Všichni 
lidé tu byli oblečeni do podobných hábitů, jako ten tajemný pán, kte-
rého jsem ještě před chvílí pronásledoval. Ten pán, uvědomil jsem si, 
že pokud chci rodiče ještě někdy vidět, musím ho najít. Určitě jenom 
on ví, jak se dostat zase zpátky k nim. Rychle jsem ho začal hledat. 
Nebylo to až tak moc těžké. Podle chůze jsem ho poznal skoro hned. 
Spěchal. Teď už mi nemůže utéct. Snažil jsem se co nejkratší cestou 
dostat k němu, ale utíkat jsem nemohl, abych na sebe moc neupo-
zornil. Měl jsem veliký strach, že mi nebude rozumět a že už se domů 
nikdy nevrátím.

Když jsem se dostal až k němu a upoutal jeho pozornost, udiveně 
si mě prohlížel. Chvíli mu trvalo, než pochopil, co se stalo. Řekl mi, 
že mám být potichu a skryl mě pod svůj dlouhý černý plášť. Šel jsem 
těsně před ním. Byl jsem udivený, ale všemu jsem rozuměl. Po chvíli 
jsme vešli do nějaké budovy. Podle zvuků, které se ke mně dostaly, 
jsem předpokládal, že jsme ve škole. „Teď dávej pozor,“ špitl na mě 
muž, „půjdeme po schodech.“ Odhrnul jsem kousek jeho pláště tak, 
abych mohl vidět na cestu. Šli jsme po širokém schodišti. V prvním 
patře jsme vešli do velké místnosti. Muž za námi okamžitě zamkl. Měl 
jsem velký strach, který ale rychle vystřídal údiv. Tolik knih! Byly úpl-
ně všude. Ve skříních, na skříních, na stole, pod stolem, na zemi, na 
oknech, úplně všude. Z mého udivení mě náhle vyrušil hlas muže. Stál 
naproti mě a díval se mi do očí. Nevěřícně, udiveně. „Musím teď odejít, 
ty ale na mě počkej zde, za chvíli se vrátím.“

Zachumlal jsem se v křesle naproti stolu a za chvíli vyčerpáním 
usnul. Když jsem se probudil, měl jsem u sebe nachystané oblečení 
podobné tomu, co jsem viděl odpoledne ve městě. Byl už večer, pán 
seděl u mohutného dřevěného stolu s hořící svíčkou a něco psal do 
velké, tlusté knihy. Byl tak zamyšlený, že si ani nevšiml, že jsem se pro-
budil. Přisunul jsem se k němu. Nadzvedl se a zamyšleně se zahleděl. 
Přemýšlel, hodně a dlouho. „Ty jsi mne viděl?“ To byla jediná věta, kte-
rá pronikla tichem. V rychlosti jsem mu popsal vše, co jsem si pama-
toval. Jak se vše zastavilo, jak jsem ho viděl a jak jsem se za ním dostal. 
Udiveně vše tiše poslouchal. Nahlas si pak neustále opakoval: „Už cho-
dím do budoucnosti tak dlouho, ale toto se mi ještě nikdy nestalo.“

„Musíme vymyslet, kde tě schovat, než tě dostaneme domů. Zatím se 
obleč.“ Odemkl mi malou komůrku, zapálil svíčku a nechal mě se pře-

vléknout. „Zůstaň tady, zajdu za Dorotkou a domluvíme se, co s tebou, 
tady zůstat nemůžeš.“ Už jsem nedokázal usnout, stýskalo se mi po 
mamince, tatínkovi, co teď asi dělají…

Svíčka už pomalu zhasínala, když se ve dveřích objevil pán. Opatrně 
jsme sešli schody a šli dlouhou ulicí. Po krátké chvíli pán tiše otevřel 
nenápadnou malou branku a vešli jsme do ztichlé zahrady. „Ničeho se 
neboj,“ řekl mi. „Ode dneška budeš spát u nás doma.“ Víc jsem se ale 
stále nedozvěděl.

Vešli jsme do domu, na stole hořela svíčka a u ní seděli čtyři ženy a 
jeden kluk, o trochu starší než já. Postupně jsem se dozvěděl, že ten 
neznámý muž se jmenuje Jan a jeho manželka Dorotka. Jedna z Jano-
vých dcer se jmenovala Dorota, po mamince, druhá Alžběta a třetí 
Zuzana. Jedinému synovi říkali Daniel. S tím jsem měl spát. Dostal 
jsem přikrývku a polštář. Poté se všichni rozešli i já s Danem jsme 
šli spát. Když Dan zjistil, že nespím a jemu že se také nechce, začali 
jsme si povídat. Vyprávěl jsem hlavně já, můj nový přítel mi stále dával 
samé otázky. Jednu jsem však položil i já. „Proč nesvítí žárovkami, ale 
svíčkami.“ To byl zatím největší rozdíl, kterého jsem si všimnul. Odpo-
vědi, které se mi dostalo, jsem nerozuměl. Co jsou to žárovky? Copak 
někdo neví, co to žárovka je? Svým zdlouhavým vysvětlováním jsem 
uspal nejen Dana, ale i sebe.

