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V minulém čísle Zpravodaje jste se vyjá-
dřil k termínu otevření Penny, který se 
však opět posunul. Sociální sítě se znovu 
plní kritikou z laxního přístupu města. 
Jaký je důvod posunutí a máte informace, 
kdy bude prodejna otevřena?

Moje informace jsou pouze převzaté od 
pracovníků úřadu v tom smyslu, že stále 
nejsou dodané všechny podklady. Nicméně 
jednání jsou intenzivní a já věřím, že Zpra-
vodaj vyjde ve dnech, kdy už bude tato věc 
vyřešena a návštěvníci Penny budou spoko-

Jan Vitula: Svoboda Ukrajiny je i naší svobodou

jeně nakupovat ve zrekonstruované prodej-
ně. Znovu bych chtěl zdůraznit, že město je 
vstřícné a nemá důvod věci pozdržovat. 

Nespokojenost obyvatel z čehokoliv 
se často snáší na Vaši hlavu. Například 
absurdní je tvrzení, že můžete za to, že 
z náměstí zmizel bankomat České spoři-
telny. Chtěl byste k tomu něco říct?

Nejde o naše rozhodnutí. Bankomat 
z náměstí byl zrušen s odchodem spořitelny 
a my na to nemáme žádný vliv.

Rozhodnutí spořitelny provozovnu pře-
stěhovat rozumím. Budova na náměstí, kde 
spořitelna působila mnoho let, nevyhovovala 
prostorově, měla špatný přístup.  Proto když 

Milena Moudrá
redaktorka

se nabídl lépe vyhovující  objekt,   pobočka 
se přemístila, to je logické.

My jsme rádi, že na rozdíl od jiných  pobo-
ček v menších obcích a městech, které se 
buď zavírají nebo se služby překlápí  pouze 
na bankomat, nám v Židlochovicích zůstává 
regulérní pracoviště, kde si lze vyřídit osob-
ním kontaktem celou řadu záležitostí. 

Ano, na jednu stranu je pro město ne úpl-
ně dobré, že odchází spořitelna z náměstí, 
dobrá zpráva však je, že banka neodchází 
pryč, ale ve městě zůstává.

Vostatkový průvod městem

Pomoc občanům Ukrajiny LiStOVáNí: A jak se vám líbím 
teď?
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Povídání nás opět zavedlo na náměstí. 
V minulosti jsme už několikrát hovořili 
o plánované propojce Komenského s hlav-
ní silnicí a zjednosměrnění náměstí. Jak 
jsme daleko?

Propojku plánujeme už pět let, projekt má 
vývojové etapy. Původní návrh architekta 
Šerka, který pracoval se záměrem zvlnění 
silnice a vyžadoval  náročné přeřešení celé 
Komenského ulice, byl zamítnut a hleda-
lo se jiné řešení. Časová prodleva souvisí 
také s přípravou prostoru pozemku. Jde 
o dopravní stavbu, která má projít stáva-
jící zástavbou, a zásah do území je docela 
složitý. Abych byl upřímný, nejsem schopný 
odhadnout, kdy se bude projekt realizovat. 
Stavební práce podléhají zdražení a nikdo 
nevidí jeho konec, infl ace má velký dopad 
do hospodaření města. Tady musím říct, že 
jsem poměrně rád, že jsme celou řadu sta-
vebních realizací stihli před rozběhnutím 
infl ace. Dneska reálně víme, že to, co jsme 
dříve postavili za 100 milionů, tak by dnes 
stálo 150–170 milionů.

V reálnějším časovém horizontu se tedy 
jeví kruhový objezd, o kterém jste hovořil 
minule ve smyslu, že by mohl přinést zjed-
nodušení stávající situace v dopravě.

Kruhový objezd určitě posune situaci 
k lepšímu. Náměstí by dole nemuselo mít tři 
pruhy, ale pouze dva, čímž by došlo k mož-
nosti přeřešení stávajícího stavu i bez vybu-
dování propojky.

Bude-li kruhový objezd, upustí se od 
propojky?

Naším cílem je propojku mít. Židlocho-
vice se hodně natáhly dozadu až za hřbitov 
a doprava na Komenského je dnes hodně 
intenzivní. Obyvatelé z této části projíž-
dí skrz město směrem na Brno, propojkou 
chceme dopravu vyvést na hlavní silnici, aby 
auta na náměstí vůbec nepřijela. Otázkou 
je, jaký skutečný dopad bude propojka na 
náměstí mít.  

Je to jedno z témat, kterým se bude zabý-
vat právě vznikající skupina lidí, jež se bude 
věnovat řešení otázek spojených s budouc-
ností našeho náměstí. Protože náměstí není 
jen o tom, kolik aut projíždí sem a tam, ale 
důležité také je, jaké typy obchodů zde jsou 
a jaké jsou možnosti parkování, aby lidé 
obchody navštěvovali. V momentě, kdy pro-
voz propojky vygeneruje konkrétní poznat-
ky, začneme pracovat i s úvahou zjedno-
směrnění.

Konečně přišlo uvolnění covidových 
restrikcí. Mohou se pořádat kulturní akce 
a s tím přijde i časté využívání prostor 
Komunitního centra. Loňská sezóna vyge-
nerovala problémy s nesoucím se zvukem. 
Zabývalo se město touto problematikou?

Ano, problému s nesoucím se zvukem 
jsme si vědomi. K řešení jsme přizvali pana 
architekta Pavla Juru a společně s ním přijali 
několik praktických opatření. Jedním z nich 
je umístění závěsů do Stodoly, které pomo-
hou přenos zvuku výrazně snížit. A protože 
hluk je primárně generovaný ve Stodole, řeší 
se i plachta nad nádvoří, která jednak bude 
působit jako zvuková bariéra, a jednak přes 
den pomůže k omezení slunečního svitu. 
Chystáme i výsadbu zeleně na zeď, tím rov-
něž dojde ke ztlumení odrazu zvuku. V prů-
běhu jara bude všechno hotové a na léto již 
budeme  připraveni.

Rozběhnutí provozu nového Komunit-
ního centra odhalil ještě jeden problém. 
Nové,  obyvateli i návštěvníky města chvá-
lené veřejné WC se stalo noclehárnou pro-
blematické osoby zdržující se už dlouho-
době na území města.

Hledali jsme řešení, jak tomu zabránit. 
Zvažovali jsme uzamčení kabinky a vyzve-
dávání klíče, to se ale nejevilo jako schůdné, 
stejně jako zpoplatnění vstupu přes automat. 
My pevně věříme, že půjde jen o přechodné 
období a situace se s příchodem teplejších 
dní vyřeší. Řešení není jednoduché, protože 
na tuto osobu vlastně nemůžeme, neporu-
šuje žádný zákon. S městskou policií jsme se 

však dohodli, že bude pod přísným dohle-
dem a sledováním i z toho důvodu, že jde 
o silně problematického člověka. Přilepí se 
na lidi z projektu, kteří se dostali z nejhor-
šího, a stahuje je zpátky. Toto bychom chtěli 
eliminovat.

S prvním březnovým dnem vstupujeme 
do předvelikonočního období. Chystáte se 
na půst, čeho se letos zřeknete?

