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Je po volbách. Jak jste spokojen s výsled-
kem?

Upřímně musím říct, že mě náš výsledek 
velmi příjemně překvapil. Počet získaných 
hlasů signalizuje, že veřejnost na stávajícím 
vedení města vidí skutečný zájem o Žid-
lochovice a jeho práce si cení, což je velmi 
potěšující. 

Posun města je za posledních osm let 
obrovský a my doufáme, že i v průběhu nad-
cházejícího čtyřletého volebního období se 

Jan Vitula: Vaše důvěra je pro nás velkým závazkem

nám podaří zrealizovat spoustu dalších, pro 
město prospěšných věcí.  Získaný mandát 
devíti zastupitelů nám k tomu dává všech-
ny předpoklady.  Chtěl bych našim voličům 
poděkovat. Je to velká důvěra, kterou jsme 
dostali, a my si jí opravdu vážíme. Je to sou-
časně i velký závazek.

Vítězství strany Vaše Židlochovice ve 
volbách je poměrně výrazné. Jak si to 
vysvětlujete?

Nám se podařilo sestavit opravdu dobrou 
kandidátku. Je to poznat i z toho, že rozdí-
ly v preferencích na naší kandidátce nebyly 
nijak zásadní, neskákalo se ani v pořadí. Což 

Milena Moudrá
redaktorka

přičítám tomu, že kandidátka byla složená 
kvalitně a s velkou péčí a z volebních výsled-
ků je více méně vidět, že se hodně hlasovalo 
pro celou volební stranu.

Jak dochází k sestavení kandidátky?
Hledáme lidi, kteří jsou aktivní, jsou ve 

městě vidět a jsou ochotni mu věnovat i svůj 
volný čas. Rozhodně to ale neznamená, že 
se nám podaří oslovit úplně všechny. Kan-
didátku se snažíme s rozmyslem poskládat 
tak, aby se na ní objevili ti, kteří se účastní 
aktivit a života ve městě i v jiných pozicích 
než jenom jako zastupitelé.

LiStOVáNí: Tentokrát i s Luká-
šem Hejlíkem

Chystá se kniha o Mesme-
rech

Chasa v polosvátečním židlochovickém kroji
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A takové kandidáty jsme měli. Jsem pře-
svědčen, že právě toto přispělo k celkovému 
úspěchu.

Volební program strany je rozsáhlý. Jaké 
jsou ale Vaše osobní priority?

Odpověď není úplně jednoduchá.  Program 
zahrnuje jak rozpracované aktivity – povod-
ňový park a severní předměstí s Lidlem, tak 
i dluhy z minulosti, které bychom měli splnit 
– například fotbalový stadion. Slíbili jsme 
také větší investice do komunikací a chod-
níků. To všechno jsou priority nastávajícího 
volebního období. 

Na druhou stranu, já vždycky říkám, že 
město nejsou jen budovy, ale jsou to před-
vším jeho obyvatelé. V Židlochovicích 
máme štěstí na schopné lidi a můžeme být 
právem pyšní, jak to u nás žije. Proto mojí 
prioritou je podpora aktivit místních spolků 
a dalších menších mikrograntů rozvíjejících 
komunitní život. Protože právě v tom vidím 
největší přidanou hodnotu vývoje města 
i v budoucnu.  

Vnímáte ještě nějaký dluh z minulého 
volebního programu?

Doufali jsme, že se nám podaří výrazněji 
pohnout s Robertovou vilou. Bohužel inves-
tice do opravy vily je  obrovská, pohybuje se 
kolem sta milionů korun. Jsme si naprosto 
jisti, že bez dotace to nepůjde. Zdroj by byl, 
ale kvůli nutné účasti zahraničních partne-
rů je dost komplikovaný. Toto je dluh, který 
nám zůstal. Uvidíme, jestli se podaří tuto 
problematiku řešit teď. V posledních letech 
jsme totiž neustále svědky nějakých dějin-
ných událostí, které nás ne moc příjemně 
překvapují.

Doufám ale, že až skončí válka na Ukraji-
ně, a já jsem přesvědčen, že skončí dobře, se 
věci trochu stabilizují a my bychom se znovu 

mohli věnovat běžným činnostem typu, jako 
je právě třeba rekonstrukce Robertovy vily.

V Židlochovicích žije hodně přistěhova-
lých mladých rodin. Jste spokojen s jejich 
zapojením do života města?

Jde spíš o náturu a je jedno, jestli je člo-
věk přistěhovaný, nebo žije v Židlochovicích 
od mala. Daleko důležitější je, aby ho město 
zajímalo a věci ho bavily. Dobrým příkladem 
je původně nemístní majitelka Bystré Židle, 
která pořádá jednu akci za druhou. Její práce 
si velmi cením. 

Řekl bych, že kultura ve městě funguje 
dobře, pořád se něco děje. Ale každá dal-
ší ruka, která chce něco dělat, bude vítána. 
Budeme určitě rádi, když se budou chtít 
zapojit i další lidé, podpoříme je.

Právě k tomuto účelu máme nástroj zmí-
něných mikrograntů.

Budete se i nadále setkávat s obyvateli 
města u šálku čaje? 

Ano, mám to rád. Člověk si může bez-
prostředně popovídat o problémech, které 
ve městě jsou. Lidem se dost často nechce 
telefonovat nebo psát e-maily, při osobním 
setkání se uvolní a dokážou otevřeně hovořit 
o tom, co je trápí nebo s čím jsou nespoko-
jeni. Pro mě je jejich zpětná vazba hrozně 
důležitá.

Jak byste chtěl vidět Židlochovice za pět 
deset let?

Já si pořád myslím, že ze všeho nejdů-
ležitější je, aby lidé měli město rádi a cítili se 
v něm dobře, chtěli v něm žít. Řekl bych, že 

se to celkem daří. Klasickým příkladem jsou 
hody, které si zásluhou našich stárků vybu-
dovaly velmi vysoké renomé. A to je jeden 
z příkladů, jak má město fungovat. Aby se 
lidi děním ve městě bavili, je podstatněj-
ší, než jestli je někde oloupaná fasáda nebo 
špatný chodník.

Rád bych ještě, abychom do pěti deseti let 
byli aktivnější v komunitní energetice a dal-
ších věcech, kde může město docela dobře 
pomoci. Mám na mysli projekt nové polikli-
niky, který by výrazně zlepšil nabídku služeb 
v Židlochovicích.  Protože role města je sta-
rat se, aby lidé, kteří v něm žijí, měli dobrý 
prostor, dobré podmínky a co nejlepší služ-
by. Když se budeme zlepšovat v těchto úrov-
ních, to znamená komunitní život a služby 
pro občany, tak budu bohatě spokojen.

Vidíte ještě někde nějakou mezeru? Co 
lidem chybí?

Cítím potřebu věnovat se více dopravě. 
Aby Židlochovice rozvíjely všechny druhy 
dopravy, nejen automobilovou. Přizpůsobit 
komunikace tak, aby byly průchozí bez pro-
blému i pro cyklisty, ale zároveň abychom 
tím neohrozili chodce.

