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U Penny se již delší dobu červená zámec-
ká zeď, určitě naše čtenáře zajímá, zda  
jde o její de) nitivní podobu a co nás u ní 
výhledově čeká?

Možná bych začal krátkým pohledem 
do historie. Hned po posledních volbách 
jsme se rozhodli zpracovat  možné varianty 
řešení prostoru u zámecké zdi. Byl to také 
jeden z prvních návrhů pana architekta Jury 
v našem městě, pomineme-li ovšem jeho 
vítězný návrh naší rozhledny, tzv. „Akátové 
věže“. Šťastnou shodou náhod jsme se tre0 li 
do období, kdy i Lesy České republiky začaly 
pracovat na rozsáhlých rekonstrukcích žid-
lochovického zámku. Mimo jakoukoli disku-
zi bylo odstranění staré kancelářské budovy 

Jan Vitula: Okolí zámecké zdi konečně obživne

a buněk, které se v tomto území nacházely. 
Další debata nad osudem tohoto území však 
již byla složitější. Její součástí byly například 
sondy u paty zámecké zdi, které pro nás měly 
poměrně překvapivý, ale příznivý výsledek. 
Ukázalo se, že ač je zeď zakryta dosti mokrou 
hlínou, je i přesto na svém základu v hloubce 
přibližně tří metrů ve velmi dobrém stavu. 
Museli jsme obdivovat práci našich předků, 
kteří zjevně používali velmi kvalitní materi-
ály. Odtud byl jenom krok k rozhodnutí co 
nejvíce zachovat původní vzhled zdi.

Bude se zeď ještě dále upravovat? Jak 
zapadá do celkového konceptu úprav?

Zámecká zeď a původní příkop jsou klí-
čovými prvky nového návrhu. Plocha zdi 
však bude mít v nové podobě různé funkce. 
Občané si mohou všimnout, že část zdi je 
natřena lehce okrovou barvou, ta má za cíl 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

se co nejvíce přiblížit původnímu vzhledu. 
Z toho důvodu Lesy ČR také použily tech-
nologii doporučenou památkáři, obvyklou 
již v dávné historii. A to nátěr vápenným 
roztokem s příměsí barvy. Spodní část, kte-
rá bude v budoucnu zakryta novým vodním 
prvkem, ošetřena nebyla. V návrhu, jak si 
mnozí občané vzpomenou, totiž počítáme 
s nápodobou vodního příkopu podél většiny 
zámecké zdi. 

Je barevnost to jediné, co se na zámecké 
zdi mění?

Nikoliv. K dalším úpravám dojde v zadním 
rohu koruny zámecké zdi. V tomto prostoru 
bude vybudován nový vstup i s ochrannými 
prvky proti  případným vandalům. Na tento 
roh pak bude navazovat nový dřevěný plot, 

Židlochovický dětský sbor Skřivánek slaví 40 let

Zdeňka Vrbová,
sbormistryně Židlochovického dětského sboru Skřivánek



2 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

vybudovaný směrem k silnici. Řešení toho 
prostoru je také důvodem zpoždění očeká-
vané výstavby. Bylo totiž nutné jak s Lesy 
ČR, tak s panem Benešem dohodnout vše-
stranně přijatelné řešení.

Kdy se tedy dočkáme reálné úpravy 
daného prostoru?

Stavební řízení se nám tím bohužel protáh-
lo. Ale vzhledem k tomu, že v tomto prostoru 
jde z dotačního titulu jen drobná položka na 
zeleň, kterou lze časově posunout, nezpůsobí 
nám tato prodleva žádné problémy. Naopak 
se nám tak podaří dobře sladit stavbu plá-

novaného parkoviště podél silnice, která by 
měla být 0 nancována z projektu vlakového 
terminálu. Pokud poběží všechno dobře, lze 
realizaci nového parku očekávat na podzim 
letošního roku.

Mluvíte o stavbě nového terminálu, ta se 
také reálně blíží?

17. května jsme podali projekt na 0 nan-

cování terminálu a očekáváme stanovisko 
poskytovatele zdrojů do konce června letoš-
ního roku. Po té bude následovat dopracová-
ní projektové dokumentace a soutěž o doda-
vatele. Nic se tedy nemění na tom, že v roce 
2019 chceme zahájit obnovenou železniční 
dopravu ze Židlochovic.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
tradiční setkání u šálku čaje bude tentokrát mírně netradiční. Dovoluji si vás pozvat na 
sklenku vína, ve středu 26. června od 18 hodin na volné prostranství vedle Informačního 
centra – Masarykova 100. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

Krajinou Výhonu po modré

Na přelomu jara a léta bude na Výhonu 
vyznačena nová turistická trasa. Spojí roz-
hlednu Akátovou věž a obec Nosislav a bude 
zahrnovat další dvě turistická informační 
místa: Sternův kříž ve Velkém hájku, kde je 
zároveň i opravená studánka, a druhé v části 
Výhonu, která se nazývá Kyndlířky. Celko-
vá délka trasy je přes pět kilometrů a bude 
vyznačena modrou turistickou značkou. 

Pavel Kadlec
značkař KČT

Nápad spojit Nosislav s vrcholem Výho-
nu je poměrně starý, jedná se o původně 
nosislavskou iniciativu, jejímž cílem bylo 
napojit obec na síť turistických cest a také 
nepřímo prezentovat tamější vinařskou 
kulturu. S tímto záměrem byl osloven Klub 
českých turistů, který se myšlenky chopil 
a ponese veškeré náklady na vyznačení a 
následnou péči. 

Atraktivita nové trasy spočívá v její pest-
rosti. Postupně prochází několika odlišný-
mi částmi: holý vrchol Výhonu s terasový-
mi políčky a dalekými výhledy do krajiny, 

Nová turistická trasa spojuje Akátovou rozhlednu s obcí Nosislav / mapy.cz, vlastní úprava

následuje stinný úsek v Hájku, vinohrady 
nad Nosislaví a opět daleké výhledy přede-
vším na jih k Pálavě. 

Ve spojení s červenou turistickou tra-
sou taženou na úpatí Výhonu po tzv. staré 
nosislavské silnici tak vznikne velmi hezký 
vycházkový okruh se začátkem i koncem 
v Židlochovicích.

Jsem přesvědčený, že nový úsek bude oblí-
bený a že jej ocení i židlochovičtí občané.
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 24. dubna 2017 
výběr z usnesení
ZM svěřuje:

radě města provádění rozpočtových  opat-
ření v roce 2017 v plném rozsahu.

ZM rozhodlo:
koupit části pozemků p. č. 647/14 o výmě-
ře cca 398 m2 a p. č. 648/13 o výměře cca 
15 m2, v k. ú. Židlochovice, za stanovenou 
konečnou kupní cenu 1 800,– Kč/m2. Jed-

<

<

ná se o pozemky potřebné pro výstavbu 
přestupního terminálu IDS.

RM 12. května 2017
výběr z usnesení
RM ukládá:

propachtovat pozemky p. č. 320/2 a 
320/9 o celkové výměře 1 528 m2, v k. ú. 
Židlochovice za stanovenou nájemní 
cenu 2,– Kč/m2/rok, tzn. 3 056,– Kč/rok, 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
12 měsíců. Jedná se o pozemky u slepičár-
ny Xavergen.
uzavřít smlouvu o výpůjčce se spolkem 

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

3D lukostřelnice pod Pálavou, z. s., IČ: 
226 08 486, se sídlem č. p. 316, 691 23 
Ivaň, na parcely p. č. 2733 a 2734 o celko-
vé výměře 2 084 m2, v k. ú. Židlochovice, 
za účelem zbudování tréninkového are-
álu pro klub lukostřelců. Výpůjčka bude 
sjednána na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou 12 měsíců. Jedná se o pozemky 
směrem na Nosislav mezi hlavní silnicí a 
ul. Komenského.

RM schvaluje:
pořádání letního festivalu Meruňkobraní 
a uvolnění 0 nančních prostředků města.

<

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Je poměrně smutné, jak v našem státě 
některé věci fungují, či spíše nefungují. Již na 
konci roku 2011 byla přijata obecně závazná 
vyhláška plošně zakazující hazard na území 
našeho města, v roce 2017 pak bylo na ten-
to zákaz plně navázáno vyhláškou novou, 
zohledňující nově přijatý zákon o hazard-
ních hrách.  Přesto se zde dodnes nachází 
devět herních zařízení, tzv. kvízomatů, které 
jsou provozovány nejen v rozporu s vyhláš-
kou města, ale dle našich informací i bez 
jakýchkoliv povolení či licencí vyžadova-
ných platnými právními předpisy. Od ledna 
letošního roku přešel dozor nad hazardem 

Řešení hazardu ve městě stále není u konce, na vině ovšem není radnice

pod Celní správu ČR, která má v první řadě 
řešit situace, kdy je provozování hazardu 
v rozporu s právními předpisy. Já osobně 
jsem od této změny očekával, že posledních 
devět herních přístrojů „zmizí“ do několika 
málo týdnů. Od ledna 2017 jsme zaslali na 
Celní správu celkem tři doporučené dopi-
sy (z toho dvě urgence), v nichž se ptáme, 
do kdy bude záležitost ve věci kvízomatů 
v Židlochovicích vyřešena. Od Celní správy 
máme za celou tuto dobu pouze následují-
cí odpověď: (…) dozorové orgány v oblasti 
provozování hazardních her v současné době 
posuzují právní rámec herních zařízení (…), 
především pak, zdali uvedená herní zařízení 
naplňují de- nici hazardní hry (…)

Jako zastupitel, který hlasoval pro obě 
vyhlášky o regulaci hazardu v našem městě, 

si kladu otázku: Jak je možné, že na jedné 
straně stát v zákoně jasně a srozumitelně 
vymezí znaky hazardních her, které uvede-
né kvízomaty naplňují už na první pohled, 
zatímco na druhé straně příslušný dozorový 
orgán, který je současně i ozbrojenou složkou 
s pravomocemi rychle a efektivně zasáhnout 
proti nelegálnímu hazardu, uvede, že analy-
zuje, zdali se o hazard vůbec jedná. Přizná-
vám se dobrovolně, že tomu nerozumím… 
V podobných situacích si vždy vzpomenu na 
píseň Boba Dylana, kde se zpívá: „Something 
is happening here and you don’t know what 
it is, do you Mr. Jones?“ (Něco se tu děje, ale 
vy nevíte přesně co, že ano, pane Jonesi?). 
Pevně doufám, že po další urgenci na Celní 
správu se brzy dozvíme více a budeme moci 
ve Zpravodaji otisknout lepší zprávy.

Ing. Jan Vitula
starosta města

Naše město se chystá na realizaci několi-
ka velkých projektů. Nové nádraží, komu-
nitní centrum, denní stacionář a několik 
dalších menších záměrů.

