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Je konec školního roku, pane starosto. 
Jak se letos dařilo základní škole a gym-
náziu?

Školství v Židlochovicích v letošním škol-
ním roce bylo plné událostí. Například na 
gymnáziu už druhým rokem běží program 
podpory nadaných studentů. Mě samotné-
ho překvapilo, jak výrazným způsobem se 
zvýšil zájem o přírodovědné a technické 
obory mezi studenty. Například významně 
narostl počet prací ve Středoškolské odbor-
né činnosti a ještě překvapivější je to, že řada 
z těchto prací se dostala až do národního 
kola soutěže. Židlochovické gymnázium se 
tak v této oblasti stává jedním z nejlepších 
v kraji. 

Jan Vitula: Krásné léto všem!

K tomuto programu patří  tradiční setká-
ní, na kterém na konci každého školního 
roku  oceníme nejlepší ze studentů. Letos 
tomu nebylo jinak a 18. 6. 2017 jsme na 
zámku předali celou řadu cen.

Jde o jakási čestná uznání za odvedenou  
práci?

To také, ale v neposlední řadě je každé 
ocenění podpořeno 3 nanční odměnou 
ve výši od tisíce korun až po hlavní cenu, 
kterou je poukaz na studium cizího jazy-
ka v zahraničí v hodnotě 50 tisíc korun. 
Letos ji získala Michaela Šedová, studentka 
septimy. Nejenom ona však na gymnáziu 
předvedla mimořádný výkon. Oceněných 
byla celá řada. Tito studenti jsou pro nás 
všechny velkou nadějí, neboť moderní spo-
lečnost potřebuje chytré a vzdělané lidi, 
kteří se nebojí prezentovat své schopnosti 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

a názory. Nutno říci, že 3 nanční oceňování 
studentů je umožněno díky činnosti židlo-
chovického Spolku za povznesení kultury a 
vzdělanosti. 

A co základní škola?
S nejlepšími žáky základní školy jsme se 

potkali 26. června na radnici, kde taktéž pro-
běhla jejich ocenění. Samozřejmě základní 
škola je v trošku jiné situaci než gymnázi-
um, a proto má také hodnocení jinou for-
mu. Na rozdíl od gymnázia je u základní 
školy zřizovatelem město, a tak je zodpo-
vědné za řešení technického i prostorového 
zázemí školy. Myslím, že i v tomto směru 
se město zhostilo dobře svého úkolu a nová 
školní budova je zdárně dokončena. 
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Hodně občanů se zajímá, kdy bude 
zpřístupněna a otevřena.

Se zahájením výuky v tomto objektu 
počítáme od nového školního roku a veřej-
nost bude mít možnost si ji prohlédnout na 
dni otevřených dveří, který se koná v neděli 
3. září odpoledne. Poslední stavební tes-
ty ukázaly, že se povedlo dokončit budo-
vu v požadované kvalitě, a je to tak první 
skutečně pasivní objekt, který má veřejná 
správa v Židlochovicích k dispozici. Díky 
tomu jsem dvojnásob hrdý. Nejen, že inves-

tujeme do školství, ale také se nám to daří 
činit v souladu s nejpřísnějšími ekologický-
mi požadavky.

Škola je tedy za námi, prázdniny jsou 
za dveřmi a turistická sezóna začala. Jsme 
v Židlochovicích připraveni?

Samozřejmě využití turistického poten-
ciálu je především předmětem soukromých 
aktivit, ať již restaurací či ubytování. Město 
může těmto činnostem pouze napomoci. 
Myslím, že hezkou ukázkou je snaha zkráš-
lit město, například umístěnými truhlíky 
s živou květinovou výzdobou na židlocho-

vickém mostě. Je to sice drobnost, ale od 
celé řady lidí jsem již slyšel pochvalné reak-
ce. Otvíráme také samozřejmě koupaliště, 
kde jsme letos provedli kompletní rekon-
strukci dětského brouzdaliště za několik 
stovek tisíc korun. Jsou to dle mého názoru 
velmi dobře investované peníze, protože 
v letní sezóně je tento objekt intenzivně 
využíván rodinami s dětmi. Letos plánu-
jeme zachovat vstupné ve stejné výši jako 
loni, tedy dospělí za 60 Kč, děti a senioři za 
30 Kč.

Snad jsme tedy připraveni a přeji krásné 
léto všem!

>> pokračování ze strany 1

pro společnost Xella
Dagmar Kneslová

Židlochovice nyní dokončují projekt 
přístavby základní školy v pasivním stan-
dardu. Město tak reagovalo na rostoucí 
populační křivku a posílilo také ekologic-
kou strategii města, zaměřenou na šetrné 
zacházení s přírodními zdroji. 

Lokalita Židlochovicka se v posledních 
letech těší nárůstu populace. Zejména proto, 
že nabízí kombinaci klidného způsobu života 
a dostupnosti pracovních příležitostí v Brně. 
Pozitivní demogra3 cký vývoj však znamená 
také zvýšené nároky na město – například 
nestačí kapacita vzdělávacích zařízení. Žid-
lochovice se snaží na vzrůstající poptávku 
po umístění dětí do školek a škol reagovat 
tím, že využívá a případně rekonstruuje stá-
vající objekty z majetku města. U základní 
školy však bylo nutné kapacitu navýšit další 
přístavbou. „Ve všech spádových obcích jsou 
další rozvojové lokality pro bydlení. Je tedy 
patrné, že se obce omlazují a rodí se více dětí. 

Přístavba základní školy ušetří až polovinu nákladů na energii

Tyto děti budou navštěvovat školu, která již 
dnes kapacitně nevyhovuje. Chybí třídy, proto 
jsou odborné učebny využívány jako kmeno-

Interiér: Barevné zábradlí schodiště / foto: Milena Moudrá

Přístavba základní školy po kolaudaci / foto: Milena Moudrá

vé, což snižuje komfort při vzdělávání, a kvů-
li přeplněné škole by se mohla snížit kvalita 
výuky,“ říká k otázce přístavby školy Ing. Jan 
Vitula, starosta města. „Naše základní škola 
slouží jako spádová pro obce, které mají pouze 
1. stupeň základní školy. Žádná z těchto obcí 
neplánuje rozšíření na úplnou školu s 1. a 
2. stupněm,“ dodává starosta. 

Město se dlouhodobě snaží o environ-
mentální rozvoj, což se promítá do řady díl-
čích aktivit. Součástí tohoto přístupu je sna-
ha o snížení energetické náročnosti budov. 
„U stávajících budov v případě rekonstrukcí 
požadujeme návrhy s minimalizací provoz-
ních nákladů na energie. U nové výstavby 
bylo tedy přirozenou volbou stavět v pasivním 
standardu,“ vysvětluje starosta. „Výstavba 
budovy v pasivním standardu je o něco dražší 
než klasická, ale zejména pro veřejné budovy 
v současnosti již nezbytná.

pokračování na straně 4 >>
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Otázky pro místostarostu
Mgr. Tomáše Šenkyříka:

K 31. březnu vypršel termín 
k podání žádostí na poskytnu-
tí dotace na fasády domů. Tento 
dotační titul poskytovaný městem 
je úplnou novinkou, potřebnou 
agendu zpracovával místostarosta 
Mgr. Tomáš Šenkyřík.

Jak náročná byla příprava projektu?
Rozdělování veřejných 3 nančních 

prostředků spolkům a fyzickým oso-
bám je vázáno na poměrně složitý a 
časově zdlouhavý legislativní proces. 
Nově si jej vymyslelo ministerstvo vni-
tra a můj názor je, že je v něm spousta 
zbytečné byrokracie. Do tohoto proce-
su spadá i dotační program na fasády.  
Letos jsme si jej vyzkoušeli a v příštím 
roce některé věci vylepšíme a doufám, 
že i přes komplikovanou legislativu 
urychlíme. 