Ráno mě probudil hrozný hlad a také vůně čerstvého chleba. Když 
jsem přišel do kuchyně, byla tam jen manželka pana Jana. Usmála se 
na mě a podala mi kus chleba. Byl výborný. Než jsem se rozkoukal, 
přišel do kuchyně i Jan a začal se vyptávat, jak jsem se vyspal. Když se 
nasnídal i on, vzal mě do své pracovny, kde mi vysvětlil, že do našeho 
století si chodí pro rady, aby mohl psát své pokrokové knihy. Řekl mi, 
že do našeho světa se dá vejít každé pondělí v deset dopoledne. Takže 
budu muset týden počkat. „Vždy, když budou všechny děti ve škole, bych 
byl moc rád, kdybys mi pomohl s psaním knih. Odpoledne si pak s nimi 
můžeš hrát, budou tě mít rádi, neboj. Souhlasíš?“ Měl jsem na výběr? 
– ptal jsem se sám sebe. Souhlasil jsem pod podmínkou, že každé ráno 
budu dostávat ten dobrý chléb, co jsme měli dnes k snídani. Jan se 
na mě vlídně pousmál a kývl hlavou. „Teď běž, ať ti nevystydne oběd.“ 
Sedl jsem si ke stolu vedle Dana a za chvíli spolykal celý oběd. Pak 
jsem začal neodbytně prosit Dana, aby se mnou někam zašel. Dan mi 
ukázal své tajné místo v zahradě. Tam jsem mu musel znovu vyprávět 
o mém světě. Dopověděl jsem mu, co je žárovka, a začal si s ním hrát 
na schovávanou. Byl jsem moc unavený, a než se sešeřilo, usnul jsem 
v Danově pokojíku jako mimino.

Druhý den jsem Janovi říkal, jak se učíme ve škole. Že se učíme celý 
rok, a z něho pak máme dva měsíce prázdnin. Že teď jdu do čtvrté 
třídy, že se učíme s paní učitelkou. Nejvíce mě baví přírodopis a cho-
díme na vycházky. Paní učitelka nám ukazuje rostlinky, říká nám, jak 
se jmenují a k čemu jsou dobré. Nejhezčí mi přišla procházka k ryb-
níku u naší školy, kde jsme pozorovali žabky a kachny. Dokonce tam 
byl rybář a ten nám ukázal obrovskou rybu. Mně se hrozně líbila, tak 
od té doby chodím do rybářského kroužku, kde se ty ryby snažím 
rozpoznávat. Po obědě mě Dan vzal do města a to, co jsem viděl, mi 
vzdáleně připomínalo to, co jsem viděl s rodiči. Poté jsme šli na večeři. 
Po večeři si Dan všiml, že jsem dost zamyšlený, nechtěl jsem mu zprvu 
nic říkat, ale nakonec to ze mě dostal – stýskalo se mi po rodičích.

Další den ráno musel pan Jan jít do práce, a tak jsem zůstal v kuchy-
ni s paní Dorotou. Musela jít nakoupit. Byl jsem zvědavý, a tak jsem 
šel s ní. Bylo to úplně něco jiného, než náš obchoďák. Zdálo se mi, že 
je tu toho o hodně méně než u nás.

Knihovna Židlochovice pravidelně zapojuje své čtenáře do soutěže Jižní Morava čte, která  vznikla jako projekt Jiho-
moravského kraje na podporu čtenářství. V letošním ročníku s tématem „SVĚT V OBRAZECH“ se soutěžilo v kate-
goriích výtvarná, literární a audiovizuální tvorba. Účastnilo se na 500 soutěžících v šesti věkových  kategoriích, do 
krajského kola postoupilo 165 dětí. Mezi nimi s úspěchem i zástupci naší knihovny. Po práci Anny Feithové (2. místo 
v kat. literární, 2.–3. tř.)  vám dnes představujeme  povídku Michaely Oprchalové, vítězky v kat. literární, 6.–9. třída.

20 Volný čas MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

pokračování na další straně >>



No jasně, chyběly tu citrusy, pomeranče, citrony, mandarinky 
a banány, jak jsem na ně mohl zaponout? Budu se muset zeptat Jana. 
Z jeho reakce na slovo citrusy jsem usoudil, že mu to nic neříkalo, ale 
slíbil mi, že mu to zítra vše mohu povykládat ještě jednou.

Ráno jsem složitě popisoval citrusy, jak vypadají, chutnají, jakou 
mají barvu. Odpoledne jsme se s Danem šli vykoupat do rybníka. 
Voda byla chladnější, než jsem předpokládal, ale zábavy jsme si užili 
i za včerejšek. Oba dva jsme pak spali jako dudci. V sobotu se konal 
rodinný výlet. Šli jsme do lesa na houby. Já a Dan jsme po sobě házeli 
šišky, takže naše sbírání nestálo za nic, ale naštěstí se na nás nikdo 
nezlobil. Domů jsme šli doprovázení cvrččím zpíváním.

