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Máme po Vánocích, které přinesly volné 
dny k častým procházkám po městě. Otázky 
vzbuzuje stav vodárenské budovy na ulici 
Lidické, která momentálně zeje prázdnotou a 
působí spíš jako zbořeniště. Co se tam děje?

Jde o rozsáhlou rekonstrukci budovy. I když 
jde o stavbu jiného investora, podařilo se nám  
s Vodárenskou najít shodu v tom, aby objekt po 
přestavbě zapadal do našich představ o celkové 
koncepci města. Při konzultacích byl i architekt 
Pavel Jura, s výsledkem jsem spokojen, i když 
stále jde o administrativní budovu. Rekon-
strukce má být dokončena v tomto roce.

Jan Vitula: Ať nám v novém roce neschází trpělivost a vzájemné porozumění

Stavební ruch občané zaznamenali už 
v závěru roku na sídlišti, kde vzniklo nové 
parkoviště, a také na rohu ulice Nerudovy 
se pohybovaly stavební stroje. Řeknete nám, 
o co jde?

Nové parkoviště souvisí s výstavbou bytové-
ho domu na nároží ulice Nerudova, kde vznik-
ne menší dům se čtyřmi až pěti byty. I tady 
jsme se s investorem domluvili na jistých pod-
mínkách výstavby. Myslím si, že se nám poda-
řilo najít rozumný kompromis budoucího 
vzhledu moderního bytového domu, který do 
města může dobře zapadnout.

Je zřejmé, že budoucí podoba města Vám 
leží na srdci, také Vám ale záleží na kvalitě 
života obyvatel v něm. V této souvislosti se 

Milena Moudrá
redaktorka

už dlouho hovoří o tom, že v areálu bývalého 
letního kina vyroste nové zázemí pro lékař-
skou péči. 

Ano, směřujeme k tomu, že zde vznikne 
nová poliklinika. V současné době probíha-
jí intenzivní jednání s lékaři a v nejbližších 
měsících dojde k založení městské společnosti, 
která by měla výstavbu nové polikliniky řídit.  
Bohužel doba je z hlediska stavebních prací a 
cen materiálu extrémně nestabilní a dělat teď 
konkrétní odhady je takřka nemožné. O tom, 
že v areálu letního kina vznikne nový objekt 
pro polikliniku, však máme jasnou představu.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta

Poplatek za svoz odpadu 
bude vyšší

Zeptali jsme se:  Proč je stále 
zavřené Penny

PF 2022
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Nemáte obavy z budoucí využitelnosti 
objektu stávající polikliniky, která se nachází 
na náměstí?

Máme. Z těchto důvodů jsme prvotně uvažo-
vali o odkoupení poloviny společnosti, která 
polikliniku vlastní, s cílem budovu rekonstru-
ovat. Jeden ze spolumajitelů fi rmy však využil 
předkupního práva a společnost i s budovou 
odkoupil. Tím pro nás jakákoliv snaha o pře-
stavbu skončila, což zároveň uspíšilo naše roz-
hodnutí o výstavbě nového objektu.

Novou polikliniku potřebujeme?
Nemáme bohužel na výběr. Situace ve stá-

vající budově polikliniky je pro lékaře takřka 
neúnosná, lékaři sami nejsou spokojeni a volají 
po lepších podmínkách, a tak za stávající situ-
ace nemá město jinou volbu. Volíme-li mezi 
tím, jestli lékařská péče v Židlochovicích má 
fungovat a rozvíjet se, anebo tím, že nám lékaři 
odejdou do okolních obcí za lepšími podmín-
kami, tak volíme stavbu nového objektu. 

Nutno však říct, že rekonstrukce budovy na 
náměstí s rozšířením do dvora v parametrech 
odpovídajících dnešní době by vyšla téměř 
ve stejných fi nančních rozměrech jako stav-

ba nové budovy. Že to pro náměstí bude mít 
nějaké negativní dopady, je docela zřejmé, na 
druhou stranu je potřeba se ptát, zdali existuje 
jiné řešení.

Ráda bych popřála židlochovickému 
náměstí perspektivní budoucnost s pulsu-
jícím životem. Protože ani šířící se zpráva 
o odchodu jedné z bankovních společností 
z náměstí mu nedává nadějné vyhlídky. Je 
pravda, že spořitelna odchází?

Ano, je to tak. Že se bude spořitelna přesou-
vat, jsem se dozvěděl jen shodou náhod při 
jedné z řídkých diskuzí se zástupcem fi rmy 
Outulný, do jehož objektu banka odchází.

S tím bohužel ale my nic nemůžeme udělat. 
Musíme jen doufat, že majitelé objektů budou 
mít šťastnou ruku při volbě svých nových 
záměrů.

Jsme na prahu nového roku, přejeme si 
zdraví, štěstí. Co byste chtěl lidem do nového 
roku popřát Vy, co  popřejete městu?

Město jsou vlastně hlavně lidé, kteří zde žijí, 
proto to nelze od sebe úplně oddělit a přání 
lidem jsou zároveň i přání městu. Protože spo-
kojení a tolerantní lidé tvoří hezké a fungující 
město.

Přál bych si, aby lidé měli dost trpělivos-

ti, protože ta nám trochu schází. Obzvláště 
nyní, kdy už jsme  všichni z dlouho trvají-
cích nejistot ve velkém přepětí, se nám někdy 
nedostává trpělivosti ve vzájemné komunika-
ci. To bohužel přináší nedostatek porozumění 
a ohleduplnosti. 

Vlivem covidu se naše komunikace přestě-
hovala na sociální sítě. Lidé si vytvořili bubliny, 
kde se naučili být velmi extrémní ve stylu: jen 
můj názor je ten správný. Jenže takhle to nikdy 
není, protože každý se ve své podstatě aspoň 
v něčem mýlí. 

Moje přání je, abychom byli schopni vlastní-
ho uvědomění si, že každý z nás je omylný a že 
ti ostatní mohou mít pravdu, a abychom uměli 
mít trpělivost si všechno vzájemně s ohledupl-
ností vysvětlit. 

A zároveň bych nám všem moc přál, aby-
chom už dokázali z covidu trochu vybřednout, 
aby tento rok s lockdowny a omezeními byl 
už tím posledním. Vědecký pokrok jde rych-
le dopředu, a to ve mně vzbuzuje naději, že by 
tomu tak mohlo být. Přál bych nám to z celého 
srdce.

>> pokračování ze strany 1

Aplikace Mobilní Rozhlas jako další komunikační nástroj s občany Židlochovic

CO PŘIHLÁŠENÍ DO MOBILNÍHO
ROZHLASU PŘINESE?

Kdo se stane součástí sítě Mobilního Rozhla-
su, tomu už neunikne žádná důležitá informa-
ce a je jedno, zda je občanem města, pracuje 
v něm, nebo má k městu jinou vazbu.

Každý registrovaný jedinec obdrží denně 
nejčerstvější informace z různých oblastí živo-
ta Židlochovic. A to buď přímo do aplikace 
v chytrém mobilu formou zprávy, nebo hla-
sové zprávy, do e-mailové pošty nebo do SMS 
zprávy.

Prostřednictvím Mobilního rozhlasu vás 
upozorníme na blížící se nebezpečí, odstávky 
a výpadky energií, čištění komunikací, nabíd-
neme ankety nebo rozešleme pozvánky na 
kulturní, společenské či sportovní akce. Sami 
uživatelé mohou například poukázat na nepo-
řádek ve městě, poškozený veřejný majetek 
nebo na černou skládku. Posílat můžete také 
náměty ke zlepšení života ve městě. Typ infor-
mací, které vám budou díky aplikaci přicházet, 
si můžete sami zvolit.

Lenka Betášová
Regionální a turistické informační centrum

JAK SE PŘIHLÁSIT:
na počítači přez odkaz
zidlochovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
stažením aplikace do chytrého telefonu
osobní registrace na Informačním centru na 
ulici Masarykova 100, kde vám pracovnice 
ukáží, jak na to.

Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a 
ulici, abychom vás mohli rychle varovat v pří-
padě nečekaných událostí (př. havárie vody, 
odstávka elektrické energie nebo krizových 
událostí). Vaše údaje jsou v bezpečí a je s nimi 
nakládáno v souladu s GDPR. 

Doporučujeme si v Mobilním rozhlase stáh-
nout i aplikaci naší samosprávy.

S touto aplikací budete mít důležité informa-
ce kdykoli při ruce. Navíc má aplikace spoustu 
užitečných funkcí, jako je například snadné 
nahlašování závad na území naší samosprávy. 
Stačí v nastavení přidat naši samosprávu.

Díky Mobilnímu rozhlasu připravujeme pro 
občany také Chytrý zpravodaj v elektronické 
podobě, který obdržíte přímo do e-mailu nebo 
do telefonu. Tato forma šetří nejen přírodní 
zdroje, ale také peníze na tisk a distribuci. Eko-
logicky smýšlející občané přivítají tuto nabídku 

<

<

<

V závěru roku byla nově spuštěna jedna z nejnovějších moderních platforem ke komunikaci s občany. Jde o službu 
Mobilní Rozhlas umožňující efektivní informování přímo do vašich telefonů.

s povděkem. Děkujeme, že s námi tvoříte lep-
ší Židlochovice.

Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2022 probíhá hlášení městského rozhlasu jen jednou denně, a to v 17:30 hodin.
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
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Okolí historických kolejí u vlakového nádraží získalo konečně důstojný vzhled

Koleje byly umístěny v prostoru u vjezdu do 
zahrady Robertovy vily. Prostranství s kolejemi 
bylo vyřešeno zahradními úpravami takovým 
způsobem, aby vzhledově připomínalo pro-
středí staré železniční trati. Koleje jsou posaze-
ny na klasický železniční „makadam“, mezery 
mezi pražci jsou osázeny okrasnými suchomil-
nými rostlinami.

Současně s úpravou okolí kolejí byla prove-
dena výsadba nižších kvetoucích keřů před zdí 
zahrady Robertovy vily, a to v celé její délce. 
Opravená zeď značně trpěla při sečení tráv-
níků a vzhledově narušovala celkový dojem 
z nového dopravního terminálu. Nyní bude 
pohled na poměrně velkou plochu „hladové“ 
zdi oživen kvetoucími keři, například třezal-
kou, ořechoplodcem či kdoulovcem. Celkem 
bylo při této akci vysazeno 295 ks keřů a 235 ks 
trvalek a okrasných travin.

Ing. Martin Dratva
odbor investic a majetku

V podzimních měsících minulého roku provedlo město ve spolupráci s fi rmou Hortiscentrum s. r. o. úpravy pro-
stranství při západním okraji terminálu IDS. Dominantním prvkem těchto úprav se stalo dvanáct metrů historic-
kých kolejí z 19. století, které byly zachráněny při rekonstrukci železniční trati do Židlochovic.

Celkový pohled na úpravu okolí historických kolejí / foto: M. Dratva

Detail historických kolejí s osázením suchomilnými rostlinami / foto: M. Dratva

oznámení

KAM S VÁNOČNÍM 
STROMKEM?

Oznamujeme občanům, že mají 
možnost ukládat vánoční stromky na 

sběrný dvůr na ulici Topolová. 

Občané, kteří nemají možnost stromky 
odvézt na sběrný dvůr, je mohou 

uložit ke kontejnerovým hnízdům po 
celém městě. Odsud budou stromky 

průběžně odváženy vozidly technické 
čety města.

Neodhazujte stromky volně na 
veřejná prostranství. Děkujeme.

