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V minulém čísle Zpravodaje jste zarea-
goval na dotaz občanů ke znovuotevření 
Penny. Vaše odpověď spustila na sociál-
ních sítích diskuzi, včetně ostré kritiky 
na adresu města, potažmo stavebního 
úřadu, ve smyslu pozdržování potřeb-
ných dokumentů. Co byste k tomu řekl?

Abych byl upřímný, toto nařčení mnou 
hodně hnulo. Stojím si za tvrzením, že 
město se v této záležitosti chová korektně. 
Zástupci Penny se s mým prohlášením zto-
tožňují, od kritického komentáře se jedno-

Jan Vitula: Život se přesouvá k Penny. Náměstí si ale naši pozornost zaslouží.

značně distancují a naopak konstatují, že 
město se vůči celé akci chová vstřícně. Byl 
bych rád, kdyby to takto bylo vnímáno.

Na sociálních sítích mimo jiné také 
zaznělo, že preferuji řetězec Lidl na úkor 
Penny nebo jiných potravinových subjektů.  
Ne, nemám žádné preference. Jde pouze 
o chybnou domněnku vytvořenou častými 
dotazy veřejnosti na Lidl, na které v médi-
ích odpovídám. To patrně vyvolává dojem, 
že Lidl je v centru mých zájmů.

Stále se hovoří o špatné vzájemné 
komunikaci mezi městem a Penny. Jde 
o dlouhodobý stav?

Penny s námi nikdy potřebu komuniko-

Milena Moudrá
redaktorka

vat nemělo, nebyl k tomu vlastně až dosud 
ani žádný důvod. Je třeba si uvědomit, že 
majitelem objektu je fi rma Outulný, která 
pronajímá prostory řetězci Penny, komu-
nikace tedy logicky probíhá na této úrov-
ni. Teprve v momentě, kdy Penny chysta-
lo přestavbu, se nutně muselo obrátit na 
město. Komunikace nyní probíhá dobře, 
avšak v rámci běžného správního procesu, 
což není o předávání informací o ukonče-
ní rekonstrukce. Mohu ale říci, že zástupci 
Penny na nedávné schůzce potvrdili termín 
otevření v druhé polovině února, pakliže se 
neobjeví žádné komplikace.

Vostatky, výstava v Malé galerii

Vostatky: V maskách nebo 
bez masek, jen tak pro radost

Ing. Aleš Špidla: Nesvěřujte 
internetu své životy
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Neprůchodná komunikační bariéra je 
naopak s majitelem objektu fi rmou Outul-
ný, což oddaluje řešení problémů,  aktu-
álně například odstranění reklam nových 
prodejen, umístěných nevkusně na fasádě 
budovy.

Umístění poutačů jde na vrub majitele 
objektu?

Nájemní fi rmy podepsaly smlouvu, jejíž 
součástí, alespoň jak to já chápu, jsou i pro-
pagace. Objekt však spadá do ochranného 
pásma zámku a nelze jen tak něco na fasádu 
navrtat bez souladu s legislativou. Aktuál-
ně s fi rmou Outulný řešíme kompletní pře-
řešení prostoru včetně odstranění reklam-
ních panelů a světelných poutačů. Přesněji, 
toto je v kompetenci památkářů, město 
jen dává stanovisko ve smyslu nesouhla-
su.  Snahou správy města je vytvořit hezký 
veřejný prostor, protože si myslím, že to má 
v konečném důsledku i velký dopad na lidi 
a jejich přístup k veřejnému prostranství. 
Myslím, že tato část města, do které jsme 
v posledních letech hodně nainvestovali, si 
zaslouží,  aby vypadala esteticky.

Podobná situace s reklamními panely 
je i po obou stranách spodní části žid-
lochovického náměstí. Barevné poutače 
na historické budově Národního domu a 
na druhé straně reklamní pozůstatky po 
obchodní činnosti. Je v plánu i zde nějaká 
regulace?

V současnosti jednáme s majitelem celé-
ho objektu Národního domu o možnos-
tech rekonstrukce fasády. Pokud se nám 

podaří najít dohodu, vyřeší se s tím i ved-
lejší objekt, který dnes používá přehršel 
barevných reklam. Na druhou stranu je ale 
potřeba říct, že zmíněné poutače zakrývají 
skutečný, velmi špatný stav fasády.

A je reálná šance, že se podaří opravit 
fasádu jedné z nejrozsáhlejších budov na 
náměstí?

Já myslím, že snad ano. S panem majite-
lem na toto téma jednáme, ovšem je nutné 
říct, že to není vůbec jednoduché, protože 
budova je památkově chráněný objekt, což 
celou věc činí mnohem náročnější.

Pohybujeme se v řádu nižších jednotek 
milionů korun, výhled s dobrým koncem 
zde však je. 

Náměstí, hlavně jeho spodní část, je 
důležitým společenským centrem při 
konání hodů, trhů apod. Z mého pohledu 
jde o nevzhledné a chaotické místo, které 
vůbec nepřispívá k probuzení života zde. 
Je nějaký výhled na změnu?

Na jedné z posledních setkání rady města 
započala na popud radního Ing. Petra Svo-
body právě na toto téma rozprava. Hovořili 
jsme obecně o náměstí a o tom, co s ním do 
budoucna, protože s odchodem spořitelny 
zde výrazně poklesne oblast služeb a lidé 
budou mít o důvod míň, proč sem dojít. 
Tendence je bohužel taková, že život se pře-
souvá blíž k oblasti kolem Penny, náměstí 
si ale určitě naši pozornost zaslouží. Proto 
jsme se domluvili na sestavení skupiny lidí, 
která by se původním posláním centra Žid-
lochovic měla intenzivně zabývat.

Pozitivum snad přinese i plánovaný kru-
hový objezd na hlavní křižovatce, který by 
se na základě jednání krajské správy údrž-

by silnic měl projektovat už letos. K samot-
né realizaci by patrně mohlo dojít  příští 
rok. Kruhový objezd by významně pomohl 
k přeřešení spodní části náměstí.

Pozornost si rovněž zaslouží stav něk-
terých chodníků a silnic. Plánuje město 
v letošním roce investice v této oblasti?

Máme podanou žádost o dotaci na opra-
vu několika úseků komunikace na Masary-
kově a Komenského ulici.  V květnu bude 
znám výsledek, který jasně stanoví rozsah 
rekonstrukcí. Připravujeme se i na realizaci 
nových chodníků a rekonstrukce stávají-
cích nevyhovujících úseků na Masarykově 
a Palackého. Bez ohledu na to, zda dotace 
dostaneme, či nikoliv, máme letos na opra-
vy vyčleněny tři miliony korun.

Do budoucna oprašujeme i projekt opra-
vy trojúhelníku na křižovatce při výjezdu 
ze Židlochovic ulicí Masarykovou na běžné 
dopravní téčko a počítáme i s dokončením 
rekonstrukce zbývající části komunikace 
Masarykovy ulice.

Na hraně bezpečnosti je stav silnice za 
výjezdem ze Židlochovic na Žabčice. 

Jde o krajskou silnici a momentálně se 
jedná o přednostní zařazení této části do 
plánu oprav, protože souhlasím, silnice  
je v havarijním stavu. S opravou se počí-
tá dlouhodobě, ale muselo se počkat do 
ukončení rekonstrukce dálnice, protože 
přes zmíněnou trasu projížděla nákladní 
auta plně naložená stavebním materiálem. 
Oprava dálnice je hotová a já doufám, že 
v horizontu dvou až tří  let dojde k vyřešení 
situace.

>> pokračování ze strany 1

Daň z nemovitostí: NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zve-
řejňuje telefonní čísla, na kterých vám nabí-
zí informace a pomoc s vyplněním daňo-
vých přiznání k dani z nemovitých věcí tak, 
abyste nemuseli podstupovat rizika spojená 
s dopravou a osobní přítomností na fi nanč-
ním úřadě a jeho územních pracovištích 
(dále „ÚP“). 

Vyřizující územní pracoviště je určeno 
především podle místa pobytu poplatníka. 
Pokud se místo pobytu nenachází v Jiho-
moravském kraji a nevíte, které územní 
pracoviště je ve vašem případě vyřizující, 
volejte FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. 
Svobody 4, 602 00 Brno, tel. 542 192 142, 
542 192 143.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Úřad práce: Adresa: Telefon:

ÚP Brno I Příkop 25
604 23 Brno

dislokované pra-
coviště Územního 
pracoviště Brno IV

545 561 435

ÚP Brno II Cejl 113
659 61 Brno

545 120 383,
545 120 397

ÚP Brno III Šumavská 35
663 49 Brno

541 511 279,
541 511 351

ÚP Brno IV Rybníček 2
602 00 Brno

541 557 318,
541 557 316

ÚP Brno-venkov Příkop 8
604 24 Brno

545 125 155,
545 125 156

Pracovníci správy daní se vám budou ve věci daně z nemovitých věcí
na uvedených tel. číslech věnovat každý pracovní den

do 7. února 2022, vždy minimálně v době:
po, st 8:00–16:30  |  út, čt 8:00–14:30  |  pá 8:00–13:30



3Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Rosenbaumův pás: Pás zeleně mezi silnicí a chodníkem (vlevo), kde je nově vysázeno stromořadí jeřábů a stromových šeříků / foto: M. Dratva

V únoru budou pokračovat práce na obnově porostů Rosenbaumova pásu

Na podzim loňského roku byla zahájena 
obnova Rosenbaumova pásu na sídlišti.Na 
části stromů byly provedeny bezpečnostní 
a zdravotní řezy, několik stromů bylo dle 
plánu i pokáceno. Z těchto pokácených 
stromů byly tři stříbrné smrky využity 
jako vánoční stromy v blízkosti Komunit-
ního a Informačního centra. 

Ing. Martin Dratva
odbor investic a majetku

Podél hlavního chodníku vedoucího 
v blízkosti panelových bytových domů síd-
liště bylo nově vysázeno stromořadí z jeřábů 
a stromových šeříků, celkem jde o 22 vzrost-
lých sazenic alejových stromů.

V únoru se připravujeme na dokončení 
kácení stromů z důvodu špatného zdra-
votního stavu,  proběhnou další zdravotní 
a bezpečnostní řezy stromů a  zmlazení vět-
šiny keřových porostů. Dále na jaře budou 
probíhat práce na vybudování mlatových 
a kamenných cest, osazení nových prvků 

Úřad práce ČR a jeho pomoc při fi nanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na 
jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení.

K ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA BYDLENÍ, 
VČETNĚ ENERGIÍ MŮŽETE VYUŽÍT 
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Příspěvek na bydlení je primární pomoc 
státu domácnostem s náklady na bydlení a 
cílí jak na rodiny, tak na jednotlivce. Nárok 
na příspěvek na bydlení má vlastník bytu 
nebo domu (pro období roku 2022 vlastník 
stavby pro individuální či rodinnou rekre-
aci), příp. osoba, která užívá byt na zákla-
dě služebnosti (dříve věcného břemene), 
nebo nájemce bytu (podnájemce), jestliže 
30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nesta-
čí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň 
těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny 
je nižší než příslušné normativní náklady 
stanovené zákonem. V souvislosti s růstem 
cen energií je pro rok 2022 navrženo mimo-
řádné zvýšení příspěvku na bydlení tak, aby 
pomohl s úhradou zvýšených nákladů na 

Bc. Ondřej Plhal, DiS. 
kontaktní pracoviště Židlochovice

energie. Spočítat si, zda by vám mohl vznik-
nout nárok na tuto fi nanční pomoc a v jaké 
výši můžete pomocí orientační kalkulačky 
na www.energetickyprispevek.cz.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřa-
du práce ČR, dle místa vašeho skutečného 
pobytu, a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. 
příjmy vaší rodiny (společně posuzova-
ných osob) a uhrazené náklady na bydlení 
(jejich průměr za minulé kalendářní čtvrt-
letí; náklady obsahují celkové náklady na 
bydlení včetně energií), a je třeba splnit tři 
podmínky:

bydlíte v bytě na základě nájemní smlou-
vy, podnájemní smlouvy, služebnosti 
(věcného břemene) nebo jste vlastní-
kem bytu nebo domu (pro období roku 
2022 vlastník stavby pro individuální či 
rodinnou rekreaci – v případě úspěšného 
dokončení legislativního procesu v prů-
běhu ledna 2022), popř. jste členem byto-
vého družstva;
30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) – tj., že 
se váš příjem vynásobí 0,3 (v Praze 0,35) 

<

<

– vám nestačí na úhradu nákladů na byd-
lení;
30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) je 
nižších než tzv. normativní náklady na 
bydlení. 

