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Po uvolnění covidových restrikcí jsem 
se dnes těšila na rozhovor o obyčejných 
věcech. Tématem našeho rozhovoru je však 
válka na Ukrajině a s ní spjatá uprchlická 
vlna. Židlochovice se začaly připravovat 
na přijetí obyvatel Ukrajiny. Jakým způ-
sobem se vyvíjelo rozhodnutí, že tělocvič-
na naší školy bude využita jako ubytovací 
centrum?

S propuknutím konfl iktu na Ukrajině na 
nás nebyly kladeny žádné požadavky, s příli-
vem uprchlíků se situace ale rychle změnila. 

Jan Vitula: Vstřícná reakce veřejnosti na materiální sbírku mě potěšila

Vlivem státem nízko nastaveného příspěvku 
na krytí nákladů za ubytování ukrajinských 
uprchlíků (180 Kč dospělý a 100 Kč dítě) 
nebyl Jihomoravský kraj schopen ubytová-
ní dále ufi nancovat. Vydal urgentní výzvu 
obcím s rozšířenou působností (ORP) ke 
zřízení nouzových ubytovacích center. 

Požadavek Kraje byl v první fázi 100 lidí, 
posléze dalších 100 lidí. To bylo ve čtvrtek 
10. března.

Okamžitě jsme svolali krizový štáb, 
požádali jsme o spolupráci hasiče, sociálku 
a byl nastaven jednotný postup. Padlo roz-
hodnutí, že ubytovna vznikne z tělocvičny 
základní školy. Je potřeba říct, že toto se dělo 
v době jarních prázdnin. S panem ředitelem 

Milena Moudrá
redaktorka

jsme začali řešit reorganizaci výuky a hned 
první den po prázdninách se podařilo výuku 
překlopit do potřebného modelu. Tělocvična 
byla uvolněna a hasiči začali budovat nouzo-
vé ubytovací centrum, které bylo připraveno 
v rekordně krátkém čase.

Kdo se aktivně podílí na pomoci?
To je velmi různorodé, příprava prostoru 

v tělocvičně padla z 99 % na hasiče, velkou 
práci za náš úřad odvádí Mgr. Martina Bar-
táková (organizace, příprava a překlady tex-
tů), spolupracuje sociálka, protože má infor-
mace o lidech, kteří už u nás jsou.

VESELÉ VELIKONOCE

Ujděme společně obvod 
České republiky

Velikonoční slovo
faráře P. Cebuly
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V tomto směru úzce spolupracujeme 
i s Úřadem práce, vstřícní jsou lékaři. Je 
třeba si uvědomit, že nejde jen o vytvoření 
prostoru, ale musíte mít vyřešenou evidenci 
ubytovaných, zásobování jídlem, lékařskou 
péči atd. Máme připraveny např. i dokumen-
ty o městě, aby se u nás uprchlíci lépe zori-
entovali. Je za tím obrovské kvantum práce, 
která se stihla v průběhu pár dnů, a já bych 
rád poděkoval všem, kteří se přípravou nou-
zového ubytovacího centra zabývali a ještě 
budou zabývat.

Na pomoc s vybavením centra vyhlásilo 
město materiální sbírku, jaká byla odezva?

Musím říct, že reakcí lidí jsem byl potě-
šen. Do dvou dnů jsme měli všechno nejdů-
ležitější vybavení. 

Tělocvična je zatím stále prázdná, kdy 
můžeme čekat první ubytované?

Vlastně už během přeměny tělocvičny stát 
navýšil příspěvky na ubytování uprchlíků, 
čímž nastavil lepší podmínky pro soukromá 
ubytovací zařízení. Poněkud zvolnila i vlna 
příchozích. Uvidíme, jak se situace bude 
vyvíjet v následujících týdnech, my držíme 
prostor nachystaný. 

Víme, kolik ve městě pobývá válečných 
uprchlíků?

Poslední informace z Úřadu práce byla 
taková, že je u nás 15 lidí (z toho devět dětí). 
My ale víme, že skutečné číslo bude vyš-
ší. Evidence je totiž hodně složitá, ti lidé se 
velmi rychle stěhují, přijedou na dva dny 
a pokračují dál za známými, čili situace se 
v průběhu pár dní velmi rychle mění. 

Kraj neoslovil jen Židlochovice, ale celý 
náš region. Jak výzvu přijali starostové 
ostatních obcí?

Ano, Kraj oslovil celé ORP. Starostové rea-
govali vstřícně a společně jsme došli k tomu, 
že jsme schopni zajistit zázemí pro 150 lidí.

Mají starostové malých obcí personální 
kapacity?

Musím říct, že to mají poměrně kompli-
kované, v řadě obcí působí jen starosta s jed-
ním člověkem. 

Židlochovice jako obec s rozšířenou 
působností mají určitý aparát, máme velmi 
dobře nastavenou jednotku dobrovolných 
hasičů a jsou zde i profesionální hasiči. Žid-
lochovice z tohoto pohledu mají mnohem 
lepší podmínky. Proto se primárně snažíme 
vyřešit nouzové ubytování v Židlochovicích, 
v případě, že naše kapacity stačit nebudou, 
nabídli jsme obcím pomoc a veškerou pod-
poru. 

Kolik míst jsou schopny zabezpečit Žid-
lochovice?

V tělocvičně školy je k dispozici až 30 lůžek, 
pomoc nabídla i Jednota Sokol a vymezila 
další prostor v horním patře sokolovny, kde 
by se dalo zřídit dalších 20–30 míst.

Na podporu Ukrajiny a válečných uprch-
líků se v podstatě od počátku konfl iktu 
zvedla silná vlna solidarity. Pomalu však 
sílí i opačné hlasy. Jak se mají lidé oriento-
vat, čeho se držet?

Průzkumy zatím ukazují, že většina (90 %) 
české společnosti podporu Ukrajině zřetelně 
vyslovuje. Že mají někteří lidé pochybnosti, 
jak to Česká republika zvládne fi nančně, je 
jiná věc a zaslouží si regulérní debatu.

Pravdou je, že na sociálních sítích se roz-
bíhá kampaň, která je založena na jakési při-
rozené obavě lidí z neznámého, ale současně 

je orientována tak, že občany postaví proti 
sobě navzájem. Profi lují se tam dvě základní 
témata: my se staráme o Ukrajince, ale kdo 
se bude starat o nás? a druhé: přijíždějí v dra-
hých autech, s iPhony, tablety a na vysokých 
podpatcích a my se o ně máme starat?

Tady je potřeba si uvědomit, že nám za 
humny probíhá obrovský válečný konfl ikt, 
jaký v Evropě od 2. světové války nikdy nebyl. 
Kdyby se to stalo u nás, co uděláte? Vezmete 
si to nejlepší, co máte, a pošlete rodinu pryč 
v tom nejspolehlivějším autě. A chytrý tele-
fon má i u nás dneska skoro každý. 

Já bych velmi apeloval na to, abychom si 
stále uvědomovali, že většina příchozích jsou 
ženy s dětmi a jejich partneři jsou ve válce. 
Nikdo z nás by s nimi určitě neměnil. Pro-
sím, nenechme se štvát proti sobě a nenech-
me se přesvědčit, že se máme napřed starat 
sami o sebe a teprve potom o druhé.

Půjdeme-li do historie, tak před každým 
velkým konfl iktem měly národy pocit, že se 
napřed mají postarat samy o sebe a teprve 
pak o druhé. Konec konců Chamberlain při 
podpisu mnichovské dohody udělal přesně 
totéž. Postaral se o sebe, aby měl klid a nemu-
sel se starat o nás. A jak tehdy řekl Churchill: 
„Mohli jsme si vybrat mezi hanbou a válkou, 
zvolili jsme hanbu a dostali válku.“

Ano, situace je taková, že se cítíme být 
v ohrožení. Ale to ohrožení můžeme zvlád-
nout jedině tehdy, budeme-li držet při sobě. 
A to znamená postarat se o lidi, kteří z Ukra-
jiny utíkají a mají velká traumata a velké pro-
blémy. Nebude to jednoduché, to je potřeba 
si připustit. 

Na druhou stranu, a zní to hrozně, my se 
pořád máme ještě hodně dobře. A já jsem 
hluboce přesvědčen, že je naší povinností 
Ukrajině a jejím lidem pomoci.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na Setkání u šálku čaje, 25. dubna v 18:00 hodin v klubovně Komunitního 
centra Židlochovice. Ing. Jan Vitula, starosta

Situace na trhu s energiemi je nejistá. Město opět nabízí pomocné konzultace

V loňském roce jsme pro vás připravili 
konzultace v oblasti energií. V mnoha přípa-
dech jsme vám pomáhali nejen snížit plat-
by, ale i vyvázat se od dodavatele poslední 
instance a najít nového kvalitního dodava-
tele elektřiny a plynu. I přes velký adminis-
trativní přetlak u všech dodavatelů se nám 
vše podařilo zvládnout k vašemu plnému 
uspokojení.

Protože jsme z vašeho města dostali neje-
den dotaz, jestli bude další možnost konzul-
tací, budeme pokračovat s těmito konzulta-
cemi v měsíci dubnu.

Dušan Makaj
za kolektiv ENPROMA

Jak jistě všichni víte, situace na energetic-
kém trhu je velmi vypjatá. Ceny neúměrně 
narostly a my pro vás hledáme možnosti, 
jak i v této situaci najít to nejlepší řešení. 
Hlavním cílem nejbližších konzultací bude 
sepisování žádostí k nadcházející elektronic-
ké aukci na roky 2023 a 2024 a dále diskuze, 
jaké jsou nyní a v budoucnu možnosti úspor 
v oblasti energií, například u fotovoltaiky a 
tepelných čerpadel, a také jaké jsou možnos-
ti energetické samostatnosti.

Vezměte si s sebou stávající smlouvy na 
elektřinu a plyn a poslední vyúčtování.

Těším se na další setkání, které se usku-
teční ve čtvrtek 21. dubna od 10:00 do 
17:00 hodin v sále Komunitního centra.

Alena a Rudolf Vogelovi
Děkujeme p. Makajovi za pomoc při snížení 

plateb za energie. I když byla naše situace 
velmi komplikovaná, vše nám bylo vyřízeno 
k naší úplné spokojenosti. Ušetřili jsme hodně 
peněz a zbavili se značných nepříjemností.

Naděžda Růžičková
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

p. Dušanu Makajovi, který mi pomohl v nesná-
zích ohledně energií. Díky jeho skvělé práci 
jsem ušetřila hodně peněz a vyřešila všechny 
nepříjemnosti kolem elektřiny a plynu.

Dále bych chtěla poděkovat panu starostovi 
Ing. Janu Vitulovi i všem dalším, kteří se podíle-
li na realizaci energetických konzultací.
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Městská policie: Přehled vybraných událostí v březnu

V měsíci březnu jsme se zúčastnili zdravotní-
ho školení pod vedením ZZS JMK (Zdravotní 
záchrana služba Jihomoravského kraje). Tento 
kurz trvající pět hodin byl zaměřen na základy 
první pomoci, první pomoc u dětí a první pomoc 
u dopravních nehod.

Tyto nově nabyté vědomosti naštěstí neby-
lo potřeba využít při hlídkové činnosti v obci 
Nosislav. Zde upoutala pozornost strážníků 
mávající plačící žena vedle pozemní komunika-
ce. Po zastavení žena hlídce sdělila, že se jí vinou 
technické závady uzamkla v autě dvouměsíční 
dcera i s klíčky od zapalování. Jelikož dítě zjev-
ně nebylo ohroženo na zdraví, nehrozilo přehřá-
tí ani podchlazení, přivolali strážníci odbornou 
zámečnickou pomoc, aby zabránili zbytečným 
škodám na majetku. Vozidlo bylo odborně ode-
mčeno a vše tak dobře dopadlo.