NOVÝ
JÍZDNÍ ŘÁD

Od 12. prosince 2021 platí nový 
jízdní řád, který si můžete již nyní 

vyzvednout vytištěný na Informačním 
centru Židlochovice, Masarykova 
100, nebo na Komunitním centru, 

Legionářská 950.

Došlo pouze k malým změnám 
v odjezdech vlaků (dřívější odjezdy) 
a je zrušena noční víkendová linka 

autobusů.

OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI
COVID-19

MUDr. Tomáš Hill provádí očkování 
proti nemoci covid-19.

Vakcín je dostatek, očkování mohou 
podstoupit i neregistrovaní pacienti. 

Možnost všech dávek.
Aplikujeme vakcínu Comirnaty od fi rem 

Pfi zer a BioNtech.
Očkujeme dle zájmu 2–3 x týdně.

Pro aplikaci se zájemci mohou hlásit
na tel.: 720 328 449 či lépe e-mailem:

hill.ambulance@seznam.cz
k domluvě termínu. 

Výsadba okrasných keřů podél zdi zahrady Robertovy vily / foto: M. Dratva
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 26. listopadu 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

podat žádost o dotaci na opravy vybra-
ných úseků vozovek na ulicích Masarykova 
a Komenského. 
prodloužit dobu trvání smlouvy č. 49/2020 
o nájmu sociálního bytu č. 9 na ul. Komen-
ského 52 uzavřenou s B. Průšovou, na dobu 
určitou od 1. 1. do 31. 12. 2022.
uzavřít smlouvu o výpůjčce sálu Komunitní-
ho centra od 30. 11. 2021 na dobu neurčitou 
se společností ZDRAVOMEDICA s. r. o., 
MUDr. Tomáš Hill, nám. Míru 149, Židlo-
chovice, IČ: 29363586.

RM bere na vědomí:
aktualizaci Přílohy č. 6 Skartačního řádu 
Městského úřadu Židlochovice ke dni 
26. 11. 2021.

RM schvaluje:
rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu pro rok 
2021.
zřízení dvou pracovních pozic uklízeček na 
úklid budov Městského úřadu Židlochovice, 
Nádražní 750, a MP Židlochovice, Nádražní 
325 (včetně veřejného WC a čekárny vlako-

<

<

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

vého nádraží), a to ke dni 1. 1. 2022, a pově-
řuje tajemnici k zajištění obsazení těchto 
pozic.

ZM 29. listopadu 2021
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

uzavřít s Komerční bankou a. s. dodatek č. 3 
ke Smlouvě o úvěru ze dne 18. 11. 2020 ve 
věci úpravy splátek.

RM 17. prosince 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo s fi rmou Lukáš Adá-
mek, Židlochovice, na rekonstrukci bytu 
č. 7, na ulici Komenského č. p. 38 v Židlo-
chovicích za nabídkovou cenu 394 963,64 Kč 
včetně DPH.
zahájit a provést výběrové řízení na zhoto-
vitele rekonstrukce nebytového prostoru 
na byt č. 8 (2+kk) v bytovém domě na ulici 
Komenského č. p. 38.
uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění 
fi nancování systému IDS JMK. Dodatek 
upravuje městu Židlochovice výši fi nanční-
ho příspěvku na hodnotu 100,– Kč na jed-
noho obyvatele/rok.

RM schvaluje:
uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Al-
lianz, a. s., č. C550011294, pojištění majetku, 

<

<

<

<

<

a č. C550011407, pojištění odpovědnosti.
uzavření pojistné smlouvy s Allianz pojišťov-
nou, a. s., č. 380 001 893, pojištění odpověd-
nosti zaměstnance za škodu způsobenou 
zaměstnavateli.
uzavření pojistné smlouvy s Pojišťovnou 
VZP, a. s., č. 1310003431, skupinové úrazové 
pojištění.

RM stanovuje:
lhůtu pro podávání žádostí o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města na obnovu fasády 
nebo podporu spolků v termínu od 7. 2. do 
28. 2. 2022.

RM projednala a schvaluje:
podnět určeného zastupitele k doplnění 
obsahu nyní pořizované změny č. VI ÚP 
Židlochovice, a ukládá:

zajistit podmínky pro realizaci územního 
systému ekologické stability (ÚSES) vyplý-
vajícího z ÚP Židlochovice a protipovod-
ňových opatření vyplývajících ze Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
tj. prověřit tyto dva systémy v ÚP Židlo-
chovice a případně zajistit jejich realizaci 
vymezením veřejně prospěšných staveb či 
veřejně prospěšných opatření,
vytvořit územní podmínky pro možnost 
umístění kavárny v Předzámeckém parku.

<

<

<

<

–
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Lékařské služby v Židlochovicích v odpovědích místostarosty Tomáše Šenkyříka

Pane místostarosto, Vy se dlouhodobě 
věnujete rozšíření nabídky služeb odborných 
lékařů u nás ve městě. Vrátíme-li se na počá-
tek Vašich snah už v roce 2016, jaký byl teh-
dy stav lékařské péče v Židlochovicích? Co 
lidem nejvíce chybělo?

Je asi všeobecně známo, že město stávající 
polikliniku nevlastní a že ji provozuje soukro-
má společnost. Z toho plyne, že město nemůže 
příliš ovlivňovat kvalitu budovy nebo to, jaký 
komfort mají pacienti v čekárnách.

Co ale můžeme ovlivnit, i když to není úplně 
jednoduché, je nabídka odborností, která zde 
v Židlochovicích je nebo bude. Zajistili jsme 
zde například neurologickou ambulanci, kte-
rá dnes nabízí širokou paletu výkonů a patří 
mezi špičková pracoviště v rámci Jihomorav-
ského kraje. Podobně se nám zde také podařilo 
vyjednat zřízení kardiologické ambulance.

Byla to právě neurologie a kardiologie pro 
dospělé, které u nás výrazně chyběly.

Je těžké dostat k nám odborného lékaře? 
Co tomu předchází?

Jednoduché to úplně není. Nejprve musíte 

redakce Zpravodaje mít lékaře, který má zájem v Židlochovicích 
působit, a těch je nedostatek. Mladí lékaři často 
chtějí pracovat spíše ve větších městech. V této 
souvislosti mají ale Židlochovice výbornou 
polohu a můžeme těžit z toho, že jsme kousek 
od Brna. Pak následují jednání s pojišťovnami. 
To je časově nejnáročnější proces.

Plánujete další rozšíření lékařských odbor-
ných praxí? 

Jsme v pravidelném kontaktu se všemi léka-
ři, kteří na poliklinice působí, a také s občany, 
kteří občas přijdou nebo napíší, co jim v této 
oblasti chybí. V poslední době jsme se něko-
likrát setkali s podnětem ke zřízení psychiat-
rické ambulance. Tato odbornost zde opravdu 
chybí.

V úvodním rozhovoru s panem starostou 
hovoříme o možné budoucí výstavbě nových 
prostor pro ordinace lékařů. Jaký je Váš 
osobní pohled na stav objektu polikliniky a 
působení lékařů zde? S lékaři hodně hovoří-
te, co je trápí?

S lékaři se setkávám poměrně pravidelně. 
Dnešní poliklinika, myslím tím charakter 
budovy, bohužel příliš neodpovídá současným 
představám o moderním zdravotnictví. Ale to 
je pochopitelné a nechci, aby to vyznělo jako 

kritika vůči současným majitelům. Budova 
polikliniky je bývalou soudní budovou, což 
samozřejmě určuje charakter samotných inte-
riérů. Jsou to malé místnosti podél dlouhých 
chodeb. S tím souvisí ne příliš dobře větratelné 
čekárny atd. 

Pod moderním zdravotnictvím, které by-
chom v Židlochovicích chtěli mít, si představu-
jeme větší komfort pro pacienty a samozřejmě 
také rozšíření služeb. 

Dám příklad. Máme zde lékaře, kteří dokáží 
řešit jednodenní infuze, jež vyžadují jedno-
denní pobyt pacienta na lůžku. Pacient by 
tedy nemusel jezdit složitě do Brna, ale výko-
ny takového typu bychom byli schopni zvládat 
pro naše občany zde v Židlochovicích.

Nedlouho před covidem jsme otevřeli 
Komunitní centrum. Těšili jsme se na setkává-
ní se spolky, seniory apod.

Akce se zde ale až na drobné výjimky zatím 
nekonají z důvodu pandemie. Bez váhání jsme 
tak začali prostory využívat právě na řešení 
covidové pandemie. 

V klubovnách, které mají také přístup z ven-
ku ze zahrady, působil MUDr. Tomáš Hill. 
Řešil zde intenzivně covidové pacienty, sledo-
val začínající zápaly plic atd.
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MĚSTSKÁ POLICIE
ŽIDLOCHOVICE

Adresa:
Nádražní 325, Židlochovice
(budova vlakového nádraží)

Telefonní číslo:
547 238 215

Pohotovostní mobil:
(nepřetržitý provoz)

604 290 319

E-mail:
mp@zidlochovice.cz

Facebook:
Městská police Židlochovice

Městská policie Židlochovice v roce 2021

V tomto roce se pandemie covid-19 nevy-
hnula ani členům Městské policie v Židlo-
chovicích. Během roku onemocněla koro-
navirem téměř polovina strážníků, přesto 
byl udržen nepřetržitý chod městské policie 
a strážníci se mohli podílet na dohledu nad 
dodržováním protipandemických opatření.

Mimo kontrol těchto opatření se strážníci 
věnovali každodenním záležitostem veřejné-
ho pořádku a prevenci kriminality ve městě a 
v okolních obcích.

Pro zvýšení bezpečnosti občanů a pro zkva-
litňování objasňování přestupků a trestných 
činů slouží strážníkům kamerový dohlížecí 
systém, který využívá i Policie ČR a se kterou 
strážníci úzce spolupracují.
Pro větší bezpečnost seniorů využívají stráž-
níci tísňových tlačítek. V roce 2021 vyjížděli 
strážníci k 16 případům, kdy senioři potře-
bovali pomoc. Ve čtyřech případech museli 
být senioři ošetřeni (většinou po upadnutí) a 
strážníci byli nuceni zavolat rychlou zdravotní 
pomoc. Tu bylo také nutné přivolat ke čtyřem 
osobám při kontrole pití alkoholu na veřej-
nosti, což je v našem městě upraveno vyhláš-
kou, a po ošetření byly tyto osoby převezeny do 
protialkoholní záchytné stanice.

Při řešení dvou napadení nožem strážníci 
předali aktéry potyček Policii ČR. Na Policii 
ČR byly také předvedeny dvě hledané osoby. 
Jednu nesvéprávnou osobu strážníci předali 
jeho opatrovníkovi.

Strážníci také řešili opakované krádeže a 
vandalismus v čekárně a na toaletách nového 
vlakového nádraží.

Občané našeho města také ztráceli a nachá-
zeli spoustu věcí, které předali strážníkům, a ti 
se snažili vypátrat majitele nebo věci předali do 
úschovy na městský úřad. Během roku takto 

Milan Šebek
vedoucí srážník

12/2021: Zásah MP ve spolupráci se SDH při transportu důchodce v těžké životní situaci
foto: MP Židlochovice

řešili nález osmi kol, pěti mobilních telefonů, 
třech svazků klíčů, třech registračních značek, 
dvou batohů a platebních karet, nález harmoni-
ky a pěti peněženek s doklady. V jedné z těchto 
peněženek poctivý nálezce vrátil 92.000,– Kč. 