Jak postupovat pro získání příspěvku 
na bydlení:

Vyplňte orientační kalkulačku.
Chcete-li žádat o příspěvek na bydlení, 
vyplňte formulář a odešlete ho online.
Potřebujete pomoc? Obraťte se na pří-
slušné Kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo 
volejte na linku pomoci 950 180 070.

Upozornění: Kalkulačka je zjednodušená 
a orientační, nezakládá nárok na výplatu 
dávky ani její výši.

Více informací na:
www.energetickyprispevek.cz

Zdroj:
www.energetickyprispevek.cz, www.uradprace.cz

<

<

<

<

mobiliáře a na závěr proběhne samozřejmě 
výsadba nových stromů a keřů. Hlavním 
cílem akce je plně obnovit především izolač-
ní funkci dřevinných porostů Rosenbaumo-
va pásu.

Projekt je z 60 % podpořen dotací 
z Operačního programu Životní prostředí, 

zbytek je hrazen z rozpočtu města.
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 19. ledna 2022
výběr z usnesení
ZM bere na vědomí:

územní studii Chytré líchy zpracovanou 
projekční fi rmou Pelčák a partner archi-
tekti, Dominikánské náměstí 2, Brno.

ZM rozhodlo:
zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 23, 

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

jehož součástí je budova č. p. 347, za mini-
mální kupní cenu ve výši 16.248.000,– Kč. 
Realizace prodeje bude provedena for-
mou veřejné internetové aukce. 
zveřejnit záměr prodeje nebytové jednot-
ky č. 393/25 v domě č. p. 393, za mini-
mální kupní cenu ve výši 1.600.000,– Kč. 
Realizace prodeje bude provedena for-
mou veřejné internetové aukce. 
zveřejnit záměr prodeje nebytové jednot-
ky č. 393/24 v domě č. p. 393, za mini-
mální kupní cenu ve výši 2.400.000,– Kč. 

<

<

Realizace prodeje bude provedena for-
mou veřejné internetové aukce.

RM 21. ledna 2022
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo na realizaci zakáz-
ky „Komenského 38 – Přestavba archi-
vu na bytovou jednotku 2+kk“ s fi rmou 
Lukáš Adámek, nám. Míru 155, Židlo-
chovice.

<

Městská policie: Přehled vybraných událostí za uplynulý měsíc

V měsíci lednu se vzhledem k chladnému počasí 
strážníci MP Židlochovice zaměřili několikrát na oso-
by bez domova, z toho jednou ve spolupráci s Poli-
cií České republiky. U nalezených osob bylo zjišťo-
váno, zda nejsou v celostátním pátrání, ale také jim 
byly poskytovány informace, na koho a kde se obrátit 
v jejich životní situaci. Dále proběhla preventistická 
akce na ZŠ Tyršova, kde byly děti seznámeny s pra-
cí strážníků, BESIP a funkcí IZS. Závěrem si mohly 
vyzkoušet výstroj a výzbroj a služební vozidlo hlídek 
městské policie. V měsíci lednu taktéž strážníci MP 
Židlochovice činili opatření v součinnosti s myslivec-
kou stráží ve věci opakovaného žhářství na majetku 
myslivců ve snaze dopadnout pachatele. Koncem 
měsíce se strážníci zúčastnili kurzu profesní obrany 
pod vedením vicemistra světa v Muay ] ai, s cílem 
udržovat strážníky a strážnice v co nejlepší fyzic-
ké kondici, ať jsou vám vždy schopni stoprocentně 
pomoci.

NÁLEZ DĚLOSTŘELECKÉHO GRANÁTU
V měsíci prosinci byl v Židlochovicích v okolí ulice 

Meruňková nalezen dělostřelecký granát. Vzhledem 
k jeho stavu bylo rozhodnuto o jeho deaktivaci odpa-
lem na místě Pyrotechnicku službou Policie České 
republiky. Podobné oznámení přijali strážníci MP 
Židlochovice i před třemi lety, kdy paní při vycházce 
s pejskem nahlásila podivný předmět na povrchu pole 
mezi Židlochovicemi a Hrušovanami u Brna. I zde se 
potvrdilo, že se jedná o dělostřelecký granát.

Tyto neradostné pozůstatky druhé světové války 
s námi budou ještě mnoho let a již na povrchu nevy-
padají tak, jako když opustily továrny. Jejich smrtící 
střepinový perimetr však zůstává poměrně zachovalý, 
a to od několika desítek až po několik set metrů pod-
le ráže munice. Proto při sebemenším podezření na 
podobný nález volejte linku 158 nebo 112.

str. Bc. Petr Fajks
zástupce vedoucího MP Židlochovice

MĚSTSKÁ POLICIE ŽIDLOCHOVICE

Pohotovostní mobil: 604 290 319 (nepřetržitý provoz)

E-mail: mp@zidlochovice.cz
Facebook: Městská police Židlochovice
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Lávka přes Svratku vykazuje velmi špatný stav / foto: M. Moudrá

pokračování na straně 7 >>

Město připravuje realizaci rekonstrukce chodníků.
Projekt počítá i s opravou lávky přes řeku Svratku.

LÁVKA
Lávka přes řeku Svratku je hojně využí-

vaná cyklisty i pěšími. Nájezdy však mají 
nevhodný podélný sklon, špatný je i povrch. 
Plánovaná rekonstrukce proto bude reali-
zována včetně navazujících pěších komuni-
kací (nájezdů). 

CHODNÍKY – REKONSTRUKCE
Některé chodníky ve městě jsou v součas-

né době ve velmi špatném technickém sta-
vu. Zejména na ulici Masarykova, Komen-
ského a Palackého. Chodníky v těchto 
ulicích mají poničené povrchy, objevují se 
zde nerovnosti, vypoukliny a další známky 
nevhodnosti povrchu. Některé úseky nejsou 
přístupné osobám se sníženou schopností 
pohybu a orientace, nebo jsou přístupny 
jen s velkými obtížemi.

Ve zmíněných ulicích se vedení města 
Židlochovice připravuje na rekonstruk-
ci. Konkrétně na ulici Palackého se jedná 
o rekonstrukci chodníku od objektu č. p. 
292 (křížení s ul. Ulička) po objekt č. p. 301, 
v délce cca 95 metrů. Na ulici Masarykova 
bude rekonstrukce rozdělena na dva samo-
statné úseky, úsek I – od objektu č. p. 100 
(radnice) po objekt č. p. 110 (ulice Palac-
kého); úsek II – od objektu č. p. 734 (prak-

Ing. Hana Halounová
oddělení projektového řízení a dotací

tický lékař, alergologie) po objekt č. p. 915 
(ulice Husova), celková délka bude činit cca 
470 metrů. Na ulici Komenského se rekon-
strukce bude týkat úseku od objektu č. p. 79 
po objekt č. p. 81, v délce cca 88 metrů.

CHODNÍKY – DOSTAVBA
Na ulici Nádražní komunikace pro pěší 

chybí úplně, zejména v úseku podél silni-
ce II/416 na ulici Nádražní směr na Žab-
čice, konkrétně od přechodu pro chodce 
v křížení ulic Nádražní a Zámecká směrem 
k objektu č. p. 750 (MěÚ Židlochovice). 
V tomto úseku jsou chodci nuceni chodit 
přes parkoviště u budovy úřadu.

Samotné realizaci oprav a dostavby před-
chází nutná administrativa, která podléhá 

činnosti práce Oddělení projektového říze-
ní a dotací města Židlochovice.

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
Z tohoto důvodu byly v březnu loňského 

roku (2021) podány žádosti o dotaci z pro-
gramu Integrovaný regionální operační pro-
gram s názvem „MAS Podbrněnsko, spolek 
– IROP – Udržitelná a bezpečná doprava II“ 
na projekty:

Rekonstrukce lávky pro cyklisty přes řeku 
Svratku v Židlochovicích,
Rekonstrukce komunikací pro pěší ve 
městě Židlochovice – II. etapa.

VYBĚROVÁ ŘIZENÍ
Obě žádosti byly vyhodnoceny a doporu-

čeny k fi nancování. Nyní se připravují výbě-
rová řízení na dodavatele stavebních prací. 
Zahájení prací se předpokládá v 2. polovině 
roku 2022. Na projekt „Rekonstrukce lávky 
pro cyklisty přes řeku Svratku v Židlochovi-
cích“ byla přiznána dotace ve výše 2 850 000 
Kč. U projektu „Rekonstrukce komunikací 
pro pěší ve městě Židlochovice – II. etapa“ 
byla přiznána dotace ve výši 533 363,35 Kč.

<

<

Ve městě jsou místa, která nejsou v úplně nejlepším technickém stavu. Jedná se zejména o lávku přes řeku Svrat-
ku, která se nachází na mezinárodní dálkové cyklotrase „Brno–Vídeň“. Nájezdy nesplňují podmínky bezbariéro-
vého užívání, obdobně jsou na tom i některé chodníky, někde chodníky zase chybí úplně. Vedení města se touto 
problematikou zabývá a připravuje projekty na zlepšení stavu.

Ulice Komenského, na opravu čeká úsek chodníku v délce 88 m / foto: M. Moudrá

„Rekonstruovat se bude

celkem 653 metrů chodníků.“

„Pro zkvalitnění infrastruk-

tury pro pěší a cyklisty se 

vedení města rozhodlo reali-

zovat rekonstrukce chodníků 

a lávky a výstavbu nového 

chodníku u úřadu.“
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Změna jízdního řádu autobusové linky 505:
Od 1. února se doustanou cestující do Brna s přestupem v Modřicích nebo Rajhradě

Od 1. února dochází ke změně ve vedení 
trasy autobusové linky 505. Autobusová lin-
ka 505 již nebude vedena ve špičkách pracov-
ních dní do Brna, k ústřednímu hřbitovu, ale 
v těchto dobách bude vedena do Modřic, ke 
smyčce tramvají, kde bude umožněn přestup 
na tramvaj linky 2, která je v úseku Modři-
ce–Brno, Ústřední hřbitov vedena prakticky 
po trase shodné s trasou autobusu linky 505.

Výjimkou bude pouze jediný spoj linky 
505 v pracovních dnech v čase kolem 5:30 
hodin, který bude veden až k zastávce Brno, 
Ořechovská a bude zajišťovat spojení na 
6. hodinu ranní do průmyslové oblasti kolem 
ul. Vídeňské v Brně. Tento spoj je veden až 

Michal Kocourek
KORDIS JMK

na Ořechovskou proto, že po 5. hodině ranní 
má tramvaj linky 2 desetiminutový interval 
mezi spoji a nevychází tak ideálně přípoj 
mezi tramvají linky 2 a autobusem linky 505 
v Modřicích. V dalších časech již v produk-
tivním směru jízdy ve špičkách pracovních 
dní jezdí tramvaj linky 2 v poměrně četném 
intervalu cca 5 minut.

Cestující, kteří využívají autobusů lin-
ky 505 v úseku mezi Modřicemi a Brnem, 
Ústředním hřbitovem, tak budou mít spojení 
zajištěno prakticky stejné jako doposud, jen 
budou muset v Modřicích absolvovat jeden 
přestup navíc na tramvaj. I přesto, že přestup 
navíc je určitým diskomfortem při cestování, 
tak v současné době neustále vzrůstajících 
nákladů na provoz veřejné dopravy a nižších 
příjmů tržeb z jízdného od cestujících není 
možné vést trasu linky 505 po Brně v soubě-

hu s tramvají a vlakem.
Ke zkrácení trasy linky 505 mělo dojít již 

dříve v souvislosti se zprovozněním přímé-
ho železničního spojení Brno–Židlochovi-
ce. Nakonec k němu nedošlo kvůli většímu 
množství železničních výluk, zejména však 
vzhledem k budování výhybny v Rajhradě, 
což mělo vliv na stabilitu a včasnost dodržo-
vání jízdního řádu vlaků na trati Brno–Vra-
novice–Břeclav. Dále také nebylo jednoduše 
možné linku 505 v Modřicích ukončit, pro-
tože stávající dopravce zde nasazoval pře-
vážně dlouhé 15minutové autobusy, které se 
v Modřicích ve smyčce neotočí. Od 1. února 
2022 však bude přepravu na lince 505 zajišťo-
vat nově vysoutěžený dopravce ČSAD Kyjov 
Bus s klasickými typy autobusů, proto dochá-
zí ke změně jízdního řádu linky 505 ve smys-
lu výše uvedeném právě od 1. února 2022.