Doprava s sebou samozřejmě přináší pro-
blémy s parkováním. To jsou věci, na které se 
potřebujeme koncepčně podívat.

Na závěr bych ještě jednou chtěl poděko-
vat, za celou naši kandidátku, voličům za 
podporu. Výsledek je neuvěřitelný. Přiznám 
se, že jsem optimisticky doufal v získání 
osmi mandátů, ale že jich dostaneme devět, 
to je pro nás opravdu velmi povzbudivé.

>> pokračování ze strany 1

Pláž na břehu řeky Svratky je dalším příjemným místem k odpočinku a setkávání

Pláž na řece Svratce: hodový pivní bar / foto: P. Jaroš

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás pozvat na Setkání u šálku čaje, 7. listopadu v 18:00 hodin v klubovně 
Komunitního centra Židlochovice.

Ing. Jan Vitula, starosta

Ze Židel pocházím a tenhle počin městské 
pláže je naprosto boží! Během hodů tam 
čepovali pivo a byly tam lehátka, což by bylo 
super celý léto! 
Ale i na podzim je to oáza – člověk je kousek od hlavní silnice 
a slyší jen zurčení vody. Bydlet v Židlách, tak tam jsem furt.

Magda Blaha sdílela svůj příspěvek.

Redakce Zpravodaje dává
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Výsledky voleb do zastupitelstva města Židlochovice
konaných 23. a 24. září 2022

Počet voličů:
volební okrsek 1: 1487
volební okrsek 2: 1329

Počet odevzdaných platných hlasů:
volební okrsek 1: 708
volební okrsek 2: 674

Počet voličů v Židlochovicích
celkem:

2816

Počet odevzdaných platných hlasů 
v Židlochovicích celkem:

1382 

<

<

<

<

<

<

Mgr. Karolína Staňková
odbor vnitřní správy

jméno a příjmení volební strana počet hlasů

1. Jan Vitula Vaše Židlochovice 858

2. Lenka Brázdová Vaše Židlochovice 841

3. Tomáš Šenkyřík Vaše Židlochovice 834

4. Petr Svoboda Vaše Židlochovice 802

5. Oldřich Kahoun Vaše Židlochovice 795

6. Ivo Remunda Vaše Židlochovice 752

7. Petr Francán Vaše Židlochovice 731

8. Libor Kafka Vaše Židlochovice 731

9. Petr Maša Vaše Židlochovice 680

10. Bronislav Svoboda ANO 2011 407

11. Petr Chocholáč ANO 2011 385

12. Jana Kacetlová ANO 2011 358

13. Milan Šebek Spolu pro Židlochovice 273

14. Vlastimil Helma Spolu pro Židlochovice 267

15. Vít Betáš Sdružení Za zámecké Židlochovice a hnutí PŘÍSAHA 138

Rekonstrukce chodníků na Masarykově a Palackého

Z výše uvedených důvodů se vedení měs-
ta Židlochovice rozhodlo pro rekonstrukci 
některých chodníků, a to konkrétně v ulici 
Palackého od objektu č. p. 292 (křížení s uli-
cí Ulička) po objekt č. p. 301, v celkové délce 
cca 95 metrů, a dále pro rekonstrukci v ulici 
Masarykova, od objektu č. p. 734 (praktický 
lékař, alergologie) po objekt č. p. 915 (ulice 
Husova), v celkové délce cca 254 metrů. Sou-
částí rekonstrukce bude i úprava stávajících 

Ing. Hana Halounová
oddělení projektového řízení a dotací

sjezdů k nemovitostem a bude vytvořen par-
kovací pruh pro podélná stání.

Rekonstrukce chodníků v ulici Palackého a 
části ulice Masarykova bude spolufi nancová-
na Evropskou unií – Evropským fondem pro 
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regi-
onálního operačního programu.

Dotace ve výši 1 684 958,29 Kč je získána 
z programu Integrovaný regionální operační 
program s názvem „MAS Podbrněnsko, spo-
lek – IROP – Udržitelná a bezpečná dopra-

va II“ na projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
038/0017154 s názvem Rekonstrukce 
komunikací pro pěší ve městě Židlochovice 
– II. etapa (Palackého a Masarykova II. část).

Výše zmíněnou rekonstrukci bude reali-
zovat fi rma RONYTRANS, s.r.o., se sídlem 
Přívrat 1454/12, 616 00 Brno; IČ: 277 03 568, 
jež byla vybrána na základě výběrového říze-
ní. Předpokládá se, že práce budou započaty 
v první polovině října 2022.

Některé chodníky ve městě Židlochovice jsou v současné době ve špatném technickém stavu. Jedná se zejména o chodníky 
na ulici Masarykova a Palackého. Mají poničené povrchy, objevují se zde nerovnosti, vypoukliny a další známky nevhodnosti 
povrchu chodníku. Některé úseky jsou velmi obtížně přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Masarykova ulice, úsek k rekonstrukci od č. p. 734–915 / foto: redakce Palackého ulice, rekonstrukce zahrnuje úsek od č. p. 292–301/ foto: redakce
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 2. září 2022
výběr z usnesení
RM rozhodla:

schválit Návrh na zahájení zadávacího 
řízení Výběr dodavatele Provedení vege-
tačních úprav v rámci projektu „Svratka 
nad Židlochovicemi: Povodňový park“,
uzavřít smlouvu o dílo s Ing. arch. Bar-
borou Jenčkovou, Jugoslávská 75a, 
Brno, ČKA 02872, IČ: 64292428, DIČ: 
CZ7156303858, jejímž obsahem je zhoto-
vení Změny č. VII Územního plánu Žid-
lochovice za nabídkovou cenu 195.000 Kč 
bez DPH,
uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 5 v domě 
č. p. 52 na ul. Komenského na dobu urči-
tou, a to do 31. 12. 2023. Výše nájemné-
ho je stanovena dle „Zásad pro stanovení 
nájemného u nájemních vztahů k bytům 
v majetku města Židlochovice“ na 78 Kč 
m2/rok,
uzavřít nájemní smlouvu na část nebyto-
vého prostoru č. 393/25 o velikosti 34 m2 
v budově č. p. 393 na ul. Havlíčkova v Žid-

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

lochovicích, s fi rmou Jiří Krikl, Blatnic-
ká 4219/4, Brno, IČ: 62030515, a to od 
15. 9. 2022 na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce za roční nájemné ve výši 
17.000 Kč.

RM schvaluje:
výši úplaty za předškolní vzdělávání 
v Mateřské škole Židlochovice na školní 
rok 2022/2023, a to ve výši 450 Kč/měsíc 
za dítě za celodenní docházku a 300 Kč/
měsíc za polodenní docházku.

RM bere na vědomí:
rezignaci Ing. KaX ové na pozici vedoucí 
fi nančního odboru ke dni 31. 8. 2022.

RM pověřuje:
Ing. M. Schönwälderovou vedením odbo-
ru do doby, než bude na základě výbě-
rového řízení vybrán/a nový/á vedoucí 
odboru.