Jaký byl o dotaci zájem, kolik se sešlo 
žádostí?

Pouze čtyři. Když jsem zjišťoval 
důvody, proč tak malé množství, bylo 
mi řečeno, že podmínky pro udělení 
3 nancí byly nevýhodné a možná příliš 
přísné. V brzké době plánuji schůzku 
s žadateli, kteří o čerpání těchto dotací 
uvažovali. Kolegyni a kolegům v radě 
navrhnu změnu podmínek a pokusíme 
se čerpání upravit tak, aby parametry 
projektu lépe odpovídaly místní realitě 
a současně byly v souladu s tím, co nám 
umožňuje zákonodárce.  

Uspěli všichni žadatelé?
Ano. U některých odborná komise, 

která měla za úkol posouzení žádostí a 
jejich technické parametry jen snížila 
požadovanou částku, neboť 3 nance 
neodpovídaly ceně obvyklé za materiál.

Kolik bude celkem vyplaceno peněz?
Celková částka schválená zastupitel-

stvem činí 63.400 Kč.

Budete vypisovat program i příští 
rok?

Vše záleží na 3 nancích města. Dokon-
čili jsme školu za 60 milionů a je pláno-
vána stavba železničního terminálu za 
více než 100 milionů korun, jak bylo ve 
Zpravodaji už uvedeno starostou. Jedná 
se o refundační projekty, tedy investice, 
které město musí před3 nancovat a pak 
je dostane zpět. Proto jsem opatrný se 
slibem, zda vypíšeme dotace na fasády 
i příští rok. Pravděpodobnost je vysoká, 
spíše bude záležet na výši částky, kterou 
se nám podaří v rozpočtu vyčlenit.

Probíhá oprava komunikací ve směru na Nosislav

Předpokládám, že jen málokomu uniklo 
dopravní omezení na silnici směrem na Nosislav. 
Ač to pro řidiče není příliš příjemné, jsem rád, 
že se podařilo zrealizovat dlouho odkládanou 
rekonstrukci posledního úseku mezi Rajhra-
dem a Hustopečemi. Tato část nebyla dosud 
opravena nejen z 3 nančních důvodů, ale také 
proto, že se řešil problém s ujíždějící vozovkou 
v místě, kde se Svratka pod Výhonem těsně při-
myká k silnici. Nakonec se však řešení našlo, a 
tak letos probíhá úprava povrchu, kterou 3 nan-
cuje Jihomoravský kraj. Obzvláště pyšný jsem 
nejen na to, že se podařilo tuto akci domluvit, 
ale také na to, jak jsme ji zvládli zkoordinovat 
s investicí města do nového chodníku v tom-
to území. Jak možná mnozí z vás vědí, městu 
se povedlo získat dotaci na výstavbu nových 
chodníků, která se vztahuje i na tuto zónu. V 
rekordně krátkém čase jsme vysoutěžili doda-
vatele stavby, který okamžitě začal s realizací 

Ing. Jan Vitula
starosta města

právě v oblasti opravované vozovky. Díky dob-
ré komunikaci s 3 rmou opravující silnici, jsme 
obě stavby sladili tak, že nový povrch je poklá-
dán k již hotovým chodníkům. Nebudeme tak 
muset zasahovat do hotové stavby a výsledkem 
bude daleko kvalitnější práce. V dalších etapách 
pak bude pokračovat oprava chodníků směrem 
k mostu. Opravovat se bude také chodník od 
autobusového nádraží směrem ke škole a nově 
budovat chodník na sídlišti spolu s autobuso-
vými zastávkami. Kraj také bude pokračovat ve 
svých investicích. Chystá se oprava vozovky na 
mostě a z našeho nejbližšího okolí by se měla 
opravovat komunikace mezi Vojkovicemi a 
Hrušovanami.

Na tomto místě bych rád poděkoval všem 
svým kolegům z městského úřadu, kteří doká-
zali takřka nemožné a v rámci získání dotace 
vymysleli způsob, jak rychle získat povolení, 
a následně i vyřídili všechny formality. Řada 
z nich tomu věnovala svůj volný čas, a to 
i o víkendech. I díky nim budou Židlochovice 
zase o kousek hezčí.

Další tašky na třídění odpadu

Určitě všichni obyvatelé sídliště zaznamena-
li, že mají k dispozici sběrná hnízda na odpad. 
Chceme také připomenout, jak důležité je 
odpad třídit správně. Na kontejnerech jsou 
nálepky s popisy, co do kontejneru patří, a pře-
sto se nám stále stává, že odpad je nesprávně 
roztříděn. Například v kontejneru na bioodpad 
se objevují mnohdy až zarážející věci, jako jsou 
deštníky, rádia, jednorázové dětské pleny nebo 
sáčky, které nejsou rozložitelné. Často bývá 
bioodpad vyhazován v igelitových taškách, 
chceme upozornit, že bioodpad se ukládá do 
kontejneru volně nebo v biologicky rozložitel-
ných sáčcích, protože jinak bioodpad nelze 
využít. Kompostárně pak vznikají velké pro-
blémy, jako jsou poruchy na technice a nemalé 
3 nanční náklady, které jsou spojené s dotří-
děním nebo opravami. Do bioodpadu patří 
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce 
a zeleniny, pečiva, kávové sedliny a 3 ltry, čajové 
sáčky, hrnkové květiny včetně hlíny, papírové 
kapesníky a ubrousky, posekaná tráva, listí, 
větvičky, plevele, piliny, hobliny, kůra,  studený 
popel ze dřeva, a skořápky. Nepatří sem maso, 
kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné potra-
viny, cigaretové oharky, smetky, dětské pleny, 
letáky, noviny.

Zaměstnanci města a svozová 3 rma neustá-
le poukazují na nevhodné ukládání odpadu 
kolem kontejnerů, např. kusy nábytku, hračky 
komponenty z automobilů. Problémy způso-

Ing. Gabriela Kročilová
Odbor životního prostředí a stavební úřad

buje také nestlačený obsah odpadu v kon-
tejnerech. Je tedy důležité, aby se nádoby na 
třídění plnily odpovídajícím odpadem a aby 
byl odpad stlačen tak, aby byl prostor kontej-
neru plně využíván. K dispozici je nadále také 
sběrný dvůr na ulici Topolové 908. Pokud by si 
někdo nebyl jistý, jak vytřídit odpad, je možné 
podívat se na stránky města, kde je zveřejněna 
přehledná tabulka nejběžnějších odpadů a jeho 
roztřídění. Vytištěná verze je k dispozici v kan-
celáři u Ing. Gabriely Kročilové.

Občané města Židlochovice mají nyní mož-
nost si vyzvednout zdarma tašky na tříděný 
odpad. Ve spolupráci s autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a. s. je pro domácnosti 
v Židlochovicích připravena sada tří třídicích 
tašek ve dvou velikostech. Velká o rozměrech: 
šířka 35 cm, výška 50 cm, hloubka 26 cm; a 
menší o rozměrech: šířka 25 cm, výška 40 cm, 
hloubka 25 cm. Menší tašky doporučujeme 
spíše do bytů, z čistě praktických důvodů, že 
nezaberou tolik místa, a větší do rodinných 
domů. Sada tří tašek je praktickým pomocní-
kem při třídění odpadu v domácnostech. Sada 
obsahuje tři snadno omyvatelné tašky, které je 
možné k sobě spojit suchým zipem. Jednotlivé 
tašky jsou barevně odlišeny tak, aby bylo tří-
dění odpadů co nejjednodušší. Žluté tašky jsou 
určeny na plasty, modré na papír a zelené na 
sklo. 