Taktéž bylo dvakrát strážníky MP Židlocho-
vice realizováno usměrňování dopravy a dohled 
nad zákazem vstupu na určená místa kvůli roz-
sáhlým požárům v katastru obce Nosislav a měs-
ta Židlochovice. Strážníci přijali také oznámení 
o vylomených vchodových dveřích. Hlídka MP 
(v součinnosti s PČR) si nemohla přát nic lepší-
ho než podezřelou osobu v blízkosti napadeného 
objektu, která se ještě na místě události pod tíhou 
důkazů doznala. Celou událost si na místě pře-
vzala PČR k dalším úkonům skrze podezření ze 
spáchání trestné činnosti. 

Během březnových služeb bylo hlídkami dvakrát 
realizováno oprávnění předvedení osoby na PČR 
z důvodu zjištění její totožnosti. Toto oprávnění 
mají strážníci ukotvené v zákoně 553/91 Sb. §13.

„(1) Strážník je oprávněn předvést na policii oso-
bu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka k pro-
kázání totožnosti podle § 12 odst. 2 nebo nemůže 
ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka 
svou totožnost prokázat, nemůže-li strážník v uve-
dených případech její totožnost zjistit provedením 
úkonu na místě; nezbytnou součinnost k prokázá-
ní totožnosti strážník poskytne způsobem a v roz-
sahu, který nezmaří účel úkonů.“

Ze znění tohoto zákona jasně vyplývá, že je lep-
ší s hlídkou spolupracovat a předejít tak zbyteč-
ným průtahům a nepříjemnostem.

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 policie Židlochovice

Výcvik první pomoci / foto: MP Židlochovice

Zásah při požáru autobusu / foto: MP

Asistence při požáru v areálu bývalého JZD v Nosislavi / foto: MP
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 2. března 2022
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

záměr vzniku městské společnosti, která 
bude založena za účelem výstavby nové 
polikliniky v Židlochovicích.

ZM rozhodlo:
koupit pozemek p. č. 1163/9 zapsaný na 
LV č. 512 pro k. ú. a obec Židlochovice 
za dohodnutou kupní cenu 131 700,– Kč. 
Jedná se o pozemek mezi soutokem Lita-
vy a čerpací stanicí ve Vojkovicích v k. ú. 
Židlochovice, který je určen pro výstavbu 
povodňového parku.
opětovně zveřejnit záměr prodeje neby-

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

tové jednotky č. 393/24 v domě č. p. 
393 za minimální kupní cenu ve výši 
1.835.030,– Kč.
opětovně zveřejnit záměr prodeje neby-
tové jednotky č. 393/25 v domě č. p. 
393 za minimální kupní cenu ve výši 
1.201.390,– Kč.
koupit pozemek p. č. 1163/18 zapsaný na 
LV č. 1440 pro k. ú. a obec Židlochovice 
za dohodnutou kupní cenu 163 900,– Kč. 
Jedná se o pozemek mezi soutokem Lita-
vy a čerpací stanicí ve Vojkovicích v k. ú. 
Židlochovice, který je určen pro výstavbu 
povodňového parku.

RM 2. března 2022
výběr z usnesení
RM schvaluje:

vytvoření jedné pracovní pozice na soci-
álním odboru, a to úředník vykonávající 

<

<

<

agendu SPO, a pověřuje tajemnici Měst-
ského úřadu Židlochovice k vyhlášení 
výběrového řízení na tuto pozici.

RM 14. března 2022
výběr z usnesení
RM rozhodla:

konat po dobu šesti měsíců veřejnou 
sbírku „Ukrajina Židlochovice“ shromaž-
ďováním peněžních příspěvků na zvlášt-
ním bankovním účtu a do pokladniček 
umístěných na veřejných místech.

RM 18. března 2022
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu o dílo na akci „Klimati-
zace MěÚ, Nádražní 750 (1. NP)“ s účast-
níkem zadávacího řízení, který se umístil 
jako první v pořadí.

<

<

Město Židlochovice připravilo celkem sedm turnusů příměstských táborů 

V roce 2022 proběhne v době letních 
prázdnin celkem 7 turnusů:

11.–15. 7. Letní olympiáda
18.–22. 7. Výtvarné tvoření
25.–29. 7. Sportujeme v přírodě
1.–5. 8. Cesta kolem světa
8.–12. 8. Sportujeme v přírodě
15.–19. 8. Cesta kolem světa
22.–26. 8. Výtvarné tvoření

Příměstské tábory jsou určeny pro děti, 
které splňují následující podmínky:

žák prvního stupně základní školy (tj. ve 
školním roce 2021/2022 žák první až páté 
třídy základní školy) nebo přípravné třídy
musí být splněna podmínka rodičů dítěte 
(obou) o jejich vazbě na trh práce (zaměst-
naný, vedený v evidenci Úřadu práce jako 

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

<

<

Mgr. Martina Bartáková
Městské kulturní středisko

uchazeč o zaměstnání, OSVČ, student 
– připravující se na budoucí povolání, 
rekvalifi kace)

Kde:
Mateřská škola (Brněnská 705), poslední 
turnus Robertova vila (Nádražní 232)

Kdy:
pondělí až pátek, od 7:00 do 17:00 hodin

Za kolik:
1 den / 150,– Kč; celkem 750,– Kč
(v ceně 2x svačina a oběd)

Přihlášky bude možné získat:
na webu města Židlochovice 
na podatelně Městského úřadu
(Nádražní 750, Židlochovice)
v knihovně (Nádražní 232, Židlochovice)

Přihlášky je možné odevzdat v písemně 

<

<

<

<

<

<

podobě do 5. 5. 2022 v městské knihovně 
nebo na podatelně MěÚ. Ostatní dokumen-
ty (potvrzení o zaměstnání/studiu/vedení na 
ÚP a smlouvu) lze dodat později, např. v den 
nástupu dítěte na tábor, datum nesmí být 
starší než dva měsíce před prvním turnu-
sem, na které je dítě přihlášeno.

Dítě může být přihlášeno i na více turnu-
sů, maximálně však na tři, na další turnusy 
lze přihlásit dítě jako náhradníka. V přípa-
dě přihlášení na více turnusů je nutné na 
e-mail kristyna.ondrova@zidlochovice.cz 
zaslat informaci, který z turnusů požadu-
jete jako hlavní a na který přihlašujete dítě 
jako náhradníka. Na každý turnus však musí 
rodič vyplnit samostatnou přihlášku.

Potvrzení o přijetí dítěte na každý tur-
nus obdržíte do 15. 5. 2022.

Dotazy zasílejte na e-mail:
kristyna.ondrova@zidlochovice.cz<

Město Židlochovice v rámci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Židlochovice bude realizo-
vat v době letních prázdnin příměstské tábory pro děti.

VEŘEJNÁ FINANČNÍ SBÍRKA NA POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
Město Židlochovice vyhlásilo veřejnou fi nanční sbírku za účelem získání peněžitých prostředků na zmírnění následků

ozbrojeného konfl iktu na Ukrajině a pomoc válečným uprchlíkům umístěných ve městě Židlochovice.

Pro tento účel je zřízen speciální účet u Komerční banky, a. s., číslo účtu: 123-545 986 0277/0100.

Přispět lze také prostřednictvím sbírkových pokladniček, které jsou umístěny:
v Informačním centru (Masarykova 100) | na podatelně Městského úřadu (Nádražní 750) | v Městské knihovně (Nádražní 232)

Děkujeme vám za podporu a pomoc. 

oznámení



Židlochovice jsou připraveny na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

ING. PETR SVOBODA
velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Jste členem krizového štábu, který byl 
svolán na pomoc při uprchlické krizi. Jakým 
způsobem dochází ke svolání štábu?

Krizový štáb není institucí, která se svolá-
vá nahodile, je jmenována a existuje i v době 
míru. V době klidu má své úkoly ze zákona, 
které průběžně plní, koordinuje a kontrolu-
je. Aktivní začíná být v případě ohrožujících 
událostí, jako je např. covidová pandemie, 
povodně a teď aktuálně uprchlická krize.

Které složky jsou v krizovém štábu 
zastoupeny?

Základní složení štábu, potažmo Bezpeč-
nostní rady ORP, je dáno příslušnou legisla-
tivou. Jsou v něm zástupci složek IZS (hasi-
čů, policie, zdravotnické záchranné služby, 
městského úřadu), ale i dalších subjektů, 
například městské policie, úřadu práce, 
odboru sociálních služeb, a to vždy na zákla-
dě charakteru řešené mimořádné události.

Kdo svolává krizový štáb?
Možností svolání štábu je několik: je svo-

lán na výzvu operačního střediska hasič-
ského záchranného sboru kraje či velitelem 
zásahu v případě mimořádné události nebo 
je svolán starostou obce s rozšířenou působ-
ností, který je zároveň předsedou krizového 
štábu. Další možností svolání je na popud 
krajského krizového štábu Jihomoravského 
kraje. Náš krizový štáb (ORP Židlochovi-
ce) byl svolán na popud Jihomoravského 
kraje současně s požadavkem na přípravu 
ubytování pro válečné uprchlíky. Kraj jako 
zřizovatel Krizového asistenčního centra 
pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny (KACP) na 
brněnském výstavišti, kam denně přicháze-
lo 600–800 lidí, potřeboval vybudovat další 
záchytné prostory. Proto v rámci Jihomorav-
ského kraje nařídil všem obcím s rozšířenou 
působností (ORP) povinnost vytvořit nou-
zové ubytovací prostory.

Náš krizový štáb zvolil tělocvičnu 
základní školy. Proč?

Naše základní škola je v majetku města, šlo 
tedy o nejrychlejší řešení. A zároveň je zde 
veškeré potřebné sociální zázemí a dostateč-
né prostory. Je zde i bonus navíc z hlediska 
stravování a celkově velmi vhodný je i pro-
stor v okolí (hřiště).

Z kraje přišla v první fázi kvóta 100 lidí, 
v druhé fázi dalších 100, i z tohoto důvodu 

redakce Zpravodaje

ani jiná volba než tělocvična ve hře nebyla.
Málokdo si však při zřizování center uvě-

domil, že z 80 % jde o matky s dětmi, a to 
i hodně malými, které potřebují určitý druh 
soukromí. A to velké tělocvičny zrovna 
nenabízejí. My jsme proto v Židlochovicích 
šli trochu jinou cestou a během dvou dnů, 
za vydatné materiální pomoci od veřej-
nosti, se nám podařilo vybudovat důstojné 
zázemí s 30 lůžky a potřebným soukromím. 
Při nedostatku kapacity je ve hře ještě i část 
sokolovny (vrchní patro).

Existuje manuál nebo připravený plán, 
jak postupovat při zřizování nouzového 
ubytování? 

Židlochovičtí dobrovolní hasiči jsou 
v rámci Jihomoravského kraje jako jedna 
z mála jednotek předurčeni na Úseku ochra-
ny obyvatelstva, což nám dává tu devízu, že 
jsme na tyto situace relativně připravováni 
a školeni, i když na válečný stav a záležitosti 
s tím související samozřejmě nikdo vyškole-
ný být nemůže. Nouzová ubytovací centra se 
však dají budovat i v případě jiných mimo-
řádných událostí typu povodeň, větrná 
smršť či tornáda, kdy je potřeba část obyvatel 
nouzově ubytovat.

Víme, jak má takové centrum vypadat, jaká 
má mít pravidla, že musí mít řád a režim. 
Dnes ale čelíme vlně uprchlíků, je zde jazy-
ková bariéra, musí se navíc řešit cizojazyčné 
nápisy a popisy, tlumočnici.