Jako už několik let dozadu vynechám kávu 
a cukr. Kolegové si dělají srandu, že bych 
nemusel cukr vynechávat, ale místo toho si 
v rámci půstu každý den 15 minut zacvičit, 
na což jsem odvětil, že člověk si má něco 
odepřít a ne něco přidávat. V půstu se má 
člověk vzdát něčeho, co má rád. Nesouvisí 
to jen s jídlem. Někdo třeba rád sleduje fot-
balové zápasy v televizi, a tak se toho vzdá, 
může si odříct cokoliv, co mu dělá radost a 
potěšení. To je pravá podstata půstu. 

Větší část tohoto rozhovoru vznikla ještě 
před začátkem války na Ukrajině. Jedná se 
však o natolik zásadní událost, že jsme se 
rozhodli ještě na poslední chvíli komentář 
k této události vložit. Jak vnímáte situaci 
na Ukrajině Vy?

Musím říci, že i když jsem v uvedeném 
čase měl dovolenou, stejně jsme celá rodina 
takřka nepřetržitě sledovali ČT24. Zaregis-
troval jsem na sociálních sítích (opravdu jen 
pár) poznámek, že Ukrajina je zkorumpo-
vaný stát. Může být. To ale nikomu nedává 
právo tam najet s tanky. Myslím, že obzvláště 
my, občané České republiky, musíme s naší 
historickou zkušeností z let 1938 a 1968 být 
první v řadě těch, kteří jasně říkají, že něco 
takového se nesmí v dnešním světě tolero-
vat. A podpořit Ukrajinu všemi možnými 
způsoby. Jsem moc pyšný na to, jak se naše 
společnost semkla a snaží se pomoci. Asi nás 
to bude něco stát, ale teď musíme zatnout 
zuby a nehledět na svůj prospěch, protože 
svoboda Ukrajiny je i naší svobodou.

Aktuální situaci na Ukrajině sleduje-
me, informace budou vydávány průběž-
ně na všech městských kanálech.

>> pokračování ze strany 1

Intenzifi kace ČOV Židlochovice souhrnně v datech

Za město máte na starosti čistírnu odpad-
ních vod. Jak probíhá rekonstrukce?
Rekonstrukce ČOVky je hotová. Na konci 
loňského roku nám zhotovitel předal stav-
bu. Od ledna jsme vstoupili do zkušebního 
provozu. To je nutná součást celého pro-
jektu. Pod touto fází se skrývá ladění všech 
technologií včetně třetího stupně čištění, 
což je odbourávání fosforu.

na otázky redakce odpovídá
Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta města

V létě 2019, před zahájením rekonstrukce, 
jsme měli čističku, která sice stále fungova-
la, ale bylo jen otázkou času, kdy by se celý 
řetězec čištění dostával mimo provoz. Čekat 
na tento stav jsme si rozhodně nemoh-
li dovolit. Rozhodli jsme se, že využijeme 
jedny z posledních dotačních příležitostí, 
které byly určeny pro intenzifi kace ČOVek, 
a půjdeme do tohoto projektu.
Teď se ukazuje, že to bylo velmi moudré a 
prozíravé rozhodnutí. Kdybychom prová-
děli rekonstrukci za dva až tři roky, vyšla by 
nás daleko dráž. Vzhledem k vývoji infl ace 

a situaci na stavebním trhu bychom zaplati-
li zhruba o 50 milionů více.

Město bralo dříve vodu z Vojkovic, jak 
to nyní vypadá s podzemními vodními 
zdroji?
Ano, do roku 2013 nám z kohoutků tekla 
voda z vojkovických pramenišť. Je obrov-
skou devízou, že se u nás nachází rozsáhlá 
podzemní jezera.

pokračování na další straně >>
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Nyní využíváme vodu z Vírské přehrady a 
březovských podzemních vrtů. Voda, kte-
rou nyní pijeme, je tedy kombinací zdroje 
z přehrady (vody povrchové) a vody z pod-
zemních březovských vrtů. Je zajímavé, a ne 
moc povzbudivé, že vydatnost březovského 
zdroje klesá a jeho vyšší horizonty byly 
uzavřeny z důvodu znečištění dusičnany. 
To bylo způsobeno zemědělskou činností 
v místě.

Co to pro nás znamená?
Znamená to především snahu dívat se do 
budoucna a nějak to konkrétně řešit. My 
jsme udělali to, že jsme se s VAK Židlo-
chovicko domluvili, že obnovíme možnost 
čerpání vody z vojkovických pramenišť a že 
z něj uděláme operativní záložní zdroj. Za 
necelé 2 miliony korun jsme už před dvě-
ma lety instalovali nová čerpadla, vyměnili 
elektroniku atd. Udělali jsme také vzor-
ky kvality vody. Ty vyšly velmi dobře i po 
deseti letech nevyužívání tohoto zdroje. 
V případě havárie nebo nějaké jiné nenadá-
lé události na Vírském oblastím vodovodu 
bychom byli schopni pro naše občany spus-
tit zhruba za čtyři hodiny vodu ze záložní-
ho zdroje.

Často se hovoří o zadržování vody v kraji-
ně, jak se k tomuto tématu staví město?
Pozitivně a doufám, že koncepčně. Nejsem 
zastáncem takového toho chování ode zdi 
ke zdi, kdy na jedné straně historicky pro-
bíhalo splašené odvodňování úplně všeho, 
a nebo zase naopak, abychom jen zadržo-
vali vodu a nemysleli na to, že v dnešních 
extrémních výkyvech by mohly přijít pro-
blémy opačné. Historicky se zde uděla-
ly dva mokřady. V tomto duchu chceme 
pokračovat, ale velmi citlivě ke krajině a 
také k rozpočtu města. Osobně jsem rád, 
že si v tomto zcela rozumím se starostou a 
vlastně celá rada i zastupitelstvo jsou těmto 
plánům velmi nakloněni.

Máte ještě nějaké další konkrétní plány 
související s vodou?
Poslední půlrok se zabýváme projektem 
vytvoření dalšího rybníku nebo z části 
i mokřadu za naší ČOVkou. Myšlenka, se 
kterou přišel starosta, je, že bychom zadrželi 
vyčištěnou vodu, která teče z čističky přímo 
do řeky. Začali jsme zjišťovat technické a 
fi nanční možnosti, jak to provést. Finančně 
to vypadá v tuto chvíli asi nejsnadněji, pro-
tože by se to dalo řešit dotačně. Větší pro-
blém bude ale v legislativě, protože i když 
z čističky teče voda vyčištěná, má stále sta-
tus vody odpadní.

Lze tuto situaci změnit?
Řešení se samozřejmě dá najít a pomůže 
nám k tomu zřejmě zkušenost jiných obcí, 
které přesně tento námět řeší a jsou v legis-
lativních jednáních před námi.

Jaká je tedy úroveň vyčištěné vody, která 
z ČOVky teče do řeky?
Voda je téměř na úrovni pitné vody. Pro-

blém je ale ještě jinde a jedná se v podstatě 
o novou problematiku. Tou je obsah mikro-
polutantů ve vodě, které naše čističky zatím 
neumí odbourat. Mikropolutanty jsou léči-
va, antibiotika, antikoncepce, hormony atd. 
V této souvislosti si zkuste představit, jaký 
obsah mikropolutantů teče z čističek ve 
velkých městech, kde je několik nemocnic. 
Tyto vody s obsahem mikropolutantů pro-
nikají do spodních vod.