Tato informace není, pro ty, kteří čtou 
pravidelně Zpravodaj, žádným překvape-
ním. Realizace takových akcí však není 
jen o dobře nachystaném a zodpovědně 
připraveném projektu. Obsahuje celou 
řadu aspektů, které spolu úzce souvisejí. 
Jeden z těch nejdůležitějších je 0 nancová-
ní. Všechny vyjmenované projekty jsou 
dotační. To pro nás znamená, že z uvažova-
ných zhruba 200 milionů korun dostaneme 
(podle typu projektu) cca 85–90 % nákladů 
proplacených zpět. Háček je ve slovíčku 

Jak bude město 8 nancovat plánované projekty

zpět. Ve skutečnosti to znamená, že město 
musí napřed zaplatit faktury a teprve poté 
je s několikaměsíčním zpožděním dosta-
ne proplaceny z ministerstva pro místní 
rozvoj. Představme si tak například stavbu 
vlakového terminálu, který v sobě zahrnuje 
i přestavbu stávajícího vlakového nádraží. 
Při dodržení všech pravidel budeme muset 
stavbu realizovat v průběhu jednoho roku. 
To fakticky znamená, že budeme muset 
napřed celou akci zaplatit a teprve násled-
ně dostaneme prostředky zpět. Jen v přípa-
dě nádraží se jedná o více jak sto milionů 
korun, ze kterých dostaneme zpět 90 %. Tak 
velký objem však není město schopno platit 
ze svého rozpočtu. Proto chystáme přijetí 
úvěru, který na nezbytnou dobu pokryje 
potřebné prostředky. Současně chceme také 
využít nízkých úrokových sazeb a přeúvěro-
vat staré dobíhající úvěry.

Naším cílem samozřejmě je nenavyšovat 
úvěrové zatížení města. Proto také hodláme 
prostředky proplácené z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR používat ihned na splacení 
těchto úvěrů. Jedná se tedy pouze o to, že na 
přechodnou dobu cca dvou let před0 nancu-
jeme realizaci projektů a tyto prostředky se 
nám následně vrátí. Tento způsob je běžný 
u většiny velkých investic. Riziko je mini-
mální a na konci budeme mít o hodně hezčí 
město.
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Záchrana opěrné stěny zvonice

Jaroslav Goš
Odbor investic a místního hospodářství

V loňském roce došlo za objekty v ulici 
Komenského č. p. 78 a 80 k narušení sta-
tiky opěrné stěny, která drží svah za zvo-
nicí.

Prvotní zajištění bylo neprodleně pro-
vedeno zásahovou jednotkou HZS JMK. 
Následně bylo zadáno vypracování projek-
tové dokumentace pro záchranu této stě-
ny, které zajistila 0 rma PROXIMA projekt 
s. r. o. z Brna. 

Koncem roku 2016 bylo vypsáno výběro-
vé řízení na dodavatele statického zajištění 
stěny, ve kterém uspěla 0 rma STAVBY A 
STATIKA spol. s r. o. z Třince.

4. května 2017 proběhlo předání staveniš-
tě dodavatelské 0 rmě a 9. května 2017 byly 
zahájeny vlastní práce na statickém zajištění 
této stěny. Vlastní statické zajištění spočívá 
v provedení mikropilot v základové části stě-
ny, injektáži šikmých kotev ve dvou řadách 
ve svislé části stěny a hloubkového spárová-
ní. Pro odvod povrchové vody bude v horní 
části stěny provedena drenáž.

Termín dokončení: 07/ 2017

Celkové náklady: 1 202.198,– Kč vč. DPH

Veškeré náklady jsou hrazeny z prostředků města.

Stabilizace zdi pod zvonicí / foto: Jaroslav Goš 

Ing. Gabriela Kročilová
Odbor životního prostředí a stavební úřad

Třídění odpadu je u nás už téměř běž-
ná věc. Víme, co se starým papírem, plasty 
i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají 
při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebi-
če přitom obsahují nebezpečné látky jako 

například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se 
na klasické skládce uvolňují do půdy, vody 
a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. 
Pokud ale vhodíte drobné elektro do červe-
ných kontejnerů, poputuje přímo do recyk-
lační linky, kde se z něj pomocí různých 
separací získávají původní suroviny a mate-
riály ke znovuvyužití. 

Co patří do červených kontejnerů:
mobilní telefony, vysílačky, navigace;
přehrávače mp3, diskmany, rádia;
notebooky, klávesnice, myši;
baterie a nabíječky,
kalkulačky, budíky;
elektronické hračky, auta na vysílačku, 
roboti;
fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí 
strojky;
menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, 
toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovar-
né konvice aj.);
žehličky, ruční vysavače;
další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 
centimetrů.

Kde najdete kontejnery na elektrospotře-
biče?

roh Zámecké a Nádražní 
Komenského naproti kostela
sídliště Družba u kotelny
Tyršova (za sokolovnou)

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Proč je důležité třídit staré elektrospotřebiče

Kontejner na elektrospotřebiče / foto: Milena Moudrá 
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Mgr. Danuše Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

Do celostátního kola SOČ postoupilo pět studentů gymnázia

Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhlo v Brně 
krajské kolo SOČ. Z našeho gymnázia se ho 
zúčastnili studenti sexty a septimy: Barbora 
Králová (geologie a geogra0 e), Daniel Kříž 
(stavebnictví, architektura a design interié-
rů), Jan Procházka z Holasic (teorie kultu-
ry, umění a umělecké tvorby), Jan Hroudný 
(teorie kultury, umění a umělecké tvorby), 

Tereza Maturová (biologie), Tereza Singe-
rová (chemie), Helena Szostková (ochrana 
životního prostředí), Michaela Šedová (fyzi-
ka) a Barbora Večeřová (tvorba učebních 
pomůcek, didaktická technologie).

Jan Hroudný a Michaela Šedová postoupi-
li do celostátního kola z prvního místa a Bar-
bora Večeřová z druhého místa. Na třetích 
místech se umístili Barbora Králová, Daniel 
Kříž a Jan Procházka z Holasic, kteří dostali 
ještě možnost obhajoby prací. 

Na základě proběhlých licitací se ke třem 

studentům školy, kteří postoupili do celo-
státního kola přímo z 1. a 2. místa, nomino-
vali další dva. V nejvyšším kole SOČ budou 
naši školu tedy reprezentovat:

Michaela Šedová – 1. v krajském kole
Jan Hroudný – 1. v krajském kole
Barbora Večeřová – 2. v krajském kole
Jan Procházka – 3. v krajském kole
Barbora Králová – 3. v krajském kole

<

<

<

<

<

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka ZUŠ

Malá statistika základní umělecké školy ve školním roce 2016/2017

Výuku v ZUŠ Židlochovice navštěvo-
valo ve školním roce 2016/2017 420 žáků. 
Z toho bylo 273 muzikantů, 58 tanečníků a 
89 výtvarníků. Podle kapacity školy, kterou 
nám určuje Jihomoravský kraj, je škola napl-
něna „až po strop“.

Za školní rok jsme zvládli 78 veřejných 
vystoupení. Byly to soutěže všech oborů 
naší ZUŠ. Rozsvěcování vánočních stromů, 
výchovné koncerty pro MŠ, vystoupení pro 
seniory, koncerty vánoční i absolventské, 
besídky, žákovské koncerty, akce v rámci 
akce ZUŠ Open, atd.

Abychom mohli vystoupit veřejně, musí-
me nejdříve v klidu a trpělivě pracovat a 
věnovat čas každodenní přípravě. Ze všech 
žáků naší ZUŠ by měli být nejdál v získaných 
dovednostech absolventi – žáci 7. ročníku 
I. stupně a 4. ročníku II. stupně. Celkem jich 
bylo 32. Své umění předvedli na čtyřech kon-
certech. Po jednom v Moravanech u Brna a 
Rajhradě, dva koncerty se uskutečnily v Žid-
lochovicích.

Moc děkujeme městu Židlochovice a spol-
ku Art ZUŠ za knižní poukázky, které věno-
vali všem našim absolventům.

Také děkujeme vám všem – našemu obe-
censtvu, které všechna naše vystoupení hoj-
ně navštěvovalo.

Na konci měsíce června budeme vědět, 
kolik žáků ve studiu nebude pokračovat a 
kolik budeme moci přijmout žáků nových. 
Všechny informace najdete na www.zuszid-
lochovice.cz.

Přejeme vám všem krásné prázdniny.

Absolventi hudebního oboru / foto: Kamila Burdová

školství

Ing. Gabriela Kročilová
Odbor životního prostředí a stavební úřad

Do bílého kontejneru na textil patří:
Šatstvo (dětské/pánské/dámské)
Hračky
Ložní prádlo
Boty (svázané)
Pracovní oděvy

Veškeré oblečení, obuv, módní doplňky, 
zkrátka vše, co je ještě možné nosit nebo 
používat. Vše musí být čisté, bez _ eků a bez 
děr.

<

<

<

<

<

Co do kontejneru nepatří:
Suť
Odpadky (komunál)
Špinavé oblečení
Domácí spotřebiče
Knihy
Igelity, papíry, kameny, písek

Bohužel i tohle všechno se objevuje ve 
velké míře v kontejnerech na textil. Tímto 
vás chceme požádat, vkládejte do kontej-
neru pouze to, co tam patří. Ostatní odpad 
je možné vytřídit do barevných popelnic a 
kontejnerů nebo odvézt na sběrný dvůr. Zís-
kané oblečení vybírá Diecézní charita Brno 

<

<

<

<

<

<

a slouží výhradně sociálně znevýhodněným 
lidem. Textil je předán nejen klientům cha-
rity v rámci služeb pro seniory a pro rodiny 
s dětmi, ale také dalším organizacím, které 
pomáhají potřebným. Hlavními příjemci 
darovaného oblečení jsou osoby ohrožené 
chudobou a sociálním vyloučením, osoby 
bez přístřeší, matky samoživitelky, klienti 
LDN.

Kde najdete kontejnery na textil?
Alšova 610
sídliště Družba 663
Komenského  naproti kostela
sběrný dvůr – Topolová 908

<

<

<

<

Použitý textil – co patří do bílého kontejneru?



6 Školství MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

„Maturitní zkoušky jsou za námi,“ radují se studenti gymnázia

Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

Ve společné části maturovali všichni 
z českého jazyka a literatury a dále si mohli 
vybrat mezi cizím jazykem nebo matemati-
kou. Zkouška z českého a cizího jazyka měla 
tři části: didaktický test, písemnou práci a 
ústní zkoušku. Zkoušku z matematiky tvořil 
pouze didaktický test. 

Pro0 lová část na naší škole obsahovala 
dvě zkoušky. Žáci si mohli vybírat ze čtrnác-
ti předmětů, cizí jazyk a matematiku pouze 
ti, kteří je neměli ve společné části. Forma 
těchto zkoušek byla různá: ústní zkouška, 
písemná zkouška, praktická zkouška, obha-
joba maturitní práce nebo kombinace těchto 
forem. 

Slavnostní předání maturitních vysvěd-
čení se uskutečnilo za přítomnosti starosty 
města v obřadní místnosti Městského úřadu 
v Židlochovicích v pondělí 29. května 2017. 

Ve školním roce 2016/2017 ukončilo osmý ročník svého studia celkem 26 žáků oktávy a splnilo tak nutnou podmínku k vykonání matu-
ritní zkoušky. Maturity se již posedmé uskutečnily současným způsobem ve dvou částech – společné (státní) a pro? lové. 

Štafetový pohár se poprvé běžel v Židlochovicích

Mgr. Lukáš Přichystal
Předmětová komise tělesné výchovy

Soutěž začala společným během a nástu-
pem za doprovodu hymny Asociace škol-
ních sportovních klubů. Krásný pohled na 
160 běžících dětí s jejich doprovodem. Byl to 
pestrobarevný dlouhý had!