RM 16. září 2022
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „Rekonstrukce 
komunikací pro pěší ve městě Židlocho-

<

<

<

<

vice – II. etapa (Palackého, Masarykova 
II. část)“ s účastníkem zadávacího říze-
ní, který se umístil jako první v pořadí, 
RONYTRANS, s.r.o., Rudka 88, Kunštát 
na Moravě.

RM schvaluje: 
dar ve výši 10 tis. Kč na pořízení židlo-
chovického kroje v roce 2022, a to celkem  
5 kusů.

ZM 7. září 2022
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

poskytnout peněžitý dar – všechny fi nanč-
ní prostředky získané  veřejnou sbír-
kou s názvem „Ukrajina Židlochovice“ 
právnické osobě Člověk v tísni, o.p.s., na 
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny,
poskytnout z rozpočtu roku 2023 půjčku 
ve vyši 1 mil. Kč na zakoupení praxe 
radiologicko-diagnostické ambulance 
v objektu Polikliniky v Židlochovicích.

<

<

<

Mateřská škola: Dopoledne s městskou policí                                     foto: R. Nováková
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Volby do zastupitelstva jsou za námi: O tom, co bude následovat, hovoří Tomáš 
Šenkyřík, zástupce vítězné strany Vaše Židlochovice

Je pondělí, první pracovní den po vol-
bách do zastupitelstva, s jakými pocity jste 
dnes přišel do kanceláře?

S pocity radostnými. Chci moc poděko-
vat všem za úžasnou podporu. Je to součas-
ně obrovský závazek a doufáme, že během 
následujících čtyř let nezklameme důvěru 
lidí v našem městě. Moc děkuji!

Co bude teď následovat?
Sejdeme se se všemi, kteří byli na kandi-

dátce Vaše Židlochovice. Budeme se společně 
bavit o novém složení rady, ale také o tom, co 
bude prioritou na příští rok, protože už nyní 
pracujeme na rozpočtu pro rok 2023. A to je 
dokument, který má jasně říct, co budeme 
v nejbližších měsících dělat. 

Jak bude vypadat nové složení rady města 
a kdy zveřejníte programové prohlášení?

To zatím nevíme, jednání teprve začínají. 
Pokud půjde vše dobře, ustavující zastupi-
telstvo by mohlo být v druhé polovině října. 
V listopadovém nebo prosincovém Zpravo-
daji zveřejníme programové prohlášení rady 
města.

Konkrétně se můžeme těšit na co?  
Jednotlivá volební období nejsou od sebe 

vzájemně izolované bloky. Budeme praco-
vat na rozpracovaných projektech, což jsou 
povodňový park, zadržení vyčištěné vody 
z čističky, spolupráce při stavbě Lidlu, oprava 
chodníků na Masarykově a Palackého ulici, 
příprava projektů souvisejících s energetic-
kou krizí, příprava projektu nové polikliniky. 

Milena Moudrá
redakce

Jak může město řešit energetickou krizi, 
nemá tohle řešit spíš stát?

Samozřejmě role státu je prioritní. Během 
dvou let, doufám, by měl být přijatý nový 
energetický zákon, který bude podporovat 
rozvoj komunitní energetiky. A zde je už 
prostor pro obce. Na novou situaci musí být 
město připraveno, a to tak, abychom z nového 
energetického zákona dokázali vytěžit výho-
dy pro občany. Konkrétně o této problemati-
ce budeme psát průběžně ve Zpravodaji.

V tuto chvíli tedy žádná konkrétní 
pomoc od města občanům s energiemi 
neexistuje…

Existuje. Rozšířili jsme pravidla městského 
fondu rozvoje bydlení o podporu fotovoltaic-
kých elektráren. Tedy pokud si někdo bude 

chtít pořídit fotovoltaiku na střechu, město 
mu na tuto investici za poměrně jednodu-
chých a výhodných podmínek půjčí. Maxi-
mální částka je 200.000 Kč. Pokud dalších 
200.000 dostanete z dotace od státu, tak je to 
už zajímavé řešení.

Tato podpora je dosažitelná už nyní? Jak 
konkrétně má občan pro získání půjčky 
postupovat?

Ano. Na městském webu v sekci Jak si 
vyřídit, odbor fi nanční je možné stáhnout 
žádost o poskytnutí úvěru na fotovoltaio-
ku. S žádostí může občan přijít na fi nanční 
odbor. Zde mu Ing. Iva Bruteničová pomůže 
s dalším postupem (tel.: 547 426 034).

Komunitní centrum hledá dobrovolníky

Dobrovolnický program židlochovické-
ho Komunitního centra hledá nové posily. 
Nezáleží na tom, kolik je vám let nebo kolik 
máte času. Můžete nám pomoci s nejroz-
ličnějšími aktivitami dle svých zkušeností 
a možností – třeba pravidelně každý týden, 
nebo jen nárazově jednou ročně. V současné 
době nejvíce hledáme dobrovolníky pro tyto 
aktivity:

doučování dětí (učivo ZŠ, především čes-
ký jazyk, matematika, angličtina),
vedení volnočasových aktivit (výtvarný 
kroužek a jiné dle domluvy),

<

<

Tomáš Klášterecký
Komunitní centrum

trávení času s osaměle žijícími seniory 
(návštěva, hraní her, čtení, nákup apod.),
jednorázová výpomoc na městských 
akcích.
Dobrovolnictví není fi nančně ohodnoce-

no. Jeho benefi ty spočívají především v zís-
kávání nových zkušeností a praxi (např. 
u studentů a mladých lidí), ve smyslupl-
ném naplnění volného času a seberealizaci 
(u dospělých a seniorů).

V Komunitním centru navíc pro naše dob-
rovolníky zajišťujeme metodickou a odbor-
nou podporu, organizujeme např. pravidel-
ná setkání či vzdělávání pro dobrovolníky, 
kde se setkávají aktivní a inspirativní lidé. 

Pokud vás myšlenka stát se dobrovolníkem 
zaujala, neváhejte kontaktovat koordinátor-

<

<

Fotovoltaické panely významně pomáhají s energiemi v Komunitním centru / foto: redakce

ku dobrovolnických aktivit na Židlochovic-
ku, která s vámi ráda probere možnosti vaše-
ho zapojení.

Zuzana Čukanová
tel.: 737 707 199

zuzana.cukanova@zidlochovice.cz 
www.zidlochovicelidem.cz
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Městská policie v září: Na nalezené injekční stříkačky v žádném případě nesahat!

První školní den jsme mysleli na bezpečnost školáků 
a vyrazili jsme v maximálním počtu hlídat přechody při 
cestě do a ze školských zařízení.

8. září jsme se již po páté zúčastnili 29. ročníku střelec-
ké soutěže strážníků městských policií „O pohár primá-
tora Statutárního města Přerova“. Z celkového počtu 108 
účastníků z osmadvaceti měst jsme v jednotlivcích obsa-
dili 35. místo.

Také jsme dohlíželi na klidný a bezpečný průběh Sedmé 
rajhradické traktoriády, Židlochovických hodů, Rajhrad-
ských hodů a Národopisných slavností Těšany.

