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Vodní prvek v Předzámeckém parku je 
velkou ozdobou části města u zámecké zdi. 
Lidé se sem často chodí osvěžit. Jaký byl 
hlavní úmysl s jeho zřízením?

Zámek byl původně tvrzí obklopenou 
vodním příkopem. Tento architektonický 
prvek odkazuje právě na prapůvod součas-
ného zámku a je zároveň i velmi estetickým 
momentem.

Vodní prvek však naplňuje i další poslá-
ní. Do v létě vyprahlého města přináší ale-
spoň pocitově vjem příjemnějšího podnebí. 

Jan Vitula: Vodní prvky a řeka dávají v létě městu příjemnější klima

Že je veřejností vyhledávaným místem, je 
zcela zřejmé, a to jak v běžném týdnu, tak 
i při kulturní akci, kterou zde pořádáme 
vždy na začátku června. Tehdy je vodní 
prvek plný dětí a je velkou atrakcí.

My tolerujeme a vlastně jsme i rádi, že se 
děti ve vodě osvěží a lidi se zde zastaví smo-
čit nohy. Od toho vodní prvky ve městě jsou, 
aby poskytovaly osvěžení. Co ale sledujeme 
s velkou nelibostí, je, že se tam v poslední 
době stále víc naučili chodit lidé se psy. Pro-
vozní řád umístěný v prostoru stanoví zákaz 
koupání psů. Speciálně porušování tohoto 
pravidla bychom chtěli eliminovat, proto 
jsme strážníkům městské policie dali pokyn 
k častějším kontrolám.

Milena Moudrá
redaktorka

Koupat by se zde vlastně nemělo vůbec. 
Jak jsem ale již řekl, děti ve vodě tolerujeme, 
co se však týče psů, budeme razantnější. 

Pominu-li, že se psi koupou vedle dětí, 
v čem je problém?

Psi do vody zanášejí spoustu nečistot. 
Teď nemám na mysli nečistoty biologické, 
ty ošetří chemie. Větší problém pro čisticí 
jednotku je nános z půdy a pískových cest 
u vodního prvku a chlupy ze srsti psů. Voda 
v prvku se recykluje přes filtry, které jsou 
těmito nečistotami extrémně namáhané.

Anketa:
Co těší učitele základní školy

Boleslav Mucha: pedagog, 
sbormistr a varhaník

Nás škola baví



2 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Jak často dochází k čištění?
Filtry vodního prvku se čistí po dvou 

dnech. Zachycuje se v nich obrovské 
množství chlupů, které filtry ucpávají. Dno 
prvku čistíme podle potřeby, minimálně 
však jedenkrát za měsíc. Chemické čištění 
probíhá automatickým dávkovačem. 

Jak chcete docílit dodržování provozní-
ho řádu?

Městská policie může udělit pokutu až do 
výše 2500 Kč.

Majitelé psů namítnou: A kam tedy 
máme chodit? Jakou pro ně máte odpo-
věď?

Sice to také není nejvhodnější varianta 
pro koupání psů, ale máme v Židlochovicích 
dva mokřady. Rádi bychom ještě letos v létě 
udělali i něco s přístupem do řeky, aby se 
dalo pohodlně sejít až k vodě. Snadný pří-
stup by nabídl pejskařům ideální prostor pro 
osvěžení jejich miláčků. 

Podél toku řeky je hned několik míst, kde 
je velmi nízká hladina se štěrkovým dnem. 
Troufám si říct, že snadný přístup k řece by 
uvítali nejenom majitelé psů, ale i široká 
veřejnost. Už dlouhá léta přemýšlíme o tom, 
že bychom řeku rádi víc zapojili do života 
města. Je to hezká část, avšak současné řeše-

ní břehů přístup až k vodě neumožňuje, což 
je dle mého velká škoda.

O úpravy tohoto prostoru jsme zažádali už 
téměř před osmi lety Povodí Moravy, zatím 
bez výsledku. Takže se do toho možná jako 
město pustíme sami.

O jaké úpravy by konkrétně šlo?
Na straně blíž k náměstí chceme udělat 

pěšinu a v několika místech zpřístupnit vodu 
tak, že by se do ní dalo bez problému sejít a 
trávit zde i volný čas s koupáním.

V Předzámeckém parku se konají i akce 
pro veřejnost. Chybí tu ale stín. Je do 
budoucna v plánu to nějak vyřešit?

Předzámecký park je v ochranném pás-
mu zámku, kde je poměrně přísná limitace 
ze strany památkářů. My se momentálně 
snažíme o změnu územního plánu, která 
by umožnila instalaci jednoduché kavárny, 
a součástí toho má být i zastínění na částí 
prostoru.

Ideálním místem pro horké letní dny 
je městské koupaliště. Letos otevřelo už 
v červnu. Jaká je rentabilita provozu?

Koupaliště vždycky bude trochu veřej-
ná služba, takže nemůžeme úplně počítat 
s nějakou extra návratností. Před sedmi lety 
jsme koupaliště převzali ve velmi špatném 
stavu. Zde musím říct, že obrovskou práci 

odvedl Lukáš Haluška, který prostor postup-
ně vyčistil a rok ho dával dohromady až 
k znovuotevření.

Bavíme-li se o návratnosti, pak je to tak, že 
pokud není úplně špatný rok, koupaliště si 
vydělá na provoz. To znamená, že se zaplatí 
zaměstnanci, energie. Nevydělá na investice 
typu výměny potrubí apod. 

I když někdo může namítnout, že chy-
bí investice ve smyslu vybavení skluzavek 
a tobogánů, já naopak vidím jistou devizu 
našeho koupaliště v určité skromnosti. Také 
díky vzrostlým stromům jde o velmi příjem-
né prostředí, což se málokde vidí. Dá se říct, 
že má tak trochu charakter přírodního kou-
paliště. V linii klidnějšího zařízení bychom 
chtěli jít i nadále. 

Neuvažujete, že by město koupaliště 
odprodalo?

S tím nepočítáme. Jsme si vědomi, že to 
nemusí být napořád, ale zatím se nám daří 
za minimálních nákladů koupaliště zvelebo-
vat, tak aby provoz vydržel co nejdéle.

Co byste lidem popřál na prázdniny?
Po dvou létech covidu máme první klid-

nější rok a já doufám, že nejhorší máme za 
sebou. Myslím si, že by bylo dobré, aby si lidé 
přes prázdniny odpočinuli, zajeli si na dovo-
lenou. A já jim moc přeji, aby si to všechno 
užili a nasbírali co nejvíce hezkých prožitků.

>> pokračování ze strany 1

Koupaliště je letos zase o kus hezčí

Návštěvníkům je k dispozici 50metro-
vý bazén pro plavce, 22metrový bazén pro 
neplavce, dětské brouzdaliště o průměru 
12 metrů, beach volejbalový kurt, hřiště 
s trampolínou pro malé i větší děti, nad-
standardně prostorná travnatá odpočinko-
vá plocha, slunečníky, dřevěné převlékárny, 
půjčovna elektrických čtyřkolek pro děti 

redakce Zpravodaje s nově vybudovanou tratí a nový herní hrad 
pro děti.

Na terase zastíněné mohutným platanem 
potěší káva, pivo a limo. Samozřejmostí je 
spodní terasa s pohledem na bazény v blíz-
kosti občerstvení a kopečkové zmrzliny.

Součástí atrakcí je i podívaná na mini far-
mičku.

KDY JE KOUPALIŠTĚ OTEVŘENÉ
pondělí–pátek: 10:00–19:00 hodin
sobota, neděle: 9:00–19:00 hodin





KOLIK VÁS NÁVŠTĚVA ŽIDLOCHO-
VICKÉHO KOUPALIŠTĚ BUDE STÁT

Děti do 3 let zdarma 
Děti do 15 let, senioři 65+ 50 Kč
Dospělí 90 Kč
Po 17. hodině 40 Kč
Slunečník malý zdarma
Slunečník velký zdarma
Plážový volejbal zdarma
Parkování kol v areálu zdarma

















Hrad pro děti. Další herní prvek postavený svépomocí / foto: redakce Dva bazény pro dospělé / foto: redakce
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Městská policie v červnu: Zachráněná úroda i podezření na trávení zvířat

V měsíci červnu jsme se tradičně zúčastnili střeleckého 
závodu pro strážníky a policisty O pohár starosty města 
Mikulova. Soutěžilo se ve dvou disciplínách: mířená střel-
ba na 25 metrů a combat střelba. Z celkového počtu 219 
závodníků se nejlepší strážník z MP Židlochovice umís-
til na 20. místě (v roce 2021 to bylo 15. místo). U střílení 
jsme v tomto měsíci zůstali a všichni strážníci MP Židlo-
chovice absolvovali kontrolní ostré střelby. Tyto prověrky 
jsou 1x ročně povinné.

V první polovině měsíce jsme přijali dvě kuriózní 
oznámení. První z lokality Žižkov v Židlochovicích, kde 
si oznamovatel stěžoval na organizovanou skupinu krá-
líků rabujících úrodu jemu i sousedům. Hlídkou MP 
byl vypátrán majitel, který přislíbil, že sjedná nápravu a 
zabrání dalším loupežným výpravám. Druhé se týkalo 
oznámení od znepokojené občanky, která žádala o kon-
trolu osoby pohybující se na jizdním kole v armádním 
stejnokroji, taktické vestě a kukle natažené na hlavě. Oso-
ba, kterou hlídka zastavila a ztotožnila, sdělila, že se pou-
ze vrací z airsoftové akce. Jelikož se válečník nedopouštěl 
žádného protiprávního jednání (viditelně nošená střelná 
zbraň) a nejednalo se o greendayového okupanta, byl 
hlídkou MP propuštěn.

V poslední době dostalo město Židlochovice i Městská 
policie Židlochovice několik podnětů skrze používá-
ní cykloboxů na vlakovém terminálu ne úplně k tomu, 
k čemu jsou určeny! Chápeme, že co není zakázáno, je 
povoleno, ale buďte prosím ohleduplní a dodržujte násle-
dující pravidla:

Nepoužívejte box jako dlouhodobý skladovací kon-
tejner pro osobní věci.
Neblokujte box na prázdno. 
Ponechávejte jízdní kolo v boxu po nezbytně nutnou 
dobu.
Strážníci MP Židlochovice disponují náhradními klíči 

z důvodu nepřetržité služby 24/7, a v případě ztráty klíče 
nájemce, mohou kolo kdykoliv vysvobodit. Při náhod-
ných kontrolách bylo zjištěno, že ze 40 boxů jsou dlouho-
době dostupné pouze čtyři.

Každý červencový víkend dohlížely hlídky strážní-
ků MP Židlochovice na veřejný pořádek a usměrnovaly 
dopravu při příležitosti pořádání hodů v katastrech své 
působnosti.

Je radost mít v týmu strážníka-sokolníka. Jelikož hlíd-
ka strážníků přijala oznámení z obce Sokolnice skrze nale-
zené mládě poštolky, které vypadlo z hnízda. Dravec byl 
zachráněn a převezen hlídkou MP do záchranné stanice 
pro dravé ptáky v Rajhradě.