Děti běžely s velkým odhodláním, vzá-
jemně si fandily a radovaly se. K vidění byly 
i pozoruhodné situace jako např. předávání 
štafetového kolíku s jiným družstvem či pře-
běhnutím svého týmového kamaráda, který 
se divil, proč neběží, a kamarád se kolem něj 
prohnal. Pro děti byla nachystaná doplňková 
disciplína hod medicinbalem a dvě nesou-
těžní disciplíny.

Z vítězství se radovala ZŠ Vranovice. Naše 
škola skončila i přes svou velkou bojovnost 
na 8. místě. Školám se soutěž líbila a podě-
kovaly organizátorům za její hladký průběh. 
Je to pro nás velké povzbuzení v organizaci 
dalších ročníků.

Štafetový pohár v běhu se poprvé v okrese Brno-venkov uskutečnil v Židlochovicích. Po komplikacích s počasím a přeložení termínu 
vyšlo vše perfektně. Za krásného slunného počasí bojovalo o postup do krajského kola 10 družstev, což je nejvíce v Jihomoravském 
kraji. Patronkou soutěže je mistryně světa v běhu na 800 m Ludmila Formanová.

Maturanti před slavnostním předáním vysvědčení / foto: Milena Moudrá 

Závodníci na atletickém ovále v Židlochovicích / foto: archiv školy
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Meruňka v moderní gastronomii je tématem letošního Meruňkobraní

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

HMYZ NA TALÍŘI Petra Ocknechta
Hned na začátku show by si návštěvník 

neměl nechat ujít prvního kuchaře jedlého 
hmyzu v České republice, který předvádí a 
učí ve spolupráci s MZLU (Mendelova země-
dělská a lesnická univerzita Brno) tzv. ento-
mofágii (využívání hmyzu jako potraviny). 
Její průkopník Petr Ocknecht láká na menu 
z cvrčků, švábů i červů. Před zraky diváků 
připraví hned několik druhů pokrmů, které 
budete moci ochutnat.

LEHKOST DEZERTŮ Martina Beránka 
Další, neméně zajímavou osobností je 

Martin Beránek, spolumajitel cukrářské 
0 rmy Dolce Passione z Nosislavi. Jeho váš-
ní je cukrařina, která se mu stala koníčkem 
i povoláním zároveň. Osobní setkání s šéf-
kuchařem Zdeňkem Pohlreichem na začátku 
kariéry ho posunulo až k jeho vlastní výrob-
ně. Několik let působí v projektu Divoká 
vařečka, kde se snaží laikům předat informa-
ce o různých kuchyních, surovinách, vínech 
a vaření obecně. Na cukrářských kurzech 
učí také celebrity, které si rády zajedou až 
k němu do výrobny.

Z jeho dezertů je cítit opravdová ryzí 
vášeň a lehkost. Navíc ctí domácí suroviny, 
které k cukrařině potřebuje. Sám si zpraco-
vává doma vypěstované ovoce na marmelá-
dy a zavařeniny nebo pěstuje chilli papričky. 
Martin rád experimentuje, zkouší nové chu-
tě a pro nás připraví lehké svěží meruňkové 
dezerty a sladké překvapení.

ŠKOLA VAŘENÍ s Janem Rimplerem
Hlavní program naplní škola vaření, gas-

tronomický institut Kuliner, který zastoupí 
profesionální šé{ uchař Jan Rimpler, člen 
Asociace cukrářů a kuchařů, s níž spolu-

pracujeme od počátku pořádání festivalu. 
Ten povede z pódia kurzy komentovaného 
vaření, do něhož se můžete osobně zapojit 
a zahrát si o hodnotné poukazy. V současné 
době můžete Jana Rimplera vidět pravidelně 
v pořadu Dobré ráno s Českou televizí a na 
nové televizi MŇAM. Co se bude připravo-
vat, neprozradíme, ale určitě s sebou přiveď-
te svoje děti, které mohou mít neopakovatel-
ný zážitek z přípravy meruňkové zmrzliny za 
použití mátového dusíku.

ŠKODA NEVAŘIT s Martinem Škodou
Mládež ocení účast úspěšného foodblo-

gera Martina Škody, amatéra, pro kterého 
je vaření součástí životního stylu, zábavou 
i radostí zároveň. Vaří od svých osmi let a 
v sedmnácti vydal svou první kuchařku Ško-
da nevařit, která spojila jídlo s hudbou a stala 
se 3. nejlepším debutem na světě. Vede vlast-
ní kurzy, vaří v televizi a snaží se v lidech 
zvyšovat zájem o kvalitní jídlo. Na podzim 
2016 vydal svou druhou kuchařku Škoda 
nevařit 2 – Kuchařka plná akce, která je opět 
mezi třemi nejlepšími kuchařkami světa. 

Martin vede kampaně za zlepšení stravová-
ní a kromě vlastní show na pódiu povede na 
Meruňkobraní workshop grilování. Jak sám 
říká: „Nevařím jen pro mladý – tahle kuchař-
ka, kterou jsem sám napsal, nafotil a uvařil 
podle sebe, dostane všechny generace!“

Přijďte se tedy přesvědčit, jestli je oprav-
du ŠKODA NEVAŘIT! Od Martina se také 
dozvíte, co je to český street food.

SLOVO I ZPĚV Ondřeje Bábora
Z pódia bude promlouvat, moderovat a 

také zpívat vycházející muzikálová hvězda a 
herec Národního divadla v Ostravě,  Ondřej 
Bábor, rodák z  Blučiny. 

Vyvrcholením dne se stane opět nejob-
líbenější soutěž v pojídání meruňkových 
knedlíků pro dospělé s názvem Knedlíkový 
král Slunečného města, která startuje v 16:00 
hodin přímo na pódiu. Ochuzeny nebudou 
ani děti, pro které je podruhé připravena 
soutěž v pojídání půlených meruněk na čas.

Třetí ročník festivalu meruněk Meruňkobraní 2017 se uskuteční 15. července na  židlochovickém náměstí se školou vaření Kuliner. 
Čeká vás program plný kulinářských zážitků, hudebních vystoupení a meruňkových specialit. Tématem letošního festivalu je „Meruňka 
v moderní gastronomii“, které zde budou prezentovat zajímavé osobnosti propagující zdravý životní styl a nové trendy ve vaření.

foodbloger Martin Škoda / foto: soukromý archiv

Staňte se i vy aktivními účastníky Meruňkobraní

Přihlaste se do soutěže v pojídání meruňkových knedlíků „Knedlíkový král Slunečného města“
Podmínky soutěže:  věk minimálně 18 let, časový limit 15 min, minimální porce 20 knedlíků, soutěžící, který v limitu nesní 

startovací porci, uhradí poplatek 100,– Kč
Je dovoleno: povolit si opasek, vstát, projít se 
Není dovoleno: pít, kouřit, odcházet z pódia
Přihlášky: lenka.betasova@zidlochovice.cz, registrace již probíhá.

Darujte vzorek pálenky 
Součástí Meruňkobraní aneb festivalu meruněk v Židlochovicích je také  košt domácí meruňkovice. Pálenky, nejen z meruněk, 
neodmyslitelně patří k moravské kultuře a mají  široké uplatnění v gastronomii. Nabízíme k vyzvednutí lahve na vzorky o objemu 
0,3 l, které vám budou vydány na Informačním centru, Masarykova 100.  

Podmínky a propozice soutěží naleznete na webu města v pojezdové liště: Meruňkobraní.



Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
REES – Jdi za štěstím, 
ROBERTS – Tanec bohů, 
STEEL – Kouzlo, WAY – Pro-
kletý ráj

Psychologické romány
GAARDER – Loutkář, BAUME 
– Jasno lepo podstín zhyna

Společenské romány
HESSE – Dívka v modrém pláš-
ti, HARMAN – Porodní bábou 
proti své vůli, DICKER – Kniha 
o Baltimorských

Historické romány
BÍLEK – Marie Terezie, 
ŠTRÁFELDOVÁ – Svatý rváč, 
GABALDON – Panicové, 
MASSIE – Versailles, BAUER 
– Smrt na Karlštejně

Romány českých a slovenských 
autorů
SEKYRKA – Nedosáhneš na 
dno, JAKOUBKOVÁ – Manžel 
nikdy nespí, KUBÍKOVÁ 
– Spálená křídla

Detektivní romány a thrillery
MAY – Černé světlo, PENNY 
– Hladový duch, HART – Tíha 
nenávisti, GRIG – Vraždaplán, 
CLARK – Melodie stále zní

Dobrodružné romány
SMITH – Predátor, PRESTON 
– Černá komnata

Fantasy a sci-)  romány
CRONIN – Přechod, STAVE-
LEY – Kronika Netesaného 
trůnu 2: Prozřetelnost ohně

Literatura faktu
BONDY – Co odvál dým, aneb 
Jak jsem přežil holokaust, CHA-
DWICK – Záchrana českých 
uprchlíků 1938–39, ACKER-
MAN – Úkryt v ZOO

Životopisy
VAŇKOVÁ – Život na rozhraní 
věků, PALÁN – Nedělňátko, 
aneb, s Cimrmanem v zádech, 
KALENSKÁ – Doktor vězeň-
ských věd

Pravdivé příběhy
HOFMANN – Dívka se žirafím 
krkem

pokračování na straně 17 >>
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Letošní jaro je k meruňkám opět poměrně 
nemilosrdné. Pokud ale patříte k těm, komu se 
mrazy vyhnuly, nebo jste svou vlastní pílí stromy 
před mrazem zachránili, zkuste si letos v létě zava-
řit s námi. A to ve velkém. Na náměstí v kotli.

Spolek Židlochovický Otakárek vyveze svůj 
kotel na výlet, a to ne na ledajaký – náš kotel bude 
jednou z hvězd letošního Meruňkobraní.  Společ-

Jana Tesařová
Židlochovický Otakárek

Přineste si na náměstí Míru meruňky, odnesete si džem

ně v něm uvaříme džem, a ten si pak rozdělíme. 
Bude to jednoduché. Přinesete omyté meruňky, 
nůž a sklenici na džem. Ovoce společně vypecku-
jeme, nakrájíme a umícháme do džemu. Půjde-li 
to rychle a bude-li zájem, možná se stihnou i dvě 
várky. Samotné mi to připadá jako neskutečný 
nápad, ale mám velkou chuť to zkusit.

Tak nezapomeňte: 15. 7. na náměstí Míru v 
Židlochovicích, meruňky s sebou!

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Pozvánka: Noc kostelů

Za dne jim byla záštitou Noc prozářila hvěz-
dami. Tak zní motto letošní Noci kostelů, která 
v pátek 9. června v 18:00 hodin otevře dveře naše-
ho kostela v tuto neobvyklou dobu už počtvrté.

Přehlídku slova, hudby i zpěvu připravilo Měst-
ské kulturní středisko společně s farností.

Ať už využijete nabídky programu, který jsme 
připravili v našem kostele, nebo se vydáte na něk-
teré z mnoha míst, jež po celý večer budou mít 
dveře svatostánků otevřené, přejeme vám hluboký 
prožitek lehkosti a radosti.

