
Výsledky třídění odpadu po 
prvním půlroce provozu ...

INFORMACE ZE SAMOSPRÁVY ŠKOLSTVÍ

Začínající školní rok přináší 
řadu novinek

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Meruňkobraní očima hlavní 
organizátorky Lenky Betášové

VOLNÝ ČAS

Přišla žloutenka ze Židlocho-
vic?
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Pane starosto, prázdnino-
vý čas, to jsou dva měsíce, 
kdy nevychází náš Zpravodaj 
a občané nejsou informová-
ni o aktualitách Židlochovic. 
Minulý týden se sešlo mimo-
řádné zastupitelstvo, co 
„mimořádného“ Vás vedlo 
k jeho svolání?

Máte pravdu, že v polovině 
srpna jsme se sešli, z důvodů 
prostých, ale pro město význam-
ných. Podařilo se nám nalézt 
adekvátní dům pro majitele 

Jan Vitula: Do nového školního roku…
poslední nemovitosti v soused-
ství hasičské zbrojnice, kterou 
ještě nevlastnilo město. Tím se 
nám podařilo dosáhnout doho-
dy s těmito majiteli o odkupu 
a otevírá se tak možnost pro 
výstavbu plánovaného okresního 
ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru (HZS) Brno-venkov 
v Židlochovicích. Myslím, že je 
to výrazný posun jak v řešení 
tohoto dosud ne příliš urbanis-
ticky pojednaného prostoru, tak 
i z hlediska zaměstnanosti ve 
městě. Přesídlení ředitelství HZS 
přivede do Židlochovic přibližně 
padesát nových zaměstnanců. 

Se zaměstnaností v našem 
městě souvisel také druhý bod 

jednání, jehož předmětem byl 
prodej pozemku v průmyslové 
zóně. Do Židlochovic přichází 
zajímavý investor, který se zabý-
vá výrobou s vysokou přidanou 
hodnotou a vlastním výzku-
mem. Když pomineme výnos 
z prodeje pozemku, znamená to 
pro nás dalších asi 150 lidí, kteří 
v Židlochovicích budou praco-
vat a samozřejmě také utrácet 
své peníze.

Třetím a neméně důležitým 
bodem zasedání zastupitelstva 
bylo schválení výkupu posled-
ních problematických pozemků 
kolem nově plánované trati vla-
ku. Vlastnictví pozemků byla 
poslední překážka v přípravě 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

projektu vlakového spojení do 
Brna. S radostí mohu konsta-
tovat, že zatím se držíme velmi 
dobře plánovaných termínů 
výstavby. Pro připomenutí to 
znamená, že vlaky z Židlochovic 
by mohly vyjet již v roce 2019.

O projektech v Židlochovi-
cích se píše i ve velkých, celo-
republikových denících. Jak 
si tedy stojíme v dalších měst-
ských stavbách?

Předpokládám, že většina 
občanů zaregistrovala staveb-
ní ruch vedle budovy základní 
školy na Tyršově. Po dlouhých 
peripetiích se nám konečně 

Meruňkové léto
Soutěž O knedlíkového krále slunečného města / foto: Martin Hajda
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podařilo vysoutěžit dodavate-
le nové budovy základní školy, 
který okamžitě započal realizaci 
stavby. Dobrou zprávou je, že 
ačkoli jsme díky právním průta-
hům začali s malým zpožděním, 
podařilo se dojednat se stavební 
6 rmou zkrácení dodacích termí-
nů tak, že čerpání dotace nebude 
ohroženo. 

Pro město to znamená, že výu-
ka v nové budově by měla začít 
již ve školním roce 2017/2018. 
Nevyhovující budovy na Cou-
falíkově náměstí tak bude moci 
škola opustit.

Ohledně základní školy máme 
podaný další projekt na zateplení 
budovy ZŠ na Komenského. Ten 
by se měl realizovat v létě příští-
ho roku. Pokud projekt uspěje, 
dostane budova na Komenského 
ulici nové opláštění dle návrhu 
architekta Jury.

Když již hovoříme o školách 
v Židlochovicích, co školka?

I zde se intenzivně stavělo! 
V mateřské škole jsme zabezpe-
čili stavební úpravy, které nám 
umožní od nového školního 
roku otevřít další třídu.

Novou třídu nestaví Židlo-
chovice ve školce poprvé. Je to 
investice i do budoucna, nebo 
jde čistě o snahu řešit momen-
tální nedostatek míst ve tří-
dách?

Počet tříd je dán nejen popu-
lační křivkou, ale i nárůstem 
počtu obyvatel Židlochovic 
a okolních obcí. Pokud se do 
budoucna projeví pokles počtu 
dětí, počítáme s tím, že nám to 
naopak umožní zlepšit komfort 
v jednotlivých třídách. Přede-
vším v menším počtu dětí na 
třídu. Znamená to tedy, že nový 
počet tříd zůstane zachován 

dlouhodobě a umožníme tím 
zlepšit kvalitu péče o jednotlivé 
děti.

Děkuji Vám, pane starosto, 
za výčet „školních“ novinek a 
poprosím Vás o krátké přání 
do nového školního roku.

To udělám velmi rád! Kanto-
rům bych rád popřál vnímavé 
děti, hodně trpělivosti a pracov-
ní pohodu. Dětem pak laskavé 
a moudré učitele a neutuchající 
touhu po vědění. Věřím, že jejich 
společná práce bude důvodem 
k radosti i nás ostatních: rodičů 
a příbuzných…

 >> pokračování ze strany 1

Ing. Milan Komenda
odbor životního prostředí

Již více než půl roku běží 
v našem městě nový systém 
třídění a svozu odpadu. Každá 
domácnost, která měla zájem, 
dostala bezplatně nádoby na 
papír, plast a bioodpad přímo 
ke svému domu. Rádi bychom 
vás touto cestou informovali o 
tom, jak je nový systém úspěš-
ný.

Díky Vám se podařilo ve 
srovnání s rokem 2015 snížit 
množství směsného komunál-
ního odpadu o více než 66 tun, 
což není vůbec špatný výsle-
dek na start celého projektu. 
Množství tříděných odpadů 
se podařilo navýšit o 67 tun, 
z čehož byla více než polovina 
bioodpadu. Každý jeden oby-
vatel Židlochovic včetně kojen-
ců snížil za půl roku množství 
vyprodukovaného komunální-
ho odpadu o 18 kg! Za což Vám 
patří velký dík!

Detailní porovnání prv-
ní poloviny roku 2015 a 2016 
můžete vidět na přiloženém gra-
fu. Stejně jako pokles množství 
odpadu je tam i vidět, že je 
pořád, co zlepšovat. Množství 
směsného komunálního odpa-
du je stále velké. Každý občan 
Židlochovic vyprodukoval za 
rok 2016 už 77 kg směsného 

Výsledky třídění odpadu po prvním půlroce provozu nového systému

komunálního odpadu. Aby-
chom mohli projekt označit 
za úspěšný, rádi bychom, aby 
oněch 77 kg nebyla produkce za 
půl roku, ale za celý kalendářní 
rok.

Aby město ještě více podpo-
řilo projekt Čisté Židlochovi-
ce, rozhodlo se dořešit třídění 
i v rámci sídliště a umožnit tak 
jeho obyvatelům pohodlně tří-
dit odpad. U jednotlivých byto-
vých domů budou vybudována 
kontejnerová stání určená pou-
ze pro obyvatele daných byto-

vých domů, kde budou nádo-
by na papír, plast, bioodpad a 
směsný komunální odpad. Na 
vybraných stáních pak budou 
umístěny i nádoby na jedlý olej 
a tuk, elektro a směsné a bílé 
sklo určené pro všechny oby-
vatele.

Ani obyvatelé rodinných 
domů, na které nevyšly nádoby 

v první etapě projektu, si nemu-
sí zoufat. Město opět získalo 
dotaci na nákup dalších nádob 
na tříděné odpady. V průběhu 
října by nádoby měly být k dis-
pozici. Neváhejte se tedy přihlá-
sit na městském úřadě o svou 
vlastní sadu nádob na třídění 
odpadu. 

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na setkání u šálku čaje ve středu 21. září 2016 v 19:00 hod do restaurace Za komínem. Rád bych s vámi prodiskutoval 
návrh řešení stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad pro bytové domy na sídlišti, na ulici Masarykova, Alšova a Bezručova.

Ing. Jan Vitula, starosta

Objednávka nádob je stále ke stažení na webových stránkách 
města nebo můžete objednávku zaslat e-mailem na adresu:
barbora.svobodova@zidlochovice.cz.
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 29. června 2016 
Výběr z usnesení
ZM schvaluje:

změnu Statutu MFRB města 
Židlochovice, a to v bodě výše 
úroků, jejichž výši snižuje na 
3 % ročně.
přijetí rozpočtového opatření 
č. 8 rozpočtu roku 2016.

ZM rozhodlo:
o změně katastrální hranice 
mezi k. ú. Židlochovice a k. ú. 
Vojkovice u Židlochovic, spo-
čívající v převedení stávajícího 
pozemku p. č. 799/2 o výměře 
84 m2 z k. ú. Vojkovice u Žid-
lochovic do katastrálního úze-
mí Židlochovice.

ZM 4. července 2016 
Výběr z usnesení
ZM projednalo a vydává:

dle § 6 odst. (5) písm. c) záko-
na č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (stavební 
zákon), Územní plán Židlo-
chovice jako opatření obecné 

<

<

<

<

povahy č. j. 2/2016.
Nabytím účinnosti Územního 
plánu Židlochovice pozbývá 
platnosti Územní plán měs-
ta Židlochovice schválený 
29. 10. 1998 včetně všech jeho  
později schválených či vyda-
ných změn č. I – č. VIII.

RM 22. července 2016 
Výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na dodá-
ní odpadních nádob na akci 
„Dodání nádob pro sběr sepa-
rovaného odpadu ve měs-
tě Židlochovice – II. etapa“ 
s uchazečem, který se umístil 
jako první v pořadí.

RM rozhodla:
realizovat akci „Přechod pro 
chodce na ul. Nádražní“ dle 
nabídky od 6 rmy ELTODO-
CITELUM, s. r. o., Novodvor-
ská 1010/14, 142 01 Praha 4. 
pořídit regulační plán dle 
nově schváleného Územního 
plánu Židlochovice:
RP 1 (Regulační plán ploch 
bydlení vč. komunikace mezi 
nábřežím a ulicí Komenské-

<

<

<

ho) a RP 4 (Regulační plán 
plochy smíšené Žerotínovo 
nábřeží – Strejcův sbor).
vyhlásit záměr prodeje 
pozemků p. č. KN 2780/15, 
části p. č. KN 2780/16 a části 
p. č. KN 2780/17 a komunika-
cí na těchto pozemcích. Jedná 
se o konec komunikace na uli-
ci Topolová.

RM schvaluje:
úplatu za předškolní vzdělá-
vání ve výši 450,– Kč měsíčně 
pro školní rok 2016/2017.
individuální dotaci pro Židlo-
chovický dětský sbor Skřivá-
nek, a to ve výši 45.000,– Kč.

RM 12. srpna 2016 
Výběr z usnesení
RM schvaluje:

navýšení kapacity Mateřské 
školy Židlochovice, okres 
Brno – venkov, příspěvková 
organizace, sídl. Družba 673, 
667 01 Židlochovice ze 155 
na 167 dětí a pověřuje Mgr. 
Martinu Bartákovou k podání 
žádosti o zápis změny kapaci-
ty v rejstříku škol a školských 
zařízení k 1. 9. 2016.

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Ve zkratce...