V neděli šli všichni do kostela. Já jsem zůstal doma, abych nevzbu-
dil pozornost. Už nám zbýval jeden den a já už se moc těšil na rodi-
če. Odpoledne jsem se díval na to, jak se rodina chystá na následující 

týden. Jan se připravoval na cestu časem. Podrobně promýšlel, jak vše 
udělat tak, abych se vrátil do mé doby. Usínám a těším se na shledání 
s rodiči. Ráno, snad naposledy, dostávám svůj příděl chleba a chutná 
mi více, než obvykle.

Asi se mi bude stýskat. Po Janovi, po Danovi. „Děkuji,“ řekl jsem 
všem, kteří se snažili můj pobyt v minulosti nějaký způsobem zpří-
jemnit. Odcházíme přesně na to místo, kde jsem byl před týdnem. 
Vidím ten samý třpytivý kousek, něčeho, co doteď nevím co to bylo. 
Dě - ku - ji! Volám na Jana. Asi mne už ale neslyšel.

Probouzím se v tátově náruči. Vyskočíma a křičím na všechny stra-
ny. „Povedlo se to! Povedlo se to!“ Objímám tátu, mámu a říkám jim, že 
jsem rád, že je zase po týdnu hrozně rád vidím. Máma se s úsměvem 
prvně podívá na tátu a pak na mě. „Pavlíčku, co blázníš, vždyť jsi jen 
na chvíli usnul!“

Michaela Oprchalová

>> pokračování z předchozí strany
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Výlet do Lešna: Vítězná povídka krajského kola soutěže Jižní Morava čte

Za ptactvem v Židlochovicích: Pěnice černohlavá – Sylvia  atricapilla

VZHLED
Jedna z větších pěnic. Pozná se podle 

čepičky na hlavě. Samec má čepičku čer-
nou, svrchu je popelavě šedý a zespodu oli-
vově šedý. Samice má čepičku rezavohně-
dou, svrchu je šedohnědá, zespodu světlejší. 
Mladí ptáci mají čepičku jako samice. Nohy 
a zobák mají šedé.                                          

VÝSKYT
V době hnízdění ji můžeme spatřit téměř  

v celé Evropě. Zimují   v oblastech Středo-
zemního moře a západních okrajů severní 
části afrického kontinentu. Odlétají během 
září a října do teplých krajin. V přírodě ji 
těžko najdeme, protože se schovává v pod-
rostu a ve větvích. Lidový název pěnice čer-
nohlavé je černohlávek. Přílet na naše území 
probíhá od března do dubna, odlétá v srpnu 
a září, případně i v říjnu, v listopadu.                                                                           

ZPŮSOB ŽIVOTA A POTRAVA 
Je lesním ptákem. Obývá spíše listna-

té a smíšené lesy, ale žije i v lesích jehlič-
natých. Obývá i zarostlé parky a zahrady. 
V hnízdním období se živí hlavně hmyzem, 
housenky, brouky, blanokřídlými  a jinými 
bezobratlými, pavouky a  měkkýši, na kon-
ci léta požírá také bobule a dužnaté plody. 
Potravu sbírá z listů a větví stromů.                                                                         

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí jednotlivě, teritoriálně  a mono-

gamně. Na hnízdišti se jako první objevuje 
samec, který zabírá teritorium a označuje ho 

Pavel Trávníček
Židlochovice

zpěvem. Staví několik jednoduchých hnízd, 
která představuje samici, a  ta si hnízdo buď 
vybere, nebo postaví nové. Hnízdí jednou 
od května do července. 

Hnízdo je dobře skryto v keřích, stro-
mech a popínavých rostlinách ve výšce do 
dvou metrů. Je stavěno z trávy a různých 
bylin, vystýlka je z jemné trávy, kořínků 
a žíní. Snůška čítá 4–5 bílých, nažloutlých 
nahnědlých nebo načervenalých hnědě 
skvrnitých vajec, na kterých sedí oba rodi-
če po dobu 11–12 dní. Krmí oba rodiče. 
Mláďata opouští hnízdo ve stáří 11–14 dní, 
s rodiči zůstanou ještě asi 2–3 týdny. Pohlav-
ní dospělosti dosahují v druhém roce. 

HLAS
Vábí  tvrdým mlaskavým „tek“. V čistém 

fl étnovém zpěvu dokáže napodobit hlasy 
jiných ptáků, slavíka, kosa, drozda, nebo 
červenku. Zpívá z vyvýšených míst i při 
prolézání hustou vegetací.     