Na samém konci měsíce, MP Židlochovice přijala ozná-
mení, ve kterém se strážníci dozvěděli, že volající byl ven-
čit svého psa v lokalitě Chytré Líchy. Po návratu domů pes 
trpěl velkými bolestmi a zvracel. Diagnóza u veterináře 
zněla těžká otrava. Strážníci prohledali zájmovou lokali-
tu, ale vzhledem k rozloze a husté vegetaci nic podezřelé-
ho nenašli. Tímto vyzýváme ke zvýšené opatrnosti.

Venku teploty vysoce nad 30 stupňů Celsia, ale záka-
zy u vodního prvku v Židlochovicích se musí dodržovat! 
Jako ten, který zakazuje venčení psů (volné pobíhání) 
a hlavně jejich koupání. Tyto zákazy mají své opodstat-
nění, s kterými vás velice rádi seznámí do běla rozpálení 
zaměstnanci technických služeb města.







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

Střelecký závod v Mikulově / foto: MP Židlochovice

Nestandardní využití cykloboxu u vlakového nádraží / foto: MP Židlochovice

Záchrana mláděte poštolky vypadlého z hnízda / foto: MP Židlochovice
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 20. května 2022
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava 
povrchu části komunikace v ul. Masa-
rykova a Komenského, Židlochovice“ se 
společností SOUKUP MILOŠ s. r. o., Na 
Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511.
uzavřít smlouvu na zakázku „Nákup 
osobních vozů pro sociální služby Židlo-
chovice, část A“ s AGROTEST a. s., která 
se umístila jako první v pořadí.
uzavřít smlouvu na zakázku „Nákup 
osobních vozů pro sociální služby Židlo-
chovice, část B“ s CanoCar s. r. o., která se 
umístila jako první v pořadí.

RM schvaluje:
zřízení přípravné třídy ve školním roce 
2022/2023 v Základní škole Židlochovi-
ce, Tyršova 611, a pověřuje Mgr. Martinu 
Bartákovou podáním žádostí o souhlas se 
zřízením přípravné třídy. 

ZM 25. května 2022
výběr z usnesení
ZM vydává:

Obecně závaznou vyhlášku města Židlo-
chovice o zřízení obecní policie.
Obecně závaznou vyhlášku města Židlo-
chovice o nočním klidu.
Obecně závaznou vyhlášku o zákazu kon-
zumace alkoholických nápojů na veřejně 
přístupném místě nebo veřejnosti přístup-
né akci.
Obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství.

ZM zakládá:
společnost s ručením omezeným s názvem 
Jan Dezort, s. r. o. za účelem výstavby a 
provozu budovy sloužící jako poliklinika.



















JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

ZM schvaluje:
Zakladatelskou listinu společnosti Jan 
Dezort, s. r. o.
vyhlášení dalšího termínu pro podání 
žádostí o dotaci z Programu pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Židlochovice 
Obnova fasád domů v Židlochovicích, a to 
od 1. 7. do 31. 7. 2022.
Vstup města Židlochovice jako zakládají-
cího člena do Dobrovolného svazku obcí 
KTS EKOLOGIE, se sídlem Hutní osada 
14, 664 84 Zastávka. 

 
ZM vkládá:

do společnosti Jan Dezort, s. r. o. základní 
kapitál:

nepeněžitý vklad – pozemky p. č. 908/3, 
908/4, 908/5 a 908/6 zapsané v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovi-
ce na listu vlastnictví č. 1,
peněžitý vklad ve výši 50.000 Kč.

ZM rozhodlo:
prodat část pozemku p. č. 983/1 o výměře 
4 m2 za celkovou cenu 2 000 Kč za účelem 
zřízení oplocení soukromého pozemku.
směnit část pozemku p. č. 2374 za poze-
mek p. č. 1163/10 za účelem zbudování 
tzv. „Povodňového parku“.
směnit pozemky p. č. 1199/2 za pozemek 
p. č. 2413 a p. č. 2413 + část pozemku p. č. 
2374 za pozemek p. č. 1163/8 za účelem 
zbudování tzv. „Povodňového parku“.
zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 
23, jehož součástí je budova č. p. 347, a 
pozemku p. č. 24 za minimální kupní cenu 
ve výši 12.000.000 Kč.
A) o pořízení změny č. VII ÚP Židlocho-
vice dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního záko-
na,
B) že obsahem změny č. VII ÚP Židlocho-
vice bude:

zajištění podmínek pro realizaci územ-
ního systému ekologické stability 
(ÚSES) vyplývajícího z ÚP Židlochovi-
ce a protipovodňových opatření vyplý-









–

–













–

vajících ze Zásad územního rozvoje 
JmK, tj. prověření těchto dvou systémů 
v ÚP Židlochovice a případné zajištění 
jejich realizace vymezením veřejně pro-
spěšných staveb či veřejně prospěšných 
opatření,
vytvoření územních podmínek pro 
možnost umístění kavárny v předzá-
meckém parku,
přípustnost zelených střech o jakémko-
liv sklonu střešních rovin na celém úze-
mí města,
rozšíření ploch smíšených obytných na 
pozemku p. č. 1018/1,
změna regulace ploch východně od 
Starého hřbitova a kostela a ploch pro 
bydlení v rodinných domech na plochy 
smíšené obytné (tj. pozemky od veřej-
ného prostranství p. č. 1633/1 až po hra-
nici p. č. 44/3 s p. č. 46),

C) že změna č. VII ÚP Židlochovice bude 
pořizována zkráceným způsobem.

ZM 8. června 2022
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

prodat pozemek p. č. 23, jehož součástí 
je budova č. p. 347, a pozemek p. č. 24, 
zapsané v katastru nemovitostí pro obec a 
k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1, 
za kupní cenu 12 001 000 Kč. 

RM 10. června 2022
výběr z usnesení
RM schvaluje:

individuální dotaci (mikrogrant) pro spo-
lečenství vlastníků jednotek Masarykova 
č. p. 717, 718, 719 Židlochovice.
navrhované znění Sazebníku úhrad, jako 
nedílné součásti Směrnice o poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
s platností a účinností od 23. 6. 2022.

–

–

–

–









Tajemnice Městského úřadu vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pozic:

Pracovník sociálně-právní ochrany dětí 
Zájemci se mohou přihlásit do 15. července 2022. | Bc. Dagmar Špunarová, tel.: 547 427 334.

Vedoucí sociálního odboru
Zájemci se mohou přihlásit do 31. července 2022. | Mgr. Ivana Kejřová, tel.: 547 428 720

Samostatný odborný referent stavebního úřadu
Zájemci se mohou přihlásit do 31. července 2022. | Ing. Milan Komenda, tel.: 547 428 760.

Podrobné informace k vyhlášeným pracovním místům naleznete
na internetových stránkách města www.zidlochovice.cz v sekci Aktuality. 

Sběrný dvůr nabízí
k zápůjčce přívěsný 

vozík o nosnosti 750 kg

Sběrný dvůr Židlochovi-
ce oznamuje, že dočasně 

nefunkční přívěsný vozík je 
zájemcům o zapůjčení znovu 

k dispozici.
Nájemné je stanoveno na 

120 Kč za každé započaté čtyři 
hodiny. Podmínkou je uhrazení 
vratné kauce ve výši 1.000 Kč.

oznámení



5Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Výstavba chodníku u městského úřadu

Pozorní občané Židlochovic jistě zaregistrovali stavební činnost 
podél komunikace II/416 po levé straně ve směru na Žabčice, v úseku 
mezi městským úřadem a přechodem u Penny. Jedná se o výstavbu 
chodníku pro pěší v uvedené lokalitě s termínem dokončení v měsíci 
srpnu 2022. V současné době probíhá pokládka chodníkových obrub 
s následnou pokládkou zámkové dlažby. Na základě výběrového říze-
ní je dodavatelem akce firma SAMPROS-STAV s. r. o., se sídlem v ul. 
Lidická 700/19, 602 00 Brno. Celková cena zakázky je cca 537 000 Kč 
včetně z DPH. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 
– Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního pro-
gramu Integrovaný regionální operační program. V rámci přidělené 
dotace městu Židlochovice bude 95 % uznatelných nákladů hrazeno 
právě z tohoto programu. Po dokončení chodníku bude zajištěn bez-
pečný přístup ve směru z města k Penny a opačně.

Ing. Karel Král
odbor investic a majetku

Letecký záběr na ČOV / foto: D. Motlíček

Kvalitně vyčištěnou vodu vytékající z čistírny zadržíme v krajině

V minulém čísle Zpravodaje jsem se zmí-
nil o projektu, který by měl řešit zadržování 
vyčištěné vody z naší čistírny odpadních vod 
(dále ČOV). Ročně naše ČOV vyčistí zhru-
ba 230 000 m3 vody, která odteče potrubím 
přímo do Svratky. Připravovaný projekt tuto 
praxi změní. Kvalitně vyčištěnou vodu vyté-
kající z čistírny plánujeme v krajině zadržet. 
Způsob retence zobrazuje koordinační situ-
ační výkres (obr. 1). Reálně to znamená, 
že vyčištěná voda bude přivedena do dvou 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Koordinační situační výkres / autor: Ing. Luděk Halaš

mokřadních tůní na pozemek nacházející 
se naproti čistírny. Zde bude přepadem dále 
pokračovat přes lesní komplex do koryta 
Svratky. Pro každý les, obzvláště les lužního 
typu, je každá kapka vody důležitá. Přejeme 
si, aby lesy kolem Židlochovic byly v dobré 
kondici a aby byly odolné proti nejrůznějším 
škůdcům. A právě dostatek vody v lesních 
porostech je tou nejlepší prevencí. Celá akce 
bude realizována z dotačních prostředků, při-
čemž je možné, že dosáhneme až na 100 % 
výši financí pro tento záměr.

Stavba nového chodníku zajistí bezpečný přístup z města k Penny / foto: J. Goš
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S výstavbou Lidlu souvisí i nová lávka přes Svratku

Jak to vypadá s výstavbou Lidlu? Tuto 
otázku slýchám často a není na ní úplně jed-
noduchá odpověď. Už více než rok jednáme 
s developerskou organizací, která zajišťu-
je pro řetězec Lidl pozemky pro výstavbu. 
Za tu dobu nás potkalo opravdu mnohé. 
Covid, výrazné zdražení stavebních materi-
álů, zdražení energií a z toho všeho vyplý-
vající ekonomická nejistota. Snad největší 
prodloužení však způsobuje diskuze s Povo-
dím Moravy, kde už zhruba rok jednáme 
o vynětí pozemků pro stavbu Lidlu z aktivní 
záplavové zóny. Doufejme, že po posledních 
jednáních jsme snad konečně nalezli řešení 
a proces vynětí bude v průběhu pár měsíců 
dokončen.