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Letos v dubnu se uskutečnila 
již pátá mše za město. Během 
kázání předal farář Paweł Cebula 
slovo Ing. Jaromíru Junovi. Ten 
ve svém proslovu zavzpomí-
nal na pravidelně sloužené mše 
v zámecké kapli, kterou dal při-

Po letech bude v zámecké kapli sloužena mše

stavět k zámku Fridrich ze Žero-
tína v roce 1592. Dle slov pana 
Juna se bohoslužby v zámecké 
kapli pravidelně konaly až do 
roku 1953. V této souvislosti 
vznesl námět, že by bylo dobré 
alespoň symbolicky tuto tradici 
obnovit. Proto jsme se po spo-
lečné schůzce a také díky vstříc-
nosti ředitele místního Lesního 
podniku Židlochovice rozhodli 

uspořádat slavnostní mši v kap-
li, a to ve čtvrtek 15. září v 18 
hodin. Tento termín nebyl zvo-
len náhodně, protože kaple je 
stejně jako farní kostel zasvěcena 
Povýšení sv. Kříže. Celebrantem 
bude Paweł Cebula a hudebně 
slavnostní bohoslužbu doprovo-
dí na vzácné historické varhany 
přední český varhaník Martin 
Jakubíček.

Svěcení nového zvonu ve voj-
kovickém kostele

5. července, v den svátku 
sv. Cyrila a Metoděje se ve voj-
kovickém kostele konala cyri-
lometodějská mše, při jejíž pří-
ležitosti byl posvěcen nový zvon. 
Má jméno Benedikt Hubert 
a váží 300 kg. Na věži kostela 
zaujmul místo jednoho ze želez-
ných zvonů a poprvé zazněl při 
hodové mši v neděli 7. srpna. 

Zvon posvětil hrušovan-
ský rodák, brněnský kanovník 
mons. 4 Lic. Václav Slouk. Mši 
byl přítomen rajhradský pře-
vor Augustin Ladislav Gazda. 
Vystoupili mužáci z Velkých 
Němčic a trubači, nechybě-
lo občerstvení. Na památku si 
každý mohl odnést domů malý 
zvoneček.

www.vojkovice.info

Výstava lilií v rajhradském 
klášteře

Celý první červencový týden 
probíhala v rajhradském klášte-
ře výstava lilií. Jak chodby, tak 
klášterní kaple byly plné vůní a 
barev. Ačkoli ve volné přírodě 
v České republice rostou jen dva 
druhy těchto nádherných kvě-
tin, zahrádkáři jich pěstují více 
než 120 druhů. Letos se ocenění 
dostalo hlavně odstínům žluté 
a oranžové. Bylo tu zastoupeno 
i několik zcela nových odrůd, 
které ještě čekají na své pojme-
nování, ale i laik si mohl pro-
hlédnout různé tvary kalichů a 
barvy se mísily od sněhově bílé 
po temně vínovou.

Mgr. Iva Tycová

Moravské vinařky zasedaly ve 
Viniferii

Ve středu 29. června se v míst-
ní Viniferii pod věžákem sešly 
Moravské vinařky k výběru 
regionálních vín, která nabíd-
ly v přímém vstupu 2. ročníku 
židlochovického Meruňkobra-
ní. Tzv. „Snoubení jídla a vína“ 
proběhlo na pódiu s šé= ucha-
řem Hotelu International Miro-
slavem Husákem. 

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Opravy silnic a dálnic ani po prázdninách nekončí

Uzavírka silnice II/416 v Blučině z důvodu budování nového vodovodního řadu:
Od 18. 8. do 23. 9. 2016 probíhá částečná uzavírka sil. II/416 v Blučině na ul. Komenského. Provoz řízen 
světelným signalizačním zařízením (SSZ).
Od 24. 9. min. do 14. 10. 2016 bude probíhat úplná uzavírka sil. II/416 v Blučině na ul. Komenského. Objížďka 
přes Rajhrad. Pro plynulejší průjezd již v současnosti značně vytíženou křižovatkou silnic II/425xIII/41617 
u Městského úřadu v Rajhradě bude na uvedené křižovatce v této době osazeno SSZ.
Následně by ještě SÚS JMK, oblast Brno, měla provádět kompletní opravu povrchu silnice II/416 na ul. 
Komenského v Blučině v místech nového vodovodu.

Uzavírka výjezdové a nájezdové větve MUK Blučina v rámci opravy dálnice D2
Od 18. 9. do 27. 11. 2016 má probíhat částečná uzavírka dálničního pásu z Brna na Břeclav, což znamená, 
že ve směru od Brna bude  úplně znemožněn sjezd z dálnice D2 na Blučinu a Měnín a zároveň znemožněn 
nájezd od Blučiny a Měnína na D2 směr Břeclav. Radek Šotnar, odbor dopravy

–

–

–

–



Sklo je opravdu nejsnáze 
recyklovatelným odpadem. 
Pokud se správně vytřídí, dá se 
recyklovat prakticky donekoneč-
na. Vytříděné sklo je rozdrceno 
na drobné střepy, ze kterých jsou 
následně odstraněny nežádoucí 
příměsi, jako jsou etikety nebo 
uzávěry. Nadrcené střepy se 
míchají s ostatními přísadami. 
Tím vznikne takzvaný kmen, 
který se v peci taví přibližně při 
1 400 oC. Tavenina poté postu-
puje k výrobním strojům, kde se 

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

Sklo – nejsnáze recyklovatelný odpad

tvarují další skleněné výrobky.
Průměrná česká domácnost 

vyprodukuje za rok 27,9 kg skle-
něného odpadu, který je mož-
né opět proměnit ve skleněné 
výrobky. Sklo se třídí do zele-
ného nebo bílého kontejneru. 
Pokud jsou k dispozici oba, je 
důležité třídit sklo i podle barev: 
Barevné do zeleného, čiré do 
bílého. Věděli jste například, že 
tabulové sklo patří do zeleného 
kontejneru, tedy mezi barevné 
sklo? I když se na první pohled 
zdá tabulové sklo čiré, zkuste se 
podívat na jeho řez…

Sklo není nutné před vhoze-
ním do kontejneru rozbíjet. Před 

Lahve od nápojů  
Zavařovací sklenice
Rozbité skleničky
Tabulové sklo

ü
ü
ü
ü

Zrcadla, drátované sklo
Zálohované lahve
Olovnaté sklo
Keramika, porcelán
Žáruvzdorné sklo
Lampy a žárovky
Autoskla

û
û
û
û
û
û
û

A co tedy vlastně patří do zelených a bílých kontejnerů?

Kontaktní osoba:
Ing. Barbora Svobodová

e-mail: barbora.svobodova@zidlochovice.cz 
telefon: 547 428 765

jeho vlastním zpracováním je 
ještě tříděno na třídicích linkách. 
Používání tříděného skleněného 
odpadu představuje ve sklárnách 
obrovské úspory energií a také 

náhradu primárních surovin.
PROTO TŘÍDIT ODPAD MÁ 

SMYSL!
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Poslední dobou jsem párkrát 
zaslechl otázku, jak se vyvíjí situ-
ace s prostorem v okolí zámku. 
Určitě jste si všimli, že jsme začát-
kem léta nechali na pozemek 
navézt zeminu. Důvodem byla 
možnost získat kvalitní surovinu 
za příznivých podmínek. Takže 
jsme ji pořídili malinko „do 
zálohy“. To však neznamená, že 
bychom ostatní přípravy zasta-
vili. V koordinaci s Lesy České 
republiky chystáme další stupně 
projektové dokumentace, která 
rozvíjí záměr zmíněný v jednom 
z předchozích Zpravodajů. 

Předpokládaný postup dalších 
prací je následující. Lesy České 
republiky dokončí na podzim 
opravu samotné zámecké zdi. 

Ing. Jan Vitula
starosta města

Jak se vyvíjí situace prostoru u zámecké zdi

Díky jejich vstřícnosti můžeme 
od začátku koordinovat přípra-
vu tak, aby byl konečný vzhled 
zdi v souladu s naším záměrem. 
Současně město dokončuje pří-
pravu projektové dokumentace 
prostoru u zámku s úmyslem zís-
kat na podzim potřebná povole-
ní.  Pokud vše půjde podle plánu, 
budeme připraveni navázat na 
práce realizované LČR výstavbou 
vodního prvku. Zároveň chystá-
me žádost o dotaci na výsadbu 
zeleně, která by měla být vypsá-
na na začátku roku 2017. Výsad-
ba zeleně by tak měla následovat 
na jaře příštího roku. Od toho 
okamžiku by mělo být možné 
využívat prostor k odpočinku, 
stejně jako bude k dispozici nový 
vstup do parku. Závěrečná etapa 
pak zahrnuje výstavbu parkoviš-
tě a chodníku kolem celého pro-
storu. Ta by se měla realizovat z 

dotace na výstavbu vlakového 
terminálu v druhé polovině roku 
2017 nebo začátkem roku 2018. 

Celý postup je mimořád-
ně komplikovaný nejen kvůli 
významu území, ale především 

kvůli kombinaci různých zdrojů 
6 nancování. Přesto doufáme, že 
se vše zdaří a nejpozději v roce 
2018 bude možno využívat celý 
prostor včetně parkovišť.

Zahájení rekonstrukce zámecké zdi / foto: Milena Moudrá



ZŠ Židlochovice

Léto se pomalu loučí a škol-
ní budovy začnou opět ožívat. 
Každý rok se vrací žáci i peda-
gogové v září odpočatí a plní 
elánu a očekávání. Letos to 
bude podobné, jen o něco dob-
rodružnější.

Od 1. září 2016 vstupují v plat-
nost nemalé změny školského 
zákona, ať už jsou to inkluze, 
neboli společné vzdělávání, 
jednotné přijímací zkoušky na 
maturitní obory středních škol z 
českého jazyka a matematiky či 
změna termínu zápisu do 1. tří-
dy.

Téma společného vzdělává-
ní není snad nikomu neznámé, 
neboť posledního půl roku se 
prolínalo všemi médii. Je to 
vlastně nastavení stejných pra-
videl pro práci se žáky se speci-
6 ckými vzdělávacími potřebami 
na celém území naší republiky. 
Konkrétní podpůrná opatření 
budou navrhovat pedagogicko-
psychologické poradny a speci-
álně pedagogická centra a budou 
nastavena individuálně pro 
každého žáka. Do práce těchto 
zařízení přinese novela škol-
ského zákona tedy také zásadní 
změny. Přípravné období skon-
čilo a nyní jen praxe ukáže silná 
a slabá místa novely zákona a 
jejího uplatňování v praxi.

Naše škola díky včasnému 
zřízení školního poradenského 
pracoviště má již víc než deseti-
letou zkušenost s inkluzí a může 
se opřít o zkušené odborníky. 
Před dvěma lety jsme např. pro 
MŠMT na naší škole pilotně 
ověřovali individuální výchovné 
plány, vedli jsme společný pro-
jekt 15 okolních škol zaměřený 
na podporu žáků ohrožených 
školním neúspěchem, apod.

Výrazná změna se dotkne také 
přijímání žáků k základnímu 
vzdělávání. Termín zápisu do 
1. třídy se posouvá až na duben, 
kdy rodiče předloží buď žádost 
o přijetí do školy, nebo žádost 
o odklad. Zápis do mateřské 
školy bude navazovat v květ-
nu a ředitelé MŠ již budou znát 
přesné počty dětí s odkladem. 

Ing. Jana Králová
základní škola

Poslední rok v mateřské škole 
bude od 1. září 2017 povinný.

Žáky devátého ročníku, kte-
ří se rozhodnou pro studium 
maturitního oboru na střední 
škole, čekají povinné jednot-
né přijímací zkoušky z českého 
jazyka a z matematiky. Vyuču-
jící jsou připraveni deváťákům 
poskytnout maximální pomoc 
a podporu, ale nezbytná bude 
i celoroční píle a zodpovědný 
přístup hlavně ze strany žáků.