                                           
VÝSKYT U NÁS

 V České republice hnízdí na celém úze-
mí od nížin až do subalpínského stupně. 
S nadmořskou výškou se počet snižuje. 
Stavy pěnic se mírně zvyšují, v letech 2001–
2003 byla početnost odhadnuta na 800 000–
1 600 000 párů.                                                   

Pěnice černohlavá – Sylvia  atricapilla: sameček / foto: P. Trávníček

Pěnice černohlavá – Sylvia  atricapilla: samička / foto: P. Trávníček
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Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství: Žně

Žňové období je pro jakékoliv svátky 
nevýhodné, protože je pilno. Sečení 
kosami obstarávali ženci vybavení srpy a 
„hrabicemi“, kteří  složí obilí na pokosy. Je 
to velice namáhavá práce, a je na ni vždy 
málo lidí. Hned za ženci nastupují ženy, 
aby svázaly posečené obilí povřísly do 
snopů, a děti pomáhají se snášením snopů a 
stavěním panáků (12 snopů), nebo mandelů 
(15 snopů). Ty se stavěly buď do řady, nebo 
do kruhu (podle zvyku hospodáře), aby bylo 
usnadněno nakládání úrody na vozy a její 
odvoz do stodoly. 

Ráno se vstává brzo. Je potřeba poklidit 
dobytek a honem ke statku od kterého se 
odchází v šest hodin na pole.

Je jasné, že při tom kvaltu se málokdo 
stihne nasnídat. A tam, kde jsou děti, to 
bývá ještě horší.  Po příchodu na pole začíná 
žatva a všichni se těší, až přijde hospodyně a 
donese „snídani“.  Bývá to většinou chléb a 
černá káva. Rychle  pojíst a znovu do práce. 
Když zvony na kostele ohlašují dvanáct 
hodin (poledne), přichází selka s děvečkou 
a nesou žencům oběd. Všichni se na něj těší.  
Je totiž zapotřebí trochu odpočinku, aby se 
načerpaly nové síly na odpolední    práci.  
Ta trvá až do klekání (18 hod), kdy se ženci 
vracejí domů. Večeři jim selka chystá s sebou, 
aby doma stihli poklidit dobytek a obstarat 
domácí práce. Bývalo zvykem, že večeře byla 
nachystána i pro děti, aby se mohly rychle 
najíst a jít spát. A tak se to opakuje každý 
den.

„Domů ludé z pola, už váš čas přichází, 
jitřní hvězdička za horu zachází, domů ludé 
z pola, komu dobrá vuola, a komu není 
k vuoli, ať nocuje v poli!“

Není divu, že se ráno nechce nikomu na 
pole. Nechce, ale musí. Jsou přece žně, a to 
musí každý zabrat, bez ohledu na únavu, 
čas a případnou nemoc. Dnes to holt ještě 
musíme vydržet, říká každé ráno hospodář.  
Odpočineme si, až bude úroda pod střechou. 
Během těch třech týdnů, co trvají žně, se 
každý opálí až do hněda. Viditelně pohubne,                                 
ale polevit nesmí. Vždyť stačí jedna bouřka a 
úroda je ohrožena. 

Honem, eště tu fůru z „Vojkovského“ 
volá hospodář, jehož pohled míří k nebi.  
Však „od Havlovy studny“ se to už žene, 
tak ať nezmokneme. Snopy se nakládají na 
žebřiňák obdivuhodným tempem. Ani koně 
neodpočívají, klusem se ženou s plným  
nákladem po hrbolatých cestách, jenom aby 
byla úroda doma. To žádá hrdost dobrého 
sedláka.

Krásné je takové žňové ráno. To už 
mezi třetí a čtvrtou se v dědině ozve první 
naklepávání kos a další následují. Po chvíli  
už zní dědinou symfonie žní.  Lidé po dědině 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

nechodí, ale tak nějak pobíhají poloklusem. 
Není dokonce ani čas na rozprávění  se 
sousedem. Ve žních musí postačit pozdrav, a 
i ten kolikráte na dálku.  A stejným tempem 
se mění i krajina. Tam, kde před  pár dny 
ještě byly pole rozevlátého obilí, vidíme již 
jen kopky mandelů schnoucí v letním slunci, 
abychom na sousedním poli, společně 
s babkami sbírajícími klásky, přecházeli jen 
po sklizeném strništi. 

Babička po žních vezme vnoučata na pole 
a sbírají klasy, které zůstaly ležet na zemi. 
Všechno se musí sklidit. Každého zrnéčka  
škoda, říkávala a dbala na to, aby děti poctivě 
sbíraly.  

Jinde dostaly děti za úkol vyhnat husy 
na pastvu a dbát, aby se neztratily.  Husy 
se procházely po strništi a sbíraly každé 
vypadené zrníčko. Mezi tím si sem tam 
uštíply trávu a chytily nějakého broučka.  
Domů se vracely nakrmené.  Ano, děti 
musely odvádět svůj díl práce, jako 
každý druhý v domě. Přece nebudou jíst 
zadarmo. A pasení hus nebo dobytka není 
těžká práce, jenom je k nesnesení nudná. 
Proto si ji děti zpříjemňovaly různými 
hrami, mezi nimi nechybělo ani zpívání:                                                                                 
„Haj haj, husy, do pšenice, haj haj, husy, do 
žita, lepší je ta malá holka, nežli je ta veliká.                                                                                  
Ta malá se sama točí a ta velká nemůže, ona 
čeká na chasníka, až jí chasník pomůže.“ 

Přes to, že je někdy ta domácí práca nudná, 
tak jim připadá, že škola by ještě chvíli mohla 
počkat, že mají přece strašně moc práce, a 
proto že se na ni zase ani tak moc netěší. Ale 
co se dá dělat.  