18. září v nočních hodinách při hlídkové činnosti v obci 
Nosislav si hlídka strážníků povšimla odstaveného vozi-
dla, u kterého stála bezradná žena. Na místě zjistili, že se 
jednalo o defekt na pneumatice. Hlídka neváhala a ženě 
kolo vyměnila.

Během září přijali strážníci tři oznámení, kde se jedna-
lo o volně pohozené použité injekční stříkačky. V případě 
podobného nálezu na stříkačky v žádném případě nesa-
hejte! Hrozí: hepatitida A, B, C, HIV, absces a jiné radosti. 
Prosíme, abyste dětem tuto problematiku doma pořádně 
vysvětlili.

22. září bylo strážníky odhaleno stanové ležení v kata-
stru Židlochovic, v němž se nacházeli dva zbojníci, kteří 
byli hlídkou ztotožněni a vzhledem k znečištění nejbližší-
ho okolí také vyzváni k vrácení tábora do původního sta-
vu a opuštění Sheerwoodu.

Zmodernizovali jsme a obměnili nouzová tlačítka pro 
seniory. Celkem jde o 20 kusů vybavených GPS lokací, 
provozní aplikací a dalšími užitečnými inovacemi.

Také jsme přijali několik oznámení ohledně silně pod-
napilých osob již v dopoledních hodinách. Ve všech pří-
padech byly na místě u všech zájmových osob naměřené 
vysoké hodnoty alkoholu v krvi. Vzhledem ke klesajícím 
teplotám se z této činnosti stává nebezpečný koníček.

Během září jsme také odchytli větší množství psů, které 
jsme všechny úspěšně vrátili majitelům. Tímto ale ape-
lujeme na majitele, ať si své čtyřnohé mazlíčky hlídají. 
Ušetří si potom stres spojený s hledáním psa a nepřijdou 
o nemalý fi nanční obnos v důsledku pokuty.

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   |   Instagram: mpzidlochovice

Střelecká soutěž strážníků městských policií / foto: MP Židlochovice

Mezi činnosti MP patří i dohled při konání veřejných akcí / foto: MP Židlochovice

Dohled na akci Traktoriáda v Rajhradě / foto: MP Židlochovice

„Nově nás naleznete i na
Instagramu mpzidlochovice.“



Kabelová televize v Židlochovicích vysílá již dvacet pět let

Víme jen, že v samotném začátku sledo-
valo infokanál pouhých 349 příjemců kabe-
lové televize. Postupem času byla původní 
čistě židlochovická vysílací smyčka v délce 
13 minut prodloužena na hodinu a dosah 
se posunul dál, do Vojkovic a Hrušovan 
u Brna. Původní statické vysílání textů a 
obrazové grafi ky se také rozšířilo o televiz-
ní dokumenty a reportáže (videomagazíny) 
vysílané třikrát denně v pevných časech. 
V realizačním týmu se za těch dvacet pět let 
vystřídala celá řada členů a samotné odbavo-
vací studio se několikrát stěhovalo. Nyní je 
umístěno i s městským rozhlasem v kancelá-
ři nad sálem Komunitního centra. 

V současné době tvoří redakční radu 
infokanálu zástupci obcí z Vojkovic, Hru-
šovan u Brna a Židlochovic. Většinou jsou 
to lidé zvolení vedením obce. Samotní čle-
nové dohlíží na správný obsah ve vysílání, 
tvoří skladbu příspěvků a do vysílání sami 
přispívají. Příspěvky jsou vítány také od 
spolků, které v obcích působí. Reportáže a 
dokumenty do videomagazínů  jsou zařa-

Lenka Betášová
regionální zpravodajství

zovány nepravidelně a mohou se na nich 
podílet také místní přispěvatelé, kteří točí 
videa z dění v jednotlivých obcích (místní 
reportéři).

Od roku 2010 mohou diváci sledovat 
videa ve vysílání také na internetu, přes 
kanál YouTube (RKT Židlochovice). Od 
roku 2015 vysílala televize v kabelových roz-
vodech analogově, postupně přešla na plné 
HD rozlišení 1920 x 1080. Orgánem dohle-
du nad provozováním televizního vysílání 
je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 
provozovatelem televizního vysílání je nyní 
Nej Kanál s.r.o. se sídlem v Praze. Vlastní-
kem studia je město Židlochovice.

Samotné zpravodajství, do něhož můžete 
přispět i vy, se skládá z informací obecních 
úřadů, pozvánek na kulturní a sportovní 
nebo společenské akce, obecných informací 
nekomerčního charakteru (odstávka vody, 
elektriky, nabídky práce, výběrová řízení, 
apod.), jež jsou důležité pro obyvatele.  Dále 
jsou zařazeny informace z uskutečněných 
společenských akcí a dění v obci, včetně 
reklamního a inzertního bloku za poplatek. 
Židlochovičtí senioři si také pochvalují, že 
hlášení městského rozhlasu mohou poslou-
chat přímo ve vysílání.

Místní infokanál si může naladit každý 
občan Židlochovic s kabelovým příjmem 
vysílání. Pokud budete mít námět na 
zajímavou reportáž z dění v Židlochovicích, 
kontaktujte přímo  redaktorku infokanálu 
na e-mail lenka.betasova@zidlochovice.cz.  

Děkujeme, že vysílání
infokanálu sledujete!

Zdroj:
historie vysílání – archiv Jiřího Smutného

Televize v Židlochovicích byla založena v roce 1997, kdy začala v červnu se zkušebním vysíláním videotextové smyčky na počí-
tači AMIGA. O samotných začátcích není příliš mnoho záznamů.
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Detail na střižnu, kde vznikají všechny videoreportáže / foto: archiv RZ Grafi ka titulní strany vysílání bloku pro Židlochovice / foto: archiv RZ 

Staré studio vedle dnes již zbouraného pneuservisu / foto: archiv RZ 2020: Vysíláme z nového studia v budově Komunitního centra / foto: archiv RZ 



LiStOVáNí: Tentokrát i s Lukášem Hejlíkem a nabídkou vín z vinotéky Infocentra

Agent Roger Krowiak, muž s ocelovými 
svaly, nebesky vysokou inteligencí a neo-
dolatelným šarmem, připlouvá do přístavu 
stověžaté Bratislavy, hlavního města Polska. 
Zaplétá se do složité hry kontrašpionáže a 
stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější ženy 
světa. Kultovní kolektivní román psali tehdy 
nejlepší slovenští spisovatelé, ti nejlepší češ-
tí ho pak překládali. Komiks s originálními 
kresbami mistra Danglára uvádí po letech 
v život projekt LiStOVáNí, poslední výstřel 
totiž ještě nezazněl! V roce 2004 vydalo 
nakladatelství Petrov. Účinkují Lukáš Hejlík, 
Věra Hollá, Pavel Oubram.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Po krátké přestávce se do sálu Komunitního centra opět vrací oblíbený projekt scénického čtení Lukáše Hejlíka. Tentokrát se 
diváci mohou těšit na titul Roger Krowiak, vlastní zbraní zblízka.

