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V Židlochovicích již stojí stavba nové 
školy. Budou kapacitní potřeby pro výuku 
základní školy našeho města zcela pokryty?

Předpokládám, že většina občanů stavbu 
nového objektu školy zaregistrovala. Dob-
rou zprávou je, že se podaří dodržet časo-
vý harmonogram a do prázdnin by měla 
být budova stavebně hotova. Zbývá dotáh-
nout do konce výběrové řízení na vybavení 
a budeme připraveni na příští školní rok. 
Co je ale složitější, je vývoj v počtu dětí, a 
to nikoli v samotných Židlochovicích, ale 
hlavně v našem okolí. Původní prognózy, 
v době, kdy jsme chystali dostavbu školy, 
hovořily o cílovém počtu těsně přesahujícím 
900 žáků. Bohužel v posledních několika 

Jan Vitula: Nová budova školy je před dokončením, musíme však plánovat dál

letech dochází k naprosto živelné výstavbě 
v okolních obcích. Poslední čísla nám tak 
ukazují, že kolem roku 2020 se dá očeká-
vat, že počet žáků se přehoupne přes 1100. 
Vzhledem k novému způsobu 3 nancování 
škol předpokládáme, že optimální velikost 
tříd bude asi 20 žáků, a bavíme se tedy mini-
málně o dalších deseti učebnách. 

Tím pádem zůstane budova za kostelem 
v užívání ZŠ?

Pravděpodobně ne. Budova je opravdu ve 
špatném stavu, a i kdybychom ji za nemalé 
peníze zrekonstruovali, poskytla by nám jen 
čtyři třídy. Což je pro budoucí stav naprosto 
nevyhovující. Plánujeme proto další rozší-
ření školy na Tyršově. Tento prostor je však 
vzhledem k regulacím ze strany památkářů 
architektonicky velmi složitý. I přesto však 
pracujeme na možném řešení, s cílem čerpat 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

další zdroje z evropských fondů. Do těchto 
úvah také zahrnujeme plánovanou diskuzi 
s dalšími obcemi o spolu3 nancování, neboť 
jak jsem již říkal, nárůst není primárně dán 
židlochovickými žáky. 

Jste spokojen s tím, jak stávající nová 
budova vypadá a jaký bude nový přísta-
vek?

Poměrně dlouho jsme s architektem nově 
postavené budovy diskutovali o možném 
vzhledu. Finální řešení je limitováno něko-
lika okolnostmi. První je nutné poziční 
řešení, aby bylo možné budovu koncipovat 
jako pasivní stavbu, tedy s minimálními 
provozními náklady. Výsledkem je otočení 
tříd směrem do zámeckého parku, na jih. 
To samozřejmě ovlivňuje pohledovou situa-

Jaro na sídlišti
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ci z ulice. Dalším limitem je možné barevné 
řešení. Barevně velmi výrazné řešení vzhledu 
vedlejší budovy značně omezuje další volby. 
Při diskuzi jsme dospěli k závěru, že jediným 
možným řešením je právě bílý nátěr. Ten je 
ozvláštněn drobnými barevnými prvky na 
šambránách. Samostatnou otázkou je pak 
vzhled nových budov, které jsou plánovány 
dále směrem do dvora. V současné době 
jsou na stole první studie, které respektují 
památkářské limity, a pracují tak s přízemní 
budovou, otevřenou směrem do zahrady.

Představa plánování další stavby, když 
ještě není dokončena nová budova ZŠ, 
patrně vyvolá údiv u mnoha občanů. 
Opravdu není jiné řešení?

Při plánování výstavby stojíme před vol-
bou, zda okolním obcím říci, ať si postaví 
vlastní školy, nebo jim nabídnout regionální 
řešení. Jsem přesvědčen, že v dlouhodobém 
horizontu je důležité, aby Židlochovice nere-
zignovaly na status spádové oblasti. V oblasti 
vzdělávání to samozřejmě znamená nemalé 

prostředky investované do zlepšení židlo-
chovického školství. Jsme však výrazně pod-
porováni dotačními programy a navíc mají 
tyto investice mnoho dalších souvislostí: 
například lepší pozici našeho gymnázia jako 
cíle dalšího vzdělávání žáků z blízkého oko-
lí. A také jsou děti z okolních obcí, jež nav-
štěvují naši základní školu, vedeny k tomu, 
že vnímají naše město jako regionální cen-
trum. Jde o nezpochybnitelnou investici do 
budoucnosti.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
setkání u šálku čaje se tentokrát uskuteční ve středu 31. května v 18:00 hodin v restauraci Za 
komínem. Tématem budou mikrogranty – dotace města na sousedské aktivity (viz. str. 4).

Ing. Jan Vitula, starosta

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Intenzivně třídit odpad už mohou i obyvatelé sídliště

Jak jste si jistě všimli, na sídlišti Družba 
i na dalších místech právě probíhá výstavba 
nových kontejnerových stání, na něž měs-
to získalo dotaci z Operačního programu 

Životní prostředí. Díky umístění kontejne-
rů na sídliště budou mít obyvatelé bytových 
domů stejnou možnost třídit odpady jako 
obyvatelé rodinných domů, kteří již nádoby 
na třídění odpadu dostali.

pokračování na straně 3 >>

sídliště Družba

Žižkov

Umístění kontejnerových stáníKontejnerová stání, původní a současný stav / foto: Lenka Betášová, Milena Moudrá
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 22. března 2017 
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

prodat část pozemku p. č. 558/1 o výmě-
ře cca 1891 m2, který je zapsán v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovi-
ce na listu vlastnictví č. 1, vedle sběrného 
dvora na ul. Topolové, za cenu 115.000,–
Kč, společnosti HULMAN – kovošrot 
s. r. o., se sídlem Pohořelice, Nová Ves 8,  
691 23. Přesnou výměru určí geometrický 
plán.
odkoupit od společnosti HULMAN 
– kovošrot s. r. o., se sídlem Pohořelice, 
Nová Ves 8, 691 23, pozemky p. č. 545/2 a 
548/150 a dále pozemek p. č. 545/5, jehož 
součástí je stavba bez čísla popisného  
nebo evidenčního, vše zapsáno v katastru 
nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice 
na listu vlastnictví č. 895 (areál výkupny 
sběrných surovin), za cenu 4.615.000 Kč.

RM 24. března 2017
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „PD SP – Komu-
nitní centrum, Židlochovice“ s účastní-
kem výběrového řízení, který se umístil 
jako první v pořadí, Ing. arch. Pavlem 

<

<

<

Jurou, Dlouhé Hony 976/28, 621 00 Brno.
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu na dodání projektové 
dokumentace pro stavební řízení stavby 
„BD Coufalíkovo nám. 256, 2. NP 2BJ 
1+1 a 2+KK“ s Ing. arch. Tomášem Jenč-
kem, Schodová 16, 602 00 Brno, dle poda-
né nabídky.

RM bere na vědomí:
Směrnici o přijímání dětí do Mateřské 
školy Židlochovice.

RM schvaluje:
termín zápisu do Mateřské školy Židlo-
chovice na školní rok 2017/2018 na den 
10. 5. 2017.

RM souhlasí:
se zřízením pracovní pozice úředník 
Odboru dopravy, odd. řidičských prů-
kazů/referent odd. správních deliktů 
v dopravě.

RM 7. dubna 2017
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „Komunální 
stroj a nástavby pro údržbu, Židlocho-
vice“ s účastníkem, který se umístil jako 
první v pořadí, CIME – M, s. r. o., Stře-
lecká 1138, 691 42 Valtice.

RM rozhodla:
objednat opravu brouzdaliště na koupa-
lišti u 3 rmy SPOLSTAV v. o. s, Ondráč-
kova 41, 628 00 Brno.

<

<

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

RM souhlasí:
se zřízením pracovní pozice úředník 
Sociálního odboru (terénní pracovník).

RM 21. dubna 2017
výběr z usnesení
RM rozhodla:

v rámci výběrového řízení Rekonstrukce 
a výstavba komunikací pro pěší ve městě 
Židlochovice vybrat jako vítěznou nabíd-
ku účastníka STRABAG a. s., odštěp-
ný závod Morava, se sídlem Tovární 3, 
620 00 Brno.

RM ukládá:
uzavřít smlouvu na Rekonstrukci a 
výstavbu komunikací pro pěší s vítězným 
účastníkem výběrového řízení STRABAG 
a. s., odštěpný závod Morava, Brno.

RM souhlasí:
s podáním žádosti o dotaci z Operační-
ho programu Zaměstnanost, výzva MAS 
Podbrněnsko na projekt „Péče o děti 
1. stupně základní školy ve správním 
obvodu ORP Židlochovice“.

RM schvaluje:
členy hodnotící komise pro žádosti 
o 3 nanční příspěvek na opravu a rekon-
strukci fasád: Ing. arch. Pavel Jura, Jaro-
slav Goš a Ing. Karel Suchánek.

<

<

<

<

<

Obyvatelé bytových domů tvoří asi 40 % 
občanů Židlochovic, a jejich produkce 
odpadu tedy není zanedbatelná. Stejná 
docházková vzdálenost ke kontejnerům 
s tříděným odpadem jako k popelnicím se 
směsným komunálním odpadem je jednou 
z cest, jak zintenzivnit třídění odpadu. Na 
sídlišti je situace bohužel komplikovanější a 
není možné ke každému domu umístit větší 
počet malých popelnic. Není ani vhodné jen 
postavit kontejnery na volné prostranství. 
V takovém případě by se pak území sídliš-
tě změnilo v jedno velké kontejnerové stání. 

Proto se město rozhodlo pro změnu, tedy 
pro II. etapu projektu Čisté Židlochovice.

V rámci této fáze byla kompletně zbourá-
na stará betonová stání, která již mají nejlep-
ší léta za sebou. Postupně jsme vybudovali 
15 nových kontejnerových stání, kde budou 
moci obyvatelé sídliště třídit papír, plast, 
bioodpad a směsný komunální odpad. Tato 
stání budou uzamykatelná a přístupná pouze 
pro obyvatele příslušných bytových domů. 
Na pěti vybraných stáních budou umístěny 
kontejnery na sklo a na některých pak i kon-
tejnery na jedlý olej a tuk, textil a kovy. Část 
stání s kontejnery vyhrazených na sklo, tex-
til, kovy a jedlý olej bude veřejně dostupná 

(viz tabulka). Uzamčena bude pouze část s 
papírem, plastem, bioodpadem a směsným 
komunálním odpadem. Umístění jednotli-
vých stání  je zobrazeno na přiložené mapě. 

Doufáme, že i obyvatelé sídliště se zapojí 
do projektu Čisté Židlochovice, pokud tak již 
neučinili, a budou intenzivně třídit odpad, 
tak aby se nám podařilo co nejvíce snížit 
množství směsného komunálního odpadu, 
za jehož likvidaci platíme nemalé částky. 

Třídění odpadu má opravu smysl!

>> pokračování ze strany 2

Intenzivně třídit odpad už mohou i obyvatelé sídliště

Stanoviště Umístění Určeno pro
Veřejně přístupná část

Sklo Textil Kovy Jedlý olej a tuk

5 u č. p. 610 Lidická 639, Alšova 609, 610 ano ano ano ne

11 u č. p. 663 sídl. Družba 659–661 a 663 ano ano ano ano

14 u č. p. 690 sídl. Družba 690–693 ano ne ano ano

17 u č. p. 700 sídl. Družba 700–702 ano ne ne ne

22 u č. p. 718 Masarykova 717–719 ano ne ne ne
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Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Rada města a poté zastupitelstvo na dub-
novém zasedání schválilo 3 nanční pro-
středky pro aktivity místních neziskových 
organizací. Žádost v letošním roce podalo 
22 spolků. Celkový objem 3 nancí, který byl 
mezi žadatele rozdělen, činí 995.000,– Kč.