Existuje nějaká technologie, jak obsah 
mikropolutantů snížit?
Ano, existuje. Místní občan Radovan Mot-
líček mě upozornil na reportáž, která byla 
odvysílána v České televizi. V jejím rámci 
byl představen nový patent, přístroj, který 
umí z vody odbourávat mikropolutanty. 
Se zástupcem výzkumného týmu jsem již 
několikrát hovořil. Napadlo mě, že pří-
stroj, který na VUT Brno vyvinuli, by se 
dal umístit právě na naši ČOVku v rámci 
pilotáže. Jsme zatím zcela na začátku jed-
nání. V každém případě je výborná jedna 
skutečnost. Zařízení, které dokáže zbavit 
vodu mikropolutantů, je již vyvinuto a je 
otázkou, a dovolím si říci, poměrně krát-
kého času, kdy by se mohlo objevit na 
komerčním trhu.

Intenzifi kace ČOV Židlochovice souhrnně 
v datech:
Zahájení stavebních prací:  18. 3. 2020
Dokončení díla: 9. 12. 2021
Zkušební provoz: během 2022

Finance:
Celková cena: 92 mil. Kč
Příspěvek z dotace MŽP: 32 mil. Kč
Příspěvek z dotace JMK: 2,8 mil. Kč
Finanční podíl Židlochovic: 19 mil. Kč*
Finanční podíl Vojkovic: 3,9 mil. Kč
Vícepráce: 900.000 Kč
Investor: VAK Židlochovicko

* výsledná suma bude nižší o 10 mil. Kč po vypla-
cení splátek VAKu městu Židlochovice 

Celkový pohled na čističku odpadních vod po rekonstrukci / foto: T. Šenkyřík

Prostor pro plánový mokřad v blízkosti ČOV / foto: T. Šenkyřík
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 4. února 2022
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo s fi rmou THER-
MOSERVIS-TRANSPORT s. r. o., Brno-
Chrlice, na skrývku, přesun a rozhrnutí 
ornice za nabídkovou cenu 248 400,– Kč 
bez DPH.

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

RM 18. února 2022
výběr z usnesení
RM rozhodla:

schválit Návrh na zahájení zadávacího 
řízení na dodavatele veřejné zakázky 
„Oprava povrchu části komunikace v ul. 
Masarykova a Komenského, Židlochovice“.

RM schvaluje: 
realizaci jednoho ze zastavení křížové 
cesty fi rmou DNA design s. r. o., Ing. 
Břetislav Eichler. Dílo bude vyhotoveno 
z dotačních prostředků získaných z JmK.

<

<

rozšíření účelů čerpání půjček z MFRB 
(příl. 1) o:

dodávku a montáž fotovoltaických 
panelů, do výše 200 000,– Kč

dodávku a montáž tepelného čerpadla, 
do výše 200 000,– Kč
připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské 
vlajky dne 10. 3. 2022.
vyvěšení ukrajinské vlajky v případě 
invaze Ruska na Ukrajinu.

<

–

–

<

<

Městská policie: Přehled vybraných událostí v únoru

VÝCVIK
V měsíci únoru se strážníci MP Židlochovi-

ce zúčastnili výcviku u kolegů z MP Brno. Kurz 
byl zaměřen na používání teleskopického obuš-
ku nejen jako donucovacího prostředku, ale také 
jako užitečného pracovního nástroje pro různé 
situace.

JÍZDNÍ KOLA V DEPOZITU
V depozitu MP Židlochovice se nám 

nashromáždilo třináct jízdních kol, za takové 
množství by se nemusela stydět ani menší pro-
dejna. Pokud postrádáte jízdní kolo, neváhejte 
kontaktovat strážníky MP Židlochovice, kteří 
jsou vám připraveni pomoci nonstop. 

PODOMNÍ PRODEJ
Během poslední doby přijali strážníci MP Žid-

lochovice několik oznámení o osobách cizí státní 
příslušnosti, které se pohybují v regionu Židlo-
chovicko a nabízí různé řemeslnické a stavební 
služby. I na tyto věci se vztahuje nařízení měst a 
obcí o zákazu podomního prodeje, včetně služeb. 
Další problém je záruka a kvalita provedené prá-
ce, natož reklamace. V případě, že narazíte na 
zmíněné jednání, volejte MP nebo PČR. 

POŽÁRY NA VÝHONĚ
Také jsme v měsíci únoru přijali několik ozná-

mení požárů trávy v lokalitě kopce Výhon. Ape-
lujeme tímto na zahrádkáře, ať jsou při této čin-
nosti vždy velice opatrní, zabrání tím zbytečným 
výjezdům složek IZS, které jsou potřeba jinde.

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

Likvidace požárů v lokalitě Výhon / foto: MP

Výcvik strážníků MP pro různé situace, Brno / foto: MP
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Zpráva o činnosti matriky v roce 2021

V roce 2021 bylo v matričním obvodu 
Židlochovice uzavřeno 68 sňatků. Z tohoto 
počtu bylo v naší obřadní síni uzavřeno 36 
sňatků, 10 sňatků bylo uzavřeno v zámecké 
kapli, 2 sňatky v zámecké obrazárně, 5 sňat-
ků v zámecké zahradě, 1 sňatek v zahrad-
nickém centru Hortis, 2 sňatky byly uza-
vřeny v Komunitním centru (1 sňatek byl 
uzavřen Církví adventistů sedmého dne), 
1 sňatek byl uzavřen na zahradě domu čp. 
419 v Židlochovicích, 1 sňatek byl uzavřen 
na myslivně v Hrušovanech u Brna, 1 sňa-
tek ve Vojkovicích čp. 214 (obecní úřad), 
2 sňatky v Žabčicích (1 na obecním úřadě 
a 1 ve vinohradu), 3 sňatky byly uzavřeny 
v kostele Povýšení sv. Kříže v Židlochovi-
cích, 1 sňatek v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Unkovicích, 3 sňatky v Nosislavi 

Lenka Tesařová
matrika

(1 v kostele sv. Jakuba, 2 v kostele Česko-
bratrské církve evangelické). 

Tak jako každý rok i letos jsme měli něko-
lik snoubenců cizinců. Do stavu manželské-
ho s českými občany vstoupili dva občané 
Slovenské republiky, jeden občan Ukrajiny, 
jedna občanka Řecka a jedna občanka Spo-
jených států amerických.

Při domácím porodu se v loňském roce 
narodily v Židlochovicích dvě děti.

Počet úmrtí na území obcí v matričním 
obvodu Židlochovice: 

Hrušovany u Brna 12 úmrtí
Medlov 4 úmrtí 
Nosislav 5 úmrtí 
Unkovice 2 úmrtí
Vojkovice 10 úmrtí 
Žabčice 7 úmrtí
Židlochovice 15 úmrtí 

<

<

<

<

<

<

<

Přidělena byla 4 nová čísla popisná a evi-
denční. 

V roce 2021 se narodilo celkem 30 dětí 
s trvalým pobytem v Židlochovicích. 

Zemřelo 43 občanů našeho města. 
Z trvalého pobytu se odhlásilo 102 obča-
nů, naopak k trvalému pobytu se přihlásilo 
121 občanů. 

Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 
2021 zrušen 3 občanům našeho města. 
Místem jejich trvalého pobytu se stalo sídlo 
ohlašovny, což je Židlochovice, Masaryko-
va 100. Na této adrese je k dnešnímu dni 
přihlášeno 156 občanů. 