Je třeba myslet i na stav příchozích – ženy, 
které doma nechaly partnery na bojišti, 
mají za sebou dalekou unavující cestu, jsou 
psychicky na dně a potřebují informace. 
To s sebou už generuje potřebu připoje-
ní k internetu, IT síť, psychologickou nebo 
i duchovní službu, je potřeba zajistit stan-

dardní lékařskou péči apod.
Centrum bylo vybaveno s pomocí veřej-

nosti. S čím lidé přicházeli?
Město vyhlásilo humanitární sbírku 

v rámci Židlochovic, kde na základě našich 
hasičských doporučení byly defi novány 
konkrétní věci. V první fázi to byly matra-
ce, lůžkoviny, trvanlivé potraviny, drogerie. 
Tady bych chtěl, jak z pozice radního, tak 
i zástupce města, poděkovat. Přišla obrovská 
spousta lidí, kteří přinesli od drobností až po 
velké věci spoustu potřebného vybavení. 

Další pomoc, které se nám dostalo, zajiš-
tovaly zaměstnankyně úřadu ze sociálních 
služeb. Díky jejich práci máme za sebou dva 
závozy trvanlivých potravin do školní jídel-
ny, které budou použity na stravovaní uprch-
líků.

Co dobrovolníci, hlásilo se hodně lidí?
Při zahájení příprav ubytovacího centra 

v tělocvičně se hlásilo hodně dobrovolníků. 
Lidé nabízeli svou vlastní pomoc od manu-
ální až po hlídání dětí, pár lidí nabídlo uby-
tování, ptali se na fi nanční pomoc. Toto vše 
se zaznamenalo a prostřednictvím krizového 
štábu se předávalo do centrálního systému 
pro další využití. Velmi si nabídnuté pomoci 
ceníme.

Po rozjezdu s příchodem uprchlíků urči-
tě dobrovolnickou pomoc povoláme a naše 
ruce si rozvážeme. Protože kromě budování 
a řízení chodu centra je potřeba také plnit 
standardní úkoly, které jako hasiči máme.

Během největšího přívalu rodin přicházejících z Ukrajiny vyzval Jihomoravský kraj obce s rozšířenou působností k pomoci 
při přerozdělování ubytovacích míst. V této souvislosti Krizový štáb Jihomoravského kraje rozhodl o rozmístění ukrajinských 
běženců v ostatních městech a tělocvična naší základní školy se ze dne na den změnila na nouzové ubytovací centrum.
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Přeměna tělocvičny na nouzové ubytovací centrum / foto: redakce

pokračování na straně 6 >>



Centrum je zatím prázdné, čím se krizo-
vý štáb zabývá teď?

Teď momentálně řešíme integraci ukrajin-
ských uprchlíků do společnosti, těch, co tu 
už jsou po rodinách, ale řeší se to i v rámci 
nouzového ubytovacího centra. Hledáme 
cesty, jak zajistit program na uvolnění stre-
su a začlenění do společnosti, jak nastavit 
systém využití uprchlíků v rámci působení 
ubytovacího centra apod.

BC. ONDŘEJ PLHAL, DIS. 
Úřad Práce Židlochovice 

Jste členem krizového štábu, jaké jsou 
na Vás, jako zástupce Úřadu práce kladeny 
požadavky? 

Snažím se krizovému štábu a ostatním sta-
rostům v rámci ORP poskytovat informační 
servis z Úřadu práce. Vzhledem k tomu, že 
se informace rychle mění a situace se mnoh-
dy živelně vyvíjí, je důležité, aby všichni měli 
aktuální informace.

V čem spočívá pomoc Úřadu práce ukra-
jinským uprchlíkům? 

Pomoc úřadu práce spočívala ve vyplácení 
dávky Mimořádná okamžitá pomoc z důvo-
du újmy na zdraví pro občany Ukrajiny a 
jejich rodinné příslušníky. Žádosti o tuto 
dávku jsme přijímali do pátku 18. března. 
Celkem jsme přijali a vyplatili 149 žádostí. 
Od 21. března přijímáme žádosti o Humani-
tární dávku. Lze o ni zažádat i elektronicky 
zde: https://davkyuk.mpsv.cz/, tudíž není 
vždy nutná návštěva našeho pracoviště.

S čím vším se na Vás uprchlíci z Ukrajiny 
obracejí?

Prioritně vyřizovali dávku Mimořádné 
okamžité pomoci a Humanitární dávku, 
někteří se evidují. Většinou se ptají na školu, 
školku, kurzy českého jazyka. Obracejí se na 
nás ale i zaměstnavatelé, starostové. Výho-
dou mého zapojení v krizovém štábu je, že si 
tyto informace předáváme a problémy řeší-
me. Situace v našem regionu není z pohledu 
škol zatím nijak problematická.

Chci poděkovat všem pracovnicím našeho 
kontaktního pracoviště, zejména kolegyním 
na hmotné nouzi, ale i v ostatních agendách. 
Učíme se za pochodu, legislativa se měnila 

přes víkend, agendová aplikace se upravuje 
a ladí postupně, ne vždy vše funguje. Proto 
ještě jednou velký dík všem za jejich nasa-
zení.

MGR. IVA TYCOVÁ
vedoucí odboru sociálních věcí Židlochovice

V zásadě se pomoc uprchlíkům neliší od 
pomoci všem ostatním občanům. Ve spo-
lupráci s Potravinovou bankou a Oblastní 
Charitou Rajhrad zajišťujeme potravinovou 
pomoc a základní vybavení, jako je hygiena, 
ošacení, vybavení domácnosti, pro děti věci 
do školy apod. Hledáme vhodné ubytování, 
zajišťujeme žádosti o sociální dávky. V přípa-
dě nezletilých dětí zajišťujeme sociálně práv-
ní ochranu dětí. Ta spočívá jednak v ochraně 
zdraví a života dětí, jednak i v ochraně před 
patologickými jevy či zneužíváním. U dětí, 
které se ocitly v ČR bez doprovodu, řešíme 
jejich umístění v náhradní rodině, případ-
ně jejich umístění do vhodného zařízení 
a docházku do školy.

V současné době se nám podařilo zajistit 
cca 600 kg potravin pro uprchlíky, kteří mají 
být umístěni v tělocvičně v Židlochovicích.
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Hasiči vytvořili důstojné zázemí s potřebným soukromím / foto: redakce

oznámení

>> pokračování z předchozí strany

PŘERUŠENÍ DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE
Společnost EG.D, a. s., oznamuje přerušení dodávek elektrické energie

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz.
Děkujeme vám za pochopení.

v pátek 8. dubna 2022 v době od 8:00 do 10:00 hodin
Vypnutá oblast: ulice Nádražní od č. p. 81 a 529 směr Žabčice, 
mimo objekty napájené z trafostanice Avion, Oseva a Paves. 

ve středu 13. dubna 2022 v době od 8:00 do 10:00 hodin
Vypnutá oblast: Žerotínovo nábřeží – zahrádkářská kolonie 

u řeky Svratky.

ve středu 13. dubna 2022 v době od 12:00 do 14:00 hodin
Vypnutá oblast: ulice Havlíčkova, ulice Komenského levá strana 

od č. p. 348 po č. p. 355 a 615 a Žerotínovo nábřeží od ulice 
Havlíčkovy po č. p. 729.

ve čtvrtek 28. dubna 2022 v době od 7:30 do 16:30 hodin
Vypnutá oblast: ulice Masarykova pravá strana od č. p. 748 po č. 

p. 102, ulice Nerudova včetně garáží, ulice Palackého od objektu 
cihelny a č. p. 228 po ulici Masarykovu a ulice Smetanova.

Ubytovací centrum nabízí i koutek na hraní / foto: redakce



Studenti gymnázia mají zájem o historii našeho města

Jan Hroudný, dnes aktivní člen Židlo-
chovického vlastivědného spolku, spojil 
do interaktivní aplikace map informace 
o objektech domů, jejich fotografi e a histo-
rické mapy. 

Popisy domů se netýkají jen jejich sta-
vebního vývoje, je zde i řada údajů o jejich 
majitelích a lidech, kteří v nich žili nebo 
působili. Jan Hroudný už na počátku vytvá-
řel svůj projekt se záměrem, že tyto infor-
mace bude možno dále rozšiřovat dalšími 
studenty gymnázia. Do původní verze 
z roku 2017 zařadil odkazy na práci Jany 

Dana Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

Koždoňové Průvodce Slunečným městem, 
na práci Evy Svobodové Z historie školství 
a budovy gymnázia v Židlochovicích a na 
svou práci František Boleloucký a Obrana 
národa na Židlochovicku. 

Od března letošního roku jsou v projek-
tu k dispozici další práce. Až na Bohumila 
Sixtu a ilegální organizaci Svobodná garda 
Jiřího Lukla a Povodně v Židlochovicích se 
jedná o práce, které vznikly na gymnáziu 
rozmezí let 1917–1922. Je to brožura Ilony 
Chrastilové Osudy Židů v Židlochovicích, 
práce Petra Hodinského do celostátní-
ho kola Dějepisné olympiády o Antonínu 
Coufalíkovi a další dvě práce do soutěže 
SOČ, Habsburkové na židlochovickém 
panství Jakuba Řehoře, která v roce 2019 

postoupila do celostátního kola, a letošní 
práce zatím soutěžící v probíhajícím roč-
níku Osudy židlochovických obchodníků 
v letech 1939–1949 Julie Rotterové. 

Pokud se zajímáte o historii Židlochovic, 
prohlédněte si a pročtěte nové aktualizace 
„map s příběhem“. Třeba najdete doma mezi 
starými rodinnými dokumenty materiály, 
které autoři prací neobjevili, nebo se budou 
moci stát námětem na další židlochovický 
„příběh“. Zájemci o regionální historii na 
Gymnáziu Židlochovice váš podnět rádi 
zpracují. 

Chtěla bych také poděkovat Ing. Vítu 
Havlovi, správci GIS na Městském úřadu 
Židlochovice, který mi pomohl při aktua-
lizaci „map s příběhem“.

Sledujete na webových stránkách města Židlochovice rubriku Město objektivem času? Pokud jste na nich ještě nebyli nebo 
jste si je už dlouho neprohlíželi, podívejte se na článek Historie domů na náměstí Míru a Komenského ulici. Najdete v něm 
„mapy s příběhem“, které vznikly na základě dvou písemných prací bývalého studenta Gymnázia Židlochovice Jana Hroudné-
ho reprezentujícího školu v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti.
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Základní škola má jasný cíl: Společně ujít obvod České republiky. Přidáte se?

Den určený pro veřejnost zaměřený na 
zdravý životní styl, klima a ekologii chystají 
žáci z židlochovické základní školy. Cíl akce 
je jednoduchý: Dokážeme společně zdo-
lat 2326 km, tedy obvod ČR? Přijďte nám 
pomoci, můžete kilometry sbírat volnou 
chůzí i během. Trasy povedou například na 
rozhlednu Výhon.

Akce se uskuteční v sobotu 23. dubna od 
10 do 17 hodin. Jako základna nám bude 
sloužit Komunitní centrum Židlochovice. 
Tady si můžete vyzvednout mapku a vydat 
se na cestu. Podle vlastní chuti si můžete 
vybrat, jak se do programu zapojíte – jest-
li pohybem, nebo spíš podporou tématu na 
místě. Připraveny budou informace o ochra-
ně životního prostředí a změně klimatu, 

Kateřina Klára Šubertová,
Karolína Dlabková, 7. A

ekovýrobky ke koupi, občerstvení…
Událost pořádá Žákovská rada ZŠ Židlo-

chovice, kterou si můžete představit asi jako 
školní parlament. V ní mají jednotlivé třídy 
druhého stupně své zástupce. Společně řeší-

me různé záležitosti a naší největší letošní 
akcí je právě projekt Společný cíl.

Výtěžek použijeme na nákup rostlin do 
školní zahrady. Přijďte nás podpořit, těšíme 
se na vás!