V tabulce ve druhém sloupci můžete vidět 
výši požadované částky konkrétní organi-
zace a ve třetím sloupci schválenou částku. 
Stejně jako v minulém a předminulém roce 
jsme v rozpočtu vyčlenili obnos pro orga-
nizace hospodařící ve vlastních budovách, 
abychom pomohli 3 nančnímu zhodnocení 
objektů, zejména v souvislosti se snižová-
ním provozních nákladů. Výše prostředků 
a schválené žádosti v oblasti investic zobra-
zuje tabulka v posledních dvou sloupcích. 
V nejbližších dnech předsedové jednotli-
vých spolků obdrží návrhy smluv na schvá-
lené částky uvedené v tabulce. Všem členům 
našich neziskových organizací přeji mnoho 
úspěchů v jejich bohulibé činnosti. 

Příspěvky místním organizacím na rok 2017 jsou rozděleny

Organizace Žádost
Rozhodnutí 

RM+ZM

Zhodnocení 

nemovitosti

Rozhodnutí 

RM+ZM

FC Židlochovice 40.000 30.000

Junák, z. s. 50.000 35.000

Kynologický klub 200.000 120.000

MC Robátko, z. s. 100.000 60.000

Myslivecký spolek 70.000 30.000

Orel Židlochovice 120.000 120.000 180.000 150.000

Sbor dobrovolných hasičů 140.000 130.000

Sdružení Židlochovice, z. s. 35.000 35.000

Dětský sbor Židlochovice 75.000 50.000

Skřivánek 100.000 80.000

ŠAK Židlochovice 15.000 15.000

TJ Sokol 150.000 150.000 150.000 150.000

ČZS Židlochovice 20.000 20.000 30.000 30.000

Římsk. kat. farnost Židlochovice 25.000 25.000

Art ZUŠ, z. s. 10.000 10.000

Táborová skupina Rendy, z. s. 25.000 10.000

Vlastivědný spolek, z. s. 60.000 20.000

FUNRace, z. s. 20.000 20.000

Výhonek, z. s. 50.000 15.000

Český svaz včelařů 2.000 2.000

Český svaz bojovníků za svobodu 15.000 8.000

Židlochovický Otakárek, z.  s. 52.000 10.000

CELKEM 1.374.000 995.000 360.000 330.000

Tajemník Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Ing. Jan Vitula
starosta města

V několika posledních letech s potěše-
ním sleduji, jak se v našem městě rozvíjejí 
sdružení občanů, která se věnují nejrůz-
nějším oblastem. Objevují se i nová, která 
pokrývají dosud nepodchycené oblasti. Kro-
mě těchto dlouhodobějších a organizovaněj-
ších aktivit se občas vyskytnou i nahodilé, 
spontánní akce, které nemají žádné stabilní 
zázemí. To nás vedlo k úvaze o možnosti 
podpořit tyto jednorázové, ale mimořádně 
potřebné aktivity. Město totiž nežije jen vel-
kými akcemi. Důležitou součástí jeho života 
jsou právě různá sousedská setkání, drobné 
výstavy a mnoho jiných událostí, které měs-
to oživují. Rozhodli jsme se proto vypsat 
nabídku malých grantů. Předmětem podpo-

ry jsou jakékoliv aktivity, které podporují a 
utužují sousedské vztahy a občanský život. 
Můžete přicházet s návrhy, které dle vašeho 
názoru oživí veřejný prostor či zlepší vztah 
občanů k našemu městu. Například zajíma-
vé kulturní, sportovní nebo vzdělávací akti-
vity, jež podpoří sousedské vztahy a komu-
nitní život.

Nemusí jít vyloženě o koncert \ e Rolling 
Stones, módní Fashion Week ani mezinárod-
ní 3 lmový festival s plejádou světoznámých 
osobností, cílem podporované události je, 
aby se lidé bavili, mluvili spolu, poznali se, 
tvořili něco společně.

Rada města, v rámci dotačního progra-
mu pro podporu neziskových organizací, 
rozdělí formou individuálních dotací (tzv. 
mikrograntů) částku v celkovém objemu 
100.000,– Kč.

Jaké aktivity budou podpořeny?
Ty, které jsme u nás ještě neměli příležitost 

zažít, ty s ambicí vzájemně propojit homo-
genní či různorodé skupiny, obohatit je, 
podpořit zdravé fungování Židlochovic. 

Jakou podporu lze získat?
Maximální částka pro jeden projekt je 

10.000,– Kč.

Do kdy lze o grant žádat? 
Do vyčerpání celkové částky, maximálně 

však do 30. 9. Žádosti tedy můžete posílat 
průběžně. Formuláře zůstávají stejné jako 
u klasických žádostí o dotaci pro spolky. For-
mulář najdete na webu města www.zidlocho-
vice.cz, v sekci Město Židlochovice/Dotace. 
Pro více informací k dotačnímu titulu se 
obracejte na email: tomas.senkyrik@zidlo-
chovice.cz, nebo na telefon 734 352 330.

Mikrogranty: Město fandí spontánním sousedským aktivitám

SAMOSTATNÝ REFERENT SOCIÁLNÍHO ODBORU.
Zájemci se mohou přihlásit do 31. 5. 2017.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá
Mgr. Iva Tycová, vedoucí sociálního odboru, tel.: 547 427 331.

PRÁVNÍK MĚÚ ŽIDLOCHOVICE – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA.
Zájemci se mohou přihlásit do 19. 5. 2017.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá
Mgr. Ivana Kejřová, tel. 547 428 720, mobil 604 290 303.
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Lhůta pro platbu daně z nemovitých věcí vyprší na konci měsíce

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro JMK

Nejpohodlnějším způsobem placení 
daně je bezhotovostní převod částky na 
bankovní účet 6 nančního úřadu nebo 

platba  daňovou složenkou na kterékoliv 
poště. 

Poplatníci mají povinnost daň z nemovi-
tých věcí uhradit do 31. května tohoto roku. 
Výjimku tvoří poplatníci, jejichž roční daň 
přesáhla 5 000 Kč – v takovém případě je 
daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 

31. května a do 30. listopadu tohoto roku. 
Poplatníci provozující zemědělskou výrobu 
a chov ryb mají první splátku splatnou až 
31. srpna tohoto roku. 

Kompletní informace: www.3 nancnispra-
va.cz, v části „Placení daní“.

Vyňato z tiskové zprávy ze dne 24. 4. 2017.

Jan Parma
advokát a insolvenční správce, Sokolnice

Na přelomu roků 2016 a 2017 byla Par-
lamentem ČR schválena novela insolvenč-
ního zákona, která nabude účinnosti dne 
1. 7. 2017. Novela se zásadním způsobem 
dotýká nejčastějšího způsobu řešení úpad-
ku, a to oddlužení fyzických osob. Novela 
mj. upravuje okruh osob, které mohou 
podat návrh na povolení oddlužení. 

Na jednu stranu bude možno požádat 
o oddlužení i s dluhy z podnikání, aniž by 
věřitelé z podnikání s tímto museli výslovně 
souhlasit, neboť zákon stanoví předpoklad, 
že takový věřitel s návrhem na povolení 
oddlužení souhlasí, pokud nejpozději spolu 
s přihláškou své pohledávky výslovně nesdě-

lí, že s řešením úpadku oddlužením nesou-
hlasí, a toto své stanovisko odůvodní. Toto 
by mělo umožnit povolení oddlužení širší-
mu okruhu osob, které mají dluhy z podni-
kání a doposud se nemohly se svými dluhy 
prostřednictvím oddlužení vypořádat.

Na druhou stranu návrh na povolení 
oddlužení nebude moci osobně podat (tedy 
podepsat příslušný formulář) osoba, která 
nemá vysokoškolské vzdělání v oboru práva 
nebo ekonomie. Takováto osoba musí podat 
návrh na povolení oddlužení prostřednic-
tvím okruhu osob stanovených zákonem, 
a to advokáta, notáře, soudního exekutora, 
insolvenčního správce, anebo akreditované 
právnické osoby, která obdržela akreditaci 
od ministerstva spravedlnosti. Toto má ome-
zit podávání nekvalitních návrhů na povo-
lení oddlužení vypracovaných samotnými 

dlužníky nebo rádoby pomocníky, které byly 
insolvenčními soudy odmítány.

Povinné zastoupení dlužníka při podá-
ní návrhu na povolení oddlužení nebude 
znamenat vyšší 3 nanční nároky dlužníků 
na jeho sepsání, neboť zákon bude umož-
ňovat odměnu za tyto služby pouze do výše 
4.000,– Kč (bez DPH), resp. 6.000,– Kč (bez 
DPH) u manželů. Tímto má dojít k omezení 
dalšího zadlužování dlužníků, kteří mnohdy 
za pomoc při sepsání návrhu na povolení 
oddlužení uhradili různým rádoby pomoc-
níkům násobky těchto částek, což jejich situ-
ací mohlo ještě zhoršit.

Motivací těchto změn insolvenčního 
zákona je pomoci dlužníkům v jejich tísnivé 
situaci.

Některé změny insolvenčního zákona týkající se oddlužení

Ing. Jana Králová
ředitelka ZŠ Židlochovice

Zápis do 1. tříd: Děti jsou šikovné a komunikativní

Zápis se v letošním školním roce v souladu 
s novelou školského zákona konal 18. dubna, 
oproti dřívějším rokům, kdy probíhal v době 
od poloviny ledna do poloviny února. Pro-
tože se zápis posunul blíže ke konci školního 
roku, rodiče již přicházeli s rozhodnutím, 
zda budou žádat o přijetí k nástupu školní 
docházky nebo o její odložení. Z toho důvo-
du jsme pro děti připravili zápis spíše moti-
vační. Celé odpoledne se neslo v duchu vod-
nické školičky. Na děti čekali vodníci, kteří je 
provázeli stanovišti se zábavnými úkoly. Děti 
navlékaly korálky pro vodnici, lovily barev-
né rybičky nebo si vyzkoušely svoji obrat-
nost na vodnické dráze. V závěru zápisu byla 
připravena zpětnovazební část pro rodiče. 
Podle toho, jak se jejich dětem na kterém 
stanovišti dařilo, dostali doporučení, jakým 
způsobem mohou do doby zahájení školní 
docházky jednotlivé oblasti rozvíjet. 

O zápis do 1. ročníku požádalo 65 žáků, 
z toho osm mimožidlochovských. Osmnáct 

rodičů požádalo o odklad školní docházky, 
a z nich patnáct o zařazení do přípravného 
ročníku, který od následujícího školního 
roku nově zřizujeme. 

Děti byly komunikativní, šikovné a měli 
jsme radost, že ze zápisu odcházely spoko-
jené.

Vodničtí pomocníci – žáci 5. ročníku / foto: archiv školy 

školství
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Statistika přihlášených uchazečů ke studiu na Gymnáziu Židlochovice

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel Gymnázia Židlochovice

K 1. březnu 2017 se ke studiu do primy 
2017/2018 na Gymnáziu Židlochovice při-
hlásilo celkem 117 uchazečů – žáků pátých 
tříd základních škol. Mezi přihlášenými je 

Mgr. Danuše Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

Jan Hroudný na vernisáži výstavy Školákem ve válečných letech

Ve středu 15. března byla zahájena na Peda-
gogické fakultě Karlovy univerzity v Praze 
výstava Školákem ve válečných letech. Na 
vernisáž byl pozván i Jan Hroudný ze septi-
my, který vytvořil jeden z panelů výstavy.