Tašky je možné vyzvednout na pokladně 
MěÚ, Nádražní 750, nebo u Ing. Gabriely Kro-
čilové, kancelář 220. Další možnost vyzvednutí 
je u Ing. Radmily Ka[ ové na radnici, Masary-
kova 100.
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Přístavba základní školy ušetří náklady na energie až o polovinu

Ing. Zdeňka Koutná
Odbor investic a místního hospodářství

V měsíci květnu byla zahájena výstavba 
a rekonstrukce částí chodníků v Židlocho-
vicích: 

Výstavba nového chodníku na Žerotínově 
nábřeží podél silnice II/425 od autobusové  
zastávky u ul. Havlíčkovy k areálu Hortis 
(zahájeno).
Rekonstrukce chodníku na Žerotínově 
nábřeží podél silnice II/425 od nám. Míru 
po zastávku u ul. Havlíčkovy (zahájeno).
Rekonstrukce chodníku v ul. Tyršova 
podél silnice III/425, na straně u zámku 
(v době letních prázdnin).
Výstavba nových autobusových zastávek 
na silnici II/425 u sídliště Družba včetně 
přístupového chodníku a osvětlení
(po realizaci přeložky vysokého napětí, tj. 
od srpna).
Dokončení stavby se předpokládá v říjnu 

<

<

<

<

2017, přičemž autobusy budou na nových 
zastávkách zastavovat od nového prosinco-
vého jízdního řádu IDS JMK.

Stavba je realizována na základě projek-
tové dokumentace zpracované brněnskými 
dopravními inženýry panem Jiřím Šerkem 
a společností Viapont, s. r. o. Stavbu realizu-
je vítěz výběrového řízení 3 rma STRABAG 

a. s. a za město za stavbu odpovídá Aleš Hor-
váth (tel. 604 290 415).

Cena díla je 4,2 mil. Kč. Financování bude 
realizováno převážně z dotačních prostřed-
ků – 85 % z Integrovaného regionálního 
programu Evropské unie (IROP) a 5 % ze 
státního rozpočtu.

Projekt úpravy chodníků zahrnuje i výstavbu nové autobusové zastávky 

>> pokračování ze strany 2

Pro investora je náročná především při vol-
bě partnerů – kvalitního projektanta, zhotovi-
tele a odborného dozoru stavby. Budova totiž 
musí splňovat dost náročné parametry – musí 
být navržena efektivně, s co nejmenší obálkou 
a současně podle všech architektonických a 
provozních požadavků. Důraz je zde kladen 
na volbu materiálů, precizní provedení a pro-
vázanost technologií, jako je tepelné čerpadlo, 
větrání a další,“ upřesňuje své zkušenosti se 
zadáním a realizací projektu starosta. 

Projekt navrhla architektonická a projekč-
ní kancelář Arch.Design a již během projek-
ce příprav projektu byl kladen velký důraz 
na vzduchotěsnost obálky budovy. Nároky 
na vzduchotěsnost, měřenou BlowerDoor 
testem, byly velice přísné. Závěrečný test 
však byl s velkou rezervou úspěšný a pasivní 
standard byl potvrzen i v tomto parametru. 

Součástí řešení Arch.Designu je i návrh 
interiéru, který je oproti umírněnější fasádě 
pojat hravěji, s ohledem na využití pro žáky 
prvního stupně. Nábytek a vybavení req ek-
tuje vnější pojetí objektu a barevně rozehra-
ná okna fasády tak prostupují do interiéru 
nejenom fyzicky, ale i celkovým pojetím 
koncepce objektu. Nábytek je tvořen deko-
rem světlého dřeva s barevnými akcenty, kte-
ré prolínají celou stavbou. Barevné akcenty 
slouží i pro usnadnění orientace v budově. 
Výrazným prvkem ve velkorysém otevře-
ném prostoru chodeb je zábradlí hlavního 
schodiště. Jeho barevnost je tvořena pro-
měnlivou gradující škálou barev, navazující 

na hravé koutky s koberci a sedacími pytli. 
Hlavní plochy místností jsou bílé a stěny 
jsou osazeny nástěnkami a posuvným závěs-
ným systémem, který slouží snadné obměně 
výtvarných počinů žáků.

„Nyní probíhají poslední dokončovací práce 
a během léta bude přístavba vybavena nábyt-
kem, aby mohla být se začátkem nového škol-
ního roku 2017 otevřena,“ doplňuje Ing. Zby-
něk Jakubec, technický dozor stavby.

Pane Jakubče, co si vlastně máme před-
stavit pod pojmem „budova v pasivním 
standardu“?

Na otázku není zcela jednoduché jedno-
značně odpovědět. V různých vyhláškách 
(např. projekt Zelená úsporám) nebo záko-
nech je to interpretováno pokaždé jinak 
(např. dům s téměř nulovou spotřebou ener-
gie). Pasivní domy musí dle uznávaných 
standardů Passivhaus Institutu v Darmstadtu 
splňovat několik požadavků, které v číslech 
přesně speci3 kují měrnou roční potřebu 
tepla na vytápění, neprůvzdušnost obálky 
budovy a celkovou potřebu primární energie 
spojenou s provozem budovy. Zjednodušeně 
řečeno, je to prostě dům s velmi malou spo-
třebou tepla a energie, který je vzduchově 

velmi těsný.
Dá se konkrétně vyčíslit, jaké úspory 

přístavba školy v pasivním standardu při-
nese?

Odhaduji, že spotřeba tepelné energie 
bude minimálně na polovině až třetině 
oproti obyčejné stavbě.

Hovoří se zde o důležitosti maximální 
vzduchotěsnosti budovy. Může se v budově 
klasicky větrat?

V zásadě by se v pasivní budově větrat 
nemělo. Na škole je to zařízeno tak, že v kaž-
dé třídě je zabezpečena nucená výměna 
vzduchu společně s čidlem CO2. Když dojde 
ke zvýšení koncentrace CO2, automaticky 
se pomocí vzduchotechniky přivádí čerstvý 
vzduch zvenčí, který je ohříván odcházejí-
cím vzduchem přes rekuperační jednotku a 
posílán zpět do tříd. Aby vzduch po tomto 
ohřevu nebyl příliš suchý, je na každém pat-
ře zvlhčovací jednotka, která udržuje klima-
komfortní prostředí ve třídách z hlediska 
vlhkosti vzduchu. Ve skutečnosti je to daleko 
složitější a to tak, aby bez ztráty optimálního 
prostředí systém šetřil energii.

redakčně kráceno

Kapacita přístavby:

Počet kmenových učeben 8 max. počet žáků 32 celkem 256 žáků

Počet jazykových učeben 2 max. počet žáků 16 celkem 32 žáků

Víceúčelová místnost 1 max. počet osob 70

Počet kabinetů 3 počet osob 6 celkem 18 učitelů

Oprava chodníku  na Žerotínově nábřeží / foto: Milena Moudrá
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Ing. Dagmar Kratochvílová
Odbor dopravy

Už jsme si všichni zvykli na to, že během 
léta zavítá do našich končin spousta cyklistů, 
kteří jezdí mezi vinohrady a vinnými sklíp-
ky, a i my sami rádi využíváme bohaté sítě 
cyklostezek v našem regionu.

Nikoho z nás nepřekvapí, když k vedlejší-
mu stolu v restauraci dofrčí parta cyklistů, a 
ještě ani nesedí a už si všichni objednávají 
po jednom pivu. Mnozí cyklisté si výlet bez 
zastávky „na jedno“ nedokážou představit. 
Při výletě autem by to přitom řidiče ani nen-
apadlo.