LiStOVáNí:
Vlastní zbraní zblízka 
12. října v 18.30 hodin

Komunitní centrum – sál

Červencový Švejk s Alanem Novotným. Nejen, že se pobavíte, ale někdy si i zahrajete / foto: M. Tajč
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Koláč pro hospic: Bez pomoci dárců se neobejdeme

Primářka, MUDr. Lucie Světláková, 
nastoupila do Oblastní charity Rajhrad 
v únoru 2020. Součástí jejího jména je „svět-
lo“, které se snaží vnášet i do svého životního 
poslání. Sama říká, že ke světlu má pozitiv-
ní vztah, a stejně tak se staví k poskytování 
paliativní péče. 

Ta pro ni není ekvivalentem blížící se smr-
ti. Smysl specializované paliativní péče vidí 
především ve zmírňování příznaků prováze-
jících onemocnění takovým způsobem, aby 
zůstala v maximální míře zachována kvalita 
pacientova života.

I díky jejímu přičinění je náš lůžkový hos-
pic místem, který je pro pacienty a jejich 
blízké bezpečným prostředím, kde se mohou 
cítit důstojně a bezpodmínečně přijati.

Proč potřebuje lůžkový hospic podporu 
dárců?

„Platby od zdravotních pojišťoven pokryjí 
zhruba 50 % našich nákladů. Dalším zdro-
jem fi nancování jsou například dotace nebo 
sbírky. Velkým přínosem je zejména Tříkrá-

Ing. Jana Janoutová
Oblastní charita Rajhrad

lová sbírka nebo právě probíhající Koláč pro 
hospic. 

Nepostradatelní jsou však pro nás dárci, 
ať už jednotlivci, nebo právnické osoby. Bez 
jejich podpory bychom nemohli fungovat. 
Díky fi nančním darům můžeme i nadále 
zajišťovat vysoce specializovanou paliativní 
péči, která našim pacientům umožňuje prožít 
čas, který jim na tomto světě zbývá, bez utr-
pení a takovým způsobem, aby se cítili maxi-
málně komfortně. 

Tohle všechno by nešlo bez zapojení všech 
členů multidisciplinárního týmu, do něhož 
patří lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky a 
pečovatelky, sociální pracovnice, psycholožky, 
pastorační asistenti nebo dobrovolníci. Všem 
těmto lidem patří velký dík za jejich otevřená 
srdce a zapálení, se kterým každodenně vyko-
návají svou práci,“ říká s pokorou a jiskrou 
v oku, jež k ní neodmyslitelně patří, MUDr. 
Lucie Světláková. 

Letošní Koláč pro hospic proběhne 
5. října. Seznam jednotlivých stánků a časy, 
kdy se můžete zastavit, naleznete na webu 
rajhrad.charita.cz.

Přispět můžete také on-line, a to na číslo 
účtu: 246641158/0600. Nezapomeňte, pro-
sím, uvést variabilní symbol 1024.

Prostřednictvím hospicové péče zajišťu-
jeme našim pacientům důstojnost v jejich 
posledních dnech. I díky vám můžeme 
nadále pečovat o nevyléčitelně nemocné 
komplexně, s důrazem na individualitu 
každého člověka.

Výtěžek sbírky konkrétně použijeme na 
zakoupení oxygenátorů, glukometrů, pří-
slušenství pro odsávačky, teploměrů, tla-
koměrů. Z materiálního vybavení bychom 
rádi nakoupili převazový materiál, pomůcky 
v péči o dutinu ústní, pleny a další hygienic-
ké a kosmetické prostředky. Dalším zámě-
rem je pořízení výživových doplňků, které 
pomáhají pacientům při léčbě.

Děkujeme za vaši podporu. 

Vstupné 100 Kč v předprodeji na Informačním centru,
doprodej hodinu před představením na místě.

Pro návštěvníky bude otevřen bar s nabídkou vín
z vinotéky Informačního centra, rovněž hodinu před začátkem.

„Hospic je bezpečným
přístavem pro nevyléčitelně 

nemocné i jejich blízké.“
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Hody v Židlochovicích: Na špatné počasí a mokré šaty si už nikdo nevzpomene

Padesát devět členů židlochovické chasy již týden s napětím kouká 
na předpověď počasí.

Stres a zklamaní s každou minutou stoupá. Je pátek, sedíme pod 
barevnou májou a naposledy otevíráme své telefony. Stalo se to, čeho 
jsme se nejvíce obávali. Upršený mrak bije do očí u každého z hodo-
vých dnů. Slzy. A že jich bylo …než nám všem došlo, že „Tančit 
v dešťu je přece top! Co víc si můžeš přát?!“

Páteční pochod jsme šli v té největší průtrži, ale úsměv byl vidět 
na každém z nás. Parket zůstal plný celou noc a na „špatné“ počasí a 
durch mokré šaty už si nikdo nevzpomněl.

Druhý den se probouzíme do sluncem zalitého rána. Dvacet šest 
párů, z nich šest v tradičních židlochovických krojích obchází celé 
město a jeho obyvatelé jsou k nám vstřícní. Děkujeme za vaše otevře-
né dveře, milé úsměvy a přítomnost na hodových zábavách.

Věříme, že jste si letošní židlochovické hody společně s námi 
opravdu užili. My s vámi ano.

židlochovická chasa

Stárci pod májou / foto: M. Blaha Stárci pod májou, sólo pro židlochovický kroj / foto: M. Blaha

Stárci v „úborech“ při stavění máje / foto: R. Motlíček Hlavní pár při slavnostním pochodu na náměstí / foto: M. Blaha

Hodová mše svatá / foto: S. Sommerová Stárci před kostelem / foto: R. Motlíček

„Není to žádná sranda, být za hlavního stárka a mít pod sebou 
skoro šedesát lidí. Ale společně s mojí hodovou partnerkou Klár-
kou,  jsme to , myslím si, zvládli dobře, a to  i když bylo tak nevy-
zpytatelné počasí.
Samozřejmě to není jen naše zásluha, velký dík patří celé chase, 
také sokolům, městu a Kanavě. Hody, to totiž není jen hodový 
víkend, ale spousta času věnovaného jak před ním, tak i po 
něm.
Stárkovské zkoušky, pro máju, hody samotné, pak po hodech 
všechno uklidit, potom společné burčákovky a další víkend na 
Slovensko do Gbel, kde reprezentujeme město Židlochovice.“

David Motlíček, hlavní stárek
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Anarchy Barbershop: Barba – bradka, vousy

Majitelé a zároveň provozovatelé barber 
shopu Pavel Doupovec a Lucie Vintrlíková 
se rozhodli zakrýt díru na trhu a otevřeli 
provozovnu pánského holičství v Židlocho-
vicích. „Viděli jsme s kolegou, že tady v okolí 
nic moc pro muže není,  že to tu prostě chybí.  
Mezi  Hustopečemi a Brnem, kde tato zaří-
zení již fungují, se Židlochovice strategicky 
jevily jako velmi dobré.  Tak jsme se rozhodli, 
že zde vytvoříme hezký prostor, kde pánové 
mohou využít komplexních služeb v oblasti 
péče o vlasy, vous i pokožku,“ říká Lucie Vin-
trlíková z Hrušovan. A tak se pustili do práce 
a vlastními silami vybudovali provozovnu, 
jejíž název přesně koresponduje s nabídkou 
služeb: Barber z latiského slova barba – česky 
vous. Připojením konkrétního názvu Anar-
chy chtějí majitelé vzbudit pozornost. 