Stejný název jako výstava má i projekt 
Památníku Terezín. Jan Hroudný se do něj 

v roce 2016 zapojil svou prací do SOČ Jan 
Boleloucký. Cílem projektu, který pokraču-
je i v letošním roce, je motivovat jednotlivé 
žáky nebo školní kolektivy k tomu, aby hle-
dali ve svém okolí prameny, které by při-
blížily každodenní život na školách se vším, 
co přineslo období 1938 až 1945. Jan Hroud-
ný zpracoval materiál o řediteli hospodářské 
školy v Židlochovicích, jenž byl v roce 1942 
za svoji účast v odbojové organizaci Obrana 
národa popraven.

Vernisáže se zúčastnili organizátoři pro-
jektu z Památníku Terezín, z Národního 
pedagogického muzea a knihovny J. A. 
Komenského, z Institutu Terezínské iniciati-
vy, z Národního institutu pro další vzdělává-
ní a žáci škol. Výstava bude po svém skonče-
ní v Praze putovat po místech, která jsou v ní 
připomenuta. Ve školním roce 2017/2018 ji 
přivítáme i v Židlochovicích.

61 dívek a 56 chlapců. Ke studiu bude přijato 
30 uchazečů.

První termín přijímacích zkoušek (úterý 
18. dubna) si na naší škole zvolilo 100 ucha-
zečů. Druhý termín (čtvrtek 20. dubna) si 
vybralo 17 uchazečů. O kvalitě přihlášených 
uchazečů svědčí skutečnost, že samé jed-
ničky mělo v obou pololetích čtvrté třídy a 

v prvním pololetí páté třídy celkem 70 při-
hlášených žáků. Jednotnou přijímací zkouš-
ku tvoří dva testy, z matematiky a českého 
jazyka. Žáci jsou z celkem 35 základních 
škol. Podle přihlášek mají uchazeči uvedeno 
trvalé bydliště ve 37 obcích.

Hrajeme – soutěžíme – vítězíme

Mgr. art. Jana Zapletalová
zástupkyně ředitelky ZUŠ Židlochovice

V měsících lednu a únoru proběhla v sále 
Robertovy vily v Židlochovicích školní kola 
soutěže žáků ZUŠ v oborech hra na klavír, 
hra na smyčcové nástroje a hra na kytaru. 
Vítězové jednotlivých věkových kategorií 
pak změřili své umělecké síly s žáky ostat-
ních ZUŠ okresu Brno-venkov.

KLAVÍR
Jako první hráli klavíristé 14. a 15. února 

ve Střelicích. O tom, že se jim dařilo, svěd-
čí dvě 2. místa pro Viktorii Sigmundovou 
a Davida Ventrubu, dvě čestná uznání pro 
Elišku Kahounovou a Davida Macka a krásné 
1. místo pro Markétu Coufalovou. Žáci jsou 
ze tříd K. Hubala (Macek), Bc. M. Macháč-
kové (Kahounová) a V. Ronnera (Coufalová, 
Sigmundová, Ventruba). Z březnového kraj-
ského kola v Brně si Markéta Coufalová při-
vezla zasloužené 3. místo.

HOUSLE
Houslisté ze třídy BcA. K. Harnošové jeli 

23. února do okresního kola v Oslavanech. 
Oba byli ve výborné formě, a tak 1. místo 
získal Oldřich Coufal a Michaela Oprchalo-
vá. V krajském kole v Ořechově se jim také 
dařilo, Olda si přivezl 2. a Míša 3. místo.

KYTARA
V Kuřimi soutěžili 3. března kytaristé. 

Porota byla přející a ocenila každého účin-
kujícího. Naše početná výprava si přivezla 
několik cen: 1. místo získali Maxim Khar-
baka a kytarové trio Barbora Bukovinová, 
Lucie Štěpánková, Adam Zapletal, 2. místo 
Kateřina Böhmová, Jiří Zach, Miroslav Šiler, 
Barbora Bukovinová a Adam Zapletal. Žáci 
jsou ze tříd L. Chaloupkové (Zach) a Mgr. 
art. J. Zapletalové (Kharbaka, Böhmová, 
Šiler, Bukovinová, Štěpánková, Zapletal). 
Krajské kolo se konalo 10. dubna tradičně 
v Blansku. Naši kytaristé zahráli výborně, 
a tak Maxim Kharbaka obsadil 2. místo a 
kytarové trio bylo oceněno 1. místem. 

Houslista Oldřich Coufal s uč. Tolarovou a Macháčkovou / foto: Dagmar Bradová

Všem soutěžícím a jejich pedagogům 
srdečně gratulujeme!

Nyní jsou před námi další akce a nové 
výzvy. Nejprve zveme naše příznivce na 
absolventské koncerty, které proběhnou 
v Rajhradě a v Židlochovicích 3. a 4. května.  
Také se připravujeme na již tradiční „Malo-
vání v zahradě“, které bude letos součástí 
celonárodního happeningu „ZUŠ Open 
2017“. Na všech pobočkách ZUŠ budou děti 
v průběhu odpoledne hrát, tančit a zpívat na 
veřejných prostranstvích. Přijďte se podí-
vat a pobavit s námi. Akce se uskuteční za 
každého počasí v úterý 30. května. Pro více 
informací sledujte naše webové stránky 
www.zuszidlochovice.cz.
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Co se skrývá v lékařském kufříku aneb první pomoc 
pro děti i rodiče

Mgr. Daniela Tichá
předsedkyně spolku rodičů MŠ

ných 3 gurínách pod dohledem odborného 
zdravotníka záchranné služby. Pozvání na 
jedno ze stanovišť přijala také paní doktor-
ka Valachová, která dětem ukázala  důležité 
přístroje v lékařském kufříku a popovídala 
o své práci. Prodejna Zdraví u cesty nabídla 
dětem i rodičům drobné občerstvení a také 
ochutnávku zdravých pomazánek a návod 
na výrobu rychlých domácích jogurtů.

Celé odpoledne probíhalo ve velmi příjem-
né atmosféře, dokonce i počasí se na těch pár 
hodin umoudřilo a obdařilo nás překvapivě 
příjemnými teplotami. Děkuji všem, kteří se 
zapojili do příprav a samotné realizace této 
zdařilé akce, a také všem, jež přijali pozvá-
ní, aby mohli dětem i dospělým popovídat  
o poskytování první pomoci, která mnohdy 
rozhoduje  o dalším životě zraněného. Už 
nyní spolek rodičů společně s p. učitelkami 
MŠ připravuje sportovní odpoledne – atle-
tické závody, které se uskuteční 26. května na 
zahradě mateřské školy. 

V pátek 21. dubna proběhlo na zahradě 
mateřské školy zábavné odpoledne zamě-
řené na zdraví. Spolek rodičů MŠ společně 
se zaměstnanci připravil pro děti tematické 
úkoly zaměřené na první pomoc, sílu byli-
nek, správné čištění zoubků, zkoušku zra-
ku, poznávání zdravotnických pomůcek a 
poznávání některých částí těla.

Pro děti bylo připraveno šest stanovišť, 
kde plnily různé zajímavé úkoly. Po úspěš-
ném absolvování všech úkolů byly odměně-
ny drobnými dárky a zdravými cukrovinka-
mi. V dalších nesoutěžních disciplínách si 
děti mohly prohlédnout sanitku s vybave-
ním, hasiči nabídli ukázku záchranářských 
přístrojů a postupů u poskytování první 
pomoci, děti měly možnost vymalovat si či 
vyplnit pracovní listy nebo obrázky a rodi-
če si vyzkoušeli první pomoc na připrave-

Ve zkratce

Řez ovocných dřevin
V sobotu 8. dubna uspořádala Základní 

organizace Českého zahrádkářského svazu 
Židlochovice ukázku řezu ovocných dře-
vin v terénu (jádroviny a peckoviny), kte-
rou názorně předváděl a komentoval člen 
zahrádkářů pan Jan Urbánek. Ukázky se 
zúčastnilo 28 posluchačů, kteří byli s touto 
akcí velmi spokojeni. Na závěr připravili 
zahrádkáři menší občerstvení, při němž si 
účastníci vyměnili zkušenosti z práce v sa-
du i na zahrádce.

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz Židlochovice

Férová snídaně poprvé v Židlochovicích
Dovolujeme si vás pozvat na tzv. férovou 
snídani, která se koná 13. května v 10:00 
hodin na zahradě Gymnázia Židlochovice. 
Účelem této události je podpora lokálních 
pěstitelů a zemědělců v zemích třetího 
světa, proto přijďte s rodinou, kamarády 
a známými a posnídejte s námi. Upečte 
buchtu z bio a fairtrade produktů, jako 
třeba vajíčka od babičky nebo mouka 
z nedalekého mlýna, a podělte se o své 
výtvory s ostatními zúčastněnými. Stačí si 
tedy vzít pouze deku, vaše domácí dobrůt-
ky, ať už sladké či slané, hrnečky, případ-
ně čaj či kávu. Příjemnou atmosféru nám 
zajistí balkánská kapela Musica Balkani-
ka, máte se rozhodně na co těšit. 

Kristýna Sadloňová a Petr Vach

Calibra DiscDog Challenge 2017
Zveme vás na Dogfrisbee závody Calibra 
DiscDog Challenge, které se uskuteční 
27.–28. května na fotbalovém hřišti Kyno-
logického klubu Židlochovice. Přijďte se 
podívat, jak pejsci v týmu se svými páníč-
ky soutěží v distančních disciplínách, 
jako jsou Dogdartbee (kdy pes chytá disk 
v terči), TimeTrial (kdy pes musí v co nej-
kratším čase chytit dvakrát za sebou disk 
ve vzdálenosti 18,5 metru), Super Mini-
Distance (kdy se pes snaží co nejvíckrát 
chytit disk ve vyznačených zónách) nebo 
Quadruped (kdy se hráč snaží hodit co 
nejdál a pes musí disk chytit).
Součástí akce jsou doprovodné soutěže, 
skvělé občerstvení a spousta zábavy. 
Navíc budete mít příležitost podpořit Útu-
lek Minaret v Bulharech. Více se o závo-
dech můžete dočíst na facebooku – Calib-
ra DiscDog Challenge 2017.
Těšíme se na vás!

Lucie Seďová
Tým Dogfrisbee Brno

pozvánka

Odpoledne se zdravotníky v mateřské škole / foto: Milena Moudrá



Anna Engliš, Broučci a berušky, pojďte si 
hrát!:

„Nabídku vést herničku v Robátku jsem 
přijala s radostí, protože se v tom snoubí mož-
nost trávit smysluplný čas se svými dětmi, rea-
lizovat se a zároveň dělat něco užitečného pro 
ostatní maminky a jejich děti. Před RD jsem 
pracovala jako vychovatelka v domově mlá-
deže, a měla jsem tak zajímavou příležitost 
nahlédnout do života dnešních mladých lidí. 
I díky dramatické výchově, které se celý život 
věnuji, jsem mohla ovlivňovat tyto úžasné 
mladé osobnosti, což je v dnešní době, při 
zpětném pohledu, velice nelehký úkol. Před-
tím jsem pracovala jako učitelka v mateřské 
škole, ale moje nově nabité zkušenosti matky 
jsou při práci v herničce, kde jsou spíše mlad-
ší děti, uplatňované mnohem více. To, že 
máme v Židlochovicích mateřské centrum, 
je úžasná věc, protože umožňuje setkávání 
při smysluplných činnostech, v příjemném 
prostředí i v nepříznivém počasí. Mě nesmír-
ně obohacuje potkávat se s ostatními mamin-
kami, společné sdílení radostí i starostí utváří 
pocit sounáležitosti, a toho si velice vážím.“

Pavla Foldynová, Broučci a berušky, pojď-
te si hrát!:

„Bylo to u mě spontánní rozhodnutí. Přes-
tože mám pedagogické vzdělání, v tomto obo-
ru jsem nikdy dlouhodobě nepracovala. Před 
RD jsem pracovala jako shop manager v pro-
dejně s bižuterií...