Strážníci se také podíleli na dohledu bez-
pečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, a to jak na dodržování doprav-
ního značení, dodržování povolené rychlosti, 
tak také na dodržování placení parkovného ve 
městě. Zde strážníci udělili 62 pokut a 417 pře-
stupků předali na odbor dopravy k dořešení.

Vyhláškou je také upraven volný pohyb psů 
ve městě s vyznačenými místy, kde může být 
pes na volno. Ve volné přírodě lze pustit psa na 
volno jen tehdy, kdy ho majitel může spolehlivě 
přivolat a není mimo vliv svého majitele. Dále 
je také vlastník nebo držitel psa povinen zabrá-
nit pobíhání psa po pozemních komunikacích. 

Zvýšená kontrolní činnost na hřbitovech v období 
před svátkem zesnulých / foto: MP Židlochovice

Přivoláním psa se míní okamžitá reakce psa na 
zavolání. Pokud vašeho psa nezvládnete odvo-
lat, měli byste reálně zvážit, zda takového psa 
nechat pobíhat na volno a riskovat, že se vám 
zaběhne. Strážníci odchytili v loňském roce 
40 takto zaběhnutých psů. Většina psů byla 
vrácena svým majitelům, dvěma byla zajištěna 
náhradní péče, jeden byl převezen do útulku a 
jeden bohužel uhynul při střetu s vozidlem.

Strážníci se také podíleli na odchytu čtyř 
opuštěných koček, které byly předány do 
náhradní péče. Dvě odchycené kočky byly po 
zranění ošetřeny a předány do útulku.Preventivní činnost: MP na základní škole

foto: MP Židlochovice
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V letošním roce dochází ke zdražení poplatku za odpady

Od letošního roku platí nový zákon o odpadech, který městům výrazně zdražil skládkování, bohužel došlo i k výraz-
nému zdražení pohonných hmot a servisních nákladů na odpadové vozy. Zastupitelé Židlochovic proto schválili 
změny v obecní vyhlášce a navýšili poplatek na 800 Kč za rok. Stále však bude možné uplatit slevu ve výši 200 Kč 
na poplatníka, který se zapojil do Systému separovaného sběru odpadu v Židlochovicích. 

I přes zdražení bude město Židlochovice na 
systém nakládání s odpady doplácet. V roce 
2020 město odpadové hospodářství dotovalo 
částkou 2 098 419 Kč. V přepočtu na jeden 
měsíc zaplatí každý obyvatel města 67 Kč. 
Za tyto peníze bude mít zajištěný kompletní 
odpadový servis – černé a barevné popelnice 
u domů, kontejnerová stání na separovaný 
odpad, sběrný dvůr či uliční odpadkové koše 
a řadu dalších služeb.

K navýšení poplatku a schválení nové vyhláš-
ky vedl zastupitele především nový zákon 
o odpadech, který platí od začátku letošní-
ho roku a směřuje jednoznačně k omezová-
ní skládkování odpadů, podpoře recyklace a 
energetického využití odpadů. Nová vyhláška 
začne platit od 1. ledna 2022. Důvodem ke zvý-
šení poplatku je také stále se zvyšující množství 
produkovaného odpadu, se kterým se zvyšují 
i náklady na jeho zpracování.

V souvislosti s rostoucími cenami ukládání 
odpadu jsme museli zpoplatnit uložení staveb-
ní suti ve sběrném dvoře. Cena je stanovena na 
1 Kč/kg, 10 Kč/kýbl.

Ing. Gabriela Kročilová
odbor životního prostředí a stavební úřad

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
Sazba:
800 Kč/osoba/rok. Sleva 200 Kč pro osoby přihlášené do třídění odpadu = 600 Kč
Splatnost do 31. 3. 2022 nebo čtvrtletně – SIPO

Povinnost uhradit poplatek mají:
fyzické osoby přihlášené v obci, vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umís-
těna na území obce.

Karta na sběrný dvůr:
po uhrazení poplatku za svoz odpadu obdržíte kartu, na základě které je občan Židlochovic 
oprávněn bezplatně ukládat odpad.
Pokud máte zájem o zaslání karty na e-mail (můžete si ji uložit do telefonu nebo vytisk-
nout), pošlete žádost o kartu spolu s avízem na e-mail iva.brutenicova@zidlochovice.cz. 
Při vstupu na sběrný dvůr se každý prokáže kartou a občanským průkazem.

POPLATEK ZA PSA
Splatnost do 31. 3. 2022. Upozorňujeme na povinnost čipování psů.
Od poplatku je osvobozen:
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci 
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu 
ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.

Sazby poplatků
900 Kč, pes je chován v bytovém domě, za druhého a každého dalšího psa 1.200 Kč
650 Kč, pes je chován mimo bytový dům, za druhého a každého dalšího psa 900 Kč
200 Kč za psa, jehož je držitelem osoba starší 65 let, za každého dalšího psa téhož držitele 
250 Kč.

Poplatky lze uhradit osobně na pokladně MěÚ Židlochovice, případně převodem. 
Podrobné informace naleznete na stránkách města v sekci Aktuality.

<

<

<

STÁHNĚTE SI ON-LINE KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ

Nyní si také můžete stáhnout do svého telefonu nebo počítače on-line kalendář svo-
zu odpadů. Návod, jak postupovat, naleznete na webových stránkách města v sekci 
Občan | Služby | On-line – Svoz odpadů, kulturní akce.

>> pokračování ze strany 4

Díky tomu se tito pacienti nepohybovali po 
chodbách polikliniky. Zdůrazňuji, že to bylo 
v době, kdy zatím neexistovaly vakcíny pro-
ti nemoci covid-19. Troufám si říci, že díky 
nasazení pana doktora Hilla a díky prostorům, 
které máme v Komunitním centru, se zde pře-
dešlo nejednomu lidskému utrpení. Stodolu 
Komunitního centra jsme vyčlenili pro testo-

vání antigenními testy. Zde bych rád poděkoval 
za výbornou spolupráci dr. Jaroslavě Šťastné a 
laboratoři JS-lab, která testování zajišťovala. 
Mluvím o tom proto, že chci poukázat za prvé 
na prostorovou omezenost možností stávají-
cí polikliniky a za druhé na fakt, že město se 
o kvalitu zdravotnictví velmi zajímá a chce se 
nadále aktivně podílet na jejím zlepšování.

Lékařské služby v Židlochovicích



Máte starý nevyhovující kotel, jste domácnost s nízkými příjmy a máte zájem 
o fi nanční příspěvek? Požádejte o kotlíkovou dotaci. 

Od 1. září 2022 vejde v platnost zákaz pro-
vozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou moci být 
v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které spl-
ňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla 
s rokem výroby po roce 2000).

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021–2027
Předmět podpory:

Předmětem podpory je výměna kotlů na 
tuhá paliva s ručním přikládáním, které 
nesplňují minimálně emisní třídu 3 dle ČSN 
EN 303-5.

Kde je možné výměnu provést:
Výměnu zdroje (kotle) bude možné realizo-
vat v rodinných domech (RD) včetně trva-
le obývaných staveb pro rodinnou rekreaci 
a bytových jednotkách bytových domů.

Jaký zdroj je možné z dotace pořídit:
Výčet podporovaných zařízení je uveden 
v Seznamu výrobků a technologií (SVT 
– Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz).

Z dotace je možné si pořídit tyto typy zdrojů:
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu (ruční/samočinný)
Plynový kondenzační kotel

<

<

<

<

<

<

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Kotlíkové dotace

Oprávněný žadatel:
Oprávněným žadatelem je vlastník nebo spoluvlastník RD, bytové jednotky v bytovém domě, 
nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v RD, bytu nebo trvale obý-
vané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí, případně musí mít v nemovitosti bydliště.
Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 
nebyl vyšší než 170 900,– Kč.

Výše dotace:
Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů 
dílčího projektu, a to s následujícími limity:

Způsobilost výdajů:
O dotaci lze žádat na výdaje vynaložené již od 1. 1. 2021.

Předpokládaný termín vyhlášení:
První polovina roku 2022

Bližší informace je možné získat na webových stránkách Jihomoravského kraje
www.jmk.cz.

Dotazníkové šetření:
V případě zájmu prosíme o vyplnění dotazníkového šetření na stránkách Jihomoravského 
kraje. Vyplnění formuláře nemá závazný charakter. Vyplněním (registrací) můžete pomoci 
získat dostatek fi nanční prostředků, které získá Jihomoravský kraj. Registrujte se a pomozte 
získat dost peněz pro všechny. 

<

<

<

<

<

<

V tomto roce 2022 chce Jihomoravský kraj nabídnout svým občanům možnost získat fi nanční podporu na výměnu 
starých neekologických zdrojů vytápění. Výše fi nanční alokace, kterou Jihomoravský kraj pro své občany získá, 
se bude odvíjet od počtu potenciálních žadatelů o dotaci. Zapojte se proto do dotazníkového šetření, zvýšíte tak 
šanci, že na dotaci dosáhne každý, kdo o ni požádá.

Plynový kondenzační kotel 100 000,00 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže 130 000,00 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000,00 Kč

Tepelné čerpadlo 130 000,00 Kč

Komunitní centrum: Právě probíhají kurzy arteterapie

Co si představit pod pojmem arteterapie?
Ihned mi naskakuje nejvíce používaná defi -

nici na internetu: „Arteterapie je léčba umě-
ním.“ Ale já s ní vůbec nejsem spokojená. Již 
několik let hledám defi nici, která by vyjádřila 
to, co se při této terapii děje. Zatím jsem ale 
nenašla nic tak přesného, co by obsáhlo pocit, 
který ve mně účast na této aktivitě vyvolává.

Myslím tím naprostou volnost, kterou se 
na této technice nechám plně pohltit a obe-
jmout. Je to tak trochu nepřenositelná infor-
mace, pokud ji člověk nezažije na vlastní kůži, 
ale budu se ji snažit popsat. Při této technice 
člověk přichází s otevřenou myslí, nic jiného 
nepotřebuje. Ve chvíli, kdy technika začíná, vše 
je dovoleno a nic, co se stane, tak není špatně. 
Není špatně, co a jak člověk ztvární, není špat-
ně, že svůj výtvor vzteky roztrhá, není špatně, 

odpovídá Mgr. Jana Surovcová
vedoucí Komunitního centra

že nic nenakreslí, není špatně, že jen bude sedět 
a poslouchat, nebo mluvit tak, až ho budou 
bolet hlasivky. Myslím, že v tomto má artetera-
pie jsou největší devízu. V tom si dovolit dělat 
to, co právě cítím.

Já sama osobně navštěvuji kurzy jiných lek-
torů a nechávám se hýčkat tímto pocitem, ale 
také ráda vedu, protože mě nabíjí pocit, že jsem 
někomu umožnila cítit se svobodně.

Jak probíhá samotný kurz?
Arteterapeut zadá téma, které dopředu 

promyslel a chce touto cestou skupinu vést. 
Dopředu je stanoven čas, do kterého by se 
tvorba měla dokončit. Poté je čas na samotnou 
tvorbu účastníků. Pak je prostor na diskuzi, 
na každý obrázek se skupina postupně zamě-
ří a říká pocity, které z obrázku má – pozdě-
ji i se může snažit interpretovat, co tím autor 
chtěl říci. Ten jenom poslouchá, na závěr může 
odhalit svůj záměr nebo jen poděkovat. Pokud 
by někoho téma zasáhlo, má plné právo obrázek 

ostatním k diskuzi neukázat. Je ale velmi pod-
nětné slyšet, co ve vašem výtvoru někdo vidí, 
cítí. Člověk si může uvědomit spoustu věcí: jak 
např. na ostatní kolem sebe skrz malbu působí, 
může si poslechnout nezávislý komentář.