V novém školním roce by-
chom chtěli velmi intenzivně 
posílit oblast polytechnického 
vzdělávání. Některá řemesla už 
žáci ani neznají. A jako celo-
společenský problém se začíná 
jevit nedostatek technických 
pracovníků ve všech odvět-
vích. MŠMT připravuje výrazné 
posílení předmětu Člověk a svět 
práce, kam jsou zařazeny např. 
školní dílny, pěstitelství nebo 
práce v domácnosti. Na rozdíl 
od mnoha jiných základních 
škol máme tu výhodu, že máme 
vybavenou školní dílnu a tento 
předmět jsme nikdy nepřestali 
vyučovat i přes sníženou hodi-
novou dotaci ve prospěch infor-
matiky a anglického jazyka. 

Nově zařazujeme od 7. roč-
níku volitelný předmět technic-
ká výchova. A také na 1. stupni 
bude v pracovních činnostech 
více prostoru pro rozvoj tech-
nických dovedností žáků. 

V červenci jsme navázali spo-
lupráci s VUT Brno v projektu 
Technická škola. Jsme jednou 
ze dvou základních škol, kde 
se zatím tato spolupráce roz-
víjí. Cílem je podpořit nadané 
žáky a umožnit jim rozvoj jejich 
technických předpokladů již na 
základní škole. Domlouváme 
konkrétní spolupráci s Fakultou 
chemickou, s Fakultou elektro-
techniky a s Fakultou informa-
tiky.

V létě jsme také stihli podat 
žádost o dotaci v projektu vypsa-
ném MŠMT, o kterém se mluví 
jako o šablonách. Máme v úmys-
lu se zaměřit především na zkva-
litnění vyučovacího procesu a 
zavádět nové metody ve výuce. 
Rádi bychom vyzkoušeli v něk-
terých předmětech vyučovací 

Začínající školní rok přináší řadu novinek

metodu CLIL, což je integrovaná 
výuka předmětu a cizího jazyka, 
a také tandemovou výuku. Od té 
si slibujeme hlavně komplexní 
metodickou podporu začínají-
cím učitelům  a současně výmě-
nu zkušeností, nápadů a příkla-
dů dobré praxe.

Pro žáky budeme čerpat šab-
lony na podporu čtenářské a 
matematické gramotnosti, na 
rozvoj logického myšlení, ale 
také na doučování a na podporu, 
jak žáků, tak učitelů, při společ-
ném vzdělávání.

Po několika letech přeplně-
ných mateřských škol se začí-
nají plnit i školy základní. Ta 
naše není výjimkou. Dlouho 
očekávaná přístavba školy je již 
nanejvýš nutná.

Ve školním roce 2009/2010 
chodilo do naší školy 475 žáků a 
letos je to 720 žáků. Budeme mít 
29 tříd, 10 na 1. stupni a 19 na 
2. stupni. Průměrná naplněnost 

je 24,8 žáků na třídu. Škola má 
v současné chvíli 77 zaměstnan-
ců, z toho čtyři čerpají mateř-
skou nebo rodičovskou dovo-
lenou. O provoz školy a údržbu 
budov se stará 10 pracovníků a 
z 63 pedagogických pracovníků 
je 48 učitelů, dále asistenti peda-
goga, vychovatelky ve školní 
družině, školní psycholog a spe-
ciální pedagog.

Bez maximálního nasazení 
všech pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků, profe-
sionality a lásky k pedagogické 
práci by bylo nemožné úspěšně 
modernizovat tak velkou školu 
a  vzdělávat žáky k jejich prospě-
chu a spokojenosti jejich rodičů. 
Děkuji všem, kteří nás podpo-
rují, ať už dobrovolnou prací ve 
sdružení rodičů či školské radě, 
formou sponzorských darů, či 
jinak, a kteří umí s pochope-
ním omluvit, když se nám něco 
nezdaří zcela dokonale.

Přeji všem úspěšný školní rok 
2016/2017!

Počet žáků

školní rok 2009/2010 475

školní rok 2016/2017 720

Průměr v roce 2016

průměr žáků ve třídě 24,8

Počet tříd v roce 2016

I. stupeň 10

II. stupeň 19

Počet zaměstnanců

rok 2016 77

Školní výlet do Anglie / foto: archiv ZŠ

Nastupují výrazné změ-
ny školského zákona

Co nového připravuje-
me pro naše žáky

Školní rok v číslech
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ZUŠ Židlochovice

Letní prázdniny jsou již 
nenávratně pryč a žáky naší 
ZUŠ čeká nový školní rok plný 
práce, nevšedních zážitků a 
radosti z jejich uměleckých 
počinů. Některé děti k nám při-
jdou poprvé.

Rada Jihomoravského kraje 
určila maximální počet žáků ve 
školním roce 2016/2017 tak-
to: 273 žáků v hudebním a 147 
žáků v tanečním a výtvarném 

MgA. Jana Zapletalová
základní umělecká škola

oboru. V květnu a červnu pro-
běhly na všech pobočkách naší 
ZUŠ talentové zkoušky, kterých 
se zúčastnilo celkem 154 dětí. 
Zájemci se ke zkoušce přihlašo-
vali pomocí nového elektronic-
kého systému, který se nám velmi 
osvědčil. Rodiče se svými dětmi 
přicházeli v předem určenou 
hodinu, nevytvářely se dlouhé 
fronty, vše mělo plynulý průběh. 
Na základě úspěšně vykonané 
talentové zkoušky jsme proza-
tím do nového školního roku 
přijali 26 nadějných hudebníků, 
13 tanečníků a 10 výtvarníků. 

V tomto ohledu nám velmi 

Základní umělecká škola eviduje velký zájem o všechny obory
pomáhá spolek Art ZUŠ, ve 
kterém jsou vyučovány děti, 
jež nemohou být z kapacitních 
důvodů přijaty do ZUŠ. Takto 
jsme letos zatím přijali dalších 
30 žáků v hudebním a 18 žáků 
ve výtvarném oboru. Tyto sta-
vy však ještě nejsou konečné. 
O prázdninách si bohužel něk-
teré děti své další studium u nás 
rozmyslí, a pak přicházejí na 
řadu další z nově přihlášených 
adeptů. Což je jistě povzbuzují-
cí zpráva pro rodiče dětí, které 
zatím přijaty nebyly. 

Na všechny nové i stávají-
cí žáky se těší tým zkušených 

pedagogů, který je obohacen 
několika mladými perspektivní-
mi kolegy. Všem dětem přejeme 
do nového školního roku hodně 
trpělivosti, píle a radosti z výuky 
v naší základní umělecké škole. 
S rodiči se těšíme na shledání na 
koncertech a dalších akcích, kte-
ré škola pravidelně pořádá. 

Pokud chcete být včas infor-
mováni o všech novinkách, sle-
dujte naše webové stránky:
www.zuszidlochovice.cz.

MŠ Židlochovice

Židlochovice mají dlouhole-
tou tradici v péči a vzdělávání 
nejmladších dětí. Počátky před-
školní výchovy v našem městě 
se tradují od roku 1894, kdy 
11. října byla otevřena opatrov-
na v č. 139 na tehdejší Blučin-
ské ulici, ve které bylo umístěno 
54 dětí. Svému účelu sloužila 
plných 82 roků. Kromě této tří-
dy fungovala ještě jedna třída v 
tzv. Německé školce, také v Blu-
činské ulici č. 102. Třetí třída 
byla v Komenského ulici č. 38. 
Na přelomu století se instituce 
opatrovny původně se sociálním 
posláním vypracovala na důleži-
tou složku výchovy dětí před 
vstupem do školy.

S výstavbou sídliště se staré 
budovy postupně zbouraly a 
byla postavena nová MŠ na síd-
lišti Družba 673. Dne 10. května 
1976 byla slavnostně otevřena 
s celkovou kapacitou 112 dětí, 
měla tři třídy MŠ a jednu jeslo-
vou třídu. Výstavba ve městě 
postupovala a dětí přibývalo a 
kapacita školy nestačila potře-
bám přihlášených dětí. V rámci 
akce Z byla postavena a v říjnu 
1979 otevřena dvoutřídní MŠ 
v ulici Brněnská 705 s kapacitou 
60 dětí. Svému účelu sloužila 
14 roků. Protože klesl počet nar-
ozených dětí, byla 2. září 1993 
MŠ zrušena a děti převedeny do 
MŠ na sídlišti Družba. Budova 

Dagmar Krkavcová
mateřská škola

na Brněnské ulici pak sloužila 
jako městský kulturní klub a 
knihovna.

V důsledku nárůstu počtu dětí 
v posledních letech bylo nutné 
kapacitu mateřské školy opět 
rozšířit. Město Židlochovice 
reagovalo na tuto potřebu, proto 
v září 2010 umístilo jednu tří-
du MŠ do budovy na Brněnské 
ulici. V roce 2013 proběhla vel-
ká rekonstrukce hlavní budovy 
MŠ na sídlišti Družba, výměna 
oken, zateplení budovy, oprava 
střechy, rekonstrukce kuchyně 
a interiérů jednotlivých tříd. 
V lednu 2014 byla na odlouče-
ném pracovišti Brněnská 705 
zřízena další třída a budova opět 
začala sloužit původnímu účelu.

 V současné době je mateřská 

Od opatrovny k mateřské škole
škola ve dvou budovách s šes-
ti třídami s kapacitou 155 dětí. 
Z důvodu opětovného velkého 
počtu nepřijatých dětí pro školní 
rok 2016/2017 zřizovatel – měs-
to Židlochovice – právě v těchto 
dnech dokončuje rekonstrukci 
prostor pro další třídu na odlou-
čeném pracovišti na Brněnské 
ulici. Také zde bude upravena 
zahrada s novými herními prv-
ky a pískovištěm.

Ve školním roce 2016/2017 
bude mít MŠ celkově sedm tříd 
s kapacitou 167 dětí.

Prostory školy odpovídají 
všem závazným normám pro 
předškolní vzdělávání. Všechny 
třídy jsou dobře  vybaveny no-
vým nábytkem, množstvím pod-
nětných hraček, učebních pomů-

cek a knih.  Výuku a vzdělávání 
nemíníme dětem poskytovat jen 
v prostorách tříd, ale budeme se 
snažit ji co nejvíce přenést do 
přírody. Bydlíme sice ve městě, 
ale vidíme kolem sebe zahrádky, 
louky, park, řeku a kopec Výhon. 
A tak je příroda pro nás zdro-
jem nových poznatků, upevnění 
vědomostí a jejich rozšiřování. 
Je zdrojem tvořivé činnosti, este-
tického cítění, probouzí v nás 
city, vůli a pocity sounáležitosti. 
Pozorováním přírody se mnohé-
mu naučíme. Příroda poskytuje 
prostor k pohybovým aktivitám, 
které posilují imunitní systém 
a tělesnou zdatnost. Povedeme 
děti k objevování tajů a krásy 
přírody a na toto dobrodružství 
se už všichni těšíme.

Příprava nového hřiště / foto: Milena Moudrá
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Meruňkobraní očima hlavní organizátorky Lenky Betášové

Lenka Betášová je nedíl-
nou součástí týmu, který se 
v našem městě stará o realizaci 
nejrůznějších akcí. Proto jsem 
se jí zeptal, jak ona sama vní-
má nejdůležitější událost toho-
to léta, jejíž tradici před rokem 
započala, a to Festival meruněk 
– Meruňkobraní 2016.

Meruňkobraní nebylo v Žid-
lochovicích poprvé. Tentokrát 
se jednalo o druhý ročník. 
Můžeš mi z pohledu organizá-
torky prozradit, v čem se letoš-
ní festival od prvního ročníku 
lišil?

