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Milý pane starosto, další 
měsíc za námi. Oproti loň-
sku nám během tradiční akce 
„Ukliďme svět“ vydatně zapr-
šelo. Budou tedy letos Židlo-
chovice nepoklizené?

Je pravda, že v sobotu, kdy 
měla akce proběhnout, inten-
zivně pršelo, a z toho důvodu 
byla celá akce zrušena. K mému 
překvapení, když jsem dorazil 
na místo srazu, abych informo-
val ty, kteří si případně zrušení 
nevšimli, nalezl jsem zde skupi-
ny neohrožených dobrovolníků, 
a to především z řad sokolů a 
myslivců. Ti oznámení o zrušení 
úklidu prostě ignorovali a roz-
hodli se přes intenzivní déšť akci 
realizovat. 

Výsledkem byla čtyři auta plně 
naložená odpadky a vyčištěný 
břeh Svratky, Cézavy a polní ces-

Jan Vitula: Komfortnější doprava z okrajových částí Židlochovic
ty od provozovny pana Svobody 
směrem ke Svratce.

Chtěl bych jim všem velmi 
poděkovat za neuvěřitelné nasa-
zení a jsem rád, že v Židlochovi-
cích máme takové občany. 

Že není Židlochovicím lhos-
tejné životní prostředí, je zřej-
mé již podle nedávno zavede-
ného systému třídění odpadů. 
Máte nějaké čerstvé reakce?

Po počátečních problémech, 
které se vyskytnou vždy při zavá-
dění jakéhokoliv nového systé-
mu, musím s potěšením říci, že 
občané si již na třídění odpadů 
v domácnostech zvykli a velmi 
dobře ho využívají. V poslední 
době skutečně nemáme žádné 
negativní odezvy. Přesto se však 
vyhodnocením systému budeme 
v polovině roku zabývat a bude-
me přemýšlet, co ještě zlepšit. Na 
okraj bych poznamenal, že nový 
přístup k odpadům má zajíma-
vé i ekonomické dopady, neboť 

město platí méně svozové 1 rmě 
a například domácnost se třemi 
dětmi uspoří ročně až kolem 
tisíce korun. To je samozřejmě 
dáno i nově zavedenou změnou 
poplatku, kdy se v rámci pro-
rodinné politiky neplatí žádný 
poplatek za odpady od třetího 
dítěte.

Když mluvíme o podpoře 
občanů, mezi nejožehavější 
témata obecně patří vždy stav 
chodníků a silnic. A Židlocho-
vice v chodnících mají stále co 
dohánět. Jak jsme na tom nyní 
s opravami?

Nezahálíme ani v této oblas-
ti. Nachystali jsme projekt na 
rekonstrukci chodníků od auto-
busového nádraží k základní 
škole, kolem zámeckého areálu 
a dále pak rekonstrukci chodní-
ku na Žerotínově nábřeží. Mimo 
rekonstruované chodníky však 
chystáme i výstavbu chodní-
ků nových, a to od autobusové 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediání komise

zastávky na Žerotínově nábřeží 
směrem k Hortisu a na sídliš-
ti Družba k nově uvažovaným 
autobusovým zastávkám. 

Nové autobusové zastávky? 
To zní zajímavě, můžete říci 
víc?

Když jsme uvažovali nad kon-
cepcí města, uvědomili jsme 
si, že lidé bydlící v koncových 
částech Židlochovic směrem na 
Blučinu mají poměrně velkou 
docházkovou vzdálenost k auto-
busovému nádraží. V souvislosti 
s uvažovaným novým vlakovým 
terminálem také řešíme co nej-
snazší přístup občanů k novému 
nádraží. Pokud chceme omezit 
množství automobilů, musí-
me zajistit, aby systém veřejné 
dopravy byl pro občany co nej-
komfortnější. Doprava je jed-
ním z klíčových témat rozvoje 
města. Moderní město libovolné 
velikosti musí být snadno pro-
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Řidiči jezdí v Židlochovicích díky radarům pomaleji

Naším městem procházejí 
dvě velmi frekventované silni-
ce II. třídy, a to II/416 (Slavkov 
– Židlochovice – Pohořelice) 
a II/425 (Rajhrad – Břeclav). 
Z posledního dopravního prů-
zkumu vyplynulo, že křižovatkou 
těchto dvou komunikací projede 
ve špičce až 1280 vozidel za hodi-
nu a projde 420 chodců. Tato vel-
mi frekventovaná křižovatka se 
nachází přímo v centru města a 
bylo zde v minulosti zaznamená-
no již několik dopravních nehod 
s fatálními následky na život 
chodců. Není divu, že otázkou, 
jak zvýšit bezpečnost silničního 
provozu ve městě, se vedení měs-
ta zabývá neustále.

Jedním z kroků pro zvýšení 
bezpečnosti účastníků provozu, 

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

zejména pak chodců, bylo zbu-
dování zpomalujících ostrůvků 
na silnici II/425, což určitý efekt 
přineslo. Hledaly se ale další 
možnosti, jak přesvědčit řidiče, 
aby naším městem projížděli 
pomaleji, což vedlo v roce 2013 
k rozhodnutí zřídit stacionární 
radary.

Ze statistik zjištěných přestup-
ků jasně vyplývá, že počet řidičů 
překračujících rychlost od začát-
ku měření výrazně klesl.

V listopadu 2013, kdy se s měře-
ním začalo, bylo zaznamenáváno 
až 400 přestupků každý den, a to 
i přesto, že se měřilo v měsících, 
kdy je ráno dlouho a večer brzy 
tma, a to přístrojem, který uměl 
zaznamenávat přestupky jen za 
optimálních světelných podmí-
nek. Tyto počty velmi rychle a 
velmi výrazně klesly.

Protože zřízení  stacionárního 
radaru skutečně účinně zklidni-

lo dopravu ve městě, byl v srpnu 
2015 do provozu uveden druhý 
měřicí přístroj.

Na počet zjištěných přestup-
ků má vliv mnoho faktorů: jaké 
bylo počasí, že se prodlužuje den 

a začíná jaro, že začala turistic-
ká sezóna a prázdniny, ale třeba 
i to, že na přelomu září a října 
projíždějí naším městem turisté 
směrem na jih ochutnat burčák. 

Vývoj počtu zjištěných přestupků překročení rychlosti v Židlochovicích 
v období od listopadu 2013 do března 2016

Pěšky do areálu Robertovy vily zase o něco bezpečněji

Pravděpodobně jste si všimli 
zemních prací, které probíhaly 
začátkem dubna podél silnice 
č. 416 směr Žabčice, naproti 
1 rmě Papírna Moudrý. Jednalo 
se o dokončení poslední etapy 
nového chodníku k Robertově 
vile. Její hlavní část jsme realizo-
vali již před dvěma lety. Dokon-
čení poslední, kratší části chod-
níku komplikovaly technické 
podmínky, které město nemoh-
lo bezprostředně ovlivnit. To je 
ovšem již minulostí. Jsem rád, 
že nyní bude přístup od Penny 
k vile zase o něco bezpečnější, 
což je jistě dobrá zpráva, pro-

tože pohyb obyvatel, zejména 
dětí, je v této lokalitě vysoký. 
To je dáno především posláním 
Robertovy vily, která se stala ži-
vým kulturním a vzdělávacím 
centrem, na něž můžeme být 
patřičně hrdí. Stavbu realizuje 
1 rma Svítil plus s. r. o., která 
nabídla v rámci poptávky nej-
nižší cenu. Celkově se jedná 
o 156.000 Kč. Součástí stavby 
je kompletní rekonstrukce úse-
ku s dimenzováním pro těžká 
auta a odvodnění celé krajnice, 
proto je částka za délku chod-
níku v rámci zakázky poměrně 
vysoká. V době, kdy budete číst 
tyto řádky, bude stavba pravdě-
podobně již kompletně realizo-
vána a předána městu.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Práce na novém chodníku / foto: Mgr. Tomáš Šenkyřík

Vážení spoluobčané,
tradiční setkání u šálku čaje bude tentokrát mírně netradiční. Dovoluji 
si Vás pozvat na sklenku vína, ve středu 25. května od 19 hodin na vol-
né prostranství vedle informačního centra – Masarykova 100. Těším se 
na Vaše postřehy a náměty k chodu města. Ing. Jan Vitula, starosta

stupné jak na kole, tak pro pěší. 
Vytváříme tak podmínky pro 
to, aby používání automobilu 
na krátké vzdálenosti bylo jen 
jednou z více možností. Všichni 
si přeci uvědomujeme, že v sou-
časné době se ze vzdálenějších 
oblastí našeho města jinak než 
autem dopravovat nelze. 

Urbanistika nejen města, ale 
i židlochovického okolí, to je 

nekonečné téma, které vedení 
radnice  velmi zajímá a baví...

Jak daleko jsme tedy od prv-
ní jízdy vlakem přímé linky 
Židlochovice–Brno? Platí stále 
rok 2018?

Doufám, že platí! V průbě-
hu přípravy územního řízení se 
odvolala ekologická organizace 
Voda z Tetčic. Díky intenziv-
ní komunikaci se však poda-

řilo dosáhnout příslibu, že po 
vyřešení odvolání nebude tato 
organizace výstavbu dále bloko-
vat, a otevírá se tak cesta k další 
přípravě celé akce. Chystáme se 
také na jednání s částí občanů 

Hrušovan, kteří byli znepokoje-
ni přípravnými pracemi uvede-
né železniční tratě, a doufáme, 
že i v tomto nalezneme smírné 
řešení.

 >> pokračování ze strany 1
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 18. března 2016 
Výběr z usnesení
RM rozhodla:

o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na vyhodnocení pro-
jektové dokumentace na akci 
„Denní stacionář a sociální 
bydlení, Židlochovice“ takto:
1. Ing. Martin Jeřábek,
Tř. kpt. Jaroše 1949/39b,
Brno 
2. T Projekt AED s. r. o.,
Lanžhotská 3448/2, Břeclav 
o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na akci „Klimatizace 
MěÚ Nádražní 750, Židlo-
chovice“ takto:
1. CLIMFIL Brno, s. r. o.,

<

<

Jiráskova 225/21, Brno 
2. TZB – Plus s. r. o.,
Okrouhlo 76, Jílové u Prahy 

RM povoluje:
výjimku vyhlášky č. 5/2007, 
dle článku 4, a to pořádá-
ní akce s hudební produk-
cí v areálu letního kina dne 
30. dubna 2016 s ukončením 
do 01:00 hod.

RM 8. dubna 2016
Výběr z usnesení
RM rozhodla:

o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na akci „Opěrné stě-
ny – ulice Komenského, Žid-
lochovice“ takto:
1. PROXIMA projekt, s. r. o., 
Lidická 700/19, Brno 
2. Statika – Dynamika s. r. o., 
Orlí 7, Brno 

<

<

o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na akci „Přípojka 
splaškové kanalizace pro 
areál HZS“ takto:
1. Svítil Plus s. r. o.,
Holzova 2942/14, Brno
2. ZOLP s. r. o.,
Kohoutovická 3, Brno

RM souhlasí:
s navýšením jednoho tabul-
kového místa (úředník) – 
referent krizového řízení, 0,5 
úvazku, zřízeno k datu 18. 4. 
2016.