Kdo všechno může kurzy navštívit?
Navštívit kurz Arteterapie může jakákoliv 

dospělá osoba, tedy od 18 let a max.věková 
hranice není stanovena. Chtěla bych zdůraznit, 
že tento kurz není zaměřen na výuku techniky 
malby, ve většině případů se používá abstraktní 
vyjádření pocitů. 

Kdy kurzy probíhají a je nutné mít návaz-
nost?

Kurzy Arteterapie probíhají pravidelně kaž-
dé sudé úterý od 16 – 18 hodin v klubovnách 
Komunitního centra.
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PASTELKA | děti 3–6 let

středa 15:00–17:00 hodin

V kurzu se věnujeme kreslení, 
modelováni, tvoření.

PASTELKA | děti 6–15 let

středa 15:00–17:00 hodin

V kurzu se věnujeme kreslení, malování, 
modelováni. Zároveň seznámíme děti

i s netradičními technikami (např. linoryt).

KONTAKT

Mgr. Bc. Dana Ursacherová
tel.: 737 707 199

danuse.ursacherova@zidlochovice.cz

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Výuka bude probíhat na základě 
předchozí domluvy.

CVIČENÍ PRO SENIORY

pondělí 9:00–10:00 hodin

v klubovně Komunitního centra
cena za lekci 50,– Kč 

DOUČOVÁNÍ

pondělí a středa 13:00–15:00 hodin

Doučíme to, co právě potřebujete. 
Doučování je určeno pro děti od 1.–5. třídy, 

včetně dětí se specifi ckými poruchami učení.

Kurzy jsou postaveny tak, že není nutné mít 
návaznost na předchozí hodinu.

Je ale důležité dodržet max. počet účastní-
ků ve skupině v počtu 6 osob a proto zájemce 
musí nahlásit svůj zájem dopředu na tel.: 737 
748 410 nebo na e-mail: jana.surovcova@zid-
lochovice.cz a tím pádem mu bude rezervová-
no místo.

Jsou tyto kurzy placené?
Ne, všechny kurzy pořádané KC jsou zcela 

zdarma, tedy i tento kurz Arteterapie.

Co musí mít zájemci s sebou?
Pokud není domluveno s účastníky dopředu 

jinak, tak si účastník nemusí donést nic, jeho 
jediným podílem na této aktivitě je otevřená 
mysl.

Máte nějakou konkrétní zkušenost, kdy 
jste měla pocit, že arteterapie klientovi sku-
tečně přímo pomohla?

Nedílnou součástí mého studia Arteterapie 
byla teoretická i praktická část výuky. Teorie je 
základ každé výuky, to je nepopiratelný fakt. 
V praktické části jsme celá třída absolvovali 
nespočet sezení od různých lektorů a byli jsme 
v pozici běžného účastníka. Jen tímto způ-

sobem si myslím, že se dá dosáhnout plného 
pochopení a je pak možné vést svou skupinku. 

Pamatuji si jedno z mnoha sezení, kdy má 
spolužačka nakreslila na lektorkou zadané 
téma krásný obrázek. Příroda, obloha, ptá-
ci. Na pohled byl velmi příjemný. Jen jsme se 
nedokázali ve skupině dohodnout, zda nakres-
lila přírodu při východu, nebo západu. Pečlivě 
poslouchala důvody, kterými jsme svůj názor 
na východ, či západ obhajovali. Pak nám řekla, 
že obojí vlastně bylo správně. Čerstvě prožívala 
úmrtí blízké osoby a uvědomovala si, že ačko-
li je západ předzvěstí konce života, je důležité 
žít dál, a ten východ jí dával naději, že i tuto 
těžkou situaci zvládne.
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ÚDiF v novém pavilonu základní školy

Žáci sedmých a osmých ročníků nadaní 
v oblasti přírodních věd získali nové vědomos-
ti a zkušenosti během představení Úžasného 
divadla fyziky. To k nám zavítalo díky podpoře 
JCMM, s nímž na podpoře nadaných dětí spo-
lupracujeme.

Podpoře nadání žáků se naše škola věnuje 
dlouhodobě, v posledních dvou letech však 
intenzivněji než dříve. Velmi důležité pro nás 
bylo navázání spolupráce s Jihomoravským 
centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM) 
– organizací, pro niž je podpora nadaných dětí 
jednou z hlavních činností. Díky této spoluprá-
ci můžeme nabídnout nejen testování nadání 
žáků čtvrtých ročníků, ale i další aktivity, které 
nadání dětí rozvíjí. Jednou z nich byla i návště-
va ÚDiFu – Úžasného divadla fyziky.

Představení ÚDiFu se zúčastnili vybraní žáci 
sedmých a osmých ročníků. Právě Ti, které 
fyzika nejvíce zajímá a baví. Pro sedmáky bylo 
připraveno téma „Pod tlakem i bez tlaku”. 

Z údivu tak nevyšli při pokusech s vývěvou. 
Viděli, jak se balónky pod tlakem nafukují, 
a slyšeli (nebo vlastně neslyšeli) houkat sirénu 
pod zvonem. Podtlak a přetlak demonstrovaný 
vystřelovacími hračkami, které na žáky pálily 
fi lmovky a brambory, pobavily opravdu všech-

Veronika Benešovská – pedagožka
Renata Zapletalová – školní psycholožka

Údiv vzbuzovaly pokusy Divadla fyziky ÚDiF / foto: archiv ZŠ

ny zúčastněné. Stejně tak pokus, při němž se měl 
dobrovolník vžít do role vakuovaného arašídu. 
Před očima se jim také vařila voda v kádince při 
teplotě 10 °C tak dlouho, až zmrzla.

V další hodině si žáci pokusy pod vedením 
instruktorů sami vyzkoušeli. Zjišťovali, jak 
se při použití mechanické vývěvy a sklenice 
nafoukne marshmallow, praskne čokoláda na 
indiánku a voda sítkem ze sklenice nevyteče, 

když ji otočíme vzhůru nohama. Nejvíce děti 
zaujal pokus s vařičem, kdy viděly vcucnutí 
vajíčka do kádinky, nafouknutí a vyfouknutí 
balónku a deformaci nahřáté plechovky.

Žáci osmého ročníku se zase seznámili 
s elektromagnetickou indukcí a Faradayovými 
pokusy.

pokračování na straně 9 >>



9Školství www.zidlochovice.cz

D. Kopeček, garant projektu Podnikavá sborovna, při výuce žáků školy / foto: I. Zehl

Podporujeme podnikavost dětí i učitelů: Podnikavá sborovna

Můžete nám představit „Podnikavou 
sborovnu“?

Na naší škole běží projekt „Podpora podni-
kavosti“ (přesněji „Implementace KAP JMK 
II“), který je realizován za podpory Jihomo-
ravského kraje a jeho koordinátorem je Lipka 
– školské zařízení pro environmentální vzdě-
lávání sídlící v Brně. Koordinátorem tohoto 
projektu na naší škole jsem já a jeho cílem 
je podpora podnikavých aktivit a projektů 
žáků, aby se podnikavost stala každodenní 
součástí výuky. V rámci tohoto projektu jsem 
dospěl k závěru, že by bylo dobré, aby nejen 
žáci dostávali nabídky možných aktivit a pro-
jektů, ale aby se v této oblasti mohli vzdělávat 
i učitelé. Tak vznikla „Podnikavá sborovna“, 
která představuje možnost dalšího dobrovol-
ného vzdělávání pedagogů. Momentálně je 
tato možnost určena pro pedagogy naší ško-
ly, ale do budoucna bych rád tuto možnost 
nabídl i ostatním základním školám v rámci 
ORP Židlochovice.

Proč podpora podnikavosti, podnikavá 
sborovna?

Celý projekt stojí na třech pilířích. Za prvé, 
aby žáci uměli nacházet příležitosti a aktivně 
je vyhledávali, za druhé, aby je uměli využít 
a uměli k tomu využívat různé typy zdrojů 
(materiální, lidské, fi nanční), a za třetí, aby je 
uměli realizovat. Podnikavost je dovednost 
být aktivní, zajímat se o dění kolem sebe, 
využít svých dovedností, aplikovat je v pro-
jektech. Předmět „Badatelství“ (byl předsta-
ven v minulém čísle Zpravodaje) patří také 
mezi aktivity rozvíjející podnikavost. 

V rámci podnikavé sborovny s pedagogy 
řešíme různá témata, např. skupinová práce 
s dětmi, zpětná vazba, seberefl exe, sebehod-
nocení, využití nových metod a nástrojů ve 
výuce apod. Zvu si často i hosta, kolegu, který 
má s danou tematikou zkušenosti a může je 

redakce Zpravodaje

tak předat dalším učitelům. Setkání je dobro-
volné, ve volném čase a jde v podstatě o sdí-
lení dobré praxe, o další sebevzdělávání.

Narazili jste v začátcích projektu na 
nějaké komplikace?

Na začátku bylo největším problémem 
vysvětlit učitelům, co to vlastně je podnika-
vost. Jak ji chápat, co si pod tím představit. 
Dnes už je v našem pedagogickém sboru více 
kolegů, kteří podnikavé aktivity s žáky reali-
zují, a troufám si říct, že tím posunují úroveň 
kvality výuky zase o kus dál. 

Vzhledem k situaci se nám také nedařilo 
mít setkání pravidelně, ale chtěl bych, aby-
chom se scházeli 1x za měsíc, tak na 2–3 
hodiny, a vždy se věnovali určitému tématu. 

Jaká máte momentálně v hlavě témata na 
setkání?

Témat je opravdu hodně a týkají se nejen 
výuky samotné, ale třeba i osobnostního roz-
voje pedagoga. Uvedu pár příkladů, kterými 
bych se chtěl zabývat v následujícím pololetí: 
tandemová výuka, venkovní výuka, poskyt-

nutí kvalitní zpětné vazby, učitel jako lídr, 
projektová výuka.

Vraťme se ještě k celému projektu „Pod-
pora podnikavosti“. Co je ještě jeho součás-
tí? A jak je fi nancován?

Celý projekt má dílčí programy, na které 
jsme se jako škola přihlásili. Např. Škola pro 
udržitelný život, Jedlá zahrada, Ekoškola, 
Náš les, projekty podporující fi nanční gra-
motnost a další. Každý program má svého 
garanta – učitele. V rámci vybraných pro-
gramů si učitel připraví s žáky miniprojekt, 
pošle žádost o realizaci a ve většině případů 
získá škola požadované fi nance. Žáci pak 
projekt mohou zrealizovat takříkajíc od A do 
Z – podílet se na jeho tvorbě od přípravy po 
realizaci a refl exi. A to je hlavním cílem a 
smyslem celého projektu „Podpora podnika-
vosti“. Navíc škola patří v rámci kraje mezi 
lídry tohoto projektu. Což nám otevírá další 
možnosti v rozvoji naší školy a spolupráci 
se zajímavými institucemi (JIC, PedF MU, 
FabLab a další).

Základní škola v Židlochovicích neustále zlepšuje nabídku předmětů pro svoje žáky. Ale nejen žáci potřebují přísun 
nových informací, intenzivní podporu vzdělávání, zpětnou vazbu svého snažení. Proto si tentokrát představíme 
předmět „Podnikavá sborovna“, který je určen pro pedagogický sbor a jehož garantem je Mgr. David Kopeček.