„To, že máme v Židlochovicích
mateřské centrum, je úžasná věc...“
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Už vidím Robátko: Čím je práce v mateřském centru naplňující

Připravila Miroslava Šenkyříková
MC Robátko

Daniela Drnková, Pondělní hernička:

„Myšlenek, které mě k vedení herničky ved-
ly, bylo mnoho. Cítila jsem, že pro syna Jona-
tánka začíná být zajímavé trávit čas mezi 
dětmi, učit se od nich nové věci, že bych ráda 
poznala další maminky a děti ve svém okolí, 
protože mi chybí společný čas s druhými, 
že mám spoustu výtvarných nápadů, kte-
ré by stálo za to vyzkoušet... Pracovala jsem 
v neziskové organizaci zaměřené na sociální 
služby a také jako lektorka vzdělávacích kur-
zů pro děti. Přímou pedagogickou zkušenost 
i vzdělání mám, avšak vedení herničky je něco 
docela jiného. S maličkými nelze společný čas 
moc strukturovat, je třeba více improvizovat, 
nabízet a naslouchat. Myslím, že více tedy 
reálně čerpám z toho, co jsem se naučila od 
Jonatánka, tedy jako maminka... Je příjemné 
se potkávat s dalšími maminkami; dívat se, 
jak je každé dítě jiné a zároveň všechny spo-
juje něco společného – kouzlo dětství, které 
mě jako dospělého naplňuje úctou. Zároveň si 
cením toho, že zde MC funguje a má dobré 
zázemí a že mohu k jeho činnosti a zdejšímu 
komunitnímu životu trochou přispět.“

Vendula Švábová, Úterňátka: 

„Po pěti letech trávených doma s dětmi 
jsem měla potřebu se někde realizovat a 
vzhledem k tomu, že trávením času s dětmi a 
vymýšlením různých činností jsem získala za 
ty roky praxi, jevilo se mi to jako fajn nápad. 
Taky k tomu přispěl fakt, že jsem chtěla, aby 

syn trávil čas se stejně starými dětmi. Před 
RD jsem pracovala na administrativní pozi-
ci. Pedagogické vzdělání nemám, což je mi 
teď vcelku líto, protože práce s dětmi je velmi 
příjemná. Přínosné bylo pro mě to, že jsem 
poznala spoustu fajn lidí.“

Marie Valentová, Úterňátka:

„Mám ráda smysluplnou činnost, ráda 
vytvářím něco pro ostatní lidi a pro děti 
obzvlášť. Jsem A oristka, nemám pedagogické 
vzdělání, mám jen pár kurzů z psychologie. 
Čerpám ze svých zkušeností a případně ze 
zkušeností kamarádek či jiných maminek, 
včetně té svojí... V Robátku se potkám s jinými 
maminkami a popovídame si o problémech 
s dětmi. Syn si tam našel kamarády, na kte-
ré se vždycky těší, je se svými vrstevníky.“

Herničky probíhají v mateřském centru Robátko kromě čtvrtka každé dopoledne. Jejich atmosféru tvoří nejen malí návštěvníci a jejich 
rodiče, ale především maminky, které pravidelně připraví program a pak otevřou dveře, aby je v Robátku přivítaly. Programová skladba 
herniček je podobná, pojetím se však liší stejně jako jejich autorky, které ale spojuje jejich poslání matek. Zeptali jsme se těchto žen, co 
bylo jejich motivací pro vedení herničky, jaké měly před „mateřskou“ povolání a co jim činnost v Robátku přinesla. 

Velikonoční hernička „Postopách zajíčka“ na zahradě Robertovy vily / foto: Eva Ludvíková

Velikonoční hernička „Postopách zajíčka“ na zahradě Robertovy vily / foto: Eva Ludvíková pokračování na straně 9 >>



Rituál mytí nohou na Zelený čtvrtek / foto: Soňa Sommerová 
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V období RD se pro mne stala činnost 
v Robátku určitým způsobem seberealizace. 
Byla to pro mne příležitost sdílet se svou 
dcerou „úkol“ přípravy programu a vedení 
herničky, navázat nová přátelství, poskyt-
nout dítěti prostředí prvních sociálních 
kontaktů. V neposlední řadě také možnost 
proniknout hlouběji do dětského světa a hlav-
ně udělat radost jiným lidem – maminkám 
i dětem.“

Radka Dziedzinska, Broučci a berušky, 
pojďte si hrát!:

„Vedení pro mě představovalo možnost 
ovlivnit náplň herničky a mít možnost pořá-
dat během roku pro děti různé aktivity navíc 
(např. drakiáda, karneval, velikonoční hernič-
ky v zahradě, apod.). Během vedení herniček 
jsem spolupracovala se třemi maminkami a 
ve všech jsem našla dobré kamarádky... Pra-
covala jsem v oblasti vědy a výzkumu. Žádné 
pedagogické vzdělání nemám. Považuji za 
důležité, že se moje dítě pravidelně dostává 
do kolektivu dětí, tvoří si nové kamarádské 
vztahy, učí se jednat s ostatními dětmi a 

Velikonoční obřady v židlochovické farnosti

Tomáš Klášterecký
farník

Po všechny tyto dny k prasknutí zaplněný 
kostel Povýšení svatého Kříže si postupně 
připomínal Ježíšovu poslední večeři, jeho 
ukřižování, sestoupení do pekel, kde vykou-
pil všechny duše, a následné zmrtvýchvstání. 

Na Zelený čtvrtek již Ježíš Kristus věděl, že 
jeho „pozemské působení“ se chýlí ke kon-
ci. Snad právě proto v tento den sdělil svým 
učedníkům to, co považoval za nejdůležitější. 
Odtud pochází tradice přijímání těla a krve 
Kristovy, odtud pochází rituál mytí nohou. 
Stejně jako Kristus apoštolům, tak na Zele-
ný čtvrtek myje nohy v kostele farář věřícím. 
Jde o výraz cesty pokory, kdy zástupce Boha 
na zemi myje nohy svým učedníkům. Ke 
svatému přijímání poprvé přistoupili dva 
dospělí.

Na Velký pátek Ježíš přijímá rozsudek 
smrti, v den, kdy byli v jeruzalémském chrá-
mě obětováni velikonoční beránci. Stává se 
novým velikonočním beránkem, který svou 
smrtí zpečetil novou věčnou smlouvu mezi 
Bohem a lidmi, smlouvu o spáse každého 
člověka. Jde o jediný den v roce, kdy není 
sloužena mše farářem, ale samotným Ježí-
šem Kristem. Nezní zvony, nehraje hudba. 

Jde o nejsmutnější den v roce. Nezbývá než 
zůstat v tichosti skloněný před Bohem a jeho 
obětí. 

Bílá sobota je oslavou Ježíšova vítězství 
nad smrtí. Celý den je ještě zasvěcen přís-
nému půstu, během večerních obřadů se ale 
vše mění. Vykoupení všech duší z pekla Ježí-
šem si církev připomíná obnovením křestní-

ho slibu všech věřících a křtem nových členů 
církve. V tento den jej přijali dva dospělí. 

V kostele bude až do svátku seslání Ducha 
svatého k vidění Getsemanská zahrada a 
prázdný Ježíšův hrob. V tento den ještě 
přistoupí k biřmování pět dospělých, kteří 
se rozhodli potvrdit svůj křest v duchovní 
dospělosti. 

Křesťané v Židlochovicích mají za sebou oslavy nejdůležitějších svátků v roce. V průběhu Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty 
a Neděle zmrtvýchvstání si připomenuli více než 2000 let staré události, skrze které Bůh stále promlouvá do našich životů.

zapojovat se do společných aktivit. Obě moje 
dcerky se vždy do Robátka velice těší. Pokaž-
dé, když jedeme do herničky, tak už u židlo-
chovické pošty volají: ‚Už vidím Robátko!‘“

Eva Jelínková, Alteviot:

Moje první reakce na nabídku vést hernič-
ku byla: „V žádném případě“. A po týdnu, kdy 
jsem nad touto možností přemýšlela, jsem 
souhlasila. Hlavně z důvodu kontaktu s ostat-
ními maminkami, možnosti sdílení radostí 
i starostí s našimi robátky, socializace dítěte 
a v neposlední řadě mé vlastní sebereali-
ze a vzdělání v jiném oboru a zaměstnání 
mysli něčím zajímavým a smysluplným...
Pracovala jsem jako všeobecná sestra, pouze 
při studiu na VŠ jsem absolvovala předměty 
pedagogika, psychologie a psychomotorický 
vývoj dítěte. Z vedení herničky mám dobrý 
pocit a radost, když vidím zaujaté a nadšené 
děti nad prací či hrou. Ráda sleduji i postupný 
rozvoj a vývoj dětí a jejich pokroky.“

Magdalena Hynčicová, Alteviot:

„Měla jsem potřebu se zapojit i do chodu 
jiného společenství než pouze toho našeho 
rodinného. V herničce se potkávají děti a rodi-
če, spolu tvoří, projevují se, poznávají sebe 
a okolí, sdílejí zkušenosti. V takové herně 
plné života se člověk učí a inspiruje každou 
minutu... V mé rodině je široké pedagogické 
zázemí. Často diskutujeme o mnohých téma-
tech spojených s dětmi a rodiči. A tak jsem si 
i já, ač bez pedagogického vzdělání, dovolila 
přispět svými nápady a zkušenostmi k napl-
nění herničky.“

Helena Bartoňková, Alteviot:

„Jsem kadeřnice, pedagogické vzdělání 
nemám. Inspiraci čerpám od své dcery (co 
ji baví a co má ráda), z internetu (básničky, 
pohybové aktivity), ale i z knížek... Potkám 
zde maminky, se kterými sdílíme zkušenosti 
a hlavně radost z našich dětí. Baví mě, jak 
si děti mezi sebou předávají své zkušenosti, 
jak rostou a jsou čím dál šikovnější.“

(redakčně kráceno)

„V takové herně plné života se člověk 
učí a inspiruje každou minutu...“

>>pokračování ze strany 8 



Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ROBERTS – Cesta za láskou, 
BOMANN – Vůně jasmínu, 
WHITING – Život na trampo-
líně, PERRY – Tajemný cizinec

Psychologické romány
DOWNHAM – Ještě než 
zemřu, HAWDON – Jákobo-
vy barvy, BANNER – Dům 
na prahu noci, VERHULST 
– Opozdilec

Historické romány
SCARROW – Británie, 
IGGULDEN – Válka růží: 
Bouře, KOUBKOVÁ – Záhada 
zlatodolu, KLIMEČKOVÁ 
– Kočárová cesta

Romány českých a slovenských 
autorů
KÖRNEROVÁ – Pozlacená 
klec, KELEOVÁ-VASILKOVÁ 
– Okénko do snů, POSPÍŠILO-
VÁ – Podivná hra, CIMICKÝ 
– Blanický rytíř

Detektivní romány a thrillery
LAPENA – Manželé odvedle, 
KALLENTOFT – Zeměbouře, 
NESSER – Karambol, MON-
TES – Báječné dny, HOOPER 
– Vysoká hra

Fantasy a sci-6  romány
PALMA – Mapa času, VYLETA 
– Kouř, GOLDEN – Assassin´s 
creed: Kacířstvo

Literatura faktu
MICHLOVÁ – Protentokrát 
aneb Česká každodennost 
1939–1945

Autobiogra6 cké romány
ŠÁNDOR – Čeká nás pohro-
ma?, WALLS – Skleněný zámek, 
MOORJANI – Co když je to 
nebe?, NAGY ŠTOLBOVÁ 
– Dcera padajícího listí

Pravdivé příběhy
BACIGALOVÁ – Slzy otců, LIU 
– Sejdeme se na svatbě

Cizojazyčné publikace
MARTIN – A Game of \ -
rones, MUNRO – Runaway, 
PEARSON – I Don´t Know 
How She Does It, HALBERS-
TAM – Firehouse

pokračování na straně 16 >>
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Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Kněz, vědec a respektovaný spisovatel Marek Orko Vácha 
přednášel v Židlochovicích

V letošním roce zahájilo Městské kulturní stře-
disko sérii pravidelných besed a přednášek s osob-
nostmi z nejrůznějších oborů. V březnu se ve skle-
pě pod radnicí  představil Josef Kraus, politolog 
a odborník na světový terorismus a bezpečnost. 
Na podzim chystáme besedu s Dr. Miroslavem 
Šebelou, odborníkem na faunu lužních lesů jižní 
Moravy, a také setkání s ředitelem knihovny Vác-
lava Havla Michaelem Žantovským.  

