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V polovině října se v Židlochovicích ode-
hrálo zasedání Monitorovacího výboru. 
Pro město to byla důležitá událost. Co se 
skrývá pod názvem Monitorovací výbor?

Monitorovací výbor je skupina lidí řídící 
operační program IROP (Integrovaný regi-
onální operační program), který spadá pod 
Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci pro-
gramu IROP se rozděluje část prostředků 
EU a nutno říct, že jde o největší balík evrop-
ských peněz, který v republice je. 

Jan Vitula: Židlochovice investují do projektů prospěšných pro rozvoj města

V Židlochovicích čerpáme prostředky 
z těchto zdrojů?

Ano. Čerpáme poměrně hodně. Tyto pení-
ze nám pomohly zrealizovat vlakový termi-
nál, denní stacionář, komunitní centrum, ale 
také autobusové zastávky apod.

Monitorovací výbor v sobě obsahuje 
zástupce všech možných ministerstev, která 
se podílí na řízení programu IROP. Jsou tam 
lidé přímo z Ministerstva pro místní roz-
voj, zástupci odborů včetně lidí z Evropské 
komise.

Jde opravdu o hodně výběrovou skupinu 
lidí. Výbor se schází v Praze, jednou za čas se 
ale zasedání koná někde po republice.

Milena Moudrá
redaktorka

Volba padla na Židlochovice, proč?
Židlochovice vzhledem ke své velikosti 

mají v rámci projektů IROP poměrně vel-
kou koncentraci zrealizovaných investic, což 
je hodně raritní. Výbor se schází v místech, 
kde operační systémy fungují, a Židlochovi-
ce byly vybrány jako vzorové město v rámci 
republiky. Byl jsem tím potěšen.

Náplní schůzek Monitorovacího výboru 
je hlavně hodnocení operačního programu 
jako celku, přesto se našel prostor k prohlíd-
ce města.

Židlochovičtí zahrádkáři 
slavili

Zprávy z židlochovického 
fotbalu

Dyňová sobota s Táborovou skupinou Rendy
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Dostalo se nám velmi příjemné odezvy 
zástupce Evropské komise za všestranné 
využití zdrojů, celkově jsme byli vysoce hod-
noceni za komplexnost našich projektů pro-
spěšných pro rozvoj města ve všech sférách 
infrastruktury. Nejenže opravujeme silnice 
nebo nějaký dům, ale že jdeme napříč celým 
systémem, ať už se to týká dopravy, sociál-
ních věcí, životního prostředí nebo vzdělá-
vání.

Že se Monitorovací výbor rozhodl zasedat 
právě v Židlochovicích, bylo velkou událos-
tí, protože se to běžně nestává. Šlo o velmi 
příjemné setkání a bylo zřejmé, že členové 
výboru od nás odjížděli velmi spokojeni.

Jedním z právě zrealizovaných projek-
tů, byť ze zcela jiných zdrojů, je stavba 
protihlukové  zdi na vlakovém nádraží. 
Zeď má šest metrů na výšku. Jste spokojen 
s řešením?

Už od počátku jsme vnímali, že půjde 
o hodně vysokou hradbu. Proto jsme se 
domluvili se SŽDC na vzhledovém řeše-
ní, které by alespoň částečně eliminovalo 
původní uvažovanou celistvou šedou stěnu. 
Myslím, že konečné barevné provedení as-
poň částečně rozložilo velký objem.

Dostal jsem dotaz, proč není zeď skleně-
ná, aby se prostor zprůhlednil. Odpověď je 
poměrně jednoduchá. Sklo odráží hluk dale-
ko víc. Z hlediska tlumení zvuku byl na stěnu 
z obou stran použitý pryžový materiál. Mělo 
by to snížit množství hluku, který generují 
vlaky, ale mělo by to částečně zlepšit i odraz 
hluku od aut projíždějících po silnici.

Kauza s hlukem v lokalitě nádraží je tedy 
úspěšně uzavřená?

Jsem rád, že zeď je dokončená a zprovoz-
něná. Čekají nás ale ještě měření, která mají 
identifi kovat, jestli se opravdu podařilo hluk 
odclonit ze všech stran nádraží. Výsledky by 
měly být k dispozici do konce roku. Pokud 

bude vše v pořádku, teprve pak by měla být 
celá trať zkolaudovaná.

V příštím roce už budou nasazeny slibova-
né nové jednotky, které generují daleko méně 
hluku než soupravy, které jezdily doposud. 
Jsem přesvědčen, že kombinace těchto dvou 
parametrů problém s hlučností uzavře.

Nové vlaky nahradí všechny stávající?
Ano. Do Židlochovic by do budoucna 

měly jezdit jen nové jednotky. Je to otázka 
příštího a přespříštího roku. Jedna nová jed-
notka na terminálu dokonce zajíždí již dnes. 

Velkou debatu rozpoutaly cykloboxy 
u vlakového terminálu. Většina byla dlou-
hodobě obsazena. 17. října došlo k jejich 
otevření. Jak zabráníte tomu, aby se z boxů 
opět nestala soukromá skladiště?

Je potřeba říct, že využívání cykloboxů 
nestandardním způsobem je problémem 
téměř všude tam, kde podobné úschov-
ny zavedli. My se teď pokoušíme vymyslet 
nějaký fungující mechanismus, aby cyklo-
boxy byly používány k účelu, pro který jsou 
určeny. A to ke krátkodobé úschově kola 
nebo kočárku.

Vyčlenili jsme proto část boxů, na kterých 
budeme testovat nový způsob uzamykaní, 
a to s využitím vlastního zámku na kolo. 
Bude platit nový provozní řád, podle které-
ho nebude možné uzamknout prázdný box. 
Pokud se tak stane, bude zámek městskou 
policií přestřihnut a box otevřen. A součas-
ně nebude možné uvnitř uskladnit kolo déle 
než na 48 hodin. Po této lhůtě dojde rovněž 
k otevření.

Co se stane s kolem, když bude z boxu 
vyjmuto městskou policií?

Počítáme s tím, že ho na krátkou dobu 

uschováme a budeme se snažit dohledat 
majitele. Pokud se to nepovede, tak bude 
pravděpodobně nabídnuto k odprodeji. To 
ještě ale není rozhodnuto.

Jak městská policie zjistí obsah uzamče-
ného boxu?

Boxy jsou pod kamerami, policie bude 
pohyb monitorovat. Budou prováděny 
i namátkové kontroly otvorem ve dveřích, 
přes který bude možné kamerou nahlédnout 
dovnitř. Jestli toto naše řešení bude fungo-
vat, nevíme, protože lidé nás dokážou stále 
něčím nečekaným překvapovat. Čas ukáže.

Co když bude řádný občan chtít kolo 
z nějakého důvodu uschovat na delší 
dobu?

V takovém případě může dotyčný tento 
požadavek nahlásit na městské policii. Mělo 
by se to ale stávat spíš výjimečně.

Máme za sebou ustavující zasedání 
zastupitelstva města. Jaký byl jeho prů-
běh?

Jednání bylo příjemné. Vím, že to někdo 
nemusí slyšet rád, ale Židlochovice jsou 
malé městečko, všichni se tady známe, nikdo 
proto nemusí nikomu druhému nic doka-
zovat. V tomto duchu proběhlo ustavující 
zastupitelstvo, v klidu a v přátelské atmo-
sféře. Samozřejmě je výhodou, že v devíti 
mandátech máme nadpoloviční většinu, 
ale je potřeba říct, že i členové z ostatních 
stran byli vstřícní. Všichni jsme si navzájem 
popřáli a myslím, že to je dobrý vstup do 
dalšího volebního období.

Pane starosto, gratuluji ke znovuzvolení 
do pozice starosty a přeji Vám a také všem 
zastupitelům hezkou spolupráci v násle-
dujících čtyřech letech.

>> pokračování ze strany 1

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

Protihluková zeď na vlakovém nádraží                                                                       foto: redakce
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Představujeme vám zastupitelstvo města Židlochovice

Ing. Jan Vitula (53 let)
Člen Rady města Židlochovice, starosta.
Absolvent Mendelovy univerzity v Brně. Řadu let 
působil jako místostarosta i starosta města Židlo-
chovice. Pracoval jako vrchní ředitel pro Evropské 
fondy na Ministerstvu školství a také jako náměstek 
hejtmana pro regionální rozvoj.

Ing. Petr Maša (41 let) 
Vystudoval VUT FEKT v Brně. Pracuje jako zku-
šební technik v technické laboratoři. Podílí se na 
trénování fotbalových přípravek, je členem Českého 
zahrádkářského svazu. Se svou přítelkyní má malou 
dceru. Volno věnuje rodině, turistice a jízdě na kole. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík (50 let)
Člen Rady města Židlochovice, I. místostarosta.
Řídí městské dotační tituly (spolky a fasády). V letech 
2019–2021 měl na starosti kompletní rekonstrukci 
čističky a revitalizaci náhradního vodního pitného 
zdroje. Koordinuje výstavbu nové polikliniky.

Mgr. Lenka Brázdová (57 let)
Členka Rady města Židlochovice, II. místostarosta.
Vystudovala obor sociální práce. Šestadvacet let pra-
cuje jako vedoucí Pečovatelské služby v Židlochovi-
cích. Byla u realizace projektů: Komunitní centrum, 
Denní stacionář, budování sociálního bydlení, Seni-
or taxi, Komunitní bazárek, Obec přátelská rodině.

Ing. Petr Svoboda (44 let)
Člen Rady města Židlochovice.
Absolvent VUT Brno, celoživotně působí jako pro-
fesionální hasič, dlouhodobě u HZS ČR, nyní u HZS 
podniku Jaderná el. Dukovany. Od roku 2002 velite-
lem jednotky SDH Židlochovice. Aktivně se zapoju-
je do kulturně-společenského dění ve městě.

Ing. Oldřich Kahoun (44 let)
Člen Rady města Židlochovice.
Pracuje na řídicích pozicích startupové fi rmy Cle-
verFarm, která se věnuje vývoji aplikací pro země-
dělce. Je starostou Sokola Židlochovice a kapelníkem 
DH Blučiňáci. Jeho životní motto je „spojovat lidi a 
rozdávat při tom radost pro lepší svět“.