Reakce společnosti GALEN Plus, a. s., na článek ve Zpravodaji 1/2022

V rámci příspěvku Jan Vitula: Ať nám 
v novém roce neschází trpělivost a vzájemné 
porozumění zaznělo znovu z úrovně města 
Židlochovice tvrzení o poliklinice na nám. 
Míru, již provozuje naše společnost, a která 
nepovažujeme za pravdivá, resp. vyzníva-
jí velmi zavádějícím způsobem, který nám 
nasazuje „psí hlavu“. Budova polikliniky 
je v soukromých rukou od roku 1997 a až 
doposud město Židlochovice nikdy nepro-
jevilo žádnou relevantní snahu řešit její stav 
či rekonstrukce, nikdy nám neposkytlo ani 
nenabídlo žádný příspěvek ani dotaci – vše 
jsme řešili jen vlastními fi nancemi a silami. 
Snažíme se celý objekt – a to s fi nančními 

PharmDr. Irena Zabcik
GALEN Plus, a. s.

prostředky, které máme k dispozici z nájem-
ného, bohužel nemáme celý rozpočet města 
– udržovat a postupně vylepšovat. Například 
budova ve dvoře je kompletně zrekonstru-
ovaná. Máme za to, že lékařům nabízíme 
nízké nájmy, z čehož jednoznačně profi tují 
pacienti, kteří tak mají všechny zdravotnické 
služby pod jednou střechou – v případě, že 
by kupř. na nové poliklinice nebyl rentgen, 
pak všichni pacienti budou od vzdáleného 
letního kina putovat zpět k nám na zhoto-
vení snímku a pak zase ke svému doktorovi. 
Hovoří-li se o nespokojených lékařích, pak 
ze všech těch, kteří u nás sídlí, máme za to, že 
se jedná pouze o jednoho „podněcujícího“ 
lékaře (který bez našeho souhlasu i vědomí 
chtěl provádět stavební úpravy na budově) 
a jeho pár přátel, ale všichni ti u nás – přes 
všechnu tu „neúnosnou“ nespokojenost 

– dlouhodobě zůstávají a nikam neodchází. 
Nároky právních předpisů na zdravotnic-
ká zařízení a jejich podobu jsou poměrně 
přísné, takže není adekvátní „strašit“ tím, 
že „lékaři odejdou do okolních obcí za lepší-
mi podmínkami“. Poliklinika na nám. Míru 
nechce sloužit jako „beranidlo“ pro protla-
čení nové výstavby (ostatně unese ji město 
fi nančně?) a nechceme být zatahováni do 
takového boje tím, že budeme jakkoli očer-
ňováni. Naší jedinou snahou je nadále a ještě 
dlouho nabízet pacientům možnost kvalitní 
a komplexní lékařské péče na jednom místě 
s tím, že budeme objekt postupně rekonstru-
ovat (byli bychom rádi, pokud by nám měs-
to podalo pomocnou ruku). S případnou 
výstavbou vzdálené budovy se určitý kom-
fort pro pacienty zhorší a náměstí Míru o to 
více vylidní. 

Nesouhlas se změnou jízdního řádu: adresováno KORDIS JMK
Se změnou dojezdů autobusů linky 505 nesouhlasí město Židlochovice a další dotčené obce. Dne 24. ledna byl na adresu 
provozovatele autobusové dopravy linky 505 zaslán nesouhlasný dopis s tímto zněním:

Dotčená města Židlochovice a Rajhrad a obce Vojkovice a Holasice nesouhlasí se změnou jízdního řádu linky 505 od 1. 2. 2022, a to 
konkrétně se zkrácením trasy do a z Modřic. 
Linka 505 obsluhuje jižní předměstí Brna, kde je celá řada pracovních příležitostí, v současnosti zajímavých především krátkou 
dojezdovou vzdáleností z našich obcí. Ukončení linky v Modřicích vede k diskomfortu při cestování a zcela jistě povede ke zvýšení 
individuální dopravy na úkor dopravy veřejné.
Považujeme za neseriózní, že změna jízdního řádu má proběhnout mimo standardní termíny a současně v době, kdy probíhá proces 
uzavírání dodatku č. 3 na navýšení příspěvku na integrovanou dopravu schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
Žádáme, aby zkrácení autobusové linky 505 jen do Modřic bylo nejprve řádně vyhodnoceno, a konkrétní výsledky byly projednány 
s výše uvedenými obcemi, a to za účasti náměstka pro dopravu Jihomoravského kraje Ing. Jiřího Crhy.  

Podepsáni: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice, Mgr. František Ondráček, starosta města Rajhrad,
 Mgr. Lenka Ungrová, starostka obce Holasice, Karel Klein, starosta obce Vojkovice



Komunitní centrum:
Židlochovice se uchází o certifi kát Audit Family Friendly Community

O CO JDE?
Hlavní smysl projektu je nabíledni – jde 

o to, aby v Židlochovicích bylo ještě lepší 
pro-rodinné klima, než je tomu nyní, aby 
se tu žilo dobře rodinám ve všech fázích 
věku a vývoje. 

Slovo audit vychází z latinského „audire“: 
slyšet, naslouchat, konzultace. A právě tak 
jej vidí i projekt Family Friendly Commu-
nity (FFC). Nejde tedy o „audit“ ve smyslu 
účetním nebo kontrolním, jak toto slovo 
běžně vnímáme. Podstatou projektu FFC je 
zapojení veřejnosti do tvorby pro-rodinné 
politiky. Jde o společné hledání co nejpes-
třejší palety nápadů, jak si v našem městě 
zpříjemnit život. Jde přitom pouze o město 
Židlochovice, nikoli spádové obce. A ne-
jde pouze o sociální politiku, ale o všechny 
oblasti života v našem městě.

Tomáš Klášterecký, DiS.
Komunitní centrum

JAK TO BUDE PROBÍHAT?
V současné době začíná sběr nejrůz-

nějších nápadů na „zlepšováky“ ve městě. 
V březnu a květnu zasedne pracovní sku-
pina složená z občanů města napříč věko-
vými, zájmovými a sociálními skupinami 
obyvatel, která se bude sběrem nápadů 
zabývat. V dubnu se rovněž uskuteční 
dotazníkové šetření pro širokou veřejnost. 
Podrobnosti naleznete v březnovém Zpra-
vodaji, ale dobré nápady můžete s rodinou 
a přáteli vymýšlet již dnes. Výstupy z těchto 
dotazníků i závěry pracovní skupiny pak 
budou v červnu předloženy židlochovické-
mu zastupitelstvu. To rozhodne o tom, které 
z nápadů je možné v nebližších třech letech 
zrealizovat, a k tomuto plnění se v rámci 
Auditu FFC zaváže.

CO TÍM ŽIDLOCHOVICE ZÍSKAJÍ?
Věříme, že zapojením občanů takto širo-

kým způsobem nám pomůže zjistit, po 
čem je v židlochovických rodinách skuteč-

ně poptávka. Zároveň jde o příležitost pro 
všechny občany přijít s nápady, jak ze své-
ho pohledu zlepšit život ve městě. Může jít 
o naprostou drobnost, jako třeba doplnění 
inventáře dětského hřiště, poptávku různé-
ho typu akcí ve městě, nebo klidně o řeše-
ní vyloženě koncepčních a dlouhodobých 
problémů na úrovni školství, dopravy apod. 
Díky závazku realizovat vybrané nápady 
vzešlé z projektu bude městu propůjčen sta-
tus „Audit Family Friendly Community“. 
Pokud se tyto aktivity během následujících 
tří let podaří zrealizovat, bude městu tento 
status přidělen trvale. To kromě samotné 
„dobré značky“ znamená také přidanou 
hodnotu ve větší kredibilitě města při jed-
nání se stávajícími i potencionálními part-
nery a donátory.

Projekt je na svém začátku. Se svými 
nápady i dotazy se již nyní můžete obracet 
na koordinátora projektu Tomáše Klášte-
reckého:

tomas.klasterecky@zidlochovice.cz.
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Komunitní centrum:
Přednáška na téma soužití v neúplné/nové rodině

Rozpad rodiny představuje vždy velmi 
náročné životní období. Ať už k takovému 
rozpadu dojde z jakýchkoli důvodů, musí 
se všichni zúčastnění vyrovnávat s velkým 
množstvím změn a úkolů v dlouhodobém 
i krátkodobém horizontu. 

Tomáš Klášterecký, DiS.
Komunitní centrum

Jaká jsou úskalí soužití v neúplné/nové 
rodině a jak je zvládat? S čím se musí 
potýkat rodiče, děti a další blízcí? A jak to 
všechno zvládnout co nejlépe? Přednášku 
na toto téma povedou Ing. Pavlína Hejdu-
ková (Skleněnka, z. s.), která se dlouhodo-
bě věnuje práci s pěstounskými rodinami, a 
MUDr. Taťjana Horká, lékařka s dlouhole-
tou praxí v oboru dětské a dorostové psychi-
atrie a rodinné psychoterapie, konzultantka 
a poradkyně organizace Skleněnka, z. s. 

>> pokračování ze strany 5

PROJEKTY
Dále byly v prosinci loňského roku 

podány žádosti o dotaci z programu Inte-
grovaný regionální operační program 
s názvem „MAS Podbrněnsko, spolek 
– IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III“ 
na projekty:

Rekonstrukce komunikací pro pěší ve 
městě Židlochovice – II. etapa (Palacké-
ho a Masarykova II. část)

<

Rekonstrukce komunikací pro pěší ve 
městě Židlochovice – II. etapa (Komen-
ského a Masarykova I. část)
V současné době probíhá hodnocení 

podaných žádostí, které by mělo být ukon-
čeno v letním období tohoto roku, samotná 
realizace by poté měla proběhnout prav-
děpodobně v 1. polovině roku 2023. Výše 
dotace činí 95 % z uznatelných výdajů.

<

Výše zmíněné projekty jsou
spolufi nancovány Evropskou unií 

– Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného

regionálního operačního programu.

Město připravuje realizaci rekonstrukce chodníků. Projekt počítá i s opravou 
lávky přes řeku Svratku
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Představujeme nové výukové předměty na základní škole: Robotika

Proč právě robotika?
Mgr. Janča: Myslíme si, že je v dnešní 

době velmi potřeba, ale není to jen čis-
tě robotika, ale celkově automatizace jako 
taková. Na to samozřejmě navazuje uplat-
nění se v profesním životě, vznik nových 
moderních oborů. Navíc jižní Morava je 
regionem s velkým uplatněním v těchto 
oborech, regionem s intenzivním rozvojem 
v oblasti informačních technologií.

Kdo přišel s tímto směrem výuky?
Mgr. Janča: Nápad přišel z mé strany. Prv-

ní vlaštovky v podobě elektrotechniky byly 
ve výuce fyziky. Zkušenosti jsme čerpali 
převážně ze zahraničí, poprvé jsem něco 
obdobného viděl ve Velké Británii zhruba 
před šesti lety. S 3D tiskem jsme pak začali 
cca před 4–5 lety, kdy jsme byli na úvod-
ních školeních na gymnáziu v Poličce.

Když se rozhlédneme po učebně, je zde 
velké množství právě 3D tiskáren a dal-
ších zařízení. Jak je získáváte? Není to asi 
levná záležitost.

Mgr. Janča: Využíváme velké množství 
dotačních titulů a soutěží, děláme pro 
MŠMT spoustu pilotáží, např. dostaneme 
novou učebnici, kterou s předstihem testu-
jeme, a případné potřebné pomůcky souvi-
sející s touto pilotáží pak zůstávají v trvalé 
zápůjčce na naší škole jako bonus za tuto 
práci. 

Jak vymýšlíte témata do výuky?
Mgr. Maněk: Převážně se inspirujeme 

na internetu, zejména v zahraničí. Když 
nalezneme novou technologii, tak se snaží-
me namyslet možná témata vhodná do 
výuky. U menších dětí na prvním stupni se 
snažíme ukázat, jak stroje fungují v reálu, 
a využíváme pro to kreativní robotickou 
stavebnici. Např. si postavíme závoru a 
děti musí naprogramovat, aby se otevřela, 
když přijede auto, a zavřela po jeho projetí. 
Postupně pak děti přecházejí na složitější 
navazující stavebnice a v posledních roč-
nících už by měly zvládnout složitější pro-
jekty v celé šíři (naplánování, sestrojení, 
naprogramování).