V dubnu před publikum nejen židlochovic-
ké předstoupil Marek Orko Vácha. Před více než 
šedesáti lidmi hodinu a půl poutavě hovořil na 
téma věda a víra.  I když je zřejmé, že v rámci 
tohoto časového penza není možné postihnout ani 
ty nejzákladnější myšlenkové okruhy, mají před-
nášky a setkání tohoto typu  pro mě osobně jed-
no obrovské kouzlo. Vždy je možné si odnést pár 
myšlenek a postřehů, které se v budoucnu mohou 
stát inspirací pro přečtení knihy, nebo si je prostě 

člověk vybaví ve správný čas a pomohou mu osvět-
lit nějaký problém. Z mnoha Váchových myšle-
nek a postřehů se mi vybavuje jeden velikonoční. 
Když stál Kristus před Pilátem Pontským, tak z úst 
Pilátových zazněla otázka: „Co je pravda?“. Kris-
tus mlčel. „Mlčel, protože šlo o špatně položenou 
otázku,“ uvedl Vácha. Pilát se měl správně zeptat: 
„Kdo je pravda?“ Potom by odpověď dostal.

Marek Orko Vácha
a jeho knihy v městské knihovně:

Tváří v tvář Zemi
Vydavatelství Cesta, 2016

Neumělcům života
Vydavatelsvtí Cesta, 2014

Život je sacra zajímavej
Vydavatelství Cesta, 2013

Pašijový týden začal Květnou nedělí

Na Květnou neděli, 9. května, se v sále Masa-
rykova kulturního domu v rámci velikonočních 
dílniček pro děti konala výstava velikonočních 
beránků a dalších sladkých pokrmů typických pro 
toto období.

Sešli se beránci a zajíčci různých tvarů, chutí 
i výzdob, také mu�  nky a perníčky. Své dílo přišly 
vystavovat tvůrkyně ze Židlochovic, z Hrušovan, 
Vojkovic, Žabčic i Střelic.  Velice si vážím a děkuji 
všem, kteří se do programu Květné neděle zapojili 
a svoje kuchařské výrobky darovali.

Paní Rajmicové, Mirce Kalužíkové, Radmile 
Jurisové, Lence Brázdové, Libuši Jarošové, Janě 
Tesařové, Radmile Ka� ové, Zdeně Koutné, Nadě 
Šimkové, Libuši Šotnarové, děvčatům Adéle a 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Natálce Šubrtovým, Andree Plhalové a Heleně 
Sedláčkové, Zuzi a Viki a mým kolegyním z kul-
turního střediska. 

Potěšily jste tím nás pořadatele, ale hlavně náv-
štěvníky velikonočního programu, a to především 
děti, které s nedočkavostí očekávaly hromadné 
rozkrajování beránků na závěr příjemného dne. 

Těším se, že v příštím roce se ukázka tradičních 
velikonočních pochutin ještě rozšíří.

Ze soutěže o nejlepšího velikonočního beránka / foto: Lenka Betášová

Již podruhé uspořádalo město Židlochovice 
velikonoční týden, a to formou několika kultur-
ních a společenských akcí. Všechna tato setkání 
doprovázela velmi pěkná výzdoba náměstí a pro-
storu u kostela. Postarali se o ni žáci naší mateř-
ské, základní i umělecké školy a také studenti 
gymnázia. Všem tímto srdečně děkujeme.

Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta



PRÁCE, NEBO KONÍČEK
Majitelům je práce koníčkem,  ve volném 

čase se aktivně stále věnují  cyklistice. Petr 
Majkut jezdí již druhým rokem za tým Čes-
ké spořitelny ACCOLADE, kde zajel něko-
lik úspěšných závodů seriálu Kolo pro život 
– jako první  ve své věkové kategorii dojel  
v Oderské Mlýnici 2016, na nejvyšším stup-
ni vítězů stál v závodech XCR Svorada 2016, 
2. místo získal na Grand Prix Racio 2015 či 
na Trofo Cinelli Hlohovec.

„Cyklistiku máme rádi a přáli bychom si, 
aby radost z jízdy na kole měli i naši zákazní-
ci. Proto se budeme i nadále snažit nabízet ty 
nejlepší služby i poradenství a děkujeme věr-
ným zákazníkům za přízeň.“

Prodejna PMBIKE / foto: Milena Moudrá 

V roce 1994 byl ve dvoře na ulici Komen-
ského 38 v prostorách bývalé základní ško-
ly otevřen první specializovaný obchod 
s bicykly. Prodej zahájil Petr Majkut, 
cyklista od dětství, který během své aktiv-
ní sportovní kariéry prošel oddíly jako 
například TSM Bohumín, Hutní montáže 
Ostrava a později SVS Brno. Pochlubit se 
může celou řadou ocenění. 

Na počátky podnikání v obchodě s koly 
Petr Majkut vzpomíná: „Začátky lehké neby-
ly, v období budování G rmy nebylo jednodu-
ché zákazníka uspokojit, sortiment byl znač-
ně omezený. Na trhu G gurovaly pouze české 
značky kol Favorit, Eska, Velamos.“ Postu-
pem let se nabídka výrobců rozšířila  o znač-
ky Admirál, kterou známe dnes pod názvem 
Kellys, dále Sprinter, Superior či 4Ever.

Přestože prvotním podnikatelským zámě-
rem byl jen prodej jízdních kol, velký zájem 
o servis donutil provozovatele 3 rmy PMBI-
KE k rozšíření i o tyto služby. S tím nevy-
hnutelně přišel požadavek na větší prostor, 
a tak původní obchod ustupuje servisním 
službám a prodejna se přesouvá z vnitroblo-
ku přímo na ulici Komenského.

Nyní v prodejně, kterou sami zrekonstru-
ovali, najdeme širokou nabídku nejen jízd-
ních kol, ale i náhradních dílů, cyklistického 
oblečení a dalších doplňků pro jízdu na kole.  
Nabídka českých kol byla rozšířena o zahra-
niční značky Specialized, Cube, CTM, Pells, 
GT, Dema a české značky Maxbike a Leader 
Fox. Náhradní díly a cyklistické oblečení 
reprezentují značky jako Shimano, Sram, 
Campagnolo, Smart, Specialized, Polysport, 
Force, KLS, Sigma, PRO-T, Force, Endura, 
Cra� , Silvini.

TRENDY POSLEDNÍHO DESETILETÍ
„Když jsme začínali, bylo považováno kolo 

v cenové relaci okolo deseti tisíc korun za 
dražší a kvalitnější – taková kola kupovali 
lidé, kteří to mysleli s ježděním celkem vážně.“ 
Dnes si kolo za deset tisíc nejčastěji kupují 
cykloturisté nebo občasní cyklisté. Nejpro-
dávanější je ale kategorie patnáct až dvacet 
tisíc korun, trendem jsou 29“ kola, dámská 
i pánská. „Nabízí vyšší setrvačnost v terénu a 
na tvrdém povrchu, snazší přejíždění nerov-
ností, stabilní vedení stopy a větší jistotu při 
překonávání překážek – všechny tyto výhody 
dělají z 29“ kol ideální volbu pro stále rostoucí 
segment bikerů. Také pro děti rodiče nakupují 
kvalitnější kola, prioritou je váha kola.“

V posledních letech výrazně vzrostl zájem 
o elektrokola. Jde o kola s podpůrným poho-

rubriku připravuje
Mediální komise

Obchody a služby ve městě: PMBIKE – cyklosport
Přejeme si, aby naši zákazníci měli radost z jízdy

nem. Trend směřuje k výrobě stále silnějších 
baterií s větší kapacitou, která bude dostateč-
ná pro vzdálenější dojezdy. „Našim zákazní-
kům můžeme nabídnout kola zn. Leader Fox 
(tradiční český výrobce kol, vyrábí jízdní kola 
a elektrokola v Českých Budějovicích), Apache 
a Lovelec. K těmto značkám provádíme i ser-
vis.“

KOLO ZE SUPERMARKETU
Nákupů ze supermarketů naštěstí ubývá. 

Zákazník tam levně koupí kolo vyrobené 
z nekvalitních materiálů, které se brzy opo-
třebuje a nelze je opravit. „Servis takového, 
většinou ještě nového kola stojí už během 
prvních měsíců používání leckdy více, než 
byla původní pořizovací cena kola v obcho-
dě. Mnoho opraven taková kola ani nechce 
přijímat, protože opravy zaberou více času a 
trvanlivost opravy často nedosahuje ani jed-
noho měsíce a závada se objeví znovu. Řeše-
ním je výměna materiálu, čímž se kolo opět 
prodražuje.“

KVALITNÍ SERVIS
Pro kvalitní a odborný servis sledují pro-

vozovatelé PMBIKE nejnovější trendy a pra-
videlně absolvují technická i prodejní škole-
ní, díky kterým jsou schopni nabídnout také 
kompletní servis vidlic a tlumičů RockShox.