ZM 30. března 2016
Výběr z usnesení
ZM schvaluje:

Koncepci rodinné politi-
ky pro město Židlochovice 
na léta 2016–2021.

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Bude letos v provozu koupaliště Oáza?

Už celou řadu let řeší město 
problém s koupalištěm. Situace 
je poměrně komplikovaná. 

Koupaliště bylo postaveno 
v 70. letech v rámci „Akce Z“. 
Pro ty, kteří si nepamatují, o co 
se jedná, připomenu, že šlo 
o stavby stavěné brigádnicky, 
čemuž odpovídá i dnešní stav 
koupaliště. Bazény jsou špatně 
založeny, jednotlivé panely se 
v důsledku vyplavování písku 
v podloží pohybují, a dochází 
tak k poměrně rozsáhlým úni-
kům vody. Současně je celý are-
ál vybaven již velmi zastaralými 
technologiemi a jeho provoz je 
mimořádně 1 nančně náročný. 

A aby toho nebylo málo, je 
situace zkomplikována i majet-
kovými vztahy. Budovy pat-
ří městu Židlochovice, část 
pozemků obci Vojkovice a část 
pozemků soukromým osobám. 
Navíc se celý areál nachází 
v lokalitě určené pro přeliv vody 
v případě stoletých a větších 
povodní. V neposlední řadě pak 
s tímto územím počítá kraj pro 
výstavbu silnice, která by spo-
jovala budoucí obchvat Bluči-

ny s obchvatem Hrušovan. To 
je však pravděpodobně hudba 
daleké budoucnosti. 

Pro nás z toho plyne, že 
v daném prostoru nelze nic 
nového stavět. Lze pouze rekon-
struovat stávající stavby, což je 
však neuvěřitelně nákladné.

Město se už před lety roz-
hodlo areál pronajímat. Větši-
na nájemců ale nebyla schopna 
areál provozovat a často se stří-
dali. Poslední nájemce se uká-
zal jako extrémně neseriózní. 
Nejen, že městu neplatil nájem, 
ale také odebíral vodu a energie 
bez placení a zanechal za sebou 
celou řadu dluhů. Kvůli různé-
mu propojení 1 rem a právním 
překážkám se areál nedařilo 

získat zpět. Dostali jsme se do 
komplikované situace, kdy bylo 
koupaliště takřka v troskách, 
město do něj nemělo přístup a 
podle odhadů nás čekal ještě asi 
rok soudní pře. Situace se změ-
nila v okamžiku, kdy do areálu 
vstoupili exekutoři a umožnili 
nám ho převzít. Čeká nás ještě 
dlouhá právní bitva, při stavu 
našich soudů lze očekávat coko-
liv, pokud se však bude alespoň 
trochu dařit, je reálná naděje, že 
letos bude areál na sezónu ote-
vřen. V současné době probíhají 
základní úpravy extrémně zde-
vastovaného zařízení a mezitím 
se snažíme najít  model, jak do 
budoucna areál koupaliště pro-
vozovat a pokud možno udržet.

Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice

Ve zkratce...

Oznámení občanům
V měsíci únoru ukončil ze zdravot-

ních důvodů svoji činnost hrobník pan 
Švaříček, který ve  městě Židlochovice 
tuto práci vykonával. V současné době 
tyto služby zajišťuje pohřební služba 
Nostalgie, nám. Míru 21, pohřební 
služba Concordia, Brněnská 490.
Lenka Tesařová, odbor vnitřní správy

Novinka na webu města
Od dubna můžete na webových 

stránkách města najít novou informa-
ci z odboru vnitřní správy a odboru 
dopravy. V rubrice Městský úřad je 
zařazena nová položka s názvem 
Vyřízené doklady k vyzvednutí. 
Zde si můžete ověřit, zda je již vyho-
tovený Váš občanský průkaz, cestovní 
pas nebo řidičský průkaz.

Eva Válková, odbor vnitřní správy

Řez ovocných dřevin
Dne 16. dubna 2016 uspořádala 

základní organizace českého zahrád-
kářského svazu v náhradním termínu 
ukázku řezu ovocných dřevin (jádro-
viny, peckoviny a drobné ovoce), kte-
rý názorně předváděl a komentoval 
člen ZO pan Jan Urbánek. Ukázky 
se zúčastnilo 15 posluchačů, kteří byli 
s touto akcí velmi spokojeni. Závěrem 
bylo pro účastníky připraveno menší 
občerstvení, při němž si vyměnili své 
zkušenosti s pěstováním ovocných dře-
vin. Škoda jen, že se z místních obča-
nů, pro které tuto akci hlavně pořádá-
me, zúčastnili pouze dva.

Jan Šotnar, Předseda ZO ČZS

Oznámení Komise pro občanské 
záležitosti

Oznamujeme občanům, že cha-
ritní sbírka použitého oblečení bude 
od 1. 5. 2016 přestěhována ze sídliště 
Družba, naproti mateřské školky, na 
ulici Legionářskou č. 98 (vedle pneu-
servisu). Vchod do prostor, kde budou 
věci uloženy, najdete ve dvoře domu 
a bude označen. Termíny pro mož-
nost odevzdání použitého oblečení 
se nemění: každé pondělí od 16.00 
do 17.30 hodin. O charitní sbírku se 
starají členky Komise pro občanské 
záležitosti paní Eva Bílková a paní 
Marie Tichá. 

Ing. Radmila KaA ová

Oprava z  minulého čísla
Autorem textu zveřejněného v dub-

novém čísle Zpravodaje pod názvem 
Plánovaná oprava komunikace 
Komenského je Ing. Jan Vitula.

Milena Moudrá

Club Oáza / foto: Milena Moudrá
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Městská policie besedovala o bezpečnosti

Městská policie a Klub pro 
občanské záležitosti ve spoluprá-
ci s městem Židlochovice uspo-
řádala dne 29. března ve velkém 
zasedacím sále MěÚ besedu pro 
občany našeho města o ochraně 
spotřebitele a bezpečnosti obča-
nů.

Besedy se zúčastnila jako 
přednášející předsedkyně 
Sdružení obrany spotřebitelů 
– Asociace paní Gerta Mazalová, 

která pohovořila s občany o bez-
pečných nákupech, reklamaci 
zboží a hlavně upozornila, jak se 
vyhnout podvodníkům a podo-
mním prodejcům.

Další přednášející byl krajský 
koordinátor Besipu Ing. Pavel 
Čížek, který občany informoval, 
jak se bezpečně pohybovat na 
pozemních komunikacích a kde 
nosit ochranné re\ exní prvky.

Na závěr dostali účastníci 
besedy tašky s re\ exními prvky 
a drobné upomínkové předmě-
ty jak od SOS – Asociace, tak od 
Besipu a města Židlochovice.

Milan Šebek
vedoucí strážník městské policie

Beseda o bezpečnosti / foto: archiv městské policie

Další osud křižovatky u mostu

Po nástupu nové rady jsme 
společně prezentovali názor, 
že křižovatka u mostu, která je 
hlavním dopravním problémem 
Židlochovic, si zaslouží řešení 
v podobě instalace semaforů. Od 
té doby pracujeme na zlepšení 
stávající situace. 

V první řadě jsme z archivů 
získali veškeré dostupné materiá-
ly a snažili se vyhodnotit nejlepší 
možné řešení dopravy v uvede-
ném místě. Bohužel jsme narazili 

na několik komplikací. Navzdo-
ry obecnému přesvědčení je zde 
nemožné vybudovat kruhový 
objezd. Je to způsobeno špatným 
vzájemným postavením mostu 
a náměstí. Most je mírně posu-
nut a nákladní automobily od 
Hustopečí by se tak na standard-
ně postavený kruhový objezd 
nevešly. Případně by kruhový 
objezd musel zasahovat takřka k 
bytovému domu č. 155 a muselo 
by dojít i k velkému posunu pře-
chodů pro chodce směrem dál 
od objezdu. 

Řešení semaforem je vázáno 
na měření hustoty dopravy. Exis-

tující měření pochází z období 
před zákazem tranzitní dopravy 
nákladních automobilů. Od té 
doby se situace výrazně změnila, 
dle mnoha názorů zlepšila. To by 
mělo potvrdit nové měření, kte-
ré však zatím nelze zadat, neboť 
neustále probíhající opravy (sil-
nice na Hustopeče, dálnice D2, 
apod.) by výsledky zkreslily. Ani 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
které dopravu sčítá pravidelně 
každých pět let, zatím své výsled-
ky nezveřejnilo. Naposledy jsme 
byli informováni, že první výstu-
py budou k dispozici v roce 2017. 
A tak se řešení stále posouvá.

Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice

Objevují se ale i nové zajíma-
vé nápady. Například plánova-
né zbudování spojky mezi ulicí 
Komenského a hlavní silnicí 
by mohlo vést k zjednosměr-
nění náměstí a tím odbourání 
dopravy vyjíždějící z náměstí na 
hlavní silnici. Zrychlil by se tím 
výjezd automobilů ve směru od 
Žabčic na Brno. Tato úvaha je 
však v úplném počátku a žádá 
si důkladnou analýzu. Prozatím 
nám nezbývá než  trpělivě čekat, 
až kraj a stát dokončí všechny 
plánované opravy v našem okolí.

Styčný důstojník se stává oblíbeným partnerem seniorů

Jana Soukalová na návštěvě u seniorů / foto: Milena Moudrá

Od ledna 2016 začala v Židlo-
chovicích fungovat nová služba 
pro osamělé seniory a potřebné 
občany. Po uplynutí tří měsíců 
činnosti styčného důstojníka 
jsme se na radnici sešli s panem 
starostou k vyhodnocení fungo-
vání této nové aktivity. Židlo-
chovická obyvatelka paní Jana 
Soukalová se coby styčný důstoj-
ník ve své činnosti, po domluvě 
s městskou policií, zaměřila na 
osamělé seniory, kteří v rámci 
projektu bezpečnosti seniorů 

obdrželi tísňová tlačítka pro při-
volání pomoci v nouzi. 

Za uplynulé období proved-
la paní Soukalová sedm náv-
štěv v domácnostech seniorů a 
poskytla i telefonickou konzul-
taci. Všechny návštěvy proběh-
ly v přátelském duchu a splnily 
svůj účel. Věříme, že když je 
člověk v pozdním věku více či 
méně osamělý, uvítá možnost si 
popovídat, popřípadě se svěřit, 
jaké má starosti nebo i rado-
sti. Tato činnost má jistě i pre-
ventivní charakter, je dobře, že 
starší člověk má možnost se na 
někoho obrátit, a nemusí to být 

Bc. Lenka Brázdová
radní města Židlochovice

>> pokračování na straně 5



Každý správný zahradník ví, 
že kompost je velice kvalitní 
hnojivo, které obohacuje půdu 
o často chybějící organické lát-
ky. Dříve každý rodinný dům se 
zahradou měl vlastní kompost, 
ale doba se změnila a zahra-
dy u rodinných domů často 
slouží pouze k rekreaci. Tím 
vznikl problém, kam s biood-
padem, který dříve končil, buď 
u hospodářských zvířat, nebo 
na kompostu. Židlochovice od 
tohoto roku zavedly svoz biood-
padu a každý občan má mož-
nost požádat o hnědou nádobu 
na bio. Dalo by se říci, že tím byl 
problém vyřešen. 