Co žáky nejvíc baví?
Mgr. Maněk: Pro starší žáky nabízíme 

možnost vytisknout si na 3D tiskárně věc, 

redakce Zpravodaje

Žáci nižšího stupně při práci s robotickou stavebnicí / foto: J. Janča

kterou si sami vymyslí, namodelují. A o to 
mají velký zájem.

Mají s něčím problémy?
Mgr. Maněk: Mají občas problém praco-

vat s chybou. Očekávají, že my jim řekneme 
„to je špatně, to oprav“. Ale to my nechce-
me, naopak se je snažíme jen navést, aby 
si sami udělali analýzu nastaveného řešení 
a chybu našli a opravili. Někdy jim chybí 
samostatnost a kreativita, kterou od nich 
vyžadujeme. Stále ještě očekávají, že jim 
všechno nastavíme, dáme návody, podle 
kterých budou postupovat.

Mgr. Janča: Občas vidím u žáků, které to 
velmi baví, velký individualismus. Ale to 
je běžné, že špičkoví IT odborníci pracu-
jí samostatně a skupinová práce je pro ně 
zátěží.

Jak jsou na tom žáci s manuální zruč-
ností? 

Mrg. Maněk: Myslím si, že nemají pro-
blém se zručností. Někdy však u žáků vidím 
menší preciznost v práci, stačí jim, že úkol 
rychle splní.

Mgr. Janča: Nemají také představu, jak 
strašně je těžká a časově náročná mecha-
nická stránka věci. Nedávno jsme měli 
projekt na sestrojení meteorologické sta-

nice, žáci vše naprogramovali, vše jim na 
stole fungovalo, ale měli obrovský problém 
všechny komponenty fyzicky seskládat do 
nachystané stanice, a to jim ve výsledku 
trvalo nejdéle, ta mechanická stránka celé-
ho projektu. 

Máte nějaké cíle na následující období?
Mgr. Janča: Co se týče výuky, tak bychom 

chtěli, aby se tento typ výuky stal součás-
tí běžné výuky a nebylo to vyhrazeno jen 
pro volitelné předměty, aby se to dostalo ke 
všem žákům. Momentálně jsme tak upro-
střed, postupně to přenášíme v menším 
měřítku do základní výuky informatiky na 
2. stupni. K tomu nám pomohla i vyšší dota-
ce hodin na výuku informatiky od 6. třídy. 
Letos jsme začali přesouvat tento typ výuky 
i na 1. stupeň, začali jsme pracovat podle 
nového RVP u žáků 4. a 5. tříd, pro nižší 
třídy pak připravujeme různé projektové 
dny. Chystáme i výuku pro předškolní děti, 
očekáváme nové pomůcky právě pro tuto 
věkovou kategorii. Co se týče materiálního 
vybavení, tak bychom si přáli mít průmys-
lovou laserovou řezačku a gravírovačku, ale 
její cena je bohužel velmi vysoká, cca 600 
tisíc Kč. Zatím za touto technologií jezdí-
me do Brna do FabLabu v rámci různých 
projektů. A možná navýšit počet některého 
stávajícího vybavení, zejména robotických 
stavebnic, s kterými žáci pracují. Důvodem 
jsou dlouhodobé projekty, které nám tyto 
pomůcky tak říkajíc zablokují na 2–3 měsí-
ce pro další třídy. 

Před pár lety se na základní škole objevila robotika jako zájmový kroužek. Předmět, ve kterém žáci propojují zna-
losti a dovednosti z informatiky a programování s dalšími obory, je dnes již plnohodnotnou součástí výuky infor-
matiky. Cílem vyučujících je, aby byla trvalou součástí výuky i u nejmladších žáků a předškoláků. Co vše robotika 
obnáší, nám představí následující rozhovor s Mgr. Jakubem Jančou a Mgr. Luborem Maňkem, kteří výuku společně 
s dalšími kolegy na základní škole zajišťují.

„Mají občas problém

pracovat s chybou.“
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T. G. Masaryk s židlochovickými sokoly u parku v roce 1929 / foto: archiv Sokola

Rok 2022: Rok sokolských výročí

ZALOŽENÍ SOKOLA
V neděli 16. února roku 1862 se konala 

v Malypetrově ústavu v Panské ulici v Praze 
ustavující schůze, na níž byl založen Sokol 
pražský. Tato nenápadná událost dala základ 
jednomu z prvních českých vlastenec-
kých spolků na území tehdejší Habsburské 
monarchie. Starostou byl zvolen Jindřich 
Fűgner a náčelníkem Miroslav Tyrš, kteří 
jsou tak považováni za zakladatele Sokola. 
Hned od počátku se mezi sokoly vžilo Fűg-
nerem navržené tykání a oslovování „bratře“. 
Básník Josef Barák, jeden ze zakládajících 
členů Sokola, ho doplnil sokolským pozdra-
vem „Nazdar“.

SOKOLOVÉ – LEGIONÁŘI
Sokol v průběhu následujících desetiletí 

výrazně zvyšoval počet svých členů a samo-
statných jednot. Jako jedna z prvních orga-
nizací přijal do svých řad i ženy, které zpo-
čátku tvořily samostatné odbory, avšak záhy 
se plně zapojily do činnosti a řízení Sokola. 
Sokolové kladli důraz na rovnováhu rozvoje 
těla i ducha, především před světovou válkou 
však byl zřetelný důraz na vojenskou přípra-
vu. Již v roce 1914 tvořili členové Sokola ve 
Francii významnou část roty Nazdar, která se 
později stala součástí francouzské cizinecké 
legie. Sokolové v průběhu války vstupovali 
do legií i na dalších frontách. Významně se 
tak podíleli na vzniku samostatného Česko-
slovenska. Tento fakt často připomínal i pre-
zident Masaryk, sám člen Sokola.

Eva Kadlecová
T. J. Sokol Židlochovice

SOKOL ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Skutečně masovou organizací se Sokol stal 

za první republiky, kdy se počet členů pohy-
boval kolem jednoho milionu. Organizace 
se podílela na formování nejen sportovního, 
ale také kulturního, společenského a politic-
kého pojetí českého národa. Již od začátku 
nacistické okupace se sokolové postavili do 
čela odbojového hnutí. Tohoto faktu si byli 
vědomi i nacisté. Během tzv. Akce Sokol 
zatkli a převezli do koncentračních táborů 
přes osm tisíc sokolských činovníků. Veške-
rý majetek byl zabaven a Sokol byl zakázán. 
Sokolský odboj byl tímto krokem samozřej-
mě ochromen. Zbytek členů ale poskytlo 
důležitou podporu zahraničnímu odboji při 
atentátu na Heydricha.

SOKOL PO VÁLCE
I přes citelné ztráty čelních představitelů se 

podařilo Sokol po válce obnovit. Samostatná 
činnost však netrvala dlouho. Po komunis-
tickém převratu v únoru roku 1948 byl Sokol 
násilně včleněn do socialistické tělovýchovy 
a fakticky tak zanikl. Obnoven byl až po 
sametové revoluci na začátku roku 1990.

V letošním roce zahajuje židlochovický 
Sokol již 126. rok své existence. Přes veške-
ré komplikace způsobené covidem je jed-
nota ve skvělé kondici. Přejme jí především 
mnoho skvělých cvičitelů, na jejichž práci je 
sokolská myšlenka postavená.

Sokolové v průběhu letošního roku oslaví celou řadu významných výročí. V září si připomenou narození obou 
zakladatelů. Od narození Miroslava Tyrše uplyne 190 let, od narození Jindřicha Fűgnera 200 let. Tím nejvýznam-
nějším datem je však zcela určitě 160. výročí vzniku Sokola.

oznámení



10 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Zkuste se začíst ušima

Víte, že si mohou čtenáři židlochovic-
ké knihovny vypůjčit kromě klasických 
knih i některou z knih zvukových? Tzv. 
audioknihy jsou nahrávkami mluveného 
slova, které vycházejí z tištěných knih. 
U nás jsou k dispozici na audio CD a na 
CD MP3. Že je vám tato forma čtení cizí? 
Překonejte svoje zažité stereotypy a při-
pojte se ke vzrůstajícímu počtu fanoušků 
právě tohoto způsobu konzumace kniž-
ních titulů, je z čeho vybírat!

Ideální čas se do toho pustit je právě teh-
dy, když musíte kvůli nemoci polehávat 
v posteli, nebo se věnujete nudnému grunto-
vání, případně nezáživnému řízení vozidla. 
Předčítání takových hereckých velikánů, 
jako byli Voska, Cupák, Brzobohatý, Brod-
ský, Šafránková, nebo současnými inter-
prety, např. Dykem, Lábusem, Geislerovou, 
Pazderkovou, to vás přímo nakopne, nebo 

Iva Zichová
Městská knihovna

Zájem o audioknihy narůstá. Staňte se i vy fanouškem poslechového čtení / foto: I. Zichová

naopak ukonejší. Záleží na tom, jaký žánr 
si z našeho fondu téměř čtyř set audioknih 
vyberete.

Pravidla půjčování audioknih v naší 
knihovně jsou stejná jako u knih, tzn. na 
jeden měsíc s možností prodloužení výpůjč-
ky zdarma v rámci platného registračního 
poplatku. Malou nevýhodou u těchto nosi-

čů je snad jen to, že je lze kvůli autorskému 
zákonu půjčovat domů až po devíti měsících 
od data jejich vydání.

A teď už jen zbývá popřát našim čtená-
řům nerušený poslech a možná i doufat, že 
se skrze mluvené slovo otevře cesta do světa 
literatury i někomu z vás, pro které je klasic-
ká četba knih nezajímavá.

Masopustní průvod projde městem koncem února. Přidat se může každý.

Jak nám jako malým vždycky říkala 
babička, „poslední den v roce bojují starý a 
nový rok nahoře na kopcu, a ten mladý, nový 
vyhraje“. A je to tu, máme nový rok. Tři krá-
lové už město obešli, aby požehnali našim 
domům, a 6. ledna začal masopust. Je to 
část roku mezi svátkem Tří králů a Popeleč-
ní středou. V historii to bylo období hodo-
vání a veselí mezi dvěma postními dobami. 
Pořádaly se taneční zábavy, zabijačky a také 
svatby. Vrcholem býval poslední čtvrtek 

KANAVA z. s.

tohoto období, zvaný Tučný čtvrtek, spo-
jený se zabijačkou a hostinou. Poslední tři 
dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úte-
rý byly nazývány jako ostatky (u nás vostat-
ky), končiny, fašank či přímo masopust. 
V těchto dnech se konaly různé rituální 
úkony, průvody masek, scénické výstupy a 
úterý končilo taneční zábavou. 

V dnešní době je masopust spíše obdobím 
plesů a tanečních zábav. V Židlochovicích 
nám tradičně masopust připomínají Sokol-
ské šibřinky. Bohužel ale doba nepřeje spo-
lečenským akcím v uzavřených prostorách, 
a tak jsme se nadchli pro myšlenku maso-
pustního průvodu městem. Rádi uvítáme 
všechny, kteří se k nám budou chtít přidat. 

Přijďte v maskách nebo bez masek, jen 
tak pro radost v sobotu 26. února k Infor-
mačnímu centru, odkud budeme v 9 hodin 
vyrážet průvodem po městě.

A pokud se nepřidáte, aspoň vykoukně-
te z okna nebo za námi přijďte, až budeme 
procházet kolem vašeho domu, předáme 
vám trochu dobré nálady.

Masopust – význam masek na karnevalu:
Medvěd s medvědářem: zlobivého med-
věda doprovází medvědář. Když medvěda 
neuhlídá, začne lascivně obtěžovat ženy, 
které mají povinnost si s ním zatančit.
Klibna: maska, která představuje kobylu 
či koně (šimla). Masku tvořili dva muži, 
jeden dělal hlavu a přední nohy, druhý 
hřbet a zadní nohy.

<

<

Masoupust neboli Vostatky
Spolek Kanava pro vás

připravil výstavu, která je přístupná
v Malé galerii RTIC,

do 1. března.

Masopust: Masopust neboli bakchant 
býval pánem ochmelků. Jeho kostým je 
ušitý z barevných kousků látky a na hlavě 
má červenou čepici. V ruce džbán s alko-
holem. Jeho osud bývá zpečetěn v závěru 
průvodu, kdy ho osazenstvo utopí v řece.
Bába s nůší: v masce báby se představují 
většinou muži. Člověk na zádech nese nůši 
s hadrovou loutkou dítěte nebo dědka.
Laufři: představují vojáky, kteří před třice-
tiletou válkou hlídali hranice s tureckou říší 
a varovali před případným nebezpečím.
Žid: postava s cylindrem a s dlouhými 
vousy představuje vtíravého obchodníka. 
Žid měl většinou oblečený dlouhý kabát, 
někdy s vycpaným hrbem a na obličejové 
masce nesměl chybět dlouhý červený nos 
pro šňupání tabáku.
Turek: maska svobodných mládenců – 
imituje vojáky turecké armády, která byla 
postrachem v 16. století. V průvodu by 
měli být čtyři – dva modří a dva červení.
Šašek: čím barevnější, tím lepší. Měl 
špičatou čepici a v ruce bič, který sloužil 
k odhánění lidí bez masek.