„Na kola zakoupená v naší prodejně posky-
tujeme dvouletý garanční servis zdarma a po 
uplynutí dvouleté záruky ještě slevu na servis 
40 %.“ Výhodou je také přednostní pořadí na 
opravy závad na kolech v prodejně PMBIKE 
zakoupených. „Pro naše zákazníky připravu-
jeme nový e-shop www.pmbike.eu, který ještě 
budeme rozšiřovat o věrnostní bonusy.“

Firma: PMBIKE
 Petr Majkut
Počet zaměstnanců: 2

Adresa: Komenského 38,
 Židlochovice

Telefon: +420 539 083 629
 +420 608 220 219
Web: www.pmbike.eu

Provozní doba: pondělí–pátek
 9:00–12:30
 13:30–17:00
 
 sobota
 9:00–11:00

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.
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Známé postavičky Čtyřlístku se staly motivem letošní noci s Andersenem

Bohumila Pavková, Eva Procházková
knihovnice

ky Čtyřlístek a před Zádrhelem pro ně taky 
ukryl poklad. Polohu pokladu zašifroval do 
křížovky. Musely být tedy rychlejší a šikov-
nější než Zádrhel, aby jim poklad nevyfouk-
nul. U každé z postav Čtyřlístku mohly zís-
kat jedno nápovědní písmeno do křížovky. 
U Bobíka na ně čekala olympiáda, kde plnily 
sportovní úkoly. Fi3 nce zase musely pomo-
ci v kuchyni, kde jí Zádrhel roztrhal korále, 

V úvodu programu jsme dětem předsta-
vili spisovatele H. Ch. Andersena a knihy, 
které pro ně napsal. Následovalo hádání 
legendárních postaviček Čtyřlístku. Děti se 
dozvěděly, že odpoledne navštívil Židloprs-

které se jí rozsypaly do luštěnin. Pinďovi 
napravovaly popletenou hlavu a u profesora 
Myšpulína luštily připravené kvízy pro chyt-
ré hlavičky. Následovalo vyplňování křížov-
ky a hledání pokladu, který se podle tajen-
ky měl nacházet v blízkosti Robertovy vily. 
Vydali jsme se tedy do temné noci, abychom 
ho vypátrali. Nalezený poklad jsme otevře-
li pod dohledem Čtyřlístku v knihovně a 
spravedlivě jsme si ho rozdělili. Po večeři 
nám přišli číst pan starosta Ing. Jan Vitula a 
místostarosta Mgr. Tomáš Šenkyřík. Poslou-
chali jsme ukázky z knihy Pohádky pro 
neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče od 
Dušana Taragela – O Anče, která se nemyla 
a O kazisvětu Milanovi, který všechno roz-
bil. Následovalo ještě vytváření dekorací ze 
starých a vyřazených knih. To už se ale přib-
lížila půlnoc a my jsme se uložili do spacáků. 
Ráno po snídani všichni nocležníci obdrželi 
pamětní listy a pohlednice, časopis Čtyřlís-
tek, puzzle a pohádku k poslechu Císařovy 
nové šaty. Akce se vydařila a už se těšíme na 
další nocování.

Město je čistší, pytlů s nasbíranými odpadky každý rok ubývá

Barbora Jakubcová
Orel jednota Židlochovice
Svatava Vitulová
Kynologický klub

z jednoho pytle již během neděle vysypal a 
rozházel do okolí.  Celkově se nasbíralo oko-
lo 50 pytlů odpadu, z toho 16 pytlů myslivci 
na Výhoně, dále dvěstělitrový barel smetí, 
spousta pneumatik nebo pračka. 

Letošní akce „Ukliďme svět“ měla velkou 
konkurenci ve farmářských trzích, které 
se konaly ve stejném termínu na náměstí. 
I přesto přišlo mnoho dobrovolných nad-
šenců, zejména z řad myslivců, sokolů a 
členů pořádajících organizací, aby se vydali 
do okolí Židlochovic uklízet odpadky. Naše 
kroky vedly zejména po turistických a cyk-
listických trasách v katastru města. Jelikož 
se akce účastníme každoročně, musíme 
s radostí konstatovat, že nasbíraných pytlů 
ubývá, naše město je každý rok čistší. Nejvíce 
odpadků se nasbíralo okolo řeky směrem na 
Blučinu, a to zejména vyhozené PET lahve, 
často s nedopitým obsahem. Další odpad-
ky, vlastně téměř skládka, byly zlikvidovány 
z betonových monolitů u hřiště RC modelů. 
Je s podivem, že někomu stojí za to odpad 
tohoto druhu (suť, staré koberce apod.) na 
tak vzdálené místo vůbec odvézt. Bohužel 
část z tohoto těžce dobytého smetí někdo 

Děkujeme všem, kteří se do akce zapo-
jili, i těm, kteří uklidili okolí svého bydliš-
tě. Velmi nás také těší, že se opět zúčastnil 
nemalý počet rodičů s dětmi.

Skupina dobrovolníků uklízí svět / foto: archiv Jednoty Orel Židlochovice

Nocležníci na Noci s Andersenem / foto: archiv městské knihovny

Městská knihovna Židlochovice uspořádala již devátý ročník akce Noc s Andersenem, do níž se zapojují knihovny po celé České repub-
lice. V pátek 31. března se v knihovně sešlo dvanáct dětí, pro které byl přichystán zajímavý program se Čtyřlístkem.



Táborová skupina Rendy slaví dvacet let

René Kubíček
tábor RENDY

Připravili jsme pro vás okénko zpět v čase 
po našich táborech. 

V letech 1993 až 1995 naše tábory v Pře-
šovicích pořádali hasiči ze Židlochovic pod 
vedením pana Kopečka a pana Svobody. 
Mnoho z  lidiček, kteří jezdí dodnes, zde 
vyrostlo jako instruktoři a vedoucí.

Od roku 1996 jsme začali připravovat 
tábory pod vedením Rendyho Reného 
Kubíčka (odtud název skupiny). Pokud vás 
zajímá, proč máme ve znaku šneka, tak je to 
podle jednoho vtipu, kterému jsme se smáli 
celý tábor, ani ne tak pro jeho kvalitu, ale pro 
vtipné provedení naším bývalým zásobova-
čem Markem Melem z Blučiny – to byl rok 
1998.

Náš první tábor se tedy konal v roce 1997. 
Byl to tábor pro rodiče s dětmi. Další tábory 
jsme pořádali už jen pro děti. Některé roční-
ky naleznete na našich stránkách:
www.rendytabor.wgz.cz.

A je tu rok 2013. Tento tábor naposledy 
proběhl ve spolupráci s SDH Židlochovice. 
Abychom mohli dál dělat, co nás baví, muse-
li jsme založit občanské sdružení a od roku 
2015 se přejmenovat na spolek.

Přípravný výbor (Rendy Kubíček, Jar-
ka Kubíčková, Adéla Kousalová) založi-
li u ministerstva vnitra napřed občanské 
sdružení a potom zapsaný spolek s názvem 
Táborová skupina Rendy, z. s.

Po registraci byli prvními členy zvolen 
výbor, a to ve funkcích: předseda – Rendy 
Kubíček, místopředsedkyně – Adéla Kousa-
lová, hospodářka – Jarka Kubíčková, první 
přísedící – Zdeněk Forman, druhý přísedí-
cí – Michal Burýšek. Takto zvolený výbor 
chystá první akce skupiny.

Je až neuvěřitelné, že našimi tábory prošlo 
kolem 150 lidiček, kteří nám s uskutečně-
ním táborů pomáhalo. Někteří jako vedoucí 
či instruktoři, jiní jako kuchaři, zdravotníci, 
zásobovači nebo pomocníci.

Všem, kteří si našli čas a pomohli nám 
s našimi tábory, chceme moc a moc poděko-
vat a tímto je i pozvat na naši malou oslavu, 
která se bude konat na naší táborové louce  
v pátek 28. 7. 2017.

A zde jsou naše tábory:

1997 tábor rodičů z dětmi, Přešovice 2007 Král Artuš a město Kamelot, Přešovice

1998 Za pokladem Irokézů na Králičí řece, Přešovice 2008 Cesta kolem světa za 14 dní, Přešovice

1999 Cesta do pravěku, Přešovice 2009 Hvězdná brána, Skryje u Tišnova

2000 Z pohádky do pohádky, Přešovice 2010 Z pohádky do pohádky 2, Brtnice u Jihlavy

2001 Jen tak, Veverská Bítýška 2011 Jumanji, Oslavka (D. Heřmanice)

2002 Egypt, Přešovice 2012 Avatar, Oslavka (D. Heřmanice)

2003 M.A.S.H., Přešovice 2013 Na špičce pastelky, D. Heřmanice

2004 Asterix a Obelix, Přešovice 2014 Rok na vsi, D. Heřmanice

2005 Piráti z Karibiku, Přešovice 2015 Indiánskou stezkou, D. Heřmanice

2006 Ať žijí duchové, Přešovice 2016 Dobrodružství v Zemi nikoho, D. Heřman.

Z tábora Ať žijí duchové, rok 2006 / foto: archiv Táborové skupiny Rendy 
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Plenérové malování bylinek
Tak zní název nově vzniklé akce pořádané mateřským centrem Robátko

Markéta Vašíčková
studentka

A co si pod tím představit? Slovo ple-
nér ve výtvarném světě znamená malová-
ní mimo ateliér. Přesněji řečeno malování 
v přírodě. A na takové malování bychom 
vás rádi pozvali. 

Jako plenérové místo nám poslouží 
kopec Výhon v Židlochovicích, kde se spo-
lečně budeme věnovat malování bylinek, 
které v daném období rostou. V červnu se 
jedná o mák vlčí, bez černý nebo čekanku 
obecnou. Tyto rostlinky a mnoho dalších 

si každý bude moci namalovat vodovými 
barvami, jež jsou pro plenérové malová-
ní typické. Abychom malbu zdůraznili, 
použijeme jako podklad ručně vyrobený 
papír z Velkých Losin. Výsledkem naší 
práce bude arch s obrázky bylinek, které 
svážeme do herbáře. Vznikne nám soubor 
letních bylin, jenž na podzim doplníme 
o další výtvory z našeho druhého plenéro-
vého malování. 

Akce se uskuteční v sobotu 3. června 
pod vedením studentky Fakulty výtvar-
ných umění Vysokého učení technického 
v Brně Markéty Vašíčkové.

Další informace naleznete na webových 
stránkách Mateřského centra Robátko 
www.mcrobatko.cz.



Stromy ve městě: Kryptomérie japonská – Cryptomeria japonica C. Don

rubriku připravuje
Ivana Flajšingerová

Jehličnatý strom z čeledi tisovcovitých 
pocházející z Japonska je častým exemplá-
řem evropských parků a zahrad. Dorůstá 
výšky kolem 15 m, má rovný kmen s vlák-
nitou červenohnědou borkou. Koruna stro-
mu je štíhlá, vejčitého tvaru. Jehlice jsou 
krátké (1,5 cm), spirálovitě uspořádané, 
tuhé, mírně srpovitě prohnuté. V zimním 
období mohou získat nahnědlý, načervenalý 
nádech. Šišky jsou drobné, vejčité až kulaté, 
2–2,5 cm velké.

Poznávacím znakem je borka odlupující 
se v dlouhých pruzích. Často také můžeme 
pod korunami nalézt opadané celé větvičky.

Krásný exemplář můžete vidět při vstupu 
do parku u informační tabule.

V naší minirubrice bychom vám rádi představili botanické zajímavosti našeho města, a to nejen stromy a keře. Věříme, že 
se stanou novou inspirací při vašich častých toulkách po Židlochovicích.

Lukáš Haluška
správce areálu

Příprava koupaliště na letošní sezónu začala ihned po ukončení té uplynulé

Na konci loňské sezóny vypovědělo službu 
hlavní oběhové čerpadlo vody,  oprava však 
vzhledem k jeho stáří nebyla reálná. S vel-
kou dávkou štěstí se podařilo pořídit nové 
čerpadlo i s motorem, které darovala 3 rma 
VN Machinery pana Václava Nečase. Čerpa-
dlo je již nainstalováno a má za sebou i první 
úspěšné provozní zkoušky.