Natuety: Žákovská fi rma přispívá ke zlepšení životního prostředí

Chtěly jsme si vyzkoušet, jaké je vymýšlet, 
připravovat a prodávat výrobky. Proto jsme se 
rozhodly založit školní fi rmu Natuety. Naše 
fi rma se věnuje výrobě přírodní kosmetiky 

Marie Šebestová a Lucie Duchoňová, 6. A, 
ZŠ Židlochovice

z olejů a bylinek.Na projektu pracujeme my, 
holky z 6. A a 6. B, v hodinách pěstitelství. 
Vymyslely jsme pro vás mýdla, balzámy na 
rty, šumivky do koupele či mastičky. Tento 
projekt přispívá i ke zlepšení stavu životního 
prostředí a snížení produkce odpadu. Nádo-
by z produktů se budou moct využít i něko-
likrát, záleží pouze na spotřebiteli. Ke všem 

produktům vám poskytneme recepty a vy 
si je tak budete moci po zakoupení vyrobit 
i sami doma.

Všechny naše produkty budeme prodá-
vat na voňavém bylinkovém stánku během 
akce ZŠ Židlochovice 23. dubna 2022 od 
10:00 do 17:00 v Komunitním centru Žid-
lochovice. Srdečně vás zveme.
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Začít spolu:
Nový přístup ve výuce nejen u žáků prvních a druhých tříd na základní škole

Můžete nám představit výukovou meto-
du, kterou nově využíváte u žáků 1. a 2. 
tříd?

Asi před rokem a půl jsme oslovili společ-
nost „Začít spolu“, jež se snaží změnit pří-
stup učitelů ke vzdělávání. Je to metoda, kte-
rá je mně osobně velmi blízká, souzní s mojí 
představou, jak by se měly děti vzdělávat. 
V podstatě se snaží odklonit od klasického 
vzdělávání, kdy se žáci naučí zpaměti pouč-
ky, vzorečky, odříkají vše ve škole a dostanou 
jedničku, čímž to pro ně končí. Tato metoda 
využívá různé mechanismy, které žáky nave-
dou k tomu, že sami pochopí, že je dobré 
se některé věci (poučky, vzorečky) naučit 
zpaměti, a tím pádem je pro ně lehčí řešení 
dalších úkolů týkajících se daného tématu. 
Je to směrování od paměťového učení, které 
ale nezavrhujeme, k systému, kdy dostanou 
návod k postupu práce a naučí se získanou 
vědomost aplikovat. 

Jak na tyto změny reagovali učitelé?
Samozřejmě pro učitele je mnohem jed-

nodušší přijít do hodiny, standardně před-
nést danou látku (např. vzorečky, zákony), 
případně procvičit na dalších vzorových pří-
kladech, které se mnohé děti naučí zpaměti, 
aby následně při zkoušení uspěly, a pak vše 
zapomněly. Nový přístup vyžaduje od učitelů 
mnohem větší kreativitu, ale také větší indi-
vidualizaci. Je třeba pochopit, že ne všechny 
děti se naučí všechno. To prostě nejde. 

V době, kdy jsme chtěli tento způsob 
výuky zavést, se vracela jedna paní učitel-

Ivana Flajšingerová
redakce Zpravodaje

Z výuky 1. a 2. třídy / foto: ZŠ Židlochovice

ka z mateřské dovolené, která tuto metodu 
ve výuce běžně používala. Pro další to bylo 
výzvou v jejich profesním růstu. Snažili jsme 
se i snížit počet dětí v 1. třídách, aby to bylo 
jednodušší pro obě strany. Velký důraz se 
klade na vlastní sebehodnocení. K tomu, 
abychom děti rozmluvily, jsme zavedli tzv. 
ranní kruhy, kdy se děti společně pobaví 
o tom, co bylo po škole, co zažily, co se jim 
líbí, nelíbí, aby se naučily vyjadřovat a nebály 
se vyjádřit své názory, pocity. 

Tento způsob výuky využíváme ale i na 
2. stupni, zejména v předmětu badatelství. 
Klademe tak na učitele více nároků, mnozí 
museli upravit styl své práce a víme, že to 
bude chvíli trvat. Ale myslím si, že parta uči-
telů, která tady pracuje, je tomu z velké části 
nakloněna. 

Zaznamenali jste nějaké reakce ze strany 
rodičů?

Přiznám se, že jsme při zavedení této 
metody v loňském školním roce rodičům 
prvňáčků nic nesdělovali. Chtěli jsme, aby si 
učitelky nejdříve vyzkoušely, zda jim to bude 
vyhovovat. Rodiče určitě více zajímá, že děti 
zvládly dané učivo, a jakou metodou toho 
dosáhly, nebylo primárně až tak důležité.

Zavedli jsme nový styl třídních schůzek 
formou tripartity, kdy je na schůzce příto-
men rodič – žák – učitel, a žák tuto schůzku 
vede, sděluje svoje výsledky, ale i případné 
problémy v učení apod. 

Můžete popsat příklad výuky?
Byl jsem na hospitaci, kdy děti probíraly 

lesní zvířata. Toto téma se prolínalo do všech 
předmětů, děti pracovaly ve skupinkách 
(3 až 4 děti). Ve výtvarné výchově odlévaly 
stopy zvířat, v českém jazyce měly vymyslet 
příběh o stopách, v přírodovědě se sezna-
movaly s jednotlivými zvířaty, jejich mlá-
ďaty, životním prostorem atd. Byl jsem mile 
překvapen jejich schopnostmi, kreativitou, 
uměním spolupráce, celkovým projevem a 
fantazií v přednesených příbězích. 

Lze to posunout ještě dál?
Tím vyšším stupněm bude, aby se děti 

přestaly zajímat o známky a zajímaly se 
hlavně o to, jestli jim dané učivo jde, nebo 
ne. Známka jenom ukazuje, jak se mi to 
podařilo, nebo nepodařilo, jaký jsem podal 
momentální výkon. Chceme, aby se známka 
stala ukazatelem, v čem je dítě dobré, kam by 
se mohlo směřovat a jak se ve svém vzdělá-
vání posouvá. Známka nemá být trestem.

Tentokrát se našim čtenářům pokusíme představit výukovou metodu, kterou učitelé aplikují u žáků 1. a 2. tříd. Ale nejen 
u nich. Setkat se s ní mohou žáci např. v badatelství (6. ročník), které jsme na stránkách Zpravodaje již představovali. Na otáz-
ky nám odpovídal pan ředitel Mgr. Vladimír Soukop.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápis do 1. ročníku se koná ve středu 27. dubna od 12.30 do 18.00 hodin v přístavbě 
základní školy, Tyršova 611.

K zápisu je potřeba donést tyto dokumenty:
1) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, nebo Žádost o odklad

2) GDPR – přijetí žáka

Dokumenty najdete na webu školy www.zszidlochovice.cz

Žádost o odklad je potřeba doložit doporučením Pedagogicko-psychologické poradny 
a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Zákonný zástupce, jehož dítě nechodí do MŠ Židlochovice, si dohodne čas příchodu 
k zápisu s vedením ZŠ. Ostatní budou mít rozpis v MŠ Židlochovice.

oznámení
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Začátek roku ve Výhonku: Vesmír, tesařská dílna, zpívání a veselení

Hurááá, ve Výhonku už děti se svými prů-
vodci vyhlíží a vítají jaro. Při procházkách 
a toulkách po Výhoně i pod ním už mohou 
pozorovat ze země vylézající sněženky a kro-
kusy, také stromy, jak pučí a jak to v nich 
příjemně bzučí. Ráno děti do jurty doprová-
zí nejen rodiče, ale hlavně zpěv ptáků všude 
okolo. Sýkory, vrabce, hrdličky, červenky, 
kosy, pěnkavy a spoustu dalších můžeme 
slyšet při výstupu na kopec. Ale pojďme to 
vzít pěkně od začátku roku. Co všechno malí 
i velcí Výhonci už zažili?

Jak už bylo zmíněno v září, letošní školní 
rok se line v duchu tradic a řemesel. Každý 
měsíc se Výhonci věnují nějakému konkrét-
nímu tématu a s ním jsou spojené i nejrůzněj-
ší akce, výlety, slavnosti, veselice či worksho-
py. Začátek roku 2022 se nesl v duchu příprav 
na Tříkrálovou slavnost. Zpívalo se, vyrábělo, 
putovalo, vyprávěl se vánoční příběh, pekla 
se bábovka a povídaly se nejrůznější příběhy. 
Sláva to byla veliká a do Betléma jsme dopu-
tovali všichni společně, dokonce i tři králové 
s dary se dostavili. Tím jsme zakončili vánoč-
ní čas a děti se pomaličku přesunuly do ves-
míru.

Lednové hvězdné téma bylo odstartováno 
výletem do brněnského planetária.

Cesta to byla opravdu dobrodružná, chví-
lemi to dokonce vypadalo, že někteří malí 
Výhonci odlétají mimo naši oběžnou dráhu 
(až tak se nechali výkladem o hvězdné obloze 
unést). Všechno ale dobře dopadlo, společně 
se vrátili zpět do školky a rovnýma nohama 
skočili do práce. Výroba obrazů, vesmír-
ných vozítek či složení obrovské hromady 
dřeva do dřevníku, která ze dne na den při-
stála před jurtou. Napínavé bylo také pečení 

Markéta Mocková
Přírodní školka Výhonek

bramborových placek na kamnech a přečkání 
dvou sněhových bouří při výstupu na kopec. 
Děti měly dokonce možnost navštívit tesař-
skou dílnu, kde se naučily pracovat s dlátky 
a tesařským kladivem. Lednové vesmírné 
téma Výhonci opustili výrobou lunochodu a 
rovnou se vrhli do víru hudby, což bylo téma 
únorové.

Hudba, radost, tanec a veselí, to vše děti 
i průvodce provázelo po celý měsíc únor. 

Písničkami si zpříjemňovaly každé ráno 
při vítání u jurty i všechny nachozené kilo-
metry po kopci i pod ním. Nesmělo chybět 
ani motání svíček hromniček a samozřejmě 
pravidelné vaření bramborového guláše na 
ohni, které absolvují dvakrát do měsíce. Děti 
se seznámily s Vivaldim, tedy ne osobně, ale 
celý jeden týden poslouchaly před spaním 
jeho Čtvero ročních období a koncem měsí-
ce už všichni Výhonci poznali i pojmenovali 
Beethovenovu skladbu Pro Elišku. Vyráběly 
se dešťové hole a nejrůznější štěrchadla, děti 
měly možnost zahrát si v jurtě na harmoni-
um a po celý měsíc si zkoušely hrát na svoje 
tělo. Únorové hudební téma bylo zakončeno 
návštěvou Jirky Boudy v jurtě, hudebního 
lektora a hráče na řadu melodických a per-
kusních nástrojů, které samozřejmě přivezl 
do jurty s sebou a děti si je všechny mohly 
vyzkoušet. Byl to naprosto skvělý, živelný, 
radostný a báječný zážitek. 

Začátek března se nesl v duchu masopust-
ním. Dále se pokračovalo ve zpívaní a vesele-
ní se, smažily se koblihy a nesměl samozřej-
mě chybět ani karneval. První středu v měsíci 
se jurta zaplnila princeznami a superhrdiny, 
jooo, to bylo veselí. V půlce března se Výhon-
ci vypravili do parku, aby zkontrolovali, zda 
už ze země vylézá medvědí česnek. A po celý 
měsíc si povídali o tom, jaké změny mohou 
s přicházejícím jarem v přírodě pozorovat. 
Největší událost byl ovšem výlet do Brna na 
horolezeckou stěnu, na kterém je doprováze-
la jedna z maminek, zasloužilá horolezkyně, 
a vysvětlila jim vše potřebné. 

A co nás ještě koncem března a začát-
kem dubna ve Výhonku čeká? Bude potře-
ba zahnat konečně zimu a pořádně přivítat 
jaro. To zajistíme již tradičním vyrobením a 
vynesením Morany. Vhozena do řeky Svrat-
ky bude na smrtnou neděli, tedy 3. dubna, 
z lávky v Židlochovicích. Všichni jste srdeč-
ně zváni do průvodu.

Tanec a hudba je nepostradatelnou součástí výchovy dětí / foto: Výhonek

„Vrbky se nám zelenají,

na dvě strany rozkládají.