Údaje ke dni: 8. 2. 2022 

Městský úřad Židlochovice vykonává matriční agendu pro obce Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, Přísnotice, 
Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Židlochovice. Ke dni 31. 12. 2021 bylo v Židlochovicích k trvalému pobytu hlášeno 
3 609 občanů. 

Výsledky ankety o klimatickém plánu pro Židlochovice

Během února proběhla mezi obyvateli 
města anketa o tom, co považují za důležité 
pro snižování spotřeby energií a adaptace na 
změnu klimatu. Sešlo se skoro 130 odpově-
dí. Zde přinášíme krátké shrnutí výsledků. 

Jako hlavní rizika, která obec ohrožují, 
obyvatelé uvádí dlouhodobé sucho, zhor-
šenou kvalitu vody a nebezpečí povodní 
či lokálních přívalových dešťů. V letních 
dnech trápí obyvatele vlny veder. 

Magdalena Maceková
Nadace Partnerství

Jako vhodná se jeví široká škála adap-
tačních opatření – lepší využívání dešťové 
vody jak ve veřejných prostranstvích, tak 
v budovách, výsadby nových stromů, dopl-
nění zeleně v okolní krajině i zpřístupnění 
řeky Svratky. U nových mokřadů se objevují 
obavy z výskytu komárů. 

Se vzrůstajícími cenami energií pochopi-
telně všichni přemýšlíme, jak najít vhodné 
řešení. Někteří obyvatelé také přemýšlejí nad 
využitím lokální energetické sítě, kterou by 
město mohlo vybudovat. Menší závislost na 
elektřině ze sítí také poskytují fotovoltaické 
panely na střeše vlastního domu. Nainsta-

lované na domě je zatím má jen pár lidí, 
část dalších o instalaci uvažuje. Problémem 
je vysoká vstupní investice a nemožnost 
snadno dohledat odpovídající informace. 
Vhodná řešení by mohla podpořit odborná 
poradna města, která by pomohla s přípra-
vou projektů. 

Za spolupráci vám děkuje tým zpracova-
telů Plánu: CEVRE Consultants a Nadace 
Partnerství.



Komunitní centrum: Jak a pro koho funguje Komunitní bazárek

Za jakým účelem byl Komunitní bazá-
rek zřízen?

Komunitní bazárek v Židlochovicích byl 
zřízen z více důvodů.

Pomoci lidem v Židlochovicích a okolí 
v jejich nepříznivé sociální situaci.
Umožnit lidem poslat nepotřebné, ale 
kvalitní a hezké věci dál.
Bojovat proti trendu „rychlé módy“, který 
způsobuje mnoho problémů v rozvojo-
vých zemích ve formě levné práce a vytvá-
ří odpad, který naše planeta nebude brzy 
schopna pojmout.

Co všechno lze v bazárku pořídit a odkud 
pochází zboží?

Pořídíte zde ošacení a obutí pro děti 
i dospělé, lůžkoviny a ručníky, hračky, dět-
ské knihy, autosedačky a kočárky. Veškeré 
zboží je od lidí, co přinesou.

Budu-li mít doma nevyužité věci, jak a 
v jakém stavu  je můžu doručit?

Pokud by někdo chtěl do bazárku věnovat 
výše uvedené nepoužívané nebo použité, ale 
hezké věci, můžete je dovézt v otevírací době 
do samotného bazárku, také do Komunit-
ního centra nebo zkontaktovat vedoucího 

<

<

<

redakce Zpravodaje Komunitního bazárku, pana Radka Zatočila 
na tel. čísle: 604 290 314. 

Darované věci by měly být ve stavu nové/
používané, ale nezničené. Aby udělaly radost 
dalšímu člověku. Věci by měly být čisté, ale 
nemusí být vyžehlené. Pracovnice bazárku 
každou věc kontroluje a případné závady 
řeší tak, aby  na prodejně bylo pouze kvalitní 
a nepoškozené zboží.

Co se naopak k darování do bazárku 
nehodí?

Do bazárku určitě není možné darovat 
zničené nebo poškozené ošacení, obutí, 
hračky, velké kusy nábytku, elektroniku 
apod. Funkční a zachovalý nábytek nebo 
spotřebiče do domácnosti je možné daro-
vat po předchozí telefonické domluvě. Tak-
to darované vybavení může být nabídnuto 
lidem v tísni.

Kdo si v bazárku může nakoupit?
Bazárek funguje jako každá běžná prodej-

na a nakoupit si může přijít úplně každý, kdo 
chce kvalitní oblečení/obutí za velmi výhod-
nou cenu. Vybrané oblečení si nakupující má 
možnost vyzkoušet ve zkušební kabince.

Cena je jednotná, vše stojí 10 Kč vyjma 
kočárků a autosedaček, tady je cena 50 Kč.

Bazárek ve spolupráci s odborem sociál-
ních věcí a Komunitním centrem pomáhá 
i lidem v nepříznivé sociální situaci k zajiš-

tění ošacení a obutí zcela zdarma. Sociální 
pracovníci na základě klientovy osobní či 
rodinné situace vydají poukaz na vyzvednutí 
ošacení zdarma.

Bazárek spolupracuje s šicí dílnou Židlo-
chovice, která provádí úpravy darovaného 
ošacení, a pokud již není možné ošacení 
zařadit do prodeje, může být použita samot-
ná látka, knofl íky nebo funkční zipy pro šití 
jiných výrobků, např. tašek, chňapek apod. 
Nikým nevyužitý textil použije dílna tech-
nické čety při své práci. Konečný odpad je 
tedy zcela minimalizován.

Jak je využit zisk z prodeje?
Peníze z prodeje jsou použity na provoz 

bazárku (el. energie, voda, plyn, prací pro-
středky). Pracovní síla je fi nancována z pro-
středků města.

OTEVÍRACÍ DOBA BAZÁRKU:
PO: 8:00–12:00 12:30–16:00
ÚT: 8:00–12:00
ST: 8:00–12:00 12:30–16:00
ČT: 8:00–12:00
PÁ: 8:00–12:00

Bazárek najdete na ulici Komenského 38, 
ve dvoře naproti kostela Povýšení svaté-
ho Kříže (prostory bývalé městské policie) 
v prvním patře.

Pomoc občanům Ukrajiny

Ve středu 23. února jsme vyvěsili státní 
vlajku Ukrajiny, abychom vyjádřili nesou-
hlas s ruskou agresí a zločineckým jed-
náním prezidenta Putina na Ukrajině. Je 
všeobecně známo, že město Židlocho-
vice má na Ukrajině partnerské město 
Svaljavu. Dnes, 28. 2., jsem zjišťoval, jaká 
je zde situace. S aktuálním zajištěním 
zpráv o dění na Svaljavě mi pomohl býva-
lý tajemník našeho úřadu Mgr. Miroslav 
Cvrk. V tuto chvíli naše partnerské město 
žádnou pomoc zatím nepotřebuje, což 
je mimo jiné dáno také jeho geografi c-
kou polohou. V každém případě s naším 
partnerským městem na Ukrajině bude-
me nadále v kontaktu. Zapojení města do 
pomoci ukrajinským občanům budeme 

Mgr. Tomáš Šenykřík
místostarosta města

koordinovat na úrovni regionu Židlocho-
vicko a Jihomoravského kraje. O jednot-
livých krocích a možnostech pomoci vás 
budeme informovat.