<

<

<

<

<

<
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Tříkrálová sbírka 2022: Po roční odmlce vyrazili malí králové zase na koledu

Tříkrálová sbírka v našem městě letos 
proběhla v sobotu 8. ledna. Vloni se sbír-
ka formou koledování neuskutečnila, byly 
pouze rozmístěny pokladničky po městě a 
v budovách ZŠ. Letos tedy po roční odmlce 
vyrazilo do ulic koledovat celkem 47 koled-
níků a 16 doprovodů. Po loňské zkušenos-
ti jsme ještě přidali pevné pokladničky do 
zeleniny k panu Jokverovi a do potravin 
na Sídlišti Družba. Zde přispívali občané, 
které koledníci nezastihli v sobotu doma. 
Jedna pokladnička byla opět s laskavým 
svolením pana faráře umístěna do kostela. 
Před Vánoci bylo přihlášeno méně koled-
níků, ale po Novém roce se ještě přidaly 
další děti, takže nakonec bylo malých krá-
lů požehnaně. Většina z nich pochází z řad 
žáků naší základní školy, ale koledují i men-
ší děti nebo studenti z gymnázia. 

Počasí bylo chladnější, ale beze srážek, 
zvládli to všichni na jedničku. Skupinky 
se vracely asi za tři hodinky s plnými koši 
odměn a sladkostí.

Občané Židlochovic byli opět velmi 
štědří, příjemní a naše koledníky vlídně, 

Mgr. Daniela Tichá
pořadatelka sbírky

s úsměvem a s nadšením přijali. Celkem 
jsme tedy vykoledovali 112 831 Kč (před-
loni 103 132 Kč). 

Nyní pár slov k využití výnosu ze sbírky. 
Pětašedesát procent výtěžku putuje místní 
charitě, která sbírku v našem regionu orga-
nizovala, u nás tedy oblastní charitě Raj-
hrad. Zbytek peněz je rozdělen v poměru 
různých procent na diecézní charity, pomoc 
v zahraničí, projekty Charity ČR a také na 
zákonnou režii sbírky.

Oblastní charita Rajhrad poskytuje soci-
ální a zdravotnické služby, zajišťuje potřeby 
nemocným, sociálně znevýhodněným, mlá-
deži a rodinám v nouzi. Provozuje chráně-
né bydlení pro seniory s demencí a věnuje 
se mladým v nízkoprahovém centru. Díky 
penězům z Tříkrálové sbírky vytváří pro-
jekty, které přispívají k udržení, zkvalitnění 
a rozšíření nabídky svých služeb v regionu.

Loňský příspěvek sbírky pomohl Hos-
pici sv. Josefa v Rajhradě takto: 

zajistit rozvoz sociálních služeb, které 
jsou velmi důležité při péči o klienty a 
pacienty Oblastní charity Rajhrad,
vytvořit fond, díky kterému charita pod-
poruje rodiny ve fi nanční a existenční 
tísni,

<

<

částečně dofi nancovat rekonstrukci a 
výmalbu Domu léčby a bolesti s hospi-
cem sv. Josefa.

Letos plánuje zafi nancovat charita tyto 
projekty:

rekonstrukce oddělení A v lůžkovém 
hospici,
realizace nové dešťové kanalizace,
pořízení nových zvonků k pacientským 
postelím,
pořízení nových vstupních dveří u jedné 
z budov s dálkovým ovládáním,
pořízení nového výtahu u zadního vcho-
du.

Podrobné informace o využití peněz 
najdete na stránkách

www.trikralovasbirka.cz nebo
www.rajhrad.charita.cz.

Děkuji vedení a kolegyním z naší Základ-
ní školy v Židlochovicích za podporu při 
přípravách sbírky, všem rodičům, žákům, 
dobrovolníkům z řad doprovodů a ostat-
ním, kteří se jakkoliv zapojili do příprav či 
samotné realizace sbírky. 

Děkujeme za to, že s námi pomáháte 
lidem, kteří to potřebují.

<

<

<

<

<

<

Pobočka České spořitelny v novém na ul. Nádražní / foto:  archiv ČS

Pobočka České spořitelny v novém kabátě

Na konci ledna jsme přestěhova-
li pobočku České spořitelny z náměstí 
Míru do areálu bývalého cukrovaru.  
Pro moderní a kvalitní obsluhu našich 
klientů byly starší prostory na náměstí 
již nevyhovující.

Jan Vlček
za tým pobočky Židlochovice

Nová pobočka má pro klienty několik 
novinek, které jim zajistí komfort a moder-
ní prostředí k jednání. Pobočka je vzduš-
ná, s oddělenými jednacími místy, recepcí 
a několika bankovními stroji. Na pobočce 
v samoobslužné zóně je bankomat a nově 
i vkladomat, který se dá využít ke vkla-
du hotovosti v kteroukoliv noční i denní 
dobu. Samozřejmostí je bezbariérový pří-
stup a bezplatné parkování v okolí. 

Naši banku s městem Židlochovice spo-
juje i historie. Cukrovar i spořitelna byly 
založeny zhruba ve stejnou dobu – před 
200 lety, a jak při slavnostním otevře-
ní řekla naše oblastní ředitelka Kateřina 
Hápová “Kdyby byl cukrovar muž a spoři-
telna žena, tvořili by dokonalý pár“.

Těšíme se na vás v naší nové pobočce.

Ředitelka K. Hápová a starosta města J. Vitula při otevření / foto: archiv ČS



Josef Veverka, otec Pálavy, studoval v Židlochovicích

Vinaři určitě zaznamenali, že v lednu 
tohoto roku uplynulo 100 let od narození 
Ing. Josefa Veverky, jehož jméno je neroz-
lučně spojeno s odrůdami Pálava a Aureli-
us. Jeho práce byla vzpomenuta v tisku jen 
okrajově. Tak tomu bohužel bývá v našich 
krajích zvykem, i když naše vinařská histo-
rie má i jiná velká jména, např. šlechtitele 
Moravského muškátu Ing. Václava Křiván-
ka z Polešovic. 

Ale úspěch Pálavy řadí Ing. J. Veverku 
mezi světově známá jména evropského 
vinařství. Reálné gymnázium vystudoval 
právě v Židlochovicích a vzdělání dokon-
čil na Vyšší ovocnářsko-vinohradnické 
a zahradnické škole v Mělníku. 

Svoji úspěšnou kariéru zahájil ve Šlech-
titelské stanici vinařské ve Velkých Pav-
lovicích, odkud pocházel. Od počátku se 
věnoval novošlechtění s tím, že v zadání 
měl „novou odrůdu, která bude dosahovat 
vysokých výnosů, bude aromatická a dle 
dobových představ i odolná vůči chorobám 
a mrazům“.

V roce 1959 musí však svoji práci přeru-
šit a přestěhovat se do Perné, jeho syn dnes 
tvrdí, že i z důvodů politických – a dle těch, 
kdož jej znali, nemáme důvod nevěřit, že 
tomu tak nebylo. Kdo něco málo ví o víně a 
jeho šlechtění, ví také, že je to velmi zdlou-
havá práce a přerušit ji není vůbec snadné. 
Opustit své rozdělané pokusy a začít jinde.

Přesto se mu daří na novém působišti 
ve Šlechtitelské stanici v Perné ve šlechtě-
ní pokračovat. Svoje úsilí vložil do křížení 
odrůd Tramínu červeného a Műller ] ur-
gau. Jen pro ilustraci, jeho syn Pavel vypo-
čítává, že „nejdříve vysázel 25 kombinací 

Jan Baltus
Český zahrádkářský svaz

Josef Veverka vyšlechtil zcela novou odrůdu 

rodičovských párů. Z nich vypěstoval 429 
semenáčků. Z volného opylení dalších čtyř 
kombinací získal 1785 semenáčků a z jede-
nácti samoopylení 417 semenáčků.“ To jsou 
šlechtitelské šachy ve stručnosti.

O novou odrůdu, ještě před zápisem do 
státní odrůdové knihy v roce 1977, se zají-
mají vinaři po celé Moravě a mezi nimi i Ján 
Slunský a Cyril Michalica z Hlohovce, jehož 
oslavnou báseň otiskujeme. Autor básně 
nakonec sazeničky Pálavy získal a stal se tak 
jedním z prvních pěstitelů Pálavy na jižní 
Moravě. 

Josef Veverka ve své činnosti neustal ana-
pomohl vyšlechtění další odrůdy Aurelius a 
jeho genetický materiál byl využit ještě před 
nedávnem i Ing. Milošem Michlovským a 
Pavlem Vaverkou ve vyšlechtění další odrů-
dy nazvané Medea. O tom, že Ing. Josef 
Veverka není slavný jen v našem malém 
vinařském prostředí, svědčí i jeho krátké 
působení v americkém státě Pensylvánii, ve 
fi rmě Sand Castle Winery. Ostatně i ve vel-
kém muzeu vinařství v Bordeaux je Palava 
zastoupena v prodejně všech evropských 
značek společně s Ryzlinkem vinařství Son-
berk. Takže si otevřete svoji Pálavu a připij-
me společně na pana Ing. Josefa Veverku.

12 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Pálava
Cyril Michalica

Pálavo, ty víno naší oblasti,
ty šlechtěné jsi k radosti.
Kdo s chutí se tě napije,
ten velikou slast prožije.

Hrozny máš krásně růžové,
jak líčka dívky spanilé.

Tvá vůně jemná, lahodná,
jak vůně bezu připadá.

Chuť tvoji každý pochválí,
kdo v ústech tebe poválí.
Hebká jak jemné hedvábí

všem chutná a všem lahodí.

Barvu máš krásně do zlata,
jak sluníčko, když zapadá.

Pěkné jsi, čiré, jiskrné,
jak oči děvy poctivé.

Tvůj buket, ten je bohatý,
jak puget z květů uvitý.
A zvuk ten tiše zaznívá,

když skleničkou se přiťuká.
 

A co těch písní v tobě je,
jak šohaj věrně miluje,
když frajírečku objímá

a vínečko jí nalévá.

Jak nebe stvořil spasitel,
tak tebe zase šlechtitel.

Jak každý matku, otce má,
máš Müllerku a Tramína. 

Inženýr Veverka to byl,
co v Perné víno vyšlechtil.

Že Perná na Pálavě je,
tak Pálava se jmenuje.

Jak rolničky, když zazvoní,
tak skleničky též zařinčí.
Na tu slávu šlechtitele,
připijeme všichni vřele.

pozvánka
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První výlet roku zavedl turisty k Brněnské přehradě

Na první výlet letošního roku jsme se 
vydali do lesů nad Brněnskou přehra-
dou. Vyrazili jsme za slunečného počasí 
z Veverské Bítýšky, abychom se u kaple 
Panny Marie Pomocnice nad pramenem 
pitné vody připojili k Chudčické křížové 
cestě. Křížová cesta je tvořena 14 výklen-
kovými kaplemi, z nichž deset se nachází 
na katastrálním území Kníniček a čtyři 
v Chudčicích.

Cesta byla postavena roku 1856 podle 
projektu architekta Eduarda Svobody. Stav-
bu fi nancovali majitelé nejbohatších chud-
čických usedlostí. Začíná na jihovýchodním 
okraji Chudčic a je lemovaná jírovcovou 
alejí až k okraji lesa. Poté pokračuje naho-
ru do Podkomorských lesů nad Brněnskou 
přehradou. Končí v poutním místě zvaném 
U Tří křížů, kde stávala kaple svatého Kříže, 
pravděpodobně z 13. století, zrušená roku 
1784 za reforem císaře Josefa II.

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Na jejím místě byly později vztyčeny tři 
dřevěné kříže, podle nichž dostalo poutní 
místo své jméno. Na místě starých dřevě-
ných křížů nechali roku 1902 vystavět nové 
kamenné manželé Perkovi z Chudčic, další 
kříž nechali postavit manželé Navrátilovi.