Není tomu tak! I zahrada 
určená k rekreaci Vám za kvalit-
ní kompost poděkuje. Například 
trávník v době vegetace přichází 

sekáním, sešlapáním i přímým 
slunečním zářením o velké 
množství živin, které lze doplnit 
právě kompostem. Na rozdíl od 
chemických hnojiv je kompost 
tou nejlepší variantou. Nehrozí 
u něj přehnojení a následné spá-
lení nebo zničení trávníku. Také 
pokojovým květinám lze půdu 
přihnojit kompostem. Jak to 
ale udělat a nemuset kompost 
kupovat?

Je to jednoduché! Část vlast-
ního bioodpadu si můžete sami 
zpracovat. Lze si vyrobit vlastní 
kompostér nebo koupit jedno-
duchý plastový. A jak správně 
kompostovat? Je nutné dodržet 
několik základních pravidel, 
jako je různorodá skladba mate-
riálu (správný poměr dusíku/
uhlíku), optimální vlhkost a 
dostatek vzduchu. Tyto zásady 
platí u všech typů kompostérů 
– i plastových.

Jednoduše lze říci, že čím star-

ší, tmavší a dřevnatější materiál 
máme, tím je v něm obsaženo 
více uhlíku, čím je materiál čers-
tvější, šťavnatější a zelenější, tím 
obsahuje více dusíku. Z toho 
plyne, že samotnou trávu kom-
postovat nelze. Na kompostu 
pak dochází ke hnití a zápachu, 
proto je dobré míchat ji s jiným 
materiálem, např. dřevní štěp-
kou nebo listím z předchozího 
roku. Kompost je také nutné 
po jednom až dvou měsících 
přehodit a znovu promíchat, 
protože vlivem intenzivního 
tlení si materiál sedá a snižuje 
se i přísun vzduchu. A jak sta-

novit optimální vlhkost? Opět 
jednoduše! Vezměte komposto-
vaný materiál do ruky a zmáčk-
něte ho tak pevně, jak to jde. 
Při optimální vlhkosti se nes-
mí mezi prsty objevit voda. Při 
otevření pěsti však musí mate-
riál zůstat pohromadě ve formě 
koule. A kdy bude kompost 
hotový? Čerstvý kompost lze 
získat za dva až šest měsíců, 
vyzrálý pak za šest až dvanáct 
měsíců. V případě, že Vás tato 
možnost zaujala, detailní infor-
mace ke kompostování lze najít 
na webové stránce www.kom-
postuj.cz

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

Kuchyňské zbytky rostlinného původu
(slupky a zbytky ovoce a zeleniny)
Skořápky od vajec a ořechů
Sedliny kávy a čaje
(vč. čajových sáčků a kávových 1 ltrů)
Zbytky pečiva a obilovin
Řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez drátků a stuh)
Papírové kapesníky
Papírové ubrousky a sáčky (i mastné)
Zbytky jídel rostlinného původu (vařené brambory, rýže, 
apod.)
Listí, seno a sláma
Tráva a plevel
Spadané nebo zkažené ovoce a zelenina 
Drcené větve, kůra, piliny a hobliny
Studený popel ze dřeva

ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

Jednorázové pleny
Maso, kosti, oleje a tuky
Tekuté a silně mastné 
potraviny
Uhynulá zvířata
Kočkolit
Sáčky z vysavače
Cigaretové oharky
Uliční smetky
Velké kusy dřeva
(pařezy, velké větve, 
apod.)
Letáky a noviny
Popel z uhlí

û
û
û

û
û
û
û
û
û
û

û
û

Bioodpad aneb Co vlastně patří do hnědých biopopelnic?
Je dobré si uvědomit, že hně-

dé bionádoby nejsou primárně 
určené na odpad ze zahrad, ale 
na odpad z domácností. Právě ve 
směsném komunálním odpadu 
se často nachází až 40 % biood-
padu, který patří do hnědých 
nádob. Aby klesalo množství 
drahého směsného komunál-
ního odpadu a tedy i náklady 
na jeho likvidaci, je nutné třídit 
i bioodpad přímo z domácnos-
tí! A až poté využít biopopelnici 
na odpad ze zahrad a zahrádek.

A jako vždy na závěr prosí-
me, TŘIĎTE ODPAD! MÁ TO 
SMYSL.

Židlochovice čím dál tím čistší
Kompostování aneb Jak předcházet vzniku bioodpadu
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vždy jen instituce. Cílem našeho 
styčného důstojníka – paní Sou-
kalové je v rámci možností pro-
vádět návštěvy u jednotlivých 
seniorů jedenkrát měsíčně.

Jsme rádi, že jsme zase trochu 
pokročili v péči o naše seniory a 
podařilo se oslovit pro tuto čin-
nost správného člověka, který 
má ze svého soukromého živo-
ta zkušenosti s péčí o seniora 
a hlavně má srdce na pravém 
místě. 

Prosím předejte informaci 
o styčném důstojníkovi starším 
občanům Židlochovic, kteří by 
možná paní Soukalovou u sebe 
doma uvítali. 

Návštěvy budou probíhat dále 
po telefonické domluvě. Zájem-
ci mohou volat denně v čase 

10.00–20.00 hodin na telefonní 
číslo 736 532 271.

Informace najdete i na webo-
vých stránkách města Židlocho-
vice www.zidlochovice.cz v sek-
ci Sociální aktivity a rodinná 
politika.

>> pokračování ze strany 4

Styčný důstojník

Pokud by byl mezi občany o domácí kompostování zájem, 
město by uvažovalo o podání žádosti do Operačního progra-
mu Životní prostředí na nákup plastových kompostérů. Opět 
by byly do domácností dodány zdarma.

Máte-li zájem o přidělení kompostéru, zašlete vaši poptáv-
ku e-mailem na barbora.svobodovazidlochovice.cz nebo 
telefonicky na 547 428 765. Termín sběru požadavků občanů 
je do konce června 2016.
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Předvolební obhajoba / foto: archiv Gymnázia Židlochovice

Gymnázium Židlochovice

Již od listopadu 2015 se trojice 
žáků kvinty, jmenovitě Jan Pro-
cházka ze Syrovic, Jan Procház-
ka z Holasic a Pavel Hulman, 
zapojila do pilotního projektu 
soutěže Jeden den hejtmanem, 
jehož pořadatelem bylo pod 
záštitou hejtmana JMK Gymná-
zium na Vídeňské v Brně. 

Celá soutěž se nesla v duchu 
předvolebního boje do nastá-
vajících podzimních  krajských 
voleb. Celkem se zúčastnilo 
18 týmů, které tvořili vždy tři 
nebo čtyři studenti z jednotli-
vých středních škol v Jihomo-

Mgr. Zuzana Mezulianíková
pedagožka gymnázia

ravském kraji. Úkolem každého 
z týmů bylo získat potencionální 
voliče, a to obsahem volebního 
programu, osobností jejich kan-
didáta na hejtmana a prezento-
váním jednotlivých bodů  voleb-
ního programu. 

Během posledních pěti měsíců 
se náš „volební tým“ snažil zúro-
čit informace ze dvou dopro-
vodných seminářů. Prvním 
z nich byl seminář o politickém 
marketingu, který se konal na 
Fakultě sociálních studií v Brně, 
a druhým seminář o fungování a 
správě JMK, realizovaný v sídle 
úřadu JMK.

11. března 2016 se jednotli-
vé týmy utkaly „tváří v tvář“. 
V odborné komisi, která jednot-

livé výkony hodnotila, zasedli 
Mgr. Smolková (FSS), Mgr. Hav-
lík, Ph.D. a Mgr. Čech, Ph.D. 
Výsledky byly vyhlášeny 23. 
března, a ačkoli se náš tým neu-

místil na prvních místech, byla 
jeho práce spolu s výkony ostat-
ních vysoce  hodnocena.

(www.gymnzidlo.cz, redakčně kráceno)

Soutěž Jeden den hejtmanem

ZŠ Židlochovice

by si povolání učitele nezvolili. 
Zdá se jim moc obtížné a nároč-
né. Hlavně, když nikdo nechce 
poslouchat.

Přestože řady páťáků byly 
po celý týden značně prořídlé, 
v pátek 1. dubna přišly do vyu-
čování úplně všechny děti. To si 
totiž nemohly nechat ujít…

Na tento den se žáci 5. A a 5. B 
dlouho připravovali. Proč? Pro-
tože si mohli vyzkoušet, jaké to 
je být učitelem. A paní učitelky, 
jaké to bývalo, když i ony byly 
žačkami. Děti  lákalo, že budou 
moci paní učitelky zkoušet a 
psát jim poznámky. 

Žáci byli rozděleni do skupin, 
z nichž každá si připravila práci 
na hodinu. Většinou šlo o opa-

Mgr. Jindřiška Mrázková
třídní učitelka 5. B

kování učiva na různých tes-
tech, pracovních listech, kvízech 
nebo soutěžích. Připraveny byly 
i zdařilé prezentace do literární 
výchovy. Přesně v 7:55 to vypuk-
lo! Pro malé učitele nebylo vůbec 
lehké zaujmout ostatní spolužá-
ky, obzvlášť pokud se rozhodli, 
že budou zlobit. Udržet kázeň 
se jim většinou moc nedařilo. 
Museli svoje spolužáky „odmě-
nit“ několika poznámkami. Při-
šlo i na  pochvaly a většina dětí 
dostala do své aprílové žákov-
ské knížky také několik jedni-
ček. Přestože malí učitelé čekali 
na sebemenší prohřešek svých 
učitelek v rolích žáků, museli je 
jen chválit. Paní učitelky byly 
vzorňačky.

Po hodnocení celého dne si 
žáci 5. B v tajném hlasování zvo-
lili Zlatého Ámoska. Stal se jím 
Jirka. Ale ani on ani  ostatní žáci 

Jak to vidí děti:
„Paní učitelka se oblékla jako žačka druhého ročníku a paní asi-
stentka představovala žákyni z devítky. Hned ráno jsme měli čes-
ký jazyk, hodinu vedla Viki Juráková a Monika Ivičičová. 
Paní učitelka zlobila a ukazovala, jak se chová většina třídy při 
běžné hodině. Paní asistentka zase opisovala a dělala problémy. 
Nebylo to s nimi vůbec jednoduché. 
První apríl ve škole byl pro mě velkým zážitkem, celý den ve škole 
jsem si připadala  jako u Macha a Šebestové. …jenom to sluchát-
ko chybělo. Kdyby ho naše paní učitelky měly, určitě by z něho 
často volaly a přály si poslušnější děti.„

Veronika Betášová, 5.B

Den naruby aneb Dnes učím já : Apríl ve škole

Květen přinese úplné uzavírky silnic ve Vojkovicích a Blučině

Vojkovice: silnice II/425 na průtahu obcí v termínu od 2. 5. 2016 do 10. 5. 2016.
I. etapa od 2. 5. 2016 do 5. 5. 2016: v úseku od křižovatky silnice II/425 s místní komunikací ul. Družstevní po kři-
žovatku s ulicemi Hrušovanská (III/41618) a Mlýnská.
II. etapa od 6. 5. 2016 do 10. 5. 2016: v úseku od křižovatky s ulicemi Hrušovanská (III/41618) a Mlýnská po most 
č. 425-006 přes řeku Svratku.
Po celou dobu uzavírky bude umožněn obousměrný průjezd všech autobusů linkové osobní dopravy a vozidel 
s povolením stavby a vjezd dopravní obsluze.