PROGRAM:
18:00 Zvonění farních zvonů
18:15 FARNÍ KAPELA
19:00 KONCERT O RADOSTI
 Dětský sbor Židlochovice
 zazní skladby: Truverská mše,
 Ave Maria, Panis angelicus a další
20:30 ZJEVENÍ VE FATIMĚ
 čtení příběhu fatimských dětí
21:10 VIOLA MARKA OTÝPKY
 J. S. Bach, Suita č. 2, Prelludium
21:15 KORUNKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 R. D. Mgr. Paweł Cebula

Během večera vzpomínková výstava
na děkana Josefa Valouška.

Uzavření kostela ve 23:00 hodin.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Markéta Vašíčková vystavuje obrazy malované textem

Městská knihovna vystavuje práce studentky  
výtvarného umění Markéty Vašíčkové. Markéta 
je ze Židlochovic a své město velmi dobře zná. 
O tom vypovídá výstava jejích obrazů, které pre-
zentuje pod souhrnným názvem Židlochovice a 
atributy Židlochovic.

„Jmenuji se Markéta Vašíčková a mám tu čest stu-
dovat obor malířství na Fakultě výtvarných studií 
v Brně pod vedením Petra Kvíčaly,“ řekla na úvod 
vernisáže autorka a připojila pozvání ke společné 
prohlídce vystavených obrazů.

Díla nesou motivy všech výrazných znaků naše-
ho města. Najdeme na nich řeku, kopec, cihelnu 
i komíny, které byly v Židlochovicích původně tři. 
Dalším výrazným atributem, který se na vystave-
ných obrazech objevuje dokonce celkem čtyřikrát, 
je židlochovický most, vždy v jiné vnitřní náladě 
autorky. „Při příjezdu domů mě most vítá, těším se, 

a když pak zase odjíždím, zůstává mi už jen jako 
vzpomínka v mlze.“

Jako další výrazné atributy našeho města Mar-
kéta vnímá pávy v zámecké zahradě, vrány na 
tmavnoucí obloze a také energického Skřivánka, 
který Židlochovice obdarovává radostí už  čtyřicet 
let. Nechybí ani židlochovické meruňky a dnes už 
neexistující cukrovar.

Proč zrovna Židlochovice a atributy Židlo-
chovic? 

„Toto téma mi pomohl vymyslet na střední škole 
můj pedagog Petr Veselý, jako výstupní maturitní 
práci. A co ho k tomu přimělo? Především fakt, že 
jsem jednoho pěkného dne na papír o velikosti 2 x 
1,5 metru napsala nápis Židlochovice. A z velkého 
nápisu pak už lehce vzniklo téma k maturitě, Židlo-
chovice a atributy Židlochovic.“



9Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Potomci rodu Robertů na návštěvě v Židlochovicích

Mgr. Karel Vavřík
Vlastivědný spolek Židlochovice

V sobotu 13. května t. r. navštívili Židlochovice manželé Robertovi 
z Kanady. Byla to již třetí návštěva Robertových za několik posledních 
roků.

Manželé Robertovi navštívili místo posledního odpočinku svých 
příbuzných na místním hřbitově, kde se zajímali o příbuzenské vzta-
hy svých předků. Poté navštívili areál Robertovy vily i areál bývalého 
cukrovaru. Se zájmem si prohlédli fotogra0 e z provozu zaniklého cuk-
rovaru umístěné v restauraci Za komínem. Hosté byli také seznámeni 
se současným stavem mlýna, který kdysi Robertovi postavili. 

Předmětem hovoru byl i rakouský Himberg, kde Florentin Robert 
provozoval továrnu na barvy a kde se narodil vynálezce cukrovarnic-
ké difuse Julius Robert. 

Vzácnou návštěvu provázeli po Židlochovicích členové Židlocho-
vického vlastivědného spolku prof. MUDr. Peter Wendsche a Mgr. 
Karel Vavřík. Překladatelské role se ochotně ujala PhDr. Jitka Sýko-
rová. 

Židlochovická veřejnost bude podrobněji informována o nových 
poznatcích týkajících se podnikatelské rodiny Robertových začátkem 
příštího roku.

Pan G. Robert na terase vily a PhDr. J. Sýkorová / foto: Karel Vavřík 

Vhodným výběrem květinových sazenic pomáháme včelám

Jindřich Kříž
předseda ZO Židlochovice a okolí

Včelaření jako takové je na Židlochovicku 
jistě od nepaměti, ale až v roce 1921 se zaklá-
dá Včelařský spolek Židlochovice. Už pár 
let poté, v roce 1927, byla v Židlochovicích 
založena první výzkumná včelařská škola 
na Moravě, která sídlila v zámeckém parku. 
Zde působil celostátně uznávaný včelařský 
odborník Jiří Sawin a určitě sem zavítali i bra-
tři Mrštíkové, neboť nedaleko také včelařili. 
Po několik let zde působil i Msgre. František 
Adamec, celosvětově uznávaný včelař, který 
zavedl rámkovou míru 39 x 24 cm (rozměr 
plástů), tzv. Adamcovu míru, jež je dodnes 
nejrozšířenější v republice. Spojení těchto 
odborníků, jak doufám, zapříčinilo, že se 
jejich myšlenky a zkušenosti dostaly i do 
krve zdejších včelařů, jež jejich poznatky 
aplikovali na svých včelnicích a předali svým 
potomkům. V roce 1931 včelnici navštívil 
pan prezident Masaryk se svojí rodinou. 
V roce 1932 se dosud samostatný včelařský 
spolek Židlochovice slučuje s hrušovanským 
spolkem a spolkem pro Nosislav a okolí a 

takto sloučený přejímá název Židlochovice a 
okolí. Tolik jest trochu z historie spolku. 

Spolek v číslech
V dnešní době spolek sdružuje devět obcí, 

61 včelařek a včelařů s 1387 včelstvy, z toho 
šest včelařů je přímo ze Židlochovic, mezi 
nimi dlouholetý předseda místního svazu 
pan Jaroslav Pukl.

Masiv Přírodního parku Výhon odedávna 
přitahoval svojí jihomoravskou bohatostí 
i včelaře ze širokého okolí a je zcela pocho-
pitelné, že v jeho sadech nalézají útočiště 
i včelstva lidí, kteří zde nebydlí. K dnešní-
mu dni na katastru samotných Židlochovic 
včelaří 10 evidovaných včelařů s počtem 
95 včelstev.

A co můžete vy udělat pro dobro včeliček?
Pokud sami nechcete včelařit, tak v prvé 

řadě kupovat si med od zdejších včelařů, ať 
se podpoří místní obchod a potlačí odliv 
peněz do zahraničí. Peníze zůstanou zde pod 
kopcem a dále se tu budou točit jako voda 
ve Švarcavě. Pomohou i zdánlivě drobné 
věci, jako vložení kusu dřívka do nádrže na 
dešťovou vodu, aby se z ní mohla nejen včela 

napít. Na včely můžete myslet i v době, kdy 
vybíráte květiny, byliny či keře do své zahra-
dy. Mnohé z nich jsou silně nektarodárné 
a mohou tak včelám pomoci přečkat těžká 
období, kdy právě na polích a v lesích není 
nic k snědku. Včely se jistě odmění poctivým 
opylením.

Spolek v letošním roce požádal spravované 
obce o peněžitou podporu za stejným úče-
lem. Některé z nich, včetně města Židlocho-
vice, reagovaly kladně. Za peníze, které jsme 
vybrali, koupíme nektarodárné stromy, keře 
a semena bylin, které dle příspěvků zasadí-
me na obecní pozemky ku kráse krajiny.

Závěrem vám chci všem popřát, ať jste 
navzdory rozmarům počasí stejně pilní a 
pracovití jako včely.

Město Židlochovice rozdělovalo peníze na podporu činnosti spolků pro letošní rok. Jejich přehled i výše přiznaných částek dostala 
veřejnost k nahlédnutí v minulém čísle Zpravodaje. Na seznamu se opět objevilo několik nováčků. Jedním z nich je Český svaz včelařů, 
základní organizace Židlochovice působící v katastru obcí Židlochovice, Medlov, Nosislav, Žabčice, Hrušovany u Brna, Vojkovice, Bluči-
na, Měnín a Němčičky.



běhla za účasti pěstitelů a přátel školy z blíz-
kého okolí, kteří z vlastních produktů při-
pravili a nabízeli všem příchozím různorodá 
snídaňová menu.
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produkce, zákaz nucené práce a práce dětí. 
Lidem ze zemí Latinské Ameriky a Afri-
ky tak dává možnost uživit se vlastní prací 
v důstojných podmínkách.

Férová snídaně na zahradě gymnázia pro-

Férová snídaně podporou lokálních pěstitelů demonstruje myšlenku Fair trade

Petr Vach
pedagog gymnázia

Na zahradě Gymnázia Židlochovice pro-
běhla v sobotu 13. května ráno vůbec první 
židlochovická Férová snídaně.

Jedná se o projekt občanského sdružení 
NaZemi na podporu fair trade zboží a lokál-
ních pěstitelů.

V tento den se konají férové snídaně na 
mnohých místech všude po České repub-
lice. Všichni zájemci se sejdou a společně 
posnídají. Probírají se témata jako životní 
podmínky v zemích třetího světa, prodej fair 
trade zboží v našich obchodech, lidská prá-
va, dobrovolnictví apod. Nechybí ani tema-
ticky laděný program.

Co je FAIR TRADE? Férový obchod 
Férový obchod nabízí a garantuje férové 

obchodní podmínky, dodržování pracov-
ních a lidských práv a šetrnost k životnímu 
prostředí. K základním cílům hnutí fair 
trade patří především dosažení odpovída-
jící výkupní ceny, která zajistí udržitelnost 

Férová snídaně na zahradě gymnázia / foto: Martin Brabec

Pozvánka: Židlochovice živě 2017

David Kopeček
Kulturní komise

gon_ y z Brna, Hradní pivovar Hustopeče a 
pivovar Květnice. Po roce se k nám vracejí 
Lucky Bastard z Brna, pivovar Tišnov, Lišák 
z Topolan a rajhradský pivovar Duck&Dog.

Pro letošní ročník jsme připravili pár 
novinek, od kterých si slibujeme, že celá 
akce bude zaměřena více na celé rodiny a 
určená nejen pro „pivaře“. Pro ty nejmenší 
zajišťuje Výhonek, z. s. výtvarné dílničky a 
další program, pro maminky a ostatní nepi-
jáky piva budou připraveny mošty a alko a 
nealko drinky. Pro všechny pak široký výběr 
dobrého jídla a specialit. Letos poprvé jsme 
oslovili jeden z pivovarů a domluvili se na 
spolupráci, takže se můžete těšit i na piv-
ní festivalový speciál z dílny Duck&Dog. 
Na místě budou opět ke koupi koštovací 

V sobotu 24. června se uskuteční třetí 
ročník hudebního festivalu a pivního koštu. 
I letos se akce odehraje v areálu letního kina. 
Díky uplynulým ročníkům se akce dosta-
la do povědomí mnoha příznivců malých 
pivovarů a speciálních piv. V dnešní době 
podobných událostí stále přibývá, a pro-
to i pivovary pečlivě zvažují, jakých akcí se 
zúčastní. Je pro nás proto důležité, že mnozí 
se k nám rádi vracejí, a zároveň se objevují 
stále nové pivovary, které se chtějí prezen-
tovat právě v Židlochovicích. Letos k nám 
poprvé zavítá pivovar Hauskrecht a Dra-

kryglíky – limitovaná edice 100 ks s logem a 
datem třetího ročníku.