Veškeré informace naleznete:
www.cizincijmk.cz

POMOC UKRAJINĚ

Člověk v tísni www.clovekvtisni.cz
SOS Ukrajina č. ú.: 0093209320/0300

SOS ADRA - Pomoc Ukrajině
www.adra.cz

č. ú.: 66888866/0300,
variabilní symbol 500

CHARITA pro Ukrajinu www.charita.cz
č. ú.: 55660022/0800,
variabilní symbol 104
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Komunitní bazárek byl zřízen už v roce 2020. Provozovna je umístěna v prostorách města, v místě předchozího 
působení městské policie.  Jde o areál mimo hlavní pozornost návštěvníků města a ani mnozí obyvatelé Židlocho-
vic ještě stále nemají dostatečné povědomí o této provozovně. O bazárku buď neslyšeli, nebo se ptají, pro koho 
bazárek je a kdo si může přijít nakoupit. Na tyto otázky odpovídá Radek Zatočil, vedoucí Komunitního bazárku.

 Město Židlochovice podporuje Ukrajinu.
Od 23.února vlaje nad městem ukrajinská vlajka. 

foto: redakce



Olympiáda a zimní čas v Mateřské škole Židlochovice

Ve třídě Koťat proběhlo slavnostní zahá-
jení, předání pochodně i zapálení pomy-
slného ohně. Každé dítě si vybralo zemi, 
kterou bude reprezentovat, vytvořilo si vla-
ječku a poslechlo hymnu zvoleného státu. 
Děti se dověděly, jaké jsou symboly olym-
piády a jak vypadá olympijská vlajka. Jed-
notlivé disciplíny probíhaly v hale na ulici 
Brněnská. Děti si mohly vyzkoušet slalom 
na lyžích i hokej. Při biatlonu si nasadily 
na záda vak s míčky a na „střelnici“ srážely 
kuželky. Curlingovou dráhu si samy nakres-
lily ve třídě.

V týdnu od 17. ledna všechny třídy 
(kromě nejmenších Štěňátek) navštívily 
městskou knihovnu, tentokrát s tématem 
Včelích medvídků. Paní knihovnice měly 
připravené hádanky, s dětmi si povídaly 
o správném zacházení s knížkou, aby nedo-
šlo k jejímu poškození, a také o tom, proč 
mají knihy obal.

Během chladných dnů děti posbíraly 
v okolí školky přírodniny a vyzkoušely si na 
pokusech venku, jak umí čarovat mráz. Na 
pozvání jedné z maminek měly možnost 
vidět čerstvě vylíhnutá kuřátka.

V době pololetních prázdnin, v pátek 
4. února a v sobotu 5. února, proběhla des-

Mgr. Iva Musilová
Mateřská škola Židlochovice

Olympiáda: Děti se seznámily se symboly i soutěžemi  / foto: MŠ

infekce jednotlivých tříd. Provozní zaměst-
nanci denně provádí kompletní úklid a des-
infekci prostor, ale z důvodu sílící epidemie 
jsme využili možnost desinfekce profesio-
nálním zařízením od místních dobrovol-
ných hasičů. Všem zúčastněným i veliteli 
jednotky Ing. Petru Svobodovi tímto děku-
jeme.

Během dopoledních vycházek zavítaly 
některé třídy i na výstavu Vostatky do Malé 
galerie RTIC u Informačního centra. Děti 

zaujal nejen prostřený stůl, ale i nádoby na 
mléko a další kuchyňské potřeby.

Potkali jste v okolí mateřinky vodníky 
či princezny? Vše je v pořádku. Školka žije 
karnevalem a naši nejmenší se s pomocí 
rodičů připravují velmi pečlivě.

A co se chystá v dalších měsících? Pro 
děti nově připravujeme vzdělání v oblasti 
polytechniky a robotiky zábavnou formou. 
O tom však více v některém z dalších čísel 
Zpravodaje.

Mnozí z nás sledovali sportovní klání v televizi, někteří zavítali na Olympijský festival do Brna. Děti z židlochovické 
mateřinky si užily olympiádu po svém. 

Na přelomu března a dubna (30. 3. – 3. 4. 2022) budou Boleradice dějištěm třetího ročníku regionální postupové 
přehlídky venkovských divadelních souborů, jejímž vyhlašovatelem je Svaz českých divadelních ochotníků. Pořa-
datelem přehlídky je Divadelní spolek bratří Mrštíků za podpory Jihomoravského kraje a městyse Boleradice. 
Přehlídka se bude konat v místním divadle. Program zahrne pět soutěžních představení, šesté představení s názvem Hosti-
na dravců uvede host přehlídky – Rádobydivadlo Klapý. Přehlídkové tituly (Nerušit, prosím; Staré pověsti české; Rocker a dvě 
staré dámy; Dokonalá svatba, Smíšené dvouhry) jsou žánrově pestré – uvidíme komedie, tragikomedii, grotesku. Do soutěže 
se přihlásily ochotnické soubory z Dolních Bojanovic, Popůvek, Blažovic, Čebína a Sázavy.
Program přehlídky, vstupenky: www.boleradice-divadlo.cz
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pozvánky

Základní umělecká škola: Po dvou letech opět soutěžíme

V měsíci únoru proběhla okresní kola 
Soutěže žáků základních uměleckých škol. 
Učitelé i žáci se již od začátku školního 
roku důkladně připravují – pro jednotli-
vé obory se totiž tato soutěž pořádá vždy 
po třech letech. Je tedy důležité vše dob-
ře načasovat, aby hráči předvedli to nej-
lepší z toho, co jim jejich učitelé předají. 
Obzvláště letos se všichni těší, že můžou 
zase veřejně hrát, účastnit se soutěží a kon-
certů, poslouchat jiné muzikanty a radovat 
se z živého muzicírování. V tomto školním 
roce soutěžíme ve hře na dechové nástroje 
a v sólovém zpěvu. 

Jako první se v budově ZUŠ v Zastávce 
u Brna předvedli naši žesťaři a umístili se na 
předních místech. Ve hře na lesní roh získal 
2. místo Lukáš Kulhánek (p. uč. MgA. Kristý-
na Ratajová). Početná výprava trumpetistů si 
vedla výborně: 2. místo – Adam Hula (p. uč. 
MgA. Kristýna Ratajová), 1. místo – Štěpán 
Blumajer, 1. místo s postupem do krajského 
kola – Pavel Oprchal a Hynek Svoboda. Ve 
hře na tubu získal 1. místo s postupem do 
krajského kola Vojtěch Otýpka. Všichni čty-
ři hoši jsou žáky pana učitele MgA. Davida 
Křížka.