Jaký je v tom rozdíl? Cyklistovi už po jed-
nom malém pivu hrozí dvojnásobné riziko, 
že z kola spadne. Toto riziko ještě stoupá při 
jízdě mimo komunikace, kdy jízda po kame-

nech či přes kořeny lesní cestou vyžaduje 
mnohem více soustředění. Z pohledu záko-
na je na tom cyklista stejně jako jakýkoliv 
jiný řidič a za jízdu pod vlivem alkoholu 
(do 1 promile) zaplatí pokutu až 25 tisíc 
korun. Jede-li řidič ve stavu vylučujícím 
způsobilost k jízdě, tedy s více než jedním 
promile alkoholu v krvi, pohybuje se výše 
pokuty v rozmezí od 25 do 50 tisíc korun. 
Nemůže ale přijít o řidičský průkaz ani mu 
nikdo nepřipíše trestné body.

Zdá se vám tato pokuta příliš vysoká? Pak 
vězte, že pokuta může být vaším nejmenším 
3 nančním problémem v souvislosti s alko-
holem za řídítky. Představte si, že si jen tak 
jedete po krásné rovné cyklotrase, jste plni 
síly, protože jste se právě občerstvili nějakou 
tou orosenou dvanáctkou nebo decánkem 
dobrého vína, a vtom vám pod kola vběh-
ne bažant a vy se zraníte. Vaše zranění bude 

vyžadovat rychlou lékařskou pomoc a přiletí 
vám na pomoc vrtulník, který vás odveze do 
nemocnice, kde podstoupíte banální opera-
ci a pobudete si tam asi týden. Co myslíte, 
kdo to všechno zaplatí? Jestli si myslíte, že 
od toho je zdravotní pojištění, tak bohužel, 
protože jste si své zranění způsobili nezá-
konným jednáním, jízdou na nemotorovém 
vozidle pod vlivem alkoholu. Budete tedy 
muset sáhnout do své peněženky. A teď si 
ještě představte, že u toho vjedete do cesty 
motorovému vozidlu, které při tom, jak se 
vám vyhýbá, narazí do stromu, škoda na 
vozidle bude 1,5 milionu a řidič si způso-
bí zranění. Opět platíte škodu na vozidle a 
náklady léčení zraněného řidiče.

Ať mi ještě někdy někdo tvrdí, že alkohol 
je u nás levnou záležitostí!

O cyklistice trochu jinak

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hospodářství

V polovině května převzalo město Žid-
lochovice nový komunální stroj na údržbu 
zeleně a chodníků města. Deset let starý stroj 
STIGA už si při údržbě města odpracoval své 
a při neustále přibývajících plochách zeleně 
a chodníků již výkonnostně nevyhovuje. 
Stroj STIGA bude nyní sloužit především 
pro údržbu areálu městského koupaliště. 

Nový stroj je v podstatě univerzální 
kloubový nosič zařízení pro údržbu města. 
Z výběrového řízení vzešel jako nejvýhod-
nější stroj od dánského výrobce NILFISK 
s typovým označením CITY RANGER 
2250. Cílem bylo pořídit malý, ale výkonný 
stroj, který zvládne údržbu i užších komuni-
kací, či členitějších ploch zeleně. Stroj je kro-
mě zametací nástavby se dvěma kartáči dále 
vybaven ruční sací hadicí pro odsátí volného 
odpadu, zimním kartáčem, sypačem písku a 
mulčovací sekačkou. V přední části stroje je 
osazen univerzální přední nosič přídavných 

zařízení, který umožní dle potřeby vozidlo 
vybavit dalšími nástavbami. Stroj je vybaven 
dieslovým motorem o výkonu 26,5 kW.

Stroj byl pořízen plně z rozpočtu města, 
cena stroje včetně všech nástaveb byla 2,29 

mil. Kč. Věřím, že s uvedením stroje CITY 
RANGER 2250 do provozu se zlepší kvalita 
veřejných prostranství našeho města.

Údržbu města zajišťuje od května výkonnější komunální stroj

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice a starosta města Židlochovice vyhlašují výběrové řízení na obsazení pozic:

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
– VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ –

Zájemci se mohou přihlásit do 15. 7. 2017.
Podrobné informace

k vyhlášenému pracovnímu místu podá
Ing. Milan Komenda, vedoucí odboru,

tel.: 547 428 760, 604 290 308.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
– PRÁVNÍK MěÚ ŽIDLOCHOVICE –

Zájemci se mohou přihlásit do 14. 7. 2017.
Podrobné informace

k vyhlášenému pracovnímu místu podá
Mgr. Ivana Kejřová, tajemnice úřadu,

tel.: 547 428 720, 604 290 303.

Zkouška nového stroje CITY RANGER 2250 / foto: Martin Dratva

MĚSTO ŽIDLOCHOVICE
– STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE –

Zájemci se mohou přihlásit do 25. 8. 2017.
Podrobné informace

k vyhlášenému pracovnímu místu podá
p. Milan Šebek, vedoucí MP,

tel.: 604 290 304.



6 Školství MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Končí školní rok plný změn!

Ing. Jana Králová
ředitelka základní školy

Končí školní rok 2016/2017, končí rok 
plný změn! Přesto, že měl tento školní rok 
tak jako jiné roky svých 10 měsíců, novi-
nek a událostí, kterými se odlišoval od 
těch minulých, byla spousta. 

Od září jsme se potýkali s novou formou 
podpůrných opatření pro žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Přestože jsme 
škola, která má s prací s těmito žáky mnoha-
leté zkušenosti, všichni jsme pocítili výrazný 
nárůst administrativní zátěže.

Zápisy do prvních tříd byly posunu-
ty z ledna až na duben a rodiče u nich již 
museli být rozhodnuti, zda své dítě přihlásit 
do školy či žádat o odklad. Vysoký počet dětí 
s odkladem nás vedl ke zřízení přípravné 
třídy a tím i ke zpracování dalšího školního 

vzdělávacího programu pro tyto děti. Velkou 
změnou je jistě i povinný poslední rok před-
školního vzdělávání.

Změny byly nachystány i pro nejstarší 
žáky, kteří museli u přijímaček na střední 
školy skládat celostátní zkoušky z českého 
jazyka a matematiky. I přes počáteční oba-
vy se s nimi žáci vypořádali a k dnešnímu 
dni jsou všichni odcházející žáci přijati na 
střední školy, ať už na maturitních nebo na 
učebních oborech. 

Kariérní řád je dalším z témat, která v této 
době hýbou odbornou veřejností. Zvlášť, 
pokud by měl začít platit od 1. září 2017, 
určitě by pedagogové přivítali nějakou jis-
totu ještě před nástupem na zaslouženou 
dovolenou. 

Legislativní úpravy se dotkly i školního 
bufetu. Jeho existenci ohrožuje tzv. pamls-
ková vyhláška. Sortiment nabízeného zboží 
je dost omezen a prodávané potraviny, které 

splňují přísné limity, jsou nabízeny za vyšší 
ceny. Většina žáků si kupuje svačinu cestou 
do školy a nákup koly s dvěma koblihami 
potom není výjimkou.

A nelze zapomenout na změnu největší. 
Během deseti měsíců vyrostl vedle škol-
ní budovy na Tyršově ulici nový pavilon. 
Děkuji jménem všech žáků, rodičů a zaměst-
nanců školy za nemalé úsilí vynaložené při 
přípravě a realizaci této stavby, jak představi-
telům města a jeho zaměstnancům, tak sta-
vební 3 rmě 3V+H, která se v průběhu roku 
úspěšně vypořádávala se všemi nesnázemi.

Ráda bych poděkovala všem kolegům za 
jejich práci, zřizovateli školy za podporu 
v našem snažení a členům školské rady a 
sdružení rodičů za spolupráci, připomínky a 
podněty, které nás stále posouvají dál.

Všem žákům, rodičům a čtenářům Zpra-
vodaje přeji KRÁSNÉ LÉTO 2017.