Celou řadu problémů způsobila i zmi-
ňovaná ekonomická nejistota. Například 
město původně uzavřelo dohodu o realizaci 
doprovodných staveb, mezi něž patří tunel 
pod hlavní silnicí, jezírka, cesty a lávka přes 
Svratku, která je pro město tím nejdůležitěj-
ším stavebním objektem v celkovém řešení 
dotčeného prostoru. S investorem stavby 
několik posledních měsíců vedeme diskuzi 

Ing. Jan Vitula
starosta města

podnícenou právě nejistotou v cenách sta-
veb. Firma Lidl již kreslí podrobné projek-
tové dokumentace pro celé území a nechala 
si nacenit případné dodávky objektů. Před-
běžné odhady však ukázaly naprosto neak-
ceptovatelné posuny cen oproti původním 
odhadům. Následně investor vedl celou řadu 
jednání s městem o možných úpravách pod-
mínek. Výsledkem je přepracování projekto-
vé dokumentace, která, i za zvýšených cen, 
garantuje možnou realizaci doprovodných 
staveb a současně závazek investora, že lávka 
přes Svratku bude realizována bez ohledu na 
další okolnosti. 

Doufejme, že se celý proces nyní již nebude 
zdržovat, a město tak v příštím roce dostane 
nejenom nové obchodní prostory, ale také 
nové propojení obou břehů, jež výrazně 
zjednoduší pohyb po městě.

Stavbou související s realizací lávky přes 
Svratku, i když se jedná o naprosto samostat-
ný projekt, je povodňový park. Je plánován 
na pozemcích mezi hlavní silnicí a Svratkou. 
V současné době to vypadá, že dotace na 
něj bude městu přiznána v letních měsících. 
Pokud tedy vše dobře půjde, na podzim by-
chom měli zahájit jeho stavbu.

Na obrázku je vidět, jak bude celý prostor 
nakonec vypadat. V řece budou vybudovány 

dva prahy, které mají za úkol mírně zvýšit 
hladinu vody. Nejedná se o jezy, oba budou 
tím pádem lehce překonatelné. Současně 
bude na břehu Svratky, směrem ke koupališ-
ti, zdemolován původní objekt čerpací stani-
ce, který je již léta nevyužíván. Kolem hlavní 
silnice bude navršen val zeminy, který bude 
osazen zelení a odstíní celý prostor od hlu-
ku automobilové dopravy. Pod tímto valem 
bude cesta spojující Židlochovice s mostem 
ve Vojkovicích, již bychom rádi protáhli 
a pokračovali směrem na Rajhrad. Umožnili 
bychom tak bezproblémové křížení hlavní 
silnice pro pěší i cyklisty.

Na projektové dokumentaci je také zakres-
lena část, která zatím realizována nebude. 
A to je kruhový objezd a propojka na Hrušo-
vany. Do projektu jsme jí však museli zazna-
menat, neboť je zachycena v zásadách územ-
ního rozvoje, a musíme proto do budoucna 
s její realizací počítat. Osobně jsem však vel-
mi skeptický, že Jihomoravský kraj na tuto 
nákladnou stavbu někdy nalezne peníze.

Pokud se vše podaří podle plánu, vznik-
ne v prostoru mezi hlavní silnicí a Svratkou 
v příštím roce krásný kout přírody, jenž bude 
s naprostou jistotou hojně navštěvován.

Nevíte, co s věcmi, které již nevyužíváte? Přineste je do Komunitního bazárku

V roce 2020 byl v Židlochovicích otevřen 
Komunitní bazárek, ve kterém si občané ze 
Židlochovic a okolí mohou pořídit použité 
oblečení a boty, hračky, ale i jiné drobné 
vybavení domácnosti za výhodné ceny. Pro 
připomenutí těm, kteří provozovnu ještě 

Ing. Mgr. Zuzana Čukanová
Komunitní centrum

nenavštívili, nachází se na ulici Komenského 
35 ve dvoře naproti kostelu. 

Dva roky provozu bazárku ukázaly, že je 
hojně využíván. Daří se tak naplňovat jeho 
poslání, jímž je především pomoc lidem 
v nepříznivé sociální situaci a současně 
umožnit lidem smysluplně využít věci, kte-
ré již nepotřebují a jiným by mohly dále 
sloužit. 

O jaký sortiment je největší zájem? Jsou 

to především dětské oděvy a obuv, pán-
ské oděvy, hračky a dětské knihy. Chcete-li 
touto formou pomoci a věnovat věci, které 
již nevyužíváte, přineste je v provozní době 
přímo do bazárku nebo kontaktujte vedou-
cího provozovny pana Radka Zatočila na tel. 
604 290 314. Aby bylo možné darované věci 
zařadit do prodeje, musí být nepoškozené 
a čisté. Děkujeme!

Plánovaný povodňový park na pozemcích mezi hlavní silnicí a Svratkou, situační výkres / ATELIER FONTES, s.r.o.



Ve škole nám vyrostl dub ze žaludu. Přesadili jsme ho do lesa. 

Před dvěma lety jsme se přihlásili do projek-
tu Lipky Náš les. Vybrali jsme si les na Výho-
nu, kousek od studánky. Pozorovali jsme, jak 
se mění během ročních období. 
Během roku se změnily rostliny, stromy, keře 
a také se měnilo chování zvířat. V průběhu 
těchto let jsme našli past na zvířata, slepýše, 
bažantnici, spoustu brouků, např. roháče, 
tesaříky, majky a chrobáky. Viděli jsme hou-
by, např. choroše a ohnivce. V této části lesa 
se nachází duby, buky, javory, lípy, borovice, 
smrky, akáty a kaštany.

Žáci 5. B 
Základní škola Židlochovice

Rozhodli jsme se tady zasadit i dub, který 
nejdříve vyrostl u nás ve škole ze žaludu, 
nalezeného v lese na zemi. Později, když 
dostatečně vyrostl, jsme ho vzali do lesa a 
tam ho zasadili.
V průběhu tohoto roku k nám přijel náš 
garant z Lipky. Provedl nás po širším okolí 
tohoto lesa a dozvěděli jsme se něco nového, 
jako třeba jak se dělí patra lesa, a zjistili jsme, 
jak je les zhruba starý.
Po dvou letech jsme se měli rozhodnout, 
co v našem lese změnit. Chodí sem mnoho 
lidí za odpočinkem, proto jsme se shodli na 
naučné ceduli. Museli jsme vymyslet text a 
vzhled, jak to celé bude vypadat. Paní učitel-
ka zařídila u firmy ceduli, kterou nám poz-

ději dovezli, a my jsme mezitím vybrali mís-
to, kam ji umístíme. Dřevěnou konstrukci 
jsme si změřili, abychom mohli vykopat díry 
v místě, kam informační tabuli dáme. 
Město Židlochovice nám zakoupilo a dovez-
lo betonovou směs a nářadí na zabetonování 
děr, kam jsme umístili kovové patky. Beton 
jsme si umíchali a nalili do děr. Zatímco nám 
beton tuhl, odřezávali jsme nohy konstrukce, 
aby lépe seděla do patek a nebyla příliš vyso-
ko. Potom jsme namontovali ceduli s infor-
macemi na dřevěnou konstrukci. Nakonec 
jsme ji umístili na její místo a slavnostně 
jsme se u ní vyfotili.
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Senioři mohou nově využívat služby Senior TAXI.
K tomu je nutné pořídit si průkazku a mít nad šedesát pět let

Od pondělí 4. července je spuštěn pro-
voz nové služby Senior TAXI. Tato služba 
je určena pro občany ze správního obvodu 
ORP Židlochovice, kteří dovršili 65 let. Do 
této oblasti spadají obce Blučina, Bratčice, 
Holasice, Hrušovany, Ledce, Medlov, Měnín, 
Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovi-
ce, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, 
Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, 
Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany a 
samozřejmě Židlochovice. K využívání 
služby je nutné pořídit si průkazku Senior 
TAXI. Tu vám vydají pracovníci Komunit-
ního centra Židlochovice na adrese Legio-
nářská 950, Židlochovice. 

Průkazky jsou vydávány v pracovní dny 
od 8:00 do 13:00. Při vydání průkazky je 
nutné prokázat se občanským průkazem 

Tomáš Klášterecký
Komunitní centrum

či jiným dokladem totožnosti. Senior TAXI 
můžete využít za libovolným účelem – ať 
již jde o cestu za rodinou, přáteli, na úřady, 
k lékaři, nebo na nákup, avšak pouze v rámci 
Správního obvodu ORP Židlochovice (viz 
seznam obcí výše). Za jednu jízdu zaplatí-
te 20 Kč, platit budete přímo ve voze řidiči 
Senior TAXI. Vystoupení z auta (k lékaři, na 
nákup, návštěvu) je považováno za přerušení 
jízdy. Při cestě zpět tedy opět zaplatíte 20 Kč. 
Cestu je nutné domluvit si den předem na 
telefonním čísle Senior TAXI 737 303 005. 
Pro domluvu volejte v pracovní dny v čase 
provozu služby, tj. od 7:00 do 16:00. Pokud 
svoji cestu nedomluvíte den předem, budete 
přepraveni pouze, pokud to dovolí aktuální 
kapacita. Službu můžete využít i při cestě za 
hranice správního obvodu ORP Židlocho-
vice, avšak za hranicemi ORP Židlochovice 
zaplatíte již standardní taxu TAXI služby.

Děti z 5. B při zaměřování a betonování / foto: ZŠ Skupinové foto po dobře odvedené práci / foto: ZŠ



Anketa: Co těší učitele základní školy

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel ZŠ Židlochovice

Odpověď by byla velmi stručná. K bodu 
1), že nám nezavřeli školu, a k bodu 2), že 
nám školu nezavřou.

1. Nicméně v uplynulém roce mě osobně 
potěšilo, že se konečně podařilo rozjet zámě-
ry spojené se změnou metod výuky. Zahájili 
jsme vzdělávání na 1. stupni podle progra-
mu Začít spolu (více na zacitspolu.eu) a více 
se začaly využívat disponibilní hodiny ve 
4. a 5. ročníku pro integrovanou výuku. Vel-
mi dobře se podařilo nastartovat badatelství 
v 6. ročníku a úspěšně se rozjela výuka robo-
tiky a 3D tisku. Do hodin angličtiny dochá-
zí rodilý mluvčí. Začali jsme systematicky 
pracovat s nadanými dětmi a do budoucna 
budeme jejich potenciál dále rozvíjet. Nejví-
ce práce v tomto vykonalo naše poradenské 
pracoviště.

2. Těším se, že v novém roce dojde k upev-
nění výše popsaných novinek, a ty se stanou 
nedílnou součástí vzdělávání v naší škole. 
Rádi bychom vše prezentovali rodičům a 
širší veřejnosti 28. září, kdy budeme pořádat 
Školní festival. Tímto zvu všechny zájemce 
o nové trendy ve vzdělávání, aby se za námi 
přišli podívat.

Mgr. Petra Janková
badatelství

1. Nejvíce mě těšilo, že téměř celý školní 
rok probíhala prezenční výuka. Oproti loň-
skému školnímu roku to byla velmi příjem-
ná změna. Díky tomu jsem mohla prožít 
úplný školní rok se svými osmáky. Také jsme 
poprvé mohli společně vyrazit na dvoudenní 
školní výlet. Upevnily se vztahy mezi mnou 
a mojí třídou. Jsem za to velmi ráda, jelikož 
mi příští rok budou odcházet a já je ještě po 
celý školní rok neměla možnost vídat.