>> pokračování ze strany 8 Jak vlastně náhodou objevil siločáry magne-
tického pole kolem vodiče pod proudem a jak 
se vodič pohybuje v magnetickém poli. Každý 
si také sám vyrobil svůj elektromotor a můžeme 
hrdě konstatovat, že všem dětem se ručně vyro-
bená cívka v magnetickém poli roztočila. 

Poté žáci zhlédli zajímavé pokusy s indukč-
ním vařičem a sami na sobě měřili napětí. 

Zajímavá byla hudba poháněná pouze baterií 
složenou z kovů ve slané vodě. Spolu s lekto-
ry objevili princip snímání zvuku na elektrické 
kytaře.

Všichni žáci se tak dozvěděli spoustu nových 
informací, a především z představení odcházeli 
nadšení a zapálení do dalšího zkoumání a obje-
vování světa fyziky.

ÚDiF v novém pavilonu základní školy
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Advent ve Výhonku: Cesta k vnitřnímu světlu

Advent, předvánoční čas, čas klidu, zjem-
ňování a rozjímání. Měl by se nést ve zname-
ní zklidnění a ztišení. A tak jsme také advent 
v naší přírodní školce Výhonek začali.

Jak už jsem zmiňovala v září, celý letošní škol-
ní rok ve Výhonku se nese v duchu tradic a zvy-
ků. A tak jsme nemohli prosinec začít jinak než 
„Adventní spirálou“. Je to slavnost, která zaha-
juje toto láskyplné roční období, plné radosti, 
laskavosti, něhy a společné blízkosti. Do větši-
ny jiných školek přichází koncem prvního pro-
sincového týdne Mikuláš s čertem a andělem. 
Přinesou s sebou nějaké dobroty, případně kus 
uhlí či brambor, pochválí „hodné“ děti a trochu 
pokárají ty „zlobivé“. Ve Výhonku to ale chodí 
jinak. Děti si se svými průvodci už od začátku 
prosince zdobí jurtu a její blízké okolí zelenými 
větvičkami z nějakého jehličnanu. K výzdobě 
samozřejmě patří i tvorba adventní spirály. 
Jsou to zelené jehličnaté větve, vyskládané ven-
ku na zemi do tvaru spirály. Rodiče dětí pak 
obdrží zprávu, v kolik hodin (po setmění) se 
mají v den slavnosti dostavit ke hřbitovu. Tam 
už stojí jedna z průvodkyň a dává jim pokyn, 
že mohou jít. Dítě se svým rodičem a zhas-
nutou lampou, již mají mít s sebou, stoupá ve 
tmě výš a výš až nahoru k jurtě. Už dole pod 
schody jdou slyšet tóny písně „Moje malé svě-
télko“, linoucí se z hudebního nástroje tongue 

Markéta Mocková
Přírodní školka Výhonek

drum (naprosto nezaměnitelný zvuk jazyko-
vého bubnu), které podtrhují celou už tak dost 
kouzelnou atmosféru. Nahoře na kopci už na 
ně čeká anděl, který beze slova, pouze pokynu-
tím ruky, vyzve dítě s rodičem, aby šli za ním. 
Odvede je ke spirále, a tou společně projdou až 
do jejího středu. Tam už hoří zapálená svíce. 
Anděl vezme jeden z nachystaných lampionů, 
zapálí v něm svíčku a podá jej dítěti (opět jen 
s pokynutím ruky, aby lampion položilo někde 
podél spirály). Poté zapálí svíčku i v lucernič-
ce, kterou si dítě s rodičem přineslo, a s tímto 
světýlkem potom dítě odchází domů. Cesta 
spirálou je symbolem cesty do vlastního nitra a 
uvědomění si svého vnitřního světla. Celá slav-
nost probíhá v naprostém tichu a tmě, pouze za 
svitu hořících svíček. Jak děti s rodiči postup-
ně přicházejí a odcházejí, společně (ale přitom 

jednotlivě) rozsvítí celou adventní spirálu.
U této slavnosti je velmi vhodné nechat půso-

bit určité tajemné kouzlo slavnosti. Nechat děti 
dojít k vlastnímu prožitku a neprozradit jim, 
jak konkrétně bude slavnost probíhat. Není to 
nic strašidelného, rodiče jsou nablízku, všude 
velmi silně působí tajemno a postupně rozsvě-
cované svíčky.

Pro všechny je to opravdu krásný a kouzel-
ný večer, který ale rozsvícením spirály ještě 
zdaleka nekončí... Anděl sice odletěl, svíčky 
postupně zhasnuly, ale místo nich se rozsvítilo 
šest čelovek na malých hlavičkách, které si to 
zamířily v doprovodu tří hlavních průvodkyň 
zpátky nahoru do jurty. Byli to totiž předško-
láci, které čekala veliká událost. Předškolácké 
přespávání v jurtě! 

Zasněžená jurta a blízké okolí / foto: Výhonek

„Moje malé světélko,

chci, aby svítilo.“

Od zvířátek ke koledám aneb adventní doba v mateřské škole

Podzimní čas trávily děti z mateřské školy 
různými činnostmi ve třídě, na školní zahradě, 
v blízkém i vzdálenějším okolí.

Ve dnech 9. –12. listopadu se jednotlivé třídy 
v místní knihovně zúčastnily zajímavého pro-
gramu s prasátkem Pepou. Děti se seznámily 
s provozem knihovny, prohlédly si připravené 
knížky a řešily mnohé zapeklité hádanky.

Zámecký park se stal cílem vycházky dětí 
z mateřinky i ve dnech 22., 23. a 26. listopadu, 
kdy si pro ně Lesní závod Židlochovice připra-
vil vzdělávací program o zvířátkách. Cestou si 
zahrály tichou poštu, hledaly paroží schované 
v trávě a podle popisu se snažily poznat mláďa-
ta jednotlivých zvířat. Na závěr je čekala malá 
odměna.

V adventní době jsme si povídaly o jednot-
livých zvycích, nadílku Mikuláše si každá tří-

Iva Musilová
Mateřská škola Židlochovice

Přejeme vám všem šťastný nový rok a hlavně pořád hodně úsměvů / foto: archiv MŠ

da připravila zvlášť, děti pomáhaly při zdobe-
ní vánočního stromečku, vyráběly přáníčka a 
drobné dárečky. Blížící se Vánoce nám připo-
mínala vůně lineckého cukroví, perníčků či sla-

ného těsta, která se linula z obou budov školky.
Velkou událostí pro děti i paní učitelky bylo 

společné zpívání vánočních koled 21. prosince 
od 10 hodin na nádvoří Komunitního centra.



Slaměný betlém z dílny Marie Pavlicové zdobil Malou galerii RTIC / foto: M. Moudrá

To je krásné miminko a jak krásně to tady voní

Autorkou betlému ze slámy je paní Marie 
Pavlicová z Hroznové Lhoty, což je obec 
poblíž Strážnice. Původní profesí je paní 
Marie dámskou krejčovou, snad i proto má 
cit pro zachycení podoby postav, které ve 
výsledku vypadají jako oděné do šatů. Paní 
Marie se dnes věnuje modelování postav, 
zvířátek a různých tematických dekorací ze 
slámy a sena, přičemž větší část její celkové 
produkce tvoří betlémy. Najdete je po celé 
republice od Karlových Varů až ke sloven-
ským hranicím i na Slovensku.

Paní Pavlicová, jaký byl prvotní impuls a 
kdy jste zhotovila svůj vůbec první betlém?

Je to dvanáct roků zpět, tehdy jsem dělala 
různá zvířátka ze slámy a sena. Pak se ozval  
pán, že se mu moje práce moc líbí a že jestli 
bychom mu mohli udělat betlém v životní veli-
kosti. S postavami jsem zkušenosti neměla a 
už vůbec ne s tak velkými. No ale s manželem 
jsme to zkusili, a tak byl první betlém na světě. 
Lidé to viděli a začaly se hromadit poptávky.  

Vzniklo to ale tak, že ještě když jsem byla 
na mateřské, tchyně s tchánem měli výrobu na 
věnce. Používali slámu, výroba ale byla strojo-
vá. Stroj však neuměl dělat malé věnečky, po 
kterých byla poptávka, a tak mi nabídli, že bych 
si mohla přivydělat a zkusit je vyrábět ručně. 
Takže tak jsem vlastně začala, od tých malých 
věnečků ze slámy.

Pak přišla nějaká paní zahradnica, že by 
chtěla ptáčky. Úplně první tedy byli ti ptáčci. 
K tomu se pak postupně přidala další zvířátka, 
až to přešlo k postavám a betlému.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Proč jste zvolila právě tento materiál?
Je přírodní a dobře se s tím pracuje. Další 

důvod, možná ten prvotní byl ten, že sláma 
a seno bylo na vesnici vždycky po ruce. Seno 
si dodnes chystám sama s celú rodinú. Slámu 
jsem získávala od nás z polí, od súsedú, když 
posékli obilí. Teď už ale slámu kupuju.

Betlém do Židlochovic jsme spolu začali 
domlouvat na podzim roku 2020, tehdy už 
jsme se do objednávek nevešli. Kolik betlémů 
jste schopna každý rok připravit?

Asi tak deset, záleží na počtu postav. Betlém 
může tvořit jen svatá rodina, někdo si přeje i tři 
krále, pastevce, andělíčky, zvířátka. Vánoční 
tematice se začínám věnovat na konci prázd-
nin, první část roku věnuji motivům Velikonoc 
a různé zahradní dekoraci.

Když se dívám na obrázky betlémů na 
Vašich internetových stránkách, vidím 
postavy Marie, každá je jiná. Máte nějakou 
šablonu?

Každá je svým způsobem originál, nemám 
žádné konstrukce, úplně celé od začátku to 
dělám rukama. Vespod je dřevěný kříž, od kte-
rého jde nahoru tyčka. Postava vzniká postup-
ným nabalováním směsi slámy a sena. Fixuje 
se to provázkem, který je omotaný skrz celou 
postavu.

Je některá z postav, o níž byste mohla říct, 
že ji vytváříte nejraději? 

Úplně nejradši dělám něco, co jsem ještě 
nedělala. Protože u toho mosíte přemýšlat, 
jak to uchopit – je to něco nové, něco, co vám 
vyrůstá pod rukama, a to vám dělá radost.

Takové a další podobné komentáře bylo často slyšet v Malé galerii RTIC, kde byl po dobu vánoční až do svátku 
Tří králů vystaven betlém ze slámy. Malé děti věnovaly pozornost Ježíškovi v kolébce, dospělí se na nás obraceli 
s dotazem:  „Kdo betlém zhotovil?“

Zveme vás: Nové LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem

Iva Zichová
Městské kulturní středisko

Právě Lukáš a Pavel byli ti, kdo téměř před 20 lety vymysleli LiStOVá-
Ní. Měli jen přečíst něco z knihy Emila Hakla, ale už tehdy secvičili tvar, 
pro který je označení scénické čtení doteď nedostačující. Od té doby se 
LiStOVáNí dostává do stále více měst a vrací se vždy s novými a novými 
tituly. Přijďte si zpříjemnit večer i teď, jako vždy to bude sranda.

Prosincové Listování s L. Hejlíkem a A. Novotným / foto: M. Moudrá 

Listování s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem

10. února v 18:30 hodin
v sále Komunitního centra

vstupné 100 Kč, prodej na místě

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz



Co se událo ve Vatě a navázané spolupráce Zdravíme z klubu Vata!