Rozhodně se lišilo rozsahem 
i pojetím. Celá akce byla sice 
znovu vedena ve stylu slowfood, 
což v praxi znamenalo, že před-
nost dostaly regionální potraviny, 
a to nejen meruňky, a také vystu-
pující na hlavním pódiu využíva-
li především regionální suroviny. 
V letošním ročníku byla do pro-
gramu navíc zahrnuta regionální 
vína, která nasnoubily Moravské 
vinařky. Vše se spojilo v úžasném 
menu, které speciálně pro tuto 
akci připravil první vystupují-
cí, šé= uchař Hotelu Internati-
onal Brno, Mirek Husák, rodák 
z nedaleké Nosislavi. Z toho 
důvodu byl mnou také osloven. 
Dalším výrazným rozdílem bylo 
i zvolené téma Meruňky v nápo-
jích a k nápojům, které udávalo 
tempo celého dne.

Můžeš mi téma trošku při-
blížit? Co si mám pod tímto 
názvem představit?

Jistě. Tematicky vystoupily 
jako první již zmíněné Moravské 
vinařky, a poté mistr ČR a vice-
mistr Evropy v uměleckém serví-
rování míchaných nápojů David 
Neumann, který je známý také z 
televizní obrazovky jako partner 
Filipa Sajlera a Ondry Slaniny. 
Sama jsem měla tu čest vidět je 
společně vystupovat a skvěle jim 
to ladilo, proto jsem ho pozvala i 
k nám. Stálo to trochu přemlou-
vání, ale protože se ve společnosti 
s „klukama“ cítí dobře a skvěle 
jim to ladí, rozhodl se nakonec 
přijet. Jeho vystoupení se setkalo 
s velkým ohlasem. Je to showman 
s vlastním, osobitým přístupem a 
neuvěřitelně skromný člověk. Po 

vystoupení jsem se dozvěděla, že 
tyto akce vlastně nedělá. Máme 
tedy další prvenství.

Zní to opravdu dobře. Vím, 
že na akci se nevybíralo žádné 
vstupné, můžeš i přes to odhad-
nout, kolik lidí Meruňkobraní 
2016 navštívilo?

Odhadem, který jsme proved-
li, to bylo tak 2500–3000 náv-
štěvníků. Je to možná čtyřikrát 
až pětkrát více než na minulém 
ročníku, který byl poznamenaný 
velkými vedry.

Židlochovicko, stejně jako 
jiné oblasti, postihla velká 
neúroda meruněk. Přesto se 
na Meruňkobraní prodávaly. 
Odkud pocházely?

Jak jsem už řekla, snažili jsme 
se, aby veškeré produkty byly 
místní. Shánění začalo již v červ-
nu, kdy se připravovaly knedlíky 
do soutěže v pojídání. Letošních 
meruněk bylo sice málo, ale byly 
jednou tak velké a to tentokrát i ty 
rané. Před akcí samotnou vyvr-
cholilo doslova drama, kdy kvůli 
deštivému počasí nebylo možné 
meruňky natrhat. Všechny plody 
pocházely opravdu z Výhonu a 
trhaly se od čtyř hodin ráno v den 
Meruňkobraní! Postupně jsme je 
naváželi na náměstí, byl to neu-
věřitelný výkon nás všech. Byla 
jsem vděčná, že vůbec nějaké 
meruňky jsou. Stejnou akci jsem 
navštívila ve Velkých Pavlovicích, 
a tam neměli ani jednu čerstvou, 
asi vařili ze zavařenin. Ve Zno-
jmě letos místo meruněk podá-
vali špekové knedlíky, takže mám 
pocit, že to byl druhý úspěch 
našeho týmu.

Co by to bylo za Meruň-
kobraní, kdyby na něm nepro-
běhla soutěž v pojídání knedlí-
ků. Oproti loňskému roku 
jsem zaznamenal rozšíření 
kategorií.

Ano, letos soutěžili jak dospě-
lí v pojídání knedlíků, tak nově 
i děti, pro které byly připravené 
čerstvé meruňky, které měly děti 
sníst co nejrychleji.

Vítěz minulého ročníku 
nastavil laťku proklatě vysoko. 
Jeho 65 knedlíků za 15 minut 
snad nejde ani pokořit. Jak 
dopadl letošní vítěz?

Letošním vítězem se stal Jaro-
slav Němec z Bystré u Poličky, 

který není v této soutěži žádným 
nováčkem. Nahlásil se stejně jako 
loňský vítěz Hamerský, co by další 
český přeborník v této disciplíně. 
S přehledem snědl sice 25 knedlí-
ků, a tím bez zaváhání vyhrál, ale 
nízký počet knedlíků je v letošním 
ročníku trošku zavádějící, byly 
zkrátka velké, z toho důvodu se 
jich až tolik nesnědlo. Pan Němec 
si dal ještě před soutěží guláš, tak 
mu to lidově řečeno tak netáhlo.

Zaslechl jsem, že aby vše 
klaplo, dodala jsi do soutěže 
meruňky z vlastní zahrádky.

Je to pravda. Časový pres, 
nedostatek a nejistota ze sklizně 
meruněk z Výhonu mě donutila 
ještě před začátkem akce otrhat 
vlastní stromy. V tom mi hodně 
pomohla rodina ze Židlochovic, 
bez které by se letošní festival 
s čerstvým ovocem neuskutečnil. 

Můžeš odhadnout, kolik 
se spořádalo meruňkových 
knedlíků celkem?

Ano, to přesně vím. Na stán-
ku generálního sponzora to bylo 
neuvěřitelných 3500 knedlíků a 
dalších 600 se jich rozdalo těsně 
po soutěži zdarma mezi obe-
censtvo, které musím za fandě-
ní opravdu pochválit. To už je 
pořádné číslo.

Co bylo největší úskalí při 
organizování? Co vám dělalo 
největší starosti?

Určitě to bylo deštivé počasí 
před akcí a také špatná prognóza 
vývoje počasí v den akce. Pak to 
ale vyšlo téměř na jedničku nebýt 
deště, který se spustil u závěreč-
ného koncertu, a také jsme muse-

Martin Janíček
Kulturní komise

li zrušit divadelní představení, na 
které jsme se těšili.

Ať jen nechválím. Slyšel jsem 
stížnosti na nedostatek jídla či 
alko nápojů? Budete uvažovat 
pro příští rok o posílení?

Vidíme to tak, že celá akce 
slouží především jako podpora 
místních restaurací a stravova-
cích služeb ve městě. Od nich oče-
káváme, že se chopí příležitosti. 
Prostoru je tu opravdu hodně. 
V našem letáku byly označeny 
všechny provozovny, které nabí-
zely meruňková menu. Rádi 
jsme je podpořili a děkujeme jim. 
V příštím roce se hodlám obrátit 
také na místní spolky a školní 
kuchyně, aby se s námi zapojili 
na náměstí stejně, jak je tomu 
zvykem ve Velkých Pavlovicích. 
Tam nabízí meruňkové pokrmy 
kuchařky z mateřinky, základní 
školy, či místní kavárny.

Velkou atrakcí byl taky zá-
mek, který byl opět otevřený 
pro veřejnost. Byl o prohlídky 
velký zájem?

Všechny časy byly téměř vypro-
dány. Oblíbenými se staly rovněž 
vyjížďky koňským spřežením v 
parku a k Robertově vile, které 
vyplnily čas čekajících na pro-
hlídky. 

Přijedou příští rok opět 
představitelé televizní show 
Ondřej Slanina a Filip Sajler, 
kteří se stali ikonou prvních 
dvou ročníků?

Bohužel ne. V tento okamžik již 
máme vytipované další kuchař-

7Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Lenka Betášová a David Neumann / foto: Alois Kvasnička
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Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
BAGSHAWE – Kariéristky 
v akci, HANNAH – Slavík, 
STEELE – Marnotratný syn

Romány českých autorů
PRAŽÁKOVÁ – Divné dny, 
MICHÁLKA – Roky v pekle, 
ŠABACH – Rothschildova 
~ aška

Společenské romány
LAFLECHE – J´adore New 
York, HARMAN – Porodní 
bába od řeky Hope

Psychologické romány
MERCIER – Lea, ESSBAUM 
– Hausfrau, MATTHEWS 
– Otevřené dveře

Historické romány
SCHIEWE – Odkaz vikingů, 
CAMPION – Milostný trojú-
helník, GILMAN – Válečník 
– zrození legendy

Fantasy a sci-@  romány
Dvanáct nesmrtelných, 
ANDREWS – Magie změny, 
BRETT – Chrany

Detektivní romány a thril-
lery
RYWIK – Děti hněvu, PERS-
SON – Jak to bylo doopravdy 
s Pinokiovým nosem, MAN-
KELL – Pyramida, PATTER-
SON – Čtrnáctý hřích

Literatura faktu
Zůstali tu s námi, Sudetské 
příběhy, CRIPPA – Fotograf 
z Osvětimi

Pravdivé příběhy
BEAM – Zázraky z nebe, 
CAY – Za zdmi paláce, DIRIE 
– Safa

Životopisy
MANN – Poste restante, ULČ 
– Priscilla, ŠTRÁFELDOVÁ 
– Sestry B., HAJNÝ – Marie 
Baťová

Regionální literatura
SLIVA – Brněnské maličkosti: 
Za okružní třídou, Brněnské 
maličkosti: Historické cen-
trum, NOSKOVÁ – „Měla 
jsem moc krásné dětství“

pokračování na straně 8 >>
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Květoslava Vašíčková
Sdružení Židlochovice

Věstonická venuše na táboře s keramikou

Stejně jako v předchozích 
letech uspořádalo Sdružení Žid-
lochovice Letní příměstský tábor 
s keramikou v keramické dílně 
na Coufalíkově náměstí v Židlo-
chovicích. Tentokrát pod odbor-
ným vedením keramika Pavla 
Kovarčíka z Vojkovic a organi-

začním zajištěním Květou Vašíč-
kovou. Sešel se výborný kolektiv 
15 děvčat a jednoho chlapce. 
Výrobky byly tematicky zaměře-
ny na Velkou Moravu, děti tvoři-
ly z keramické hlíny Věstonickou 
venuši, různé nádobky, korálky a 
učily se točit na hrnčířském kru-
hu. Kromě práce s hlínou se také 
besedovalo s panem Janem Bal-
tusem o příchodu Cyrila a Meto-
děje na Moravu, ve čtvrtek děti 

provedla paní Lenka Betášová 
radničním podzemím, kde byla 
výstava mozaik, a jedno dopo-
ledne dokonce děti vyráběly 
přímo v dílně u pana Kovarčíka. 
Svoje výrobky si děti dokončí na 
konci srpna a pak budou někte-
ré vystaveny na infocentru. Celý 
týden panovala příjemná nála-
da a tábor hodnotím jako velmi 
zdařilý. 

MUDr. Andrea Zechmeisterová 
Brno

Komu se hodí květiny zemřelého

Nedávno jsme se naposledy 
rozloučili s mým tatínkem pa-
nem doc. MUDr. Antonínem 
Zechmeisterem, CSc., rodákem 
ze Židlochovic. Po smutečním 
obřadu v Brně jsme týž den 

přemístili květinovou výzdobu 
na rodinnou hrobku na hřbi-
tově v Židlochovicích. Bohužel 
musím konstatovat, že kytice 
z čajových růží, s věnováním od 
vnuček, byla zcizena do dvou 
hodin od uložení na hrob, na 
místě byla ponechána pouze 
stuha s věnováním a bylo také 
zřejmé, že z dalších kytic zmize-

lo více květů růží. Je to smutné, 
ale tento čin, kdy někdo okrádá 
mrtvé, považujeme za hyenis-
mus nejvyššího stupně! Naše 
situace se již změnit nedá, ale 
zveřejněním upozornění na bez-
charakterního nenechavce snad 
alespoň ušetříme podobného 
zklamání další obyvatele..