Radujme se, veselme se.

Byla zima mezi náma,

ale už je za horama.

Radujme se, veselme se.“



Mezi námi sousedy: Jak se žije „na kopcu“ očima Míši Kopečkové

Míšo, jak dlouho se věnuješ grafi ce a co 
Tě inspiruje? 

Intenzivněji se kresbě věnuju asi posled-
ních šest let, když pominu dřívější období, 
kdy jsem už kreslení považovala za něco své-
ho, ale založeného pod hromadou dalších 
věcí někde dole v šuplíčku. Před těmi šesti 
lety jsem začala jezdit na kurzy kresby k paní 
malířce Janě Rozkové do Velkých Němčic. 
Zkoušela jsem různé techniky kresby, hleda-
la, která mi nejvíc vyhovuje. A našla paralelu 
mezi pohledem na kresbu a na sebe. Nelpět 
na detailu. A že je potřeba někdy odstup. 
Nebo zkoušet líp, když to hned nejde. Inspi-
race přichází obvykle s dobrou hudbou a 
dobrou kávou. Moc si cením podpory mého 
manžela, který mi pomáhá k prostoru pro 
tuto inspiraci a dává impulsy k pohybu 
vpřed.

Co z Tvé práce uvidí lidé na výstavě? 
Do Židle jsem vybrala osm momentů 

z mého blogu Žijeme na kopcu, které ve 
mně vyvolávají asi nejsilnější vzpomínku na 
danou chvíli. Fotografi e z blogu jsem nahra-
dila vlastní představou té chvíle, přeměně-
nou v kresbu. Texty jsem nechala původní. 
Často se pojí k dětem a k přírodě v zahradě, 
to jsou v současné době asi moje nejsilnější 
emoční stimulanty. 

Dagmar Kneslová
Židlochovice

Mnozí čtenáři Zpravodaje na sítích neži-
jí, jak bys jim svůj blog představila? 

Blog Žijeme na kopcu jsem začala psát na 
mateřské, částečně asi i proto, že se nás víc 
lidí ptalo, jak na tom „kopcu“ vlastně fungu-
jeme. Začalo to focením výhledů ze zahrady, 
popsáním chvílí, ve kterých se cítím dobře. 
Je tu fakt klid. Asi se chci podělit o to, jak 
krásné jsou i vlastně úplně obyčejné věci.

Jaké máte „na kopcu“ letos plány? 
Letos máme v plánu využít vyvýšené 

záhony vlastní výroby na pěstování zeleniny 
v horní části zahrady, která je pro mě s dět-
mi dostupnější a kde máme většinu dešťové 
vody na zalévání. Do záhonů na spodní části 
zahrady budeme set a sázet byliny na čajové 
směsi, které si každoročně mícháme. Ráda 
bych i vyrobila a instalovala krmítko pro 
veverky, zdá se totiž, že jsou poslední dobou 
našimi častými návštěvníky.

A jak do práce na zahradě zapojuješ děti, 
aby se nenudily? 

Děti se do práce na zahradě často zapojují 
po svém. Starší, pětiletá dcera ráda objevu-
je různá zákoutí zahrady. Pokud se zapojuje 
do našich činností, snažím se o to, aby měla 
zahradničení, nebo obecně práci na zahradě, 
spojené s pozitivními vjemy. Aby viděla, že 
i nás to baví. Pokud má zájem, může si všech-
no vyzkoušet. Setí semínek, sázení rostlinek, 
sklízení. Máme dětské zahradní nářadí. A 
povídáme o tom, kde co roste. Poznáváme 
hmyz a všechno živé, hledáme jejich určení 
v knihách. Mladší dcera se zapojuje nápo-
dobou, už taky začíná objevovat. Některé 

náročnější práce na zahradě je ale naopak 
lepší a rychlejší dělat bez dětí, v takových 
případech se u dcer střídáme nebo prosíme 
rodinu o hlídání.

Na vernisáži jsi i se Šenkyříkovými a Kat-
kou Kláštereckou zpívala, občas Tě vidíme 
na fotkách spolku Kanava. Které všechny 
zájmové činnosti máš vlastně za sebou? 

Zpívání ke mně patří od dětství, díky 
sboru Skřivánek a později uskupení Pasqil. 
A v kroji se občas mihnu, když mě mezi sebe 
vezmou holky ze spolku Kanava. Tradice a 
kroje jsou mi blízké a myslím, že bych ten 
kroj ráda oblékala častěji. 

Všežravec byl velmi sympatický, nabíd-
kou i komunikací. Je pravda, že končíte? 

Školní bufet Všežravec otevíral svoje 
okénko žákům základní školy od léta 2018. 
Záměrem bylo mít v nabídce ke svačině nor-
mální jídlo, obloženou housku se zeleninou, 
ovoce, rozumné mlsání. Konec Všežravce 
byl vlastně kombinací více faktorů, počínaje 
hledáním chybějící obsluhy bufetu a konče 
náročností provozování bufetu se dvěma 
malými dětmi při mateřské. S dobrým svě-
domím jsem tuto kapitolu uzavřela a jsem 
za ni ráda. Teď si dávám chvíli na nádech a 
výdech.

Míša s rodinou žije už několik let v domě uprostřed přírody a zahrad a na svém blogu Žijeme na kopcu píše o pěsto-
vání ovoce, zeleniny i bylin a také o tom, jak se tento přístup k životu dá hezky spojit s výchovou dětí. Kromě toho 
jste ji možná potkali na některé z akcí města, ať už v kroji anebo na stánku s občerstvením, které provozovala pod 
značkou Všežravec na základní škole. Nyní se představila i jako výtvarnice a v Bystré Židli vystavila své grafi ky. Při 
té příležitosti jsme se jí zeptali nejen na její tvorbu, ale také na další plány do budoucna.

Práce M. Kopečkové se objevují i na městském mobiliáři / foto: redakce 

Bonusem bydlení v přírodě jsou krásné výhledy
foto: soukr. archiv
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Májová beseda u cimbálu se zpěvem i vínem

Spolek KANAVA ve spolupráci s Bystrou 
Židlí pro tuto příležitost pořádají v sobotu 
30. dubna od 16 hodin ve Stodole Komu-
nitního centra Májovou besedu u cimbálu. 
Zahraje cimbálová muzika DONAVA a 
vystoupí ženský sbor z Moravské Nové Vsi. 

Vychutnávat  si můžete víno z Vinařství 
Ježková a podpořit tak rodinné vinařství, 
které utrpělo při tornádu velké ztráty. Dob-
roty pro mlsné jazýčky připraví personál 
Bystré Židle. Budeme rádi, pokud přijdete 
posedět a podpoříte dobrovolným příspěv-
kem ženský sbor, kterému tornádo vzalo část 
krojů i sbírek. 

Do konce dubna si také můžete prohléd-
nout malou expozici se zvyky v jarních 
měsících, kterou jsme pro vás připravili 
v Malé galerii RTIC u Informačního centra 
Židlochovice. K vidění je loučení se zimou, 
vynášení smrtky, vítání jara, Velikonoce.

Přejeme krásné jarní dny, děvčatům šikov-
né koledníky, kteří velikonočním střídmým 

Iva Šosová
spolek KANAVA

šleháním umí symbolicky předat svěžesti, 
mládí, ohebnosti a zdraví mladého proutku. 
Chlapcům přejeme dobrou mysl, ohebnou 
pomlázku a při zaklepání, ať nezůstanou 
jediné dveře zavřené!

Pochválen buď Ježíš Kristus, tetičko, přišel sem 
k vám pro červený vajíčko.

Vajíčko mně déte, nic se mně nesmňéte,
bodete-li se mně smáti, mosite mně grécar dáti,

a ve, stréčko, ve tetičko, vetáhněte ze dvora: 
z maštale hříbjata, ze chlíva telata, z teho 

nejmenšího chlíva jehňata...

Poslední dubnová noc, beltain, Valpuržina či fi lipojakubská noc, je opředena symbolikou a řadou rituálů už od dob pohan-
ských. V dnešní době je tato noc spojena spíše s pořádáním zábav nebo s „pálením čarodějnic“ a opékáním špekáčků.

Velikonoční světnička láká k návštěvě i ty nejmenší / foto: redakce

Velikonoční slovo: Bůh je tu s námi, aby nám pomohl pochopit nepochopitelné

Nejposvátnějším křesťanským poutním 
místem je Chrám Božího hrobu v Jeruzalé-
mě, který dost často s naší židlochovickou 
farností navštěvujeme. Ten tichý svědek 
Ježíšova zmrtvýchvstání, který každoročně 
přitahuje miliony poutníků a turistů, svědčí 
svou prázdnotou… Anděl stručně oznámil: 
„Není tady, vstal z mrtvých.“ Jako by se chtěl 
zeptat: koho tady hledáte? Boha? Je vůbec 
možné pohřbít Boha? Snad nikdy nebyl 
člověk tak trapně malý a hloupý jako tehdy, 
když kamennou závorou a vojenskou stráží 
zajišťoval, aby se k němu nevrátil Bůh. I přes 
to všechno vstal z mrtvých, tiše a nenápadně. 
Bůh jedná tiše. V noci, v zapomenuté betlém-
ské jeskyni přichází na svět; a opět v noci, kdy 
nikdo už nic nečeká, vstává z hrobu… Nedělá 
žádné senzační události pro novináře… žád-
ný brífi nk.

Když chceme nahlédnout do prázdného 
Kristova hrobu, neuvidíme nic kromě stu-
dené, kamenné desky, na kterou tehdy, před 
2000 lety, zbožný Josef z Arimatie uložil Jeho 
mrtvé tělo sundané z kříže. Neuvidíme nic. 

Doopravdy? A co, když k tomu pohledu 

Paweł Cebula
farář

přidáme trochu víry, když se podíváme až za 
hrob, že byl tady mrtvý, ale odtud vstal živý? 
Tehdy jako v zrcadle kamenné desky uvidíme 
sami sebe. Hloubku svého srdce tolik zmíta-
ného neklidem a zoufalstvím svých slabostí a 
hříchu, vyprahlého a prázdného, smutného 
a plačícího, ale zároveň i toužícího po štěstí, 
které ani nedokážeme pojmenovat. V tom 
prázdném hrobě jako v zrcadle Kristus zmr-
tvýchvstalý chce Ti ukázat své rány, ale i Tvé 
rány, Tebe samého, takového, jaký jsi, a říct 
slova povzbuzení a naděje: Neplač, neboj se. 
Vstal jsem z mrtvých, abychom to všechno 
zvládli, cely Tvůj svět, svět ponořený v bez-
naději války na Ukrajině, covidové nemoci, 
živelných katastrof, abychom pochopili, co 
je nepochopitelné, přijali nepřijatelné, začali 
znovu společnou cestu. Vezmu a sejmu z Tebe 
všechny Tvé bolesti, všechny Tvé rány, ale Ty 
vezmi zase mé rány, protože v mých ranách je 
Tvůj život věčný.

Bůh nám nabízí veliký dar. Abychom ho 
přijali, nepotřebujeme znalosti, schopnosti a 
dovednosti, musíme ale být ochotní naslou-
chat a spolupracovat. Můžeme se spolehnout 
na bezbřehou Boží trpělivost, ochotu, přijetí. 
Když v těchto dnech budeme kontemplovat 
Krista ukřižovaného, Jeho umučení a smrt na 
naše hříchy, musíme si uvědomit, že záchrana 
člověka není procházka růžovou zahradou, 
je to těžká a namáhavá cesta plná překážek, 
nepochopení, nejistoty, odmítnutí, nenávis-
ti… Neuskuteční se sama o sobě, člověk ji 
musí nejdříve přijmout.

Hrob – nejvýznamnější poutní místo 
křesťanství – svědčí tedy svou prázdnotou, 
ovšem mnohem silnějším svědkem bude-
me i my, jestli vezmeme na sebe kříž hrůzy 
tohoto světa, vlastních slabostí, ale především 
Kristovy rány.