O hudební produkci se postará šest kapel, 
z nichž tři v Židlochovicích ještě nikdy v his-
torii nehrály: metaloví Eagleheart, punkfol-
ková legenda Znouzectnost a nadějní blu-
esrockeři z Brna Tatlo Quartet. Program 
pak doplní potulný cirkus Skrznaskrz, veselí 
Bezestopy a pro malé i velké Kašpárek v roh-
líku revirvál.

Z pozice hlavního pořadatele děkuji měs-
tu Židlochovice a městskému kulturnímu 
středisku za 0 nanční, materiální i personální 
podporu a těším se na vás poslední červno-
vou sobotu v areálu letního kina. Dej Bůh 
štěstí!

Omezení vstupu do zámeckého parku

Lesy ČR, s. p., lesní závod Židlochovice, upozorňuje občany Židlochovic i okolí, že ve dnech 22.–24. 6. 2017 bude omezen 
vstup do zámeckého parku. 

23. června proběhne v areálu zámku i parku oslava 25. výročí založení státního podniku Lesy ČR a vstup bude umožněn pouze 
zaměstnancům Lesů ČR. Už 22. června bude do parku přiváženo a sestavováno vybavení pro tuto oslavu (pódium, stany…) a 
následně 24. června opět demontováno a odváženo. Proto vyzýváme občany, aby i v tyto dny vstup do parku a areálu zámku 
omezili. 
Vedení LZ Židlochovice děkuje za pochopení.

Pavel Marek, LZ Židlochovice



Novinkou v salonu je přístroj pro foto-
novou terapii, využívající přirozených svě-
telných vln speci0 ckých délek, které jsou 
prostřednictvím LED diod předávány do 
kůže. Přístroj je používán pro ošetřování 
poškození měkkých tkání a odstraňování 
kožních problémů, jako jsou lišeje, opary, 
vředy, popáleniny a akné. Fotonová terapie 
vyrovnává odstíny kůže, podporuje cirkula-
ci a brzdí tvorbu melaninového pigmentu, 
bojuje proti akné a zánětům kůže, vyhlazuje 
ďolíčky, jizvy a vrásky.

„Snažíme se přizpůsobovat době, sledujeme 
novinky a stále se proškolujeme, aby služby 
v našem salonu byly co nejkvalitnější a zákaz-
nice dostaly vždy to nejlepší.“

Vedení podniku a stálé sledování novi-
nek na trhu si kladou velké nároky na čas. 
Majitelka salonu má tři děti, což je někdy 
organizačně náročné, přesto se jí daří zvlá-
dat obojí.

„Když si člověk jde za tím svým snem a dělá 
to poctivě a od srdce, dokáže se pak vyrovnat 
i s různými překážkami. Prostě to jde a vypla-
tí se to.“

Interiér Salonu Merci / foto: soukromý archiv 

Marcela Lukášová, majitelka Salonu 
Merci v Židlochovicích, je zároveň kosme-
tičkou a vizážistkou, podniká od roku 1997. 
Firmu začala budovat po malých krůčcích 
v části domu rodičů mimo hlavní centrum 
města, až se dopracovala k současné podo-
bě moderního luxusního salonu.

„Začínala jsem v malém salonku, který 
i přes omezený prostor nabízel celou řadu  
služeb: kadeřnictví, solárium, kosmetiku, 
masáže, pedikúru a manikúru.“ Nabízené 
služby zákaznice oceňovaly, poptávka sílila a 
po čase s přibývajícími produkty a novými 
procedurami už nebylo možné se do stáva-
jícího prostoru vejít. Nastala etapa výstavby 
úplně nového objektu. „Mým snem vždy bylo 
provozovat salon, který nabídne kompletní 
kosmetické služby tak, aby u nás zákaznice, 
ale i zákazníci mohli strávit příjemný odpoči-
nek a zrelaxovat po náročném dni.“

V říjnu 2016 přestěhovala svůj salon do 
nově vybudovaného objektu, který si sama 
s manželem navrhla a kam veškeré služ-
by včetně kadeřnického studia přemístila.  
Vzniklo moderní studio s příjemným rela-
xačním prostředím, které poskytuje klien-
tům, ale i zaměstnancům komfortní prostor 
pro zážitek z procedur i z práce.

„V realizaci mého snu mi hodně pomohl můj 
manžel. Opravdu je moc důležité si vše dobře 
naplánovat a neuspěchat přípravy. Vždyť jen 
nad plány a zónováním salonu jsme strávili 
více jak půl roku. Zkoušeli jsme různé mož-
nosti nejdříve na papíře a pak jsme si i během 
samotné výstavby na místě vše přesně vymě-
řovali.“

DŮLEŽITÉ JE POSKYTOVAT
KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Hlavním mottem majitelky Salonu Merci 
je maximum péče a relaxace na jednom mís-
tě, proto se snaží propojit všechny služby v 
salonu. Stálým klientkám nabízí věrnostní 
program, který lze uplatnit na celou škálu 
nabízených služeb a procedur.

Oproti původní nabídce byla v nových 
prostorách zřízena diagnostická zóna. Tato 
zóna a služba v ní poskytovaná je zatím 
méně známá a jak zákaznice, tak i personál 
si postupně zvykají. „Přínosem je hlavně pro 
nové zákaznice, které k nám zavítají poprvé. 
Zde se jim věnujeme a zároveň je seznamuje-
me s fungováním celého salonu.“ 

rubriku připravuje
Mediální komise

Obchody a služby ve městě: Marcela Lukášová – Salon Merci
Maximum péče a relaxace na jednom místě

NEJLEPŠÍ REKLAMA?
SPOKOJENÉ ZÁKAZNICE

Salon Merci se nachází na konci města 
mimo hlavní komunikaci. Náhodný kolem-
jdoucí sem nezabloudí. Tvrzení, že umístění 
je pro takový provoz nevýhodné, Marcela 
Lukášová vyvrací: „Naše klientela je spíše 
stálá, zákaznice se k nám vracejí a často náš 
salon doporučuji svým kamarádkám. Za to 
jsem velice ráda. Výhodu máme i v tom, že 
před salonem je pohodlné parkování vyhraze-
né pouze pro nás, což  ve městě většinou bývá 
problém. A navíc lidé někdy prostě rádi měst-
ský ruch opustí.“

FOTONOVÁ TERAPIE
V dnešní době chtějí být ženy stále krásné 

a nechtějí stárnout, proto se v Salonu Merci 
zaměřuji na kosmetické ošetření, které pro-
pojí s vhodnými přístroji jako např. vaku-
pres-celulitida, kavitace, radiofrekvence, 
mezoterapie, fotonová terapie, diamantová 
dermabraze,ultrazvuková špachtle. Pomo-
cí těchto kvalitních přístrojů jsou výsledky 
viditelné ihned.

Firma: Marcela Lukášová – Salon MERCI

Adresa: Komenského 435, Židlochovice
Telefon: +420 605 273 848
Web: www.salonmerci.cz

Nabízené služby: solárium, kadeřnictví, kosmetika, chemický peeling, fotonová terapie, 
radiofrekvence, kavitace, vakupres, manikúra, shlellak, pedikúra, masáže, 
lymfatické kalhoty, trvalé odstranění chloupků, výživové poradenství

Provozní doba: Pondělí – Pátek: 07:00–09:00 na objednání
   09:00–18:00 otevřeno
   18:00–20:00 na objednání
  Sobota:   na objednání

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.

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz
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Společný koncert v USA – Pasadena / foto: Pavel Vrba 

Zahájení Hudebního festivalu v městě Shizuoka – Japonsko / foto: Pavel Vrba 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Skřivánek oslaví 40. výročí svého založení jubilejním koncertem

Skřivánek slaví v letošním roce úctyhod-
ných 40 let. Co se vám jako první spontán-
ně vybaví, když vyslovíme toto číslo?

ZV:  Je neuvěřitelné, jak ten čas utekl, je to 
jako včera. Pro mě však sborová čtyřicetile-
tá historie mnoho znamená. Byli jsme jedna 
velká rodina.

Bylo náročné zpívat v tak velké hudební 
rodině, co vám to jako dětem dávalo?

HS: Ano, ale odměnou za náš čas a námahu 
bylo obrovské množství přátel, které člověk 
ve Skřivánku získal, zážitky z vystoupení, 
výlety, zájezdy. Nedá se ani popsat, jak se 
člověk cítí, když po soutěži ve Španělsku při-
jíždíte autobusem do Židlochovic a autobu-
sové nádraží je plné rodičů, přátel a fanouš-
ků Skřivánka, kteří vás vítají s ovacemi poté, 
co Skřivánek vyhrál titul absolutního vítě-
ze soutěže. A těch zážitků a úspěchů bylo 
opravdu hodně.

Jaký zážitek se vám zcela spontánně 
vybaví jako první?

HS: Je toho opravdu mnoho. Často se mi 
ale vybavuje právě soutěž ve Španělsku v roce 
2006. Po našem vystoupení jsme seděli v kos-

tele a netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků 
soutěže. Stali jsme se absolutními vítězi. Paní 
Vrbová s panem profesorem Bučkem šli pře-
vzít diplom a pohár a my posléze zazpívali 
ještě jednu skladbu, již jako vítězové. Jednalo 
se o čtyřhlasou skladbu Láska opravdivá od 
Leoše Janáčka, která všem přítomným vyra-
zila dech a nám samotným při zpěvu běhal 
mráz po zádech. Nikdy na tento okamžik 
nezapomenu. Zpívalo se v ulicích, kde nám 
turisté tleskali, zpívalo se v autobuse cestou 
zpět... Atmosféra byla opravdu úžasná!

Jak vlastně vznikl název Skřivánek?
ZV: To už je dávno, když jsem nastoupila 

po druhé mateřské dovolené na své býva-

lé působiště v mateřské škole, na sídlišti 
Družba. Název Skřivánek, posel jara, kte-
rý si musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. 
Musím dodat, že zásluhu na jménu sboru 
má i Aněžka Veselá, která v roce 1977 byla 
mojí kolegyní. První tóny Skřivánků zazně-
ly 15. září 1977 a od té doby zní nepřetržitě. 
První vystoupení se konalo v prosinci 1977 
ve společenském sále Národního domu.

Jak podle vás dokáže ovlivnit dítě, jeho 
osobnost, členství ve sboru a to, že se věnu-
je aktivně hudbě?

ZV:  Hudba je velká kouzelnice, která sil-
ně ovlivňuje city, rozvíjí osobnost dítěte již 
od útlého věku. Děti, které zpívají, hrají na 
hudební nástroj nebo věnují pozornost i jiné 
bohumilé činnosti, si odnesou do života 
velký dar. A co víc? To, co mají uchováno 
v sobě, přenesou na další generaci. To byl 
a je můj cíl, který mě provázel a provází po 
celá desetiletí.