Martina Máca
Městské kulturní středisko

Knedlíky a meruňkovice ve slunečném městě

Vyvrcholením celodenního  
programu židlochovického 
Meruňkobraní byla jednoznač-
ně soutěž O knedlíkového krá-
le slunečného města.
Deset soutěžících, mezi nimiž 
byl druhý největší jedlík v repub-
lice, Jaroslav Němec z Bystré 
u Poličky, spořádalo celkem 
144 knedlíků plněných meruň-
kami z produkce židlochovic-
kých zahrádkářů. 
Knedlíkovým králem slunečné-
ho města Židlochovice se stal 
právě Jaroslav Němec s výsled-
kem 25 knedlíků v časovém limi-
tu 15 minut. Druhé místo patřilo 
Martinu Hladkému ze Židlocho-
vic s výsledkem 19 knedlíků a 
o třetí místo s počtem 16 sněze-
ných knedlíků se dělili Stanislav 
Komárek a Tomáš Sobola. Mezi 

soutěžícími byla jedna žena 
– Marie Harris, která na soutěž 
přijela až z Kalifornie.

S velkou netrpělivostí byly 
očekávany také výsledky o nej-

lepší meruňkovici v Židlocho-
vicích.
Všechny vzorky byly hodnoceny 
s minimálním bodovým rozdí-
lem, hodnotila široká veřejnost.

Nejlepší meruňkovice v Židlochovicích

1. místo Michal Betáš ročník 2015

2. místo Tomáš Blumajer ročník 2011

3. místo Kateřina Golová ročník 2015

Vzorky meruňkovice před bodováním / foto: Lenka Betášová

FOTO

ské hvězdy, které, jak doufáme, 
přitáhnou další nové návštěv-
níky. Myslíme si, že je fajn vždy 

něco změnit a něčím překvapit. 
Stejně tak jako letos se nám to 
myslím povedlo se spolkem Ota-
kárek a kávovým barem.

Děkuji moc za rozhovor a 
těším se na příští rok.

Ráda bych na závěr poděkova-
la celému realizačnímu týmu a 
brigádníkům.

pokračování ze strany 7 >>



Nové knihy

Poezie
Nejlepší české básně 2015, 
ŠTROBLOVÁ – Neviditelné 
obrazy, KROUTVOR – Popo-
řádku

Naučná literatura
LLOYD – Léčebný kód, 
BOORMAN – Závod do 
Dakaru, POSPÍŠILOVÁ – 
Děti v Brně

KNIHY PRO DĚTI

Básničky a říkadla
MÍKOVÁ – Žvejkačky, TRN-
KOVÁ – Říkejte si s námi

Pohádkové příběhy
MÍKOVÁ – Jonáš spě-
chá domů, POSPÍŠILOVÁ 
– Baobaba a jiné příběhy, 
STANČÍK – Jezevec Chrujda 
našel novou lásečku

Humorné příběhy
KINNEY – Deník malého 
poseroutky 10: Staré dobré 
časy

Dobrodružné příběhy
VEBROVÁ – Ducháčkovic 
rodina aneb Mlžani v nesná-
zích, VÁLKOVÁ – Král Karel 
IV. – Osudový turnaj

Fantasy romány
RIGGS – Sirotčinec slečny 
Peregrinové, MAAS – Skle-
něný trůn, CASS – Dcera

Dívčí romány
WILSON – Katy, SAFT – Jak 
to mají holky, CABOT – Lás-
ka přemůže i smrt

Naučná literatura
DVOŘÁK – Havětník, FUČÍ-
KOVÁ – Karel IV., ŠIMKOVÁ 
– Barevný rok, KUKOVIČO-
VÁ – To je Praha

Eva Procházková
knihovnice

9Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Jaromír Dratva
Český zahrádkářský svaz

Mezi odrůdami meruněk převládala Velkopavlovická

Zahrádkáři uspořádali v rámci 
II. ročníku Meruňkobraní již 
tradiční výstavu meruněk dopl-
něnou o prezentaci sezonního 
ovoce.
Přestože jarní počasí nebylo pro 
meruňky příliš příznivé, někte-
ré pomrzly v květu, další napa-
dl moniliový úžeh, podařilo se 
nám shromáždit přes 70 vzorků 
meruněk. Od místních zahrád-
kářů bylo 21 odrůd určených 

(převládala Velkopavlovická 
meruňka) a 16 vzorků neurče-
ných, dalších 24 vesměs nověj-
ších odrůd zajistil přítel Jan 
Urbánek ze sadů v Lednici. Ten 
také představil 13 vzorků letního 
ovoce jako letní jablka, angrešt, 
slívy, ale také rarity – černou 
meruňku nebo meruňkoslívu.
Výstava byla zahájena v pátek 
15. července v 17 hodin úvodní 
přednáškou Ing. Flajšingerové 
o pěstování a ochraně meru-
něk, dále Jan Urbánek pohovořil 
o prevenci a ochraně ovocných 
stromů a o prezentovaném drob-
ném ovoci. Po kratší diskuzi jsme 

se přesunuli na dvůr informač-
ního střediska, kde byla připra-
vena ochutnávka nejrůznějších 
dobrot z meruněk, které napek-
ly naše ženy. Diskuze a dobrá 
zábava pokračovala, zejména 
když došlo na ochutnávku toho 
nejlepšího z meruněk – domácí 
meruňkovice.
Zahájení výstavy se zúčastni-
lo 35 lidí, další návštěvníci ji 
zhlédli v průběhu Meruňkobra-
ní. Výstava probíhala do středy 
20. července.
Výbor svazu zahrádkářů děkuje 
všem, kteří se podíleli na přípra-
vě a zdárném průběhu výstavy.

Uplynulá klubová sezóna 
byla nad očekávání úspěšná. 
Zásadní změnou bylo vytvo-
ření TOP tréninkové skupiny, 
která začala pomalu systema-
ticky trénovat, a to se výrazně 
projevilo na výkonnosti těchto 
atletů.

V desetidílném zimním seriá-
lu běhu v okolí Brna Brněnském 
běžeckém poháru dokázali Ště-
pán Hanek a Adéla Sigmundo-
vá vybojovat v celkovém pořadí 
2. místa.

Dalším výrazným úspěchem 
byla účast při Čokoládové tretře 
a následném 6 nále v předpro-
gramu Zlaté tretry v Ostravě. 
Celkem devatenáct kvali6 kač-
ních kol Čokoládové tretry pro-
běhlo po celé Moravě a vždy 
pouze vítěz závodu měl možnost 
se 6 nálového podniku, za účas-
ti nejrychlejšího běžce planety 
Usaina Bolta, zúčastnit. 

„Byl to dobrý pocit, i když 
závod se mi moc nepovedl. Usai-
na jsme měli úplně blízko, osobní 
zážitek mám však se skokankou 
o tyči Jiřinou Ptáčníkovou. Roz-
cvičovali jsme se blízko sebe a ona 
mi popřála, ať vyhraju a napsala 
mi věnování,“ vzpomíná Štěpán 
Hanek.

Lucie Daněčková, Václav Krei-
dl, Štěpán Hanek, Kryštof Hanek 
a Václav Hamšík měli tu čest 
závodit na vyprodaném stadió-
nu v Ostravě při Zlaté tretře. 

Mgr. Lukáš Přichystal
školní atletický klub

„Bylo to super, ještě nikdy jsem 
před tolika lidmi nezávodil. Nej-
lepší bylo, že tam byla rodina a 
kamarádi z oddílu a ti všichni 
mě povzbuzovali přímo z tribun. 
Celý závod jsme si hodně užili, 
s hlavníma hvězdama jsme si 
mohli i plácnout nebo se vyfotit, 
klidně bych si to ještě zopakoval,“  
hodnotí účast na závodech dru-
hý z bratrů Hankových, Kryštof.

Za devět měsíců malí atleti 
absolvovali 102 závodů, z toho 
98x 1. místo, 103x 2. místo a 76x 
3. místo. Velké poděkování patří 
rodičům, kteří s dětmi závody 
objíždí, protože osobně nemůžu 
být všude.

Děti z TOP skupiny hostu-
jí v soutěžích družstev za AC 
Moravská Slávia Brno a VSK 
Univerzita Brno.

Atleti školního klubu závodili na Zlaté tretře
Některé velmi kvalitní osobní 
rekordy atletů

Václav Hamšík (5. tř., skok 
daleký – 438 cm), Adéla Sig-
mundová (5. tř., 1 km – 3:34 
min.), Štěpán Hanek (5. tř., 
300 m – 48,21 s a 1 km – 3:30 
min.), Lucie Daněčková (3. tř., 
skok daleký – 362 cm, 200 m 
– 34,47 s a 800 m – 3:03 min.).

V průběhu roku jsme trénova-
li ve třech skupinách 1.–2. třída, 
3.–5. třída a TOP výběr. Trénin-
ková činnost byla vedena Mgr. 
Lukášem Přichystalem. 

Poděkování patří městu Žid-
lochovice a ZŠ Židlochovice za 
bezplatný pronájem tělocvičny 
v zimních měsících a dovybave-
ní sportovního areálu doskočiš-
těm pro skok vysoký. Papírnám 
Moudrý děkujeme za sponzor-
ský dar.

Nábor pro školní rok 2016/2017 se bude konat v průběhu září.
Sledujte www.sakzidlopripravky.estranky.cz

nebo
www.coachandrunner.estranky.cz.

TOP tréninková skupina při startu / foto: archiv ŠAK 



a přitom účinná. Pravidelná 
účast není nutná, ale je vítaná, 
meditace je vhodná i pro úplné 
začátečníky. Ze strany lektorky 
je zdarma (jako vzduch, který 
dýcháme), pro Výhonek bude 
vybírán dobrovolný příspěvek 
na provoz jurty. První meditace 
se uskuteční 11. září.

Informace o všech aktivitách 
a akcích pořádaných v jurtě 
LMŠ Výhonek najdete na našich 
webových stránkách www.spo-
lekvyhonek.cz. Přijďte se nechat 
okouzlit kruhovým prostorem 
jurty, těšíme se na vás.

Je důležité, jak je člověk 
velký? Co dělal slon pod žid-
lochovickým kostelem? Jak 
daleko je vidět z Výhonu – až 
do Afriky? A co se to vlastně 
dělo kolem jurty lesní školky 
Výhonek v posledním parném 
červencovém týdnu?

Děti tam pět horkých dní 
nejen lovily a zpracovávaly 
potravu, hrály si a sžívaly se, 
ale hlavně loutkohrály a uči-
ly se, jak na divadlo. Inspirací 
pro tábor byla africká pohádka 
„O nejmenším člověku“, jejíž 
hlavní téma volá do světa, že 
není důležité, jak jsi velký, ale 
jestli si umíš poradit. Mezi řádky 
pak zní, že vše, co člověk zažije, 
byť mu u toho není nejlépe, je 
k něčemu dobré. Pohádka kon-
čí tím, že se malý Ngali rozhlíží 
z velikého baobabu a vidí nej-
dále ze všech lidí, v našem pří-
padě do malebného okolí Žid-
lochovicka. Tento koncept dal 
příležitost vidět obrazy – malá 
autorská představení – našich 
táborových loutkoherců, které 
děti předvedly na závěrečném 
pátečním pikniku pro rodiny. 
Pohádku samotnou vyprávěly 

Zdena Mlezivová,
Světlana Zapadlová
Lesní mateřská škola Výhonek

děti společně, pak se rozdělily 
do skupin podle svých příbě-
hů. Někdo nehrál vůbec a svou 
loutku instaloval v prostoru tak, 
jak mu bylo příjemné. Všichni 
se smáli, všem chutnalo.

Za týden strávený výrobou 
loutek, učením, jak s nimi 
zacházet, „nemilosrdnými“ 
divadelními zkouškami i spous-
tou legrace a tvorbou mezidět-
ských vztahů moc děkujeme 
hlavní lektorce Zdence Mlezi-
vové.