Proběhlo výběrové řízení na realizaci 
rekonstrukce dětského brouzdaliště, které 
je mezi maminkami s dětmi velmi oblíbené 
a žádané, bylo však již v havarijním stavu. 
Jeho rekonstrukce se uskuteční v nejbližších 
dnech, s novou sezónou se tedy maminky 
mohou těšit na kulturnější brouzdání pro 
své děti. Opravy se dotknou hlavně celko-
vého vzhledu, staré kachle budou vyměně-
ny kompletně za nové a kolem brouzdaliště 

Kryptomérie japonská / foto: Ivana Flajšingerová

bude položen kvalitní chodník. Rovněž sta-
rou hydroizolaci nahradí nové zařízení.

Prostřednictvím facebookových strá-
nek koupaliště jsme udělali malý průzkum 
mínění našich návštěvníků o tom, co by 
chtěli zlepšit, co jim naopak na dosavadním 
stavu vyhovuje. Většina našich návštěvníků 
chodí na koupaliště již řadu let a je s ním 
spokojená. Odpovídá jejich požadavkům na 
příjemně strávený den u vody, kdy se vzhle-
dem k rozloze areálu nemusí bát, že by si 
neměli kam lehnout. A podle ohlasů, které 
nás velmi potěšily, se stav koupaliště v očích 
návštěvníků oproti minulým rokům zlepšil. 
Nejčastější dotazy se pak týkaly sportovního 
vyžití, hřiště pro naše nejmenší a možnos-
ti zlepšení povrchů bazénů. Více zábavy a 
sportovního vyžití se budeme snažit vyřešit 
již tuto sezónu. Povrchy bazénů a jejich okolí 
jsou náročnou záležitostí, která je v současné 
době ve fázi studie a řeší se možnosti jejich 
úpravy. 

SEZÓNA 2017
Sezónu bychom chtěli zahájit v první 

polovině června v závislosti na počasí. S tím 
souvisí i právě probíhající nábor brigádníků. 
Pro letošní sezónu hledáme kluky plavčíky 
(18+) a slečny na bar s nápoji a do pokladny 
ke vstupnému (18+). Ceny pro letošní sezó-
nu zůstávají stejné jako vloni. 

Doufáme, že návštěvníci budou spokoje-
ni a že dobré počasí jich k nám přiláká ještě 
více než v minulém roce.

Vstupné:

děti do 3 let zdarma

děti do 15 let, senioři 65+ 30,– Kč

dospělí 50,– Kč

po 17. hodině 20,– Kč

Židlochovické koupaliště přešlo na počátku roku 2016 pod správu města, stalo se městským koupalištěm. Do otevření, 
tedy v rekordně krátké době, proběhly jen nejnutnější opravy zařízení, pracovalo se také na zvelebení prostředí. I přestože 
byl provoz první sezóny spíše provizorní, byla návštěva koupaliště veřejností vnímána velmi pozitivně. 

Hledám chatu nebo chalupu k rekreaci do 30 km od Brna. Tel.: 792 284 071.
Hledám bydlení v Židlochovicích a v okolí – menší RD se zahrádkou nebo byt 2–3+1 s balkonem. Tel.: 607 496 359.

<

<

řádková inzerce
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Mezi námi sousedy: Sběratelství je úžasná věc, mladé lidi však netáhne

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Jan Bílý je zaměstnancem města už dva 
roky. Není příliš výmluvný a působí mírně 
uzavřeně. Až letos na jaře, když zajišťoval 
s ostatními členy technické čety města pří-
pravu sokolovny pro kulturní akci, se zmí-
nil o tom, že by sokolovna byla vhodná na 
uspořádání burzy. „Jaké burzy?“ ptám se. 
„Burzy odznaků“, odpoví Jan Bílý. A protože 
já a můj bratr jsme v dětství odznaky také 
sbírali, ptala jsem se s nostalgickým zájmem 
dál…

Pan Bílý patří do generace, kdy sběratel-
ství bylo běžným jevem, snad každý něco 
sbíral. Ubrousky, Čtyřlístky, plechovky od 
zahraničních nápojů a žvýkaček, podpultové 
kovové modely autíček (tzv. angličáky), nebo 
třeba Mayovky  a KODky (knihy odvahy a 
dobrodružství).   „Sbíralo se všechno. Já jsem 
sbíral krabičky od zápalek, pohlednice, znám-
ky, fotky Vinetoua, ty mám ještě dodnes,“ 
doplňuje Jan Bílý. Kromě fotogra3 í Apačů 
si Jan Bílý ponechal a dále rozšiřuje už jen 
sbírku smaltovaných odznaků. Sbírá je od 
dětství a dnes jejich počet přesáhl dvanáct 
tisíc. Smaltovanou verzi zvolil pro odolnost. 
Jak sám říká, když do nich nebouchnete kla-
divem, budou tu i za 300 let.

Laicky lze odznaky rozdělit podle zpraco-
vání na čtyři druhy. Nejvíce ceněné jsou ty 
smaltované, znamenají „top“ mezi odznaky, 
jsou téměř nezničitelné. O něco jednodušší 
jsou tzv. polité, kdy je na kovový podklad 
nanesená barva zalitá pryskyřicí. O třídu 
níž jsou odznaky barvené, které mají stejný 
základ jako odznaky polité, jen bez 3 nál-
ní úpravy pryskyřicí. Sběratelsky nejméně 
zajímavé jsou pak odznaky tištěné, kdy je 
na kovový podklad přilepený barevný papír 
zalitý pryskyřicí. Sbírku Jana Bílého tvoří 

z 99 procent právě odznaky smaltované.
„Odznaky jsem začal sbírat s bratrem,  ten 

však sbírku už dávno opustil.“ Na úplně prv-
ní exemplář si Jan Bílý nepamatuje, začátky 
má ale spojené s konkrétní vzpomínkou: 
„Jako dítě jsem bydlel v malé vesničce Ladce 
na Slovensku. S babičkou jsme šli na návště-
vu k příbuzným do obce Lednické Rovné, kde 
jsme právě s bratrem dostali takový maličký 
odznáček, bylo na něm napsáno TJLR“ (pozn. 
red.: Tělovýchovná jednota Lednické Rov-
né). „Tento odznak má pro mě zvláštní osob-
ní hodnotu a považuji ho za počátek sbírky. 
Kdyby mi někdo nabízel deset tisíc korun, tak 
ho nedám. Je to srdeční záležitost.“ A jen tak 
mimochodem dodává: „Lednické Rovné jsou 
známá sklářská obec, vyrábí se tam krásné 
foukané sklo.“

Celá řada sběratelů odznaků zahrnuje do 
sbírek také medaile a vyznamenání, jsou 
z kovu, vydávají se k různým příležitostem 
stejně jako odznaky. Jan Bílý však medaile ze 
sbírky vylučuje. Podle jeho slov jsou určeny 
pro konkrétního člověka, udělují se, a teprve 
tehdy mají smysl a hodnotu. Ani vlastnictví 
dekretu na jméno to nezmění. S odznaky je 
to jinak. Pro svoje fanoušky – sběratele – je 
vydávají tělovýchovné jednoty, sportovní 
oddíly nebo i podniky. Jde o větší i omeze-
né série, existují například edice s motivem 
prvního máje, pivovarské či cukrovarské. 
Někdo se specializuje jen na určité tematické 
okruhy, sbírá třeba jen sportovní či vojenské 
odznaky. Jan Bílý sbírá všechny, a to je mezi 
sběrateli tak trochu rarita.

„Můj hlavní zájem jsou 50. léta – prů-
kopník, stachanovec, trať mládeže, stavba 
mládeže. Ne z nějaké nostalgie, ale proto, že 
tenkrát se nešetřilo na materiálu. Odznaky 
byly krásné, velké, smaltované, byla to velmi 
náročná výroba.“ Později se začalo šetřit, 
volil se jednodušší materiál i úprava.

V oblasti sportovních odznaků jsou mezi 

sběrateli ceněny a za nejlepší považová-
ny takzvané SK odznaky. Značka SK, tedy 
sportovní klub, se používala pouze do roku 
1948, nový režim pak toto označení zrušil a 
zavedl TJ – tělovýchovné jednoty. Na Aukru 
(internetové burze) lze SK odznaky vydražit 
i v částce kolem čtyř tisíc korun. 

„Modrým mauriciem mezi sportovními  
odznaky by mohl být odznak s klokanem 
vydaný po návratu fotbalistů Bohemians 
z Austrálie, pochází někdy z let 1920–30. To 
je nejdražší sportovní odznak, který jsem 
viděl.“

Svého „modrého mauricia“ má každá 
oblast. Mezi vojenskými považuje Jan Bílý 
za raritní odznak vzorný kuchař, který se 
uděloval v 50. letech vojákům základní služ-
by podobně jako vzorný střelec, dělostře-
lec, řidič. „Já jsem nikdy na vojně vzorného 
kuchaře neviděl. Mezi sběrateli se traduje, že 
na nějaké aukci se cena takového odznaku 
vyšplhala až na dvacet tisíc.“

Za největší poklad své sbírky považuje Jan 

Bílý odznak z 50. let zvaný stachanovec. Jde 
o plombírovaný (vypuklý) odznak, ze zadní 
strany na sponu, který má nahoře smalto-
vanou československou vlajku a uprostřed 
nápis ESKA – výroba jízdních kol. Ve spodní 
části je pak znázorněna polovina ozubeného 
kola s napisem stachanovec. 

„Sběratelství je krásné, ale už není taková 
sběratelská základna. Mladé lidi to netáhne. 
Já bych si přál, aby se tento zájem malinko 
dostal i do povědomí nové generace. Člověka 
to obohacuje vnitřně, a to je k nezaplacení. Je 
to úžasná věc, která v člověku podněcuje este-
tické cítění. A to člověka dělá člověkem.“
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Odznak – vzorný dělostřelec

foto: archiv Jana Bílého 

Odznak – stachanovec / foto: archiv Jana Bílého 

 Odznak – SK Vyškov / foto: archiv Jana Bílého 



Mgr. Jan Vladař
archeolog

Německé letiště u dvora Oulehla 1945

Úvahy nad zřízením vojenského letiště 
u Židlochovic se objevily již ve 20. letech 
20. století. Příslušná komise ministerstva 
obrany tipovala v okolí vhodné plochy, 
k realizaci ale nedošlo a po okupaci pohrani-
čí 29. listopadu 1938 byla stavba stornována. 
Původní plány čs. armády později převzali 
Němci. V červnu 1944 přešly všechny sta-
vební projekty pod Organisation Todt. Nová 
hierarchie spojila stavební 3 rmy s vojenský-
mi stavebními oddíly. Jižní Morava, společ-
ně s Čechami a Slezskem, připadla pod Ein-
satzgruppe Deutschland VII (zkr. OT-EG 
VII) s velitelstvím v Praze. V oblasti letectví 
se prvořadým stal tzv. Jägermessprogram. 
Od léta 1944 totiž začaly nad Rakousko a 
Moravu pronikat americké bombardéry 
z jihoitalských základen, k jejich sledování 
a navádění vlastních stíhačů měla sloužit síť 
radarových stanic „Jägermess“ (první stani-
ce byla stavěna v Budkovicích u Ivančic). Až 
později, na podzim 1944, přibyla výstavba 
letišť pro nejmodernější, tryskové stíhačky 
Messerschmitt Me 262 nebo raketové Me 
163B v programu nazvaném „Silber“.

V náhodně dochovaném seznamu pri-
oritních staveb z ledna 1945 je v OT-EG 
VII jako „Silber“ jmenováno letiště Žatec. 
Další, nedatovaný (nezachovala se úvodní 
strana, snad z poč. března 1945) podrobný 
soupis staveb OT-EG VII již uvádí v pod-
řízeném oddělení Oberbauleitung Brünn 
(zkr. OBL Brünn) výstavbu letiště Vranovi-
ce, v OBL Prag byla zahájena stavba nových 
letišt Vodochody, Libčany u Hradce Králo-
vé a úpravy základny Praha-Ruzyně, v OBL 

Teplitz-Schönau pokračovaly práce na letišti 
Žatec. Vedle základen pro Me 262 probíhaly 
v OBL Brünn ještě úpravy letišť Brno, Vyš-
kov, Prostějov-Kostelec a přípravy na rozší-
ření letišť Přerov, Křižanov a Medlánky.