Velikonoční mše svaté v Židlochovicích
14. 4., 20:00 Zelený čtvrtek Mše sv. Večeře Páně
15. 4., 20:00 Velký pátek 20:00 obřady Velkého pátku
16. 4., 20:00 Bílá sobota 20:00 velikonoční vigilie
17. 4., 9:30 a 18:00 Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční svěcení pokrmů bude na Bílou sobotu od 10:00–12:30 každou půlhodinu.

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz



Jak na domácí kváskový chleba? 

Co všechno k pečení chleba budu potře-
bovat?

Potřebujte žitnou a pšeničnou mouku, 
sůl a kmín a žitný kvásek, který si můžete 
sami vypěstovat. Smícháte žitnou mouku 
s vlažnou vodou, vytvoříte řídkou kašičku 
a necháte ji stát v zavřené sklenici na tep-
lém místě. Po několika hodinách už uvidíte, 
že kvásek začíná bublinkovat. V této chvíli 
začnete kvásek často – několikrát denně 
– přikrmovat moukou. Tímto způsobem 
budete mít kvásek vhodný k pečení chleba 
asi za tři dny.

na otázky redakce odpovídá
Jan Šmikmátor, lektor pečení chleba

Z jaké mouky se má domácí chleba péct? 
Doporučuji chlebovou mouku, protože 

oproti klasické dvounulce obsahuje více lep-
ku. Těsto je díky němu tažnější, vláčnější a 
hebčí. Pro začátky pečení je chlebová mouka 
určitě nejlepší.

Musíme těsto hníst rukama, nebo použí-
váme robot?

Je jedno, jak toho docílíte, důležité je, že 
těsto musí být dobře prohnětené, aby chleba 
mohl dobře kynout. Že už máte těsto hotové, 
poznáte podle toho, že se odlepuje od stěn 
mísy a v těstu se díky obsahu lepku tvoří tzv. 
provazce, které pomáhají těstu nakynout.

Jak dlouho a v čem těsto kyne, musí se 
během kynutí znovu prohníst?

Prohnětené těsto nechávám hodinu odpo-
činout. Následně ho rozdělím na jednotlivé 
bochníky a vytvaruji je. Tomu se říká stáčení. 
Těsto nejdřív několikrát natáhneme a pře-
ložíme, přičemž nám vzniknou dvě strany 
těsta – jedna hladká a druhá se švy jednot-
livých přeložených vrstev těsta. Následným 
překládáním a otáčením napínáme hladkou 
část a zároveň balíme švy dovnitř bochníku. 
Když máme bochník hladký, tedy hotový, 
necháme ho nakynout například v ošatce 
nebo třeba v cedníku vyloženém utěrkou. 
Růst bude zhruba tři hodiny.

Vykynuto máme, jak se chleba peče?
Trouba musí být předehřátá na 250 °C, 

nahřátý musí být hlavně pečicí plech. Zákla-
dem je také zapaření trouby, kdy do ní musí-
me na prvních pár minut dostat vlhkost. 
Proto máme na dně trouby položený ještě 
starý plech nebo pekáč. Vlhké prostředí 
zabrání okamžitému tvoření kůrky – chce-
me, aby nám chléb v troubě ještě vykynul. 
Když vkládáme chleba do trouby, vstříkne-
me do připraveného spodního plechu hor-
kou vodu. Po dvou až třech minutách snižuji 
teplotu zhruba o dvacet stupňů a vyndám 
plech, ze kterého se odpařovala voda. Po pat-
nácti minutách teplotu znovu zvýším kvůli 
kůrce.

Může za sražený chleba i špatně přede-
hřátá trouba?

Jestliže se už upečený chleba srazí, je to 
většinou tím, že nechladne na mřížce. Pokud 
ho ponechám chladnout na lince, tak páry 
unikající spodní stranou způsobí, že se chle-
ba propadne.

Recept pro úplné začátečníky?
Dva díly namnoženého kvásku, dva díly 

mouky a jeden díl vody. Mluvíme o hmot-
nostních dílech, nikoli o objemových. 
K tomu cca 1,5 % soli a kmín nebo chlebové 
koření.

Přijďte se naučit péct
tradiční chléb z kvasu,

v pátek 22. dubna v Bystré Židli
od 17:00 hodin.

Pečení domácího chleba je populární a zkouší se v mnoha domácnostech. Je to ale disciplína, která je velice jednoduchá a složi-
tá zároveň. Když víte, jak na to, není nic jednoduššího. Bez pár dobrých rad a tipů ale můžete být zklamaní. Honza Šmikmátor 
je profesí novinář, marketér a copywriter. Jeho dlouholetým koníčkem a vášní je ale pečení domácího chleba. Pořádá také 
kurzy pro veřejnost, kde šíří pekařské řemeslo dál. Pokud se chcete pustit do domácí výroby, zkuste si jeho pár dobrých rad 
nejdříve přečíst. A jestli si na to netroufáte sami, v pátek 22. dubna se koná kurz pečení v Bystré Židli.
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O letošních Velikonocích s pohádkou, tvořivou dílnou a lidovou písní

Jsme rádi, že se můžeme vrátit ke spo-
lečným setkáním a moc se na vás těší-
me. Na Květnou neděli, připadající letos 
na10. dubna,  zveme už v 10 hodin děti do 
sálu Komunitního centra na pohádku o tom, 
co všechno je potřeba udělat, než přijde to 
pravé jaro. Pohádka s loutkami a kytarovým 
doprovodem nese název Jak Martin a Bar-
borka vítali jaro. 

Odpoledne od 14 hodin se sál promění ve 
výtvarnou dílnu na výrobu velikonočních 
dekorací. Budou se barvit kraslice, dekoro-
vat malé misky se zasazeným obilím, tvořit 
veselé barevné záložky z malířského plátna a 

Milena Moudrá 
Městské kulturní středisko

bílí motýlci už teď netrpělivě čekají na malé 
šikovné tvořílky, až jim dají barevný kabá-
tek. Z Nosislavi přijedou a lidovou písní nás 
potěší mužácký soubor Švarcavan.

Rádi bychom opět navázali na oblíbené 
společné krájení velikonočních beránků 
a dalších pro toto období typických jídel, 
proto bych chtěla vyzvat všechny šikovné 
kuchaře a kuchařky: „Přidejte se k nám a 
pomozte nám zvýšit počet ukázek tradičních 
velikonočních pokrmů.“

Vaší spoluúčastí budeme velice potěšeni. 
Velikonoční speciality sladké a třeba i ty 
nesladké můžete přinést v čase mezi 9:00 a 
12:00 hodinou do Komunitního centra. 

Děkujeme. 

ilustrační foto



Židlochovický badminton dosahuje skvělých výsledků

Oddíl v současnosti pravidelně navště-
vuje přibližně 50 dětí. Mládež je rozdělena 
do tří výkonnostních skupin. Celkem je do 
tréninků zapojeno šest trenérů, kteří mezi 
sebe rozdělili jednotlivé skupiny. Tré-
ninky byly kvůli pandemii na delší dobu 
přerušeny a návrat na kurty byl poměrně 
náročný. Tato situace zapříčinila velkou 
obměnu naší hráčské základny. Mnoho 
dětí s badmintonem skončilo, ale neméně 
jich naopak začalo.

BADMINTONOVÝ VÝBĚR
Skupina závodních hráčů, pracovně 

pojmenovaná jako „výběr“, má jako jedi-
ná tréninky třikrát týdně. Tréninky, které 
vedou proškolení trenéři, jsou zaměřeny jak 
na fyzickou přípravu, tak i na zdokonale-
ní badmintonové techniky hráčů. Závodní 
hráči se také účastní turnajů, a to převáž-
ně na krajské úrovni. Nejlepších výsledků 
v poslední době dosáhl Kryštof Moravec, 
který získal v různých disciplínách celkem 
čtyři tituly na krajských turnajích. K tomu 
přidal 1. místo ve čtyřhře a 2. místo ve dvou-
hře na krajském přeboru. Následně obsadil, 
spolu se spoluhráčem z Brna, krásné 5. mís-
to ve čtyřhře na mistrovství ČR do 13 let.

POKROČILÍ HRÁČI
Prostřední skupina (pokročilí) trénuje 

dvakrát týdně, přičemž dáváme možnost 
i některým ze začátečníků, aby ji nepravidel-
ně navštěvovali. Na trénincích se především 
zaměřujeme na budování vztahu ke spor-
tu a klubu (Sokolu), dále implementujeme 
prvky techniky a taktiky. Děti z této skupiny 
začínají jezdit na turnaje, především však 
nebodované, a to z důvodu jejich nízkého 
věku. Největší úspěchy má nyní Karolína 

T. J. Sokol Židlochovice
oddíl badmintonu

Maradová, která za poslední měsíce uhrála 
krásné 2. a 3. místo na turnajích jednotlivců 
v Brně.  

PŘÍPRAVKA
Nejpočetnější skupinou je přípravka, urče-

ná pro začínající hráče ve věkovém rozmezí 
7 až 15 let. Na trénincích si děti teprve vztah 
k badmintonu budují. Tým trenérů vymýšlí 
aktivity, při kterých si děti osvojí základní 
badmintonové dovednosti, pohyby a přede-
vším dbají na to, aby si trénink všichni užili. 
Kromě toho se trenéři  také snaží vyhledávat 
mladé talenty, které po nějaké době posou-
váme do skupiny pokročilých.  

KATEGORIE DOSPĚLÍ
V kategorii dospělých se v aktuálně pro-

bíhající sezóně Veronika Srncová, Barbora 
Otáhalová a Jan Srnec zúčastnili několika 
celostátních turnajů. Jako největší úspěchy 
můžeme uvést 2. místo děvčat ve čtyřhře 
v Českém Těšíně, 3. místo Veroniky Srnco-
vé s Ondřejem Helarem ve smíšené čtyřhře 
v Praze a v Plzni a 3. místo Jana Srnce ve 
čtyřhře s Ondřejem Helarem v Hradci Krá-

lové. V republikovém žebříčku je nejvýše 
umístěná Veronika Srncová, která se nachá-
zí na 13. místě ve čtyřhře (společně s Bar-
borou Otáhalovou) a na 6. místě ve smíšené 
čtyřhře, v této disciplíně je Barbora Otáha-
lová 18., Jan Srnec je 37. ve čtyřhře.

V soutěži družstev dospělých se v této 
sezóně zapojilo do bojů smíšené družstvo 
mužů a žen, které aktuálně hraje 6. ligu. 
Letos jsme v týmu přivítali, po téměř 15 
letech, vicemistra ve čtyřhře z roku 2018 
Ondru Krále, a hned se to projevilo na 
výsledcích. Po odehrání základní části jsme 
jednoznačně ve vedení s bilancí 11 výher 
a jednoho nerozhodného výsledku (kvůli 
covidu), a tak se postup do vyšší ligy zdá být 
pouhou formalitou, gratulujeme. 

Na závěr popřejme všem zmiňovaným 
hráčům hodně chuti do jejich badmintono-
vého snažení, radost a dobrý pocit z před-
vedených výkonů a hlavně pevné zdraví 
a minimum zranění. To samozřejmě platí 
i pro všechny začínající hráče, kteří na svá 
medailová umístění teprve čekají.

Badmintonový oddíl T. J. Sokola Židlochovice se snažil fungovat i v přísných protiepidemických opatřeních, kdy byly možnosti 
sportování velmi omezené. Po rozvolnění opatření se činnost oddílu rozběhla naplno, a to jak v oblasti tréninku, tak i v účasti 
na opětovně pořádaných krajských či republikových turnajích. 

Hráči oddílu bamintonu na trunaji v Brně / foto: T. J. Sokol

oznámení

ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Ve dnech 7. až 12. dubna od 7:00 do 16:00 hodin bude 
probíhat v našem městě strojní čištění vozovek místních 

komunikací.