Náš velký dík patří také panu 
Hynku Jokverovi za sponzor-
skou potravu k lovu.

Příměstský tábor se mohl 
uskutečnit díky našemu progra-
mu Otevřená jurta, který spolu-
6 nancuje Jihomoravský kraj.

A co čeká malé človíčky ve 
výhonkové jurtě od září? Stejně 
jako před prázdninami mohou 
předškolní děti tři dny v týdnu 
navštěvovat celodenně lesní 
školku, jejíž hlavní průvodky-
ní bude od podzimu zkušená 
skautská vedoucí Petra Holíko-
vá. Ve školce máme posledních 
několik volných míst, je možné 
docházet jeden, dva nebo tři 
dny. Přihlášky najdete na našich 
webových stránkách.

Pro ty úplně nejmenší človíč-
ky, kterým ještě nebyly tři roky, 
a jejich maminky (nebo tatínky) 
připravujeme od 15. září Lesní 

klub Semínka. Rodiče s dětmi 
budou moci přijít každý čtvr-
tek dopoledne do jurty a strávit 
tam společný čas hudebními, 
dramatickými či výtvarnými 
hrátkami. V případě příznivého 
počasí se bude klubík odehrávat 
venku.

Další pravidelnou aktivitou 
v jurtě budou meditační nedělní 
dopoledne s paní Alicí Staňko-
vou, lektorkou s mnohaletými 
zkušenostmi z německého Stut-
tgartu, jejímž učitelem je Rajin-
der Singh. Meditace je určena 
pro všechny, koho tato cesta při-
tahuje, nejsou v ní žádné povin-
né rituály, je velmi jednoduchá 

Co viděl nejmenší člověk z velikého baobabu u jurty

Stavba jurty / foto: Silva Zouharová 
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Dovolím si reagovat na pří-
spěvek z minulého Zpravodaje, 
který kritizoval využití radarů 
v Židlochovicích.

Nejprve bych rád podo-
tknul, že osobně jsem také vel-
mi žehral, když jsme radary 
nainstalovali. Sám jsem platil 
asi sedmkrát, z toho několi-
krát za rodinné příslušníky. 
Časem jsem však musel změnit 
názor. Souhlasím se sloganem, 
že zdravá společnost represe 
nepotřebuje. Ale je normální, 
aby ve zdravé společnosti pev-
ně umístěné radary u přechodů 
a u školy vydělaly obci více  než 
zmiňovaná daň? Zvláště pokud 
se toleruje překročení rychlosti 

Ing. Jan Vitula
starosta města

o 10 km/h a pokuta činní pou-
hých 500 Kč? Dovolili by si tito 
řidiči jezdit stejně v Německu 
nebo Rakousku? Domnívám se, 
že nikoli. Takže mohu jen kon-
statovat, že město pokuty pouze 
vyměřuje. Rozhodnutí o tom, 
zda pojede rychle, udělá kaž-
dý sám. Nikdo nikoho nenutí. 
Srovnání s Německem. Srovná-
vám s ním rád, protože je často 
zbytečné vymýšlet věci, které již 
jinde vyzkoušeli a fungují. A dis-
ciplinovanost řidičů v Německu 
je neoddiskutovatelný fakt. Je 
to podmíněno dlouhou výcho-
vou a také autoritou policie. 
Obojí je u nás v začátcích, ale 
snad se k tomu časem dobere-
me. V každém případě platí, že 
jakmile Čech (nebo Moravan, 
chcete-li) přejede hranice do 
Rakouska nebo Německa, jeho 

Radary ve městě: Reakce na článek „Zdravá společnost represe nepotřebuje“

chování se zásadně mění. A není 
to zmiňovanou dlouhou výcho-
vou, ale  strachem z represivních 
opatření, která tam fungují.

K podílu daní a příjmů 
z pokut. Jsou dvě věci, které 
ovlivňují tento poměr. Jsme 
nejmenší trojková obec, a tak je 
náš daňový příjem oproti ostat-
ním větším městům přirozeně 
menší. A druhá věc je, že do 
rozpočtu započítáváme opravdu 
očekávané příjmy. Nevím, zda je 
to zvykem všude.

Práce lidí z odboru dopravy 
si velmi cením.  Takřka každý 
den musí snášet slovní napadání 
v takto jasné věci. Věřte, že ani 
jim nedělá radost neustále doko-
la vysvětlovat, že  v Židlochovi-
cích se jezdí podle předpisů. 

A na závěr recept, který jsem 
použil já. Přestal jsem platit za 

příbuzné a začal po obci jezdit 
padesátkou. A funguje to.

Stacionární měřiče rychlosti 
v obci Rajhradice

Ihned po instalaci stacionár-
ního radaru v naší obci došlo 
k velmi znatelnému zpomale-
ní provozu a tím samozřejmě 
ke zvýšení bezpečnosti všech 
účastníků silničního provozu, 
zejména dětí. Radar je v Raj-
hradicích umístěn uprostřed 
obce, u hřiště, mezi mateřskou 
a základní školou. Občané naší 
obce umístění radaru vítají. 
Bohužel mnozí řidiči, po projetí 
měřeného úseku, opět zrychlu-
jí. Kdyby záleželo jen na mně, 
umístil bych do naší obce ještě 
jeden radar.

Luboš Přichystal
starosta obce Rajhradice



Již pátý ročník turnaje probě-
hl v sobotu 23. července na fot-
balovém hřišti. Letos se turnaje 
zúčastnilo osm týmů zejména 
z blízkého okolí. Týmy byly roz-
děleny do dvou skupin, kde se 
hrálo systémem každý s každým, 
a všichni postupovali do čtvrt-
6 nále. Výbornou formou se 
prezentoval tým Harry, jdu do 
baráku, který naprosto suverén-
ně vyhrál skupinu se skóre 11:0. 
Druhou skupinu vyhráli rovněž 
bez ztráty bodu Burlaci a favori-
té se zdáli být jasní. Nicméně již 
semi6 nále přineslo překvapení, 
když až třetí tým tabulky základní 
skupiny FC Přešlap zaskočil prá-
vě Burlaky a postoupil do 6 nále. 
Tam se s přehledem probojoval 
tým Harry, jdu do baráku, kte-
rý tím svoji roli favorita turnaje 
potvrdil. Finále také potvrdilo 
známou větu, že „fotbal nemá 
logiku“. Po vyrovnaném prvním 
poločase FC Přešlap ukázal neu-
věřitelnou bojovnost a favority 

Zdenek Juris
Fotbalový klub Židlochovice

Zelená je tráva, fotbal, to je hra

turnaje porazil 4:1. V souboji 
o třetí místo zvítězili Burlaci nad 
týmem MCBP.

Po celou dobu turnaje byl 
dětem k dispozici skákací hrad a 
na své si přišli i milovníci kávy, 
kterou jim vařil dvojnásobný 
mistr republiky v přípravě toho-
to nápoje Adam Neubauer.

Po skončení turnaje program 

Závěrečný nástup Memoriálu / foto: Zdenek Juris 

na hřišti pokračoval. Již v šest 
večer vystoupil na pódiu count-
ry-folkový muzikant Miloš Dvo-
řák, který navodil pohodovou 
atmosféru. V devět hodin jej 
vystřídal DJ Jirka Rejzek z rádia 
Petrov, který obecenstvu hrál 
známé hity i písničky na přání.

Za organizátory musím na-
psat, že letošní ročník patřil mezi 
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Termíny podzimních zápasů

IV. třída OP – MUŽI

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Hřiště

3. kolo 4. 9. 2016 16:00 Kobylnice Židlochovice Kobylnice

4. kolo 10. 9. 2016 16:00 Újezd u Brna Židlochovice Újezd u Brna

5. kolo 17. 9. 2016 15:30 Židlochovice Tvarožná Židlochovice

6. kolo VOLNO

7. kolo 1. 10. 2016 15:00 Židlochovice Opatovice Židlochovice

III. třída OP – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Kolo Datum Čas Domácí Hosté Hřiště

1. kolo 4. 9. 2016 9:30 Hrušovany Židlochovice Blučina

1. kolo 4. 9. 2016 9:30 Blučina Židlochovice Blučina

2. kolo 11. 9. 2016 9:30 Židlochovice Modřice Židlochovice

2. kolo 11. 9. 2016 9:30 Židlochovice Podolí Židlochovice

3. kolo 18. 9. 2016 9:30 Židlochovice Újezd Ochoz

3. kolo 18. 9. 2016 9:30 Ochoz Židlochovice Ochoz

4. kolo 25. 9. 2016 9:30 Pozořice Židlochovice Pozořice

4. kolo 25. 9. 2016 9:30 Želešice Židlochovice Pozořice

5. kolo 2. 10. 2016 9:30 Židlochovice Blučina Židlochovice

5. kolo 2. 10. 2016 9:30 Židlochovice Hrušovany Židlochovice

Copa de Židle

K tradičním sportovním 
kláním patří také Memori-
ál J. Rejžka. Ten se uskutečnil 
hned 14 dní poté, 7. srpna. Jako 
obvykle se jej zúčastnily čtyři 
týmy. Kromě domácího mužstva 
přijali pozvání fotbalisté z Bluči-
ny, Nosislavi a Ketkovic. V prv-
ním zápase se utkal domácí tým 
s týmem SK Blučina. Ten potvr-
dil příslušnost ve vyšší soutěži a 
židlochovický tým porazil 3:0. 
Druhé utkání mezi Nosislaví a 
Ketkovicemi nabídlo vyrovna-
ný duel, ve kterém zvítězili nej-
těsnějším poměrem 1:0 hráči 
Nosislavi. Boj o třetí místo tak 
sehráli domácí proti Ketkovi-
cím. Hosté začali lépe a dostali 
se do dvoubrankového vedení. 
Židlochovice sice snížily na 1:2 
a pokusily se zápas ještě zvrá-
tit, nicméně v nastaveném čase 
soupeř vítězství zpečetil třetí 
brankou. Finále mezi Nosislaví 
a Blučinou, které bylo i reprízou 
z loňského roku, nabídlo spous-
tu zajímavých momentů a šancí, 
včetně neproměněné penalty 
Nosislavských. Boj o první mís-
to však zvládli a obhájili tak titul 
z minulého ročníku.

Memoriál Josefa Rejžka

ty úspěšné. Velké díky patří měs-
tu, které nám pomohlo s organi-
zací, hasičům a všem, kteří nám 
s turnajem pomáhali. Nezbývá 
nic jiného než si přát, aby i příš-
tí rok vyšlo počasí a turnaj se 
povedl tak jako letos.



12 Volný čas MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Potřebujete-li koupit sešit, 
tužky, gumu, lepidlo a pastelky 
nebo obálky, papírové složky, 
přáníčka a bločky, neřeknete: 
„jdu do papírnictví,“ ale řek-
nete, že jdete ke Kneslům. Tak 
se totiž ujalo označení prodej-
ny s kompletním papírenským 
a kancelářským sortimentem 
v horní části židlochovického 
náměstí, která je tu letos přesně 
dvacet let.

Firma Knesl – kopírovací stro-
je vznikla 1. července 1991 jako 
6 rma zabývající se prodejem a 

servisem kopírovacích strojů 
a laserových tiskáren, je auto-
rizovaným dealerem na pozi-
ci Premium Partner. Za  dobu 
působení v tomto oboru získala 
zákazníky z celé jižní Moravy, od 
Hodonína až po Velké Meziříčí, 
nejvíce samozřejmě z Brna.