Jsme nízkoprahové centrum pro děti a mlá-
dež v Židlochovicích. Pokud je ti mezi 9 a 26 
lety přijď za námi. Nic se u nás neplatí a můžeš 
přijít i odejít, jak budeš chtít. 

Co ti můžeme nabídnout? Můžeš pokecat 
s pracovníky, pokud tě něco trápí, jsme tu pro 
tebe a pomůžeme ti. Zaměřujeme se na témata 
škola, práce, volný čas, dospívání, zkrátka, co 
tě jen napadne. Nevíš, co s volným časem? Tak 
se zastav, sídlíme na Komenského 38, máme 
tu i volnočasové aktivity. Nebo se můžeme po 
domluvě potkat venku (na streetu).

JARO A LÉTO VE VATĚ
V období teplejšího počasí, od jara až po 

konec září, jsme trávili tyto dny u Vatavanu, 
který je na pozemku ZŠ na Tyršově. Vatavan, 
to je naše maringotka, kterou se ve spoluprá-
ci s organizací Kreatif podařila opravit a nově 
vymalovat. Naše maringotka dostala teď úplně 
nový rozměr právě díky spolupráci s touto orga-
nizací, která je sdružením kreativních umělců 
všeho druhu! Děkujeme za pomoc i našim kli-
entům, kteří se podíleli na přemalbě! 

Na tuto spolupráci jsme navázali. Využili 
jsme šikovných lidí, kteří se na tomto projektu 
podílejí, a pozvali je k nám na klub, aby uspořá-
dali akci pro klienty. Jelikož se v Kreatifu každý 
zaměřuje na něco jiného, pokaždé byla uspořá-
daná akce úplně jiná. Akce proběhly o letních 
prázdninách, naši klienti se učili plést copánky 
nebo také malovat na tělo hennou. 

Udály si se i další akce. Vyrazili jsme do Brna 
za zábavou, a to do Jump Parku a do Bonga. 
Tyto dvě akce měli hojnou účast, protože pří-
mo naši klienti si vybrali, kam chtějí vyrazit.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Nedávno na klubu proběhl Den otevřených 

dveří. Tento den byl věnován veřejnosti – rodi-
čům, učitelům a všem, koho zajímá, jak fungu-
jeme, kdo zde pracuje a co děláme. Za normál-
ního provozu jsme tu pouze pro naši cílovou 

Terezie Žáková
Nízkoprahové centrum VATA

Pletení copánků v klubovně Vaty / foto: Vata

skupinu. Tyto dny plánujeme dělat každý rok, 
abyste mohli nahlédnout, jak to u nás chodí.

ŽIVÁ KNIHOVNA 
NCDM Vata se spojila s nezávislým hnu-

tím Amnesty International, které pořádá akce 
s formátem „Živá knihovna“. Při této akci se 
studenti mohou setkat s řadou zajímavých 
„ži-vých knih“ – s osobnostmi, které vypráví 
svůj příběh. Jedná se o zástupce nejrůznějších 
menšin – Romové, uprchlíci, hendikepovaní, 
lidé bez domova, lidé se závislostí, příslušníci 
LGBTQ+ komunity a další. Formou dialogu 
mohou žáci nahlédnout do jinakosti života 
těchto osob. 

Nabídli jsme tuto akci ZŠ Židlochovice a 
Gymnáziu Židlochovice. Obě školy se do této 
akti-vity zapojily. Proběhne několik setkání 
s živými knihami v prostorech Komunitního 
centra.

Všechny nadcházející akce i dění na klubu 
i v terénu sdílíme na našem Instagramu ncdm_
vata nebo na Facebooku: Vata Židlochovice.

Přijď za námi!
Zastihneš nás na klubu v časech:

PO 14:00–19:00
ÚT 14:00–18:00
ST 14:00–19:00
ČT 14:00–19:00
PÁ 13:00–16:00

Každý den jsme ve Vatě od 13:00, tento 
čas je věnován individuálním konzulta-

cím, které se domlouvají dopředu.

12 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Zeptali jsme se: Proč je stále zavřené Penny

Mají samostatné subjekty povinnost podá-
vat informace o svých aktivitách? Ptáme se 
starosty Ing. Jana Vituly.

Co se týče rekonstrukce Penny Marketu, jedi-
nou povinností je vyřízení stavebního povolení, 

Hromadí se dotazy, kdy bude znovu otevřeno Penny. Působí přece v našem městě, a tak lidé předpokládají, že 
radnice by měla tyto informace mít.

kde se uvádí předpokládaná doba stavby. Sta-
vební povolení má ale platnost dva roky, takže 
v podstatě po celou tuto dobu mohou probíhat 
stavební práce. Žádnou další povinnost pro-
vozovatel marketu nemá. O termínech nebo o 
tom, jak se rekonstrukce vyvíjí, nás informovat 
nemusí. 

To, že jejich původně avizovaný termín ote-
vření před Vánocemi nebyl splněn, bylo dle 
mých informací překvapením i pro Penny.  

Milena Moudrá
redakce Zpravodaje

Narazili na nějaké technické potíže se špatnými 
rozvody, které plánovanou rekonstrukci termí-
nově posouvají. Víc k tomu říci nemohu, pro-
tože žádné další informace nemám.

Komunikace s provozovatelem není už od 
počátku úplně dobrá. Nekomunikuje ani vlast-
ník areálu, fi rma Outulný, kombinace těchto 
dvou subjektů je pro nás hotovým komunikač-
ním peklem. 
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Židlochovičtí turisté zakončili rok tradičně, výstupem na Výhon

Den před Silvestrem, 30. prosince, jsme 
se sešli, abychom dnes již tradičním výstu-
pem na Výhon uzavřeli letošní turistickou 
sezonu.

Výhon je nejvyšší vrchol Dyjsko-svrateckého 
úvalu, zvedající se východně od Židlochovic. 
Představuje výrazný široký protáhlý hřeben 
s plochou vrcholovou částí. Vytváří tak pří-
rodní dominantu zdejšího kraje, kterou tvoří 
mozaika sadů, zahrad, vinic, lesíků a travnatých 
stepních a lesostepních lad. Zároveň je jedním 
z nejbohatších paleontologických a archeolo-
gických lokalit na jižní Moravě. V jeho severo-
západní části vede naučná stezka. 

Celý kopec je vyhlášen za přírodní park. 
Z plochého hřebene je omezený rozhled, ale 
na severním vrcholu je zbudována dřevěná 
rozhledna zvaná Akátová věž. Z vyhlídkového 
ochozu se otevírá široké panoráma po rovina-
tém úvalu a pohled na okolní kopce. 

Letošní počasí nám úplně nepřálo, a i když 
cesta vedla zasněženými kopci, mlha, která se 
spustila, nám překazila plán pokochat se zim-
ními výhledy po okolí.

Ing. Petr Válek
Klub turistů

To nám však na dobré náladě neubralo a 
na vrcholu pod rozhlednou jsme si popřáli 
mnoho úspěchů v příštím roce. Celou sezonu 

jsme pak zakončili zhlédnutím dokumentace 
z posledních dvou kovidových let a malým 
občerstvením.

Silvestrovský výšlap k rozhledně doprovázelo sychravé počasí / foto: P. Válek

Punčové střílení aneb jak jsme si zpříjemnili závěr lukostřelecké sezóny

V každém sportu, když chcete dosáhnout 
nějakého výsledku, musíte zatnout zuby a 
makat. Někdy nás to stojí pot, krev a slzy, ale 
tak už to chodí. Pokud k tomu přidáte ještě srd-
ce a vášeň, krev, pot a slzy se záhy promění na 
úsměv a radost z vítězství. 

My lukostřelci ze Židlochovic jsme si řekli, 
že si konec roku zpříjemníme pohodou a vese-
lou náladou. Pozvali jsme kamarády ze spřáte-
lených klubů a zorganizovali už čtvrtý ročník 
punčového střílení, jak to nazval můj dobrý 
lukostřelecký kolega Marek Holzmann.

Turnaj  se konal v sobotu 11. prosince na 
lukostřelnici v Židlochovicích. Já jsem už od 
ranních hodin vařil vánoční punč, a tak se 
každý příchozí mohl ohřát lahodným teplým 
mokem. Jako startovné museli všichni přinést 
malé občerstvení v podobě cukroví, jednohu-
bek nebo chlebíčků. Postupem času, jak luko-
střelci přicházeli, se nám zaplnily stoly dobro-
tami a my mohli vesele hodovat.

Úderem jedenácté hodiny jsme se odtrhli 
od stolu a začali střílet. Disciplíny byli pouze 
dvě, první byly vyřazovací souboje a druhá 
lovecká stezka. Vyřazovací souboje se střílely 
podle předem vylosovaných dvojic. Tvořil se 
pavouk, kde postupoval vždy vítěz dvojice. Po 
vyhodnocení první disciplíny jsme se rozdělili 

Miroslav Ondrušík
Škola tradiční lukostřelby

do dalších dvojic, ale tentokrát podle klíče nej-
lepší s nejhorším, druhý nejlepší s druhým nej-
horším a tak dále. Lovecká stezka neboli námi 
lukostřelci nazývaná „killovka“ (od slova kill 
– zabít). Jde o to trefi t maketu zvířete na srdce 
nebo osrdí, kde je nejlepší bodové hodnoce-
ní. To se taky počítalo body 11, 10 a 8. Pokud 
lukostřelec trefi l zvíře například do stehna, měl 
bodovou hodnotu –5, protože zvíře by se trá-

Šťastný nový rok ve zdraví a se sílou ducha i těla přejí lukostřelci / foto: Z. Pešková

pilo a umíralo v bolestech. S trochou nadsázky 
by se dalo říct, že šlo o lov.

Co dodat, turnaj se povedl, všichni jsme si to 
moc užili a těšíme se na novou sezónu 2022. 

Pevné zdraví, krásné dny
a mnoho sil v roce 2022.
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Systema: Nová sportovní aktivita v orlovně

„Systema (do češtiny přeloženo ,systém‘) je 
styl ruského boje. Nazývá se ,systema‘ anebo 
někdy také ,system‘ především proto, že není 
pouze bojovým stylem, ale uceleným výchov-
ným, morálním a vzdělávacím systémem 
založeným na ,neničení‘ (cílem je ujištění se, 
že váš trénink ani postoj neublíží vám ani 
vašemu partnerovi).

Systema rozvíjí schopnosti člověka na fyzic-
ké, psychické i duševní úrovni a je založena na 
neprotivení se síle a na využívání síly a váhy 
protivníka k jeho vlastní prohře. Je založe-
na na přirozených (instinktivních) reakcích 
člověka a nemá žádná zbytečná pravidla a 
omezení (kromě morálních), jedná se o volný 
styl.“ (wikipedie)

Pro koho jsou tréninky určeny
Věková kategorie muži i ženy od 15 let.

Jak trénink probíhá 
30 minut rozcvičení a fyzická příprava, taba-
ta, kruhový trénink, posilování
30 min základní cvičení technik, vysvětlení 
principu 
30 min sparingové cvičení, uvedení nauče-
ných technik do praxe, procvičování již nau-
čeného
30 min protažení, relaxační cviky, debata a 
připomínky a dotazy k tréninku.

V létě za příznivého počasí jsou některé 
tréninky venku, probíhají ve stejném režimu. 
Zpestření tréninku může být např. cvičení 

<

<

<

<

redakce Zpravodaje střelby na střelnici, semináře instruktorů z cizi-
ny, představení příbuzných bojových sportů či 
cvičení např. krav maga, judo, box atd.
Kdo trénuje

Josef Mihalco, hlavní trenér – přímý žák 
Davida Sýkory, jediného ofi ciálního vyučující-
ho trenéra Systema v České republice. dlouho-
letý trenér a učitel Systemy a aktivní účastník 
zápasů bojových sportů. 