JUDr. Ivo Remunda (60 let)
Podnikový právník, poskytuje komplexní právní ser-
vis včetně zastupování před soudy a úřady. Předseda 
dozorčí rady městské společnosti k výstavbě nové 
polikliniky. Zastává názor, že „do toho, co funguje a je 
prospěšné, nemá být zasahováno“. Je ženatý, má dvě 
děti a dvě vnoučata.

doc. Mgr. Petr Francán (49 let)
Je děkanem Divadelní fakulty JAMU. Školství, péče 
o kulturu a manažerství je jeho denním zaměst-
náním. V našem městě je předsedou Školské rady 
Gymnázia Židlochovice a předsedou Občanského 
spolku za povznesení kultury a vzdělanosti.

Libor Ka4 a (64 let)
Vyučil se opravářem zemědělských strojů. Od roku 
1991 provozuje v Židlochovicích vyhlášenou restau-
raci U KaX ů a patří již ke čtvrté generaci, která 
pohostinství vede. Mezi jeho hlavní záliby patří 
vinařství a zahradničení. Rád cestuje a čte, nejraději 
romány a detektivky.

Ing. Bronislav Svoboda (57 let)
Daňový poradce. Dlouholetý člen T.J. Sokol Židlo-
chovice a člen výboru mysliveckého spolku, vede 
kroužek mladých myslivců, člen Českého zahrád-
kářského svazu. Členem zastupitelstva byl i v před-
chozích dvou volebních obdobích.

Ing. Petr Chocholáč (58 let)
Soukromý podnikatel, majitel zahradnické společ-
nosti HORTIS, absolvent VŠZ v Lednici na Moravě. 
Židlochovický rodák a patriot, dřívější místostarosta 
a dlouholetý zastupitel. Je ženatý, má dvě děti. Mezi 
jeho koníčky patří zahradnictví a hudba.

Jana Kacetlová (65 let)
Rodačka ze Židlochovic. Je v důchodu. Matka tří 
synů, má čtyřletou vnučku. Ráda cestuje a pobývá 
mezi lidmi. Je komunikativní. Už 15 let je členkou 
Sociální a zdravotní komise. Její životní motto: „Být 
stále rád a vesel“.

Milan Šebek (58 let)
Do roku 1989 pracoval jako technik v oblasti strojí-
renství. Po sametové revoluci začal podnikat v oblasti 
kultury a ve službách. Od roku 2006 pracuje u měst-
ské policie jako vedoucí strážník. Člen Komise pro 
plánování sociálních služeb. 

Vlastimil Helma (61 let)
Pracuje jako technik bioplynové stanice. Pomohl 
zrušit herny s více než 100 hracími automaty. Pod-
poroval realizaci Akátové věže. Pracoval na vydávání 
historických knih o Židlochovicích. V zastupitelstvu 
vystupoval proti zadlužování města.

Ing. Vít Betáš (52 let)
Vystudoval Lesnickou fakultu Mendelovy univerzi-
ty v Brně, obor lesní inženýr. Pracuje jako těžební 
inspektor u LZ Židlochovice. Jeho koníčky jsou rodi-
na, myslivost, příroda a práce v sadech a vinohradu. 
Je aktivní dlouholetý člen mysliveckého spolku a člen 
občanského sdružení Za zámecké Židlochovice.



Problematická ulice Komenského se dočkala rekonstrukce ve dvou úsecích. 
Město počítá s dalšími opravami.

V průběhu měsíce září proběhla rekon-
strukce dvou úseků ulice Komenského. 
V části blíže ke hřbitovu se současně s povr-
chem realizovaly i opravy chodníků. Jedná 
se o jednu z nejvíce problematických komu-
nikací v našem městě. Taras, na němž je po 
jedné straně chodník umístěný, byl původně 
navrhován na kompletní rekonstrukci. To 
by znamenalo mimořádně vysoké výdaje. 
Jakýkoli rozsáhlejší stavební zásah by totiž 
ohrožoval domy stojící na této straně. Naštěs-
tí se při provádění sond prokázalo, že taras 
není v tak špatném stavu, jak jsme původ-
ně předpokládali. To nám umožnilo provést 
opravu za řádově nižší peníze v poměrně 
krátkém čase. Oba úseky včetně chodníku 
jsme tak pořídili za cca 4,5 milionu Kč.

Do budoucna tak můžeme navázat s další 
úpravou této ulice, na kterou již máme sta-
vební povolení. Jedná se o výstavbu chodní-
ku po levé straně vozovky a opravu povrchu 
komunikace od již opravené části až ke hřbi-
tovu a současně úpravu úseku kolem kostela 
s propojkou na hlavní silnici. Tyto dvě části 
jsou však řádově nákladnější a jejich cenu 

Ing. Jan Vitula
starosta města

odhadujeme na cca 20 milionů Kč. Vzhle-
dem k tomu bychom rádi opětovně požádali 
o dotaci, kterou v letošním roce bude vypi-
sovat Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dlouhodobým strašákem zůstává, stejně 
jako v celých Židlochovicích, problematika 
parkování. Obzvláště právě v části kolem 
tarasu je situace mimořádně kritická. Stejně 

jako většina měst se i my snažíme najít řeše-
ní, jež by bylo nejméně bolavé pro občany, 
ale je takřka jisté, že k nějakému omezení 
pro příští roky bude muset dojít. Doufám, 
že nalezneme způsob, jak problém vyřešit a 
přitom příliš nezasáhnout do života našeho 
města.

Rekonstrukce povrchu vozovky a chodníku v horní části ulice Komenského / foto: L. Betášová

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 11. října 2022
výběr z usnesení
RM rozhodla:

schválit Návrh na opakované zahájení 
výběru technického dozoru investora 
na stavbu „Svratka nad Židlochovicemi: 
Povodňový park II“, opakované zadání.

RM ukládá:
uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku 
„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový 
park – Sadovnické práce“ s účastníkem, 
který se umístil jako první v pořadí, HOR-
TISCENTRUM s. r. o., Komenského 220, 
Židlochovice, IČ 262 72 130.

RM 21. října 2022
výběr z usnesení
RM schvaluje:

platbu za zapůjčení přívěsného vozíku  
250 Kč za den 
a platbu za svoz velkoobjemového odpadu 
domácnostem 250 Kč za 1 náklad.

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

RM doporučuje:
ZM, aby zvolilo ... , do funkce přísedící 
Okresního soudu Brno-venkov na funkč-
ní období 2022–2026.

RM ukládá:
uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku 
„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový 
park“ s účastníkem, který se umístil jako 
první v pořadí, Společnost Židlochovice 
– revitalizace Svratky; Mlýnská 388/68, 
Brno, IČO: 253 17 628. 

RM rozhodla: 
vyhlásit záměr na pronájem nebytových 
prostor v budově č. p. 367 na sídlišti Druž-
ba o výměře 71,31 m2 za cenu nájmu min. 
800 Kč/m2/rok a to od 1. 1. 2023. Proná-
jem bude na dobu neurčitou s dvouměsíč-
ní výpovědní lhůtou. 

ZM 19. října 2022
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

zvolení dvou místostarostů, přičemž 
první místostarosta zastupuje starostu 
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, 
kdy starosta nevykonává funkci, druhý 
místostarosta zastupuje starostu a prvního 

<

<

<

<

místostarostu v době jejich nepřítomnosti 
nebo v době, kdy nevykonávají funkci.
veřejný způsob volby starosty, místostarostů 
a členů rady města, a to formou zvednutím 
ruky.

ZM určuje:
tyto funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva města uvolněni: starosta a 
první místostarosta.

ZM volí:
starostou: Ing. Jana Vitulu.
prvním místostarostou:
Mgr. Tomáše Šenkyříka.
druhým místostarostou:
Mgr. Lenku Brázdovou.
členem Rady města Židlochovice:
Ing. Petra Svobodu.
členem Rady města Židlochovice:
Ing. Oldřicha Kahouna.

fi nanční výbor a kontrolní výbor. 
předsedou fi nančního výboru:
Ing. Bronislava Svobodu.
předsedou kontrolního výboru:
Vlastimila Helmu.

<

<

<

<

<

<

<

<

<
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Městská policie v říjnu: Na celostátní konferenci městských a obecních policií

5. října jsme přijali oznámení o silně podnapilé osobě 
v prostorách Penny Marketu Židlochovice. V zájmové 
osobě byl zasahujícími strážníky zjištěn známý recidivista, 
následoval převoz muže do Protialkoholní záchytné stani-
ce Brno k hospitalizaci. A aby nebyl židlochovický klient 
MP sám smutný, přibrali jsme mu u kolegů z MP Brno 
dalšího silně podnapilého kamaráda na ubytování.

Na 6. října jsme byli pozváni do MŠ Židlochovice, kde 
jsme dětem z obou školiček předvedli kompletní výstroj 
a výzbroj strážníků, služební vozidlo a předali užitečné 
rady do života. Jak je u nás zvykem, děti si mohly všechny 
prostředky také osahat a vyzkoušet. A aby nebyly o nic 
ochuzeny, zřídili jsme pro ně letos střelnici na vzduchové 
repliky služebních pistolí používaných MP a PČR a dlouhé 
fronty nám naznačily, že to byl dobrý tah. Za to, jak byly 
děti hodné, byly strážníky odměněny modely služebních 
vozidel MP Židlochovice. Do každé třídy jsme také pře-
dali připínací odznáček MP, který bude mít své speciální 
využití. Dítě, které jej dostane, bude daný den dohlížet na 
bezpečnost a pořádek ve třídě.

Je třeba držet krok s nejmodernějšími trendy a postupy. 
Z tohoto důvodu jsme se dne 10. října zúčastnili 8. celo-
státní odborné konference městských a obecních policií. 
Na programu dne byla témata jako městská a obecní poli-
cie v systému vnitřní bezpečnosti ČR, součinnost bezpeč-
nostních složek v době mimořádných událostí, využívání 
kamerových, dopravních a jiných bezpečnostních systé-
mů či drony v práci strážníků, jejich využití.

14. října v nočních hodinách narazila hlídka strážní-
ků MP Židlochovice během kontrolní činnosti v lokalitě 
rozhledna Výhon na skupinu cca 15 osob zjevně cizí stát-
ní příslušnosti, která se před ní dala okamžitě na útěk a 
skryla se v lese. Moc platné jim to však nebylo, jelikož je 
následující den za denního světla další hlídka strážníků 
objevila, omezila na osobní svobodě a předala PČR k dal-
ším úkonům.

16. října jsme mimo jiné usměrňovali provoz při pořá-
dání Sokolského Indiánského běhu v Rajhradě. S účast-
níky jsme se také vydali na 6- a 10kilometrovou trať, kde 
jsme byli v případě nutnosti připraveni poskytnout před-
lékařskou pomoc, která naštěstí nebyla potřeba.