2. Pravidelně se těším na každý školní rok, 
protože vždy objevím něco nového.

Ing. Eliška Halbichová
badatelství

1. Rozhodně mě potěšil a zároveň pře-
kvapil neskutečný posun a pokrok letoš-
ních šesťáků. Po uplynulém roce distanční 
výuky a pozvolném podzimním startu se 
se svými projekty vyšvihli a nasadili laťku 
pořádně vysoko. Naprosto suverénně zvládli 
realizovat a prezentovat své badatelské pro-
jekty. Úspěšně podanou projektovou žádost 

Ivana Flajšingerová
redakce Zpravodaje

na zbudování jedlé školní zahrady střídaly 
skvělé akce pro veřejnost, projektové dny pro 
druhé třídy a dokonce vznikla i naše vlastní 
školní firma. Třešničkou na dortu k tomu je 
naše letošní pedagogická parta se vzájem-
nou podporou a nekončícím smyslem pro 
humor.

2. Novou výzvou je pro mě realizace pro-
jektu Jedlá školní zahrada, kde bychom s žá-
ky rádi vytvořili místo nejen pro relaxaci, ale i 
užitek. Očekávání dětí jsou velká, těším se, až 
proměníme jejich projektové sny, které jsou 
zatím na papíře projektové žádosti, v realitu. 
Příští rok už nám třeba i z kuchyňky zavoní 
domácí marmeláda nebo bezový sirup z naší 
sklizně. Rádi bychom pokračovali v troš-
ku jiné výuce, která má význam nejen pro 
samotné žáky, ale i přesah pro druhé, a pře-
devším do praxe. Uvidíme, jaké výzvy nový 
školní rok přinese a kam až posuneme své 
učitelské komfortní zóny a zkusíme překo-
nat sami sebe, protože žáci to letos zvládli na 
výbornou.

Mgr. David Kopeček
Podnikavá sborovna

1. Nejvíce mě potěšilo, že jsme mohli celý 
školní rok učit prezenčně. Tento školní rok 
mně uběhl snad nejrychleji ze všech. Neu-
stále jsem byl součástí různorodých aktivit, 
v kontaktu s aktivními žáky a v kolektivu 
vynikajících kolegyň a kolegů. I když je ten-
to způsob uchopení výuky mnohdy časově 
náročný a hektický, při ohlédnutí zpět se 
však ujišťuji o tom, že tahle cesta má pro mě 
smysl.

2. Novou výzvou je pro mě osobně rozšíře-
ní povědomí o podnikavých aktivitách a pro-
jektech, které žáci ve škole úspěšně realizují. 
Do dalšího školního roku máme z projektu 
Implementace podnikavosti (I-KAP II) při-
slíbeno několik dalších programů pro žáky a 
učitele. Těším se na jejich přípravu, koordi-
naci a realizaci. Poprvé jsme si také vyzkou-
šeli v plném prezenčním provozu předmět 
badatelství a velkou výzvou do příštího roku 
je zapracovat podněty ze zpětné vazby od 
žáků a dále zvyšovat kvalitu výuky skrze 
zkušenost a dovednosti.

Mgr. Lubor Maněk
robotika

1. Pojďme učit jinak! Aneb motto, které 
nejen pro mě charakterizuje uplynulý letošní 
školní rok. Po uplynulé pandemii jsme opět 
žáky zapojili do velkého množství projekto-
vé výuky a soutěží. O tom svědčí například 
2. místo za funkční meteostanice v rámci 
mezinárodní soutěže Digi Me. IT techno-
logie, které dříve byly primárně určeny pro 
žáky volitelné informatiky, jsme letos úspěš-
ně zapojily do běžné výuky. Výsledkem bylo 
nespočet 3D výtisků, naprogramovaných 
mikročipů, postavených robotů nebo triček 
s vlastním potiskem. Závěrem bych chtěl 
pochválit a ocenit snahu všech mých kole-
gyň z 1. stupně, které se zapojily do výuky 
nové informatiky. I přes prvotní strach si 
s tím skvěle poradily. Jste skvělé, vytrvejte!

V posledních několika číslech Židlochovického zpravodaje jsme vám představovali očima vyučujících nové předměty, zajíma-
vé inovativní přístupy ve výuce, vzdělávání žáků, ale i učitelů. Záměrem tohoto miniseriálu bylo představit naši základní školu 
více zevnitř, z jiného úhlu, ale také přiblížit vám samotné pedagogy. 
Na závěr jsme jim položili dvě jednoduché otázky: 1. Co vás nejvíce potěšilo v uplynulém školním roce? 2. Na co se těšíte 
v novém školním roce? Jejich odpovědi opět vypovídají o jejich přístupu a zapálení pro pedagogickou činnost.
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Závěr školního roku, loučení se žáky 9. tříd / foto: M. Moudrá

pokračování na další straně >>



Základní umělecká škola na konci školního roku

To by tentokrát nešlo. Předpovědi se 
naplnily, a tak pršelo, jen se lilo. Naši akci 
jsme přesunuli do sokolovny. Takže bylo 
„Malování v sokolovně“.

Malíři malovali na téma „Rybník“. 
V doprovodném programu se představi-
li žáci hudebního a tanečního oddělení. 
V rámci odpoledne se do programu zapojila 
Diakonie českobratrské církve evangelic-
ké. Jejich zástupkyně představily chráněné 
bydlení Nosislav. Děkujeme všem za trpěli-
vost a pochopení. Tolik malířů se nám ještě 
nepřihlásilo. Bylo jich 136. Z odevzdaných 
prací naše komise pedagogů vybrala ty nej-
zdařilejší práce a ocenila diplomem a malým 
dárečkem. Odměny věnoval Art zuš, z. s.

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka

Malování v zahradě

V páteční podvečer 17. června proběhl 
na židlochovickém zámku pěvecký kon-
cert, na němž účinkoval věhlasný tenorista 
Pavel Černoch v doprovodu Zuzany Jeřáb-
kové, Tomáše Jeřábka (učitelé místní ZUŠ) 
a Richarda Kolaře (student konzervatoře 
Pardubice). 

Koncert byl určen přednostně pro žáky 
ZUŠ a jejich rodiče, mohla ovšem přijít i širo-
ká veřejnost. Koncert byl také malou oslavou 
20. výročí působení pěveckého pedagoga 
Paola De Napoli v České republice, u něhož 
všichni účinkující studují. Klavírní spoluprá-
ci zajistila Marta Vašková (docentka JAMU 
v Brně). Koncert proběhl v krásném prosto-
ru hlavního sálu židlochovického zámku a 
těšil se hojné účasti publika, které koncert 
zakončilo hlasitými ovacemi.

Zuzana Jeřábková
pedagožka

Věhlasný tenorista Pavel Černoch koncertoval v židlochovickém zámku
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2. Očekávání nemají být přehnaná, ale 
vždy musí být pozitivní. Budu rád, když 
udržíme nastavenou laťku a budeme se stále 
ubírat v moderním pojetí výuky vpřed.
>> pokračování z předchozí strany

Přál bych si, aby žáci brali nové výzvy jako 
příležitost rozvíjet svoji osobnost, nikoliv 
jako čas navíc strávený ve škole za trest.

fr. František Jan Teister OSB
dějepis

1. V pomalu, ale jistě končícím školním 
roce se toho událo poměrně mnoho. Co 
mne jakožto učitele a vychovatele dětí ško-
lou stále povinných potěšilo jak po profes-
ní, tak lidské stránce, ale nejvíce naplnilo 
radostí (ve shodě s biblickým: „Žák není 
nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho 
učitel.“) a pocitem „dobře vykonané práce“, 

bylo upřímné konstatování hned několika 
mých žáků napříč ročníky, které vyučuji, že 
by se v budoucnu rádi stali učiteli historie 
tzv. „mého typu“.

2. Když se zamyslím nad odpovědí na 
otázku druhou, asi se nejvíce těším na mno-
hé nové, nečekané a neplánované, co spolu 
se svými žáky budu moci nebo budu muset 
prožít nejenom ve výuce, ale i mimo ni.

Děti se zájmem o kresbu zaplnily sokolovnu skoro po strop / foto: K. Burdová

Pavel Černoch (vlevo) je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých tenoristů své generace
foto: ZUŠ
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Výhonek: Přechod Pálavy, skládání dřeva i pozorování hovnivála

Moranu jsme vynesli, nové léto přinesli. 
Duben nám na kopec přivolal sluníčko a jeho 
teplé jarní paprsky. S příchodem jara začaly 
malým i velkým Výhonkům dny utíkat nějak 
rychleji. Hned zkraje měsíce děti vyfasovaly 
od průvodců pracovní rukavice a společně 
se vydali napříč Výhonem sbírat odpadky. 
V následujících dnech školku navštívilo diva-
dlo, a to byla panečku podívaná. Smolíček 
Pacholíček měl opravdu na mále. Naštěstí byl 
poblíž jelen a všechno zachránil.

Průvodkyním (samozřejmě pod odborným 
dozorem dětí) se podařilo odchytit a ubytovat 
čmeláka do čmelína u jurty a následující dny 
všichni (včetně rodičů) se zájmem sledovali, 
jak se mu tam líbí. 

Markéta Mocková
Přírodní školka Výhonek

Měsíc duben byl ve znamení udržování čis-
toty, zároveň ale i pozorování přírody v jarním 
rozpuku. Děti s nadšením sbíraly pampelišky, 
hluchavky, fialky a kopřivy, ze kterých si uva-
řily výborný čarovný lektvar. Mňam. Nechy-
bělo ani velikonoční barvení vajíček. Jak jinak 
než přírodně. Děti měly nachystanou cibuli, 
kurkumu, trávu a barevný krepák a výsledek 
byl ohromující. 

Koncem dubna se malí Výhonci začali peč-
livě připravovat na velkou událost – přechod 
Pálavy. Co si budeme povídat, naši Výhonci 
mají za celý školní rok natrénováno, i tak ale 
delší procházky přišly vhod. Tréning začal 
pozvolna procházkou přes vinohrady, pokra-
čovalo to výpravou do Knížáku na pozorování 
žab a zakončen byl velikonoční stezkou v Raj-
hradě. Hned následující úterý Výhonky čeka-
la ta velká výprava. Přechod Pálavy – 14 kilo-
metrů v nohách – zvládli jako nic. Klobouk 
dolů.

Hlavním tématem měsíce května byly 
květiny. Výhonci to opět rozjeli ve velkém a 
nově vzniklý záhon za jurtou se začal zapl-
ňovat vším možným. Děti si zasely sluneč-
nice, hrách, dýně a spoustu další zeleniny a 
bylinek. Každé ráno pak s velkým napětím 
chodily pozorovat, zda už se některá z rostlin 
neklube ze země, a o záhonky se poctivě sta-
rají. Na přechodu Pálavy se děti zase nemohly 
vynadívat na divoce rostoucí sasanky, zvonky, 

petrklíče, mateřídoušku... Největší pozorovací 
zážitek však byl hovnivál, valící si před sebou 
svou ohromnou kuličku.

Na květinách nás baví, že rostou a kvetou 
stále další a nové. Proto by byl hřích nevyužít 
pozvání do Botanické zahrady a Otevřené 
zahrady v Brně. Děti si postupně v jurtě tvoří 
herbář a jejich přírodovědné znalosti už místy 
přesahují první stupeň základní školy.