Obilí zmizelo ve stodolách a je připravené 
k mlácení. Než bude vymláceno, bude tady 
možná i konec listopadu. Mlátit pomocí  
cepů to chce umět a mít čas. 

A dobrý posluchač poznal podle 
rytmu, kolik že má ten či onen hospodář 
mlatců.  Když ze stodoly znělo: „plach-ta“,                     

museli si vystačit pouze dva mlatci. Rytmus 
„měch – plach-ta“, prozrazoval, že se mlátí ve 
trojici, když však bylo slyšet: „v pe-ci – buch-
ty“, byli už mlatci čtyři.                                         

Pro lepší náladu se koliktát k mlácení 
zpívalo nebo recitovalo, například: „Na-še 
ži-to, bu-de bi-to, je to tře-ba, bu-de  chle-
ba“. Jistě si již sami spočítáte počet lidí, kteří 
mlátili.  Máte pravdu, byli čtyři.                                                    

A šest si jich pobrukovalo: „Ku-dy  ce-sta  
k  bu-ku“, víc mlatců se na mlatevňu ani 
nevešlo. Když se držel rytmus,   šlo mlácení  
samo od sebe a člověk se ani tolik nenadřel, 
ale když ten rytmus nějak škobrcal, případně, 
když se v něm ozvalo plesknutí  pohlavku, 
bylo jasné, že se v mlácení zaučují děti. 
Ano, ani ony nebyly této práce zproštěny, 
naopak to byla jedna z jejich povinností, 
tak jako výroba povřísel a nebo příprava 
„sečkovice“ na krmení ze slámy a ze zeleného  
(nejčastěji chrást z řepy, kopřivy nebo tráva 
s jetelinou).  

Velká žňová dřina má také velkolepé 
zakončení – dožínky.

Když je odvezena poslední úroda obilí 
z polí a uskladněna ve stodole, nastoupí 
pacholci a děvečky (smluvní zaměstnanci 
pracující na statku), aby uklidili statek, 
poklidili dobytek a připravili všechno na 
oslavu.  Je potřeba vyhřebelcovat a ošetřit  
koně, aby reprezentovali nejen hospodáře, 
ale také kočího, který se o ně staral. 

Namazat a nazdobit žebřiňák, tentokráte 
však jen na symbolický náklad – posledních 
dvanáct snopů, které doprovázejí po 
dvou zástupcích ženci a děvečky (nesoucí 
dožínkový věnec a kytici, vedeni šafářem); 
ozdobit kosy, hrábě a další potřeby  ženců, a 
v neposlední řadě připravit čisté oblečení pro 
zúčastněné lidi. Děvečky upletly dožínkový 
věnec, který musel mít  zastoupeny všechny 

pokračování na straně 23 >>
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plodiny, které hospodář pěstoval (ječmen, 
oves, pšenici a žito), někdy i len a dále 
polní i luční květy z polí a luk hospodáře.  
Když bylo všechno připraveno, vypravil se 
slavnostní průvod z pole přes celou vesnici, 
aby všichni  obyvatelé věděli, že ten, který 
pantáta šťastně sklidil úrodu a slaví dožínky. 
Průvod organizoval a řídil zvolený mládenec  
s družicí.  Za koňským (nebo kravským) 
spřežením šli ostatní chlapci a dívky v letním 
pracovním oblečení, což byly široké  plátěné 
plkavice a nepřepásaná režná košula pro 
chlapce, odtud známý popěvek: muzika 
hrála drnčala, košula z gatí trčala. Děvčata 
byly oblékané v plátěné sukni po kolena a 
lněné halence s volnými rukávy ozdobené 
pentlemi v pastelových barvách.  Průvod 
provázela kapela podle majetku sedláka. 
Někde celá kapela, jinde dva až tři hudci.

 Mládenec vyvolal hospodáře před statek 
a oznámil mu, že jejich lidé všechno obilí 
požali, svezli a šťastně do stodoly        uložili. 
Tím byly všechny potřebné práce vykonány 
a žně tak ukončeny.  Úroda byla dobrá, Bůh 
jim hojně požehnal a svatý Petr  popřál 
dobrého počasí bez dešťů.  Potom společně 
s družičkou předal hospodáři věnec upletený 
ze všech druhů obilí a  polních a lučních 

květů. Družička navíc předala hospodyni 
kytici květů s poděkováním za starost a 
péči o nájemný lid, bez  kterého by se žně 
nedaly zvládnout, a za občerstvení, kterého 
se jim během celé doby dostávalo. Hospodář 
poděkoval všem přítomným za odvedenou 
práci a za nasazení, kterého bylo potřeba. 
Rovněž panímáma poděkovala chase za 
práci a pomoc a předala jim vrchovatý 
košík koláčů, který si účastníci mezi sebou 
rozdělili.