Blučina: silnice II/416 na průtahu obcí, ulice Měnínská:
Uzavírka v období od 16. 5. 2016 do 26. 5. 2016 (max. 7 dnů v tomto termínu).
Jedná se o uzavírku ulice Měnínská od náměstí Svobody po křižovatku s ulicí Návrší v obci Blučina.

Objízdná trasa pro obě uzávěrky podrobně na www.zidlochovice.cz, 547 426 024.



Zpráva o činnosti Pobočného spolku ZPB Židlochovicko za rok 2015

Eva Drobílková
místopředsedkyně

Dne 1. dubna 2016 se konala 
výroční členská schůze Pobočné-
ho spolku zdravotně postižených 
Brněnska – Židlochovicko. 
Ke konci roku 2015 měl Poboč-
ný spolek  564 členů, jedná se 
o pobočný spolek s největším 
počtem členů na Brněnsku. 
Výroční členská schůze se kona-
la v kulturním sále Masarykova 

domu za účasti 150 členů ze širo-
kého okolí.

Schůzi řídil Ing. Jiří Šíma a po 
úvodu předal slovo předsedkyni 
paní Klobásové, která seznámi-
la přítomné se zprávou o čin-
nosti za rok 2015. Hospodářka 
paní Žižková přednesla zprávu 
o hospodaření za uplynulý rok. 
Hospodaříme pouze s 1 nance-
mi z členských známek, protože 
nemáme žádné dotace, ale jsme 
soběstační. Zprávu revizní komi-
se, která neobsahovala žádné pro-

blematické prvky, přednesla paní 
Knötigová. O kulturní a zájez-
dové činnosti pohovořila paní 
Kubátová, která zmínila vysoký 
zájem o rehabilitační a poznáva-
cí zájezdy, na něž jezdí většinou 
dva autobusy. V minulém roce 
tak členové spolku absolvovali 
6x pobyt v  Dunajské Stredě, 2x 
si vyjeli za nákupy do polské-
ho Těšína,  vydali se na FLORU 
Olomouc a do Kroměříže, do 
Třebíče na prohlídku židovského 
města a také do Vizovic.

Velkou společenskou událostí 
je každoročně v lednu pořádaný 
Společenský ples, který byl v roce 
2015 již 40. v pořadí. Členové 
se také zúčastňují ozdravných 
a rekondičních pobytů.   Schů-
ze trvala  asi 2 hodiny, včetně 
malého občerstvení a losování 
drobných dárků. Závěrem před-
sedkyně poděkovala za účast s 
přáním hodně zdraví a životní 
pohody.
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Dva kameny zmizelých budou věnovány manželům Steinerovým

Při příležitosti 70. výročí osvo-
bození města a konce II. světové 
války bylo v loňském roce  ve 
spodní části náměstí položeno 
pět kamenů rodiny Burianových, 
deportovaných v roce 1942  do 
koncentračního tábora. Město se 
tímto připojilo do celoevropské-
ho projektu Stolpersteine, česky 
Kameny zmizelých, který má 
být stálou připomínkou krutostí 
páchaných na lidech během dru-
hé světové války. 

Do komunity židovských oby-
vatel v Židlochovicích patřili 
také Alfred a Olga Steinerovi a 
jejich dva synové, kteří v době 
transportu už ve městě nepobý-
vali. Rodina obývala dům č. 27 
na náměstí,  kde je dnes cukrár-
na. Právě v těchto místech budou 
v prvních květnových dnech 

položeny další dva vzpomínkové 
kameny s rytinou, která prozra-
zuje jména, data narození a data 
smrti, ta však pouze předpoklá-
daná.

Kdo byli a jak tito lidé žili, 
údaje na kamenech kolem-
jdoucím neřeknou. Nedovíme 
se to ani z úředních záznamů. 
Policejní přihlášky z té doby 
uložené na matrice v Židlocho-
vicích obsahují strohé informa-
ce, mnohdy neúplné a nepřesné. 
U paní Steinerové bylo složité 
zodpovědně určit datum naroze-
ní, neboť zápis na přihlašovacím 
lístku se rozchází se záznamem 
vedeným židovskou obcí, chy-
bí také jméno za svobodna. Co 
je však na kartě naprosto jasné 
a zřetelné, je v pravém horním 
rohu tužkou vepsané, pro danou 
dobu typicky ozdobné velké pís-
meno „J“.  Jednoduchý tah oby-
čejné tužky, avšak se zcela fatál-
ním důsledkem.

Do pátrání k upřesnění údajů 
se zapojila pedagožka zdejšího  
gymnázia Dana Švarzbergerová, 
která se dlouhodobě společně 
se svými žáky zabývá židovskou 
otázkou v Židlochovicích, a 
Mgr. Pavel Rubeš z rajhradského 
archivu. Tomu se podařilo úda-
je o narození Olgy Steinerové 
upřesnit. (Terezínská pamětní 
kniha, Kárný Miroslav a kol., 1. 
díl Praha 1995, str. 460)

Při dohledávání informací 
jsou velkou oporou také zázna-
my Antonína Flodra, židlocho-
vického kronikáře v letech 1937–
1960, jehož práce je rajhradskými 
archiváři vysoce ceněná.

Osobní vzpomínky na rodinu 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Steinerovu má ještě dnes paní 
Františka Říhošková: „Pan Stei-
ner byl spíš uzavřený do sebe, s 
nikým se moc nebavil,  zato jeho 
manželka byla velmi hodná a 
milá paní. Vzpomínám si, byla 
jsem tehdy malá holka, když se v 
Zaječí stalo velké vlakové neštěstí,  
přes Židlochovice kolem našeho 
domu (pozn. redakce: dnes ulice 
Brněnská) jezdilo mnoho sanitek 
převážejících zraněné do nemoc-
nice v Brně. Paní Steinerová na 
ulici, kudy jezdila záchranná 
auta, postavila stany a z vlastních 
prostředků poskytovala zraně-
ným občerstvení a pomoc.“

Vzpomínkové setkání s položením kamenů zmizelých 
manželů Steinerových se uskuteční

v neděli 8. května v 10:00 hodin
před budovou cukrárny na náměstí Míru 27.

Vzdělávací akce s maskotem Citronem

Základní školu navštívi-
li zástupci 1 rmy Ovocentrum 
z Valašského Meziříčí. V rám-
ci akce „Ovoce do škol“ si pro 
nás připravili výukový program 
s maskotem Citronem. Zábav-
nou formou děti seznámili s něk-

Mgr. Pavlína Srncová
vedoucí učitelka 1. stupně

terými druhy ovoce a zeleniny. 
Děti se dozvěděly, jaké vitamíny 
ovoce a zelenina obsahují, jaké 
léčí nemoci, a proč je důležité 
ovoce a zeleninu jíst. Některé si 
vyzkoušely, jak je citron kyselý. 
Každý si odnesl malou odměnu. 
Program se dětem moc líbil, ze 
všeho nejvíc maskot Citron, se 
kterým si na závěr každá třída 
udělala společné foto. Akce s citronem / foto: archiv ZŠ Židlochovice

OZNÁMENÍ
Ve středu 18. května 2016 v době od 12.00 do 17.00 budou z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu pro veřejnost uzavřeny 
budovy MěÚ Nádražní 750, Masarykova 100 a nám. Míru 152.  Děkujeme z pochopení.
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Nové knihy

 KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
LAURENS – V patách 
Elize Cynsterové, ROBERTS 
– Ostrovy splněných přání
HUNTER – Hraběnčino 
přiznání

Romány českých autorů
HARASIMOVÁ – Pouta 
z pavučin
PAWLOWSKÁ – Manuál 
zralé ženy
SKLÁŘ – Anděl sm rti

Společenské romány
TÓIBÍN – Brooklyn, RACH-
MAN – Vzestup a pád moc-
ností, OP DE BEECK – Výš 
než v sedmém nebi

Historické romány
HAEFS – Meč z Kartága, 
CHADWICK – Zimní koru-
na, CIPROVÁ – Doubravka 
Přemyslovna

Detektivní romány a thril-
lery
MANKELL – Firewall, 
ROLLINS – Pekelná krev, 
ARNALDUR INDRIDASON 
– Noc nad Reykjavíkem

Literatura faktu
JURMAN – Legionářská 
odysea

Pravdivé příběhy
SHALMANI – Chomejní, 
Sade a já, NEMAT – Vězeň-
kyně z Teheránu

Životopisy
KOSATÍK – Baronka v 
opeře, HORÁČKOVÁ – 7x 
ve vedlejší úloze, McLAIN 
– Létala jsem za sluncem, 
ŠTRÁFELDOVÁ – Trestan-
kyně

Audioknihy
ČAPEK – Bílá nemoc, 
Devatero pohádek – výběr 1, 
Devatero pohádek – výběr 2, 
CLARKE – Merde! Rok 
v Paříži, McDONALD – Co 
život dal a vzal, AUSTEN 
– Pýcha a předsudek

Naučná literatura
ASKWITH – Stopy v 
oblacích, PECINOVSKÝ 

pokračování na straně 9 >>

Rekonstrukce spolkové budovy svazu zahrádkářů

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz Židlo-
chovice

V roce 1967 koupila organiza-
ce v ulici Palackého od manželů 
Pospíšilových za 7.000,– Kč sto-
dolu, včetně pozemku, kterou 
postupně stovkami dobrovolně 
odpracovaných hodin členové  
přestavěli na spolkovou budovu.

Tato je kromě spolkové čin-
nosti (přednášky, výstavy)  
využívána i jinými společenský-
mi organizacemi.

V současné době již budova 
nevyhovovala dnešním požadav-
kům (nedostatečné sociální zaří-
zení, prostorová kapacita).

Z těchto důvodů se rozhod-
la ZO provést rekonstrukci. Po 
vypracování projektu požádala 
o 1 nanční dotaci Jihomoravský 
krajský úřad. Tuto dotaci ve výši 
800.000,– Kč se podařilo za vel-
mi dobré spolupráce s městem 

Židlochovice získat, za což měs-
tu velmi děkujeme.