Od druhé poloviny května už ve Výhonku 
začaly probíhat oblíbené letní aktivity. Zmrz-
lina, koupání a jiné letní radovánky. Výlet na 
ivančický splav byl jen začátek. Ale aby se 
nezahálelo, stihly děti ještě složit dva kubí-
ky dřeva do dřevníku (zásoby na zimu jsou 
potřeba).

Kromě výletů a koupání malí i velcí Výhon-
ci zažili ještě přechodový předškolácký rituál 
– tedy (druhé) předškolácké přespávání v jur-
tě, jemuž předcházelo odvážné vystoupání 
smrákajícím se podvečerem až nahoru na 
rozhlednu. Odpoutat se od průvodců i od 
rodičů a odejít pouze se svojí vlastní odvahou. 
Uzavřít tak další velkou kapitolu svého života 
a postavit se čelem té další.

Úplný závěr školního roku byl věnován 
Svatojánské slavnosti. Je to velká událost pro 
všechny. Pletení věnečku z květin, tanec a 
zpěv, oheň a velké děkování za uplynulý rok. 
Juch!

Do soutěží se zapojili i dospělí / foto: E. Válková

Povídání s myslivci: Střelba ze vzduchovky a tradiční zvěřinový guláš

V sobotu 4. června uspořádalo Sdružení 
Židlochovice a Myslivecký spolek, pro 
děti k jejich svátku, tradiční akci Povídá-
ní s myslivci. Počasí nám opět přálo, a tak 
se za krásného slunečného počasí sešla na 
srazu asi padesátka dětí a jejich rodičů.

Po krátkém úvodu jsme se vydali na nená-
ročný pochod po Sanici do Hájku, s pře-
stávkou na osvěžení u studánky. Cílem byla 
myslivecká chata, kde připravili členové 
Mysliveckého spolku soutěže a občerstvení. 
Trasu zdárně zvládli i ti nejmenší a po krát-
kém odpočinku již nic nebránilo tomu vydat 
se naučnou stezkou a poprat se s připrave-
nými otázkami a vyzkoušet svou zdatnost ve 
střelbě ze vzduchovky. Do soutěže se zapo-
jili nejen děti, ale i někteří dospělí. Ostatní, 
kteří nesoutěžili, využili volný čas k odpo-
činku a relaxaci v přírodě. Potřebné kalorie 
bylo možno doplnit výborným zvěřinovým 
gulášem a vlastnoručně opečeným špekáč-
kem. Zájemci si také mohli prohlédnout a 
osahat výstroj myslivce (zbraň, dalekohled, 

Eva Válková
Sdružení Židlochovice 

klobouk…) a vyzkoušet své umění ve střelbě 
na pohyblivý terč.

Soutěžící děti byly rozděleny do kategorií 
podle věku. Speciální kategorii tvořili dospě-
lí. Po vyhodnocení soutěží a střelby následo-
valo vyhlášení vítězů. Ceny všem soutěžícím 

a vítězům předaly členky Sdružení.
Vítězi byli nakonec všichni, kdo se nevzda-

li a poprali se s leností, počasím i nástrahami 
přírody.

Děkujeme všem organizátorům za per-
fektně zvládnutou akci.

„Louka, louka zelená,
devatero kvítí má.

Modré, bílé, červené
do věnečků pleteme.

Uvijeme věneček
ze všech našich kytiček.“



Sokolgymu třikrát zdar!

Průvod vyšel od Besedního domu, dále 
přes ulice Opletalovu a Joštovu na Kouni-
covu a Sokolskou. V čele pochodovali pra-
porečníci s historickými prapory, za nimi 
krojovaní dospělí i děti a poté cvičenci hro-

Jana Rylichová
T. J. Sokol Židlochovice

Ve dnech 10.–12.června proběhl Sokolgym – Sokolské Brno 2022, na který jsme vás zvali v minulém čísle Zpravodaje. Vyvr-
cholením celého víkendu byl nedělní sokolský průvod a přehlídka hromadných skladeb na hřišti Sokola Brno I.

Položení kamene zmizelých Františku Bolelouckému

V úterý 21. června letošního roku uply-
nulo přesně 80 let od popravy Františka 
Bolelouckého, ředitele hospodářské školy 
v Židlochovicích. Tělocvičná jednota Sokol 
Židlochovice, jíž byl členem, při této pří-
ležitosti položila kámen zmizelých, tzv. 
Stolpersteine před budovu Gymnázia Žid-
lochovice, kde se nacházel jeho byt. 

Cílem tohoto celoevropského projektu je 
připomínat všechny oběti nacistické perse-
kuce, tedy židovské a romské obyvatele, kteří 
zahynuli během holocaustu, ale i členy odbo-
je a další. Kameny zmizelých jsou umístěny 
ve veřejném prostranství a jejich podoba na 
sebe upoutává pozornost kolemjdoucích. 
S jejich umístěním tak ožívají někdy zapo-
menuté příběhy ulic a domů. 

Položení kamenu zmizelých se zúčastnili 
i dva synovci Františka Bolelouckého – Zde-
něk a Svatopluk Boleloučtí.

Sokol Židlochovice uspořádal i vzdělávací 
program pro studenty Gymnázia Židlocho-
vice, které dnes sídlí v budově původní hos-

Eva Kadlecová
T. J. Sokol Židlochovice

madných skladeb v úborech. Celkem se prů-
vodu účastnily asi tři tisíce Sokolů, včetně 
těch ze zahraničí, a asi tisícovka malých dětí 
s rodiči čekala na stadionu.

Na hřišti bylo předvedeno 16 skladeb. 
Naši členové reprezentovali jednotu ve třech 
skladbách – Zatanči (mladší ženy), Opti-
mistky (ženy a seniorky) a Bondi (muži). 
Celé odpoledne bylo nabité pozitivní ener-

gií, která sálala z každého koutu zaplněného 
stadionu. 

Již nyní se všichni těšíme na další společ-
ná cvičení na Světové gymnaestrádě 2023 
v Amsterdamu nebo v roce 2024 na XVII. 
Všesokolském sletu v Praze. Nazdar!

Ženy a seniorky ve skladbě Optimistky / foto: D. Kratochvílová Mladší ženy vystoupily se skladbou Zatanči / foto: B. Ustohalová

Čestná stráž sokolstva před budovou gymnázia při položení kamene zmizelých / foto: G. Kotrcová
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podářské školy. Studenti primy a kvinty obe-
šli v Židlochovicích místa spojená s životem 
Františka Bolelouckého, kde pracovali s růz-

nými dokumenty a zjišťovali tak podrobnosti 
o jeho činnosti i fungování Obrany národa 
na Židlochovicku.



179. výlet klubu turistů: Údolím potoka Lubě do Žernovníku

Za cíl našeho posledního předprázdnino-
vého výletu jsme si jako každý rok vybrali 
Žernovník s jeho rozhlednou a tradičními 
rybími specialitami v tamním hostinci. Ten-
tokrát jsme vyrazili z Malhostovic, z obce 
poblíž Tišnova, na okraji Boskovické bráz-
dy. Za vesnicí jsme se napojili na naučnou 
Stezku medu pokračující údolím proti prou-
du potoka Lubě, kde je umístěno šest tabu-
lí se včelařskou tematikou. Je zde popsáno 
složení včelstva, vliv včel na biodiverzitu 
krajiny, opylování rostlin, vznik květové-
ho a medovicového medu, účinky včelích 
produktů na lidský organismus, postupný 
vývoj včelařských technologií od vyřezáva-
ných klátů až po moderní nástavkové úly, 
vytáčení medu pomocí zvratných medo-
metů i inseminace včelích matek. Poslední, 
sedmá tabule nacházející se na cyklostezce 
poskytuje možnost prohlédnout si proskle-
ný pozorovací úl. Je umístěna na konci obce 
Skalička u Tišnova. V polovině stezky jsou 
boží muka se sochou sv. Ambrože, patrona 
včelařů. Dále jsme pokračovali údolím Lubě 
kolem skalního útvaru Krkatá bába. kamen-

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Uzená makrela v místním hostinci je vyhlášená široko daleko / foto: P. Válek

ná hříčka přírody vzbudila respekt dokonce 
u projektantů Hitlerovy dálnice, kteří kvůli 
ní vymysleli neobvyklou mostní rozdvojku. 
Podle jedné z lidových pověstí jde o krásnou, 
ale zrádnou nevěstu, kterou kdosi zaklel 
během svatby. Druhá verze hovoří o zakle-
té staré čarodějnici se stádem ovcí (skalních 
pyramid), kterou proměnila v kámen jiná 
konkurenční čarodějnice při sporu o využí-

vání okolních luk k pastvě dobytka a sběru 
bylin. Pak jsme již vystoupali z kaňonu Lubě 
a mezi poli se vydali k rozhledně v Žernov-
níku, nabízející kouzelné výhledy do krajiny, 
například na Velký a Malý Chlum, Babí lom 
či Kojál. Výlet jsme zakončili zaslouženou 
odměnou v podobě uzené makrely v míst-
ním hostinci.

Za ptactvem v Židlochovicích: Krahujec obecný – Accipiter nisus

Je to malý druh dravce z čeledi jestřábo-
vitých. Má krátká široká křídla a dlouhý 
ocas, díky kterému může dobře manévro-
vat v hustém porostu. Samice jsou výrazně 
větší než samci, mohou dosahovat dvojná-
sobné hmotnosti. Rozpětí křídel samce je  
až 65 cm, samice až 75 cm. Samec má šedý 
hřbet a křídla, rezavé tváře a hruď a bíle  pru-
hované břicho. Samice jsou zespodu hně-
došedě pruhované, rezavé zbarvení postrá-
dají. Samice krahujce může být zaměněna 
za samce jestřába lesního. V ČR hnízdí na 
celém území do 1000 m n. m. Krahujec  je 
částečně tažný druh, ptáci v ČR jsou přelé-
taví až tažní, při tahu směřují k jihozápadu.                                                                                         

POTRAVA
Potrava je z větší části tvořena drobným 

ptactvem, nejčastěji lovenými druhy jsou  
vrabci, drozdi, pěnkavy, sýkory, skřivani, str-
nadi nebo špačci. Pokud je na podzim mno-
ho hrabošů, loví i je. Lovecký revír má až 
5 km. Na kořist číhá skrytě ve větvích, aby ho 
kořist zahlédla co nejpozději, a chytá ji v letu. 
Krahujci rádi číhají na ptáky u krmítek.