To, že jste přenesla lásku k hudbě na další 
generace, vidíme na vašich členech, kteří se 
hudbě věnují aktivně dodnes. Příkladem je 
také paní Studeničová, která nejen zpívá, 
ale pomáhá vám i s přípravou jubilejního 
koncertu. Jak a kde vznikl impuls, že jste si 

V letošním roce slaví Židlochovický dětský sbor Skřivánek úctyhodné 40. výročí od svého vzniku. U této příležitosti jsem se 
sešel se zakladatelkou a sbormistryní Zdeňkou Vrbovou. Povídala si s námi také dlouholetá členka sboru Hana Studeničo-
vá. Ta se ujala hlavní organizátorské role při přípravách jubilejního koncertu, který se uskuteční 18. června v letním kině v 
Židlochovicích. 

„Sborová čtyřicetiletá činnost pro mě 
mnoho znamená. Byli jsme jako jedna 
velká rodina.“

Zdeňka Vrbová

„Odměnou za náš čas a námahu bylo 
obrovské množství přátel, které člověk 
ve Skřivánku získal.“

Hana Studeničová

pokračování na straně 13 >>
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řekla, že do toho půjdete?
HS: O tom, že Skřivánek oslaví v letošním 

roce 40. výročí, jsem samozřejmě věděla 
s předstihem. Koncertní sbor již pravidel-
ně nefungoval, zájem u dětí o sborový zpěv 
klesal. Paní Vrbová plánovala ukončit svoji 
kariéru coby dirigentky a zakladatelky sboru 
právě oslavou 40. výročí. Tak jsem si řekla, že 
přece není možné oslavit takové významné 
jubileum „obyčejným“ koncertem, že to chce 
něco velkého, na co bude moci ještě dlouho 
vzpomínat.

Od kolika let ve Skřivánku zpíváte?
HS: Začala jsem až ve svých 11 letech. 

Pokud zpívání ve sboru člověk bere vážně, 
jeho život je chtě nechtě ovlivněn. Ono zpí-
vat 12 let v jednom kolektivu není jen tak. 
A ještě ke všemu, když se jedná o světově 
uznávaný sbor, kterým Skřivánek v době své 
největší slávy zajisté byl. Aby člověk mohl být 
součástí tohoto tělesa, musel obětovat kus ze 
svého soukromí a volného času.

Obě žijete hudbou… Zpívaly jste nebo 
zpíváte také svým dětem? 

ZV: Ano, zpívala jsem jim takřka od 
kolébky a velmi často. Tomáš se nijak zvlášť 
neprojevoval, poslouchal, ale více ho táhly 
mašinky a autíčka. Ale když jsem sedla ke 
klavíru, všeho nechal a poslouchal. Hudbu 
má rád, dokonce se snaží občas  něco ze sebe 
i vydat. Zato však dcera Pavlína, ta soustře-
děně naslouchala, usmívala se a běda, když 
jsem odešla od klavíru, to bylo pláče. Zpíva-
la jsem jim dětské písně, písně o zvířátkách, 
lidové písně, ukolébavky.

HS: Ano, hudba je v naší rodině každo-
denní součástí našeho života. Máme doma 
spoustu hudebních nástrojů, manžel je také 
muzikant, takže to u nás často vypadá jako 
v nějaké kapele. Společně děti k hudbě vede-
me… Děti v předškolním věku jsou jako 
houby, nasají do sebe vše, co vidí a slyší. Jak-
mile s nimi doma zpíváte a tancujete, nemají 
důvod to nemít rádi. Nejvíce zpíváme kla-
sické dětské písničky, v prosinci trénujeme 
koledy. Teď zpíváme často i písničky, které se 
učí ve školce. Děti chodí do školky na Slo-
vensku, kde žijeme, takže je to u nás často 
dokonce dvojjazyčné zpívání. 

A nyní zpět k připravovanému koncer-
tu. Čím bude jedinečný, na co byste rády 
čtenáře-posluchače pozvaly, co byste zdů-
raznily?

ZV + HS: Myslíme si, že na koncertě si 
přijde každý návštěvník na své. Program 

byl sestaven tak, aby se zde vystřídali různí 
hosté, s kterými někdy Skřivánek spolupra-
coval. Jsou to například Půljablkoň s Marií 
Puttnerovou a Michalem Němcem, mezzo-
sopranistka Táňa Soto Janošová a další. Ale 
samozřejmě stěžejní část programu tvoří 
vystoupení samotných Skřivánků. Z reper-
toáru jsme vybrali ty nejznámější a nejoblí-
benější skladby, které sbor vždy rád zpíval.

Vést úspěšný sbor musí být časově nároč-
né. Jak se vám dařilo tyto aktivity časově 
kloubit s rodinou?

ZV: Měla jsem a mám zázemí, podpo-
ru mého manžela. Je to on, který měl vždy 
v jakékoliv situaci pochopení. Sleduje, abych 
na něco nezapomněla, zejména nyní, kdy 
přípravy na koncert vrcholí. Jeho zásluhou 
má sbor bohatou fotodokumentaci, téměř 
na každé akci ať doma, či v zahraničí byl 
s námi. Mohu říci, že se nikdy za celou dobu 
nestalo, že by se projevil nějakým způsobem 

negativně. Ba naopak, přicházel s užitečnými 
nápady, snažil se usměrňovat můj pracovní 
režim, což se mu ale moc nedařilo. Pocho-
pil, že jiná nebudu. Vždy jsem se snažila, aby 
rodina byla na prvním místě, a protože jsem 
byla v mládí workoholik, což už dnes nejsem, 
neměla jsem v tomto směru problém.

Když se přeneseme do konce 70. let 
minulého století, byla práce s dětmi nějak 
odlišná v porovnání se současností? Pří-
padně, v čem byly největší rozdíly ve vede-
ní dětí a souboru tehdy a dnes?

ZV: V 70. letech se žilo přece jen trochu 
jinak. Rodiče přivedli děti brzy ráno do škol-
ky, spěchali do práce, odpoledne vyzvedli a 

Výlet do Grand kaňonu – USA / foto: Pavel Vrba 

„Aby člověk mohl být součástí
Skřivánku, musel obětovat kus
ze svého soukromí.“

Hana Studeničová

„Vždy jsem se snažila,
aby rodina byla na prvním místě.“

Zdeňka Vrbová

„Spíše převažuje pocit
o ukončení sboru.“

Zdeňka Vrbová

honem rychle domů. V tomto duchu se opa-
koval den za dnem. Je ale pravda, že systém 
předškolního školství byl propracován vel-
mi dobře. Dětem byla věnována pozornost 
po všech stránkách – výchovné, vzdělávací 
i zdravotní. Ráda na toto období vzpomí-
nám.

Bude koncert rozloučením za dlouhou a 
úspěšnou historií Skřivánku, nebo můžeme 
očekávat další pokračování sboru?

ZV: Zde se mi těžko odpovídá. Je pravda, 
že s de0 nitivním rozhodnutím zatím váhám. 
Na jedné straně je dost důvodů, proč končit, 
na straně druhé mně cosi říká „pokračuj“. 
Spíše ale převažuje pocit o ukončení dráhy 
souboru.

Jak probíhají přípravy na jubilejní kon-
cert, jaká je atmosféra na zkouškách, kolik 
sboristů se sejde na jednom pódiu?

ZV: Zkoušky probíhají naprosto skvěle, 
bohatá účast, skvělá domácí příprava, poho-
dová atmosféra, úsměvy a jiskra v očích 
nás všech. Mnohdy mám co dělat, abych se 
ubránila dojetí. Pro mě je to neuvěřitelně 
krásný a úžasný pocit, který mi dodává sílu a 
energii. Děkuji všem zúčastněným skřiván-

kům za krásné okamžiky, které mi přináší 
v posledních dnech mé činnosti, ale i za to, 
že byli a jsou stále se mnou 40 let! To je pro 
mě ta největší odměna.. Na otázku, kolik se 
sejde sboristů 18. června na pódiu, nedokáži 
přesně říci, stále někdo přichází. Ať je počet 
jakýkoliv, hlavně ať nám neprší, ať svítí slun-
ce, ať je letní kino plné skřivánčích fanoušků 
a nám ať to dobře zpívá.

Děkuji za rozhovor.

>> pokračování ze strany 12
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3D lukostřelnice pod Pálavou v Židlochovicích

Miroslav Ondrušík
trenér 3D lukostřelby

3D lukostřelba – co to je?
V dnešní počítači prosycené době by se 

zdálo, že jde podle názvu o další virtuální 
zábavu. Opak je však pravdou. 3D lukostřel-
ba je střelba lukem a šípem na makety zví-
řat v životní velikosti i barvě. 3D proto, že 
střílíme na trojrozměrné objekty. S trochou 

nadsázky by se dalo říct, že se jedná o lovec-
kou lukostřelbu.

Co nám přináší tento sport?
V první řadě úžasný klid a pohodu při stří-

lení, která k němu neodmyslitelně patří. Na 
každém tréninku se cítíme jako lovci z dob, 
kdy lov lukem a šípem byl na denním pořád-
ku. Úžasný je také celoroční pobyt venku na 
čerstvém povětří a nezávislost na uzavřeném 
prostoru. Prostě si to užíváme. Máme za 

sebou nemalou řádku závodů, které probí-
hají na různých místech České Republiky, 
ale i Slovenska a Rakouska.

Kdo jsme?
Jsme 3D lukostřelecký klub, který moc 

rád uvítá ve svých řadách nově začínající, ale 
i pokročilé lukostřelce. Trénujeme každou 
neděli od 9:00 do 12:00. Areál jsme oploti-
li, ne však z důvodu uzavření se před veřej-
ností, ale kvůli bezpečnosti návštěvníků. Je 
to krásny sport, ovšem bez kázně a pořádku 
by jeho provozování mohlo být nebezpečné. 
Proto je důležité se předem ohlásit na tele-
fonu 731 641 798. Po dohodě je možnost 
si na lukostřelnici přijít zastřílet. Nachází 
se na konci ulice Komenského směrem na 
Nosislav (49.023551, 16.631836). Jednou za 
dva měsíce pořádáme kurzy tradiční luko-
střelby.

Také plánuji otevřít Školu tradiční luko-
střelby. Tréninky budou probíhat každou 
středu v odpoledních hodinách a budou 
určeny především dětem a mládeži.

Proč zrovna v Židlochovicích?
Je to prosté, pocházím z vedlejší obce 

Nosislav, a když jsem hledal vhodnou lokali-
tu pro lukostřelnici, tak mi město Židlocho-
vice vyšlo vstříc a nabídlo bez okolků poze-
mek, který nám vyhovoval. 

www.odreagujse.cz
Miroslav Ondrušík s maketou jelena / foto: archiv klubu

Bohatou nabídku volnočasových aktivit ve městě nově rozšířilo sdružení zabývající se sportem pro širokou veřejnost méně nápadným:   
lukostřelbou. Vedení města tuto novou aktivitu přivítalo a poskytlo lukostřelcům vhodný pozemek k provozování jejich sportovní 
činnosti.

Ing. Karel Vitula
Jendota Orel Židlochovice

Vicemistrem republiky v judu se stal Petr Vitula

Oddíl Judo Orel Židlochovice uspořá-
dal společné víkendové soustředění. Oddíl 
mláďat a mladších žáků ze Židlochovic 
trénoval spolu s judisty ze spřáteleného 
oddílu z Brna v naší orlovně.