Následoval tanec a potom odchod ke 
slavnostní tabuli. Píseň se střídala s písní, 
některé rozpustilé jako: „Nařezal jsem sečky, 
čtyři ošatečky;  maminko, tatínku, byl jsem 
u děvečky. Když je sečka drobná, děvečka je 
hodná, miluje šuhájka od večera do dňa.“                  

Hospodyně se nesmí urazit, i když ji v písni 
vyzvou, aby přibrala na těle: „Gazděnko naša, 
proboha sprav se, ať tě nepomlouvá  ta najatá 
chasa.“                                                                                           

Koláče z košíku rychle mizí, jakož i další 
občerstvení připravené na stole. Ještě 
rychlej však mizí víno ze šotůrků (láhev 
oplétaná  slámou, ve které se nosí víno), 
a pálenka s glbaní (plucárků – keramický 
džbánek s úzkým hrdlem. V létě  se 
namočí, a pomalým odpařováním udržuje 
nápoj chladný).  Chasa si také si umí říci 
o občerstvení, když má pocit, že je ho málo: 

>> pokračování ze strany 22

Přes Malý Chlum do Žernovníku:
Židlochovičtí turisté se přiblížili k jubilejnímu 170. výletu

Pro náš poslední předprázdninový výlet, 
v pořadí  169., jsme zvolili kraj na sever od 
Brna. Vyrazili jsme z malé obce Krhov a 
zamířili na Malý Chlum.

Malý Chlum je výrazná svědecká hora 
v  Boskovické brázdě v okrese Blansko, 
přezdívaná též „Moravský Říp“. Je tvořena 
opukou, která se těží v lomu na východním 
svahu. Vrchol se nachází ve výšce 489 m n. 
m. V těsném sousedství se nalézající Velký 
Chlum je nižší.

Na vrcholové plošině se rozkládalo 
halštatské hradiště, s původní rozlohou 
1,5 ha. Lokalita je dnes zčásti zničena 
kamenolomem. Poprvé osídlili lidé Malý 
Chlum v pozdní době kamenné (eneolitu), 
nejspíše to byli nositelé jevišovické kultury. 
Významnější je pak osídlení lidu lužických 
popelnicových polí, který zde vybudoval 
hradisko – nejprve na přelomu doby bronzové 
a železné (9./8. stol. př. n. l.), opevněné podle 
stávajících poznatků náspem z kamene 
a hlíny, a znovu pak v závěru starší doby 
železné (doby halštatské, 6. stol. př. n. l.), kdy 
k hradisku patřila zřejmě neopevněná osada 
na úpatí vrchu s doklady řemeslné výroby. Na 

Ing. Petr Válek
Klub turistů Židlochovice

vrcholu stojí deset metrů vysoká rozhledna 
Malý Chlum, postavená v roce 2005. Stavba 
je celodřevěná, má dvě šestiboké vyhlídkové 
plošiny, vyšší z nich asi v 7 metrech.

Pak jsme zamířili příjemnou krajinou 
k sousednímu Velkému Chlumu, na jehož 
úbočí se nachází sousoší Husité od Stanislava 
Rolínka. Odtud naše kroky směřovaly do 
obce Bořitov. Název obce je odvozen od 
slovesa bořiti, protože se zde dříve nacházela 

Sousoší Husité / foto: P. Válek

bažinatá půda. Osídlení na území obce je 
velmi starobylé, neboť tudy procházela stará 
obchodní cesta – i proto zde byly objeveny 
četné archeologické nálezy. První historická 
zmínka o Bořitovu pochází z falza ze 
13. století, které obec datuje do roku 1173. 
V obci se nachází i nejstarší kostel na Moravě. 
Odtud jsme zamířili přes okraj Černé Hory 
do Žernovníku s jeho rozhlednou a populární 
zahrádkou, kde jsme náš výlet zakončili.

„A jak nám gazdo náš, nedáš aldamáš, z gatí 
tě vysvlečem, v hospodě je propijem!“                                                                           

Hospodář potom rád a s úsměvem vytáhne 
další pití.

Tak jako každý sedlák, tak slaví dožínky 
i celá vesnice. Jen s tím rozdílem, že 
dožínkový věnec předává jeden z hospodářů 
starostovi obce, a ten za obec děkuje všem, a 
zve je na dožínkovou zábavu.