Na 17. října jsme byli požádáni o spolupráci při otví-
rání a prohlížení cykloboxů v Židlochovicích. Vzhledem 
k tomu, že na místě za MP Židlochovice byli dva bývalí 
dlouholetí příslušníci Vězeňské služby ČR, jejichž denním 
chlebem bylo vyhledávat nebezpečné a zakázané předmě-
ty, šlo vše hladce.

21. října jsme přijali oznámení, kde jsme se dozvěděli, 
že dvě osoby ničí veřejný majetek v parku na ulici Hlav-
ní ve Vojkovicích. Hlídka MP se bezodkladně dostavila 
na místo události, kde začala prohledávat nejbližší okolí. 
Přece jenom jsme našli… Ovšem úplně někoho jiného. 
Spícího muže v křoví, který nikterak neodpovídal popisu 
zájmových osob. Muž byl zasahujícími strážníky probu-
zen a zejména překvapen, že jej nalezli i při tak dokona-
lém maskování.

22. října se na nás obrátila pedagožka ze Základní školy 
a praktické školy Hustopeče s tím, že jeden z jejich žáků 
zapomněl v linkovém autobusu batůžek. Strážníci se spo-
jili s dispečinkem a zájmový autobus vyhledali, zastavili, 
batůžek převzali a chlapci předali.

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

Na konferenci městských a obecních policií / foto: MP Židlochovice

Sokolský běh v Rajhradě / foto: MP Židlochovice

Asistence při otevírání cykloboxů na vlakovém nádraží / foto: MP Židlochovice
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Podzimní období prožívají děti z mateřské školy všemi smysly 

Není to tak dávno, co začal pro mateřin-
kové děti nový školní rok, přesto toho stihly 
tolik, že se s vámi musíme o jejich zážitky 
podělit.

Po prázdninách se opět zaplnilo dětmi 
všech sedm tříd – z toho čtyři na sídlišti a tři 
na ulici Brněnská. Prázdná místa po před-
školácích převzali naši nováčci, ale i nej-
mladší dvou- až tříleté děti, které mají svoje 
zázemí už tradičně ve štěňátkovské třídě na 
Žižkově. První týdny probíhala postupná 
adaptace dětí – zvykání na nové prostředí 
i nepřítomnost rodičů, na režim dne i pra-
vidla jednotlivých tříd a seznamování s no-
vými kamarády.

Pokud nám počasí alespoň trochu přálo, 
mohli jste nás potkat na procházkách či nás 
vidět hrát si na školní zahradě v dopoledních 
a mnohdy i v odpoledních hodinách před 
odchodem domů.

V ZAHRADĚ JIŘIHO TRNKY
Na konci září navštívili naši předškoláčci 

výstavu Trnkova Zahrada ve Znojmě. Čeka-
lo je dopoledne plné zážitků a fantazie, při 
kterém se děti seznamovaly se spoustou taju-
plných postav i zvířátek ze známé knihy.

ŘÍJEN V KUCHYNI A VE VĚTRU
Říjen se nesl ve znamení nastupujícího 

podzimu a všeho, co s ním souvisí. Třída-
mi se linula vůně jablečného štrůdlu, který 
si děti vlastnoručně připravily. Poznávaly 
všemi smysly různé druhy zeleniny či ovoce, 
došlo i na jejich ztvárnění rozličnými výtvar-
nými technikami. A protože se v tomto 
článku nemůžeme podrobně věnovat všem 

Iva Zichová 
Mateřská škola

sedmi třídám, protentokrát vás zasvětíme do 
aktivit Rybiček z Brněnské ulice a Žabek ze 
sídliště. Ty se úspěšně naučily louskat ořechy, 
které samy na procházkách nasbíraly. S chu-
tí si zatancovaly mazurku a ještě si k tomu 
stihly zanotovat písničku „Měla babka čtyři 
jabka“. Vyrobily si draky, které pak pořádně 
provětraly při letu nad Starcem a taky se nau-
čily několik ukrajinských slovíček od svých 
kamarádek ze třídy… Děti z Rybiček nasbí-
raly v parku kaštánky a pak z nich sestavily 
roztodivná zvířátka, ze spadaných listů stro-
mů vytvořily sovičky a skřítky podzimníčky. 
S chutí si zahrály pohádku O veliké řepě. 
Připravily a pořádně si pochutnaly na mrk-
vičkovém a ovocném salátu i na pečených 
bramborách.

V POLICEJNÍ ČEPICI
Všechny třídy se zúčastnily dopoledního 

programu zorganizovaného Městskou poli-
cií Židlochovice. Páni strážníci dětem při-
pomněli pravidla bezpečné jízdy na kolech, 
děti se dozvěděly zajímavosti o jejich práci 
a hlavně – mohly si půjčit policejní vysílač-
ku, sednout si do policejního auta, nasadit si 
jejich čepici a policejní vestu.

ADRENALIN S HASIČI
O týden později přijeli za dětmi na zahra-

du naši židlochovičtí hasiči. Na mnoha sta-
novištích si mohly děti prohlédnout vybave-
ní hasičských vozů a dokonce si sednout za 
jejich volant, vylézt do záchranářského člu-
nu, uhasit požár nefalšovanou hasičskou stří-
kačkou, podívat se na svět ze zvedací plošiny 
– vše samozřejmě za ostražité asistence hasi-
čů. Adrenalinový zážitek poskytoval zároveň 
i nejtěžší úkol: prolézt pouze s jedním kama-
rádem dlouhým tunelem a zachránit plyšáka 
ohroženého nebezpečným dýmem. Všechny 
naše odvážné děti i toto zvládly na jednič-
ku a my můžeme jen konstatovat, že se na 
vrchol žebříčku jejich vysněných povolání 
dostal hasič (následován policajtem).

KRÁSNÉ USÍNANÍ
Klidný týden všem poskytlo Čtení do 

postýlek v druhé polovině října. Aby se 
dětem krásně usínalo a odpočívalo po dob-
rém obědě, přišla jim číst pohádky nejedna 
ochotná maminka a babička, ale třeba také 
náš pan ředitel, pan starosta či paní knihov-
nice.

Teď už se děti pomalu těší na společné 
dýňobraní i na loutkovou pohádku O zlaté 
rybce. Pro předškoláky jsou od listopadu 
nachystány oblíbené kroužky keramiky, 
robotiky a polytechniky. Ale o tom zase 
někdy příště…

Program s hasiči na zahradě školky / foto: MŠ

Týden Čtení do postýlek. Čte starosta Ing. J. Vitula / foto: MŠ
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Koláč pro hospic: Sbírka přinesla neuvěřitelný výsledek

Za celou Oblastní charitu Rajhrad bych 
ráda poděkovala za podporu sbírky Koláč 
pro hospic. Letos byla vybrána neuvěřitel-
ná částka 444 368 Kč! Přímo v Židlochovi-
cích nás lidé podpořili částkou 40 267 Kč. 

Z tohoto výtěžku budou pro pacien-
ty našeho lůžkového a mobilního hospice 
zakoupeny oxygenátory, glukometry, teplo-
měry, příslušenství pro odsávačky, pleny a 
další potřebné pomůcky a prostředky.

Jitka Štefánková, DiS.
Oblastní charita Rajhrad

Velmi si vážíme solidarity a ochoty pomo-
ci, ale i skutečnosti, že v našem poslání vidí 
lidé smysl. Hospicová péče umožňuje našim 
pacientům žít důstojně, bez bolesti, dušnos-
ti a dalších příznaků provázejících nevylé-
čitelná onemocnění. A to buď v domácím 
prostředí (v případě mobilního hospice) 
nebo na lůžkových odděleních (v případě 
lůžkového hospice). O pacienty pečuje mul-
tidisciplinární tým složený lékařů, sestřiček, 
sanitářů, psychologů, duchovních a dobro-
volníků. Každá koruna, kterou lidé darovali, 
nám umožní starat se o pacienty tak, jak si 
zaslouží každý, kdo potřebuje na sklonku 

života kromě láskyplné pomoci i odbornou 
péči.

Děkujeme všem, kteří přišli na stánky, 
k přistaveným charitním vozům. Vaší pomo-
ci si nesmírně vážíme.

Židlochovičtí zahrádkáři slavili výročí založení

Rok 2022 je v historii Českého zahrád-
kářského svazu významným. V tomto roce 
si připomínáme nejen 65. výročí založení 
svazu, ale i naší Základní organizace Židlo-
chovice, která se dne 22. září 1957 změnila 
z Vinařské besídky na nově utvářený svaz 
zahrádkářů. Ustavující schůze se konala 
v hostinci U KaX ů.

Toto výročí si zahrádkáři připomněli na 
svém zasedání 17. září ve spolkové budově, 
Palackého 240, kterou si svépomocí přesta-
věli z dřívější hospodářské stodoly. Předse-
da zahrádkářů přednesl zprávu o činnosti 
organizace za uplynulých 65 let, za niž všem 
členům poděkoval. Jako host se zasedání 
zúčastnil starosta města Židlochovice, Ing. 
Jan Vitula, který poděkoval za jejich práci.

Český zahrádkářský svaz připravil výstavu 
o své činnosti za uplynulých 65 let, již bylo 
možno zhlédnout v Malé galerii Informač-
ního centra. 

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

Počátek dějin organizovaného zahrádkářství a vinařství se v Židlochovicích datuje do období 
před rokem 1930.