Rekonstrukcí bude upra-
ven průjezd budovy, ve kterém 
vznikne nové sociální zařízení 
a další prostor pro spolkovou 

Budova při rekonstrukci / foto: Milena Moudrá

celkové náklady dotace JMK z prostředků ZO ČZS

909 075,– Kč 800 000,– Kč 109 075,– Kč

činnost. Dále budou vyměněna 
okna a dveře. 

Rekonstrukci provádí sta-
vební 1 rma STAMA, která byla 
vybrána ve výběrovém řízení.

Kampaň Ukliďme svět proběhla i přes nepřízeň počasí

Sobotní ráno 9. dubna, tedy 
v den termínu úklidu města a 
jeho okolí v rámci  kampaně  
Ukliďme svět, přineslo vydat-
ný déšť. Početná skupina dob-
ře vybavená do nepříznivého 
počasí se i přesto vydala do 
terénu.

Židlochovičtí sokolové s mys-
livci i přes nepřízeň sobotního 
počasí do ulic vyrazili. S celkem 
deseti členy se vyčistil celý úsek 

nábřeží mezi Svratkou a silni-
cí a také oba břehy Litavy, až 
ke „knedlíkárně“. Nasbíralo se 
celkem 15 pytlů odpadků, mezi 
nimiž se objevily i téměř funkč-
ní předměty, které při cestách na 
cyklostezce od Blučiny poztrácí 
řada cyklistů. Na trase nic nezů-
stalo, protože v remízku poblíž 
výrobny knedlíků uklízeli mys-
livci, kteří na oplátku za pomoc 
s úklidem ve zmiňovaném úseku 
odvezli naplněné pytle do sběr-
ného dvora. Stranou nezůstali a 
s úklidem pomáhali také skauti 
a děti a rodiče z lesní mateřské 

školy Výhonek. Organizující T.J. 
Orel a kynologové vyrazili na 
úklid do ulic města v sobotu 16. 
dubna. Jsme rádi, že se opět sešlo 
hodně dalších dobrovolníků, 
kterým není lhostejné, v jakém 
prostředí žijí… 

A co všechno lidé za město 
vyhazují? V přeplněných pyt-
lech byly plasty, skleněné láh-
ve, obsah odpadkových košů 
z domácností, papír a další ne-
identi1 kovatelné předměty. Dále 
šlo především o pneumatiky (cca 
10 ks), nárazníky a palubní desky 
z aut, polystyren, plech, umyva-
dla, splachovače atd.

Uklízeli i malí badmintonisté
V pátek 8. dubna se mladí bad-

mintonisté sešli na trénink o ně-
co dříve. Pod vedením trenéra 
Honzy Srnce se i oni připojili 
k 24. ročníku mezinárodní kam-
paně Ukliďme svět. K dispozici 
byly rukavice i pytle. Členové 
oddílu, i přes nepřízeň počasí  
vyčistili nejbližší okolí Masary-
kova kulturního domu.

Oldřich Kahoun
T.J. Sokol Židlochovice

Ukliďme svět / foto: Ing. Petr Betáš
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Nové knihy

– Windows 10 snadno a 
rychle, NAVARRO – Cvičení 
paměti, HELLER – Velká 
kniha šití – módní a bytové 
doplňky

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
ZACHARNÍK – Pohádky 
o princeznách, ČTVRTEK 
– Říkání o víle Amálce, 
STŘEDA – Kosí bratři

Pohádkové příběhy
MAJOR – Nejkrásnější 
příběhy o koních, SIGLAIN 
– Star Wars: Použij sílu!, 
MACHAČ – Příběhy zvěda-
vého pejska

Humorné příběhy
WATTIN – Kluk na větvi, 
SOLBERG – Válka proti 
superkravám 

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
BREZINA – Utajená labo-
ratoř, STEKLAČ – Dvojčata 
v akci: Liga starších džentl-
menů

Historické příběhy
VÁLKOVÁ – Svatý Václav, 
Leonardo da Vinci

Fantasy romány 
SEGEL – Noční můry, MOR-
GAN – Neo1 ciální hráčovo 
dobrodružství 3: Invaze 
endermanů
CASTLE – Dračí rytíři 1: 
Ohnivý drak

Dívčí romány
NELSON – Dám ti slunce, 
BRAUNOVÁ – Borůvkové 
léto s Terezou, MASINI 
– Růže pro Zoe

Naučná literatura
MARTÍNEK – Dějepis v 
souvislostech, JUNKELMAN 
– Gladiátoři, STEPHENS 
– Everest

Eva Procházková
knihovnice

V tomto školním roce probí-
há v MC Robátko kroužek Je to 
věda! Děti se v něm zábavnou 
formou už dozvěděly, co je to 

fotosyntéza a proč se na podzim 
zbarvují listy na stromech, dělaly 
pokusy s mícháním barev, řetě-
zovou reakcí, hustotou kapalin, 
koloběhem vody, stavěly imitaci 
včelí plástve nebo se učily o růz-
ných druzích mraků.

Na kroužek bude pro školní 

Je to věda!

Mirka Šenkyříková
Mateřské centrum Robátko

Bohumila Pavková
Eva Procházková
knihovnice

Čarodějnice a pohádka o škvíře na Noci s Andersenem

V pátek 1. dubna se v měst-
ské knihovně sešlo dvacet 
účastníků celostátní akce Noc 
s Andersenem.

„Přivítaly nás dvě čarodějnice. 
Dostala jsem jmenovku a vybra-
la jsem si místo na spaní. Potom 
jsme s ostatními dětmi byli svo-
láni ke stolu, kde se rozhodlo, jak 
se rozdělíme do skupin.“ 

Nikol Heinrichová, 4. A

Po připomenutí, proč se tato 
akce koná, a několika informa-
cích o slavném spisovateli, se 
děti rozlosovaly do čarodějných 
tříd – Drakomrakové, Vlkodě-
jové, Kočkolísalové a Sovotřes-
kové.

„Já jsem byla Kočkolísal, ješ-
tě s Filipem, Ondrou a Ivetkou.  
Dělali jsme pláště. Každá sku-
pinka zdobila jinými obrázky. 
Asi za půl hodiny jsme se pře-
sunuli do sálu se stoly. Malovali 
jsme tam náš erb. Následovala 
svačina z vlastních zdrojů.“

Zuzana Rubášová, 4. B

Po svačině se vymýšlely zaklí-
nací formulky k lektvaru, který 
si třídy vylosovaly. Pak přišlo na 
řadu vaření lektvaru – Okráš-
lující lektvar, Mudrcův lektvar 
pro bystrou hlavu, Lektvar Hadí 
báby z nešiky šikula a Veverčí 
lektvar pro hbité tělo. K vaření 
byly připraveny různé ingre-
dience, např. plod vlčí mlhy, 
šnečí sliz, mleté vlčí chloupky, 
soví oči, larvy mandrabrouka, 
čertovská posypka, hadí prášek 
nebo šťávy z hopsinky králov-
ské.

„Moc se mi v knihovně líbilo 
a odnesl jsem si i učňovský list 
v oboru kouzelník – lektvář.“

 Ondra Běluša, 4. A

Výroba lektvaru, který později 
všechny děti statečně ochutnaly, 
probíhala za přísného dozoru 
vrchní čarodějky. Program byl 
završen předáváním výučních 
listů a medailí a pasování koště-
tem na čaroděje – lektváře.

„Před spaním nám četli pohád-
ku o Matyldě. Po dočtení jsme 
mohli ochutnat naše vyrobené 
lektvary, které nám měly pomoct 
usnout.“

Kristýna Muslíková, 4. B

Na dobrou noc přišli dětem 
číst pan starosta Ing. Jan Vitu-
la a místostarosta Mgr. Tomáš 
Šenkyřík. Za úplné tmy a zvu-
ků havraního krákání jsme si 
poslechli strašidelnou ukázku z 
knihy Švíry od Marky Míkové. 
Kolem půlnoci se všichni uložili 
do svých spacáků.

„Pan starosta a místostarosta 
nám četli pohádku o nějaké škví-
ře. Měli to hezky připravené. Asi 
o půlnoci jsme šli na kutě. Teda 
ještě ne, ještě předtím začali mít 
kluci z těch lektvarů nějakou 
divokou náladu. Trochu nás zlo-
bili, dupali a lítali.“

Nikol Heinrichová, 4. A

Ráno po snídani děti obdržely 
pamětní pohlednice, letáčky ke 
stažení audioknihy Malá moř-
ská víla a také ceny od sponzora 
1 rmy Manner – krásné batůžky, 
balónky, oplatky, mapu a mag-
netickou záložku do knihy.

„Ráno nás pasovali na čarodě-
je a dostali jsme diplom. Moc mě 
potěšilo, když nám dali každému 
baťůžek a balónek.“

Iveta Knötigová, 4. A

„Bylo to super a všem doporu-
čuji jít příště taky. Já určitě půjdu 
za rok zase.“

Adam Mareček, 4. A  

foto: archiv městské knihovny

děti v srpnu (1.–5. 8. 2016) nava-
zovat příměstský tábor Vědecké 
léto vedený organizací Věda nás 
baví o. p. s.

Více informací naleznete 
na www.mcrobatko.cz.



Tomáš Klášterecký
www.behynavyhon.cz

Běh Okolo Výhonu podruhé

V neděli 29. května se v našem 
městě uskuteční druhý roč-
ník akce Okolo Výhonu – běh 
nahoru a dolů. Hlavní myš-
lenkou závodu je „potkávání 
lidí, kteří nechtějí stát“. Na své 
si tak přijdou rodiny s dětmi a 
běžci začátečníci, jež se mohou 
zúčastnit Lidového běhu, ale 
také běžci „hobíci“ a „závoďáci“, 
kteří si chtějí své síly poměřit na 
náročnější trati. Pro sportovce 
i fanoušky je připraven lákavý 
doprovodný program. Výtěžek 
ze startovného bude navrácen 
„zpět kopci“ investicí do rekon-
strukce a doplnění informačních 
místopisných tabulek na vrcholu 
Akátové věže.

Hlavní závod o délce 5,6 km s 
převýšením 280 m stylem naho-
ru a dolů je opět zařazen do Čes-
kého poháru v běhu do vrchu. 

V Židlochovicích tak bude k 
vidění kvalitní atletika. Den 
před židlochovickým závodem 
se běží v Perné u Mikulova MČR 
veteránů v běhu do vrchu (Běh 
na Děvín) a dá se předpokládat, 
že většina závodníků druhý den 
zavítá i na Výhon. O týden poz-
ději najdeme v běžecké termí-
novce kvali1 kaci na ME v běhu 
do vrchu, které se rovněž poběží 
stylem „nahoru a dolů“. Pro 
některé adepty reprezentace tak 
může být běh Okolo Výhonu 
poslední příležitostí pro závodní 
test.

Vedle užší špičky se ale na 
start stejně jako vloni postaví 
velké množství rekreačních běž-
ců z celé ČR, pro které znamená 
výlet za závody na jižní Moravě 
příjemný rodinný víkend. Pro 
sportovce ze Židlochovic, kteří 
uvedou své bydliště v přihlášce 
k závodu, je vypsána speciální 
kategorie „nejrychlejší Židlo-
chovičačka a Židlochovičák“. 