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

Ilustrace: Karel Svolinský
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TRUHLÁŘ
z Moravy

www.truhlarzmoravy.cz

 !"#$$%&' ()*+,-'./
z vašeho kraje

0123456&7&5894:;0&$<&=/ (

><) <"$/&?;@ABC4&7&DBE04

info@truhlarzmoravy.cz
728 012 550

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 5,8−9,2 l/100 km 151−209 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na model Sportage s motorem 1.6 CRDi GPF 136 k/100 kW 
a zahrnuje Akční slevu 100 000 Kč, Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč a Výbavu v hodnotě 40 000 Kč. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1,6 GDI GPF s programem Kia s 0% navýšením; 
pořizovací cena 519 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 363 986 Kč, akontace 30 % (155 994 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 8,93 % p.a.; měsíční (1.−36.) splátka úvěru 10 110 Kč, měsíční splátka pojištění 
HAV 945 Kč, POV 335 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 640 Kč; délka úvěru 36 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 413 680 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny 
UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. Podmínky pro firmy 
a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 30. 6. 2021.

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

Stavební spoření do každé rodiny…

 Novinka: od 1. 7. 2021 máme stavebko
 bez vstupního poplatku pro všechny!

Dále Vám pomůžeme s:
úvěry a hypotékami
refi nancováním
pojistěním života, domu, či auta
penzijním spořením
a dalšími produkty ČSOB (účty, spotřebitelské úvěry,...)

Na setkání se těší

Hana Gottfriedová       
+420 605 810 876       
 
Kancelář: 
Komenského 458
667 01 Židlochovice
 

www.csobstavebni.cz

•
•
•
•
•

Šárka Hrabovská
+420 777 804 683
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Pohled na budovu na náměstí po odchodu Státní banky v červnu 1960 / foto: archiv T. Dratvy

 V současnosti zde sídlí Česká spořitelna (říjen 2019) / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Daniel Keys: Růže pro Algernon

Příběh o vztahu společnosti k mentálně zaostalým lidem a 
o odpovědnosti vědců za své experimenty. Pro některé čtenáře 
to může být velmi čtivé sci-fi , pro jiné hluboká psychologická 
sonda do lidské duše.

Nové knihy

pokračování na straně 27 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
FALVEY – Sestry z Titaniku, 
ROBERTS – Úkryt, RILEY 
– Sestra Slunce, WOOD 
– Doktorka Samantha

Společenské romány
SLIMANI – Země těch 
druhých, MACALLISTER 
– Žena číslo 99, NIKOLAI 
– Čokoládovna

Humoristické romány
LEIGH – Babičky na tahu, 
ČERNAJOVÁ – Sejdeme se 
v pět

Historické romány
SCOTT – Fotograf ztrace-
ných, AUCI – Sicilští lvi, 
SMITH – Kobaltové nebe, 
VAŇKOVÁ – Čas voní 
dálkou, BAUER – Bratrstvo 
růžového kříže

Romány českých
a slovenských autorů
JONEŠOVÁ – Hodinky, 
FORMANOVÁ – Nalakuj na 
růžovo, OBERMANNOVÁ 
– Babička, JANEČKOVÁ 
– Francouzský manžel

Detektivní romány
a thrillery
DEAN – Dívka A, PATTER-
SON – Jasný cíl, WEAVER 
– Ztracené střípky, OMER 
– V temnotě, MARSONS 
– Dětské duše

Životopisy a autobiogra-
fi cké příběhy
ČERMÁKOVÁ – Libuše Šaf-
ránková, KOSÍKOVÁ – Břehy 
nejsou na dohled, PAUL 
– Jackie a Maria, PREISSO-
VÁ – Jak jsem nebyla na 
Lvech a jiné příhody

Fantasy romány a horory
KING – Dračí oči, KING 
– Když teče krev
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Kulturní a sportovní akce v červenci a srpnu 2021

připravujeme na září:
3. 9. | POJÍZDNÝ BIOGRAF: HOŘÍ,  MÁ PANENKO
místo: stodola Komunitního centra
pořádá: město Židlochovice
 
4. 9., 13:00 | 110 LET ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ
místo: náměstí Míru
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice

13.–15. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY 
místo: náměstí Míru

18. 9. | SLAVNOSTI BURČÁKU
místo: areál Robertovy vily
pořádá: město Židlochovice

26. 9., 15:00 | SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
ČESKY FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
místo: kostel Povýšení svatého Kříže
pořádá: město Židlochovice,
 Římskokatolická farnost
vstupné: 150 Kč, senioři 110 Kč
předprodej: na Informačním centru od 19. 7.

Na co dále se můžete těšit v září:
David Motlíček ve spolupráci s Orlem Židlochovice připravuje 
výstavu fotografi í pořízených během čtyřměsíčního pobytu na 
norských Lofotech.

červenec

10. 7. | MERUŇKOVÝ JARMARK S PROGRAMEM
Hosté – Markéta Hrubešová a Jan Rimpler. 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, Komunitní centrum
pořádá:  město Židlochovice

10. 7., 9:00 | AKÁTOVÉ OKRUHY KRAJINOU VÝHONU
Trasy ve třech délkách 8–15 km.
start a cíl: Informační centrum, Masarykova 100
registrace: 9:00–12:00, bez poplatku
pořádá: město Židlochovice
  
22. 7., 19:30 | PROCHÁZKA TURNOVÝM HÁJEM
Eva Turnová & Tomáš Hradil: Literárně hudební večer
místo: nádvoří Komunitního centra,
 za nepříznivého počasí ve stodole
pořádá: město Židlochovice
vstupné: 150 Kč
předprodej: na Informačním centru od 14. 7.