„Lidé se často ptají, proč Anarchy, jestli se 
nebojíme, že název lidi odradí. Je to jenom 
název. Ve své podstatě nic neznamená. Šlo 
nám jen o to, aby  byl zajímavý a chytlavý. 
Každý, kdo slyší ANARCHY, tak si o tom za-
čne povídat rozhodně víc, než kdybychom se 
jmenovali česky pánské holičství,“ doplňuje 
Pavel Doupovec ze Žabčic.

Služby Anarchy Barbershopu jsou urče-
ny výhradně pánským zákazníkům, a to už 
i dětským od 6 let. 

Při jednoduché a srozumitelné on-line 
rezervaci si může zákazník vybrat ze širo-
ké nabídky jednotlivé úkony nebo službu 
Anarchy full, která zahrnuje úplně všechny 
dílčí úkony z nabídky od pleťové masky přes 

Redakce Zpravodaje

depilaci nosu až po stříhání vlasů a úpravu 
vousů. V tom případě zde zákazník stráví 
hodinu a půl. V příjemném prostředí barber 
shopu však lze pobýt i déle. Za tímto účelem 
je k dispozici play station a nabídka kvalit-
ních destilátů a neméně důležité je i zřízení 
klimatizace pro horké letní měsíce.

Anarchy Barbershop otevřel 12. září. 
Jak říkají majitelé, začátky očekávali horší. 
Objednávek je ale k jejich radosti hodně. 
Zákazníci se chodí i ptát, a když je místo, 
jsou obslouženi okamžitě. „Místo se vždycky 
najde,“ zvou k návštěvě Anarchy Barbersho-
pu Pavel Doupovec a Lucie Vintrlíková.

Anarchy Barbershop
náměstí Míru 155

Židlochovice
Tel.: 608 853 665

Otevírací hodiny
Pondělí 9:00–19:00
Úterý 9:00–19:00
Středa 9:00–19:00
Čtvrtek 9:00–19:00
Pátek 9:00–19:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Název nové provozovny v obchodním prostoru pod  domem č. p. 155 Anarchy Barber může vyvolávat otazníky. O jaký obchod 
jde, proč nese název Anarchy, na jakou skupinu je zacílen? Zasvěcenější, a to především muži, však ví, že jde o pánské holič-
ství – barber shop. Anarchy samo o sobě  je tedy název provozovny pánského holičství.  Provozovna vznikla teprve nedávno, 
zájem o služby je veliký.

Využijte služeb Anarchy Barbershop v Židlochovicích / foto: redakce

Služba Anarchy full:

Konzultace střihu a úpravy 
vousů s holičem, klasický střih, 

zaholení kontur, mytí vlasů, 
závěrečný styling, úprava 

vousů, hot towel, úprava tvaru 
a zastřižení vousů, zaholení 
břitvou nebo shaverem (dle 

potřeby), péče po holení, péče 
o vousy, black mask, depilace 
chloupků, opalování ušních 

chloupků.

oznámení

Tajemnice Městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

Vedoucí sociálního odboru
Zájemci se mohou přihlásit do 14. října 2022.

Informace k nabízené pozici podá Mgr. Ivana Kejřová,
tel.: 547 428 720, 604 290 303

Starosta města Židlochovice vyhlašuje nabídkové řízení pro obsazení místa:

Pracovnice v sociálních službách – pečovatelka
Zájemci se mohou přihlásit do 31. října 2022.

Informace k nabízené pozici podá Mgr. Lenka Brázdová,
tel.: 547 238 578, 604 290 417.

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



Za ptactvem v Židlochovicích: Vrabec polní – Passer montanus

Vrabec polní je o něco menší než vrabec 
domácí, s kterým bývá zaměňován. Od vrab-
ce domácího se liší  celým vínově rudohně-
dým temenem, čistě bílými stranami hlavy 
s výraznou černou skvrnou na tvářích, men-
ším černým podbradkem. Samec i samice 
mají stejné zbarvení. Žije ve většině Evropy 
a Asie, zavlečen byl i do Severní Ameriky a 
Austrálie.

HNÍZDĚNÍ
Početnost evropské populace se snižuje a je 

označována jako ubývající. U nás obývá ote-
vřenou krajinu, sady, stromořadí, hřbitovy, 
stromy kolem řek. Hnízdí jednotlivě i pospo-
litě, v dutinách, budkách i ve větracích otvo-
rech. Hnízdo staví z různého rostlinného 
materiálu, v kotlince je ale vždy peří. Hníz-
dí dvakrát i třikrát do roka od konce dubna 
do poloviny července. Snáší 4–6 vajec, která 
mají na bílém podkladu šedé až tmavošedé 

Pavel Trávníček
Židlochovice

skvrnění. Sedí oba rodiče 12–13 dní, v noci 
jen samice, mláďata krmí oba rodiče, po asi 
16 dnech mláďata hnízdo opouštějí. Samo-
statná jsou asi po 10 dnech.  Podobně jako 
u vrabce domácího nejmladší mládě často 
uhyne a je vyhozeno z hnízda.

Poslechni si
zpěv vrabce

Vrabec polní (Passer montanus) – krmení mláďat / foto: P. Trávníček

AGROTEC a.s.

Chrlická 1153, 664 42 Modřice

Tel.: 548 133 850 | www.agrotecauto.cz

Technologie, která vás rozhýbe.
Nová Kia XCeed a XCeed Plug-in Hybrid.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 (WLTP). Kia XCeed: 1,4-7,1 l/100 km 32-164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 

Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Kontaktujte naše 
prodejce:

Dana Šardická

M +420 724 556 782
E  sardicka@agrotec.cz

Jakub Kludský

M +420 727 856 560
E  kludsky@agrotec.cz

inzerce
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POTRAVA
Potrava je převážně rostlinná, konzumuje 

více semen plevelů než kulturních rostlin, 
čímž jsou škody znatelně nižší než u vrabce 
domácího.



Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Parní pluh (lokomobila)

Průkopníkem parní orby se stal Angličan John 
Fowler, který jako první navrhl a zkonstruoval 
ornou strojní sestavu vhodnou k praktickému 
použití. Svůj převratný systém vyvíjel od polo-
viny padesátých let 19. století. Nejdříve přišel 
se sestavou skládající se z jedné parní lokomo-
bily a kotevního vozíku. Mezi oběma stroji, 

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

které byly situovány na protilehlých koncích 
tvořených orných brázd, běželo „nekonečné“ 
ocelové lano táhnoucí překlopný pluh. Když 
pluh dojel ke kotevnímu vozíku, strojník pohyb 
lana zastavil, lokomobila i vozík se posunuly 
o šířku orby vpřed, pluh se překlopil a naví-
jecí buben na lokomobile se začal točit opač-
ným směrem. Po dojetí pluhu k lokomobile ho 
čekal stejný proces. A tak se to opakovalo až 
do zorání celého pole. V roce 1862 svůj sys-
tém zdokonalil použitím dvou parních loko-
mobil. Věhlasná lokomobila od fi rmy Fowler 
et Co. se v roce 1871 dostala i do Židlochovic. 
V té době to byla jediná toho druhu v podu-

najské monarchii. Za dva parní stroje Julius 
Robert zaplatil 25 152 zlatých a 13 krejcarů. 
Do kupní ceny byl zahrnut i výjezd dvou ško-
litelů fi rmy, kteří měli za úkol zaučit místní 
pracovníky. To se jim v poměrně krátké době 
podařilo a již na podzim téhož roku obyvatelé 
Židlochovic viděli ocelového oře při práci.

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost? Svoji 
odpověď zašli na: memehistory@seznam.cz

180. výlet klubu turistů: Údolím Loučky

Za cíl našeho prvního podzimního výletu jsme zvolili 
krásně zvlněnou krajinu v povodí Bobrůvky, nebo chce-
te-li Loučky.  Loučka je pravý přítok Svratky. Její povo-
dí má rozlohu 389,67 km2. Podle státních mapových děl 
jde o alternativní název řeky Bobrůvky. Mapy.cz názvem 
Loučka označují pouze posledních necelých 5 km, od 
soutoku s Libochůvkou v obci Dolní Loučky, a Bobrůvku 
tak označují jako jednu ze zdrojnic Loučky. Vyrazili jsme 
z Tišnovské Nové Vsi a do kaňonu Bobrůvky jsme vstoupi-
li u Šafránkova mlýna. Pokračovali jsme po břehu Loučky 
klikatící se v údolí. A kochali se nádherou okolní příro-
dy. Postupně jsme minuli zříceninu hradu Košíkov, kapli 
Cyrila a Metoděje nedaleko hradiště ve Skryjích, zříceninu 
Rýsov či osadu Boudy. Meandrující říčka nás pak kolem 
památné lípy v Újezdě u Tišnova dovedla ke kapličce sv. 
Jana Nepomuckého a pak i do Dolních Louček, kde jsme 
výlet zakončili.

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Skryje – výstavka hrníčků na plotě / foto: P. Válek
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Chystá se kniha o Mesmerech

Židlochovický vlastivědný spolek ve spolupráci 
s Moravským zemským muzeem se rozhodl příští 
rok vydat obrazovou publikaci věnující se nefor-
mální stolní společnosti Mesmerů. Ta působila 
v Židlochovicích ve 30. a 40. letech 20. století. 
Měla zhruba 20–30 členů a scházela se v hostinci 
U Czuppů, v době okupace U Malenovských. Pro-
slavené byly každoročně pořádané mesmeriady, 
jež ukončovaly masopustní období. Mesmeři se 
zapsali do dějin Židlochovic také jako pořadatelé 
dvou velkolepých svateb, jež jedna byla podrobně 
zachycena v židlochovické kronice. Tato svatba 
konaná v době největšího útlaku českého obyva-
telstva byla považována za protiněmeckou provo-
kaci. Nechybělo málo a řady židlochovických obětí 
druhé světové války byly rozšířeny o další jména. 

Historičce Daně Vedře, kurátorce Historického 
oddělení Moravského zemského muzea (a zároveň 
člence Židlochovického vlastivědného spolku) se 
během dvou let výzkumu podařilo nashromáždit 
dostatečný obrazový materiál s dokumenty zaslu-
hující si publikování. Informace podané i pamět-
níky byly a jsou dosud veřejnosti neznámé. Díky 
ochotě města Židlochovice a místnímu vlastivěd-
nému spolku se badatelce podařilo nahlédnout 
taktéž do městského archivu, kde jsou uložené 
cenné originály fotografi í z proslavených svateb. 
Traduje se, že šlo o jednu svatbu, avšak po hlub-
ším bádání bylo zjištěno, že se nejednalo o jednu, 
ale o dvě. Obě však představovaly velké městské 
slavnosti. 

Mgr. Bc. Dana Vedra
kurátorka
Historické oddělení
Moravské zemské muzeum

Fotografi e Mesmerů ze svatby z listopadu 1945

Vedle studie, která vyjde v odborném recenzo-
vaném časopise Jižní Morava koncem letošního 
roku, vyjde taktéž kniha. Datum odevzdání veš-
kerých podkladů a textů je stanoveno na konec 
listopadu. Pokud k tomu budou příznivé epidemi-
ologické a ekonomické podmínky, bude vydána 
v první polovině roku 2023.

Proto se autorka budoucí knihy obrací na spo-
luobčany, pamětníky, rodiny pamětníků, majitele 
fotografi í a pohlednic, sběratele a všechny zájem-
ce o židlochovickou historii, kteří by byli ochot-
ni nezištně poskytnout pro potřeby vydání knihy 
k naskenování (popř. vyfotografování) cokoliv, co 
se vztahuje k Mesmerům, členům této rozpustilé 
společnosti. Taktéž informace a vyobrazení teh-
dejších hostinců U Czuppů a U Malenovských 
jsou vítané. 

Stále se pátrá po mesmerské kronice, o níž byla 
již zmínka v našem Zpravodaji v minulosti. Kro-
nika by byla stěžejním pramenem a nepochybně 
by zásadním způsobem posunula stav dosavadní-
ho bádání. 

Chystaná publikace nejen obohatí znalost naše-
ho krásného města, ale také podá příběh jedné 
takřka zcela pozapomenuté neformální hospodské 
společnosti, které byly zvláště v předchozích dvou 
staletích neobyčejně populární. Tvořily zdravé 
podhoubí české (ale i německé) kultury v našich 
zemích.

V případě poskytnutí informací či zapůjčení 
materiálu se obraťte na níže uvedené kontakty. 
Předem děkujeme za součinnost.