Vloni se na tuto kategorii zapo-
mnělo, přestože byla vypsána. 
Tuto mrzutost pořadatelé letos 
určitě napraví a nejrychlejší žena 
a muž ze Židlochovic se mohou 
těšit na balíček od Zelené lékár-
ny Viame.

Lidový běh se startem na 
náměstí Míru a cílem u Akáto-
vé věže má parametry 1,8 km a 
170 m převýšení. Do závodu se 
mohou přihlásit jak jednotlivci, 
tak i rodinné týmy. Ty musí tvo-
řit alespoň tři běžci a zastoupeny 
musí být alespoň dvě generace 
z jedné rodiny. Vyhlášeny budou 
první tři rodiny s nejnižším 
součtem časů členů týmu. Je 
zajištěn odvoz osobních věcí 
k Akátové věži a drobné občerst-
vení tamtéž. Lidový běh startuje 
v 10:00, cca v 10:35 dorazí k roz-
hledně čelo hlavního závodu, 
který vyráží v 10:30. Účastní-
kům lidového běhu se tak nabízí 
skvělý divácký zážitek a běžcům 
v hlavním závodě skvělá divácká 
kulisa.

Za sportovní částí nezůstane 
pozadu ani část společenská. 
V centru závodu (areál staré trž-
nice vedle Zdravé výživy) bude 
připraveno občerstvení pro 
běžce i diváky. Ve dvou blocích 
vystoupí cimbálová muzika Lá-
lia z Velkých Bílovic a bude zde 
možnost ochutnat a zakoupit 
skvělá vína od Vinařství Hanuš 
Blučina. Pro všechny závodníky, 
kteří se zaregistrují do lidového 
běhu nebo do hlavního závo-
du, je připraveno překvapení 
od Papírny Moudrý. Absolutní 
vítězové se mohou opět těšit na 
exkluzivní dort od cukrářské 
manufaktury Genero.

VZKAZY KE DNI MATEK

Vzkaz pro maminku
Maksym Kharbaka, 2. B

Mami, mám Tě moc rád.
Chtěl bych s Tebou trávit 

dlouhý čas.
Máš hezké vlasy a dlouhé 

řasy.
Tvoje tvář je jako sluníčko,

když jsem u tebe, mám 
teplíčko.

Moje maminko…
Tereza Phamová, 2. B

Maminko, jsi milá a hodná.
Mám Tě moc ráda.

Jsi krásná, s hnědýma očima... 
Pomáháš mi, když potřebuji.

Tak Ti přeji hodně štěstí a 
zdraví.

Básníci Židlochovicím

Židlochovický fotbal chce nabrat nový dech

Fotbalisté FC Židlochovice 
ani přes zimu nezaháleli a k pří-
pravě na jarní část sezóny si 
pronajali tělocvičnu na ZŠ. Kaž-
dý čtvrtek v 17:00 měly trénink 
děti a v neděli trénovali dospělí. 

Nyní jsou již tréninky pře-
sunuty ven. Děti trénují každý 
čtvrtek od 17:00 na fotbalovém 
hřišti. Tréninky jsou pořádány 

pro kluky i holky od 5 let (není 
nutná registrace, přijít může 
kdokoliv). Starají se o ně trené-
ři Robert Gola a Petr Maša. Od 
příští sezóny plánují děti přihlá-
sit do soutěže.

Muži trénují každé úterý a 
čtvrtek od 18:00 pod vedením 
M. Žáka. Start jarní sezóny 
mužům však příliš nevyšel. Po 
remíze 1:1 (branka A. Haman) 
v Ořechově doma prohráli 
s týmem Dolních Kounic 1:2 
(branka P. Giňa). Vzhledem 

k tomu, že se přes zimu podaři-
lo tým dospělých rozšířit o čtyři 
hráče, plán na následující sezó-
nu je jasný. Na jaře se sehrát a 
na podzim začít znovu bojovat 
o postup do vyšší soutěže.

Fotbalový klub funguje více-
méně pouze za podpory města 
Židlochovice a z vlastních zdro-
jů, které tvoří zejména příspěv-
ky hráčů. V létě bude klub opět 
organizovat Memoriál J. Rejžka 
a další ročník turnaje v malé 
kopané Copa de Židle.

Ing. Zdeněk Juris
FC Židlochovice

Běhy Okolo Výhonu 2015 / foto: Tomáš Klášterecký
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Zemřel Augustin Vlašic

16. března 2016 zemřel pan 
Augustin Vlašic. Byl nejen 
oddaným zaměstnancem Les-
ního závodu v Židlochovicích, 
ale především obdivovatelem 
a milovníkem přírody. Pro 
náš Zpravodaj napsal na čty-
řicet zajímavých pojednání 
týkajících se nejen samotného 
Lesního závodu, ale přede-
vším života v přírodě. Byl je-
jím pokorným pozorovatelem 
i obdivovatelem a vytříbeným 
jazykem dokázal popsat to, co 
někdy zůstává nezasvěceným 
skryto. Ve svých článcích se 
také zabýval historií židlocho-
vického zámku a jeho něko-
likastránkový průvodcovský 
elaborát bude jistě ještě dlou-
ho sloužit průvodcům jako 
podklad při příležitostných 
návštěvnických prohlídkách 
zámku.

Mgr. Karel Vavřík



V letošním roce si místní 
Tělocvičná jednota Sokol při-
pomíná 120. výročí od svého 
založení v roce 1896. 

Jedna z hlavních událos-
tí oslav proběhne v sobo-
tu 18. června. Jak jinak než 
pohybem. T.J. uspořádá veřej-
né vystoupení, kde bude před-
vedeno několik hromadných 
cvičení. Vše bude zahájeno 
průvodem od radnice a samot-
né cvičení se uskuteční na fot-
balovém stadionu. Přijďte s 
námi strávit příjemné odpo-
ledne, těšíme se na Vás!

Pojďme si tedy připomenout 
něco málo z doby vzniku židlo-
chovické jednoty.

Židlochovická sokolská jed-
nota vznikla na konci 19. sto-
letí v tehdy německou radnicí 
ovládaných Židlochovicích. 
Představení města bohatě 
podporovaly místní německé 
spolky jako např. Turnverein, 
Männergesang-verein, Leseve-
rein, Freiwillige Feuerwehr a 
další. Před vznikem sokolské 
jednoty 1896 byly ryze českými 
spolky v Židlochovicích pouze 
Občanská beseda (1884) a Spo-
lečenstvo živností řemeslných 
(1886). 

6. října 1896 byl vydán oběž-
ník podepsaný „zřizujícím 
výborem“ s tímto zněním:  Přá-
telé myšlenky sokolské! Bratři. 
Nyní, kdy již máme třetí čes-
kou třídu zajištěnou, můžeme 
pokročiti v národní organisa-
ci dále a tu ozývá se se všech 
stran, zejména u mladší gene-
race, jeden hlas: „Zarazme pro 
Židlochovice a nejbližší okolí 
tělocvičný spolek Sokol“. Potře-
ba  spolku toho jak pro tužení 

a osvěžování těla, tak pro bys-
tření ducha je patrna, spolek 
ten je vzhledem na ohrožené 
postavení naše v Židlochovi-
cích a západní části nejbližšího 
okolí velenutný, vždyť  Sokol 
má státi vždy a všude na před-
ní stráži  pro zájmy národní, 
Sokol  má se první stavěti do 
řad proti nepřátelům, on má  
útoky jejich odrážeti, nástrahy 
a léčky těchže mařiti. Abychom 
však při  zakládání  spolku toho 
šli na jisto, jest zapotřebí, aby-
chom  již před ustavující valnou 
hromadou věděli, kolik nás se  
přihlásí za členy činné a přispí-
vající, kdo již z nás cvičil, má-li 
snad již to neb ono nářadí tělo-
cvičné pro spolek k disposici, 
nebo zdali je daruje. Za  účelem 
tím vydává se  tento oběžník a 
žádáme, aby jej sami a to co 
nejrychleji bratrům našim sdě-
lili a ku hojnému přistupování 
pobízeli. Jakmile bude dosta-
tečný počet přihlášen, svolá se 
ihned zřizující valná hromada, 
jež  stanovy vypracuje a ostat-
ní zařídí. Za účelem informa-
ce  podotýkáme, že se zamýšlí 
cvičiti 2 nebo 3krát týdně v 
sále pana Vostatka a že spolek 
náš má míti členy i z Blučiny, 
Nosislavi, Hunkovic a z Hrušo-
van. Nuže, bratři: Chutě k dílu! 

Sto dvacet let sokolů v Židlochovicích

Ing. Jakub Kratochvíl
T.J. Sokol Židlochovice

Na zdar! (Přepis oběžníku z 
roku 1896).

Tělocvičná jednota Sokol Žid-
lochovice byla uznána výnosem 
moravského místodržitele dne 
21. listopadu 1896. Takzvaný 
zřizovací výbor jednoty tvořili 
dr. Jan Pluhař, kancelista Franti-
šek Vokurka, kancelista Hubert 
Strouhal, pozlacovač Jan Valen-
tini, nosislavský obchodník 
Vavřinec Procházka, zámečník 
František Flodr z Hrušovan a 
blučinský učitel Josef Dupal. 
Na první valné hromadě dne 
13. prosince 1896 byl prvním 
starostou zvolen dr. Pluhař 
a jednatelem dr. Šlechta. Na 
počátku své existence měl spo-
lek 1 člena zakládajícího, 45 
členů činných a 33 členů při-
spívajících. Dne 11. července 
1897 se jednota stala součástí 
brněnské župy Rastislavovy.

Před I. světovou válkou cviči-
li židlochovičtí sokoli v hostin-
ci Kateřiny Ryšavé v Nosislav-
ské ulici č. p. 68. Po válce do 
roku 1924 prováděli svá cviče-
ní v budově bývalého kasina a 
roku 1924 si jednota pronajala 
na 20 let ke svým spolkovým 
aktivitám od židlochovického 
státního statku budovu č. p. 161 
v Židlochovicích. V této době 
byl starostou jednoty Raimund 

Svoboda a jednatelem Antonín 
Šrol. Cvičební sál, který byl 
tehdy největším sálem v Žid-
lochovicích, však nevyhovoval 
sokolským potřebám. Od roku 
1930 se v prostoře tělocvičny 
začalo provozovat sokolské 
kino „Olympia“. 

Po II. světové válce se židlo-
chovickým sokolům podařilo 
postavit novou moderní soko-
lovnu se dvěma přízemními 
sály a dalším zázemím podle 
projektu Františka Sedláčka z 
roku 1947 (podrobně Pamětní 
kniha města Židlochovic, fond 
C-162, i. č. 81 D, s. 590–595). 

Tělocvičná jednota Sokol 
v Židlochovicích se nezane-
dbatelně zasloužila svými 
mnohostrannými aktivitami 
(sportovní závody, divadelní 
představení, hudební koncerty, 
vzdělávací a zábavní pořady, 
atd.) o rozvoj českého spolko-
vého a vlasteneckého hnutí v 
posledních desetiletích 19. a na 
počátku 20. století na národ-
nostně promíseném Židlocho-
vicku a tehdy německém městě 
Židlochovice.