4. června 1942 byla založena obvodní pobočka Zemského ovocnického spolku moravského 
v Židlochovicích.
V roce 1945 založilo několik nadšenců tzv. Zahrádkářskou, později Vinařskou besídku.
22. září 1957 se Vinařská besídka se 14 členy změnila na nově utvářený Svaz zahrádkářů. Ustavu-
jící schůze se konala v hostinci U Kafků. Nový spolek – Svaz zahrádkářů a ovocnářů měl 42 členů 
a fi nanční hotovost 41 Kč.
V roce 1958 byla uspořádána první výstava vín místních vinařů. Výstavy v letech 1959–1960 se 
konaly v sále hotelu Národní dům již jako okresní. Další výstavy proběhly v židlochovickém zám-
ku. Od roku 1962 dodnes se výstavy vín konají v sále sokolovny.
V roce 1994 byla na sv. Štěpána uspořádána první Vánoční výstava vín místních vinařů.
Od roku 2008 je na svátek sv. Martina, patrona vinařů, pořádáno svěcení mladých vín.
V roce 2009  byla Tradiční výstava vín doplněna  o prezentaci profesionálních vinařů z Čech, Mora-
vy a Rakouska.
Porady v hostinci U Kafků byly ukončeny a  činnost se přesunula do rodinného domu člena ZO 
Jaroslava Bezděka. V roce 1968 byla zakoupena od manželů Pospíšilových stodola v ulici Palacké-
ho. Celý objekt staré stodoly byl postupně přestavěn do dnešní podoby.
V roce 1990 byla zřízena moštárna ovoce, která slouží nejen členům svazu, ale i veřejnosti 
dodnes.
V roce 2011 se ZO stala samostatným právním subjektem.
V roce 2012 obdržela  ZO bronzovou medaili od republikové rady ČZS za rozvoj a propagaci 
zahrádkářské činnosti.
V roce 2021 obdržela ZO stříbrnou medaili za zásluhy a rozvoj zahrádkářství, kterou jí udělila 
Republiková rada ČZS.
K 65. výročí založení ČZS v Židlochovicích udělilo Územní sdružení Brno-venkov naší ZO čestné 
uznání za dlouholetou aktivní práci v ČZS.
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Výluka služby Senior TAXI

27.–30. prosince 2022

Upozorňujeme, že od úterý 27. 12. do pátku 
30. 12. 2022 nebude služba Senior TAXI 

vzhledem k plánované výluce v provozu.

Děkujeme za pochopení.
Komunitní centrum Židlochovice

tel.: 737 764 112

Notářské služby

každé úterý v době od 8 do 16 hodin

Mgr. Ondřej Stupka, notář jmenovaný do 
úřadu po JUDr. Olze Vitáskové, oznamuje 
konání úředních dní v Židlochovicích na 

ulici Komenského 86 každé úterý v době od 
8 do 16 hodin.

Gynekologie Židlochovice

MUDr. Hana Krchňavá
Gynekologie Židlochovice

oznamuje, že od 1. listopadu 2022
má nové telefonní číslo

776 670 996.

oznámení
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Nepleťme si úschovny kol s osobním skladištěm:
Otevření cykloboxů u vlakového nádraží odhalilo jejich nestandardní používaní

Na četné náměty občanů města došlo 
17. října po předchozím upozornění  k úřed-
nímu otevření všech čtyřiceti cykloboxů 
u vlakového nádraží. Otevírání bylo pro-
vedeno za přítomnosti dvou členů městské 
policie a dalších tří pracovníků města. Z akce 
byl pořízen i kamerový záznam.

Návštěvní řád vlakového terminálu 
v 10. bodě stanoví, že boxy jsou určeny jen 
pro úschovu dopravních prostředků včetně 
příslušenství, a to pouze ke krátkodobému 
využití. Z celkového počtu 40 boxů jich bylo 
21 prázdných včetně klíče, dva boxy prázd-
né  byly uzamčené, ale bez klíče. Sedmnáct 
zbylých boxů bylo po otevření plných, pou-
ze v 9 z nich byly krom jiného i dopravní 
prostředky. V ostatních plných boxech bylo 
nalezeno všechno možné: počínaje obleče-
ním, prázdnými krabicemi či plastovými 
kelímky na pivo přes injekční stříkačky a 
návykové látky až po opalovací krém. Někdo 
si zde ukládá dokonce i odpad.

Milena Moudrá
redakce Zpravodaje

„Sama si nechávám klíč u sebe, i když tam 
kolo nemám, aby mi někdo nevzal místo.“ 
I takto uvažují někteří lidé.

O tom, že jsou lidé schopni  si cykloboxy 
zaměnit za osobní skladiště, svědčí obsah 
jednoho z nich: 10 ks prázdných sklenic od 
piva, 5 ks knih, svetr, 2 deštníky, oblečení, 

časopisy, sešity, závěs, černé dámské zimní 
boty, 5 ks zavařovacích sklenic a 5 ks plasto-
vých sklenic.

Nalezené věci ze všech plných cykloboxů 
byly zabaleny do velkých igelitových pytlů a 
uloženy do prostor města. 

Obsah cykloboxů v igelitových pytlech / foto: L. Betášová

Závislosti a absence bezpečí v kruhu rodiny: To jsou hlavní témata dvou listo-
padových besed, které připravilo Komunitní centrum.

Srdečně vás zveme do Komunitního cent-
ra. V úterý 8. listopadu od 17:30 se uskuteční 
přednáška na téma „Jak překonat závislosti“. 
Přednášejícím bude Ing. Radovan Voříšek, 
psychoterapeut, lektor a spoluzakladatel 
Společnosti Podané ruce, který se pomoci 

Tomáš Klášterecký
Komunitní centrum

závislým, jejich blízkým a rodinám věnuje 
již 28 let.

O týden později, v úterý 15. listopadu 
rovněž od 17:30 můžete navštívit bese-
du s názvem „Když doma chybí bezpečí“. 
Tématem bude prevence, řešení a pomoc při 
domácím či sexualizovaném násilí. Besedy 
se zúčastní Mgr. Hana Vidlák Kanisová a 
Mgr. Iva Lambová, psycholožka a právnička 
organizace Persefona, která se věnuje právě 

pomoci obětem těchto trestných činů.
V obou případech bude dostatek prostoru 

i pro vaše dotazy. Jak v těchto nesnadných 
situacích postupovat? Jak jim předcházet? 
Nebo kde hledat podporu, pokud se třeba 
tato témata týkají někoho blízkého?

Na setkání s vámi se těší naši přednášející 
i pracovníci Komunitního centra. Pozvánky 
na všechny naše akce naleznete na www.zid-
lochovicelidem.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.

Vyměním prostorný byt 3+kk v osobním vlastnictví
na ul. Zámecké (82 m2) za menší byt v Židlochovicích. 
Tel.: 739 068 008, j.r.mensik@seznam.cz.

<

<

inzerce



Vinotéka Livino: Víno je naším koníčkem a inspirací. Váže na sebe zajímavé 
příběhy, dokáže sbližovat lidi, rozpouštět starosti a násobit radosti

„Prodávat víno je práce za odměnu,“ říkával 
tatínek a měl pravdu. Chcete-li víno pocho-
pit, musíte si projít celou jeho cestou – od 
hroznu po láhev – a jsem vděčná, že jsem 
tuto možnosti jako dcera vinaře měla. Díky 
řadě školení, kurzů, degustátorských zkoušek 
a absolvování studia Vinohradnictví a vinař-
ství na Mendlově univerzitě jsem následně 
mohla propojit praxi na vinici s potřebnou 
teorií. Cestování po světových vinařských 
lokalitách ucelilo mé poznání a víno se sta-
lo přirozenou součástí mého života, vášní a 
každodenní inspirací. Tuto radost velmi ráda 
předávám dál, o což se snažím již 14 let, kdy 
vznikla vinotéka a vinný bar Livino v Brně-
Bystrci na Říčanské 7, následována vinoté-
kou v Židlochovicích. Ty tvoří pomyslnou 
bránu do velkopavlovické vinařské podob-
lasti, a ačkoliv zde řada vinařů nabízí prodej 
vína „ze dvora“, chyběl zde prostor, který by 
propojil nabídku vín z lokální i světové pro-
dukce. Proč na jednom místě neporovnat 
burgundské Pinoty s Pinoty žabčickými? 

Jaká vína mohou zákazníci ve vašich regá-
lech objevit?
Naše nabídka prezentuje vína všech barev 
včetně vín oranžových, vína ledová, slámo-
vá, fortifi kovaná, ovocná, vína z konvenč-
ní i integrované produkce, vína pěstovaná 
v BIO nebo biodynamickém režimu. 

Můžete u nás také zakoupit až 25 druhů stá-
čených vín převážně z našeho rodinného 
vinařství Víno Sýkora Čejkovice – samozřej-
mostí je ochutnávka před nákupem. Stáčíme 
i vína ovocná, bublinky nebo Spritz mix, již 
namíchanou alternativu k Aperol Spritz.
Jsme přesvědčeni, že ve správné vinoté-
ce zákazník najde víno pro jakoukoli pří-
ležitost, proto nabízíme vína k všednodenní 
večeři, ale i vína, která dokonale doprovodí 
mimořádné chvíle Vašeho života – krémové 
Chardonnay z Burgundska, expresivní Sau-
vignony z Nového Zélandu, šťavnaté Veltlíny 
z Rakouska, minerální Ryzlinky z Němec-
ka, portugalské portské, italská Primitiva 
a samozřejmě vína z našich viničních tratí, 

Redakce Zpravodaje

která byla oceněna na předních vinařských 
soutěžích. Pro slavnostní příležitosti nabízí-
me i pestrý výběr perlivých a šumivých vín 
– moravská frizzante, Pet-naty i sekty, ital-
ská Prosecca, španělské Cavy, francouzské 
Crémanty i šampaňské. Milovníky lihovin 
potěšíme ovocnými pálenkami a pro piva-
ře máme výběr piv z brněnského pivovaru 
Moravia.

V tak široké nabídce je asi těžké se zorien-
tovat.
Dříve platilo, že dobré víno se prodává samo. 
Dnes už to neplatí. Snažíme se, aby zákazník 
dostal vždycky prvotřídní výklad – členové 
našeho týmu absolvují intenzivní vstupní 
školení, které je doplňováno pravidelnými 
degustačními večery spojenými se vzdělává-
ním v oboru a pravidelným přezkušováním. 
Jedině tak dokážeme zajistit, že vás obsluha 
nepřivítá nejenom vřelým úsměvem, ale 
i kvalitními informacemi. Aby vám výběr 
vín v naší vinotéce nezevšedněl, pravidelně 
degustujeme nové ročníky našich vinařů a 
zařazujeme vinaře nové. Do regálu se tak 
nedostává žádné víno, které by nás nezau-
jalo. 
Na prodeji vína nás baví to, že ke každé lahvi 
se váže nejen okouzlující chuť a aroma vína, 
ale zároveň příběh člověka, který jej vyrobil 
– odráží se v něm spousta práce, fi lozofi e a 
otisk místa, kde hrozny uzrály.

Livino ale není jenom o víně. Co ještě 
zákazník ve vinotéce najde?
Vinný sortiment je doplněn sommeliérský-
mi potřebami, karafami, skleničkami pro 
dokonalý požitek z ochutnávky. Pokud řídí-

te, nebo z nějakého důvodu nemůžete pít 
alkohol, připravili jsme pro vás výběr neal-
ko vín nebo moštů ve stáčené nebo lahvové 
podobě.