Program byl bohatý. Děti si pod vede-
ním sedmi trenérů procvičovaly ohebnost a 
pády, zdokonalovaly se v technikách hodů a 
v boji na zemi. Několik tréninků denně bylo 
prokládáno zábavnými hrami, případně 
procházkou v zámeckém parku a soutěží ve 
sprintech. Stravování zajistila restaurace Za 
komínem. Večer byly děti odměněny projek-
cí zábavného 0 lmu. V neděli se po rozcvičení 
konalo malé soutěžní utkání, ve kterém naši 
mladí judisté mohli porovnat své schopnos-

ti, využít nově nabyté znalosti a případně se 
poučit ze svých chyb. Mladí bojovníci byli 
odměněni diplomem a medailí. 

Další velké soustředění nás čeká v létě, 
které bude sloužit k přípravě na závodní 
sezónu. V minulém závodním období jsme 
dosáhli výborných výsledků jak na domácí 
půdě, tak i v zahraničí. Získali jsme celkem 
102 zlatých, 79 stříbrných a 69 bronzových 
na různých oblastních, krajských i meziná-
rodních turnajích a přeborech. Největším 
úspěchem bylo vítězství Petra Vituly, který 
získal druhé místo na mistrovství republiky.

Petr Vitula, vicemistr republiky
foto: oddílový archiv
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Stromy ve městě: Liriodendron tulipifera L. – liliovník tulipánokvětý

rubriku připravuje
Ivana Flajšingerová

Liliovník je opadavý listnatý strom, jehož 
vzrostlý exemplář najdeme na náměstí Míru 
ve výsadbě před radnicí, ale též zcela vzadu 
v centrální části parku (dva mladé stromky, 
jeden dokonce s panašovanými listy). Lili-
ovník patří do stejné čeledi jako magnólie 
– šácholanovité. Dorůstá do výšky cca 40 m 
a pochází ze Severní Ameriky. Jeho výraz-
ným znakem nejsou jen květy, ale i listy. Květ 
je jasně žlutý, se šesti okvětními plátky a je 
posazen na koncích větviček. Kvete v dub-
nu až květnu. Listy mají nezaměnitelný tvar 
(lyrovitý), se 4 laloky položenými ve dvou 
úrovních. Je 10–15 cm dlouhý a 15–20 cm 
široký, na podzim se listí výrazně zbarvuje 
do zlatožluté až zlatooranžové barvy. Plo-
dem liliovníku je souplodí nažek, které při-
pomíná šišku jehličnanů.

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.

Liliovník tulipánokvětý / foto: Ivana Flajšingerová

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Radniční hodiny aneb co se do dubnového Zpravodaje nevešlo

Kromě hodin na věži židlochovického kos-
tela obstarává pan Alois Kvasnička také chod 
hodin na staré radnici, a to už od roku 1977, 
kdy ho povolal tajemník tehdejšího Národ-
ního výboru Miroslav Dašek. Do té doby 
tam byly staré kyvadlové hodiny z období 
někdy kolem roku 1880 se závažím,  které se 
muselo každý den ručně natahovat klikou.

Zajištění každodenního přístupu k nata-
hovací klice bylo problematické hlavně 
o víkendech, tajemník Dašek tedy oslovil 
pana Kvasničku s požadavkem instalace 
elektrického natahování. Stroj hodin z roku 
1880 zůstal v původním chodu, tedy na 
kyvadlo, pan Kvasnička však zhotovil elek-
trické natahování závaží motorem. „Tři elek-
tromagnetické spojky natahovaly tři závaží.“ 
Dvě závaží sloužila k natahování odbíjení a 
jedno udržovalo v pohybu kyvadlo. I po této 
inovaci musel však pan Kvasnička alespoň 
jedenkrát za čtrnáct dní docházet do rad-
nice, vystoupat nahoru k hodinám a seřídit 
čas, protože kyvadlo původních hodin neby-
lo přesné a způsobovalo časovou odchylku 
hodinových ručiček. Asi po deseti letech 
přidal pan Kvasnička motorek na pohánění 
času řízený krystalem, který už hlídá přesný 
chod hodin, v roce 1991 ho ještě zdokona-
lil a předělal na novější systém. „Teď už tam 

chodím jen při změně času, jedenkrát za půl 
roku to promazat a změnit čas na letní nebo 
zimní.“

Jak bylo zmíněno, dvě ze tří závaží zajišťo-
vala drátěným táhlem pohyb kladívek, která 
dopadem na zařízení nazývané cimbál vydá-
vala hlasité odbíjení. Obyvatelé Židlochovic 
tak měli přehled o přesném čase, aniž by při 
sobě museli nosit hodinky. Dnes už však 
odbíjení z radnice neslyšíme. Cimbál umís-
těný i s kladívky na střeše přímo nad cifer-
níkem je totiž natolik zrezivělý, že hrozilo 
upadnutí kladívek a tím nebezpečí úrazu 
chodců, z toho důvodu byl pohyb kladívek 
přerušen.

„Odbíjení měly v minulosti  i kostelní hodi-
ny, to ale bylo pro stálé stížnosti okolních 
obyvatel zrušeno.“ Přestože hlasité odbíjení 

hodin z věží kostelů, kaplí i obecních budov  
bylo kdysi naprosto běžným jevem, v Židlo-
chovicích dnes můžeme slyšet už jen hodiny 
z věže zámecké kaple. Na základě protestů 
obyvatel žijících v blízkosti zvonice bylo zvo-
nění pokráceno na jednu minutu, zatímco 
běžně se zvoní celé tři minuty.

Na kostelní věži je zděný ciferník a smalto-
vaná čísla jsou vetknuta do omítky. Radniční 
je celý z plechu a čísla jsou na něm jen na-
malována. Ručičky i čísla zde byly původně 
pozlaceny. Při posledním zásahu do hodi-
nového stroje v roce 1991 byla provedena 
i kompletní revize ciferníku. Zdobení zlatem 
bylo výrazně zašlé a místy už vůbec žádné, 
plech ciferníku zkorodovaný a měl dokonce 
i několik děr pocházejících patrně ještě z vál-
ky. Alois Kvasnička nanesl antikorozní nátěr, 
ciferník přetmelil a opatřil černým nátěrem, 
čísla a ručičky nabarvil žlutě. V roce 2012 se 
opravovala fasáda průčelí radnice i s ciferní-
kem, nátěr tehdy provedl Vladimír Růžička. 
Renovací už bohužel neprošel cimbál s kla-
dívky a tak radniční hodiny i nadále zůstá-
vají němé.

Radniční hodiny s cimbálem / foto: Milena Moudrá 



Mgr. Jan Vladař
archeolog

Německé letiště u dvora Oulehla 1945

Výstavba základny u Oulehly však běžela 
vlastní cestou, nezávisle na obtížích s for-
mováním jednotky tryskových stíhaček Me 
262. Zřejmě první přímé propozice k stavbě 
vydalo Abt. II – Technik u. Lw. Bau v Praze 
(technické oddělení pro stavby Lu� wa� e) 
dne 3. března 1945 pro OBL Brünn. Jedna-
lo se o stavbu standardizovaného projektu 
kanceláře Chef des Lu� wa� enbauwesens 
z 18. srpna 1944, resp. 7. listopadu 1944 a 
detaily měly být řešeny až po zjištění míst-
ních podmínek. Náklady představovaly 
1.300.000 RM. Název stavby byl „Ausbau 
Silber – Platz Branowitz“.

Nové letiště mělo mít standardní dráhu 
1700 x 50 m s asfaltovým povrchem na štěr-
kovém podkladě, na obou koncích s beto-
novými startovacími rampami o rozměrech 
100 x 30 m. Počítalo se také se souběžnou 
pojezdovou dráhou širokou 6 m, později až 
9 m, příjezdovou cestou šířky 3,5 m a úpra-
vou rampy na nádraží. Základna byla určena 
pro 20 stíhacích Me 262, proto byla v plánu 
také výstavba 20 stojánek v rozestupu 50 m 
s budoucí možností zastřešení, řídicí věže 
a 6 podzemních nádrží na palivo o objemu 
50 m3. Později mělo dojít ještě k vybudová-
ní 3 osvětlených a vytápěných montovaných 
hangárů Typ 244B, dílenské haly a budovy 
pro strojní zařízení. S ubytováním stavebních 
dělníků i budoucí letecké posádky (6 důstoj-
níků a 100 mužů letectva, 1 důstojníka a 40 
mužů pozemní obsluhy) se počítalo v okol-
ních obcích. Jediná budova přímo na letišti 
měla sloužit pro stráž a zázemí stavby. 

Z 30. března 1945 pochází zápis kontrolní 
komise k výstavbě letištních ploch u Vodo-
chod, Libčan a Vranovic. Vládní stavební 
rada Herbst v komisi zastupoval 0T-EG VII, 
investora Chef des Lu� wa� enbauwesens 
zastupoval stavební rada Lassen z Abt. B1 
a vládní stavební inspektor Freytag z Abt. 
C1. Komise na základě posouzení místních 
podmínek navrhla vypustit z projektu pojez-
dovou cestu na západním okraji dráhy, han-
gár a dílenskou halu. Dílny byly přeloženy 
k odstavné ploše na severozápadě. Západní 
startovací rampa měla být o 200 m posu-
nuta a na západní odstavné ploše měly být 
zrušeny první 3 stojánky pro letadla. Zbý-
vajících 7 stání a 1 hangár v projektu zůstal. 
Na východě byly zrušeny první 2 stojánky, 
zbývajících 7 stání a oba hangáry byly pone-
chány. Spojení se státní silnicí a nádražím 
v Pohořelicích mělo být dosaženo malým 
prodloužením pojezdové dráhy ze severozá-
padu odstavné plochy.

K 1. dubnu 1945 byl také vypracován sche-
matický formulář o postupu stavby. Ze sché-

matu vyplývá, že v ose hlavní dráhy byla 
skryta svrchní vrstva zeminy v šíři 150 m a 
ve středu skryté plochy již byla vyštěrková-
na asi čtvrtina dráhy. Z 6 km plánovaných 
pojezdových cest bylo hotovo asi 10 %. Pra-
covalo se na příjezdové cestě a v Přibicích 
na nádraží byla upravována jedna nákladní 
rampa a byl zde jeden culemeyer (těžký pří-
věs pro silniční přesun železničních vagó-
nů). Stavba měla k dispozici 5 nákladních 
aut. Bylo zde nasazeno 370 mužů stavební 
čety (Baukompanie) a 110 místních dělníků, 
vedení stavby zajišťoval štáb 14 techniků pod 
názvem OT-Bauleitung Branowitz. Rozesta-
věné letiště již bylo zařazeno pod okrskovou 
letištní správu Flughafenbereich 5/VIII ve 
Vyškově, ale samotné velitelsví letiště Fliger-
horstkommandatur ustaveno nebylo. 

Stavba letište Vranovice se objevuje ještě 
v rozdělovníku dopisu Abt. II ze 7. dubna 
1945, kterým je nařízeno označovat želez-
niční vagóny se stavebním materiálem pro 
„Silberprogram“ zkratkou SA (jako Sonder-
aktion) a tyto vagóny na železničních stani-
cích přednostně odbavovat.  