(Text upraven dle informací ze 
svazku G-128 – Sokol – tělocvič-
ná jednota Židlochovice 1896–
1961 – Státní okresní archiv 
Brno-venkov v Rajhradě). 
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Sokolské žactvo v roce 1927 / foto: archiv T.J. Sokol Židlochovice 



Jízdu na kole si oblíbili bez 
rozdílu úplně všichni – děti, 
dospělí i lidé vyššího věku… 
Kolo je oblíbené nejen proto, že 
je skvělým ekologickým doprav-
ním prostředkem, ale také vhod-
ným prostředkem pro získávání 
a udržování  tělesné kondice a 
celkově zlepšení zdravotního 
stavu.

Kolo se stále vyvíjí a dnes už 

je v nabídce celá škála různých 
typů. Je  tedy pochopitelné, že při 
nákupu nového kola můžeme být 
mírně bezradní. Při výběru jízd-
ního kola je tedy třeba zohlednit 
několik faktorů. V prvé řadě je to 
terén, po kterém na kole chceme 
jezdit.

Typy kol 
Existují kola silniční, trekin-

gová, crossová, freestylová, hor-
ská a kola městská. Horská kola 
dále dělíme na 26“ 27,5“ nebo 
29“. Také nesmíme zapomenout 

Kolem a kolem o kole: Jaké kolo kam a pro koho

Monika Hanasová, Petr Majkut
průvodci světem cyklistiky

na naše nejmenší cyklisty – kola 
dětská a junior.

Dětská kola
Dětská kola jsou určená pro 

nejmenší cyklisty všech věko-
vých kategorií od úplných začá-
tečníků až po malé závodníky. 
Vyrábí se ve velikostech od 12 
do 24 palců velikosti rámu, kdy 
12“ rám odpovídá přibližně 2–3 
rokům věku, 16“ rám 3–6 rokům 
věku, 20“ rám 6–9 rokům věku 
a 24“ rám 9–12 rokům věku. Při 
výběru dětského kola je však 

rozhodně nutné jeho vyzkoušení 
na prodejně,  jelikož vzrůst dětí 
se výrazně liší.

S jízdou na kole lze začít od 
útlého věku, děti jsou velmi 
šikovné a učí se rychle. Výhodu 
mají ty děti, které začínaly na 
odrážedlech a získaly tak rov-
nováhu, nebo si osvojily šlapání, 
ještě než se měly rozjet samy.

Důležitý je výběr správné 
velikosti kola, dbejte i na seři-
ditelnost brzd a nepřeceňujte 
síly dítěte.

(Vybráno z webových stránek)

Dagmar Sedláčková
cyklostezka Brno–Vídeň

Vydáte-li se na výlet po cyklo-
stezce přes Opatovice, počítejte 
s uzavírkou místní komunikace 
v Rajhradické ulici. Ta bude až 
po tuto sezónu v rekonstrukci. 
Asi jeden kilometr dlouhý úsek, 
který se nachází na trase cyklo-
stezky uvnitř obce, byl doposud 
cyklistickým „tankodromem“. 
Nyní se Opatovice pustily do 
oprav. Po jejich dokončení by 
měla být k dispozici uhlazená 
asfaltová silnice.

Řešením je malá objížďka 

kolem říčky Dunávky a přes láv-
ku na druhou stranu. V těchto 
dnech se připravují směrovky, 
které budou cyklisty na objížď-
ku navádět. Druhou variantou 
je využít krajskou silnici, která je 
ale méně bezpečná kvůli husté-
mu provozu aut.

Dobrou zprávou je terénní 
úprava polní cesty z Přibic do 
Ivaně, která se nachází mezi 
asfaltovými úseky cyklostezky 
a měří zhruba jeden kilometr. 
Obec Přibice přislíbila srovná-
ní povrchu v nejbližších dnech. 
Kdo míří na Zahájení sezóny 
cyklistické stezky Brno–Vídeň 
do Hevlína, měl by projet už 

po sjízdné polní cestě. Vybu-
dování asfaltového napojení 
na úseky cyklotrasy bude možné 
až po dokončení komplexních 
pozemkových úprav v Přibicích.

V plánu jsou další bezpečné 
úseky

Po nových úsecích cyklostezky 
Brno–Vídeň, bezpečně bez aut, 
by mohli cestovat cyklisté i pěší 
v následujících letech. V plánu je 
výstavba čtyř nových tras v cel-
kové délce asi 8 kilometrů. 

Počítá s napojením na stávají-
cí úseky od Blučiny do Vojkovic, 
dále do Hrušovan u Brna a do 
Židlochovic. Plánuje se také láv-

ka přes Litavu a Svratku, v něk-
terých místech by cyklostezka 
kopírovala hlavní silnici.

Dostavba dalších úseků by 
doplnila cyklotrasu z Jevišovky 
do Hrušovan nad Jevišovkou 
nebo z Opatovic do Blučiny, 
částečně vedoucí podél říčky 
Dunávky. Kilometrový úsek by 
zlepšil bezpečnou jízdu pro cyk-
listy i v Rebešovicích, od čistír-
ny odpadních vod po zastavěné 
území. Realizace projektů závi-
sí na jednání valné hromady 
svazku obcí, získání dotací a na 
schopnosti spolu1 nancování 
obcemi.

Běh zdraví

Dne 17. dubna uspořádalo 
Sdružení Židlochovice ve spo-
lupráci s městem Židlochovice 
a ŠAK Židlochovice již XVII. 
ročník Běhu zdraví. Závod 
zahájil čestným kolem starosta 
Ing. Jan Vitula, místostarosta 
Mgr. Tomáš Šenkyřík, zastu-
pitel PhDr. Stanislav Rubáš, 
za Sdružení Hana Svobodo-
vá, Tomáš Záděra a Jan Válek, 
za Nadační fond Emil Pavel 
Zbožínek.

Závodu se zúčastnilo 117 běž-
ců ve věkových kategoriích 
od předškolních dětí až po vete-

rány. Novinkou letošního roční-
ku byl závod FIT mamin s kočár-
ky.

Kdo zrovna nesoutěžil, mohl 
se občerstvit v prodejně Zdravé 
výživy. Nadační fond Emil měl 
na akci také svůj stánek s pro-
pagačními předměty a fresh 
džusem. V přestávkách mohli 
přihlížející i závodníci vyzkou-
šet slalom na invalidním vozíku. 
Nejprve se podívali na to, jak trať 
bravurně zdolává handicapovaný 
sportovec, a poté sami zjistili, že 
to není tak jednoduché ovládat 
vozík a ještě neporazit rozmístě-
né kužely. 

Děkujeme všem partnerům 
závodu, kteří věnovali ceny nebo 
jinak podpořili tuto akci, a také 
všem, kteří se na akci podíleli 
organizačně.

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

foto: archiv Sdružení Židlochovice 

Opravy a uzavírky na cyklostezce Brno–Vídeň
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Židlochovické náměstí je 
dnes dějištěm mnoha kulturně-
společenských akcí.  Při jejich 
součtu můžeme dojít až k číslu 
čtrnáct, kdy je jedna z hlavních 
dopravních tepen města zcela 
uzavřena pro průjezd vozidel. 
Znamená to, že v průměru víc 
jak jedenkrát v měsíci musí 
řidiči volit objížďkovou trasu, 
ozývaly se i hlasy, že uzavír-
ky omezují pohodlný přístup 
do prodejen jak nakupujícím, 
tak i vozům se zásobováním.

Naposledy se zde odehrál oblí-
bený farmářský  trh.  Pořadatel 
právě také s ohledem na místní 
obchodníky zredukoval počet 
letošních trhů na dva, zatímco 
vloni jsme mohli nakupovat  far-
mářské výrobky celkem pětkrát.

Na facebooku jsme položi-
li anketní otázky: Jak vidíte 
budoucnost farmářských trhů 
v Židlochovicích? Patří podle 
Vás trhy na náměstí?

„Trhy byly velmi povedené a 
myslím, že je velká škoda, že se 
budou konat pouze dvakrát. Mám 
pocit, že v dnešní době se děje 
opačný trend, kdy farmářské trhy 
na ostatních místech a městech 
jen vzkvétají a přibývají. Je ško-
da, že Židlochovice se chtějí ubí-
rat opačným směrem. Vzhledem 
k návštěvnosti  mi přijdou argu-
menty o tom, že berou prodejcům 
na náměstí klienty, naprosto liché. 
Držím palce těm, kteří se budou 
snažit přivést na náměstí život 
v podobě trhů, či jiných akcí.“

„Mrzí mě, že trhy budou jen 
dva, za mě bych brala alespoň 
jeden měsíčně od dubna do pro-
since. Šikovný místní obchodník 
se rád připojí.“

„Jsem pyšná na město, kte-
ré dokáže odklonit dopravu 
z náměstí jenom proto, aby se 
tady mohli jeho obyvatelé sejít, 
zastavit se, popovídat si a potěšit 
se trhem, který se snaží vypadat 
jako „bejvávalo“. Klasická účast 
pana harmonikáře, v poslední 
době i s vystoupením dětí v kro-

Zeptali jsme se... Patří trhy na náměstí?

rubriku připravuje
Milena Moudrá

jích. Bezva! Za mě obě ruce hla-
sující PRO. Těší mě, že v takovém 
městě bydlím.“

Ne všichni novou aktivitu 
pořádaní farmářských trhů uví-
tali pozitivně. Výhrady se však 
netýkaly konkrétně farmářských 
trhů, ale celkově vzrůstající-
ho počtu akcí probíhajících na 
náměstí.

„Já jsem rozhodně pro, aby se 
počet akcí na náměstí omezil. Stá-
lé uzavírání průjezdu komplikuje 
řidičům život. Objíždět náměstí 
přes ulici Havlíčkovu je vzhledem 
k jejímu stavu špatným řešením.  
Náměstí by nemělo nahrazovat 
kulturní dům.“

„Ten počet stále roste.  Zákazní-
ci, kteří k nám chodí, jezdí mnoh-
dy z daleka a dělají opravdu velké 
nákupy a to právě obzvláště těsně 
před víkendem nebo v sobotu. 
V momentě, kdy jim znemožníme 
vjezd autem, jsou nespokojeni a 
to není dobrá reklama.“

Reakce v anketě jsou ale pře-

vážně souhlasné. A vy se ptáte: 
Proč budou farmářské trhy letos 
jen dva?

Důležitým momentem při roz-
hodování o snížení počtu pořá-
daných trhů byly kromě jiného 
reakce trhovců, kteří pocítili nižší 
návštěvnost a poklesy tržeb. Jak 
shodně uvádějí výše uvedené 
komentáře, farmářské trhy jsou 
ve městech stále oblíbenější. To ale 
současně znamená, že obchod-
níci si již dnes mohou vybírat, 
kam pojedou své zboží prodávat. 
V této souvislosti je třeba říci, že 
se paní Lence Betášové podařilo 
vybudovat skupinu kvalitních a 
spolehlivých trhovců, kteří k nám 
rádi jezdí. Vím, že dát dohroma-
dy takový okruh trhovců nebylo 
jednoduché. V každém případě 
pozitivní reakce k trhům jsou pro 
nás povzbudivé a vedou mě k pře-
svědčení, že má pravděpodobně 
smysl jejich počet v letošním roce 
navýšit. O konkrétních krocích 
vás budeme informovat na strán-
kách zpravodaje.