Mezitím, na konci února 1945, probíhala 
u špiček německého letectva diskuze o bojo-
vém nasazení IX. leteckého sboru. Jedním 
z výsledků byl návrh přesunout I. Gruppe 
Kampfgeschwader (Jagd) 54 k Vídni, kde 
měla chránit zdejší ra3 nerie paliva J2 urče-
ného právě pro tryskové motory stíhaček 
Me 262. Jelikož v okolí Vídně nebylo žád-
né letiště schopné provozu Me 262, souvisí 
první zmínka o stavbě ve Vranovicích přímo 
s ideou přesunu I./KG(J) 54. Jednotka měla 
současně v únoru 1945 dostat první bojové 
Me 262.

Původně IX. sbor (něm. IX. Fliegerkorps) 
s asi pěti sty bombardéry představoval páteř 

německého letectva, v roce 1944 ale bylo 
třeba hlavně stíhacích letadel. Sbor byl pro-
to stažen do Čech, kde měl být rychle změ-
něn na stíhací. V listopadu 1944 byla pod 
IX. sbor zařazena ještě Kampfgeschwader 
54 přezbrojovaná v Bavorsku na tryskové 
Me 262. Přes plány velení se s obtížemi do 
operační služby podařilo připravit jen část 
I. Gruppe, jejíž historie se uzavřela v květnu 
1945 na letišti v Praze, resp. Žatci. 

Pokračování příště.

Jan Vladař, profesí archeolog, je z Plzně. 
Ve volném čase se zabývá naší leteckou his-
torií. Na toto téma vydal dva knižní tituly 
Poslední akce a Operace Argument, publikuje 
také v zahraničí.

Pravděpodobná poloha plánovaného letiště.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: Ulice Kpt. Rubena

30. léta 20. století – ulice Kpt. Rubena (tenkrát Tyršova)

Současná podoba (březen 2015) / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková, Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu aneb co se na regále neohřeje

Markéta Zahradníková, Zbigniew Czendlik:
Postel, hospoda, kostel

Římskokatolický kněz a teolog Zbigniew Czendlik si splnil svůj sen a po nabíd-
ce herečky a producentky Markéty Zahradníkové s ní sepsal knihu rozhovorů. 
Dozvíte se o jeho dospívání v Polsku a o cestě do Čech, kam přijel na církev-
ní výpomoc a už zde zůstal, i o současných problémech ve světě. Nyní půso-
bí v Lanškrouně, ale z médií jej zná celá republika. Je oblíbený pro svůj vtip a 
nadhled týkající se náboženských otázek, přesto je plně loajální církvi a pokorný 
před Bohem.

Nové knihy

Audioknihy
ČAPEK – Devatero pohádek 
– výběr 3, PAVEL – Smrt krás-
ných srnců, POLÁČEK – Bylo 
nás pět, ŘÍHA – Honzíkova 
cesta

Naučná literatura
SEKULOVÁ – Darujme si zdra-
ví z vlastní zahrady, MINÁŘ 
– Autoškola 2017, GRIFFIN 
– 300 her pro děti s autismem

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
Rozmarýnek, ZÍMA – Krátké 
pohádky na dobrou noc

Pohádkové příběhy
BŘEZINOVÁ – Kluk a pes, 
DAHL – Jirkova zázračná 
medicína, ROŽNOVSKÁ 
– Nezbedná písmenka v říkán-
kách a pohádkách, ZINNERO-
VÁ – Čtyři uši na mezi

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
BREZINA – Jed červeného 
leguána, Samurajův meč, GEL-
LERSEN – Příběhy ze sedla, 
SMOLÍKOVÁ – Tajná dvojka 
A+B: Poprask v divadle kouzel

Historické příběhy
JEŽKOVÁ – Příběhy českých 
knížat a králů

Komiksy
SMOLÍKOVÁ – Vynálezce Alva 
2., LOMOVÁ – Anča a Pepík 3.

Dívčí romány
GURIAN – Pekelný � irt, MAAS 
– Dvůr mlhy a hněvu

Naučná literatura
ERNE – Auta a náklaďáky, 
HIDALGO – Star Wars Rogue 
one, KOCMANOVÁ – Nauč 
mě počítat

rubriku připravuje
Eva Procházková

knihovnice

>> pokračování ze strany 10 
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VÝSTAVY:
4. 5. – 4. 7. | BĚHY NA VÝHON
Výstava fotogra3 í Martina Mžíčka. Vernisáž výstavy proběhne 
4. května v 18:00 hodin.
pořádá: Tomáš Klášterecký, Městské kulturní středisko
místo: Malá galerie RTIC

18. 5. – 30. 9. | ŽIDLOCHOVICE A ATRIBUTY ŽIDLOCHOVIC
Výstava obrazů Markéty Vašíčkové. Vernisáž výstavy proběhne 
18. května v 18:00 hodin.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Městská knihovna Židlochovice

6. 5., 11:30 | OSLAVNÁ JÍZDA PO JIŽNÍ MORAVĚ
Výročí 200 let patentování drezíny.
místo: cyklostezka – odpočivadlo Žerotínovo nábřeží
pořádá: Skupina jezdců na historických kolech

11. 5., 15:00 | POSEZENÍ S DŮCHODCI KE DNI MATEK
místo: klubovna zahrádkářů, ulice Palackého
pořádá: Komise pro občanské záležitosti

13. 5., 10:00 | FÉROVÁ SNÍDANĚ V ŽIDLOCHOVICÍCH
Účelem této události je podpora lokálních pěstitelů a zemědělců 
v zemích třetího světa, proto přijďte a posnídejte s námi.
místo: zahrada gymnázia
pořádá: Kristýna Sadloňová, Petr Vach

13. 5., 14:30–18:00 | DEN OTEVŘENÉ JURTY
Zveme vás na kopec, zveme všechny, které zajímá kouzlo lesní 
školky. Odpovíme na vaše otázky, ukážeme vám zázemí jurty, před-
stavíme vám myšlenku rozkvetlé louky. Pro malé i velké zahrajeme 
divadlo o tom, jak se plní sny.
15:00 – Pinocchio – loutková pohádka
16:00 – Informační blok pro rodiče + zábavná dílna pro děti
místo: jurta LMŠ Výhonek 
pořádá: LMŠ Výhonek

20. 5., 16:00 | PUTOVNÍ SKLÍPEK
Putovní sklípek s řízenou ochutnávkou a živou hudbou ryzího 
moravského folkloru, a to vše okořeněné historkami z vinařského 
světa.
místo: dvorek Informačního centra
vstupné: 100 Kč
pořádá: Městské kulturní středisko, Vinařství Rozařín

25. 5., 17:00 | ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
Letošní absolventi výtvarného oboru budou veřejně prezentovat své 
závěrečné práce. Program zpestří svými vystoupeními žáci hudeb-
ního oboru ZUŠ.
místo: Robertova vila, sál ZUŠ Židlochovice
pořádá: ZUŠ Židlochovice

27.–28. 5. | CALIBRA DISCDOG CHALLENGE 2017
Přijďte se podívat, jak pejsci v týmu se svými páníčky soutěží 
v distančních disciplínách.
místo: fotbalové hřiště
pořádá: Tým Dogfrisbee Brno
info: lucie.sedova@gmail.com

Kulturní a sportovní akce v květnu 2017

30. 5., 14:30 | ZUŠ OPEN „MALOVÁNÍ V ZAHRADĚ“
V rámci celostátní akce ZUŠ Open proběhne tradiční Malování 
v zahradě, které bude obohaceno hudebními vystoupeními.
místo: areál Robertovy vily
pořádá: ZUŠ Židlochovice

31. 5. 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
Tématem budou mikrogranty – dotace města na sousedské aktivity.
místo: restaurace Za komínem
pořádá: starosta města

PŘIPRAVUJEME:
2. 6., 17:00 | VINAŘSTVÍ OČIMA ŽIDLOCHOVICKA A DOL-
NÍHO RAKOUSKA VII.
Konference s degustací. Odrůdy skupiny Pinot ve vinici a ve sklepě.
místo: klubovna zahrádkářů, Palackého 240
pořádá: Městské kulturní středisko,
 ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice

3. 6., 13:00 | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
Čeká na vás vycházka naučnou stezkou, poznávání zvěře, střelba ze 
vzduchovky, opékání špekáčků, zvěřinový guláš a spousta zábavy.
místo: sraz u radnice
pořádá: Sdružení Židlochovice,
 Myslivecký spolek Židlochovice

3. 6., 13:30–18:00 | PLENÉROVÉ MALOVÁNÍ NA VÝHONĚ
Malování bylinek a tvorba herbáře pod vedením studentky umění. 
místo: sraz u radnice, Masarykova 100
cena: 100 Kč pro členy MC Robátko, 120 Kč ostatní
příhlášky: marketa-vasickova@email.cz
pořádá: MC Robátko

4. 6., 8:30–14:00 | BĚHY NA VÝHON
místo:  běh z náměstí Míru k rozhledně Akátová věž
pořádá:  Tomáš Klášterecký, Komise sportu
info: www.behynavyhon.cz

9. 6., 18:00 | NOC KOSTELŮ
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Městské kulturní středisko

10. 6. | BABSKÉ HODY
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko, židlochovické ženy

24. 6., 14:00 | ŽIDLOCHOVICE ŽIVĚ
3. ročník hudebního festivalu a pivního koštu minipivovarů
místo: letní kino
pořádá: David Kopeček, Městské kulturní středisko
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FC Židlochovice – rozpis zápasů přípravky:

Datum a čas Domácí Hosté Hřiště

21. 5. 2017, 9:30 Židlochovice Těšany Židlochovice

21. 5. 2017, 11:30 Židlochovice Modřice Židlochovice

28. 5. 2017, 10:00 Újezd Židlochovice Ochoz

28. 5. 2017, 11:00 Ochoz Židlochovice Ochoz

4. 6. 2017, 9:30 Pozořice Židlochovice Pozořice

4. 6. 2017, 10:30 Židlochovice Želešice Pozořice
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PETROS mont, družstvo

Nabídka stavebních prací
celková rekonstrukce budov, ruční 
výkopové práce, zemní práce JCB,

kontejnerová doprava.

www.petrosmont.cz
tel.: 774 317 533

Zveme vás do nově otevřené prodejny
CHOVATELSKÝCH POTŘEB

na Nádražní ulici vedle pošty.

Bohatý sortiment
živá zvířata, krmení a vitamíny pro domácí

mazlíčky, exotické ptactvo, rybičky
i hospodářská zvířata.
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Slavnostní mše za město / foto: Milena Moudrá

Vynášení Morany / foto: Pavel Holík

První letošní farmářský trh / foto: Lenka Betášová

Krájení beránků na Květnou neděli / foto: Lenka Betášová

Odpoledne se zdravotníky v mateřské škole / foto: Milena Moudrá

Noc s Andersenem, čtou Jan Vitula a Tomáš Šenkyřík / foto: archiv knihovny
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Velikonoční obřady, dětská křížová cesta / foto: Soňa Sommerová

Studenti gymnázia, poslední zvonění / foto: Milena Moudrá