Mgr. art. Jana Zapletalová
zástupkyně ředitelky ZUŠ

ZUŠ Open 2017: Akci podporuje i Magdalena Kožená

Původcem myšlenky na uskutečnění tako-
véto akce je Nadace Magdaleny Kožené, její-
mž prostřednictvím naše pěvecká diva (nyní 
již sama matka tří dětí) vyjadřuje úctu a 
obdiv „k unikátnímu vzdělávacímu systému, 
který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat“. 

Cíle ZUŠ Open byly: prezentovat celou 
šíři umění a života uměleckých škol mimo 
obvyklý rámec a prostory škol, zapojit 
v jeden den do spolupráce co nejvíce umě-
leckých škol a podpořit jejich vzájemnou 
komunikaci v rámci regionu, posílit respekt 
základních uměleckých škol. 

Z celkového počtu 488 ZUŠ v České 
republice se do projektu zapojilo 355. Naše 
škola také přispěla svou „troškou do mlý-
na“ – a že to v tom úmorném horku nebylo 
vůbec snadné. 

Na odloučených pracovištích to probí-
halo takto: pod názvem „Moravany tour“ 
zahráli mladí umělci postupně na auto-
busové zastávce, před obecním úřadem, 
u Moravanské rychty, v zahradním altánu 
mateřské školy a v areálu místní cukrárny. 
Její majitel by po této zkušenosti podobná 
vystoupení uvítal častěji, nejlépe pravidel-
ně. V Rajhradě se konaly „Rajhrátky“ – žáci 
tanečního a hudebního oboru předvedli své 
barvité pásmo v areálu Střední zahradnické 

školy a v parčíku u obchodního domu Tes-
co. V Židlochovicích jsme vsadili na tradici 
a uspořádali „Malování v zahradě“. Letošní 
téma znělo „Oživlé hudební nástroje“, a tak 
malí i větší výtvarníci mohli čerpat inspira-
ci přímo z dění na pódiu. Tam se postupně 
vystřídalo více než sto účinkujících. Malířů 
bylo celkem 115, pro srovnání, loni jich bylo 
82, kdy jsme malovali ve škole, protože nám 
počasí nepřálo.

Konec akce byl poněkud ovlivněn blížící 
se bouřkou, muzikantům v dechovce vlály 
nejen vlasy, ale i noty na pultech. Všichni 
malíři byli odměněni za svou snahu, vítě-
zové jsou známi. Bouřka se nám nakonec 
vyhnula, odešla někam za Výhon. 

Jsme rádi, že se akce vydařila, a příští rok 
se do ní pustíme zase a s chutí. Teď ale máme 
před sebou zasloužené prázdniny a dovole-
né. Tak si je všichni pořádně užijme.

ZUŠ Open – malování v zahradě Robertovy vily / foto: Kamila Burdová, Filip Veith

Letošní 30. květen byl v celé České republice ve znamení hudby, tance, výtvarného a dramatického umění. Děti a učitelé základních 
uměleckých škol prezentovali své umělecké dovednosti na veřejných prostranstvích měst a obcí, aby tak v rámci celorepublikové 
mediální kampaně společně zviditelnili práci a aktivity ZUŠ. 



7Školství / Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Radost, smích a ovace vestoje: Skřivánek oslavil 40 let

Hana Studeničová
koordinátorka koncertu

Za 40 let existence Skřivánku se změnilo 
mnoho. V řadách členů sboru se vystřídaly 
tisíce a tisíce dětí; prostřídaly se také kroje, 
ve kterých sbor vystupoval; sbor doprová-
zelo hned několik klavíristů, externě pomá-
halo i několik dalších dirigentů. Skřivánek 
vyhrál řadu ocenění, vystupoval v tuzemsku, 
později i v Evropě; vrcholem bylo koncertní 
turné po USA a cesta do Japonska. Po celou 
dobu pomáhal s chodem sboru výbor rodi-
čů, v čele s předsedou sboru, ale i těch se 
vystřídalo za tu dobu hned několik. Kdo je 
však se Skřivánkem spojen celých 40 let a se 
stejným nadšením? Je to právě sbormistryně 
paní Zdeňka Vrbová, pro kterou byl koncert 
jedním velkým vzpomínáním a dárkem od 
všech účinkujících.

Na koncertě se však jen nezpívalo. Vzpo-
menuto bylo také na osobnosti, které se za 
40 let nějakým způsobem zapsaly do historie 
sboru. Ať už to byli klavíristé sboru (Marta 
Hanáková, Mgr. Pavlína Konečná, Vladan 
Ronner, Mgr. Tatiana Kekelyová, doc. Dani-
ela Velebová), dirigent prof. Miloslav Buček, 
pěvkyně paní Helena Halířová-Supová, cho-
reogra[ a Mgr. Zlatoslava Beňová nebo tře-
ba recitátor pan Milan Košar či dlouholetý 
řidič autobusu pan Josef Jirchář. Vzpomínka 
patřila i Josefu Formankovi, který byl nejen 
dlouholetým předsedou sboru, recitátorem, 
ale především dobrým přítelem všech Skři-
vánků. Zvláštní ocenění patřilo také panu 
Pavlu Vrbovi, který je dlouhá léta dvorním 
fotografem sboru, ale také stál po celou dobu 
existence sboru po boku paní Zdeňky Vrbo-
vé a podporoval ji.

Co říci závěrem? Kéž by se v dnešní době 
našel někdo, kdo by byl schopen oběto-
vat kus svého života a zasvětit jej dětem a 
sborovému zpěvu tak, jak to dělala 40 let 
sbormistryně ŽDS Skřivánek, paní Zdeň-
ka Vrbová. V dnešní době se jedná už spí-
še o výjimku... Věřím, že jubilejní koncert 
byl pro paní Vrbovou krásným dárkem od 
všech účinkujících, ale i od návštěvníků, 
kterých se na koncertě sešlo přes 350.

Předposlední červnovou neděli se na Let-
ním kině v Židlochovicích uskutečnil jubilej-
ní koncert Židlochovického dětského sboru 
Skřivánek, na kterém vystoupila řada hostů. 
Sbor založila před čtyřiceti lety, 15. září 1977, 
tenkrát sedmadvacetiletá učitelka paní 
Zdeňka Vrbová za podpory tehdejší ředitel-
ky mateřské školy na sídlišti Družba v Židlo-
chovicích paní Anežky Říhové.

Myšlenka výročního koncertu sboru 
Skřivánek, kterým prošla za dobu jeho 
existence řada dětí, mě nadchla. Sbor byl 
pro mě jako druhá rodina, všichni jsme 
žili zpěvem, pod dohledem naší „sboro-
vé mámy“ paní Vrbové. Nadšení, dobrá 
nálada, vzpomínky, emoce… to vše bylo 
na sobotních zkouškách vidět ve tvářích 
bývalých členů souboru. Hodně jsme 
se navzpomínali, nejednou zaslzeli a 
nesčetněkrát nám ze společného pěvec-
kého výkonu běhal mráz po zádech. Po 
dlouhé době se z učebny Skřivánku linula 
ta nejkrásnější melodie – zpěv od srdce. 
Postupně se zapojilo tolik bývalých čle-
nů, že učebna Skřivánku pro nás všechny 
byla malá a přesunuli jsme se do učebny 
ZUŠ. Každá zkouška mi připomínala, 
proč pro mě byl Skřivánek vždy srdeční 
záležitostí – dal mi možnost se rozvíjet, 
podívat se do světa, a především mi dal 
přátele a možnost sdílet svou vášeň pro 
hudbu s ostatními. Nejkrásnější pocit ale 
byl, že jsem mohla tento zážitek prožívat 
společně se svou maminkou, také býva-
lou členkou, která mě ke sboru v dětství 
přivedla, a při koncertu s ní stát na jed-
nom pódiu. 