Odpovídá místostarosta
Mgr. Tomáš Šenkyřík

Myslivecký spolek hospoda-
ří v pronajaté honitbě, jejímž 
držitelem je Honební společen-
stvo Židlochovice. Honitba má 
výměru 511 ha, z toho 130 ha 
tvoří bažantnice. Na základě 
rozhodnutí MěÚ Židlochovice, 
odboru životního prostředí, je v 
honitbě normována následující 
zvěř, která je předmětem mys-
liveckého hospodaření: bažant 
obecný, zajíc polní a srnčí zvěř.

Bažant obecný – původně 
asijský druh hrabavého ptáka, 
který se v zemědělské krajině 
střední Evropy objevil v 11. sto-
letí. Většinu svého života tráví na 
zemi, vzlétá pouze když mu hro-
zí nebezpečí. Na loukách a polích 
sbírá semena, plody a zelené části 
rostlin. V prvních týdnech živo-
ta se živí i malými živočichy. V 
současné době musíme ubývající 
divokou populaci bažanta dopl-
ňovat polodivokým odchovem.

Zajíc polní – je rozšířený po 
celé Evropě. Zajíc se živí rost-
linnou potravou, okusuje různé 
šťavnaté rostliny, ale v zimě se 
spokojí s tvrdou kůrou stromů a 
suchou trávou. V poslední době 
došlo k velkému úbytku zajíců. 
Za hlavní příčiny populační-
ho krachu se považují změny 
v charakteru krajiny, chemizace 
prostředí, mechanizace a úbytek 
diverzity prostředí. Také sucha 
v uplynulých letech velmi při-
spěla k úbytku zajíců.

Srnec obecný – srnčí zvěř je 
naší nejběžnější a nejrozšířenější 
spárkatou zvěří. Živí se nejrůz-
nějšími bylinami, občas požírá 
také různé plody. Srnec je rela-
tivně plachý a při ohrožení se 
často ozývá bekáním, tedy zvu-
kem podobným psímu štěknu-
tí. Samci mají relativně krátké 
parůžky, které mohou dorůst až 
do délky 25 cm. Každým rokem, 
v rozmezí od října do prosince, 
shazují srnci své parůžky a na 
jaře příštího roku jim narůstají 
nové. V květnu až červnu rodí 

Zvěř na Výhoně

srna jedno až dvě srnčata, která 
několik prvních dnů zůstávají 
nehybně skryta ve vegetaci, kam 
je chodí srna několikrát denně 
krmit. Někteří lidé občas sebe-
rou srnčata, protože je pokláda-
jí za opuštěná. Takové srnče se 
obtížně vrací do přírody, protože 
srna je kvůli lidskému pachu 
nepřijme zpět.

PaedDr. Stanislav Březina
předseda MS Židlochovice

Zvěř na Výhoně / foto: archiv Lesů ČR 

V naší honitbě se ještě 
můžete setkat s liškou obecnou, 
jezevcem lesním, kunou lesní a 
celou řadou další zvěře. Z drav-
ců můžete vidět káně lesní, jes-
třába lesního, motáka pochopa a 
pilicha, poštolku obecnou a kra-
hujce obecného. Večer můžete 
zahlédnout různé druhy sov 
včetně výra velkého.

13Volný časwww.zidlochovice.cz



Kulturní kalendář – květen 2016

1. 5., 16:00 | MONSIEUR AMÉDÉE
Lechtivá komedie. Nevhodné pro děti do 12 let.
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné:  dospělí 70 Kč, důchodci 50 Kč
pořádá:  Divadelní odbor T. J. Sokol Židlochovice

5. 5., 18:00 | KONCERT ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO OBORU
místo: Robertova vila, sál ZUŠ Židlochovice
pořádá:  ZUŠ Židlochovice

7. 5. | ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA CYKLISTICKÉ STEZCE
BRNO–VÍDEŇ 

Zastávka v Židlochovicích kolem 9:30 hodin.
pořádá:  DSO Cyklistická stezka Brno–Vídeň ve spolupráci 
 s obcí Hevlín, městem Laa an der � aya 
 a mikroregionem Hrušovansko

7. 5., 14:00 | BAZÁREK
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá:  MC Robátko, www.mcrobatko.cz

8. 5., 10:00 | KAMENY ZMIZELÝCH
Setkání k uctění památky manželů Steinerových.
místo: náměstí Míru, č. p. 27 – u cukrárny
pořádá:  Městské kulturní středisko

12. 5., 15:00 | POSEZENÍ S DŮCHODCI 
místo: klubovna zahrádkářů
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti

15. 5., 16:00 | Divadlo: MŮJ MEDVĚD FLÓRA 
místo: zahrada Robertovy vily
vstupné: 20 Kč dítě / 40 Kč dospělý (členové polovic)
pořádá:  MC Robátko

21. 5. | DEN IZS 
Oslava 40. výročí založení stanice profesionálních hasičů a 
105. výročí založení SDH Židlochovice. Výstava současné i historic-
ké techniky. Statické a dynamické ukázky složek IZS a další...
místo: náměstí Míru
pořádá:  SDH Židlochovice

20., 27. 5., 16:00 | KLUB RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE
Sdílení výchovných, komunikačních i životních situací a schémat 
pod vedením lektorů Tatjany a Pavla Kopřivových.
místo: jurta lesní mateřské školy Výhonek
cena: 500 Kč za oba večery
přihlášky: svetlana.zapadlova@gmail.com

(přihlášky pouze na oba večery)

26. 5., 17:00 | ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU

místo: Robertova vila, sál ZUŠ Židlochovice
pořádá:  ZUŠ Židlochovice

28. 5. | MEZINÁRODNÍ ZÁVODY RC MODELŮ AUT
3. kolo pátého ročníku mezinárodních závodů modelů aut 
Intertrack O� road Challenge.
místo: dráha RC Autoklubu
pořádá:  RC Autoklub Židlochovice, o.s.

PŘIPRAVUJEME:
4. 6., 13:00 | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
Čeká na Vás vycházka naučnou stezkou, poznávání zvěře, střelba ze 
vzduchovky, opékání špekáčků, zvěřinový guláš a spousta zábavy.
místo: sraz u radnice
pořádá:  Sdružení Židlochovice,

Myslivecké sdružení Židlochovice

4. 6., 14:00 | STAŇ SE RYTÍŘEM
místo: na Starci
pořádá:  Skautské středisko Hrozen

10. 6. | VINAŘSTVÍ OČIMA ŽIDLOCHOVICKA A DOLNÍHO 
RAKOUSKA VI.
Duel velkých vín: Cabernet Sauvignon versus Merlot.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Městské kulturní středisko,

ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice

18. 6. | VEŘEJNÉ CVIČENÍ
U příležitosti 120 let založení jednoty.
místo: fotbalový stadion
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice

17.–18. 6. | KALIMBOVÝ WORKSHOP V JURTĚ
místo: jurta lesní mateřské školy Výhonek
info: danusa@email.cz

FC Židlochovice muži - rozpis zápasů

Datum a čas Den Domácí Hosté

8. 5. 2016 16:30 ne Mor. Bránice Židlochovice

14. 5. 2016 16:30 so Židlochovice Troubsko B

22. 5. 2016 16:30 ne Střelice B Židlochovice

28. 5. 2016 16:30 so Židlochovice Oslavany B

4. 6. 2016 16:30 so Hrušovany Židlochovice

11. 6. 2016 16:30 so Židlochovice Babice u Rosic

14 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Máte doma staré fotogra[ e okolí Robertovy vily?
V souvislosti s výstavbou nového vlakového nádraží se připra-

vuje celková revitalizace okolí Robertovy vily, přičemž snaha je co 
nejvíce se přiblížit původnímu vzhledu. K tomu by velice napo-
mohly dobové fotogra1 e.

Máte-li ve svém archivu fotogra1 e konkrétně vstupu do areálu 
vily a také budovy č. p. 236 (fořtovna), prosíme o jejich zapůjčení. 
Pracovnice Informačního centra z Vašich fotogra1 í na počkání 
pořídí scan a materiál si ihned odnesete domů.

Případně se obracejte na místostarostu Mgr. Tomáše Šenkyříka 
(734 352 330 nebo e-mail: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz)

Děkujeme.



Zavedená truhlářská firma ACER WOODWAY z Brna 
se zaměřením na komplexní vybavování interiérů pře-
devším dýhovaným nábytkem hledá zaměstnance na 
pozici truhláře pro výrobu a montáž. Nabízíme zají-
mavě ohodnocenou tvůrčí práci na originálních reali-
zacích interiérů.

V případě zájmu volejte na 603 178 498 nebo pište na info@

acerww.cz

15Inzercewww.zidlochovice.cz

Sháním menší rodinný dům se zahrádkou nebo větší byt 
v Židlochovicích nebo v přilehlých obcích.
Tel: 722 063 341.

Koupím chatu nebo chaloupku k rekreaci do 50 km od Brna. 
Tel: 792 284 071.

<

<

Řádková inzerce

PRODEJ BYTU
Prodám byt 3+kk,v obci Vranovice. 2. patro, novostavba, kolau-
dace 2011, plocha bytu 63m2+dvě terasy 10 a 8 m2+balkon 3m2, 
komora na patře, pokoje 24,12,8m2. Hřiště před domem, ZŠ a 
MŠ blízko, možnost pronájmu zahrádky v obci, společ. akce, 
cyklostezka.
Cena 2 190 000 k jednání, tel.: 777 733 064.
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Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ. Periodický tisk územního samosprávného celku Židlochovice. Vydává město Židlochovi-
ce. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redak-
ce. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Odpovědná redaktorka Milena Moudrá. Mediální komise si vyhrazuje právo na jazyko-
vou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Jazyková úprava: Mgr. Světlana Zapadlová. Příspěvky přijímá Milena Moudrá, milena.moudra@
zidlochovice.cz. Gra1 cká úprava, inzerce: Martina Máca, DiS. Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1850 ks. Uzávěrka je k 15. v měsíci. Výtisk je nepro-
dejný a je bezplatně doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 29. 4. 2016, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.

16 Fotoreportáž měsíce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Mše za město / foto: Milena Moudrá Velikonoční hrkání z věže kostela / foto: Lenka Betášová

Pan Urbánek při řezu ovocných dřevin / foto: Miroslav Gergel Violoncellový koncert v Základní umělecké škole / foto: archiv ZUŠ

Děti, pozor červená / foto: Milena Moudrá Farmářský trh / foto: Lenka Betášová

Poslední zvonění na gymnáziu / foto: Miroslav Gergel Ukliďme svět / foto: archiv T.J. Sokol