V Oslavanech se sešli hráči na zobcovou 
fl étnu, z našich řad to byly dvě Barborky 
– Barbora Vajkay získala 3. místo a Barbora 

Mgr. art. Jana Zapletalová
zástupkyně ředitelky ZUŠ Židlochovice

Naši úspěšní žáci na soutěži / foto: P. Oprchal

Chytilová 1. místo. Připravila je paní učitelka 
Mgr. Karolína Otýpková. Malí i větší zpěváci 
soutěžili v Modřicích, kde má své odlouče-
né pracoviště ZUŠ Ořechov. Poprvé si zde 
zazpívala i naše žákyně Veronika Štefl ová a 
získala Čestné uznání I. stupně. Připravil ji 
pan učitel Mgr. Tomáš Jeřábek. Další decho-
vé nástroje se představily porotě a poslu-
chačům v Pohořelicích. Ve hře na příčnou 
fl étnu získala Čestné uznání II. stupně Klára 
Koníčková, žákyně pana učitele Petra Kotač-
ky. Klarinetista Mikuláš Hornoch (p. uč. Jiří 
Brada) se umístil na skvělém 1. místě. 

Srdečně gratulujeme všem oceněným 
hudebníkům, museli vynaložit hodně úsilí 
a trávit spoustu hodin cvičením, aby dosáhli 
těchto krásných výsledků. Poděkování patří 
též jejich pedagogům, bez jejichž nasazení a 
trpělivé mravenčí práce by děti na soutěžním 
pódiu nemusely stát. A v neposlední řadě si 
zaslouží ocenění také korepetitoři, kteří svou 
hrou nejen doprovázejí sólistu, ale také jej 
morálně a umělecky podporují. 

Postupujícím žákům přejeme mnoho 
muzikantského štěstí v krajských kolech!
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Základní škola očima nového učitele

Můžete se našim čtenářům představit?
Vystudoval jsem Střední školu informati-

ky a spojů v Brně a následně pedagogickou 
fakultu. Primárně jsem spolumajitelem sou-
kromé česko-anglické IT fi rmy, kde mám na 
starosti záchranu dat (další částí jsou pro-
gramátoři, „cloudaři“). Pedagogickou praxi 
vykonávám z jediného důvodu, a to proto, 
že mě to baví. Navíc si myslím, že by se měl 
v tomto oboru občas objevit i vyučující spo-
jený s praxí. Vývoj v našem oboru je velmi 
rychlý a tyto nové informace a praktické 
zkušenosti mohu předat nejen žákům, ale 
i svým kolegům. 

Vzdělávání je také součástí mé soukromé 
praxe, spolupracujeme s mnoha státními 
institucemi, soukromými fi rmami, ale i ško-
lami v rámci vzdělávání např. o kyberbez-
pečnosti. 

Jak jste se dozvěděl o naší škole, co bylo 
impulsem oslovit vedení s nabídkou?

Dočetl jsem se v novinách o stavbě nového 
pavilonu přírodních věd a shodou okolností 
byl uveřejněn inzerát na sssbrno.cz. Byl jsem 
zvědavý zejména na nový pavilon, tak jsem 
se přihlásil na výběrové řízení. Nakonec to 
dopadlo tak, že jsem nastoupil jako vyuču-
jící informatiky v září 2021. Smlouvu mám 
zatím na jeden rok a poté se uvidí.

Na kolika školách jste působil?
Celkem jsem již působil na třech ško-

lách s různým typem vzdělávání. Na jedné 
základní škole, na gymnáziu a na střední 
odborné škole jako mistr odborného výcvi-
ku. Škola v Židlochovicích je mým čtvrtým 
působištěm.

Jak na Vás židlochovická škola působí?
Z toho, co jsem viděl na jiných školách 

redakce Zpravodaje

Odborná učebna robotiky a IT. Na obrázku 3D tiskárny / foto: I. Flajšingerová

jako učitel, přednášející či servisní pracov-
ník, tak na rovinu, klobouk dolů. Když se 
podíváte na prostor této učebny, tak vás to 
provokuje k výuce, která nemůže probíhat 
standardně. Musíte být kreativní. Navíc jsou 
tu na výuku informatiky skvělí kolegové, 
kteří mi zejména na začátku mého působení 
velmi pomohli.

Je něco, co byste tu zlepšil, změnil v rám-
ci Vašeho oboru?

Zatím jsem tu velmi krátce, abych udělal 
takové hodnocení. Samozřejmě vždy se dá 
něco změnit a zlepšit. Ale tady je to zatím 
suverénně to nejlepší, co jsem zažil. Tahle 
škola, tento nový pavilon je dle mých zkuše-
ností v rámci základního a středního školství 
nadstandardně vybaven. 

Například na gymnáziu, kde jsem půso-
bil, byla jedna odborná učebna, a to učebna 
informatiky. Tady máme šest odborných 
učeben s různým zaměřením. Na předchozí 
základní škole to bylo obdobné, ale tam byly 
problémy spíše sociální, spojené se spádo-
vostí školy. Nejhůře vybaveným pracovištěm 
byla paradoxně střední odborná škola.

Jediné, k čemu bych měl výhrady, je, že 
výuka je do určité míry už dvacet let stejná. 
Což není problém jen této školy. To je pro-
blém systémový. 

Oceňuji na této škole i systém organizační 
a komunikační. Každý má účet pod Goo-
glem, existuje sdílený kalendář pro všechny 
učitele, kam se píšou všechny události školy, 
takže víte hned, kde máte být. Stejně tak sdí-
lený disk, na který můžete vkládat informa-
ce jak pro kolegy, tak pro žáky. Samozřejmě 
předchozí vývoj spojený s distanční výukou 
tomu hodně nahrál a také to rapidně posu-
nul dopředu. Což je jen dobře. Když vezme-
me tuto školu, tak tady může začít distanční 
výuka okamžitě díky vybavení a systémové-
mu nastavení. 

Když to shrnu, podle mě je super jak vyba-
vení této školy, tak skupina „informatických“ 
lidí. Je to určitě na jedničku. Já jsem takový 
provoz nikdy nezažil. I podpora vedení a 
jejich otevřenost je v českém školství nad-
standardní.

Jedním z předmětů základních škol je informatika. Jak si stojí naše škola ve srovnání s jinými? Je její vybavení spíše 
průměrné, nebo nadstandardní? Jaké to je, když předmět vyučuje člověk úzce spjatý s praxí? Nejen na tyto otázky 
nám odpoví další z vyučujících ZŠ Židlochovice Bc. Jan Ryšávka.

9Školstvíwww.zidlochovice.cz

Školní jídelna byla dovybavena novými stoly a židlemi / foto: ZŠ



K sokolskému všestrannému cvičení dětí se nově zařadil fl orbal

Tréninků se účastní mladší a starší žac-
tvo, trénují jednou týdně 1,5 hodiny. Hodi-
nu začínáme zahřátím a rozcvičkou. Poté 
následuje trénink fl orbalových dovednos-
tí, jakými jsou například driblink, vedení 
míčku, přihrávky, střelba na branku atd. 
Aby byla cvičení zajímavější, probíhají 
formou hry a využíváme ve fl orbale netra-

Jana Rylichová
T. J. Sokol Židlochovice

diční pomůcky, které ale najdete v každé 
tělocvičně. Florbalisté si tak vyzkouší třeba 
originální verzi Rybiček a rybářů nebo pro-
běhnutí opičí dráhy s vedením fl orbalového 
míčku. V závěrečné části děti trénují vlastní 
hru. 

Do budoucna určitě zvažujeme účast na 
fl orbalových soutěžích. Děti tak budou pro 
trénink ještě motivovanější, zúročí vše, co 
se na tréninzích, naučily a budou mít mož-
nost srovnání s vrstevníky. 