Počátek podnikání se odehrál  
v Židlochovicích v jednom bytě 
ve „věžáku“ (dům na náměstí 
Míru č.155). Od roku 1996 pak 
působí v historické budově na 
náměstí v prostorách, o kterých 
dodnes mnozí židlochovičtí 
nemluví  jinak než jako o „lékár-
ně“. Přestěhováním se podniká-
ní rozšiřuje, nově dochází k ote-
vření prodejny s kompletním 

Sešity od Kneslů si domů nosíme už dvacet let 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

sortimentem kancelářských a 
školních potřeb. 

Firma nese rodinné jméno, na 
otázku, zda manželé Kneslovi 
navázali na rodinnou podnika-
telskou tradici, odpovídá Ing. 
Zdeněk Knesl: „Nikdo z rodiny 
se kopírovacími stroji nezabýval. 
Já jsem původní profesí konstruk-
tér slévárenských linek, hned po 
revoluci jsem krátce pracoval 
v počítačové Y rmě. Pak jsem začal 
prodávat a servisovat kopírovací 
stroje na vlastní živnost. Pozděj-
ší založení papírnictví byla  spíše 
náhoda a reakce na momentální 
situaci.“

Provozovna Knesl – kopírova-
cí stroje je umístěna v objektu, 
který je dnes kulturní památ-
kou. Po celá dlouhá léta zde byla 
lékárna, krátce zde sídlil také 
úřad práce.  

„V době, kdy úřad z budovy 
odcházel, se mi ozval kamarád 
geodet, že se uvolnily prostory 
a jestli bych o ně neměl zájem. 
V přední části jsme tedy otevřeli 
prodejnu kancelářských potřeb, 
tu má na starosti manželka, a 
v zadních se nachází servisní a 
skladové zázemí Y rmy. Úsměvné 
ale je, že i po dvaceti letech exis-

tence papírnictví se občas najdou 
lidé, kteří k nám přijdou s recep-
tem, položí ho na pult a čekají, že 
odejdou s předepsanými léky.“

Často byste zastihli někoho od 
Kneslů v práci i v neděli.  „To pro-
to, že se toho dá udělat daleko víc, 
nezvoní totiž telefon,“ usmívá se 
pan Knesl a doplňuje:  „V době, 
kdy jsme začínali, bylo podnikání  
klidnější, města nebyla obkrouže-
na prstenci supermarketů a bylo 
jednodušší udržet si zákazníky.“ 
S podnikáním v Židlochovicích 
jsou však i dnes Kneslovi spo-
kojeni, provoz v objektu bývalé 
lékárny  označují  jako vhodný 
i přesto, že zde nemohou provést  
větší stavební úpravy, které by 
dovolily prodejnu a sklady rozší-
řit. Z toho důvodu najdeme další 
sklad s dílnou i v Blučině. 

Velké rozšiřování ale v dohled-
né době Knesl – kopírovací stro-
je neplánuje, hlavní snahou je 
nabídnout žádaný sortiment a 
držet krok s novinkami v oblasti 
kopírovacích strojů, tiskáren a 
papírenského a kancelářského 
zboží.

Přejeme optimismus do pod-
nikání v dalších letech.

Tomáš Dratva je pedagog  
Gymnázia Židlochovice, spor-
tovec a nadšenec pro dějiny. 
Zajímá ho především období 
I. a II. světové války, ale má 
rád také historii města, kde se 
narodil a žije. Je součástí týmu 
Vlastivědného spolku Židlo-
chovice, doma má unikátní 
sbírku 150 pohlednic: na všech 
jsou Židlochovice. Má rád foto-
gra@ i.

Svou sbírku jako vášeň nazý-
vat nechce, hovoří o ní, jako o 
vedlejším produktu. „Dělal jsem, 
a vlastně pořád dělám, srovnáva-
cí fotograY e starých Židlochovic s 
těmi současnými. To znamená, že 
obraz na staré fotce a pohlednici 
se snažím vyfotit pokud možno 
zhruba stejně a ze stejného mís-
ta, jako byla focena ta původní. 
Zajímavé je pak porovnání, jak 

se Židlochovice za ten čas změ-
nily. Ne vždy, podle mě, byla ta 
změna k lepšímu. Taky mě baví 
dělat potom z obou fotek koláže, 
prolnutím obrazů vlastně získám 
jednu fotku, která je kombinací 
jak té staré, tak nové fotky.“

Začaly však scházet podklady. 
Pátrání na internetu poskytlo 
náhledy pohlednic a fotogra-
6 í, bylo jich ale zoufale málo. 
To Tomáše postupně navedlo 
na myšlenku vytvořit si sbírku 
pohlednic, která by poskytla 
dostatek materiálu pro srovná-
vací focení.

„Svoji úplně první pohlednici 
jsem si pořídil v září 2014, takže 
to budou už dva roky.“

V současné době je vyhledá-
vání na internetu jednodušší, 
existuje spousta stránek, které 
se zabývají sběratelstvím vše-
ho možného, zastoupeny jsou 
i pohlednice. Tomášova sbírka 
se zpočátku rozrůstala poměr-
ně rychle, protože nevlastnil 

Mezi námi sousedy: Sbírka pohlednic jako vedlejší produkt

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

žádnou, tak kupoval všechny, 
co byly k dispozici. Dnes už to 
jde výrazně pomaleji. Překvapi-
vé je, kolik pohlednic ze Židlo-
chovic bylo v průběhu let vydá-
no. Tomáš jich má dnes 150, a 
jak sám říká, zdaleka to nejsou 
všechny.

„Většinu mám samozřejmě 
z ČR nebo také z Rakouska, ale 
mám i pohledy, které se nějakým 
způsobem zatoulaly třeba do 
Francie nebo USA,“ říká Tomáš a 
ukazuje mi pohlednici Židlocho-
vic, která byla odeslána i doruče-
na ve Francii, patrně rovněž se 
sběratelským úmyslem.

Nejstarší pohlednice ve sbír-
ce je z roku 1898, Tomáš má 
také dva korespondenční lísky, 
poslané ze Židlochovic. Ten 
starší je z roku 1874. Korespon-
denční lístky jsou předchůdci 
pohlednic, ty se začaly ve větší 
míře používat teprve v 90. letech 
19. století. Korespondenční lís-
tek byl zpočátku bez obrázku, 

později i s motivem. Na počátku 
se tiskly pohlednice s tzv. dlou-
hou adresou, což znamená, že na 
jedné straně je obrázek s místem 
pro sdělení pisatele a celá druhá 
strana byla určená pro adresu. 
Kolem roku 1905 vzniká nový 
formát, který se přibližuje dneš-
ní podobě, má jen o trochu men-
ší rozměr. Tato úprava trvá do 
50. let 20. století, kdy se objevují 
pohlednice, jak je známe dnes.

„Ve sbírce není žádná, které 
bych si cenil víc než těch druhých. 
Každá nová pohlednice ji rozšiřu-
je, a tím je pro mě vzácná. Občas 
se samozřejmě stane, že o konkrét-
ní pohlednici nemám zájem jen 
já, to pak začíná teprve  ta pravá 
zábava. Po tvrdém boji s přihazo-
váním jsem za jeden kousek dal 
ukrutných 1425 korun. No, mož-
ná tam nějaká sběratelská vášeň 
bude,“ dodává se smíchem.

Za zmínku také stojí, že vyda-
vatelů pohlednic bylo přímo ve 

pokračování na straně 13 >>

FOTO

Interiér prodejny papírnictví u Kneslů / foto: Milena Moudrá



idnes.cz: Největší epidemie 
žloutenky za poslední dvě dese-
tiletí se šíří po jižní Moravě, 
zejména v Brně a okolí. Epide-
mie, která sužuje hlavně Brno, 
přitom začala nenápadně už na 
počátku roku dvacet kilometrů 
odtud – v jedné rodině v Židlo-
chovicích. 

Média označila Židlocho-
vice jako zdroj nákazy tohoto 
infekčního onemocnění. Sahá 
počátek nemoci opravdu do 
našeho města? Jak se žloutenka 
šíří a jaká je prevence, jsme se 
zeptali MUDr. Slavomíra Šmí-
da.

Jde o žloutenku typu A? Jaký 
je způsob přenosu tohoto one-
mocnění, jaká jsou nejriziko-
vější místa? 

„Ano, jedná se o žloutenku typu, 
A, tedy nemoc ,špinavých rukou‘. 
Nemocný člověk – zdroj infekce 
– vylučuje  virus žloutenky stolicí 
a při nedostatečné osobní hygieně 
pak dochází k šíření do okolí. To 
se může dít jak přímým kontak-
tem s nemocným – podání rukou 
apod., tak i prostřednictvím např. 
kontaminované  zeleniny z tržnic, 
použitím společných wc apod.

Praktičtí lékaři dostáva-
jí z Krajské hygienické stanice 
každý týden hlášení o infekč-
ních nemocech v JMK a víme, 
že epidemie vznikla a doposud 
se udržuje převážně v komunitě 
drogově závislých.“

Jak a s jakou přesností se dá 
zodpovědně vyhodnotit mís-
to původu nákazy? Opravdu 
pochází nákaza ze Židlocho-
vic? 

„Zjistit zdroj  a původce infek-
ce je úkolem Krajské  hygienické 
služby.  Ne vždy se toto podaří. Já 
sám jsem letos  zaznamenal  prv-
ní informaci o žloutence typu A 
v momentě, kdy byl identiY kován 
jako nakažený člověk  obyvatel 
Židlochovic. Jelikož se nejednalo 
o mého pacienta, neznám bližší 
podrobnosti.  Zda se jedná o prv-
ní a původní článek celé epidemie, 
nelze v žádném případě potvrdit.  
Jisté je, že i tento člověk se musel 
někde nakazit – onemocnění 
nevznikne ze vzduchoprázdna.“

Jaký stav epidemie je v závě-
ru srpna? Další prognózy?

„Ve 29. týdnu se uvádí: Brno 
město: sedm nových případů, 
všichni drogově závislí, na B-O 
jeden případ – poštovní doručo-
vatelka. V 31. týdnu už má KHS 
hlášeno osm nových případů. 
Stav tedy rozhodně není uspoko-
jivý, počet nemocných neklesá a 
žloutenka se dál šíří již i mimo 
komunity drogově závislých.“

denik.cz: Zatímco v minulých 
týdnech se v průměru objevilo 
přibližně patnáct nových pří-
padů žloutenky, tento týden je 
nárůst rekordní. Choroba se 
projevila u dvaceti lidí. K pátku 
19. srpna se počet nakažených 
žloutenkou vyšplhal až na 171.

Kolik nemocných žlouten-
kou je v Židlochovicích? 

Zeptali jsme se... Přišla žloutenka ze Židlochovic?

rubriku připravuje
Milena Moudrá

„Já sám jsem ještě nezazna-
menal ani jeden případ  žlouten-
ky typu A mezi svými pacienty. 
Informoval jsem se u kolegů 
– MUDr. Prokop v posledních cca 
třech týdnech rovněž bez dalšího 
výskytu, MUDr. Hill taktéž.

Prevencí šíření nákazy  je jistě  
dodržování základních hygie-
nických pravidel – mytí rukou, 
omývání potravin před požitím, 
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vyvarování se fyzického kontak-
tu s cizími lidmi. Proti žloutence 
typu A existuje očkování, v sou-
časné době jsou na trhu dvě vak-
cíny, kdy již cca do tří týdnů po 
aplikací první dávky je u obou 
vakcín  člověk chráněn. Cena 
obou vakcín je řádově  1200,– / 
jedna dávka,  celkem se aplikují  
dvě dávky s odstupem cca 6–12 
měsíců.

městě hned několik. Vydával 
pan Adolf Steiner, jehož rodině 
jsme nedávno, jako připomín-
ku židovské genocidy, položi-
li k místu posledního pobytu 
kameny zmizelých, pohlednice 
vydával také jeden ze starostů 
minulých Židlochovic Josef Istl, 
kterou má Tomáš i s jeho vlast-
noručním podpisem. Dalšími 
vydavateli byli továrník Při-
chystal a knihkupec Šíbl. Rok 
vydání se bohužel většinou na 
pohlednicích neuvádí a razítko 
nebo napsané datum na pohle-
du může být občas zavádějící, 

proto Tomáš jen odhaduje, ze 
kterého období Židlochovice na 
pohlednici jsou. To se snaží určit 
na základě různých drobných 
atributů, jako jsou např. i patní-
ky u nájezdu na starý most. 