Žádáme vás tímto, abyste v těchto dnech neparkovali své 
automobily na vozovkách a parkovištích, a to v ulicích, kde budou 

nainstalovány dopravní značky s informací o datu čištění. 

Děkujeme vám za pochopení.

Termíny čištění jednotlivých ulic:

čtvrtek 7. dubna | Kpt. Rubena, Jiráskova, Janáčkova, Bezručova, 
Alšova, Lidická, Dvořákova, Žižkova, Brněnská, Nádražní, Tyršova 

pátek 8. dubna | Komenského, Meruňková, Sídl. Družba, 
Zámecká, Cukrovarská, Robertova, Dezortova, Joštova, Topolová, 

cyklostezka k ČOV, Svratecká, Sportovní

úterý 12. dubna | Smetanova, Husova, Palackého, Nerudova, 
Ulička, Nad Farou, Legionářská, Masarykova, Strejcův sbor, 

Coufalíkovo nám., Malinovského, Žerotínovo nábř.
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Po historickém cihlovém mostě Portz Insel

Cílem našeho dalšího výletu se stala 
oblast mezi Lednicí a Mikulovem známá 
především svými rybníky.

Putování jsme zahájili v  obci Hlohovec, 
známé kromě kvalitního vína i Hraničním 
zámečkem vybudovaným nad hranicí mezi 
Moravou a Dolním Rakouskem. Poté násle-
dovaly dechberoucí přírodní scenérie, jimž 
dominuje rozlehlá vodní plocha odrážející 
sluneční paprsky. 

Takovým obrázkem nás přivítal největší 
moravský rybník Nesyt, který se rozprostí-
rá nedaleko pálavských vrchů v těsné blíz-
kosti rakouských hranic. Na prosluněných 
svazích nad ním se více než dobře daří 
vinné révě . Nesyt je největší rybník Jiho-
moravského kraje a Moravy vůbec. V rámci 
celé republiky je na sedmém místě. Nachází 
se u Sedlece mezi Valticemi a Mikulovem a 
jedná se o jednu z mimořádných ornitolo-
gických lokalit. 

Po krátkém občerstvení v Sedleci jsme 
pokračovali k nedávno zrekonstruované-
mu Portz Insel. Historický cihlový most je 
ve všech směrech unikátní stavbou nejen 
u nás, ale i v širším evropském prostoru.

Fascinuje svým stářím, ale nemá obdobu 
ani z hlediska volby použitého materiálu 
a konstrukčního řešení. Od běžných ryb-

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Cihlový most / foto: P. Válek

Za ptactvem v Židlochovicích: Zvonek zelený (Chloris chloris) – pták roku 2022

Zvonek má silnější tělo, velkou hlavu a 
silný zobák. Velikostně se podobá vrabci. 
Barva samce je olivově zelená, spodinu těla 
má světlejší, někdy do žluta. Křidélko, spod-
ní okraj a lemy jsou svítivě žluté. Samice je 
matnější, šedozelená na hřbetu, má hnědý 
nádech, žluté barvy má na sobě méně než 
samec. Mladí ptáci jsou hnědaví, svrchu 
i zespodu podélně tmavě čárkovaní. Počet-
ně hnízdící druh v České republice, od roku 
2012 však dochází k výraznému snižování 
početnosti z důvodu trichomonózy (tzv. 
krmítková nákaza je parazitární onemocně-
ní, které způsobují prvoci bičenky drůbeží. 
Napadeným ptákům zduří sliznice, nemo-
hou polykat, postupně slábnou a hynou hla-
dy třeba uprostřed plného krmítka.).

HNÍZDĚNÍ 
Zvonek obývá otevřenou krajinu, remízky, 

parky a zahrady. Hnízdo je ze suchých vět-

Pavel Trávníček
Židlochovice

viček, kořínků a stonků rostlin. Kotlinka je 
vystlána mechem, chlupy a peřím. Hnízdo 
staví nejčastěji na smrku zeravu, při kme-
nu topolů v hustých větvičkách v korunách 
stříhaných javorů či akátů. Hnízdí dvakrát 
v roce od konce dubna do konce července. 
Snáší nejčastěji pět vajec, která mají modro-
šedé základní zbarvení a jsou pokryta mat-
nými načervenalými skvrnami a tečkami. 
Sedí pouze samice, mláďata jsou zpočátku 
krmena jen samcem, protože samice mláďa-
ta zahřívá, později se na krmení podílejí oba 
rodiče. 

POTRAVA
Živí se především semeny, která drtí sil-

ným zobákem, dále bobulemi, pupeny a pou-
paty. Mladé krmí převážně rostlinnou potra-
vou změkčenou ve voleti, občas hmyzem či 
jeho larvami. V zimě přilétá na krmítka, kde 
vyhledává hlavně slunečnici.

Česká společnost ornitologická vyhlási-
la zvonka zeleného ptákem roku 2022. Zvonek zelený / foto: P. Trávníček

Poslechni si zpěv zvonka

ničních a říčních mostů se odlišuje nejen 
provedením, ale především funkcí. Spolu 
s ostatními stavbami na ostrově a tamní-
mi sadovými úpravami tvoří promyšlený 
architektonický celek reprezentativního 
významu.

Most je situován do nejužšího mís-
ta rybníka, přesto dosahuje úctyhodné 
délky 95 m. Jeho šířka je 3,7 m. Tvoří jej 
patnáct půlkruhově klenutých cihelných 
mostních oblouků, oddělených subtilní-

mi pilíři s oboustrannými jehlanovitými 
břity. Mostovku lemuje plná, cca 75 cm 
vysoká parapetní zídka. Krajní plně zděné 
úseky mostu zakončuje krátká rozevřená 
křídla s dekorativně tvarovanými nákolní-
ky na koncích. Desáté pole mostu od jihu 
bylo původně tvořeno dřevěnou zvedací 
mostovkou. Odtud nám již nezbylo než se 
přesunout na nádraží v Sedleci, kde jsme 
náš výlet zakončili. 
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Otec a syn Dezortovi
Neobyčejní občané, kteří velmi obohatili život v našem městě

Devatenáctého dubna uplyne již 90 let od 
úmrtí JUDr. Jana Dezorta st., významného 
právníka, vlastence a také prvního židlo-
chovického starosty po roce 1918. Neméně 
zajímavé však bylo i široké pole působnosti 
jeho syna JUDr. Jana Dezorta ml., zesnulého 
roku 1979. Na svého otce i děda zavzpomí-
nala paní Jitka Vyhlídalová (nar. Dezortová), 
rodačka našeho města. 

JUDR. JAN DEZORT STARŠÍ
JUDr. Jan Dezort st. nepocházel ze Židlo-

chovic, nýbrž ze středočeské Chyňavy. Pod-
statnou část života ovšem strávil v Lošticích, 
tedy městě proslaveném výrobou olomouc-
kých tvarůžků (chcete-li tvarglí). Jako nej-
starší potomek z celkem 11 dětí vystudoval 
práva a profesně působil v téměř ryze němec-
kém městě Mohelnici. Zde si roku 1900 ote-
vřel první českou advokátní praxi ve městě, 
v domě, kde předtím žil a tvořil básník Antal 
Stašek. V Lošticích si JUDr. Dezort zakoupil 
rozsáhlý pozemek, na němž si vystavěl vilu 
natolik překrásnou, že tvořila jednu z domi-
nant obce. Dle vzpomínek pamětníků byl 
JUDr. Dezort elegantním mužem: „Den-
ně jezdil do Mohelnice v lehkém kočárku na 
gumových kolech s párem černých čistokrev-
ných koní.“

Jakožto zapálený český vlastenec zastával 
v Lošticích vícero funkcí (např. byl předse-
dou kuratoria zimní hospodářské školy a 

Mgr. Vít Funk 
Židlochovický vlastivědný spolek

později dokonce zvoleným městským rad-
ním). Pamětní kniha Loštic z let 1923–1945 
jeho činnost popisuje následujícími slovy: 
„Brzy stal se členem všech českých spolků 
a sám byl zakladatelem Okrašlovacího spolku 
v Lošticích. Svojí prozíravostí získal velkých 
zásluh o rozšíření železniční zastávky v Mora-
vičanech, o postavení městské elektrárny 
v Lošticích a o stavbu a úpravu všech okres-
ních silnic.“

Jeho silné patriotické cítění se ovšem nese-
tkalo s pochopením u mnohým mohelnic-
kých Němců, kteří mu často rozbíjeli okna 
jeho kanceláře. To byl jeden z důvodů, proč se 
JUDr. Dezort rozhodl přestěhovat. O výběru 
Židlochovic jakožto nového bydliště rozhod-
la i náhoda: shodou okolností se tehdy setkal 
s židlochovickým pěstitelem meruněk pa-
nem Kosinou, od kterého se dozvěděl, že se 
v našem městě uvolnilo místo advokáta. Po 
přestěhování v roce 1913 si koupil na náměstí 
dům č. p. 154, který stával na místě dnešního 
průchodu mezi „věžákem“ a bývalou prodej-
nou PRODOM. V tomto domě, ke kterému 
patřila i rozlehlá zahrada s altánkem, vycho-
vával svého syna, kterému dal rovněž jméno 
Jan. 

Co se soukromého života týče, i zde byl 
osobností originální. Se svou o 12 let mladší 
manželkou se kvůli neshodám rozhodl 
rozvést, což bylo v tehdy ještě silně katolickém 
Rakousko-Uhersku tvrdým oříškem. Svolení 
k rozvázání církevního manželství tehdy 
bylo třeba udělit v těch nejvyšších církevních 
kruzích. Neobvyklý byl též fakt, že syna 
Jana soud přiřkl do péče právě jemu, nikoliv 
matce. 

Ani v Židlochovicích se nepřestával zají-
mat o veřejné dění a po vzniku první repub-
liky byl dokonce zvolen prvním starostou 
našeho města. Po uplynutí funkčního období 
se kvůli vzrůstajícím zdravotním potížím 
již znovu o tento post neucházel. Nicméně 
i nadále podporoval český spolkový život. 
Ještě v době Rakousko-uherské monarchie, 
kdy spolu v Židlochovicích soupeřili čeští a 
němečtí hasiči, uskladňoval JUDr. Dezort 
českému sboru sušičku na hadice ve svém 
dvoře, aby tak měli časovou výhodu při 
výjezdech k požárům.

JUDr. Dezort st. umírá 19. dubna roku 
1932, poté co se ještě naposledy přijede 
rozloučit do svého milovaného města Loš-
tice. I tato návštěva je pečlivě zaznamenána 
v tamější pamětní knize. JUDr. Dezort st. se 
tedy již nedožil odkoupení a zbourání svého 
domu na náměstí v Židlochovicích, který 
musel ustoupit stavbě výškového domu (tzv. 
věžáku) a silnice. 

JUDR. JAN DEZORT MLADŠÍ
Syn JUDr. Dezorta vyrůstal taktéž v Loš-

ticích, odkud po absolvování obecné školy 
odešel na gymnázium v Olomouci. Jeho stu-
dijní léta byla přerušena první světovou vál-
kou, neboť ve svých 17 letech narukoval jako 
tzv. jednoroční dobrovolník nejprve k výcvi-
ku v Polsku a poté na italskou frontu. Zde byl 
přiřazen do chemické jednotky, nebydlel ale 
s posádkou, nýbrž u jedné z místních rodin.

Téměř každý den si dopisoval se svou 
maminkou, ale kvůli strachu z cenzury se 
téměř nezmiňoval o každodenních strastech, 
které zažíval. Pouze dával rodině vědět, že je 
v pořádku. Když se schylovalo k poslední vel-
ké bitvě na italské frontě (u Piavy), vzbouřila 
se jejich rota a dezertovala. Janu Dezortovi se 
tehdy povedl vpravdě husarský kousek: pěšky 
s kamarády zdolali italské Alpy a pokračovali 
do střední Evropy. Došli až do Vídně, odkud 
se na konci října svezli nákladním vlakem do 
Břeclavi. Zde se dozvěděli o vzniku Česko-
slovenské republiky.