Nabízíte i nějaké pochutiny?
K vínu neodmyslitelně patří sýr. V chladi-
cí vitríně u nás najdete kozí, kravský i ovčí. 
Hutnější červená vína skvěle doprovodí klo-
básy od Tlapáků nebo také olivy. Nechybí ani 
klasika v podobě brambůrek, tyčinek, oříšků 
nebo dýňových jader od HerůX ů. Praví gur-
máni ocení pralinky z čokoládovny Janek. 
V případě, že chcete někoho obdarovat, rádi 
vám připravíme dárkovou krabici na míru. 

Plánujete v nejbližší době nějakou zajíma-
vou ochutnávku?
Ano, 11. 11. v 11:00 pro vás ve vinotéce 
na náměstí Míru 32 připravujeme slav-
nostní ochutnávku Svatomartinských vín 
z produkce několika moravských vinařství. 
12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme 
těšit v Sokolovně na Svatomartinské zábavě 
a 15. listopadu nabídneme vinný dopro-
vod k představení Listování pořádanému 
v Komunitním centru.

V pravém horním rohu náměstí Míru můžete již půl roku navštěvovat vinotéku Livino. Přestože Židlochovice jsou vinařskou 
obcí, vinotéka nabízející produkci napříč vinařskými regiony tuzemska i zahraničí tady dosud chyběla. Jaká cesta vedla k ote-
vření vinotéky Livino, jsme se zeptali provozovatelky Ludmily Burešové.

Interiér vinotéky Livino v Židlochovicích / foto: soukromý archiv

„Vína jsou nám potěšením, 
zábavou, ale i podnětem

k přemýšlení a rozjímání.“

Vinotéka Livino
náměstí Míru 32

Židlochovice
tel.: 771 235 092

www.vinotekalivino.cz

otevírací doba
po–pá 10:00–13:00, 13:30–17:00
so 9:00–11:00

9Rozhovorwww.zidlochovice.cz
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Žijeme s kulturou. Pozvánka na akcemi nabitý listopad

SE SVATÝM MARTINEM
Pravidelnou, vinaři očekávanou událostí je 

svěcení Svatomartinských a mladých vín, kte-
ré se pravidelně váže s 11. listopadem. Vínům 
se dostane požehnání v 17 hodin v kostele 
Povýšení sv. Kříže, poté se společně s vinaři 
vydejte do Stodoly Komunitního centra, kde 
od 18 do 20 hodin můžete debatovat o tom, 
jak se letošní vína vydařila. 

Na historicky první Svatomartinskou 
zábavu v pořadatelství spolku KANAVA 
bych ráda pozvala všechny krojované, ale 
i vás ostatní, co kroje doma v šatníku nemá-
te. Svatomartinská zábava s KANAVOU je 
opravdu pro všechny. Už se sama těším na 
husími pochoutkami provoněnou sokolovnu 
(čtěte na str. 13).

Cestou do sokolovny se ještě můžete zasta-
vit v Bystré Židli. Od 19 hodin se zde budou 
dražit tři rostoucí obrazy z proběhlé výsta-
vy Broni Záděrové ze Židlochovic. Výtěžek 
poputuje na keramický kroužek.

Autorka dražených obrazů povede v Bys-
tré Židli také dílnu tvorby adventních věnců. 
Přijdete-li, máte jistotu, že na první adventní 
neděli nebude váš stůl doma prázdný. Nepo-
nechte nic náhodě, kapacita je omezená, tak 
si nezapomeňte své místo rezervovat s před-
stihem.

Nevím, jak to máte vy, ale pro mě už svatý 
Martin na koni s sebou veze nádech vánoč-
ního času. A k tomu jasně patří pohádka. 
V neděli 13. listopadu k nám přijede divadlo 
Koník s příběhem O nebezpečné cestě malé-
ho koníka, který se rozhodl, že přiveze lidem 
sníh. Čtyřicetiminutová pohádka s loutkami 
doprovázená říkadly a písničkami pro zim-
ní čas zavede děti až k hvězdě, která svítí na 
severu. A kdy to začne? Přece až se všechny 
malé děti po obědě vyspinkají, v 16.30 v sále 
Komunitního centra. 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Rodiče zvu na další představení z úspěš-
ného cyklu Listování. Listovat budeme kni-
hou Třešně v rumu od Michaely Janečkové, 
a tak se v úterý 15. listopadu můžete těšit na 
skvělou One woman show Petry Bučkové, 
jejíž tvář možná znáte ze seriálu Jitřní záře. 
Listování tentokrát doprovodí vína vinotéky 
Livino, vstup do sálu Komunitního centra 
bude umožněn čtyřicet pět minut před před-
stavením, které začíná v 17 hodin.

Mnohé určitě potěší návrat k besedám 
o brněnském podzemí. Knihovna navazuje 
na započatou spolupráci s Alešem Svobodou 
a zve do nových, větších prostor v objektu 
knihovny na pokračování poutavých před-
nášek s bohatou projekcí z historie Brna. 
Přijďte ve středu v 18 hodin do Robertovy 
vily, budete překvapeni proměnou knihovny.

Ráda bych ještě upozornila na židlocho-
vickými zahrádkáři pořádaný výlet za vínem. 
V sobotu 19. listopadu se nechte dovézt do 
sklepa Rajhradské klášterní, podíváte se 
s nimi i do vinařství Petra a Pavla Jurákových 
v Hustopečích. Nic z toho není daleko, bude 
to fajn, tak určitě s přihlášením neváhej-
te (přihlášky přijímá J. Dratva, tel.: 776 211 
329).

Než se dostanu už k adventním pozvánkám, 
chtěla bych zmínit koncert „Pocta Boleslavu 
Muchovi“, jenž při příležitosti stého výročí 
jeho narození připravila Základní umělecká 
škola. Koncert proběhne v sále Komunitního 
centra 24. listopadu od 18 hodin a je složený 
výhradně z děl B. Muchy.

A je to tu… Den otevřených dveří v kera-
mické dílně zahajuje adventní čas. Jako už 
posledních pár let, vždy ve čtvrtek těsně před 
první adventní nedělí, se dílna otevírá s pře-
hlídkou vlastních výrobků vhodných i jako 
vánoční dárečky. Při punči, svařeném vínu 
a živ0é hudbě vám půjde nákup hezky od 
ruky.

POD STROMEČEK KNIHU
Ani pro další dárky nemusíte nutně do 

Brna. Vaše maminky, babičky i tety pod stro-
mečkem mile překvapí nová kniha s názvem 
oblíbeného pořadu Českého rozhlasu Babské 
rady. A co víc, budete originální, neboť kniha 
je doplněná ilustracemi Židlochovačky Míši 
Kopečkové (str. 12).

A v neděli 27. listopadu už budeme roz-
svěcovat stromeček na nádvoří Komunitní-
ho centra. Připravujeme pro vás program na 
delší zastavení s punčem, svařákem a sladký-
mi drobnostmi.

Přijďte za námi už od 16 hodin a společně 
čekejme na děti se světýlky, které nám vánoč-
ní strom letos rozsvítí. Podrobný program 
bude zveřejněn.

V uklidnění a rozjímání, za poslechu krás-
né hudby můžete prožít první prosincový 
večer. Koncert Vánoční kytary připravila 
ZUŠ Židlochovice od 18 hodin v sále Komu-
nitního centra.

MIKULÁŠ ZVONÍ PODKŮVKAMI 
KONÍ

V pondělí v předvečer svatého Mikuláše se 
Židlochovicemi opět rozezní podkůvky koní 
zapřažených ve voze s mikulášskou posád-
kou. Čekání na Mikuláše můžete s dětmi 
strávit v pravém pekle. Na jeden den v roce 
se v peklo promění sklepy staré radnice a 
nádvoří Komunitního centra. Už teď si poví-
dejte s dětmi o tom, jestli se těší na průvod 
masek malých čertíků a andílků a jakou mas-
ku společně připravíte. Jen Mikuláš, to víme 
všichni, ten je jen jeden. Podrobnosti k celé-
mu programu budou zveřejněny.

Věřím, že každý z vás si vybere to, k čemu 
ho to nejvíc táhne. Za poslední dva roky jsme 
si vzájemné blízkosti moc neužili, více jsme 
se uzavřeli do svých domovů, a tak by bylo 
milé vás opět potkávat na společných akcích.

Kompletní přehled akcí v měsíci listopadu 
naleznete na straně 17.

Měsíc listopad nabízí celou řadu kulturně společenských akcí, na které bych vás ráda pozvala. A to nejen za Městské kulturní 
středisko, ale i za další spolky a organizace, kterým leží na srdci náš volný čas.

Z říjnového Listování. V popředí P. Oubram / foto: Listování Divadlo Koník při velikonoční pohádce letos v dubnu / foto: M. Moudrá



Vlakové soupravy tétéčkářů rozpohybují sál Komunitního centra

Co si má laik představit pod čísly měřít-
ka 1:120?

Znamená to, že se vše zmenšuje 120x, 
např. základní rozchod kolejí 1435 mm se 
zmenšuje na 12. My ale děláme především 
úzkokolejku, která má v reálu rozchod 760 
mm, v modelu 6,5. Tento rozchod má vět-
šina našeho kolejiště. Úzkokolejka v tétéčku 
se označuje jako „TTe“ – to přidané „e“ zna-
mená modelování rozchodu 760 mm. (Kolej 
je tvořena dvojicí kolejnic a vzdálenost mezi 
nimi se nazývá rozchod.)

Co znamená označení „modulová želez-
nice“?

Modulová železnice znamená, že kolejiš-
tě (layout) je sestavené z modulů, tj. z částí 
vyrobených různými lidmi. Modul je kus 
kolejiště a má na koncích normalizovaná 
rozhraní, díky kterým se modul jednoho 
člověka snadno propojí s modulem někoho 
jiného. Umožňuje nám to postavit unikátní 
kolejiště do každého vhodného prostoru, 
jakým je např. váš sál v Komunitním centru. 
Existence modulu dává smysl pouze při spo-
jení s jinými moduly.

Znamená to, že kolejiště u nás bude ori-
ginál?

Ano, bude sestavené speciálně pro váš 
prostor. Na každém setkání je kolejiště jiné, 
a to je jedna z věcí, která nás na modulovce 
baví. Celková délka kolejiště v Komunitním 
centru bude asi 35 metrů.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Jste skupina hobby kamarádů nebo jde 
o organizovanou činnost?