Odtud jsme pokračovali přes Trnůvku 
až k Rozdrojovicím, načež jsme sestoupili 
k přehradě a pokračovali po NS k přehrad-
ní hrázi a pak podél Svratky do Bystrce, kde 
jsme náš výlet zakončili.

Poutní místo U Tří křížů / foto: P. Válek

Za ptactvem v Židlochovicích: Střízlík obecný – Troglodytes troglodytes

Ptáček je to nápadně malý, ale neposed-
ný, je to jeden z nejmenších ptáků u nás. 
Dorůstá velikosti 9–10 cm a rozpětí křídel 
13–17 cm. Má krátké zavalité tělo, krátký 
ocas, který drží vzpřímeně, zobáček má 
tenký a zašpičatělý. Je svrchu hnědý, černě 
pruhovaný, spodina těla je šedá, nad okem 
je patrný světlejší proužek. Oči jsou černé, 
zobák tmavě hnědý, nohy světle hnědé. 
Samec i samice jsou téměř stejně zbarvena.

ROZŠÍŘENÍ
Vyskytuje se téměř v celé Evropě s výjim-

kou části Skandinávie a Islandu. Na území 
České republiky se vyskytuje celoročně. Žije 
v lesích všeho typu s hustým porostem, také 
v parcích, zahradách a větších houštinách.

HLAS
Zpěv je velmi hlasitý, výrazný, kolísavý a 

náhle zakončený. Lze u něj zaslechnout také 
protáhlé varovné „cerr“ nebo „tek tek“, kte-
rým se ozývá při vábení.

CHOVÁNÍ
Zdržuje se především na zemi. Je celo-

ročně teritoriální a s výjimkou hnízdního 
období samotářský. Mladí ptáci mohou až 
do jednoho roku tvořit menší skupiny.

Pavel Trávníček
Židlochovice

POTRAVA
Potrava je tvořena převážně živočišnou 

složkou. Tu představují pavouci, roztoči, 
malí korýši, stejnonožci, hmyz a jeho vajíč-
ka a larvy. Semena a bobule se v jeho jídel-
níčku objevují jen vzácně.

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí od dubna do července, a to dvakrát 

ročně. Samci jsou polygamní, to znamená, 
že jeden samec má ve svém teritoriu více 
hnízdících samic. Sám staví několik hnízd, 
z nichž si samice jedno vybere. Hnízdo sta-
ví mezi kořeny stromů do štěrbin nebo ve 

Střízlík obecný, malý neposedný ptáček / foto: P. Trávníček

Poslechni si zpěv střízlíka

skále ve výšce dva metry nad zemí. Hníz-
do je kulovité a uzavřené, tvořené z trávy, 
mechu a listí, vchod je po straně. Snáší 5–8 
bílých, slabě skvrnitých vajec, sedí 14–16 
dní pouze samice. Mláďata, o které se sta-
rají oba rodiče, opouští hnízdo po 15–18 
dnech. Střízlík bývá také častým hostitelem 
kukačky.
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Nesvěřujte internetu své životy, tajemství, city, majetky ani přátelství
Rozhovor s Ing. Alešem Špidlou o kybernetické bezpečnosti

Pana Špidlu možná potkáváte na Žiž-
kově s pejskem rasy Shiba a občas se při 
venčení u nás v Bystré Židli zastaví. Naše 
hovory začaly proto o zvířatech – a přes 
povídání o záchraně jednoho psího života 
jsme se dostali k jeho práci. Jak jsem záhy 
pochopila, je jedním z našich předních 
odborníků na kybernetickou bezpečnost. 
V roce 2011 na ministerstvu vnitra ČR 
koncipoval strategii kybernetické bez-
pečnosti České republiky a podílel se i na 
vzniku zákona o kybernetické bezpečnos-
ti. Výčet jeho bývalých i současných půso-
bišť je reprezentativní a dlouhý, mimo 
jiné je například prezidentem Českého 
institutu manažerů informační bezpeč-
nosti. Má ale současně dar popularizovat 
výsledky práce svého oboru a zejména 
vzbuzovat zájem o osvětu veřejnosti. V 
odborné komunitě je označován jako nes-
tor kybernetické bezpečnosti a také jako 
její zarputilý evangelizátor. Jeho vstřícný 
přístup a ochota vysvětlovat nebezpečí 
internetu laikům je obdivuhodná – mno-
hé rady a informace jsem ocenila jako 
rodič dětí, které se pouští do online světa. 
Vývoj virtuálního světa mě totiž předbíhá 
v tom, kde všude se může ukrývat nebez-
pečí. O jeden z těchto našich hovorů o 
nástrahách internetu, ale také o našem 
městě, bych se s vámi chtěla podělit. 

Co vlastně znamená pojem kybernetic-
ká bezpečnost?

Vysvětlení tohoto pojmu není úplně 
jednoduché a v čase se stále více kom-
plikuje. V podstatě jde o to, že všichni, ať 
chceme, nebo nechceme, se pohybujeme 
v kyberprostoru, jehož nejjednodušší a 
pro veřejnost nejsrozumitelnější prezenta-
cí je internet. A kybernetická bezpečnost 
znamená mít své prostředky, kterými do 
internetu přistupuji, nastavené tak, abych 
nezahubil(a) sebe, nezahubil(a) druhého a 
nebyl(a) zahubená druhými. To nastavení 
se týká ale i našeho myšlení a znalostí toho, 

Dagmar Kneslová
Židlochovice

co nám a našim blízkým hrozí. Kyberpro-
stor v žádném případě není prostorem 
absolutního dobra a absolutní svobody. Je 
nutno vypnout předsudky, že ten, kdo to 
říká, je příliš starý, nebo příliš mladý. Ve 
světě internetu a jeho bezpečnosti se pohy-
buji od prvopočátku a něco o tom vím. To 
je taky důvod, proč respektuji názory těch 
„mladých“, protože sledovat bezpečnost-
ní trendy vyžaduje i ten „mladý“ přístup, 
ale také tu „starou“ zkušenost a chcete-li 
i moudrost. Hodně o kybernetické bez-
pečnosti přednáším a učím ji i na vysoké 
škole. Spojení obou těchto přístupů je efek-
tivní cestou k nezahubení se. Kybernetická 
bezpečnost je totiž hlavně otázkou pudu 
sebezáchovy. Stvořili jsme svět, nad kterým 
ztrácíme, nebo už jsme ztratili kontrolu, a 
proto musíme být obezřetní.

Jaké cíle obvykle hackeři svými útoky 
sledují? Někteří se zabývají podvodným 
vylákáním peněz, ale mnozí mají řadu 
jiných záměrů. Jaké to bývají nejčastěji? 

Kybergangsteři sledují primárně majet-
kový prospěch. Obrat v této oblasti je kolem 
tří bilionů dolarů ročně, a to už se vyplatí. 
Největší podíl na tomto zisku mají podvod-
né e-shopy, které vám něco slíbí, ale nedo-
dají, nebo vám dodají něco úplně jiného. 
Velký podíl má prodej tzv. šedé farmacie, to 
jsou zázračné léky na cokoliv. Od rýmy přes 
covid až k rakovině. Následuje trh s ukrade-
nými informacemi, duševním vlastnictvím, 
přístupovými údaji k bankovním účtům a 
podobně. Velkým hitem je na tomto trhu 
zdravotnická dokumentace. Představte si, 
že máte k dispozici zdravotnickou doku-
mentaci politika nebo celebrity, kde se píše, 
že v posledním půlroce byl ten člověk pět-
krát na venerologii nebo psychiatrii, to už 
se potom dobře prodává. Další motivací 
může být proklamace postojů, to jsou tzv. 
hacktivisté, kteří svými útoky sdělují světu 
svůj postoj k čemukoliv. Nejznámější skupi-
nou byli Anonymous. Ti měli fi losofi i úto-
ků shrnutou do větičky „Protože jsme toho 
schopni“ a dokázali mimo jiné blokováním 
funkčnosti serverů světoznámých institucí 
svoje postoje propagovat. Potom následu-
je kyberšpionáž, ať už průmyslová, kde jde 
o konkurenční boj, nebo kyberšpionáž stát 
versus stát. V poslední době je zapojování 

státních aktérů do činnosti v kyberprostoru 
velkým problémem. Nejaktivnější je z toho-
to pohledu Rusko a Čína. Většinou je to 
propojení ofi ciálních struktur s těmi polo- 
nebo neofi ciálními hackerskými skupina-
mi. Ti poloofi ciální jsou označováni jako 
státem sponzorovaní hráči (State Sponzo-
red Actors) a jsou dohledatelní za závaž-
nými kybernetickými útoky. Jsou tak zařa-
zováni mezi Advanced Persistent ] reats 
– Pokročilé trvalé hrozby (APT). Nejzná-
mější jsou asi APT 28 a APT 29 napojení na 
ruské zpravodajské služby, kteří stojí např. 
za útokem Black Energy a na ukrajinskou 
síť distribuce elektrické energie, jenž pocí-
tilo na vlastní kůži několik set tisíc ukrajin-
ských domácností. Je zřejmé, že atmosféra 
v kyberprostoru výrazně houstne, a to jsem 
se ještě nezmínil o kybernetických a hyb-
ridních válkách.

V oboru se pohybujete od samotného 
vzniku kybernetické bezpečnosti v ČR, 
co se podle Vás podařilo dostat do běžné 
praxe a kde naopak vidíte zásadní nedo-
statky?

Nedá se říct, že by před mým vstupem na 
toto pole kybernetická bezpečnost neexis-
tovala. Šlo jen o to, že v roce 2010 neexisto-
val jasný směr, kudy by se měla ubírat. Teh-
dy jsem byl povolán na ministerstvo vnitra, 
abych tento směr koncipoval. Vznikla tedy 
první Strategie kybernetické bezpečnosti, 
kde jedním ze základních cílů bylo, že musí 
vzniknout speciální zákon o kybernetické 
bezpečnosti.

A. Špidla, nestor kybernetické bezpečnosti
foto: soukromý archiv

pokračování na další straně >>

„Jeho vstřícný přístup

a ochota vysvětlovat

nebezpečí internetu laikům

je obdivuhodná – mnohé rady 

a informace jsem ocenila jako 

rodič dětí, které se pouští do 

online světa.“

„Kyberprostor v žádném

případě není prostorem

absolutního dobra

a absolutní svobody.“
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Bojoval jsem s výraznou neochotou ke 
vzniku tohoto zákona, s argumenty typu 
„proč máme být první, proč nepočkáme, až 
to někdo vymyslí, a potom to jen opíšeme“. 
Nedal jsem se a od roku 2011 máme strate-
gii a od roku 2014 máme zákon o kyberne-
tické bezpečnosti, který nám všichni závi-
děli a byl základem pro evropskou směrnici 
pro bezpečnost sítí a informací (NIS).

S jakou největší kybernetickou hrozbou 
jste se za svou praxi setkal?

Jednou se mě v některé televizi ptali, ze 
kterých hackerských útoků mám největší 
obavu. Já jsem odpověděl, že z těch tichých, 
a dodávám i z těch, u kterých není jasná 
motivace. U těch tichých je problém v tom, 
že v napadené informační infrastruktuře 
(počítače, sítě, počítači řízené technologic-
ké celky, vlaky apod.) vám někdo „šmejdí“ 
a vy o tom nemáte ani tušení. Nedávno byl 
v jedné významné instituci objeven tako-
výto „šmejdič“, který tam působil devět let. 
Devět let kradl know how a vše, co se dalo 
ukrást a zneužít, posílal svému chlebodár-
ci. 

Velmi vážné jsou útoky na nemocni-
ce. Mediálně známý útok na benešovskou 
nemocnici měl širší souvislosti, než se psalo 
v novinách. Přednášel jsem po tom útoku 
na semináři pro asi šedesát ředitelů ze zdra-
votnictví a potkal jsem se i s lidmi z této 
nemocnice. Představte si, že jim nefungo-
valo vůbec nic. Například informační sys-
tém pro evidenci stravy. Člověk si řekne, no 
a co? Jenže ten systém personálu říká, jakou 
máte mít dietu. Vy třeba trpíte na pokoji se 
žlučníkem a dovezou vám omylem napří-
klad bůček. V USA probíhá soudní spor 
mezi rodiči holčičky a nemocnicí, ve kte-
ré zemřela. Následkem hackerského útoku 
nefungoval přenos informací z přístroje, 
který monitoroval její srdíčko do sesterny.

Sestřičky nevěděly, že to děvčátko má 
závažný problém a že umírá. Nejasná moti-
vace je nebezpečná v tom, že nevíte, o co 
útočníkovi šlo. Může jít taky jen o to, že 
někdo, například jiný stát, testuje, jak na 
tom naše kybernetická bezpečnost je.