Zahájení stavby vojenského letiště shodně 
popisují kroniky sousedních obcí Přibice, 
Vranovice a Žabčice. „Dne 2/3 45 přišli do 
Vranovic němečtí zákopníci a obsadili obec-
nou i hlavní školu. Zákopníci stavěli v trati 
Na ztracených na pozemku Frant. Lounka 
č. 57 nové polní letiště, tak že traktory s těžký-
mi pluhy toto pole rozoraly a dělníci ornici 
rozházeli po sousedních pozemcích. Na poli 
zbaveném vší ornice na tvrdé spodině zača-
li budovat rozjezdovou dráhu pro německá 
letadla a pro letce dřevěné baráky,“ uvádí 
kronika Vranovic. „Na pozemcích sousední-
ho katastru přibického počato se zřizováním 
vojenského letiště. U dvoru Oulehla postaveny 
dřevěné baráky, různá skladiště a kuchyně a 

byly všeobecné obavy, že i naše trať Oulehla 
bude k tomu použita. Dělníci zde pracující 
byli z Čech totálně nasazeni,“ doplňuje kro-
nika Žabčic. Konečně kronika Přibic uvá-
dí: „7. března 1945 k nám přišlo 25 vojáků, 
Němci a mladí Italové, dělat letiště. Ubyto-
vali se ve škole a v hostinci. Smolínská cesta 
se štěrkuje až k lesu „pod studynkou“. Přes 
zadní v délce asi 1500 a šířce 150 m se dělá 
letiště. Než však rozvezli odházenou ornici, 
opustili večer 14. dubna rychle naši vesnici, 
jelikož se fronta velmi přiblížila.“

Učitel z Vranovic Zdeněk Koníček, nej-
prve nuceně nasazený jako stavební dělník 
v Kuřimi, vzpomínal: „Někdy začátkem 
března 1945 jsem se dověděl, že nedaleko 
Žabčic se buduje německé letiště. Měl bych to 
domů blízko, a tak jsem v Dolních Loučkách 
požádal, aby mě tam přeložili. Dostal jsem 
k tomu papír a začal pracovat na tom letiš-
ti… Byla tam asi 30 cm tlustá vrstva ornice. 
Ta se shrábla a hned pod ní byl štěrk. Na něj 
Němci chtěli nalít beton, že to bude letiště pro 
trysková letadla. Jenže čas už jim nestačil. Byl 
jsem tam snad dvě-tři neděle, když se fronta 
posunula tak blízko, že se všichni rozutekli.“

Krátkou historii rozestavěného němec-
kého letiště ukončuje poznámka v kronice 
přibické školy: „Mnoho Italů při té příležitos-
ti uprchlo a skrývalo se u místních občanů a 
u rolníka Jana Aujezdského, který bydlel vedle 
školy, a u něho se schovávali dva Italové, kteří 
se ukrývali střídavě u něho a ve škole. Správ-
ce zdejší školy Josef Konečný daroval oběma 
civilní obleky a stravoval je společně s Janem 
Aujezdským.“ K tomu současný přibický 
kronikář doplňuje, že jeden z Italů, Enzo 
Cavallaro, se zakoukal do děvčete z Přibic, 
oženil se a už zde zůstal.

Pokračování příště.

Po válce zůstalo mnoho vraků Me 262 odstavených na okrajích nouzově budovaných letišť
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Pokračování z minulého čísla.



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: Mlýnský náhon

Mlýnský náhon s vodní elektrárnou – počátek 20. století

Stejné místo dnes – březen 2015 / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková, Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu aneb co se na regále neohřeje

Alena Mornštajnová: Hana

Na pozadí příběhu jedné židovské rodiny a jejích přátel v jednom menším 
moravském městě autorka nevtíravou formou představuje „velké dějiny“ 
20. století. Kniha vás vtáhne do děje, budete s hlavní hrdinkou sdílet štěstí 
i bolest a po přečtení ji budete dlouho ve své mysli vstřebávat.

Nové knihy

Audioknihy
FUKS – Spalovač mrtvol, 
BRONTË – Jana Eyrová, KRO-
LUPPEROVÁ – 3 x Bubáček

Naučná literatura
SOUČKOVÁ – Deník běžkyně 
v nejlepších letech, PARTI – Po 
smrti se probudit, ENGLE 
– Ultramaratonec

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
Veselá zvířátka, DUDDLE 
– Gigantosaurus, PROCHÁZ-
KOVÁ – Počítejte, milé děti, od 
jedné až do deseti

Básničky a říkadla
KRAUS – Zvířátka: Dědovy 
říkanky

Pohádky
KOPCOVÁ – Pohádky o 
planetách, BŘEZINOVÁ – Kozí 
pohádky, ŽÁČEK – Chytré 
pohádky pro malé rozumbra-
dy, SVĚRÁK – Tiché šlapací 
království

Pohádkové příběhy
LEYSEN – Baba Jaga, JEŽKO-
VÁ – Dobrý svět, HERRMANN 
– Procházka

Historické a dobrodružné 
příběhy
VÁLKOVÁ – Mezi indiány, 
OTČENÁŠEK – Alchymistův 
učeň, STINE – Nebuď dlouho 
vzhůru

Fantasy romány
KALETOVÁ – Josefína a bytos-
ti, LARSSON – Pax 7: Dech 
smrti, LU – Půlnoční hvězda

Dívčí romány
SUTHERLAND – Láska v 
prachu hvězd, CALONITA 
– Krásky v nesnázích, RUSSELL 
– Deník Mimoňky 10: Příběhy 
neschopný psí chůvy

Naučná literatura
BUCKLEY – Planeta Země, 
KUZMA – Matematika 
pro základní školy v kostce, 
NĚMEČEK – Tomáš Garrigue 
Masaryk očima slečny Alice a 
mistra Viktora

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 8 
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VÝSTAVY:
1. 6. – 31. 8. | POHLEDY Z CEST
Výstava fotogra0 í Romana Ivičiče. Vernisáž výstavy proběhne ve 
čtvrtek 8. června 2017 v 17:00 hodin.
místo: Galerie Orlovna
pořádá: Jednota Orel Židlochovice

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
vstupné: 100 Kč

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., 7:00 | MČR V RÁDIEM ŘÍZENÝCH MODELŮ AUT
V pátek odpoledne proběhne volný trénink.
kategorie: 1:8 E–buggy, 1:8 IC–buggy
místo: FunRace aréna, Židlochovice
pořádá: RC Autoklub Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v květnu 2017

10. 6., 13:00 | BABSKÉ HODY
Od 13:00 hodin průvod městem od sokolovny s kapelou; v 18:00 
hodin zahájení hodové zábavy na náměstí, udělení hodového práva, 
babský taneček. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Galánka.
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko, Sbor dobrovolných hasi-

čů města Židlochovice, židlochovické ženy
vstupné: 100 Kč

17.6., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÝ TRH
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

18. 6., 16:00 | JUBILEJNÍ KONCERT
Jubilejní koncert Židlochovického dětského sboru Skřivánek.
místo: Letní kino Židlochovice
pořádá: Židlochovický dětský sbor Skřivánek

24. 6., 14:00 | ŽIDLOCHOVICE ŽIVĚ
3. ročník hudebního festivalu a pivního koštu minipivovarů.
místo: areál letního kina
pořádá: David Kopeček, Městské kulturní středisko

26. 6. 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
Tradiční setkání u šálku čaje bude tentokrát mírně netradiční. 
Dovoluji si vás pozvat na sklenku vína.
místo: prostranství vedle Informačního centra
pořádá: starosta města
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Sdružení Židlochovice pořádá
PRÁZDNINY S KERAMIKOU

pod vedením keramika Pavla Kovarčíka

Téma kurzu:
zvířátka/modelování + technika rakú

Pro děti od 9 do 15 let.
31. 7. – 4. 8. 2017, denně od 8:00 do 14:00

v keramické dílně v Židlochovicích.

V ceně 1200,– Kč je započítán materiál, hotové výrobky, které si děti 
odnesou domů, provoz keramické pece a pitný režim.
V ceně nejsou zahrnuty obědy, dítě si vezme svačinu.

Přihlášky si můžete vyzvednout:
u paní Válkové na Městském úřadu Židlochovice (tel.: 547 428 743) 
nebo u paní Vašíčkové – obuv na náměstí Míru (tel.: 606 746 393).

ŽIDLOCHOVICKÝ DĚTSKÝ SBOR SKŘIVÁNEK

JUBILEJNÍ KONCERT
40. VÝROČÍ

NEDĚLE 18. ČERVNA 2017 V 16:00 HODIN
LETNÍ KINO ŽIDLOCHOVICE

VYSTOUPÍ:
PŘÍPRAVNÉ ODDĚLENÍ ŽDS SKŘIVÁNEK

BÝVALÍ ČLENOVÉ ŽDS SKŘIVÁNEK
DIRIGUJE ZDEŇKA VRBOVÁ

HOSTÉ:
MARTHA A TENA ELEFTERIADU

PŮLJABLKOŇ (MICHAL NĚMEC A MARIE PUTTNEROVÁ)
MEZZOSOPRANISTKA TÁŇA SOTO JANOŠOVÁ

VSTUPNÉ 100,– KČ, DĚTI DO 15 LET ZDARMA



Chovatelské potřeby, Nádražní 135, Židlochovice
Firma SOCALOM s. r. o. nabízí:

- Krmiva značek CALIBRA, DELIKAN, BRIT -
- Granule pro psy a kočky -

- 100% masové konzervy MAX -
- Široký výběr sušených pochoutek pro psy -

- Směsi zrní pro exoty a hlodavce -
- Krmivo pro hospodářská zvířata -

- Prodej cvrčků, červů, sarančat, myší, potkanů -
- Oblečky, pelechy, klece, přepravky -

- SAZKA – možnost dobíjení, sázení, výběrů Air Bank, placení faktur -

PRODEJNÍ DOBA:
Po – Pá 8:00 – 17:00 hodin
So  8:00 – 11:00 hodin 

Telefon: 773 771 352
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám byt v dobrém stavu v Židlochovicích nebo v blízkém 
okolí. Tel.: 728 901 841.
Hledám domek k trvalému bydlení do 30 km od Brna. S opra-
vami počítám. Tel.: 721 387 897.

<

<

FOTÍTE RÁDI?
Máte doma v šuplíku fotogra? e zachycující různá zákoutí

Židlochovic a přírody kolem něj?
Fotíte akce, umíte zachytit náladu života ve městě?

Foťte také pro nás.
Rádi se o Vaše netradiční pohledy podělíme s veřejností.

Fotogra? e prosím, zasílejte v tiskové kvalitě na adresu redakce:
milena.moudra@zidlochovice.cz
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Posezení se seniory ke dni matek / foto: Lenka Betášová

Vernisáž obrazů Markéty Vašíčkové (vlevo) / foto: Milena Moudrá

Čarodějnické vítání jara s Vatou / foto: Nikola Široká

Vernisáž výstavy fotogra- í Martina Mžíčka (vpravo) / foto: Lenka Betášová

Slavnostní předání maturitních vysvědčení / foto: Milena Moudrá

Jízda historických kol přes Židlochovice / foto: Lenka Betášová
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Putovní sklípek Rozařín ve dvoře Infocentra / foto: Lenka Betášová

Autorské čtení Markéty Harasimové / foto: Milena Moudrá