Všichni účastníci setkání jsou členy spolku 
Zababov, ale spolupracujeme i s lidmi mimo 
tento spolek. Jsme z celé ČR a jeden kolega 
ze Slovenska. Každý pracujeme samostatně, 
ale naše práce je koordinovaná (aby např. 
dva nestavěli totéž) a navzájem si pomáhá-
me. Komunikujeme spolu po internetu a 
několikrát za rok se sejdeme na takovémto 
setkání. A jsme rádi, že výsledky naší práce 
můžeme předvést právě v Židlochovicích, 
kde kdysi také byla v provozu řepařská drá-
ha, jedna z našich inspirací.

Na co se mohou návštěvníci těšit?
Budou k vidění lokomotivy a vozy úzkoko-

lejných drah, které se vyskytovaly na našem 
území, zhruba od doby vzniku Českosloven-
ska až do jeho rozdělení. Lokomotivy parní, 
dieselové, motorové vozy a osobní vagóny. 
Nákladní vozy pro odvoz vápence, řepy, 
dlouhého dříví, „uhláky“, atd. Podvalníky 
pro přepravu vozů normálního rozchodu.

S výjimkou modelu parní lokomotivy 
Meyer nelze koupit nic hotového (pou-
ze nějaké polotovary); všechno ostatní je 
vyrobené doma, přímo některými z nás. 
Dále bude v layoutu stanice s funkčními 
mechanickými návěstidly (lidově semafory). 
K vidění budou i statické modely zeměděl-
ské a důlní techniky.

Ještě bych se rád zastavil u jednoho aspek-
tu modelaření, a to je modelovaná epocha. 
Většina modelářů okolo nás se zabývá obdo-
bím cca 1945–1990, případně obdobím mezi 
světovými válkami. Je to tak proto, že želez-
niční provoz byl v tu dobu velmi pestrý, po 

Modelová železnice je většině lidí známá. Existuje v různých měřítkách (H0, TT, N, atd). Na setkání modelářů TTe, tak zvaných 
tétéčkářů, s ukázkou provozu na úzkokolejných železničních tratích zve výstava, která proběhne ve čtyřech listopadových 
dnech v sále Komunitního centra. V měřítku 1:120 bude modelována přeprava osob a nákladu, zejména cukrové řepy.
Na otázky redakce odpovídá Bardoděj, člen klubu modelářů Zababov.

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz

železnici se vozilo všechno možné, co už se 
dnes nevyplatí. Parní lokomotivy vozily běž-
né vlaky, a ne jen nostalgické, jako je tomu 
dnes. Proto lze tu a tam zahlédnout odkazy 
na Československo, apod. Rozhodně to však 
neznamená, že bychom my modeláři nějak 
tesknili po principu vlády jedné strany. My 
jen modelujeme železnici té doby.

Více informací najdete
na internetových stránkách klubu

tte.modulovka.cz

oznámení
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Posloucháte pořad Českého rozhlasu Babské rady? 
Jeho autorku Jarku Vykoupilovou si můžete poslechnout naživo v besedě k právě 
vydané už druhé knize Babských rad. Babské rady 2 ilustrovala Michala Kopečková 
ze Židlochovic.

Devadesátiminutová beseda bude plná 
praktických ukázek z obou knih Babských 
rad, uslyšíte veselé historky ze zákulisí roz-
hlasové práce, včetně úsměvných přebrep-
tů. Hosty Jarky Vykoupilové budou Jir-
ka Kokmotos – moderátor ČRO, Blanka 
Kocourková – bylinkářka a Míša Kopečko-
vá – ilustrátorka knihy. S autorkou Jarkou 
Vykopilovou hovoří Dagmar Kneslová. 

Jarko, která rada z pořadu je pro Tebe 
nejužitečnější a ráda ji používáš?

Mám ráda velmi jednoduchou a praktic-
kou radu – pokud nechcete, aby vám při krá-
jení cibule slzely oči, posaďte se k tomu. 

Pořad se jmenuje babské rady, ale máte 
i posluchače a rádce z řad mužů?

Pořad poslouchají a rady volají i píšou také 
muži, takže v knize není nouze o rady tech-
nické, například o ty, které usnadní zatlou-
kání hřebíku do zdi.

Jaká nejkurioznější rada ti utkvěla 
v paměti?

Kuriózní a úsměvná, ale skutečně fungují-

redakce Zpravodaje

cí rada je na kunu na půdě. Pokud jí přes noc 
necháte hrát nahlas rádio, tak se odstěhuje.

Ke spolupráci na druhé knize Babských 
rad byla přizvána Míša Kopečková, u nás 
v Židlochovicích oblíbená jako ilustrátor-
ka a výtvarnice. Jak vaše spolupráce vznik-
la? Co Míša pro knížku vytvořila?

Míšu znám dlouho. Její ilustrace jsem sle-

dovala a nápad oslovit ji přišel, když jsem 
viděla, jak své obrázky kombinuje s nápisy. 
Přesně tohle jsem do knihy chtěla, takový 
náznak „komiksu“. Byla s ní báječná spo-
lupráce, musím jí poděkovat za trpělivost 
i kreativitu. Dala knize duši. Vytvořila pro ni 
nádherné celostránkové ilustrace i drobnější 
obrázky, domalovala i fotografi i na obálce 
knihy. 

Zleva: Bylinkářka Blanka Kocourková, moderátorka a autorka pořadu Babské rady Jarka Vykoupilová
a Michala Kopečková / foto: archiv J. Vykoupilová

Pořad Českého rozhlasu s názvem Babské rady patří mezi stálice programového vysílání. Od roku 2016 se vždy v pondělí od 
půl jedenácté ozve posluchačům Jarka Vykoupilová a společně s nimi probírá nejrůznější rady kolem zdraví, péče o dům a  
zahradu. Výběr toho nejlepšího byl zaznamenán ve dvou knihách Babských rad. Obě knihy doprovází také živá beseda, která 
proběhne v pátek 25. listopadu v sále Komunitního centra za účasti autorky Jarky Vykoupilové a jejích hostů.

Zeptali jsme se: Torzo budovy Vodárenské na Lidické ulici

Už před víc než rokem jsme na stránkách Zpravodaje hovořili 
na téma budovy Vodárenské na ulici Lidická. Budova je spíše tor-
zem a vypadá jako squat. Lidé se ptají, co s budovou bude, ptáme 
se na to místostarosty Mgr. Tomáše Šenkyříka.

Budova není majetkem města, vlastní ji Vodárenská akciová spo-
lečnost. Město proto nemůže úplně ovlivnit rychlost rekonstrukčních 
prací. Na druhou stranu všichni chceme, aby byla budova co nejdří-
ve opravena. Během posledního rozhovoru mi ředitel VAS a.s. sdělil, 
že aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele prací. Samotná 
rekonstrukce by měla začít nejpozději na jaře příštího roku. 

V tuto chvíli až do odvolání působí VAS a. s., divize Brno-venkov, 
na adrese: Hrušovany u Brna, Jiřího z Poděbrad 26, pronajaté pro-
story se nachází v budově společnosti Baronela Industry s.r.o. Pokud 
si tedy naši občané potřebují vyřídit cokoli osobně, je třeba obracet 
se na tuto adresu.

redakce Zpravodaje

Budova čeká na rekonstrukci. Ta by měla začít na jaře / foto: redakce



Oslava svatého Martina s KANAVOU: V kroji anebo bez něj se vydejte na husí 
pochoutky, mladé víno a dechovou hudbu Sokolku

Uplynulo léto, ze zahrádek je sklizené ovo-
ce, dušičkový čas a počasí nabádá zachum-
lat se do deky s šálkem čaje a knihou. My 
ale kroje rozhodně do krabic neukládáme. 
Během roku se nám podařilo získat něko-
lik cenných kontaktů na badatele z oblasti 
Podbrněnska, se kterými postupně navazu-
jeme kontakty a snažíme se získávat od nich 
nové podklady, abychom naše stávající kroje 
mohli doplňovat o další součásti. Opakova-
ně navštěvujeme Moravské zemské muzeum 
v Brně a v jeho sbírkách se snažíme najít a 
zmapovat krojové součásti z naší oblasti.

I v novém školním roce organizujeme dět-
ský kroužek. Děti se schází každou středu od 

KANAVA 17 hodin pod vedením Ivy Šebestové a Deni-
sy Hudcové a hravou formou se učí lidové 
písně a tance.

Ceníme si nově navázané spolupráce 
s archivem města Židlochovice, kdy se nám 
podařilo získat několik dobových fotografi í, 
které zaznamenávají kroje vyfotografova-
né v Židlochovicích kolem roku 1900, byť 
jen při školních příležitostech. Pokud máte 
doma ve svých fotografi ckých sbírkách 
obdobné fotografi e či kresby, jsme vděční za 
jakýkoli obrazový materiál zachycující odě-
vy Židlochovicka v průběhu 19. a na počát-
ku 20. století. Oděv nemusí být ústředním 
motivem fotografi e. Předem děkujeme.

Dny se sice zkracují a babí léto pomalu 
odchází, my si vás však dovolujeme vyzvat, 
abyste zanechali v sobotu 12. listopadu odpo-
činkového režimu a přišli se za námi pobavit 

a zatancovat si na Martinskou zábavu. Máte-
li doma kroj, pak je příležitost si v něm vyjít 
a zatancovat. S husími pochoutkami a degus-
tací mladého vína tam pro vás budeme již od 
18. hodiny. Vína, nejen martinská, vám bude 
podávat vinotéka Livino. 

Od 20. hodiny hraje dechová hudba 
Sokolka ze Šakvic. Nebude chybět ani tom-
bola. Těšíme se na vás a budeme rádi a velmi 
vděční za vaši účast!

Svatomartinská zábava
12. listopadu | Masarykův kulturní dům

vstupné 150 Kč, krojovaní 100 Kč
Předprodej na Informačním centru

a v prodejně Zdraví u cesty.

13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Vlčata a světlušky stejně jako všichni skauti milují pobyt v přírodě / foto: skautské středisko Hrozen

Skautů je v Židlochovicích víc a víc!

Skautské středisko Hrozen Židlochovice 
zahájilo nový školní rok slibně. Má zhruba 
140 členů, naprostou většinu přímo ze Žid-
lochovic, z toho asi 120 dětí do 18 let. A pro-
tože zájem o skauting je stále větší, máme 
letos rekordních sedm skupinek, které se 
schází na samostatných schůzkách. Je nás 
dokonce tolik, že kvůli nedostatku vedou-
cích a prostor pro scházení, musíme odmítat 
nové zájemce.