Všestranná cvičení nabízíme pro před-

školní a mladší školní děti. Obě skupiny 
cvičí jednou týdně 1 hodinu. Tímto cvi-
čením by mělo projít každé dítě před tím, 
než začne intenzivněji s jedním druhem 
sportu. Děti se zde naučí základní gym-
nastické a atletické prvky, posílí si celé tělo, 
trénují spolupráci v týmu, učí se smířit se 
s porážkou (což je pro některé děti velmi 
těžké), smysl pro fair play a další. Vše pro-
bíhá opět zábavnou formou.

Všechna cvičení vedou vyškolení a zku-
šení cvičitelé, kteří se pravidelně vzdělávají.

T.J. SOKOL
žIDLOCHOVICE

T. J. SOKOL žIDLOCHOVICE ZVE
VšECHNY SVÉ čLENY NA 

 
 
 
 
 

KTERÁ SE BUDE KONAT 
V NEDěLI 27. 3. 2022 V 16 HOD. 

V DIVADELNÍM SÁLE SOKOLOVNY.
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VOLEBNÍ VALNOU
HROMADU, 

*FÜGNER 200 LET, *TYRš 190 LET, *SOKOL 160 LET

VOLBA MANDÁTOVÉ, VOLEBNÍ A NÁVRHOVÉ KOMISE
VOLBA STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY, JEDNATELE A
čLENů VÝBORU
ZPRÁVA O čINNOSTI A HOSPODAřENÍ ZA ROK 2021
ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
ZPRÁVA O čINNOSTI SPORTOVNÍCH ODDÍLů,
VšESTRANNOSTI A ZPRÁVA VZDěLAVATELE
ZPRÁVA O čLENSKÉ ZÁKLADNě
NÁVRH ROZPOčTU NA ROK 2022

 
PROGRAM:

 

Florbal se v posledních letech řadí k oblíbeným sportům u dětí i dospělých. Není tedy divu, že nově otevřený 
kroužek fl orbalu v židlochovickém Sokole byl kapacitně ihned naplněn.

Z fl orbalového tréninku / foto: J. Rylichová
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Známou cestou k nové rozhledně

Jako cíl našeho dalšího výletu jsme si 
vybrali oblast Hádecké plošiny. Vyrazili 
jsme z výchozího místa u Velké Klajdovky, 
abychom se podél silnice dostali na Kopa-
niny a odtud sestoupili ke vstupu do Těs-
nohlídkova údolí. Tady jsme si prohlédli 
Reslovu hájovnu spolu s jeho památníkem 
a mírným stoupáním vyrazili k cíli naší ces-
ty, k rozhledně U Lidušky. Rozhledna byla 
postavena v roce 2021 a měří 30 metrů. 
Na vrchol vede 135 schodů. Z vyhlídkové 
plošiny ve výšce 26 metrů je možno vidět 
Bílovice nad Svitavou, okolní lesy, Brno či 
vysílač Hády. Po krátkém odpočinku spoje-
ným se svačinkou jsme sestoupili do údolí 
Svitavy, po jejímž břehu jsme pokračovali 
až do Obřan, kde jsme náš výlet zakončili.

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Židlochovičtí turisté na cestě k rozhledně U Lidušky / foto: P. Válek

Za ptactvem v Židlochovicích: Brhlík lesní (Sitta europaea) – pěvec akrobat

Brhlík je ptáček velikosti vrabce, dorůs-
tá délky asi 14 cm, rozpětí křídel 23–27 
cm. Má zavalité tělo, krátké nohy, krátký 
ocas a krk, velkou hlavu, šídlovitý zobák. 
Vrch hlavy a těla je šedomodrý, křídla jsou 
tmavá. Od kořene zobáku přes oko až k 
týlu se táhne černý pruh, který mají samci 
širší než samice. Tváře a hrdlo brhlíka jsou 
bělavé, spodina těla žlutooranžová, oči má 
černé, nohy žlutooranžové. 

ROZŠÍŘENÍ
Brhlík je rozšířen na území Eurasie a 

severozápadní Afriky. V České republice 
je stálý. Obývá převážně listnaté a smíšené 
lesy se starými stromy, setkáme se s ním 
také v zahradách a parcích. Jedná se o teri-
toriální druh, který se každoročně vrací 
na stejná hnízdiště. 

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí jednou ročně od března do červ-

na v dutinách stromů a užívá i budky, 
které pokud mají velký otvor, zmenší hlí-
nou smíchanou se slinami – je to ochrana 
před většími druhy ptáků. Dutinu vystýlá 
kousky kůry. Snáší 5–9 bílých, hnědě skvr-
nitých vajec, na nichž sedí samice 14–17 
dní. Hnízdo opouštějí mláďata po 22–25 
dnech.

POTRAVA
Potravu tvoří hlavně drobný hmyz, který 

Pavel Trávníček
Židlochovice

brhlík vyhledává ve škvírách v kůře a pod 
kůrou stromů. V zimě se živí semeny, nav-
štěvuje krmítka. Celoročně si dělá zásoby 
potravy, kterou pak postupně vyhledává. 
Dobře šplhá po stromech, jako jediný 
evropský pěvec i hlavou dolů.

Brhlík jako jediný evropský pěvec šplhá i hlavou dolů / foto: P. Trávníček

Poslechni si zpěv brhlíka
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Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Jiří Strejc (1536–1599)

Navštěvoval nejprve bratrskou školu 
v Mladé Boleslavi. V roce 1560 ho Jedno-
ta bratrská vyslala studovat na univerzitu 
do Královce a v roce 1561 na univerzitu do 
Tübingen.

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

Od roku 1562 byl jáhnem a v roce 1567 byl 
vysvěcen na kněze. Byl správcem bratrského 
sboru v Hranicích. Podílel se na konečné 
podobě České konfese. V roce 1591 byl pro 
nedodržování příkazů starších Jednoty bra-
trské přeložen do Židlochovic.

Je překladatelem Kalvínova díla Institutio 
religionis christianae (Instituce náboženství 
křesťanského). Podílel se na překladu Bib-
le kralické. Je autorem výchovných spisů a 
písňových parafrází starozákonních žalmů. 
Tyto Strejcovy žalmy byly velmi oblíbené, do 

konce 18. století vyšly více než dvacetkrát a 
některé jsou stále zařazované do evangelic-
kých zpěvníků.

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost? Svoji 
odpověď zašli na: memehistory@seznam.cz
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BŘEZEN – DO KINA VLEZEM

DARUJ KREV, ZACHRAŇ ŽIVOT…
A POJĎ DO KINA

Objednání on-line na www.fnusa.cz nebo telefonicky na 543 182 190

Čeká na tebe: 1+1 vstupenka do Kina Lucerna zdarma, 
den volna, sleva na dani, občerstvení podle tvého výběru, 

benefity od partnerů nemocnice a zdravotních pojišťoven…



Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Colleen Hoover: Pravda nebo lež

Skvěle napsaný psychothriller, po jehož přečtení budete mít husí kůži a 
donutí vás stále přemýšlet, co byla vlastně pravda a co lež.

rubriku zpracovává: Eva Procházková, knihovnice

Nové knihy

pokračování na straně 19 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
RUNYAN – Přes zákruty řeky, 
PARKER – Srdce mezi vinicemi, 
BACH – Dům hedvábí, JONAS 
– Kočičí kavárna

Společenské romány
BJERGFELDT – Kodaňská Píseň 
písní, JOHNSON – Dům na 
útesu, BURGESS – Mechanický 
pomeranč

Psychologické romány
CLARK – Otec neznámý, 
ARENZ – Staré odrůdy, 
SCHREIBER – Tisíce metrů ode 
dna, HEPWORTH – Hodná 
sestra

Historické romány
MARTIN – Slzy katovy 
schovanky, LANDE – Zatímco 
hudba hrála, GREGORY – Ve 
zrádných proudech

Romány českých
a slovenských autorů
HORÁKOVÁ – Srdce Evropy, 
SAGITARIUS – Trujkunt, 
BERNATSKÝ – Tati, už tam 
budem?