„Ve sbírce mám např. i pohled-
nici, která byla odeslána 29. srp-
na 1948 a je oražená speciálním 
razítkem k 75. výročí povýšení 
Židlochovic na město. Někdy jsou 
zajímaví adresáti i pisatelé s jejich 
sdělením. Celkem jsem už za 
pohlednice dal něco k 40 tisícům 
korun. Strop si ale žádný nedá-
vám, prostě pokud se stále budou 
objevovat pohledy, které nemám, 
tak jdu do toho.“

RADY A DOPORUČENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE:

Základní hygienické návyky jako prevence 
Řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC.
Řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzu-
mací jídla, nápojů.
Zcela nevhodné je pití z jedné láhve, ukusování z jedné svačiny, 
sdílení cigarety apod.
Je nezbytné umýt si ruce vždy po návratu domů z venkovního 
prostředí.
Je nutné důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí.
Vhodné je mít pohotovostní balení dezinfekčního prostředku 
nebo na ruce dezinfekčního ubrousku pro jednorázové použití.

Žloutenka u osoby ve společné domácnosti
Všechny používané textilní ručníky ihned vyřadit z provozu a 
vyprat na 60 oC.
Vyprat používané osobní a ložní prádlo nemocného.
Pro každého člena domácnosti vyčlenit jeho vlastní ručník.
Umýt sanitární zařízení WC a koupelny, včetně dotykových 
ploch a povrchů, při úklidu postupovat odshora dolů.
Použít čistící prostředek s dezinfekčním účinkem, všechny 
pomůcky poté dobře vyčistit, nejlépe vyhodit, po skončení úkli-
du řádně umýt ruce.

Příznaky onemocnění
Zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů.
Nevolnost, nechutenství, zvracení.
Zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže.
Ojediněle také tmavší moč, světlá stolice.

www.khsbrno.cz, epida@khsbrno.cz
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pokračování ze strany 12 >>

Tomáš Dratva se sbírkou pohlednic / foto: Milena Moudrá
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Dr. Jan Buchta
kurátor a galerijní pedagog

Poslední zářijový víkend můžete strávit v otevřených ateliérech

Dny otevřených ateliérů jsou 
nabídkou pro všechny zájemce 
o výtvarné umění, zvláště pro ty, 
kteří chtějí nahlédnout do tajů 
řemeslného zpracování výtvar-
ného materiálu. Pro ty, které 
zajímá nejen výsledné výtvarné 

dílo, ale i tajuplný průběh jeho 
zrození. 

V Jihomoravském kraji již 
po šesté otevřou malíři, socha-
ři, gra6 ci, keramici, kováři, 
šperkaři, oděvní výtvarníci či 
mozaikáři… výtvarné dílny, ate-
liéry, studia či vystaví své práce 
v galeriích. Poslední zářijový 
víkend tak může být příjemným 
výletem a setkáním s tvořivými 
lidmi nebo relaxací při vnímání 

vizuální rozmanitosti děl profe-
sionálů či neškolených tvůrců. 

Letos se v našem kraji přihlá-
silo k akci přes sto výtvarníků, 
sdružení a galerií a připojují se 
tak k Jihočeskému kraji, Vyso-
čině a Dolnímu Rakousku, kde 
budou ateliéry otevřeny v dal-
ších víkendech na přelomu září 
a října.

K akci je vydáván informační 
sešit s podrobnými údaji o jed-

notlivých ateliérech a o tom, jak 
se k nim dostat. Nejaktuálnější 
informace pak jsou průběžně 
doplňovány na webových strán-
kách Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně, která celou akci 
organizuje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

pro návštěvníky a zaměstnance školní jídelny v Židlochovicích, Tyršova 611

Přístup do školní jídelny je po současné panelové komunikaci při respektování pokynů stavby, příjezd je povolen jen pro dopravní 
obsluhu jídelny.  
Všichni žáci základní školy budou přicházet a odcházet do jídelny pouze hlavním vstupem dle pokynů školy.
Pro zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) stavby pro přístup do jídelny je nutné  respektovat zejména tato pravi-
dla:

Pohybovat se výhradně po přístupové cestě, a to se zvýšenou opatrností.
Zbytečně se na cestě nezdržovat.
Nevstupovat do prostor mimo komunikační trasu, zejména na staveniště, a nesahat na žádné kabely, vedení, zařízení, stroje a 
stavební materiál.
Respektovat výstražná a oznamovací upozornění.

Stavba bude probíhat v průběhu celého školního roku 2016–2017.
Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

–

–

–

–

Nový stojan umístěný  během 
prázdnin před budovou infor-
mačního centra upozorňo-
val  turisty i obyvatele města 
na probíhající výstavy v Malé 
galerii RTIC a v radničním 
sklepení.
Souběžně s termínem konání 
Meruňkobraní jsme se i letos 
mohli dozvědět mnohé o his-
torii pěstování meruněk v Žid-
lochovicích. Tradičně v období 
zrání těchto oranžových plo-
dů uspořádal svaz zahrádká-
řů výstavu všech dostupných 
odrůd meruněk a dalšího pro 
náš kraj typického ovoce.  Hned 
od prvních prázdninových dní 
byla v celém sklepení radnice 
veřejnosti přístupná výstava 
mozaik, prezentující tvorbu 
skupiny výtvarnic, jejichž  díla 
sesbírala a včetně vlastních 
prací nainstalovala paní  Dana 
Saňková, která malou ukázku 

své tvorby úspěšně předvedla 
Židlochovickým už letos o Veli-
konocích. Expozice umístěná 
v podzemí radnice dala dílům 
zcela jiný rozměr a zazname-
nala mezi návštěvníky nebývalý 
zájem.
Zatímco celý prostor sklepení 
byl pro podobný účel využit 
poprvé, Malá galerie nabízí 
výstavní plochu už od roku 

Malá galerie RTIC nabízí prostor úplně všem, i začínajícím umělcům

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

2012. Za tu dobu se zde vystří-
dala celá řada autorů, umělec-
kých směrů i témat.  Naposle-
dy jsme měli možnost se zde 
seznámit s mladou malířkou 
Jitkou Špánkovou, jejíž živelné 
vnímání světa jsme mohli obdi-
vovat po celý srpen.
Od 2. září obrazy Jitky Špán-
kové vystřídají fotogra6 e z cest 
po Kambodži, jak ji objekti-

vem zachytili manželé Dalibor 
a Dagmara Vardanovi z Brna.

„Ryze amatérské fotograY e vzni-
kaly na cestách po Kambodži a 
Nepálu. Představují drobnou 
odnož fotograY í zachycených 
spontánně a plně ovlivněných 
atmosférou daného okamžiku. 
V obou hospodářsky nevyspělých 
krajinách se cestovatelé nechá-
vali unášet odlišným životním 
tempem, tak kontrastním vůči 
upracovanému a překotnému 
životnímu stylu typickému pro 
dnešní Evropany. Toto životní 
tempo obyvatel naštěstí proza-
tím nenarušil ani sílící cestovní 
ruch, který s sebou přináší tisíce 
nových turistů.“

Malá galerie RTIC nabízí 
zdarma prostor úplně všem, 
kteří by se chtěli prezentovat 
s vlastní tvorbou. 
Kontaktujte nás na tel. čísle:
547 426 024.

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

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

Nutně hledám ke koupi dům v Židlochovicích nebo v blíz-
kosti, max. do 15 km. Tel.: 604 522 895.
Koupím byt 2–3+1 v Židlochovicích. Tel.: 607 496 359.
Hledáte PRÁCI Z DOMU? www.pracevevolnu.cz
Prodám byt 2+1, Židlochovice, sídl. Družba. Velmi dobrý 
stav, čistý. Při rychlém jednání sleva 100 000 Kč. Bez RK a 
provizí, přímo od majitele! Tel.: 606 615 464.

<

<

<

<

Inzerce

2. 9., 17:00 | SÍLA OKAMŽIKU
Vernisáž výstavy fotografií z cest po Kambodži a Nepálu 
manželů Vardanových z Brna.
Součástí vernisáže bude prezentace vinařstí Proqin, Velké Něm-
čice. Výstava je přístupná denně od 3. do 30. září 2016 v čase od 
9:00 do 17:00 hodin.
pořádá:  Aneta Horová,

Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  Malá galerie RTIC

9.–11. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice, město Židlochovice a 

židlochovičtí stárci
místo:  náměstí Míru

15. 9., 18:00 | MŠE V ZÁMECKÉ KAPLI
pořádá:  Město Židlochovice,

Římskokatolická farnost Židlochovice
místo: zámecká kaple

16. 9., 18:00 | BUDOUCNOST ŽIDLOCHOVIC
Výstava projektů zaměřených na úpravu veřejných prostor města, 
komentovanástarostou Ing. Vitulou a hlavním projektantem Ing. 
arch. Jurou.
pořádá:  město Židlochovice,

T.J. Orel Židlochovice
místo: Orlovna

17. 9., 9:00 | O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Soutěž v požárním sportu.
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice
místo: fotbalové hřiště Židlochovice

17. 9., 9:00–18:00 | BLEŠÍ TRH
info:  mmzicek@gmail.com,

facebook: „Blešák Židlochovice“

17. 9., 14:00–18:00 | BAZÁREK NA TRŽNICI
pořádá:  MC Robátko
místo:  městská tržnice vedle zdravé výživy
info:  www.mcrobatko.cz

21. 9., 19:00 | SETKÁNÍ PŘI ŠÁLKU ČAJE
pořádá:  starosta města Židlochovice
místo: restaurace Za komínem

24. 9., 10:00–19:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU S UKONČE-
NÍM CYKLISTICKÉ SEZÓNY
Vinařství Válka, Husák, Flajšinger.
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo: Robertova vila

PŘIPRAVUJEME:
15. 10., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÉ TRHY
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: náměstí Míru

Kulturní kalendář – září 2016

Chceš zpívat v nově vzniklém Dětském sboru Židlochovice pod 
vedením sbormistryně Valerie Maťašové Černohlávkové?

– hledáme nové zájemce o sborové zpívání, chlapce i dívky –
Nábor proběhne dne 7. září 2016 od 15:30 hod

na Robertově vile, Nádražní 232 v Židlochovicích.
DSZidlochovice@email.cz

Tel.: 721 372 801 Renata Heinrichová

CVIČENÍ V ORLOVNĚ

PILATES pondělí 19:00–20:30

KONDIČNÍ CVIČENÍ středa 20:00–21:00

ZUMBA PRO DĚTI úterý 15:30–16:30

(děti 2,5–5 let, 6–10 let) 16:30–17:30

STREET DANCE čtvrtek 17:00–18:30

(kluci a holky do 10 let)
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Vyhlášení vítězů na turnaji Copa de Židle / foto: Zdenek JurisÚčastníci víceboje na posledním tréninku ŠAK / foto: archiv ŠAK

Z vernisáže obrazů Jitky Špánkové / foto: Miroslav GergelPříměstský tábor s Venuší / foto: Lenka Betášová

Máme rádi meruňky, start soutěže / foto: Milena MoudráMeruńkové radovánky s klauny / foto: Milena Moudrá

Prostředí kavárny Otakárku na Meruňkobraní / foto: Jaroslav NováčekJarmark řemesel při slavnostech Meruňkobraní / foto: Miroslav Gergel