Pavel Trávníček
Židlochovice

HNÍZDĚNÍ
Hnízdní revír je obsazován v březnu či dub-

nu, a to samcem, samice se objevuje později. 
Hnízdo stavějí vždy nové, hnízdiště, pokud 
má příznivé podmínky, využívá opakovaně. 
Hnízdo staví pravidelně v jehličnatém lese na 
větvích při kmeni ve výšce asi 10 m. Krahujec 
nikdy nepřináší na okraje hnízda zelené vět-
ve.  Hnízdo staví z větviček, výstelka je z jem-
nějších větviček, mechu, kůry a peří. Hnízdí 
jednou ročně od dubna do července. Sou-
částí toku jsou svatební lety, při kterých oba 
ptáci vystoupají vzhůru a poté prudce klesají. 
Snáší 3 až 6 bílých, hnědavě skvrnitých vajec, 
na kterých sedí jen samice 31–35 dní. Mláďa-
ta se líhnou postupně, krmí je pouze samice 
potravou, kterou přináší samec. Rodiče se 
o mláďata starají 3–4 týdny, vzletnosti dosa-

Krahujec obecný / foto: P. TrávníčekPoslechni si zpěv krahujce

hují ve stáří pěti týdnů, za další 3–4 týdny se 
rodina rozpadá. Pohlavní dospělosti dosahu-
jí již ve stáří 10 měsíců. 
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Žákyně Základní umělecké školy Židlochovice si na pódiu Janáčkova divadla 
zahrála s Filharmonií Brno

Asi před pěti nebo šesti lety pořádala ZUŠ 
Židlochovice zájezd na koncert Mozartových 
dětí. Malí muzikanti ze základních umělec-
kých škol z celého Jihomoravského kraje 
hráli společně s Filharmonií Brno na pódiu 
Janáčkova divadla. Už v té době jsem jim to 
hrozně moc záviděla. Letos mi paní učitelka 
Hana Nováková nabídla, že bych tam mohla 
hrát také. Neváhala jsem ani chvilku. 

Zkoušky probíhaly v Brně v Besedním 
domě. Nacvičovala se skladba od Kryšto-
fa Mařatky Neviditelný les pod taktovkou 
Michala Jančíka. Bylo vidět, že většina hudeb-
níků se setkala s dirigentem poprvé v životě, 
ale hned při druhé zkoušce už všichni hráli 
jako profesionálové.

Dále se zkoušela skladba Holoubek od 
Antonína Dvořáka. Skladbou nás provázel 
japonský dirigent Chuhei Iwasaki. Zde se 
sešli vybraní mladí hráči ze ZUŠ, kterým hra 
v orchestru nebyla cizí.

Naše dvouměsíční zkoušení vyvrcholilo 
v neděli 12. června. Tímto dnem se mi splnil 
sen. Hrála jsem v Janáčkově divadle, s Brněn-
skou filharmonií a zároveň jsem byla zvolena 
jejím koncertním mistrem. To pro mě zna-
menalo opravdu hodně. Na generálce nám 
bylo řečeno, že se bude dělat americký nástup 
– všichni si sednou na svá místa, pronese se 
proslov, pak přijde koncertní mistr (já), kte-

Zuzana Jeřábková
Základní umělecká škola

rý nástroje naladí, a nakonec přijde dirigent. 
Teprve pak se může začít hrát.

Bylo sedm hodin večer, orchestr i divá-
ci již byli usazení a započal proslov. Čekala 
jsem v zákulisí, až dostanu pokyn od paní, 
že záznam České televize je spuštěn, vše je 
naprosto dokonalé a že můžu jít na pódium. 
Toto byl jeden z nejhezčích momentů v mém 
životě. Jako první se měl hrát Neviditelný les, 
ale i když všichni říkali panu Iwasakimu, že 
má ještě čas, že ještě nemusí v zákulisí stát, 
přišel si poslechnout i menší děti. Bylo to 
hrozně fajn, protože se mi mezitím podařilo 
s tímto světoznámým dirigentem „prohodit 
i pár slov“. Mezitím proslov skončil. Dostala 
jsem pokyn, že můžu jít na jeviště.

Začal další z nejnádhernějších okamži-
ků v mém životě. Už je to tady! Konečně 
si zahraji v Janáčkově divadle! Přišla jsem, 
uklonila se a po potlesku celého sálu naladila 
orchestr. Poté přišel dirigent Michal Jančík, 
podali jsme si ruce a začalo se hrát. Sklad-
bu Neviditelný les provází i herec. Brněnští 

diváci měli štěstí, že to byl právě samotný pan 
skladatel Kryštof Mařatka, který nás připra-
voval i na zkouškách. Vše bylo jako z pohád-
ky. Připadala jsem si jako divák na VIP mís-
tě. Hned přede mnou stál dirigent, vedle mě 
seděl koncertní mistr Brněnské filharmonie 
Pavel Wallinger. V orchestru se mnou hrála 
i moje bývalá paní učitelka Barbara Tolaro-
vá. Vzadu mezi žesti hrál na trubku také můj 
bratr Pavel. Prostě splněný sen.

Po Neviditelném lese přišla na řadu moje 
srdcová záležitost – Holoubek. Antonín 
Dvořák ho zkomponoval podle balady od 
Karla Jaromíra Erbena. Ve skladbě lze pro-
to zaslechnout falešný pláč vdovy, svatební 
náměty i žalostné vrkání holoubka. Myslím 
si, že se nám to povedlo. Hraní pod Chuhei-
em Iwasakim bylo famózní. 

Přišel obrovský aplaus. Svůj sen jsem 
dosnívala v sedačce v první řadě, kde jsme 
se dívali na baletní komedii Kdo je na světě 
nejmocnější? od Bohuslava Martinů, zinsce-
novanou Taneční konzervatoří Brno.

Byla jsem ohromně hrdá. Jak na sebe, tak 
i na celý orchestr. A na všechny děti z naší 
ZUŠky, na svého bratra Pavla (jediného 
mužského zástupce) ze třídy pana učitele 
Davida Křížka, na mladé šikovné houslistky 
Páťu Kejdovou, Adélku Drlíkovou, Janičku 
Máckovou a klarinetistky ze třídy paní ředi-
telky Dagmar Bradové Terezu Slavíkovou 
a Natálii Fialovou. Po společném focení ve 
foyer Janáčkova divadla jsme se všichni spo-
kojeně vydali domů.

Mozartovy děti: Slavnostní koncert v Janáčkově divadle / foto: Vojtěch Kába

„Už je to tady!

Konečně si zahraji
v Janáčkově divadle!“



Boleslav Mucha by oslavil 100 let:
O životě uznávaného varhaníka, sbormistra a pedagoga

Boleslav Mucha se narodil roku 1922 
v nedalekých Pohořelicích. Oficiálním datem 
narození je 31. srpen, ale podle některých 
pamětníků přišel na svět až v prvních zářijo-
vých dnech. Jeho rodiče se snažili údajným 
posunutím data narození dosáhnout toho, 
aby neměl malý Boleslav odklad při zápisu 
do první třídy. Jak to bylo doopravdy, dnes 
patrně již nezjistíme, jisté je ale to, že byl 
Mucha roku 1933 přijat na reálné gymná-
zium v Hustopečích. Na tomto ústavu také 
odmaturoval, byť to bylo v Ivančicích, kam 
bylo gymnázium v důsledku válečných udá-
lostí přemístěno (v letech 1938–1940 měla 
škola působiště v Židlochovicích). 

Hudba byla Muchovou vášní již v letech 
dospívání, a tak předurčila jeho profesní 
kariéru – roku 1941 byl přijat na brněnskou 
konzervatoř (varhanní oddělení), kde nav-
štěvoval přednášky prof. Josefa Blatného. 
Studium ovšem přerušil fakt, že byl jako roč-
ník narození 1922 tzv. totálně nasazen nej-
dříve ve Vídni, poté v První brněnské stro-
jírně. Rok po konci druhé světové války se 
žení a narodí se mu dcera Alena. Konzerva-
toř ukončuje roku 1947 a přichází do města 
Židlochovice jako nadějný začínající hudeb-
ník. Začíná soukromou výukou hudby ve 
svém bytě. Následně přebírá hru na varhany 
v místním kostele a dále vedení chrámového 
kůru. Stojí za založením Městského hudeb-
ního ústavu (dnešní ZUŠ Židlochovice), 
kvůli kterému bylo zapotřebí získat řadu 
povolení, od Místního národního výboru až 
po Ministerstvo školství a osvěty. V čele této 
instituce stál do roku 1957, přičemž nechal 
založit dětský sbor, s nímž prezentoval na 
veřejnosti své vlastní skladby a doprovázel 
vánoční mše v kostele.

Ačkoliv se plně věnoval pracovním povin-
nostem, úspěšně absolvoval začátkem 50. let 
státní zkoušky ze hry na klavír, ze sborové-
ho a sólového zpěvu, dále uvažoval o studiu 
varhanní hudby na brněnské JAMU, z čehož 
nakonec sešlo. 

50. léta v Československu byla ovšem ve 
znamení stranických čistek, kádrování a pro-
věřování vrcholných i řadových zaměstnan-
ců, což se nevyhnulo ani Boleslavu Mucho-
vi. Pro své postoje je nucen opustit působení 
v chrámovém chóru i na Městském hudeb-
ním ústavu a opouští Židlochovice na dlou-
hých 25 let. 

Nové působiště nalezne severněji ve městě 
Svitavy, kde se organizátorsky zapojuje do 
mnohých kulturních akcí města. Násled-

Mgr. Vít Funk
Vlastivědný spolek

Dne 31. srpna by oslavil 100. narozeniny zakladatel Základní umělecké školy v Židlochovicích pan Boleslav Mucha. Jeho mno-
hostranná činnost obohatila kulturní a hudební život Židlochovic i Svitav a inspirovala mladší generace hudebníků.

Boleslav Mucha, už v důchodovém věku, pozvedl úroveň chrámové hudby ve městě / foto: rodinný archiv
(u fotky se dvema muzi je p. MUCHA v pozadi)

ně je jmenován ředitelem tamější hudební 
školy, později Lidové školy umění (dále jen 
LŠU). Právě v této době je Boleslav Mucha 
na vrcholu své slávy, neboť kromě výuky na 
hudební nástroje diriguje školní a místní 
orchestry (komorní, smyčcový a estrádní). 
S nimi vystupuje po celém tehdejším Česko-
slovensku. Roku 1972 je ale Mucha odvolán 
z funkce ředitele LŠU, takže odchází na men-
ší pobočku školy do Březové nad Svitavou. 
I nadále ale dojíždí do svitavské školy peda-
gogicky vypomáhat. 

Do penze odchází Mucha roku 1982 
a současně se vrací do židlochovického regi-
onu, konkrétně do sousedních Hrušovan. 
Penzijní věk pro něj ale v tvůrčí činnosti 
nepředstavuje žádnou překážku. Vedle další-
ho pedagogického působení na ZUŠ Husto-
peče intenzivně spolupracuje s židlochovic-
kým chrámovým sborem, nacvičuje mše 
k významným církevním svátkům, kompo-
nuje a upravuje písně. Intenzivně spolupra-
cuje s dětským pěveckým sborem Skřivánek 
(sbormistryně Zdeňka Vrbová) a dětským 
pěveckým sborem Písnička (Jitka Vyhlídalo-
vá). Pamětníci se shodovali na tom, že pan 
Mucha i v důchodovém věku velmi pozvedl 
úroveň chrámové hudby i koncertů pořáda-
ných ve městě obecně. Boleslav Mucha umí-
rá dne 18. května roku 1992 a je pochován 
na hrušovanském hřbitově. 