Mgr. Bc. Dana Vedra
dvedra@mzm.cz
774 692 292

Nové knihy

pokračování na straně 14 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
GOODWIN – Zimní slib, 
LARK – Zvěrolékařka, 
ALEXANDER – Nikdy není 
pozdě, GEARD – Návrat na 
panství

Společenské romány
DA COSTA – Všechno 
modré z nebe, MAUGHAM 
– Poslední půlšilink, LIAR-
DET – Mysli na mě, FUCHS 
– Nový život

Psychologické romány
COGNETTI – Vlčí štěstí, 
DICKSON – Osiřelé sestry, 
MORICOVÁ – Až půjdeš, 
zavři za sebou

Historické romány
WHITTON – Adam ze 
Zbraslavi a případ královny 
vdovy Rejčky, WEIR – Šest 
tudorovských královen: 
Kateřina Parrová, D’SILVA 
– Dítě války, RETTINGER 
– Elizino tajemství

Romány českých
a slovenských autorů
BUBLANOVÁ – Pozůstalí, 
NOVÁK – Děda, PONCARO-
VÁ – Eugenie, NUŇEZ 
– Prolhaný příběh

Detektivní romány
a thrillery
GALBRAITH – Neklidná 
krev, DAHL – Svoboda, 
MASTERTON – Píseň mrt-
vých, DÁN – Studna

Životopisy
a autobiografi cké
příběhy 
OBODA – Dunajský racek, 
OKSANA – Deník uprchlice, 
KAMPE – Irena Sendlerová, 
ERBEN – Cesta

Fantasy a sci-fi  romány
ČERVENÁK – Bohatýr I.: 
Ocelové žezlo, MAHURIN 
– Krev a med, MAHURIN 
– Bohové a monstra

Humoristické romány
PILÁTOVÁ – Rok (na)draka, 
JANEČKOVÁ – Třešně 
v rumu
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Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Barbora Šťastná: Samotářky

Kniha nás provede generací tří žen od 50. let 20. století do současnosti. 
Příběh, i když je smutný, je čtivě napsaný a obsahuje řadu překvapivých dějo-
vých zvratů.

rubriku zpracovává: Eva Procházková, knihovnice

Kulturní a sportovní akce v říjnu 2022

1. 10. | TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI
místo, pořádá: Pohostinství U KaX ů

6. 10., 19:00 | PÍSNĚ ZUZANY NAVAROVÉ
místo: Stodola Komunitního centra

8. 10., 18:00 | VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
místo: sraz u sokolovny

9. 10. 14:00 | BENEFIČNÍ KUKU FESTIVAL
místo: jurta přírodní školky Výhonek
pořádá: Výhonek

10. 10., 18:00 | MANŽELSKÉ VEČERY III.
místo, pořádá: Komunitní centrum

12. 10., 18:30 | LISTOVÁNÍ S HEJLÍKEM
místo: sál Komunitního centra

15. 10., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÝ TRH
místo: náměstí míru

15. 10., 10:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ
místo: Orlovna Židlochovice
pořádá: Orel jednota Židlochovice

22. 10., 15:00 | DÝŇOVÁ SOBOTA
místo: Komunitní centrum
pořádá: Táborová skupina Rendy

23. 10., 16:00 | HALLOWEEN PRO DĚTI
místo, pořádá: Koupaliště města Židlochovice

24. 10., 18:00 | MANŽELSKÉ VEČERY IV.
místo, pořádá: Komunitní centrum

28. 10., 15:00 | TGM NA ZÁMKU
místo: zámek Židlochovice
pořádá: Spolek přátel T. G. Masaryka

PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU: 
12. 11. | SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Kanava

19. 11. | VÝLET ZA VÍNEM
místo: Rajhrad, Hustopeče
pořádá: Český zahrádkářský svaz
přihlášky: J. Dratva, tel.: 776 211 329

Audioknihy
PONCAROVÁ – Eugenie, 
ETZLER – Kdo ví, kde budu 
zítra, STRUČOVSKÝ – Bez 
duše

Naučná literatura
FUSEK – Lékaři na horách, 
DUFFACK – Ztracené 
vrcholy, HOCHLEITNER 
– Kameny, MILLER – Pozi-
tivní metody výchovy psa

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
FISCHEROVÁ – Tramvaj 
letí!, JIROUS – Ptala se 
Františky Marta, BALCA-
ROVÁ – Kamarádi zvířátka, 
URBANIAK – Ztracená 
zvířátka

Pohádky
NEPIL – Pohádky z Pekelce, 
LOBEL – Sedm pohádek 
pro malé myšky

Pohádkové příběhy
PAPOUŠKOVÁ – Vom-
bat Jirka zachraňuje, 
NORDQVIST – Jak Fiškus 
s Pettsonem vyrazili sta-
novat, BEIGEL – O koalovi, 
který mluvil sprostě

Příběhy o dětech
AUERBACH – Vyjížďka 
hrůzy, DELVAUX – Kamilka 
a medvídek Míša, PEROUT-
KOVÁ – Anička a Veliko-
noce

Dobrodružné
a detektivní příběhy
SPRINGER – Enola Holme-
sová: Případ zlověstných 
kytic, HORA – Dobro-
družství švýcarského 
Robinsona

Fantasy a sci-fi  romány
LOWRY – Syn, CLUESS 
– Rod Draků
Literatura Young adult 
KLEIN – Někde mezi

Naučná literatura
MANDEL – Koledy, HAHN 
– Velký dětský atlas světa, 
KŘIVÁNKOVÁ – Ozdobné 
balení dárků pro děti

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

14 Volný čas MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



Také u nás můžete zakoupit čerstvé i mražené mošty 

z našich jablek. 

 

Pálenice a moštárna 

Hrušovany u Brna 
 

 

Palackého 31 

 
 

Všem příznivcům zdravé a přírodní stravy oznamujeme, 
že moštárna v Hrušovanech u Brna, 

zahajuje na podzim 2022 již 2. sezónu.  

 
V naší moštárně s automatickou moštovací linkou Vám 

vylisujeme čerstvou, přírodní šťávu z Vašich dovezených 

jablek. Přijeďte s jablky a ihned si odvezte svůj mošt J 
 

Nevyhazujte jablka, přijďte si je k nám vymoštovat! 
 

Cena za 1 l moštu z Vašich jablek = 10 Kč  
 
 

Moštujeme po předchozí telefonické objednávce. 

 

Provozní doba: dle potřeby a domluvy 

(možno i o víkendech) 
 

telefon: 723 132 288 

e-mail: mostarnahrusovany@seznam.cz 
 

OCEŇOVÁNÍ A ODHADY NEMOVITOSTÍ
Ing. Daniel Šrámek

n pro účely úvěrového řízení u bank a spořitelen (hypotéky) n
n pro účely dědického řízení (i pro potřeby notáře) n

n pro účely stanovení prodejní, příp. kupní ceny nemovitosti n
n pro účely vypořádání (SJM, podílové spoluvlastnictví) n

n pro ostatní účely n

telefon: +420 724 374 295
e-mail: dansramek@seznam.cz

www.odhady.webnode.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pravidelný úklid domácnosti Židlochovice.
Více na: http://uklid-ivancice-brno.zombeek.cz

Hledám studenta/učitele pro individuální výuku 
německého jazyka – konverzace v Židlochovicích. 
Moje znalost – mírně pokročilý.
Kontakt: veronika-f@email.cz

<

<
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Slavnosti burčáku, program pro děti / foto: K. Schönwälderová

Židlochovičtí senioři na výletě městem / foto: L. BetášováŽidlochovičtí senioři na výletě městem / foto: L. Betášová

Oslava svatého Václava, koncert Q VOX v kostele / foto: L. Betášová

Školní festival Neučíme se s rukama za zády / foto: I. FlajšingerováPrvní školní den, vítání prvňáčků / foto: L. Betášová

Slavnosti burčáku, usměvavé vinařství / foto: K. Schonwalderová
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Posvěcení 1. zastavení křížové cesty na ul. Legionářská / foto: redakce