24. 7., 21:15 | POJÍZDNÝ BIOGRAF
Princezna zakletá v čase – fantasy pohádka pro celou rodinu.
místo: zahrada Robertovy vily,
 za nepříznivého počasí ve stodole Komunitního   
 centra
pořádá: město Židlochovice
vstupné: 70 Kč, děti do 12 let zdarma

24. 7., 9:00 | 100 LET FOTBALU V ŽIDLOCHOVICÍCH
místo: fotbalový stadion
pořádá: Fotbalový klub Židlochovice

  
srpen
  
7. 8., 6:00 | SNÍDANĚ POD ROZHLEDNOU
A OSAMĚLÉ PLAČINKY
místo: rozhledna
pořádá: město Židlochovice

12. 8. | POJÍZDNÝ BIOGRAF A HUDEBNÍ INTRO
místo: areál Robertovy vily, v případě nepříznivého počasí
 v Komunitním cetru – stodola
pořádá: město Židlochovice 

22. 8., 19:00 | LACO DÉCZI
místo: Komunitní centrum – stodola, nádvoří
pořádá: město Židlochovice
vstupné: 330 Kč
předprodej: na Informačním centru od 14. 7.

22. 8. | BĚHY NA VÝHON 
Pro výkonnostní i rekreační běžce. 
info: www.behynavyhon.cz 

28. 8. | DIVADLO FYSIOART
Dopolední představení pro děti a večerní pro dospělé.
info: www.zidlochovice.cz

pozvánka
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Cizojazyčné romány
COLLINS – The Cup in the 
Forest, STRANGE – Girls 
Meets Boy, CHAUCER – The 
Canterbury tales

Audioknihy
FRANCES – Přítelkyně, 
SALTE – Šlehačková oblaka, 
CHRISTIE – Vražda na faře

Naučná literatura
ZÁRYBNICKÁ – Alpami 
na kole, KONDO – Radost 
z práce, VOORS – Skvělá 
samota, HLADKÁ – Sestry

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
QUIS – Bagřík Toník, KECIR-
LEPETIT – Dinosauři, VRA-
BEC – Zvířátka na dvoře

Pohádkové příběhy
GREZLOVÁ – Štěňátko 
a Terezka, POSPÍŠILO-
VÁ – Strašidelný dům, 
FANTOVÁ – Příběhy skřítka 
Kapradínka, OLDLAND 
– Hurá na řeku

Detektivní
a dobrodružné příběhy
BŘEZINOVÁ – Netvor třese 
zemí, VÁLKOVÁ – Korea, 
FABER – Mango a Bam-
bang 2: Tapír v tom plave!

Fantasy a sci-fi  romány
COLFER – Příběh čaroděj-
nictví, BARDUGO – Griša 
1: Světlo a stíny, Griša 2: 
Bouře a vzdor, BACON 
– Poslední člověk

Naučná literatura
FELIX – Ptáci mořských 
pobřeží, KIPLING – The 
Jungle Book, PRATT – Co 
všechno holky umí, PAGLI-
ARI – Země 

rubriku připravuje

Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Víta Funka: Jazyky světa
Nejpoužívanější písmo světa (i u nás)
Název jazykové rodiny, kam patří maďarština
Věda zkoumající zvukovou stránku řeči
Jazyková rodina, kam patří např. italština, španělština, francouzština
Typ hlásek (a, e, i, o, u)
Úřední jazyk v Mexiku
Nejrozšířenější jazyk (dle počtu mluvčích)
Jazyk evropských Židů 
Jazyk vzdělanců
Ruská abeceda

TAJENKA: Název japonské fi rmy 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: Kawasaki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

autor kresby: Barbora Musilová, 16 let

inzerce

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 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.

<

<

<

<
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Renata Nováková, renata.novakova@zidlochovice.cz. Jazyková úprava: Světlana Zapadlová .Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1750 ks.  Na zveřejnění příspěv-
ků nevzniká právní nárok. Mediální komise si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Uzávěrka je k 15. v měsíci. Výtisk je neprodejný a je 
bezplatně doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 7. 7. 2021,  Židlochovice. Foto na titulce: archiv JSDH. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.

Neděle v Předzámeckém parku / foto: R. Nováková

Židlochovičtí turisté na 169. výletě / foto: P. Válek

Nabídka farmářských trhů je vždy bohatá / foto: R. Nováková 

Spokojení návštěvníci farmářského trhu / foto: R. Nováková

Noční pochod na rozhlednu, letos v komorní atmosféře / foto: M. Moudrá

Předzámecký busking s Osamělými palačinkami / foto: M. Moudrá

Pojízdný biograf u Robertovy vily / foto: R. Nováková 

Závod Polem nepolem / foto: M. Moudrá
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