Do Muchovy tvorby můžeme započítat 
četné úpravy lidových i umělých písní a 
koled, dále skladby pro sbory, varhany apod. 
Patrně nejznámějším dílem tohoto pedago-
ga a hudebníka je soubor sedmi klavírních 
skladeb souhrnně pojmenovaných Svitavská 

suita. Její skladby byly oblíbenou součástí 
repertoáru mnohých LŠU. Pro dětský sbor 
Skřivánek upravil mnoho skladeb, např. Co 
to ten slavíček, Když se nám narodí písnička 
a U panského dvora. Různé výrazové pro-
středky v hudbě doprovázel tzv. Orffovými 
nástroji (hůlky, triangl, zobcová flétna, tym-
pán, bubínek aj.).

S naším městem je obzvláště spojeno 
Muchovo poslední dílo – komorní kantá-
ta Kolumbus ducha. Ta byla zkomponová-
na roku 1992 pro smíšený sbor na počest 
400letého výročí narození J. A. Komenské-
ho. Text k této skladbě sepsal židlochovický 
historik, patriot a umělec Eduard Vyhlídal. 
Jistě by bylo krásné si tuto skladbu v našem 
městě po dlouhé době opět poslechnout.

Ačkoliv od úmrtí Boleslava Muchy uply-
nulo letos již 30 let, odkaz jeho tvorby žije 
dál. Při výročí založení ZUŠ Židlochovi-
ce roku 2018 byly hrány jeho skladby při 
zámeckém koncertu. Mezi čestnými hosty 
seděl a poslouchal Muchův vnuk Ondřej 
Mucha. Dalším krásným pokračováním 
Muchova odkazu je vydání rukopisu Svi-
tavské suity paní Jaroslavou Luklovou roku 
2022, která tento rukopis dříve dostala od 
autora darem.

Prameny:
Almanach ZUŠ Židlochovice.

Židlochovice 2011. 
Kronika ZUŠ Židlochovice 1948–1976. 

TONCROVÁ PAVLA: Historie a sou-
časnost hudební kultury v Židlochovicích. 

Diplomová práce. PdF MUNI. Brno 2002.
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Z historie kina v Židlochovicích: Sto let v provozu – 3. část

POD STÁTNÍ SPRÁVOU
Po zestátnění kina zanikl jeho název 

Odboj a podnik dostal strohé označení Čes-
koslovenský státní film – kino Židlochovice. 
Program přitahoval stále dostatečný počet 
diváků, provoz byl tedy ekonomicky aktiv-
ní.

Od 1. dubna 1957 přešlo kino do správy 
Místního národního výboru. Nový správ-
ce provedl úpravu topení, neboť v zimním 
období klesala návštěvnost pro nízkou tep-
lotu v sále.

V září roku 1958 byla ve všech větších ki-
nech uspořádána Filmová přehlídka při pří-
ležitosti 60 let trvání československé. kine-
matografie. Sérii sedmi filmů doprovázela 
vystoupení estrádních umělců před každým 
promítáním. Akce měla u diváků úspěch.

Rok 1959 přinesl do provozu kina další 
novinku. Prosazuje se, aby místní podniky, 
úřady, zájmové organizace apod. přejímaly 
nad filmovými představeními patronáty. 
Smyslem, kromě zajištění propagace filmu, 
bylo i zabezpečení návštěvnosti hromad-
ným zakoupením vstupenek. K posílení 
návštěvnosti je uspořádána Přehlídka festi-
valových filmů z Karlových Varů s hudeb-
ními produkcemi a slosováním vstupenek 
o knihy před každým představením.

V roce 1960 byla činnost kina pro epide-
mii slintavky a s ní spojeného zákazu shro-
mažďování zkrácena o 18 představení, ale 
dvě části Filmové univerzity opět úspěšně 
proběhly. Velmi příznivý ohlas vyvolal sovět-
ský velkofilm Vojna a mír, který ve dvou 
částech představil filmovou adaptaci romá-
nu L. N. Tolstého z Napoleonova tažení do 
Ruska. Obě části se promítaly dohromady, 
což byla v provozu kina novinka.

NEDOBRÉ ČASY
V roce 1961 byl zakoupen nový promítací 

přístroj a vypracovány plány na úpravu sálu 
pro promítání širokoúhlých filmů. Zůstalo 
však jen u projektů, neboť náklady byly pří-
liš vysoké. 

Chřipková epidemie v roce 1962 přerušila 
v únoru zcela činnost kina, jehož návštěv-
nost klesala. Ve městě vzrůstal počet televi-
zorů, mládež preferovala taneční zábavy, ale 
pro vybudování širokoúhlého kina se neu-
dělalo nic.

Ani v roce 1963 neprobíhal provoz kina 
bez potíží. V únoru a březnu byl pro nedo-
statek uhlí přerušen, takže nebyl splněn 
plán návštěvnosti. Stěny sálu byly potaženy 
netkanou textilií, aby se zlepšila akustika, 
ale výsledný efekt nebyl úměrný vynaložené 
námaze.

V roce 1964 mělo kino v plánu 280 před-

převzato z materiálu
Eduarda Vyhlídala

stavení, 50 000 diváků a 90 000 Kč tržby. 
Počet promítání a tržba byly splněny, náv-
štěvnost však nikoliv.

ROK 1968
Roku 1965 se obměňuje personál kina. 

Na místo promítače nastupuje pan Jindřich 
Kašpar, který bude mít na další chod kina 
velmi pozitivní vliv. V provozu převládá 
návštěvnost filmů západní produkce pro 
jejich námětovou neotřelost. U filmů s před-
pokládanou velkou účastí je vstupné zvyšo-
váno o jednu, i 2 dvě koruny. Stále více se 
v provozu projevuje potřeba celkové rekon-
strukce, aby kino splňovalo požadavky jak 
na techniku, tak i na celkovou kulturu zaří-
zení. Ale známé události kolem roku 1968 a 
dalších let odsunuly potřeby kina do pozadí 
veřejného zájmu. Kino dál sloužilo veřejnosti 
v daných podmínkách. V rozjitřené době po 
srpnu 1968 byla některá představení naru-
šována rádoby demonstrativním chováním 
diváků jako pískotem, nevhodnými výkřiky 
a jinými hlučnými projevy, takže vyvstala 
nutnost dozorovat představení příslušníky 
SNB nebo členy MNV.

V roce 1968 odešel na zasloužilý odpo-
činek dlouholetý vedoucí kina pan Josef 
Lohynský, který svět filmu řídil v našem 
městě od roku 1949. Jeho funkci přebrala 
paní Ludmila Kašparová, aby v ní zdárně 
pokračovala.

KINO JDE DO PŘÍRODY
Politická situace se uklidnila a v roce 1970 

obdrželo naše kino od Okresního národ-
ního výboru Brno-venkov čestné uznání 
za vzornou práci v roce 1969 projevující 
se zvýšenou návštěvností kina díky zdařilé 
dramaturgii. Pracovníci kina neusnuli na 
vavřínech a ještě v témže roce uskutečnili 
v historii kina a města nebývalou věc – prv-
ní Filmový festival pracujících v letním kině. 
Letní kino bylo zřízeno jako provizorní na 
fotbalovém hřišti Sokola. Po sedm večerů 
byly promítány barevné širokoúhlé filmy 
na plátno napnuté v přenosné konstrukci 
z pojízdné maringotky, upravené na promí-
tací kabinu. Na lavicích v hledišti se vystří-
dalo 10 324 diváků při sledování dvou fran-
couzských a pěti amerických filmů. Festival 
byl významnou kulturní událostí pro město 
i okolí zásluhou manželů Kašparových, kteří 
tuto novinku i přes počáteční pochybnosti 
v našem městě realizovali i v dalších letech.

V roce 1971 proběhla oprava promítacích 
přístrojů a kinosálu. Provoz v sále byl pře-
rušen, ale po dobrých zkušenostech s pro-
mítáním v přírodě probíhal provoz v letních 
měsících opět pod širým nebem. Tentokrát 
se stanovištěm letního kina stala část upra-
vené plochy v minulých letech zasypaného 
rybníka vedle sokolovny. V provizorních 
podmínkách bylo promítnuto 19 filmů 

s průměrnou návštěvností 580 diváků. 
Hrálo se za každého počasí a zájem diváků 
podnítil úvahy o zřízení letního kina jako 
stálého kulturního zařízení města. Návrh 
byl přijat a zařazen do plánu akce s tím, že 
kino bude postaveno na zasypaném rybní-
ku. Ještě v tomto roce byl pozemek pro kino 
oplocen a bylo započato se stavbou. Činnost 
kina pak probíhala na dvou frontách. Kro-
mě promítání v sále byl provoz kina rozšířen 
v letních měsících na promítání v rozesta-
věném letním kině na rybníku. Tento stav 
trval až do roku 1988, kdy bylo zjištěno, že 
strop kinosálu je v havarijním stavu a sál byl 
pro veřejnost uzavřen. Kino se ocitlo doslo-
va bez střechy nad hlavou a jeho činnost 
probíhala v následujících letech jen v letních 
měsících v dostavujícím se letním kině.

V roce 1984 odešla po 16 letech úspěšné-
ho vedení kina do důchodu paní Ludmila 
Kašparová. Kino za jejího vedení mělo velmi 
dobrou dramaturgii a vysokou návštěvnost. 
O čtyři roky později následoval po 41 letech 
usilovné a úspěšné práce pro kino odchod 
jejího manžela Jindřicha Kašpara, jenž vytr-
valým úsilím posouval stavbu kina k jejímu 
zdárnému dokončení.

ZÁJEM O KINO UPADÁ
Významné politické a hospodářské změ-

ny po roce 1989 se promítly i do činnosti 
kina. V provozu bylo stále jen letní kino, 
které v důsledku značně vyššího vstupného 
zaznamenávalo velký pokles návštěvnosti, 
přes všechnu snahu nájemce udržet kino 
v provozu.

KONEC KINA V ŽIDLOCHOVICÍCH
A tak se v prázdninovém čísle Židlo-

chovického zpravodaje v roce 2017 objevil 
článek oznamující veřejnosti, že z ekono-
mických a technických důvodů byla činnost 
kina v našem městě ukončena. Plných sto 
let byl film stálou součástí kulturního života 
města v dobách dobrých i zlých díky práci 
až nepřehledného množství obětavých pra-
covníků, kteří si i dnes zaslouží náš dík. Pře-
jme si do budoucna, ať letní kino nezůstane 
jen pomníkem jedné kulturní éry města, ale 
žije dále kulturou současnosti.

Texty opravila a doplnila Dana Vedra.
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Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Maurice Strakosch

Maurice Strakosch (Moises Strakosch) se 
narodil 14. ledna 1824 v Bučovicích, v domě 
č. 12. Tyto informace jsou dohledatelné v onli-
ne české židovské matrice. Proč se nesprávně 
přisuzuje jeho narození do Židlochovic, již 
řešil pan profesor Wendsche ve svém článku 
ve Zpravodaji č. 9/2013.

Maurice (Moritz) Strakosch byl nadaným 
zpěvákem, skvělým pianistou a po emigraci 

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

do Spojených států ve věku 23 let i význam-
ným operním manažerem (impressariem).

Rodina Strakoschova byla významná pod-
nikatelská židovská rodina v Bučovicích, kde 
se zabývala především výrobou a prodejem 
látek. 