Tereza Pavková,
bývalá členka sboru

Už jsme nastoupení v řadách kousek od 
pódia. Všichni natěšeně tisknou černé 
složky s notami a přešlapují, špitají si a 
hihňají se. Někdo ještě dojídá koláče a 
rychle si otírá pusu od drobečků. Kroky 
na pódium jsou svižné a soustředěné. 
První pohled přes přimhouřená víčka 
– slunce svítí přímo do očí – je ohromný. 
Na letním kině v Židlochovicích se sešlo 
kolem tří set lidí! Pohledem skáču zleva 
doprava, hledám, rozeznávám známé 
tváře, než uslyším první tóny klavírní-
ho doprovodu. Čtyři měsíce jsme se my, 
bývalí členové sboru, scházeli a zkouše-
li, abychom v sobě probudili skřivánka, 
který v nás, více či méně, na nějakou 
dobu utichl. Teď se to vrací, když paní 
učitelka Vrbová pošle do sboru po zazpí-
vané skladbě vzdušnou pusu. Vrací se 
vzpomínka na to, jak jsme se s holkama 
scházely o pauzách zkoušky na scho-
dech školy a jedly svačinky. Všechny ty 
zkoušky, koncerty, soustředění. Přátel-
ství, která přetrvávají dodnes. Mezi kaž-
dou skladbou to ve sboru šumí, všichni 
si sdělují dojmy. Dnes se to promíjí, i když 
mikrofony vše poslouchají. Dnes byl 
totiž koncert k 40. výročí založení sboru 
Skřivánek.

Michaela Kopečková,
bývalá členka sboru

Úspěšný přírodovědný projekt na základní škole

Mgr. Jakub Janča
zástupce ředitelky školy

Podzimní a jarní spolupráci s Vysokým 
učením technickým v Brně, kdy naši žáci 
navštěvovali pro ně připravené semináře a 
dílny na fakultách chemické a elektrotech-
nické, završila na počátku léta velmi zajímavá 
akce. Deváťáky jsme učili, jak mohou zachrá-
nit život sobě i ostatním. Každý zdravotník 
jistě potvrdí, že poskytnout první pomoc se 
naučíte jen prakticky a v reálných situacích. 

Proto v našem programu nechyběla umělá 
krev, otevřené zlomeniny a nepěkně vypa-
dající tržné rány. Naši žáci obstáli i v těchto 
stresových situacích a odnesli si dovednosti, 
které snad v životě použijí jen výjimečně.

Naši sedmáci pak v rámci dvou exkurzí 
zavítali na gymnázium v Brně-Řečkovicích. 
Gymnázium v minulých letech zřídilo ve 
svém areálu rozsáhlou přírodovědnou zahra-
du, která funguje jako laboratoř pod širým 
nebem. Vyzkoušeli jsme si zde experimenty 
ze všech oblastí fyziky, prohlédli botanickou 
zahradu a geologickou expozici.

Celkem se nám v tomto školním roce 
v rámci propagace technických a příro-
dovědných předmětů podařilo uspořádat 
čtrnáct akcí pro více než 300 žáků druhé-
ho stupně. V příštím školním roce budeme 
pokračovat zejména ve velmi úspěšné spo-
lupráci s VUT. Tato škola je v našem regionu 
jednoznačným lídrem v oblasti technologic-
kého vzdělávání, a proto i naším přirozeným 
partnerem v úsilí propagovat technické obo-
ry mezi žáky.



Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
GEORGE – Kniha snů, LARK 
– Naděje na konci světa, STEEL 
– Společný byt, GLINES 
– Nevinná navždy

Společenské romány
FERRANTE – Geniální pří-
telkyně, SEETHALER – Celý 
život, MARTIN-LUGAND 
– Lituji, čekají mě…

Historické romány
O’BRIEN – Králova konkubína, 
CARPENTER – Čarodějka 
na Pražském hradě, VOND-
RUŠKA – Husitská epopej V, 
CORNWELL – Plamenonosič, 
DEMPF – Kněžna žebráků

Romány českých autorů
HARASIMOVÁ – Poháry 
touhy, KÖRNEROVÁ – Zna-
mení jednorožce, VIEWEGH 
– Bůh v renaultu, ŘEHÁČKO-
VÁ – Dítě nevymodlíš, lásku 
nevynutíš

Detektivní romány a thrillery
NESBO – Žízeň, LINK – Pod-
vedená, SILVA – Černá vdova, 
MANDYS – Praha noir, MAN-
KELL – Italské boty

Dobrodružné romány
BERRY – Čtrnáctá kolonie

Fantasy a sci-<  romány
REILLY – Čtyři legendy, 
EDDINGS – Elénium, WELLS 
– Válka světů

Pravdivé příběhy
KUNDRA – Můj syn terorista

Audioknihy
JEROME – O psech, zlodějích, 
strážníkovi i jiná vyprávění,
KOSATÍK – Jan Masaryk: Prav-
divý příběh, RIGGS – Sirot-
činec slečny Pelegrinové pro 
podivné děti

Naučná literatura
LIPOVSKÁ – Moderní eko-
nomie, BRUNS – Biozahrada, 
DROUIN – Cviky, které léčí 
HRADIL – Včely jinak,
Naučná literatura
BRUN – Brno účtující, VÁVRA 
– Běžet s domy

pokračování na straně 17 >>
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Eponymní album Dálava ověnčené nadšenými 
recenzemi představí v Židlochovicích Za komínem 
zpěvačka Julia Ulehla a kytarista Aram Bajakian. 
Těžištěm alba jsou moravské lidové písně, které 
duo převedlo do moderního soudobého aranžmá. 
Julia Ulehla je vnučkou naší občanky, botaničky 
dr. Blanky Úlehlové. Zpěvačka Židlochovice pra-
videlně navštěvuje a loni vystoupila s projektem 
Dálava na několika moravských a českých hudeb-
ních festivalech. Letos se poprvé představí v téměř 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Pozvánka: Julia Ulehla, Kanaďanka s židlochovickými 
kořeny, vystoupí v restauraci Za komínem

10. srpna 2017 | 19:30 hodin
restaurace Za komínem

Předprodej vstupenek na Informačním centru 
a v restauraci Za komínem

od 19. července 2017.

Skřivánek je součástí mého života

Ing. Jana Králová
Židlochovice

Zachové a Daniely Tiché jsem poznávala spoustu 
bývalých žákyň naší školy, maminek, se kterými 
se potkávám na třídních schůzkách, a dalších sle-
čen, dam a pánů – židlochovických spoluobčanů. 
Pohled na ně mi připomněl, jak hlubokou stopu 
Skřivánek v Židlochovicích za ta léta zanechal. 

Závěrečné poděkování, předání pamětních listů 
a píseň Skřivánek zpívá vyvolala v mnoha přítom-
ných dojem něčeho velkolepého a mimořádného.

Dovolte, abych touto cestou pogratulovala paní 
Zdeňce Vrbové ke 40. výročí sboru. Velký dík a 
uznání patří všem organizátorům, sponzorům a 
těm, kteří se na koncertu podíleli.

A na závěr připojuji vyznání paní učitelky Mgr. 
Jany Zachové: Tři dny po koncertě mě zastavil 
jeden pán: „Byl to úžasný zážitek. Já dělám hud-
bu, tak tomu trochu rozumím.“ Vím, že odezvu 
může mít jen to, co člověk dělá s chutí a srdcem. 
Skřivánci takoví jsou – zpívají s radostí a od srd-
ce. Roky ve sboru, soutěže, vystoupení, koncerty, 
soustředění a hlavně přátelství, které trvá... – to je 
pro mě Skřivánek. Vždycky byl, je a bude součástí 
mého života.

Pro někoho symbol jara, pro ty, kteří znají 
pěvecký sbor paní Zdeňky Vrbové, je to spousta 
nádherných písniček, úžasní lidé, krásné zážitky 
a nezapomenutelné vzpomínky. 