Vybaví se Vám naopak hackerský útok, 
který Vás pobavil?

Je to už hodně dávno, kdy se šířil virus 
I love you. Jeho autor chtěl touto zprávou, 

která se světem šířila sama cestou e-mai-
lů, udělat radost všem adresátům. Všichni 
dostali zprávu (několik), že je někdo milu-
je. Že dojde k zablokování tisíců poštov-
ních serverů, s tím autor (patnáctiletý kluk) 
nepočítal.

Součástí Vaší práce je také osvěta. Kte-
rá pravidla považujete v běžném životě 
uživatelů počítačů a telefonů za naprosto 
zásadní?

Osvětou v této oblasti se zabývám hodně 
dlouho a intenzivně. Zprvu jsem narážel 
na odpor, že se o tom nesmí moc mluvit, 
že tím odhaluji slabiny. To už chválabohu 
pominulo. I když je pravda, že v té době 
jsem se cítil jako mistr světa v házení hra-
chu na zeď. Jsou určitě jakési zásady digi-
tální hygieny, což je ale na zvláštní článek. 
Tak snad jen zopakuji tu nejzákladnější. 
Na internetu nikomu, ale opravdu nikomu 
nevěřte. Nesvěřujte internetu své životy, svá 
tajemství, své city, své majetky, svá přátel-
ství. Nikdy nevíte, kdo to zneužije. A šrá-
my jsou potom opravdu hluboké a často se 
nikdy nezahojí.

Které věkové a sociální skupiny jsou 
podle Vás v současnosti nejohroženější a 
proč? 

Ohrožení jsou všichni, kteří vypínají svůj 
pud sebezáchovy. Někdy mi to připadá, 
jako by přecházeli přes frekventovanou kři-
žovatku na červenou a ještě se zavřenýma 
očima. Nicméně určitě lze identifi kovat dvě 
základní nejohroženější skupiny. Jsou to 
děti až mládež a senioři. Jsou ohroženi svou 
důvěřivostí a u těch mladých i pochopitel-
ným pocitem technologického náskoku a 
sebevědomí, touhou po dobrodružství, byť 
i virtuálním. Ono je taky z pohledu rodičů 
jednoduché se takovýchto dětí zbavit tím, že 
dostanou do rukou tablet nebo smartphone. 
A najednou je klid. Vždy mě rozčiluje, když 
např. sedím v hospůdce, přijdou mamin-
ky s dětmi, které ještě ani pořádně neumí 
chodit, a maminky dětem rozdají (děti si to 
vyřvou) smartphony, a je ticho. Maminky 
si mohou povídat. Nevědí, jak těm dětem 
ubližují. Je pro to už zavedený pojem „digi-
tální demence“. Existují výzkumy, které 
prokazují, že se dětem, které příliš brzy a 
příliš často používají tablety a smartphony, 

nevyvine jemná motorika. U těch starších 
dětí by měli mít rodiče přehled o tom, co 
na internetu jejich děti dělají. Existuje na to 
taková fráze „Rodiče by se měli bát toho, co 
syn z internetu stahuje a co dcera na inter-
net nahrává“. Další nejohroženější katego-
rií jsou senioři. Společné s dětmi mají to, že 
jsou důvěřiví. Informace např. ze sociálních 
sítí považují za pravdivé. Do kyberprostoru 
si často přenášejí to staré přesvědčení, že 
„je to pravda, protože to psali v novinách“. 
Neuvědomují si, že existují dvě miliardy 
internetových stránek (neberte mě za slovo, 
pořád to roste) a polovina z nich obsahuje 
podvržené informace nebo jsou zavirova-
né. Velmi nebezpečný je také postoj „je to 
pravda, protože s tím souhlasím“. Senioři 
jsou nejspolehlivější šiřitelé dezinformací, a 
proto také dezinformační servery na ně cílí 
své působení. Absolvoval jsem na Baltické 
univerzitě obrany v estonském Tartu semi-
nář na téma kyberterorismus a informační 
operace. Tam nám ukazovali, kam a jak 
cílí autoři dezinformací své působení, aby 
informační operace byly co nejúčinnější.

Problém je, že ve školách se nevyučuje 
kritický pohled na informace, ověřování 
zdrojů, schopnost rozpoznat dezinformace. 
Celkový koncept výuky informatiky nere-
fl ektuje současnou situaci, ale to je taky na 
dlouhé vyprávění.

Závěrem pár slov k našemu městu. 
Pocházíte z Ostravy, co Vám zde chybí 
oproti Vašemu rodišti a co máte na Židlo-
chovicích naopak rád?

Život mě naučil nosit si pocit štěstí neu-
stále s sebou. Jsem šťastný kdekoliv, protože 
nevážu svoji spokojenost s místem. Posled-
ních 11 let jsem pracoval v Praze, kde jsem 
vystřídal asi sedm bydlišť. To vám ani nic 
jiného, než mít tu igelitku s pocitem štěstí 
neustále u sebe, nezbývá. Vím, co tady chy-
bí manželce, která pochází z Beskyd. Právě 
ty Beskydy, tedy ty kopce. Těch tady moc 
není. Nicméně máme v blízkém okolí své 
děti a vnoučata, dům máme plný kytek a 
zvířat, bydlí kolem nás fajn sousedi. Takže 
pohoda.

>> pokračování z předchozí strany

Nesvěřujte internetu své životy, tajemství, city, majetky ani přátelství

„Velmi vážné jsou útoky

na nemocnice.“

„Na internetu nikomu,

ale opravdu nikomu nevěřte. 

Nesvěřujte internetu své živo-

ty, svá tajemství, své city, své 

majetky, svá přátelství. Nikdy 

nevíte, kdo to zneužije.“

„...lze identifi kovat dvě 

základní nejohroženější sku-

piny. Jsou to děti až mládež 

a senioři. Jsou ohroženi svou 

důvěřivostí a u těch mladých 

i pochopitelným pocitem 

technologického náskoku a 

sebevědomí, touhou po dob-

rodružství, byť i virtuálním.“



Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Otto von Bismarck.
Šlo o jednoho z nejvýznamnějších politiků 
19. století, který se podílel na vybudování 
spojeného Německa.

Otto Eduard Leopold von Bismarck se narodil 
roku 1815 do doby, kdy se Evropa vzpama-
továvala z napoleonských nájezdů. Studoval 
práva v Berlíně. Jako dospívající jinoch byl 
svědkem utváření myšlenky moderního moc-
ného německého státu, postaveného na tvr-
dé disciplíně pruského ducha. Od roku 1847 
zasedal v zemském sněmu. Záhy se stal jed-
ním z nejvýznamnějších politických předsta-

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

vitelů pruského státu. Ve spolkovém sněmu ve 
Frankfurtu nad Mohanem odmítl další spoje-
nectví s Rakouskem a vystupoval jako hlavní 
představitel opozičního Německého spolku. 
V roce 1866 proběhla válka s Rakouskem. 
Spolu s císařem se účastnil bojů v Čechách 
i na Moravě, kde se hlavní štáb nacházel mezi 
Židlochovicemi a Pohořelicemi.
Roku 1867 rozpouští Bismarck Německý spo-
lek a zakládá Severoněmecký spolek, v němž 
má vedoucí úlohu právě Prusko v čele s Bis-
marckem, zároveň je sestaven nový parla-
ment. Roku 1870 se vyostřují již tak napjaté 
vztahy s Francií, a to kvůli Emžské depeši, ve 
které zesměšnil jednání s Francií. Je mobilizo-
vána pruská armáda a po obklíčení francouz-
ské armády u Sedanu a několikaměsíčním 
obléhání Paříže je Francie donucena v květnu 
1871 podepsat mírovou smlouvu; je jí anek-

továno Alsasko a část Lotrinska a navíc musí 
Francouzi zaplatit válečné reparace pět mili-
ard franků. Téhož roku získal Bismarck nej-
větší triumf své kariéry – v Zrcadlové síni ve 
Versailles bylo vyhlášeno Německé císařství, 
Vilém I. se stal německým císařem a Bismarck 
sám prvním německým kancléřem. Bismarck 
úspěšně spolubudoval moderní dynamický 
stát, založený na silné základně, disciplíně a 
myšlence „velkoněmeckého“ ducha. Po smrti 
císaře Viléma I. se Otto von Bismarck uchýlil 
do ústraní svého venkovského sídla, kde sepsal 
paměti. 30. července roku 1898 zemřel.

Výherce: paní Vlasta Ustohalová

Jak se jmenoval tento významný člen 
Jednoty bratrské? Svoji odpověď zašli na: 
memehistory@seznam.cz
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POMOZTE NÁM PŘIPRAVIT 
ŽIDLOCHOVICE NA ZMĚNU KLIMATU 

– vyplňte anketu –

Vážení občané, 
vývoj poslední doby nám ukazuje, že úvahy 

města o možném budování části města s cílem 
významného snížení spotřeby energií a následné 

využití těchto poznatků ve prospěch všech 
občanů města je správnou úvahou.

Berte prosím dotazník jako jeden z prvních kroků, 
kterým se snažíme v této složité době rozběhnout 
diskuzi s občany, jež nám umožní nastavit budoucí 

projekty k prospěchu nás všech.

Ing. Jan Vitula, starosta města

VYHLAŠUJEME DOTACE
PRO SPOLKY A NA OPRAVU FASÁD

Od 7. února do 28. února 2022 mohou neziskové organizace podávat své 
žádosti v rámci každoročního dotačního titulu, který podporuje jejich činnost. 

V témže termínu mohou žádat fyzické i právnické osoby o příspěvek na opravu 
fasád. Oba programy jsou umístěny na webových stránkách města v sekci 

Dotace. Zde najdete ke stažení pravidla programů, včetně formulářů.

Vzhledem k zákonným povinnostem jsme museli připravit nové formuláře pro 
žadatele. Oproti dřívějšku je formulář o trochu složitější. Je to ale proto, že jsme 

do něj museli doplnit informace, které nám ukládá zákon. 

Dotazy a další informace:
Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta

tel.: 734 352 330 | e-mail: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz.

oznámení



Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Marta Kučíková: Italské trojhubky

Odlehčený italský závan z Dolomit. To je charakteristika pro 
již pátou knihu od české autorky, která vás pobaví a dojme svý-
mi zážitky ze severoitalského venkova.

Nové knihy

pokračování na straně 19 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
BROWN – Letenka z džungle, 
HOOVER – 9. listopad, GRÜNIG 
– Rodinný hotel, QUINN – Tři 
týdny do svatby

Společenské romány
PATCHETT – Holandská vila, 
SINGER – Rudovláska Kejle, 
DARÉ – Holka se sílícím 
hlasem, HAUPTMANN 
– Skvělé časy

Psychologické romány
TEVIS – Dámský gambit, 
BUCHANAN – Hradba mlčení, 
SAGER – Poslední, kdo zůstal

Historické romány
NIEDL – Mistr platnéř, DRUART 
– Když Paříž spala, IZQUIERDO 
– Stíny světa, WHITTON 
– Americký klub českých dam

Romány českých
a slovenských autorů
BERNATSKÝ – Dvojtáta, 
HANIŠOVÁ – Anežka, 
NOVOTNÝ – Šepot v bouři, 
ŠTIFTER – Café Groll, SEDLÁŘ 
– Žít lehce

Detektivní romány
a thrillery
CONNELLY – Zákon neviny, 
STEN – Ve jménu pravdy, 
JENKINS – Slib mrtvým, 
BŘEZINA – Mizení, DÁN 
– Břemeno minulosti

Životopisy
a autobiografi cké příběhy 
OBAMA – Země zaslíbená, 
BRICHTA – Aleš Brichta: 
Ztráty a nálezy, MÉSZÁROS 
– Magnetický vítr Gabriely 
Vránové, GOMES ADOLFO 
– Na Afriku zapomeň

Skutečné příběhy
KOBULEJOVÁ – Neuseknou 
ti hlavu?, DAMIJO – Češka 
v Anglii, aneb,T(r)ipy za 
všechny prachy

Literatura faktu
BUTTER – Temnotou 
holocaustu k naději, SYRUČEK 
– Záhadné taje Sibiře, 
FRIŠTENSKÝ – Moje máma 
z Terezína

Naučná literatura
ILKOVIČOVÁ – Elegantní 
pletené svetry, DAVIDSON – 
Můj Everest, MÜLLER-LISSNER 
– Když vylétnou děti z hnízda, 
YATES GARCIA – Zasvěcená
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Kulturní a sportovní akce v únoru 2022