Maurice, hudebně velmi talentovaný, ve 
věku 12 let odešel do Vídně, kde studoval zpěv 
u Simona Sechtera. Sechter, rodák z Frymbur-
ku, byl hudební teoretik, skladatel a hlavně 
hudební pedagog. Sám studoval u Antonia 
Salieriho, protagonisty W. A. Mozarta, a jeho 
žákem byl m. j. i Anton Bruckner. Doloženo 
také je, že studoval zpěv i u Guaditty Pasty 
v Miláně. Na hudebním festivalu ve Vicenze 
v Itálii roku 1843 se seznámil se Salvatorem 

Pattim, významným tenorem a americkým 
hudebním producentem, který ho zřejmě 
pozval do Spojených států. Jeho další kariéra 
je dobře známa a zdokumentována. V roce 
1886, krátce před smrtí, napsal v jazyce fran-
couzském svoje memoáry Souvenirs d´un 
impressario. Odkazujeme na Zpravodaj viz 
výše.

 

Výhercem je pan Lubomír Zoubek.

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost? Svoji 
odpověď zašli na: memehistory@seznam.cz
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Virus neštovic meruněk: Budoucnost meruněk v Židlochovicích je ohrožena

Hrozivý název neštovice vychází z překla-
du vědeckého jména nemoci známé veřej-
nosti jako šarka meruněk a švestek, tedy viru 
Plum pox. Jednoduchá skladba viru tvoře-
ného pouze řetezcem RNA je základem jeho 
vysoké nakažlivosti, určitě větší než neštovic 
i dnes neblaze proslaveného viru SARS-
CoV-2, tedy covidu.

PŮVOD NEMOCI
Šarka se objevila v roce 1917 v Bulharsku, 

odkud se šířila po Evropě a v 60. letech ji 
zaznamenali na plodech meruněk na Zel-
ném trhu v Brně. Dnes je rozšířena po všech 
kontinentech.

Mgr. Jan Baltus
Český zahrádkářský svaz Židlochovice

Jak se šíří? Přenášejí ji mšice peckovin, a to 
bez omezení druhů. Týká se tedy i broskví a 
třešní. Mšice, která nasaje virus v nakaženém 
stromě, je sice infekční „jen“ 45 minut, ale to 
stačí k rychlému přenosu.

OBRANA 
Neexistuje léčivý prostředek, jen kácet 

nakažené stromy a vše spálit. A vysadit 
rezistentní odrůdy, tedy odrůdy meruněk 
odolné viru šarky. Je jich několik. Poslední 
druh meruňky odolný šarce byl vypěstován 
v Lednici a je nazvaný Sophinka.

Nakažené stromy je tedy třeba v zájmu 
nás všech ihned skácet a spálit. Tedy pokud 
chceme nadále udržet tradici vynikajících 
meruněk, která Židlochovice proslavila. 
Šíření šarky je už bohužel tak masivní, že 
vyžaduje zásadní disciplinovanost občanů, 

i těch, kteří se domnívají, že se jejich stro-
my nákaze ubrání. I když jsou zahradnické 
školky na šarku kontrolovány, nic neochrání 
mladý stromek, pokud nejde o rezistentní 
druh. Mšice jsou unášeny větrem do všech 
světových stran.

KÁCET A PÁLIT
Jiný způsob zastavení nákazy, i vzhledem 

ke změnám klimatu podporujícím nové 
virové choroby všech druhů, není. A nebu-
de. Jen ničit zdroje nákazy a vysazovat rezis-
tentní druhy. Na internetu je dnes dostatek 
informací o odolnosti všech druhů pecko-
vin, abychom si vybrali stromky pro budou-
cí generace. Tedy pokud chceme být odpo-
vědní k druhým.



Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

J. P. Delaney: Dokonalá manželka

Napínavý thriller o psychologické manipulaci s umělou inteligencí v rodině 
s autistickým dítětem.

rubriku zpracovává: Eva Procházková, knihovnice

Nové knihy

pokračování na straně 19 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
DEVERAUX – Jak to mělo 
být, MAYES – Přítelkyně 
z kamenné vily, LEVY – Jak 
být šik v Paříži, JONES 
– Akademie lásky

Společenské romány
KVARNSTRÖM-JONES 
– Pekárna plná živo-
ta, HOŘAVA – Pálenka, 
VINCENT– Světlušky a jiné 
povídky

Psychologické romány
DOERR – Město v obla-
cích, KOVALOVSKÁ – Mezi 
psychopaty, NOVÁ – Konec 
aneb Začátek, GILLEROVÁ 
– Mlha mezi námi

Historické romány
CIPROVÁ – Kateřina 
z Poděbrad, VONDRUŠKA 
– Ďáblova čísla, GRMOLEC 
– Pod císařským orlem

Romány českých
a slovenských autorů
STEHLÍKOVÁ – Mojenka, 
ČECHOVÁ – Okno s dívkou 
a ptáčkem, RÝZNEROVÁ 
– Útěk do Toskánska

Detektivní romány
a thrillery
LÄCKBERG – Iluze, GERRIT-
SEN – Hlavní podezřelá, 
CONNELLY – Temné hodi-
ny, MAY – Noční brána, 
BĚLONOŽNÍK – Cyklo P

Fantasy a sci-fi romány
DVOŘÁK – Bastard bohů, 
KADLEČKOVÁ – Myceli-
um 7: Zakázané směry, 
SHANNON – Když spadne 
maska, ČERNÁ – Pýthie

Životopisy
a autobiografické
příběhy 
RAVEN – Lišák a já, PÉKOVÁ 
– Osud neoklameš, JEŽ-
KOVÁ – Hovory s Pavlem 
Fischerem, VIEWEGH 
– Děravé paměti

Literatura faktu
URBANEK – Rudolf Weigl: 
Zachránce tisíců životů
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Kulturní a sportovní akce v červenci a srpnu 2022
VÝSTAVY:	
1. 7. – 31. 9. | FOTOGRAFIE: DAREK LACINA
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE:	
16. 7., 10:00 | MERUŇKOBRANÍ
místo: náměstí Míru,
 areál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

16. 7., 9:00 | COPA DE ŽIDLE
V 19 hodin Letní noc s kapelou Alcoholic Melodic.
místo: fotbalový stadion
pořádá: Fotbalový klub Židlochovice

23. 7., 19:30 | POJÍZDNÝ BIOGRAF
místo: areál Robertovy vily
pořádá: Městské kulturní středisko

6. 8., 6:00 | SNÍDANĚ POD ROZHLEDNOU
pořádá: Městské kulturní středisko

26. 8., 19:00 | POJÍZDNÝ BIOGRAF
místo: areál Robertovy vily
pořádá: Městské kulturní středisko

28. 8., 14:00 | DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
místo: Koupaliště Židlochovice
pořádá: Komise sportu a mládeže

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ:	
1. 9. | PIKNIK PRO SENIORY
pořádá: Sbor pro občanské záležitosti

9.–11. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
místo: náměstí Míru
pořádá: T. J. Sokol Židlochovice
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vyměňte svůj starý vůz za mladší z programu ŠKODA 
Plus a získejte přitom celou řadu benefitů. Více informací 
o nabídce najdete na skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme 
online či telefonicky.

Využijte benefi tů programu 
ŠKODA Plus a vyberte si ze 
široké nabídky ročních vozů ŠKODA 

PLUSPLUSPLUS
Měníme minusy 
ojetých vozů na plusy

Ilustrační fotografi e

AGROTEC a. s. 
Chrlická 1153
664 42  Modřice
Tel.: 548 133 810
www.agrotecauto.cz

SKO_Plus_MRO_KV_jaro_2022_FABIA_D2_93x63.indd   1 22.06.2022   7:18:49
OCEŇOVÁNÍ A ODHADY NEMOVITOSTÍ

Ing. Daniel Šrámek

 pro účely úvěrového řízení u bank (hypotéky) 
 pro účely dědického řízení pro potřeby notáře 
 pro účely stanovení prodejní ceny nemovitosti 

 pro ostatní účely 

telefon: +420 724 374 295
adresa: Židlochovice, Nádražní 483

e-mail: dansramek@seznam.cz

www.odhady.webnode.cz



Humoristické romány
MLYNÁŘOVÁ – Zodpověd-
ně lehkomyslná, VESELKA 
– Špitál, ŠŤASTNÁ – Samo-
tářky

Komiksy
AVERY – Tajemný rytíř

Naučná literatura
HAWKING – Stručná histo-
rie času, DIEPMANN – Já a 
moje pocity, TRONEČKOVÁ 
– Cesty za štěstím 2, PRE-
KOP – Výchova láskou

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
POSPÍŠILOVÁ – Popelářské 
pohádky, VÍTOVÁ – Úsměv-
né starosti vrabce Kašpara

Pohádkové příběhy
HORÁČEK – Nenažraná 
koza, O’CONNOR – Ukrade-
ný pejsek, WEINGARTNER 
– Vítaní jara, KRATSCHMA-
ROVÁ – Max a chlupatí 
přátelé

Příběhy o dětech
KOPECKÁ – Berta puberta, 
REVILÁKOVÁ – Vlajka Vikto-
ra Vaňka, KRÁL – Přišly děti 
z Ukrajiny

Detektivní příběhy
a thrillery pro mládež
VÁLKOVÁ – Skotsko: 
Masakr v Glencoe, BREZI-
NA – Ohnivé oko, DAVIES 
– Hilda a loď duchů

Komiksy
MATOCHA – Prašina: křído-
vý vojáček 2: Klíč

Interaktivní knihy
JAŠKOVÁ – Dobyvatelé 
pirátského pokladu, STARÝ 
– Hravá písmenka, VHRSTI 
– Už vím jak

Naučná literatura
SEKANINOVÁ – Příběh byd-
lení, SEKANINOVÁ – Jak 
lidé sportovali a sportují

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Vítka Funka:

Jihomoravský státní zámek na seznamu UNESCO poblíž Mikulova
Spárkatá zvěř shazující paroží
Známá brněnská vila
Zvolený občan města v komunálních volbách
Křesťanská sportovní organizace sídlící v bývalém cukrovaru
Světoznámá soška venuše nalezená Karlem Absolonem 
Chráněná krajinná oblast u hranic s Rakouskem
Středověký sloup na náměstích sloužící k připoutávání zlodějů 
Podzemní místnost pro skladování vína
Uzemní jednotka větší než okres
Název rybníku v Blučině

TAJENKA: Jedna z nejstarších ulic Židlochovic.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Leskora

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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PRODEJ
RODINNÉHO DOMU

Prodám rodinný, slunný dům 
– novostavba v Přísnoticích

(5+1, šatna, 2 koupelny, WC).

Cena: 9.999.000 Kč.

Kontakt: +420 723 153 940

inzerce
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Noc kostelů, hudební blok od nečekaných autorů / foto: D. Motlíček

Pohádková cesta Výhonem v pořadatelství Táborové sk. Rendy / foto: D. Motlíček

Pasování na školáky v zahradě mateřské školy / foto: R. Nováková

1 Den umění, malování s Šárkou Březinovou / foto: M. Máca

Babské hody, průvod náměstím / foto: P. Ustohal

Maturanti při slavnostním převzetí vysvědčení / foto: L. Betášová

Slavnost Božího Těla, družičky před kostelem / foto: S. Sommerová
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Základní škola, festival Zažít školu ve Stodole / foto: M. Moudrá