Humoristické romány
BINDER – Můžeme si vykat?, 
NEELEY – Blázzznivé námluvy, 
TAYLOR – Doktore, to bude 
bolet

Fantasy a sci-fi  romány
WARD – Odkaz popela, 
VONDRUŠKA – Neviditelní

Detektivní romány
a thrillery
BELSHAM – Balzamovač, 
KALLENTOFT – Křik 
k nebesům, CONNELLY 
– Obhájce, SILVA – 
Violoncellistka

Životopisy
a autobiografi cké příběhy 
ETZLER – Novinářem v Číně, 
LAWHON – Krycí jméno 
Helena, DAMIJO – Angličan 
v Česku aneb Czech me out

Literatura faktu
MIDWOOD – Houslistka z 
Osvětimi, VOTÝPKA – Příběhy 
tiché odvahy

Cizojazyčná literatura
FORMAN – I was here, GREEN 
– The fault in our stars, CABOT 
– The princess diaries

13Volný časwww.zidlochovice.cz

Kulturní a sportovní akce v březnu 2022

VÝSTAVY: 
14. 2. – 4. 4. | GREGOR JOHAN MENDEL 
A STRASTIPLNÝ PŘÍBĚH GENŮ
Na 10 panelech se můžete seznámit s osobností 
G. J. Mendela, s jeho životem i prací.
místo: Předzámecký park

2. 3. – 13. 5. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
VRATISLAVA HNÁTKA
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice

10. 3. – 10. 4. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: 
TIBET V OBRAZECH
místo, pořádá: Mateřské centrum Robátko

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE: 
10. 3., 18:00 | CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA: 
VÝCHODNÍ TIBET A ČÍNA
místo, pořádá: Mateřské centrum Robátko

10. 3., 20:00 | PROMÍTÁNÍ FILMU:
Z TIBETU DO INDIE
místo, pořádá: Mateřské centrum Robátko

16. 3., 18:00 | BESEDA:
O TIBETU S TIBEŤANEM
místo, pořádá: Mateřské centrum Robátko

19. 3., 10:00 | OREL CVIČÍ PRO DOMOV 
OLGA
Přijďte si zacvičit (tabata, pilates) a vstupným pod-
pořit Domov Olga v Blansku – denní stacionář. 
vstupné: 150 Kč, jednotlivá hodina 80 Kč
pořádá: Orel jednota Židlochovice 

19. 3., 19:00 | DEGUSTACE VÍN VINAŘSTVÍ 
VICAN A SÝRŮ FARMA PÁLAVA
místo, pořádá: bistro Bystrá Židle
vstupné: 450 Kč, místenky u baru v bistru

25. 3., 17:00 | LISTOVÁNÍ:
A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ?
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko
vstupné: 100 Kč, předprodej na Infocentru

27. 3., 16:00 | VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA 
T.J. SOKOL ŽIDLOCHOVICE
místo: divadelní sál sokolovny
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice

28. 3., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: klubovna Komunitního centra
pořádá: starosta města

PŘIPRAVUJEME V DUBNU: 
2. 4., 9:00 | UKLIĎME ČESKO
Sraz u městského úřadu na ulici Nádražní.
Pytle a rukavice zajištěny.
pořádá: Jednota Orel 

3. 4., 10:00–12:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ 
DÍTĚ+RODIČ
vstupné: družstvo 150 Kč
pořádá: Orlovna Židlochovice,
 Komise sportu a mládeže

7. 4., 18:00 | JARNÍ KYTAROVÝ KONCERT
pořádá: Základní umělecká škola

10. 4. | KVĚTNÁ NEDĚLE:
HRANÍ S BERÁNKEM
(divadlo pro děti, dílničky)
pořádá: Městské kulturní středisko
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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

+420 608 260 627

zemanek@pegasreal.cz

Petr Zemánek
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Umíte vzít za práci a prostředí

skladu nebo dílny je Vám blízké?

Právě hledáme 

SKLADNÍKA a 

SERVISNÍHO TECHNIKA

NABÍZÍME:

25 DNÍ DOVOLENÉ/ SICK DAYS/

JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ/PŘÍSPĚVKY NA

SPORT/ POJIŠTĚNÍ I VOLNÝ ČAS/ TÝMOVÉ

AKCE/ MODERNÍ NOVÉ PRACOVIŠTĚ 

 

+ NÁSTUPNÍ BONUS 10 000Kč



Naučná literatura
LEE – Dějiny světa v 50 psech, 
GONICK – Komiksová biologie, 
RODDIE – Toulky Evropou, 
KOUCKÁ – Odolné dítě

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
ČERNÁ – Týna a kocour Mikeš 
staví dům, KARCZEWSKA 
– Jede, jede mašinka, 
HANÁČKOVÁ – Raketa

Básničky a říkadla
MIKULKA – Všelijaká 
koukátka malých i velkých 
uchechtánků, aby neměli 
dlouhou chvilku

Pohádky
MIKULKA – Čertův kožich a 
jiné pohádky, DIECKMANN 
– Čekání na Vlka

Pohádkové příběhy
FROMENTAL – 365 tučňáků, 
BRAUNOVÁ – Nejdůležitější 
na světě je kouzelné jablko, 
JURKOVÁ – Eliška andílek

Humorné příběhy
WALLIAMS – Sliz

Detektivní
a dobrodružné příběhy
ŠLIK – Zkáza Jezerní kotliny, 
TICHÝ – Kníže Dracula a jiné 
hradní pověsti

Komiksy
ETRYCHOVÁ – Komisař 
Vrťapka, STEVENSON 
– Záleskautky 5: Na stejné 
vlně

Kouzelné čtení – interaktivní 
mluvící knihy
LAŠTOVIČKA – Hasič, STARÝ 
– Když roboti brebentí, 
VEBEROVÁ – Encyklopedie 
pro předškoláky

Naučná literatura
SOCHA – Včely, LAMBERT 
– Velká kniha o dinosaurech

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Vítka Funka:
Dopravní prostředky

Jednostopé vozidlo oblíbené např. v Itálii
Známý výrobce dopravních letadel
Legendární typ motocyklu JAWA
Parní vozidlo táhnoucí vagony
Otevřený kočár vozící turisty ve Vídni
Obrněné bojové vozidlo
Historický bicykl
Pomalejší letecký dopravní prostředek

TAJENKA: Typ vozidla Škoda vyráběný v době první republiky na základě licence stejnojmenné 
anglické fi rmy. Toto vozidlo bylo na parní pohon, přičemž spalovalo zejména koks, ale i uhlí či 
dřevo. Bylo dobrou alternativou v době nedostatku pohonných hmot.

(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Roosevelt

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

ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

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

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz

www.azhospodyne.cz
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