KULÍŠCI A DATLÍCI
Naši nejmladší členové (benjamínci) mají 

družinky dvě a říkají si Kulíšci a Datlíci. 
Schází se především venku a v každé je asi 15 
předškoláčků. Na schůzkách objevují příro-
du i své okolí a učí se, jak se o sebe postarat. 
Na tábor jezdí samostatně a berou s sebou 
tábořit i rodiče.

ČERVENÉ PANDY, LEDNÍ MEDVEDI 
A LIŠČATA

Školáci od sedmi do deseti let (světlušky 
a vlčata) se schází ve třech smíšených druži-
nách. Jsou to Červené pandy, Liščata a Lední 
medvědi. V létě se všichni sejdou na táboře, 
užijí si dva týdny v přírodě pod stanem (již 
bez rodičů), zasoutěží si v celotáborové hře, 
učí se samostatnosti i práci v týmu a zdoko-
nalují své zálesácké dovednosti. 

VLAŠTOVKY A KRAHUJCI
Ve zhruba jedenácti letech děti přechá-

zí mezi skautky a skauty. Holky si říkají 

Eliška Kleinová – Elza
Skautské středisko Hrozen

Vlaštovky a kluci Krahujci a schází se na 
schůzkách odděleně. Jezdí již na náročnější 
výpravy, často i vícedenní s přespáním v klu-
bovně, pod stanem, v hamace nebo jen tak 
pod širým nebem. Na táboře si vše s pomocí 
vedoucích obstarají sami, ať už jedou společ-
ně, nebo holky a kluci zvlášť.

Pokud děti skauting baví a chtějí se posu-
nout dále, tak v asi patnácti letech můžou 
začít pomáhat s přípravou schůzek a stát 

se vedoucími. Skautští vedoucí prochá-
zí postupně několika kvalifi kačními kurzy 
(rádcovský, čekatelský, zdravotnický, vůd-
covský a další). Pokud mají zájem, můžou 
se zúčastnit také zážitkových kurzů, her 
a akcí s dalšími skauty. Příští rok pojedou 
například čtyři naše členky na celosvětové 
skautské setkání (jamboree) do Jižní Koreje. 
Pro úplnost dodáme, že všechny skautské 
aktivity dělají vedoucí ve svém volném čase 
a nejsou za to placení.

Kromě všeho výše zmíněného děláme na 
schůzkách, výpravách a táborech spoustu 
dalších věcí. Našim cílem je všestranný roz-
voj dětí, mládeže, ale i dospělých skautek a 
skautů. Pokud se o nás chcete dozvědět více, 
podívejte se na www.strediskohrozen.cz.

„Skaut není jen kroužek,
skautem se člověk stává

na celý život!“



Sokolská světla: Lodičky plující na řece Svratce připomněly i členy místní jed-
noty sokol umučené za druhé světové války

Dne 8. října si sokolové připomínají 
Památný den sokolstva, který je již čtvr-
tým rokem i významným dnem ČR. V ten-
to den před 81 lety uskutečnili nacisté tzv. 
Akci Sokol, během níž zatkli přes tisíc čel-
ních představitelů Sokola, naprostá větši-
na z nich byla během 2. světové války umu-
čena v koncentračních táborech. Po této 
události nacisté Sokol zakázali a zabavili 
veškerý sokolský majetek.

Židlochovická sokolská jednota se již tra-
dičně při příležitosti Památného dne sokol-
stva připojuje k Večeru sokolských světel, 
jehož cílem je si společně s dětmi připome-
nout všechny umučené sokoly během 2. svě-
tové války. V roce 2022 si rovněž připomí-
náme 80. výročí od popravy dvou našich 
někdejších členů – Františka Bolelouckého, 
ředitele zimní rolnické školy, a nadporučí-
ka Josefa Mrkvici. I letos jsme se sešli před 

Eva Kadlecová
T.J. Sokol Židlochovice

sokolovnou a po slavnostním úvodu jsme 
položili kytici u pamětní desky. Poté jsme se 
přesunuli k řece, kde každé dítě poslalo po 

vodě lodičku se zapálenou svíčkou. Tento 
rok byla účast opravdu hojná, zúčastnilo se 
přes šedesát dospělých a asi padesát dětí.

Lodička se zapálenými svíčkami za chvíli popluje řekou / foto: T.J. Sokol
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Turnaj mladší přípravky, Žabčice / foto: Zápas Buď Fér, Popůvky / foto: 

Zprávy z židlochovického fotbalu

Celý letošní rok se pro náš fotbalový klub 
nesl ve znamení snahy mužů postoupit do 
okresního přeboru. Po dlouhých letech, kdy 
dospělý tým působil střídavě ve IV. a III. třídě 
okresního přeboru, letos na jaře svitla nadě-
je na postup. V závěru však nevyšly některé 
zápasy a muži skončili těsně na druhém, 
nepostupovém místě. 

Během prázdnin tým ale posílil a zinten-
zivnil tréninky. Výsledkem je prozatímní 
první místo těsně před Přísnoticemi (pozn. 
red.: zápas o vítěze podzimu proběhl těsně 
po uzávěrce tohoto čísla). Rozšíření hráč-

Zdeněk Juris
FC Židlochovice

ské soupisky mužů umožnilo pro sezónu 
2002/23 přihlásit do soutěží i B-tým. „Béčko“ 
nyní hraje IV. třídu a pohybuje se uprostřed 
tabulky. 

První fotbalové zkušenosti sbírají i děti. 
V současné době máme do soutěží přihlášené 
týmy mladší i starší přípravky, kde hrají děti 
od 5 do cca 10 let. V každé z těchto kategorií 
trénuje asi 10–15 fotbalistů. Ve vyšších věko-
vých kategoriích jsme se spojili s Žabčicemi a 
vytvořili společný projekt s názvem Buď Fér, 
ve kterém působí děti z okolních obcí ve věku 
do 15 let. Hlavním důvodem bylo naplnění 
minimálního počtu hráčů pro možnost při-
hlášení do soutěží, ale také zkvalitnění tré-
ninků, jimž se věnují fotbaloví i atletičtí tre-
néři. Pod hlavičkou Buď Fér jsou přihlášeny 

týmy starších a mladších žáků. Protože Žab-
čice rekonstruují kabiny, během podzimu 
všechny tyto týmy trénovaly i hrávaly zápasy 
na fotbalovém hřišti v Židlochovicích. Každé 
pondělí, kdy bývaly společné tréninky, se tak 
pohybovalo po hřišti v jeden okamžik přes 
50 dětí. Přes zimu plánujeme s přípravkami 
využívat k tréninkům halu na základní škole, 
žáci a muži budou trénovat na umělé trávě 
v Žabčicích. Součástí zimní přípravy by měla 
být i zimní halová liga přípravek, turnaje a 
přátelská utkání žáků i mužů. Věříme, že toto 
vše přispěje ke zkvalitnění našeho fotbalu a 
snad i postupu mužů do okresního přeboru. 
A v budoucnu snad i k rekonstrukci kabin, 
rozšíření tréninkových prostor či rozšíření 
řad trenérů, zejména u dětí.

Cestujeme s turisty: Na Moravské Slovácko

Za cíl našeho dalšího výletu jsme zvolili 
oblast Moravského Slovácka. Vyrazili jsme 
z obce Čejč a neopomněli se zastavit u sirné-
ho pramene Heliga.

Ačkoli historie tohoto pramene sahá hlu-
boko do minulosti a pramen patří mezi 
nejvýznamnější minerální prameny tohoto 
regionu, je dnes téměř zapomenut. Jedná 
se o sirný pramen, který je výrazně cítit po 
zkažených vejcích. Po překonání nezvyklé 
chuti a zápachu má však osvěžující účinky 
pro zažívací orgány. Pod místem, kde vyté-
ká, lze spatřit povlak bílých a černých kolonií 
sirných bakterií, typického průvodce tohoto 
typu minerální vody. V letech 1716–1857 
zde byly dokonce v provozu lázně. Dále naše 
kroky směřovaly ke Kobylské skále, což je 
přírodně zajímavý, asi 500 metrů dlouhý 
pískovcový a sprašový masiv se skalními stě-
nami vysokými až 9 metrů a umělými jes-
kyňkami, oblíbené místo trampů. Místními 
je přezdívána i jako Velký vrch nebo Malá 

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Sirný pramen Heliga zrovna hezky nevoní / foto. P. Válek

Pálava. Na vrcholových loučkách můžete 
obdivovat i sprašovou stepní vegetaci. Odtud 
jsme mírně zvlněnou krajinou mezi sady a 
vinohrady pokračovali na Kobylský vrch 
s jeho dominantou – Stezkou nad vinohrady. 
Déšť, který nás část cesty doprovázel, ustal, 

a tak se nám naskytly nádherné výhledy na 
okolní vinohrady. Odtud jsme sestoupili do 
Kobylí a neopomněli jsme si prohlédnout 
místní zajímavosti jako například Suchořad-
skou zmolu s jejími vinnými sklepy, kde jsme 
náš výlet zakončili.



Za ptactvem v Židlochovicích: Poštolka obecná – Falco tinnunculus

Poštolka je nejběžnějším sokolovitým 
dravcem, obývá velkou část Eurasie a také 
Afriku mimo saharskou oblast. V Evropě je 
v různém poměru stálá, přelétavá i tažná. 
V Česku žije na celém území hojněji v nižších 
polohách. 

POPIS 
Dospělý samec má světle šedou hlavu a ocas 

s širokou černou koncovou páskou a červe-
nohnědý hřbet s drobnými černými tečkami. 
Samice a mladí ptáci jsou shora rezavohnědí 
s hustým tmavým skvrněním a čárkováním. 
Hlava a ocas jsou hnědé s příčným tmavým 
proužkováním. V letu jsou výrazná špičatá 
křídla a nezužující se dlouhý ocas. Nejčastě-
ji poštolku spatříme nad poli a loukami, jak 
poletuje a občas se zastaví a pátrá po kořis-
ti. Tou jsou myši a hraboši. Kromě toho loví 
další malé savce, hmyz a malé ptáky.

Pavel Trávníček
Židlochovice

HNÍZDĚNÍ 
Hnízdí jednou ročně od konce dubna do 

července. Ve městech hnízdí ve věžích koste-
lů, výklencích a bez problémů zahnízdí i na 
balkoně v truhlíku. Ve volné přírodě hnízdí 
na skalních římsách, na stromech v hnízdech 
po jiných ptácích nebo v dutinách.