VÝSTAVY
1.–21. 2. | JULIANA JIROUSOVÁ: DOMOVNÍ ZNAMENÍ A OBRÁZKY SVATÝCH
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice

1. 2. – 31. 3. | MASOPUST ANEB VOSTATKY
Výstavu pro vás připravil spolek KANAVA.
místo: Malá galerie RTIC

14. 2. – 4. 4. | GREGOR JOHAN MENDEL A STRASTIPLNÝ PŘÍBĚH GENŮ
Před 200 lety se narodil zakladatel genetiky G. J. Mendel. Pojďte tohle významné výročí oslavit společně 
s námi! Na panelech se můžete seznámit s osobností G. J. Mendela, jeho životem i prací.
místo: Předzámecký park

10. 2., 18:30 | LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM A PAVLEM OUBRAMEM
místo: Komunitní centrum – sál
pořádá: Městské kulturní středisko
vstupné: 100 Kč na místě

16. 2., 18:00 | TREKY V NEPÁLU
Přednáška s promítáním Marie Lollok Klementové.
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice

19. 2., 19:00 | DEGUSTACE RUMŮ 2
Je tu pokračování degustace rumů s Kubou Herynkem!
místo, pořádá: bistro Bystrá Židle
cena: 650 Kč, lístky v předprodeji u baru v Bystré Židli

24. 2., 17:30 | SOUŽITÍ V NEÚPLNÉ/NOVÉ RODINĚ 
Besedu na toto téma povedou Ing. Pavlína Hejduková a MUDr. Taťjana Horká.
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Komunitní centrum

26. 2., 9:00 | VOSTATKY V ŽIDLOCHOVICÍCH
Přijďte v maskách, převlecích nebo i bez masek, jen tak pro radost.
sraz: u Informačního centra
pořádá: Kanava

27. 2., 10:00 | KOCOUR V BOTÁCH
Jak to dopadne s kocourem, který chce nosit boty jako člověk? Pro děti od 3 do 9 let, ale přijít může 
kdokoliv, kdo chce vidět pohádku.
místo, pořádá: bistro Bystrá Židle
vstupné: 100 Kč, lístky v předprodeji u baru v Bystré Židli

Připravujeme v březnu:
Od 1. března bude v Městské knihovně přístupná 3. výstava fotografi í Vratislava Hnátka.
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AGROTEC a.s.

Chrlická 1153, 664 42 Modřice

Tel.: 548 133 850 | www.agrotecauto.cz

Stvořena pro 
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Kontaktujte naše 
prodejce:

Dana Šardická

M +420 724 556 782
E  sardicka@agrotec.cz

Jakub Kludský

M +420 727 856 560
E  kludsky@agrotec.cz

POBOČKA PARTNERS

MARKET RAJHRAD

HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU

VHODNÉHO KOLEGU/

KOLEGYNI

Chcete vydělávat až 50 000 Kč měsíčně a zároveň 
mít fixní příjem 31 000 Kč? Hledáme kolegy na naši 
bankovní pobočku v Rajhradu! 

Partners Market Rajhrad,

721 077 347 / pm.rajhrad@partners.cz 
Masarykova 515, Rajhrad

Nabízíme:
–  Fixní příjem po zkušební době 

31 000 Kč 
– 6HOD. pracovní dobu 
– Smlouvu na HPP či IČO 
–  Možnost práce i na DPP 

(vhodné pro studenty, či matky 
na rodičovské dovolené)

–  Práci v KRÁSNÉM novém 
prostředí

– Možnost práce Z DOMOVA 
–  Práci s klienty, kteří již mají 

POPTÁVKU PO SLUŽBĚ 
–  Zaškolení i pro kolegy bez 

zkušeností s FINANCEMI 
–  Příležitost být u startu nové 

ČESKÉ HODNOTOVÉ BANKY 



KNIHY PRO DĚTI

Leporela
HEGEROVÁ – Pepo! – Ty 
popleto!

Básničky a říkadla
TRNKA – Hádanky a říkačky 
jen pro chytré hlavičky, 
EICHLEROVÁ – Logopedické 
hádanky 2

Pohádky
PROVAZNÍKOVÁ – Pidihrátky 
na pohádky, HOŠTIČKOVÁ 
– Jak se chtěl čaroděj stát 
kouzelníkem

Pohádkové příběhy
VOKŮRKA – Emy a Drak, 
CHUDOŽILOV – Na velrybě, 
FRANCOVÁ – Promrzlá 
volavka

Příběhy o dětech
BUTLER – Strašidelná 
knihovna: Poplach u hasičů, 
DYNTAROVÁ – Tajemství 
ztracených koček

Detektivní
a dobrodružné příběhy
TOLONEN – Agnes a 
odemčený sen, ŠINDELÁŘOVÁ 
– Zpět o sto let na výlet, 
ZIEMNICKA – Velké 
dobrodružství piráta Nata

Fantasy a sci-fi  romány
HORNA – Tajemství 
kamenného království 
Middlestone, FORBECK 
– Minecraft Dungeons: 
Válečníci

Literatura young adult
BOURNE – Už jsem 
normální?!?, BOURNE – Je 
tohle láska?, BOURNE – Jsem 
holka – co s tím?

Naučná literatura
MORA – Hmyz, BARTOŠOVÁ 
– Pozdě bycha honiti, ŠVEC 
– Velvet eff ect: 1988–1992

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Vítka Funka:
Prezidenti a hlavy států

Japonský císař v době druhé světové války
Současný premiér Maďarska Viktor…
Americký prezident známý pro aféru Watergate
Panovnický rod na českém trůně v letech 1526-1918
Bývalý polský prezident, dříve vůdce hnutí Solidarita
Jihoamerický hrdina, po kterém získala své jméno Bolívie
Současný prezident USA
Český státník a dramatik
První prezidentka ve slovenských dějinách

TAJENKA: V pořadí 26. prezident Spojených států amerických, jehož tvář je vytesána do památ-
níku Mount Rushmore. Podle jeho křestního jména (Theodore) je pojmenována oblíbená plyšo-
vá hračka Teddy bear, protože jednou na lovu údajně odmítl zastřelit osamělé medvídě.

(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Homburg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

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

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz

www.azhospodyne.cz
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Anketa pro občany města Židlochovice
Pomozte nám připravit Židlochovice na změnu klimatu.

Zajímají nás vaše názory.

Město Židlochovice zpracovává Plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), který pomůže najít 
projekty, jež zlepší kvalitu života ve městě, sníží škodlivé emise a připraví město na častější výkyvy 
počasí spojené s klimatickou změnou. Vyplněním krátké ankety nám pomůžete odhalit nejzranitel-
nější místa i najít opatření, která udrží město příjemné a obyvatelné i navzdory extrémům počasí.

Pokud můžete, vyplňte anketu elektronicky na adrese:
www.lifetreecheck.eu/cs/anketa-Zidlochovice do 21. února.

Za spolupráci vám děkuje tým zpracovatelů Plánu: CEVRE Consultants a Nadace Partnerství.

1. Které dopady klimatické změny se podle vás 

mohou projevit v Židlochovicích? Kde k tomu 

dochází? (můžete zaškrtnout i více odpovědí a uvést 

lokalitu – ulici, místní název apod.)

povodně na Svratce a jejích přítocích

lokální záplavy z přívalových dešťů

dlouhodobé sucho, chřadnutí zeleně (usychání 

stromů)

eroze a sesuvy půdy

vlny veder

zhoršená kvalita vody ve vodních tocích a rybní-

cích

větrné smrště

jiné (uveďte): 

2. Které problémy, jež souvisí se změnami klimatu, 

považujete v Židlochovicích za nejzávažnější?

(můžete zaškrtnout i více odpovědí a uvést lokalitu)

nedostatek zeleně v zastavěné části města

velké množství zastavěných a vybetonovaných 

ploch

nedostatek pitné vody

zaplavování sklepů

rostoucí ceny energií

problémy v dopravě

nedostatek zeleně v krajině (aleje, remízky, větro-

lamy)

jiné (uveďte):
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q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q
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3. Která adaptační opatření na zmírňování změny kli-

matu byste v Židlochovicích uvítal/-a?

(můžete zaškrtnout i více odpovědí a uvést lokalitu)

využívání dešťové vody pro splachování v budovách 

a k zalévání zeleně

nové vodní prvky na veřejných prostranstvích (pítka, 

kašny, jezírko apod.)

zasakování dešťové vody z chodníků a cest místo její-

ho odvádění do kanalizace

dosadby stromů v ulicích

kvalitní řešení obecních budov – šetrné hospodaření 

s energiemi a vodou

zelené střechy a fasády (porostlé vegetací)

více drobných parčíků a odpočinkových ploch s vyba-

vením

doplnění zeleně v okolní krajině (aleje, remízky, vět-

rolamy)

obnova tůní a mokřadů v okolní krajině

opatření proti splavování půdy

zpřístupnění řeky

rozvoj krizového řízení a výstrahy pro mimořádné 

situace

jiné (uveďte):

Jak je na změnu klimatu připraven váš dům?

4. Jaká opatření na domě, ve kterém bydlíte, už v sou-

časnosti máte?

zateplení domu

vnější žaluzie

zelená střecha

úsporné kohoutky na pitnou vodu

akumulační nádrž na dešťovou vodu pro zalévání 

zahrady
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akumulační nádrž na dešťovou vodu pro splachová-

ní toalety

propustný povrch parkovacího stání

jiné (uveďte): 

5. Jaký zdroj vytápění a ohřevu vody používáte 

v domě/bytě, kde bydlíte?

plynový kotel

kombinace – plynový kotel a elektrický bojler na 

vodu

elektrokotel

kotel na uhlí

kotel na biomasu (dřevo apod.)

krb či kamna na příležitostné přitápění

tepelné čerpadlo

jiný zdroj (uveďte): 

6. Máte v domě/bytě elektrické chlazení (klimatizaci)?

ano q ne

7. Máte na domě, ve kterém bydlíte, instalované foto-

voltaické panely?

Ano:

Jaký má instalovaný výkon?

Co bylo hlavním důvodem, proč jste se rozhodl/-a 

si vlastní fotovoltaické panely pořídit?

Ne:

Zvažujete, že si v blízké budoucnosti (cca do 2 let) 

vlastní fotovoltaické panely pořídíte?

q ano q ne

Co jsou hlavní překážky, kvůli kterým jste si foto-

voltaické panely zatím nepořídil/-a, nebo ani neu-

važujete, že si je pořídíte?

Nevím, jestli by se mi to vyplatilo, nevím kolik by mě 

to stálo a kolik bych tím ušetřil/-a.

Vím, kolik by mě to stálo a kolik bych ušetřil/-a, ale 

není to pro mě zajímavé.

Nemám peníze na to, abych si mohl/-a panely kou-

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

–

–

q

–

–

q

q

q

pit, i kdyby mi polovinu zaplatila státní dotace.

Nemám vlastní nemovitost, kam bych mohl/-a pane-

ly umístit.

Nevím, kam se obrátit o radu.

Jiný důvod (uveďte):

8. Uvítal/-a byste, pokud by město poskytovalo obča-

nům bezplatné poradenství pro úspory energií a 

instalaci obnovitelných zdrojů (např. fotovoltaic-

kých elektráren) na domech?

ano q ne

9. Měl/-a byste zájem zapojit se do projektu městské 

fotovoltaické elektrárny, kdyby vám město nabíd-

lo koupit si v projektu malý podíl a získávat za něj 

pravidelně příslušnou část ze zisku z prodeje elek-

třiny do sítě?

ano q ne

10. Zapojil/-a byste se do městem organizovaného 

energetického společenství, pokud by vám to při-

neslo možnost odebírat levnější elektřinu?

ano q ne

11. Co dalšího považujete za důležité nám sdělit 

k tématu snižování energetické náročnosti a adap-

tací na klimatickou změnu v Židlochovicích?

12. Jste: q žena q muž q nechci uvést

13. Jaký je váš věk? q0–18 q19–35 q36–60 q61 a víc

14. Ve které ulici bydlíte?

Pokud chcete být dále informován/-a o výsledcích anke-

ty, přípravě tohoto Klimatického plánu a dalších klimatic-

kých projektech města, zanechte nám zde prosím svůj 

e-mail:

Vyplněnou anketu prosím odevzdejte na Informač-

ním centrum města Židlochovice, Masarykova 100, 

do 20. února 2022. Děkujeme za vaše názory.

q

q

q

q

q

q