Pro mě znamenal Skřivánek 18. června 2017 
krásné letní potěšení. Závěrečné ovace vestoje 
dokazují, že překrásný zážitek si odnesli i ostatní 
návštěvníci koncertu ke 40. výročí založení sboru, 
který se konal na letním kině v Židlochovicích. 

Ano, je to už neuvěřitelných 40 roků, co Skři-
vánci přinášejí radost do života, který nebývá vždy 
samá pohoda. Po vystoupení přípravného oddě-
lení, které bylo velmi roztomilé a bezprostřední, 
jsme se mohli nechat hýčkat vysokým uměním 
četných hostů. Pro mě ale nejsilnějším zážitkem 
bylo vystoupení koncertního oddělení složeného 
z bývalých členů Skřivánku. Obdivuji, že se v tako-
vém počtu dokázali domluvit, scházet a nacvičit 
několik krásných skladeb. Vedle mých kolegyň Jany 

domácích Židlochovicích. Na Dálavě spolupraco-
vali přední newyorští muzikanti. Aram Bajakian, 
Juliin manžel, hrával po boku takových světových 
jmen jako například Lou Reed, spolupracoval 
s Norah Jones nebo Dianou Krall. Máme se tedy 
určitě na co těšit. Více informací najdete také 
v rozhovoru, který vyšel ve Zpravodaji č. 11/2016.

Julia Ulehla / foto: soukromý archiv
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Vinařství očima Židlochovicka a Dolního Rakouska posedmé

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Český zahrádkářský svaz Židlochovice

Tradiční seminář o víně se letos konal dne 
2. června. Byl jako v předešlých letech uspo-
řádán městem Židlochovice ve spolupráci 
s ZO ČZS. Tématem letošního semináře byly  
Odrůdy skupiny Pinot na vinici a ve sklepě. 

Seminář tradičně zahájil prof. Ing. Pavel 
Pavloušek, PhD. (Ústav vinohradnictví a 
vinařství Lednice) přednáškou na téma Vliv 
zelených prací, ochrany a hnojení na odrů-
dový charakter odrůd ze skupiny Pinot. Prv-
ní tematický okruh pojednával o významu 
klonů pro kvalitu hroznů a vína na případě 
Rulandského modrého. Pan profesor porov-
nal senzorické vlastnosti vína nových růz-
ných typů klonů. Další okruh byl věnován 
vlivu zelených prací na strukturu hroznu. 
Výzkum byl proveden na odrůdě Ruland-
ské šedé a Chardonnay. Zde byl srovnáván 
význam odlistění nad hroznem na hmotnost 

hroznu, na výnos na keř, na napadení hroz-
nů šedou hnilobou a na cukernatost moštu 
při sklizni. Třetí okruh se zabýval podporou 
zdravotního stavu révy, mj. podporou lis-
tovou výživou a odolností vůči houbovým 
chorobám. Na dvou odrůdách (Laurot a 
Dornfelder) měla skupina s listovým hnoje-
ním oproti skupině kontrolní větší hmotnost 
bobulí, větší cukernatost a nižší obsah kyse-
liny. Výzkum prokázal, že listové hnojení 
snižuje riziko napadení hroznů houbovitými 
nemocemi.

Druhou přednášku nazvanou Rodina 
Pinot ve sklepě přednesl tradičně Ing. Karel 
Hanák (HBLAuBA Klosterneuburg, Wein-
und Obstbau). Úvodem potvrdil výklad 
předchozího referenta, že kvalita vína se 
rodí ve vinohradě, již při řezu a následných 
pracích. Zralost je základem kvality, hygiena 
ve sklepě bezpodmínečná nutnost. Parame-
try kvality jsou cukernatost, obsah kyselin, 
pH a obsah dusíkatých látek. Dále se pan 
Hanák věnoval vínu červenému, a to Pinot 

noir. Popsal klasickou vini3 kaci na rmutu, 
ale též metody kryomacerace, karbanické 
macerace a termomacerace. Správná teplo-
ta kvašení má vliv na obsah barviv a taninů. 
Pan Hanák poukázal  na správné bakteriální 
odbourávání kyseliny jablečné na kyselinu 
mléčnou pomocí bakterie Oenococcus oeni, 
při kterém je důležitá kontrola hodnoty pH 
a teploty. Dál dokumentoval a komentoval 
moderní technologie ve sklepech v Dolním 
Rakousku.

Závěr vydařeného semináře o víně patřil 
jako každoročně ochutnávání vzorků, tento-
krát z rodiny Pinot. U více než 30 vzorků se 
vyvíjela plodná diskuze v přátelské atmosfé-
ře. Poprvé se tradiční seminář konal v hez-
kých obnovených prostorách ZO ČZS na 
Palackého ulici. Dík patří přátelům spolku 
za logistické zajištění, městu za 3 nanční pod-
poru a Mgr. Tomáši Šenkyříkoví za zajištění 
promítání.

Čí jsou hody? Babské! Letos potřetí

Ing. Michaela Schönwälderová
stárka

řilová a Skoupá. Oběma veliké díky, všechny 
kroje tak byly ochráněny před prudkým deš-
těm. Jak rychle černý mrak přišel, tak rychle 
také odešel a nebe se opět prozářilo sluneč-
ními paprsky. Nadále nás provázelo pouze 
slunečné počasí, bohaté pohoštění u starosty 
města a také srdečné pozdravy všudypří-
tomných občanů. Naše cesta směřovala také 
k domu s pečovatelskou službou, kde kapela 
zahrála a stárky zatancovaly našim nejstar-
ším občanům. 

Samotná hodová zábava začala již tradičně 
v 18.00 hodin pochodem stárek. Děkujeme 
panu starostovi za předání hodového práva 
a taneček. Celý večer byl provázen několika 
tanečními vystoupeními, která sklidila velký 
potlesk. Pyšné jsme zejména na půlnoční 
překvapení, do kterého jsme zapojily většinu 
návštěvníků pořádané akce. Z reakcí, poví-
dání či požadavků je zřejmé, že se akce líbila. 
Aby se pobavily všechny věkové kategorie, 
přidaly jsme letos do programu k hudbě 
dechové i hudbu moderní. To se odrazilo 
i na mnohem větším počtu účastníků akce, 
než na minulých ročnících. Proto u této 
hudební sestavy zůstaneme. 

Již nyní plánujeme další ročník babských 
židlochovických hodů, který bychom rády 

„Prší a prší.“ To byla první ranní slova 
většiny žen, které se zúčastnily 3. babských 
židlochovických hodů. Většina z nás vstávala 
v brzkých ranních hodinách, bylo zataženo, 
před okny se míhaly kapky deště, na zemi 
se tvořily malé potůčky vody. Nejedny oči 
se zamlžily slzami. Nevadí, máme přece 
pláštěnky, velké deštníky a obrovskou vůli 
tancovat i mezi kapkami deště. Čím více se 
blížila hodina našeho programu, tím méně 
dešťových kapek padalo. V poledne už nám 
rozpálené slunce pěkně svítilo na cestu a 
slabý vánek odvál poslední kapky deště. Na 
našich tvářích už se objevovaly pouze rozzá-
řené úsměvy. 