Svatební lety jsou provázeny hlasitým 
křikem a zaletováním nad hnízdo. Samice 
hnízdo nevystýlá, snáší 3–7 hnědých červe-
nohnědě a červenofi alově mramorovaných 
vajec. Na vejcích sedí většinou samice 27–30 
dní, samec jí nosí potravu. Samec obstarává 
potravu i pro mláďata, kterou samice rozdě-
luje mláďatům. Samice loví teprve potom, co 
mláďata odrostou. Mladí vyletují z hnízda asi 
za 30 dní, ale ještě několik dní se do hnízda 
vracejí.

Poslechni si
zpěv poštolky

Poštolka obecná / foto: P. Trávníček

Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
František Horák (1892–1975)

Židlochovický rodák, historik. Původním 
povoláním sedlář. Do povědomí obyvatel 

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

Židlochovic se zapsal jako neúnavný badatel 
a nadšenec pro historii Židlochovic a okolí. 
Vyhotovil čtyři strojopisy opisů židlochovic-
kých obecních účtů pocházející z let 1556–
1774. Dne 2. 10. 1956 objevil pod zachovalou 
dlažbou kostelíka rodinnou hrobku židlocho-
vické větve Žerotínů. Z jeho literární tvorby 
stojí za připomenutí společná monografi e 

s A. Ondrůjem: Židlochovice ve vývoji národ-
nostním a hospodářském.

Výherkyní je paní Gergelová.

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost? Svoji 
odpověď zašli na: memehistory@seznam.cz
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Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Valérie Perrin: Vyměnit vodu květinám

Francouzský román současné autorky z prostředí hřbitova dokonale 
vykresluje hořkosladkost života, neskonalý optimismus i zdrcující smutek.

rubriku zpracovává: Eva Procházková, knihovnice

Kulturní a společenské akce v listopadu 2022

7. 11., 18:00 | MANŽELSKÉ VEČERY V.
Rodiče a rodiče partnera
místo, pořádá: Komunitní centrum

8. 11., 17:30 | PŘEDNÁŠKA: JAK PŘEKONAT 
ZÁVISLOST
místo, pořádá: Komunitní centrum

11. 11., 17:00 | SVĚCENÍ SVATOMARTIN-
SKÝCH A MLADÝCH VÍN
místo: kostel Povýšení sv. Kříže,
 Stodola Komunitního centra
pořádá: Český zahrádkářský svaz

12. 11., 18:00 | SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA
místo: Masarykův kulturní dům
předprodej: na Informačním centru,
 prodejna Zdraví u cesty
pořádá: Kanava

13. 11., 16:30 | DIVADLO PRO DĚTI: PŘIŠEL 
K NÁM BÍLÝ KŮŇ
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

15. 11., 17:00 | LISTOVÁNÍ: TŘEŠNĚ V RUMU
místo: sál Komunitního centra
předprodej: na Informačním centru
pořádá: Městské kulturní středisko

15. 11., 17:30 | PŘEDNÁŠKA: KDYŽ DOMA 
CHYBÍ BEZPEČÍ
místo: klubovna Komunitního centra
pořádá: Komunitní centrum

16. 11., 18:00 | PŘEDNÁŠKA: BRNĚNSKÉ 
PODZEMÍ VI.
Přednáška Ing. Aleše Svobody – Zelný trh I.
místo, pořádá: Městská knihovna

17.–20. 11. | VÝSTAVA VLÁČKŮ
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

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

21. 11., 18:00 | MANŽELSKÉ VEČERY VI.
Dobrý sex
místo, pořádá: Komunitní centrum

24. 11., 16:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V KERAMICKÉ DÍLNĚ
místo: keramická dílna
pořádá: Sdružení Židlochovice

24. 11., 18:00 | KONCERT: POCTA BOLESLA-
VU MUCHOVI
Při příležitosti stého výročí jeho narození.
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Základní umělecká škola

25. 11., 18:00 | PŘEDSTAVENÍ KNIHY BAB-
SKÉ RADY S AUTOGRAMIÁDOU
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

27. 11., 16:00–19:00 | ADVENT: ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
místo: nádvoří Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI: 

1. 12., 18:00 | KONCERT: VÁNOČNÍ KYTARY
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Základní umělecká škola

3. 12. | VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
místo, pořádá: Mateřské centrum Robátko

5. 12., 16:00–19:00 | ADVENT: MIKULÁŠSKÉ 
ODPOLEDNE
místo: areál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

8. 12., 15:00 | ADVENT: VÁNOČNÍ BESÍDKA 
PRO SENIORY
místo: sál Komunnitního centra
pořádá: Sbor pro občanské záležitosti

10. 12., 16:00 | ADVENTNÍ KONCERT:
MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Městské kulturní středisko

KNIHY PRO DĚTI

Básničky a říkadla
DOLANSKÁ – O autíčku 
Broučkovi

Pohádky
KLIMEK – Pohádkář: 
O vílách, KUZOVKOV 
– Máša a medvěd: Sama 
mezi vlky

Pohádkové příběhy
FABIANOVÁ – Zvířátka 
z Brd, SERNA – O výru 
Václavovi, ŠTUMPFOVÁ 
– První sníh

Příběhy o dětech
ŽÁČEK – Fotbalový král: 
Pépi je bůh!, ASENSIO 
– David Copperfi eld

Detektivní
a dobrodružné příběhy 
MAGAŠVÁRI – Sen o stříbr-
né zemi, MORAES – Domá-
cí úkol mi sežrala mumie!, 
YUSTE – Černý korzár

Humorné příběhy
WALLIAMS – Operace 
Banány, SANTIAGO – Ztra-
ceni v čase

Historické příběhy
TERUEL – Trojská válka, 
FORERO – Achilles, VÁL-
KOVÁ – Vznik ČSR 1918: 
velezrada se trestá

Fantasy a sci-fi  romány
LOCHRAN – Paladero 
1: Jezdci z říše hromů, 
LOCHRAN – Paladero 2: 
Město nikdy nekončící 
noci

Young adult romány
NOVOTNÝ – Já, Smrt

Komiksy
NIKKARIN – Hubert & Hugo 
2, MATOCHA – Prašina: Kří-
dový panáček 4: Poprava, 
AGUIRRE – Obři, bacha!

Naučná literatura
VOSTRADOVSKÁ – Hravo-
cesta, BELEJOVÁ – Vyber 
si svou rostlinku… a nauč 
se o ni starat, BAUPERE 
– Kniha pro neohrožené 
dobrodruhy

rubriku připravuje

Eva Procházková, knihovnice
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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

S Liškou refi n, reko
i nové spoření

Čeká Vás refi nancování

hypotéky?

Rádi byste rekonstruovali

vaši nemovitost?

Chcete si ukládat peníze

s jistotou?

Přijďte se informovat o možnostech, které nabízíme.
Stabilní úrok, bezplatné poradenství, možnosti
pro stávající i nové klienty.

Na setkání s Vámi se těší

Hana Gottfriedová
Finanční poradce ČSOB stavební spořitelny a. s.
V pozici Expert fi nancování bydlení

Kancelář: Komenského 458, 667 01 Židlochovice
Tel.: 605 810 876
E-mail: hana.gottfriedova@csobstavebni-oz.cz
www.csobstavebni.cz

þ

þ

þ
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Nové knihy

pokračování na straně 14 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
WIGGS – Vůně medu, JEFF-
ERIES – Toskánská hraběn-
ka, GEORGE – Světla jihu, 
VALPY – Kam včely chodí 
spát

Společenské romány
SEPETYS – Musím tě zradit, 
RYNKE – Africká růže, 
BÁLEK – Zbabělec, ŘÍHOVÁ 
– Cestou špendlíků nebo 
jehel

Psychologické romány
PERRIN – Tři, VLČKOVÁ 
– Rafi novaná past, KÁBR-
TOVÁ – Čekání na spoušť, 
McQUESTION – Dítě noci

Historické romány
VLUGT – Obchodnice 
z Amsterdamu, GRAHAM 
– Dítě z Osvětimi, KUMME-
ROW – Světlo v okně

Romány českých
a slovenských autorů
PREISSOVÁ – Mají v nebi 
skleničky?, HLAVATÁ 
– Nemožná, JAVŮREK 
– Sudetský dům

Detektivní romány
a thrillery
NESBO – Krysí ostrov a jiné 
povídky, MAY – Nezvrat-
né alibi, OLIVA – Otisk, 
BOLTON – Slib

Fantasy a sci-fi  romány
FARKAS – Matrjoška, 
BRADBURY – 451 stupňů 
Fahrenheita, WEBB – Pří-
zraky Brynn Wilderové

Životopisy
a autobiografi cké příběhy
KAMEN – Bůh je z Brna, 
STRUSKOVÁ – Dana Zátop-
ková 100

Pravdivé příběhy
WALDER – O život, DUTKA 
– Černá a purpurová

Naučná literatura
PETREČEK – Limitům vstříc, 
HINGAROVÁ – Posláni na 
sever, ŠTĚPÁNEK – Zmlkni!: 
Jak skvěle prezentovat
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KříŽidle Vítka Funka:
Televizní pořady a seriály

Kouzelný pán s buřinkou
Legendární seriál v obci Třešňová
Magazín Televize Nova
Pohádky pojmenované po českém pohoří
Bývalý zábavní pořad s Petrem Rychlým
Seriál České televize: Zdivočelá…

Vědomostní soutěž studia ČT Brno
Jedna z postav seriálu Přátelé

Estrádní pořad: Možná přijde i…

Český sitcom TV Nova (Dejdar, Matonoha, Batulková apod.)
Žlutá kreslená americká rodinka

TAJENKA: Kultovní československý sci-fi  seriál s cestováním v čase, který byl natočen roku 1983. 
Byl doprovázen elektronickou hudbou Karla Svobody.

(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Výjezdní doložka

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

autorka kresby: Kateřina Dratvová, 14 let

pozvánka
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KUKU festival v pořadatelství Přírodní školky Výhonek / foto: Výhonek

Halloween na koupališti, odpoledne v maskách / foto: redakceHalloween na koupališti pro děti / foto: redakce

Říjnový farmářský trh nabídl výběr z osmdesáti stánků / foto: P. Válek

Dýňová sobota, koutek pro masky / foto: T. KubíčekDýňová sobota s Táborovou skupinou Rendy / foto: T. Kubíček

Svátek založení republiky, 28. říjen s T. G. Masarykem na zámku / foto: redakce
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Farmářský trh, vyhledávaným byl stánek M. Beránka z Nosislavi / foto: P. Válek