Po návratu domů šel Jan studovat práva, 
aby mohl později vykonávat advokátní pra-
xi v Židlochovicích, kterou převzal po otci. 
Provozoval ji ve vlastním domě na náměstí 
č. p. 154. Po zbourání tohoto domu přestěho-
val svou kancelář do Švestkova domu.

Kromě právních záležitostí měl ale Jan 
mnoho dalších koníčků, kterým se věnoval 
s velikou pílí, a dokonce v nich zaznamenal 
úspěchy! Měl velmi kladný vztah k přírodě, 
obzvláště fascinován byl brouky, a jakožto 
amatérský entomolog vytvořil pozoruhod-
nou sbírku střevlíků. Objevil dva nové druhy, 
které jsou po něm pojmenovány. 

Mezi jeho další vášně patřila archeologie a 
historie. Prováděl amatérský archeologický 
výzkum na Cézavách.

V areálu bývalého cukrovaru bylo v posledních 20 letech vystavěno několik nových obytných ulic, z nichž jedna nese hrdě 
jméno Dezortova. Kdo ale vlastně Dezortovi byli a jak svými tvůrčími silami ovlivnili každodennost Židlochovic? Na tyto otáz-
ky se pokusí odpovědět následující vyprávění.
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JUDr. Jan Dezort starší / foto: soukromý archiv 

Otec a syn v zahradě / foto: soukromý archiv

pokračování na straně 16 >>



Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Johann Lucas von Hildebrandt

Byl mimořádně vlivný barokní architekt, 
současník a konkurent věhlasného Johanna 
Bernharda Fischera z Erlachu.

V roce 1694 se usadil se ve Vídni. Během 
svého pobytu v Itálii se důkladně seznámil 

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

s nejprogresivnější dobovou architekturou, 
zejména s dílem Francesca Borrominiho a 
Guarina Guariniho, aby následně pozoru-
hodné prostorové řešení jejich staveb zpro-
středkoval středoevropskému prostředí. Bez 
zajímavosti jistě také není fakt, že právě 
u Hildebrandta patrně strávil svá tovaryšská 
léta Kilián Ignác Dientzenhofer. 

Stal se taktéž císařským dvorním inžený-
rem a vrchním císařským stavitelem. Pro 
naše území představuje klíčovou etapu Hil-
debrandtovy tvorby především dvojice vídeň-

ských kostelů Maria Treu a sv. Petr, které 
sloužily za vzor pro sakrální stavby Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera (kostel sv. Vojtěcha 
v Počaplech). V zámecké architektuře rozvi-
nul francouzské vlivy a jeho zámecké stavby 
sloužily jako významný inspirační zdroj stře-
doevropské profánní architektury.

Výherkyní je paní Naďa Schovancová.

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost? Svoji 
odpověď zašli na: memehistory@seznam.cz
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Byl u objevení stěžejního archeologického naleziště na 
Moravě – v Mikulčicích. Stál také u zrodu okresního muzea 
bývalého židlochovického okresu roku 1948 (zde byl správcem 
celé sbírky), organizoval výstavy i hudební produkce. Svým 
zálibám se věnoval i v důchodovém věku a dožil se 80 let. 

Na závěr tohoto vyprávění bych se rád rozloučil slovy Edu-
arda Vyhlídala, kterými vzpomínal na tuto osobnost roku 
1999 ve druhém čísle Židlochovického zpravodaje: „25. úno-
ra roku 1979 se tiše a nenápadně uzavřel jeho prací a ušlech-
tilými zájmy naplněný život. Snad v myslích pamětníků těchto 
několik řádek probudí vzpomínku na dobu, která náleží již do 
historie města.“

Prameny:
Vzpomínky pamětníka: J. Vyhlídalová, Židlochovice (prosinec 

2021).
BIEBERLE, Josef: Lidé z Loštic ve XX. století (nejen tvarůžkáři). 

Vlastním nákladem 2015.
CVRK, Miroslav – VAVŘÍK, Karel – WENDSCHE, Peter: Ozvěny 

věků a dní. Dějiny Židlochovic v letopočtech. Židlochovice 2013.
Židlochovický zpravodaj. Č. 2/1999, s. 21.

Otec a syn Dezortovi

>> pokračování z předchozí strany

Vila v Lošticích / foto:  soukromý archiv



Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Delia Owens: Kde zpívají raci

Velmi krásný román o opuštěné dívce z bažiny, která se naučila žít sama a 
spoléhat se jen sama na sebe. Celý příběh je obdařen citlivým a láskyplným 
popisem souladu člověka s přírodou a nechybí tu ani detektivní zápletka.

rubriku zpracovává: Eva Procházková, knihovnice

Nové knihy

pokračování na straně 19 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
DOUGLAS – Sestřičky a 
zuřící válka, OLIVER – Gran-
dhotel Schwarzenberg, 
LAVAL – Tajemství sídla 
Bellefontaine

Společenské romány
HARMEL – Kniha ztrace-
ných jmen, KAWAGUČI 
– Než vzpomínky vybled-
nou, GUTIÉRREZ – Knihku-
pectví pana Livingstona

Psychologické romány
ABGARJAN – Tři jablka 
spadlá z nebe, VANDERAH 
– Kde se les dotýká hvězd, 
MANDEL – Skleněný hotel

Historické romány
BAUER – Poutníci ze Svaté 
země, HALLS – Naděje 
pro Fleetwood, LORENTZ 
– Vandrovní apatykářka

Romány českých a slo-
venských autorů
JAVŮREK – Nebe nad Per-
ninkem, KELEOVÁ-VASIL-
KOVÁ – Slzy a smích

Fantasy a sci-fi  romány
SAPKOWSKI – Boží bojov-
níci, HAMOUZ – Třetí ucho

Detektivní romány
a thrillery
GRANGER – Prvotříd-
ní vražda, KAROLOVÁ 
– Odbočka v lesích, BERRY 
– Císařova past

Životopisy
a autobiografi cké pří-
běhy 
PADEVĚT – Carmen: sku-
tečný život Hany Hegerové

Cizojazyčná literatura
PICOULT – Nineteen 
minutes, FORMAN – Where 
She Went, PICOULT – My 
sister’s keeper

Naučná literatura
NEUNER – Pleteme pro 
děti, STARÁ – Logopedie: 
Žežicha se neříká, VOL-
DÁN – Na vlnách s Petrem 
Voldánem
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Kulturní a sportovní akce v dubnu 2022

VÝSTAVY: 
1. 3. – 30. 4. | VÍTĚZSLAV RUBER: OBRAZY
místo: Galerie Orlovna
pořádá: Vítězslav Ruber

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: 
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

4. 4., 10:30 | VYNÁŠENÍ MORANY
Průvod půjde směrem k lávce. S sebou hlučné 
hudební nástroje.
sraz: před kostelem
pořádá: Přírodní školka Výhonek

7. 4., 18:00 | JARNÍ KYTAROVÝ KONCERT
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Základní umělecká škola

10. 4., 10:30 | KVĚTNÁ NEDĚLE:
HRANÍ S BERÁNKEM
(divadlo pro děti, dílničky)
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

16. 4., 9:00 | PŘEDNÁŠKA:
OCHRANA ROSTLIN VINNÉ RÉVY
místo: klubovna zahrádkářů
pořádá: Český zahrádkářský svaz

16. 4., 9:00 | SPORTOVNÍ DEN:
SPOLEČNÝ CÍL – ZDOLEJME OBVOD ČR
místo: nádvoří Komunitního centra
pořádá: Žákovská rada základní školy

24. 4., 9:30 | MŠE ZA MĚSTO
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Městské kulturní středisko

25. 4., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: klubovna Komunitního centra
pořádá: starosta města

26. 4., 17:00 | PŘEDNÁŠKA: SOUROZENCI
Přednáška Ireny Kubantové na téma sourozenci.
místo: jurta Přirodní školky Výhonek
přihlášky: irena.kubantova@gmail.com
vstupné : 450 Kč
pořádá: Přírodní školka Výhonek

30. 4., 15:00 | PÁLENÍ ČARODĚJNIC
místo: fotbalový stadion
pořádá: Fotbalový klub Židlochovice

30. 4., 16:00 | MÁJOVÁ BESEDA U CIMBÁLU 
Zahraje cimbálová muzika DONAVA, zazpívají 
ženy z Moravské Nové Vsi.
místo: Stodola Komunitního centra
pořádá: KANAVA, z. s.,
 Bistro Bystrá Židle
vstupné: 100 Kč

PŘIPRAVUJEME V KVĚTNU: 
14. 5., 8:00 | VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 
S ORNITOLOGEM 
Společná výprava do ptačího parku Kosteliska na 
Hodonínsku. Akce je vhodná také pro děti.
informace: Tomáš Šenkyřík, 734 352 330
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KNIHY PRO DĚTI
Leporela
GÖRTLER – Školka, WAL-
THER – Policie, HANÁČKO-
VÁ – Traktor

Pohádkové příběhy
BOOTH – Lucinka a 
ztracené štěňátko, VALEN-
TOVÁ – Kosátko a straš-
pytlové, MORNŠTAJNOVÁ 
– Teribear

Příběhy o dětech
FUTOVÁ – O chlapci, který 
rozuměl psům

Detektivní a dobrodruž-
né příběhy
BREZINA – Tajný úkol pro 
upíra, STEVENS – Záhada 
zamčeného kupé, STE-
VENS – Špinavá školní hra

Fantasy a sci-fi  romány 
MAAS – Dvůr stříbrných 
plamenů

Komiksy
TIELMANN – Fotbalisti 
ze Zrůdic, SEIFERTOVÁ 
– Gregor Johann Mendel 
a strastiplný příběh genů, 
ETRYCHOVÁ – Komisař 
Vrťapka 2.

Kouzelné čtení – interak-
tivní knihy
LASTOVIČKA – Zvěrolékař, 
ŠÁROVÁ – Hravé učení, 
KUBECOVÁ – Encyklopedie 
pro školáky

Naučná literatura
CHAJDA – Fyzika je hra, 
HANÁČKOVÁ – Pravopis 
pro všechny, JOURDAIN 
– Řekni mi: dinosauři!

rubriku připravuje

Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Vítka Funka:
Světová náboženství a fi lozofi e

Sokratův žák
Stát, ve kterém sídlí papež
Německý osvícenský fi lozof: Immanuel…
Město, ve kterém zemřel Ježíš Kristus
Nejrozšířenější náboženství v Indii
Jméno nizozemského myslitele s přízviskem Rotterdamský
Stěžejní komunistické učení
Řecky „duše“
Náboženství židů

TAJENKA: Vysoký církevní hodnostář ve východních křesťanských církvích (např. v ruské pravo-
slavné církvi).

(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Sentinel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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oznámení

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje nabídku pracovního místa

– údržbář městského majetku, veřejných prostranství a zeleně města –

Zájemci se mohou přihlásit do 30. dubna 2022.

Podrobné informace k pracovnímu místu podá:
Ing. Martin Dratva, Odbor investic a majetku MěÚ Židlochovice, tel.: 604 290 313, e-mail: martin.dratva@zidlochovice.cz

Více informací naleznete na internetových stránkám města www.zidlochovice.cz v sekci Aktuality.
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Výhonek při výukové hře na Výhonu / foto: Výhonek

Výtěžek dražby byl věnován na místní sbírku pro Ukrajinu / foto: D. Kneslová

Děti z mateřské školy na výletě ve VIDA / foto: MŠ Židlochovice

F. Doležal s oceněním za zásluhy o rozvoj zahrádkářství / foto: L. Betášová

Židlochovičtí turisté u rybníku Nesyt / foto: P. Válek

Děti z mateřské školy na výletě ve VIDA / foto: MŠ Židlochovice

U šálku čaje se starostou v klubovně Komunitního centra / foto: L Betášová

Dražba linorytů K. Klášterecké v Bystré Židli / foto: M. Kneslová
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