Petr Konečný, asistent trenéra 

PTÁTE SE TRENÉRŮ:
Jsem začátečník. To je v pořádku. My také. 
Pořád se něco nového učíme. 

Nemám zkušenost s bojovými sporty. Každý 
nějak začal. Systema není jen o boji, jde o cel-
kově vzdělávací systém.

Je mi 16 let. Není to pozdě?
Nikdy není pozdě.

Není mi 18 let. Potřebuji potvrzení rodi-
čů? Ne. Spoléháme na Vaši upřímnost. Nejen 
k nám.

Jsem holka. My zase kluci, to je v pohodě. Na 
tréninku nebudete sama.

Co potřebuji na trénink?
Pohodlnou obuv a libovolné oblečení. Dlouhé 
kalhoty jsou ideální.

Jsou brýle, nadváha či jiný zdravotní handi-
cap překážkou? Ne. Každý máme nějaké ome-
zení a cvičíme tak, jak nám naše tělo dovolí.

OREL Jednota Židlochovice
Cukrovarská 738, Židlochovice

– oddíl Systema Combat –

SYSTEMA
Začínáme cvičit s nováčky.

Kdo má zájem na sobě pracovat, získat 
nové znalosti, zvýšit fyzickou kondici a 
jednoduše se ubránit – efektivně čelit 
případnému napadení, přijď mezi nás. 

Techniky si lze snadno osvojit
a používat je. 

Trénujeme:
úterý a čtvrtek od 18:00 hodin

do konce letošního roku
kurzy začátečníků k vyzkoušení

– individuální přístup – 

Kde:
Židlochovice,

v tělocvičně Za komínem (orlovna).

Trénik:
základní rozcvičení, fyzická průprava,

cvičení technik,
uvedení technik do praxe.

Co s sebou:
obuv do tělocvičny, sportovní oblečení

Kontakt:
773 192 508 (Jožka),
777 113 371 (Petr)

Za ptactvem v Židlochovicích: Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)

Pěnkava jikavec je stejně velká jako hojně 
se vyskytující pěnkava obecná. Má štíhlé tělo 
a dlouhý ocas, krátký špičatý zobák. Zobák je 
v zimě slámově žlutý s černou špičkou. Samec 
ve svatebním šatě má leskle modročernou hla-
vu, šíji, ramena a pláštík, hrdlo, hruď a křídelní 
krovky jsou rezavohnědé, břicho a kostřec bílé; 
v prostém šatě je zbarvený jako samice. Samice 
má temeno, pláštík, hřbet a strany šíje tmavě 
šedohnědé, o poznání skvrnitější než samec. 
Střed šíje a strany hlavy jsou světlejší béžově 
šedobílé, hruď je béžová.

VÝSKYT
Žije v otevřených jehličnatých, březových a 

bukových lesích a na lesních mýtinách a ple-
velnatých lokalitách. U nás v zimě létá s ostat-
ními ptáky ke krmítkům. U nás nehnízdí, ale 
pravidelně tu od září do dubna zimuje v počtu 
200 000–400 000 jedinců.

Pavel Trávníček
Židlochovice

ROZŠÍŘENÍ
Hnízdí v rozmezí od Británie a Skandináv-

ského poloostrova po Estonsko a Kamčatku. 
Zimuje ve střední a jižní Evropě, severní Afri-
ce, Pákistánu, Indii, Číně a Japonsku. 

ROZMNOŽOVÁNÍ
Hnízdo si staví ve vidlicích větví, nejčastěji 

na bříze nebo smrku, kde jsou dobře ukryté. 
V květnu až v červnu snesou 3–8 bílých vajec 
s černým skvrněním, na kterých sedí 11–12 
dní pouze samice.

POTRAVA
Živí se drobným hmyzem a jinými bezobrat-

lými živočichy. Přes zimu se živí semeny růz-
ných bylin a stromů, potravu hledá na zemi.

ZPĚV
Zpěv je nevýrazný vrzavý, v Česku nezpí-

vá. Táhnoucí hejno se ozývá tvrdým krátkým 
vábením „jek“.

Poslechni si zpěv pěnkavy

Pěnkava jikavec / foto: P. Trávníček



Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství 

Napadl sníh. Dospělí s ním mají každé ráno 
práci, musí ho odmetat a odhazovat ode dve-
ří. Děti si však sníh nemohou vynachválit. Nic 
je neudrží doma. Jenom ven a zase ven. Tváře 
zfi alovělé, nosy červené, uši zebou, ale to nic 
není. Hrdinsky jektají zuby a tvrdí, že je přece 
docela teplo. Na stráních Výhonu jezdí sáňkaři, 
na zátočinách Švarcavy se kloužou nebo bruslí 
(ty šťastnější) děti. Tomu všemu vévodí sněhu-
lák se starým hrncem na hlavě a kusem haluze 
místo ruky. V poledne se to všechno přižene 
domů s křikem: „Maminko, já mám strašný 
hlad!“ A tak to, co je nachystané na stole, zmi-
zí jako mávnutím kouzelného proutku. Ještě 
že hospodyně stačila trochu toho jídla dát na 
bok pro hospodáře. Však nejedna sousedka si 
své kamarádce stěžuje: „Poslechni, Teri, jak to 
děláš? Vždyť my jsme nedávno zabíjeli, ale ty 
děcka toho stačí tolik sníst, že po špeku zůstaly 
jenom ty špagáty. Hřebíky by to pokřópalo, je to 
tak vylétané, já už nevím, čím je mám nakrmit. 
Bože holka, jak ty to zvládáš?“ Ale děcka? Po 
obědě zase ven a neuvidíš je až do večera, kdy 
je dom přižene tma.

TŘI KRÁLOVÉ A LEDEN
Dozvukem Vánoc je svátek Tří králů. Den 

před tímto svátkem se v kostele světí tříkrálo-
vá voda, která se doma pak leje do kropenek 
umístěných na dveřích v kuchyni nebo ve svět-
nici. Návštěvníci si pak při příchodu do domu 
namáčejí dva prsty (palec a ukazováček) a zna-
menají se křížem. Také přijde-li kněz zaopat-
řovat nemocného, naleje se tříkrálová voda do 
hrnečku, namočí se do ní kytička vymlácených 
žitných klasů, kterou pak kněz vykropí seknici 
a lože nemocného.

Na Tři krále chodí po dědině koledníci 
s papírovou čepicí na hlavě a před každým 
domem zpívají starodávnou koledu:

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka...

Karlík Nováků měl letos smůlu. Musel dělat 
toho černého vzadu, co vystrkuje pořád bradu. 
Je to k zbláznění, a navíc musí mít celou hubu 
začerněnou sazemi, kdo to má potom umývat. 
Však ani jeho kamarádi nebyli doma pochvá-
leni, dostali pěkně vyčiněno od maminek, 
protože na koledu vytáhli z truhly svoje noční 
košile, které byly tím řáděním značně pozna-
menané. Eště, že ta koleda stála za těch několik 
bouchanců do zad, co museli pro slávu třech 
králů protrpět.

Leden je sezona bálů a plesů. Konají je 
všechny spolky v městečku. Pochopitelně, kaž-
dý spolek v jiné hospodě. Nejproslulejší jsou 
hasičské bály, možná proto, že jejich členové 
jsou složením napříč ze všech občanů. Mož-
ná také proto, že všichni členové přicházejí 
v hasičských uniformách, ale nejspíše proto, 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

že jsou dobře organizované, bývá tam nejlepší 
zábava a rovněž hudba si dává záležet. A taky 
proto, že nebezpečí požáru je strašně rozšířené, 
a tak všichni, kdo se umí ohni postavit, jsou 
v obecné vážnosti všech sousedů, kteří rádi 
přispějí nějakým darem do tomboly. A koneč-
ně, jejich heslo zní „Ni zisk, ni slávu. Blízkému 
ku prospěchu, vlasti ku pomoci“. Ale na každém 
bálu musí být pořádná rvačka a hasiči to jsou 
chlapi jak se patří a pro ránu nejdou daleko.

Plesy končí masopustním veselím a přípra-
vou na předvelikonoční postní období. Dědi-
nu ovládne bujné veselí, kdy chlapi málem 
pro hospodu zapomínají na dobytek a poklí-
zet musí často pouze hospodyně a čeládka. 
V úterý, před škaredou středou chodí po dědi-
ně maškary s rozvernými popěvky a různými 
taškařicemi. V domech dostanou kus špeku 
„na rožeň“, krapet slivovice nebo deci vína na 
zahřátí, potancují s ženskými v chalupě, aby 
jim přinesly štěstí a úrodu v příštím roce. Mezi 
rituální hříčky patří i povalení mladých dívek 
a žen medvědem, které má zajistit jejich plod-
nost. Všichni mají pochopení a dost trpělivosti 
pro jejich žerty, které by v jiné době a jiné situ-
aci byly nepřijatelné a nepatřičné. Masopust, 
ostatky nebo také fašanky jsou plně ve stylu 
nápěvku:

Fašanky, fašanky, veliká noc bude,
kdo nemá kožicha, tomu zima bude.

Panímámo, panímámo, pěkný šorec máte,
také nám zajisté kus slaniny dáte?

A když nám nedáte, tak to uhlídáte,
všechny hrnce vám rozbijem,

co v polici máte!
Masopust se krátí, už se nenavrátí…

…zpívá se donekonečna při obcházení dědi-
ny. V tento den je dovoleno žertovat, tak toho 
musejí mládenci v maskách důkladně využít.

Kdo má napilno, tak se rychle ožení, než 
bude půst (a po půstu už to bude vidět). Druhý 
den – na Škaredou středu se všechno změní, 
jako když utne. Ráno v kostele si nechají všich-
ni ti divoši, kteří ještě v noci řádili, udělat od 

panáčka popelem křížek na čele a budou dělat 
dobrotu.

Na Hromnice (2. února) si každá rodina 
nechá posvětit dlouhou svíci (hromničku), 
aby byla po ruce pro případ letní bouřky nebo, 
nedejbože, pro případ úmrtí v rodině. Židlo-
chovičtí se chlubí dobrým zdravím, práce je 
naučila odolnosti a podceňování nemocí. Staří 
lidé více věřili domácí „meducíně“ než dokto-
rům. Léčilo se babskými prostředky, které buď 
pomohly, nebo taky ne. V tom případě to pro-
stě byla vůle Boží. Staří lidé prostě doktorům 
nevěří. Ti jenom tahají z lidí peníze za prohlíd-
ky, kapky a patáčky, které ani nepomohou, ani 
neublíží. Když Pán Bůh dá, tak se člověk uzdra-
ví sám. Když nepomůže domácí léčení, tak 
zavolají panáčka, aby dědečka zaopatřil, a dál 
už je to vůle Boží. Je pravdou, že většinou umí-
rají v poměrně vysokém věku, když už nějaký 
ten čas se vláčil jako mátoha a ztráceli se den za 
dnem, jak sousedce sdělila jejich snacha nebo 
dcera. Když se pak rozezní umíráček, pokřižují 
se sousedi a potichu si řeknou „Tak starý Horák 
to má za sebou, budiž mu odpuštěno, vždyť si 
užil tady na tom mizerném světě jak radostí, tak 
starostí více než dost“ a pomodlí se za zemřelé-
ho nějaký ten Otčenáš.

ÚNOR BÍLÝ – POLE SÍLÍ!
Jinak nese již jen čekání na jaro. Hospodáři 

obcházejí pole a sady, aby odhadli, kolik ško-
dy zase ta zima napáchala. Pantáta Novák, tak 
jako každý rok, spolu s dalšími chlapy „dělají 
led“. Z mlýnského rybníka vysekávají led, který 
navážejí do ledáren v jednotlivých hospodách. 
Každý hospodský, tak jako řezník, se snaží zís-
kat ledu co nejvíce, aby mu vydržel až do další 
zimy. Je to nutné kvůli chlazení piva i masa. 
Sedláci tu práci vítají, nejen že si něco přivydě-
lají, ale koně dlouhým stáním v zimě strádají, 
a když se potom dostanou ven z maštale, jsou 
jako utržení. Je proto nutné je i v zimě občas 
projet, třeba jen tak na návštěvu kmocháčka 
v sousední dědině, nebo zapřažené v saních jen 
tak pro radost dětí a hospodyně.

15Volný čas: z historiewww.zidlochovice.cz
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Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
František Josef I.

František Josef I. – vládl v letech 1848–1916 
a byl císařem rakouským, králem českým, uher-
ským, lombardským, benátským atd. Vládl 68 let 
a patří mezi nejdéle úřadující panovníky světa.

Byl ženatý s arcivévodkyní Žofi í (Sisi), kte-

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

rá byla bohužel v roce 1898 zavražděna. Jeho 
prvorozená dcera zemřela na černý kašel a jeho 
jediný syn, následník trůnu, spáchal sebevraždu. 
Františkova bratra Maxmiliána, který se stal 
mexickým císařem, nakonec popravili republi-
káni. 

František byl proslulý svojí pílí, plněním 
panovnických povinností a konzervativním 
myšlením. 

V roce 1914, po atentátu na následníka trůnu 
Ferdinanda d’Este, vyhlásil válku Srbsku. Tímto 
konfl iktem začala 1. světová válka. Císař Franti-

šek zemřel v roce 1916 bez přímých potomků.

V roce 1873 povýšil Židlochovice na město.

Výherce: paní Zuzana R.

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost 
a o jakou důležitou událost spojenou se Žid-
lochovicemi se jednalo? Svoji odpověd zašli 
na: memehistory@seznam.cz
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Ať platil jakýkoliv kalendář, nespornou prav-
dou vždy bylo, že začátkem nového hospodář-
ského roku je jaro. Rytmus tradičního ves-
nického života byl určován přírodními cykly. 
Když začalo předjaří a probouzející se příroda 
dala o sobě vědět, přišla doba příprav na první 
polní práce a příchod mláďat. Za konec zimy a 
příchod jara se považoval svátek svatého Matě-
je (24. února), vztahujícího se k počasí a úrodě 
na polích a zahradách.

Na svatého Matěje slunéčko se usměje.
Na svatého Matěje – léta naděje.

Na svatého Matěje skřivan pije z koleje.

Nejrozšířenějším zvykem spojeným se 
svátkem Matěje bylo obcházení a prohlídka 

zahrad a sadů. Bylo nutné ji uskutečnit brzič-
ko ráno před východem slunce. Tato obchůz-
ka byla provázena rituálními úkony, které 
měly podpořit úrodu, zejména ovoce. Lidé na 
příklad třásli se stromy nebo do nich klepali 
holí s cílem ochránit je před mrazy a dalšími 
různými škůdci. Prosili sv. Matěje, aby jim 
pomohl ochránit úrodu a aby bylo dostatek 
ovoce. Sv. Matěj patřil ke skupině Ježíšových 
přívrženců. Po jeho smrti, na základě Jidášo-
vy zrady, byl dodatečně zařazen mezi dvanácte 
apoštolů Ježíše. Je patronem tesařů, řezníků a 
řemeslníků zacházejících se sekyrou. Je ctěn 
jako ochránce úrody.

Tak končíval hospodářský rok na dědině, a 
pochopitelně i v Židlochovicích, a tak končí 
i naše vyprávění.

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

Děkujeme autorovi

panu Lubomíru Spáčilovi

za celoroční spolupráci

při plnění obsahu Zpravodaje

a přejeme mu v novém roce 

hodně zdraví

a stálé spisovatelské múzy.

Redakce

>> pokračování ze strany 15

Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Horní část náměstí na konci 19. století / foto: archiv T. Dratvy

Současná podoba (červen 2020) / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Zuzana Švédová: Štědrý bylinářův rok

Tato publikace patří mezi nejpovedenější knihy o bylinách. 
Provede vás celým jedním rokem, nastíní život našich babiček 
a předvede rozmanité recepty na čaje, likéry a jiné dobroty.

Nové knihy

pokračování na straně 18 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
STEEL – Bod zlomu, 
AHRNSTEDT – Všechno a tebe, 
QUICK – Barvy noci, TAYLOR 
– Staré sídlo

Společenské romány
BALSON – Dvojčata paní 
Karoliny, MANNING – Ztracené 
klenoty, GIVNEY – Tajemství 
mého otce, MACHO – Pohřeb 
bez nebožtíka

Psychologické romány
VIGAN – Děti nade vše, 
GILLEROVÁ – Příliš mnoho 
tajemství, GENOVA – Poslední 
věta

Historické romány
NIEDL – Ano, můj pane, 
PÖTZSCH – Kejklíř, HUSEMAN 
– Dumasova továrna na 
romány, WHITTON – Ludmila 
z Poděbrad

Romány českých
a slovenských autorů
TŘEŠTÍKOVÁ – Tajemství, 
KATALPA – Je hlína k snědku?, 
SKOPAL – Vykořenění, 
PADEVĚT – Republika

Detektivní romány
a thrillery
BRYNDZA – Propast smrti, 
KARIKA – Propast, PATTERSON 
– 19. Vánoce, SHELDON 
– Neklid

Životopisy
a autobiografi cké příběhy 
MACEK – Veronika Žilková: 
dělte dvěma, ŠÍP – Do hrobu si 
to nevemu, ŽÁK – Belmondo: 
věčný rošťák

Fantasy a sci-fi  romány
JOHNSON – Místo mezi světy, 
RYAN – Černá píseň, HAMOUZ 
– Poloviční král

Literatura faktu
DEMICK – Není co závidět, 
GIFFORD – Doktor z Varšavy, 
MIDWOOD – Dívka, která 
utekla z Osvětimi

Komiksy
ČUPOVÁ – RUR, LEŽÁK 
– Milada Horáková, CATEL 
– Josephine Bakerová

Naučná literatura
LÍSALOVÁ – Vyšij si!, HOŠKOVÁ 
– Matěj mapuje výtvarné 
umění, WARDETZKI – Krize je 
výzva

17Volný časwww.zidlochovice.cz



Kulturní a sportovní akce v lednu 2022
VÝSTAVY
1.–31. 1. | JULIANA JIROUSOVÁ:
DOMOVNÍ ZNAMENÍ A OBRÁZKY SVATÝCH
místo Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

Připravujeme v únoru

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: Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

inzerce

18 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Nabízíme:

 Místo výkonu práce Němčičky u Brna nebo Hrušovany 

 Zázemí stabilní a rostoucí fi rmy 

 25 dní dovolené

 Příspěvek na stravování 

 Příplatek za práci a o víkendu 50%, za noční 30%

 Možnost profesního růstu u nás mají všichni

HRUŠOVANY
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Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám svůj životopis na e-mail: personalistika@regutec.com.

Nebo kontaktujte naši personalistku - Jana Závodská, tel: 725 013 649.

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

KOMINÍK David Šindler | Přibice
Chcete vyčistit a zkontrolovat komín?

Kontrola a čištění spalivových cest pro plynná i tuhá paliva.
Přijedu, zkontroluji, vyčistím

a vystavím zprávu o provedené kontrole pro pojišťovnu.
Tel.: 773 188 380



KNIHY PRO DĚTI

Leporela
HORÁČEK – Do pelíšku, KRÁL 
– Usínací knížka, KRÁL – Jeje 
jeje jeje, něco se mi děje!, 
FORERO – Jednorožci

Pohádky
ROŽNOVSKÁ – Pohádníček, 
KOTTOVÁ – Australské 
pohádky, KUBAŠTA – 
Sněhurka a sedm trpaslíků

Pohádkové příběhy
HORÁČEK – Slon, SLÁDEK 
– Byl jednou jeden úl, 
MAGAŠVÁRI – Dole, HAWKINS 
– Uzdravený poník

Příběhy o dětech
BUTLER – Strašidelná 
knihovna: Duch přichází v pět

Humoristické příběhy
KINNEY – Deník malého 
poseroutky 16.: Velká šance

Historické
a detektivní příběhy
LAMKOVÁ – Inspektor Fousek 
na stopě, SPRINGER – Enola 
Holmesová: Případ levoruké 
dámy

Fantasy a sci-fi  romány
KAUFMAN – Aurora plane, 
KVASNIČKOVÁ – Vábení 
měsíce, MAE – Laskavý jed

Literatura Young adult 
GEMBRI – Lásku nespočítáš, 
VILLADSEN – Nespadni, 
neutop se, neumírej, 
HENDRIKS – Zachraňte Steva

Komiksy 
HAVELKA – Famózní příběhy 
Čtyřlístku, STEININGER 
– Odvaha je volba, RÁŽ – Staré 
pověsti české

Naučná literatura
BROWNRIDGE – Hraví 
dinosauři, BUNTING – Můj táta 
je zvíře

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Vítka Funka:
Móda včera a dnes

Doplněk muže na vycházce
Dámské punčochy
Hebká vlasová tkanina
Letní obuv s páskem ve tvaru ypsilon
Klobouk, který měl pan Tau
Pásek na límci u farářů
Oděv bohatých občanů v antickém Římě

TAJENKA: Označení pro dříve oblíbený typ pánského klobouku. Jedním z jeho nejznámějších 
nositelů byl britský ministerský předseda a mnohonásobný ministr sir Winston Churchill.

(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Vitariáni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím dům nebo stavební pozemek se zahradou. 
MUDr. Eduard Minks. Tel.: 605 401 865.
Neurologická ambulance hledá do svého kolektivu 
zdravotní sestru, fyzioterapeutku nebo fyzioterapeuta. 
Prosím ozvěte se nám na tel.: 732 82 96 82 nebo na e-mail:
neurologiezidlochovice@seznam.cz.
Hledáme rodinný dům výměnou za byt 3+1 se zahrádkou + 
doplatek. Volejte 606 044 064.

<

<

<

inzerce
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Starosta města Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa v organizační složce 
města Židlochovice – Komunitní centrum: sociální pracovník Komunitního centra.

Zájemci se mohou přihlásit do 31. ledna 2022.

Více informací naleznete na internetových stránkám města www.zidlochovice.cz v sekci Aktuality.
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Výhonek: Zima nezima, jídlo z ohně pořád chutná / foto: Výhonek

Koledování dětí z mateřinky u vánočního stromu / foto: L. Betášová

Mikuláš přijíždí do města s párem bílých lipicánů / foto: R. Ivičič

Vzpomínka na Václava Havla: 10 let od úmrtí / foto: L. Betášová

KANAVA, obchůzka lucek / foto: R. Ivičič

Mikuláš se svým doprovodem  / foto: R. Ivičič

Naše lucky jsou milé,  nikdo se nebojí / foto: R. Ivičič

Výstup na Výhon, tradiční zakončení turistické sezony / foto: P. Válek
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