Průvod stárek začal tradičně od sokolov-
ny. Bylo 10. června 2017 a my jsme vyšly za 
doprovodu dechové hudby Galánka směrem 
na Žižkov pro hlavní stárku, Vlastu Ustoha-
lovou. Zde nás přepadl černý mrak, který 
během pár minut spustil obrovský proud 
vody. V tom okamžiku se celý dům hlavní 
stárky zaplnil nejenom námi, ale i muzikanty. 
Úkryt před deštěm nám poskytla i paní Kou-

Děkujeme ̀  rmám: Generali pojišťovna – Eva Luklová | Ing. Knesl Zdeněk – kopírovací stroje | Hynek Jokver – Ovoce a zelenina | Danuše Jochmanová – cuk-
rárna | AGS – Ing. Vladimír Beneš | Dřevomonta, s. r. o. | Karlova pekárna, s. r. o. | Pro@ kutil – Ing. Eliška Zoubková | Hortiscentrum s. r. o. – Ing. Petr Chocholáč | 
Květoslava Vašíčková – obuv, kožená galanterie | Pavel Floder – FLOBRA, obchod s květinami | VN machinery s. r. o. – Ing. Václav Nečas | Draft Inc. s. r. o. | Lesy 
ČR | František Švaříček – zednictví | Radovan Skalský – Autodoprava | M + J – školní jídelna, s. r. o. | Pekařství Křižák s. r. o. | Janíček & Čupa, výroba speciálních 
uzenin s. r. o. | Hanna Formanková – diagnostika orgánů | Město Židlochovice | Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice | STOPRO servis s. r. o. | Zdraví 
u cesty | Vinárna Židlochovice – Romana Janečková | Centrum digitálního tisku s. r. o. | Ing. Bronislav Svoboda | Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Židlochovice | Libor Ohainka | Vratislav Palášek

oživily novými vstupy. Prozradíme jen tolik, 
že nám záleží na vašich přáních a požadav-
cích, z nichž některé budeme chtít příští rok 
zrealizovat ke spokojenosti vás všech.

Po třech letech pořádání hodové zába-
vy židlochovických žen již víme, že máme 
kolem sebe velkorysé podnikatele a podniky, 
kteří nás 3 nančně podporují, za což jim vel-
mi děkujeme. Bez jejich podpory by se bab-
ské hody v Židlochovicích nekonaly. Nemalé 
poděkování za 3 nanční podporu patří také 
vedení našeho města. Největší poděkování 
však náleží Sboru dobrovolných hasičů měs-
ta Židlochovice, který nám pomohl zajistit 
materiálně-technické zázemí. Všem vám 
děkujeme za podporu a už teď se těšíme na 
další ročník babských hodů v Židlochovi-
cích.

Pokud se mezi čtenáři tohoto článku na-
jdou ženy, které se alespoň na chvíli zasni-
ly a představovaly si samy sebe v hodovém 
kroji, neváhejte, nebojte se a přijďte mezi 
nás. S potěšením přivítáme každou ženu, 
která si ráda zatancuje, pobaví se, odpoči-
ne si od každodenních starostí. Už teď je 
nás hodně, ale čím více se nás sejde, tím 
hezčí bude průvod městem a následné 
večerní vystoupení.
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Žluté květy zazářily městem již poosmnácté

Barbora Fialová
studentka gymnázia

„A zítra vás tu očekávám kolem sedmé, 
musím vám ještě předat nějaké informace a 
do osmi byste měli začít prodávat,“ sděluje 
nám paní učitelka Marková. Pro mě to zna-
mená jediné. Následující den si budu muset 
přivstat. „Ber to pozitivně,“ utěšuje mě spo-
lužačka, „zítra nebudeme mít matiku, a to za 
to stojí!“

Ve středu desátého května se probouzím už 
před zazvoněním budíku a oblékám si zářivě 
žluté tričko s velkou květinou uprostřed, kte-
rou lemuje nápis Český den proti rakovině. 
Protože mi autobus jede již ve čtvrt na sedm, 
do školy přicházím jako první. Ve škole se 
setkávám s ostatními spolužáky, se kterými 
dnes budu prodávat kytičky. Naše škola se už 
poosmnácté zapojila pod vedením paní uči-
telky Markové do projektu Český den proti 
rakovině. Letos jsou stužky kytičky tmavě 
modré a tématem Dne jsou nádory hlavy a 
krku. Dohromady jsme tři týmy. První tvoří 
Klára Jakubcová a Veronika Srncová, v chla-
peckém týmu je Lukáš Brzobohatý a Honza 
Hroudný a třetí tým tvoří Kristýna Bilavčí-
ková, Monika Hýblová a já. 

V příštích chvílích už nám paní učitelka 
předává kytičky a potřebné instrukce. „Objed-
nala jsem jich sedm set, většinou se prodají 
všechny, možná něco zbude. Tak uvidíme.“ 
„Sedm set?! To všechno přece nemůžeme pro-
dat!“ podívám se nejistě na ostatní. „Aspoň 
že nám přibalili ty sušenky na svačinu, kdy-
bychom náhodou prodávali až do odpoledne,“ 
zasměje se Monča.

Je před osmou hodinou a já, Kristýna a 
Monča konečně vyrážíme prodávat. Zatím 
jen ve škole. Netrvá to dlouho a už k nám 
míří první učitelé a žáci. „Doufám, že takhle 
to půjde celý den,“ říká Kristýna. Po chvilce 
ale zvoní na první hodinu, chodby školy se 
postupně vylidňují, a tak nám nezbývá nic 
jiného než se jít s ostatními dvěma týmy 
tradičně vyfotit a vyrazit mezi občany Žid-
lochovic. 

Můj tým se vydává rovnou na náměs-
tí s nadějí, že zde natrefíme na nejvíce lidí. 
Zhluboka se nadechujeme a oslovujeme prv-

ního pána. „Dobrý den,“ začala jsem, „dnes 
je Český den proti rakovině. Přispějete pro-
sím na boj proti ní?“ „Ale samozřejmě. Kolik 
po mně chcete?“ odpovídá pán. „Minimální 
částka je dvacet korun, maximální pak není 
určená,“ zapojuje se i Monča. „Tak tady máte 
třicet, kam se to háže?“ Monča ukazuje na 
plátěný vak, který má přes rameno, a pán do 
něj vhazuje peníze. Poté mu Kristýna dává 
žlutou kytičku a informační letáček. Nako-
nec ještě všechny tři jednohlasně děkujeme 
a s pánem se loučíme. Celé nadšené míříme 
k dalším lidem. 

Ne všichni však reagují stejně. Někteří 
nám odpovídají slovy: „Mně taky nikdo nic 
nedá,“ jiní zase říkají, že nemají čas, div se 
od nás nerozběhnou. Nezbývá nám než se 
usmát, poděkovat a jít dál. Nevadí mi, že 
někteří nechtějí přispět, jsou to přece jejich 
peníze, ale není mi příjemné, když někdo 
raději předstírá, že nás vůbec nevidí.

Instrukce paní učitelky zněly jasně: „Stavte 
se i na polikliniku, radnici a podobně.“ Takže 
asi po půl hodině prodávání kytiček na ulici 
sbíráme poslední kousky odvahy a míříme 
na radnici. Odtud ještě stíháme zaběhnout 
na místní polikliniku a potom už zpátky 
do školy. Blíží se totiž velká přestávka, kdy 
mohou přispět studenti a učitelé, kteří to 
nestihli před začátkem vyučování. Naše 

zásoba žlutých kytiček se tu zmenšuje na 
méně než polovinu a plátěný vak, do kterého 
se peníze hází, začíná být celkem těžký.

„Tak jak jste na tom?“ ptá se Kristýna Klár-
ky s Verčou, které potkáváme při cestě ze 
školy. „Na základce o to byl obrovský zájem, 
už skoro nemáme co prodávat,“ odpovídá 
Klára. A tak holkám dáváme pár kytiček 
z našich zásob, domlouváme si další strategii 
a dělíme se zase na dva týmy. Náš míří na 
policejní stanici a Klárčin k orlovně.

A pak ještě ordinace za kostelem, hasiči, 
knihovna, školky a školní jídelna. Tam pro-
dáváme poslední kytičky a míříme do ško-
ly. Na svém telefonu zjišťuji, že za těch pár 
hodin můj tým ušel asi dvanáct kilometrů. 
To je celkem slušné skóre. Největším pře-
kvapením a také největší zábavou však pro 
nás je, když sledujeme paní pošťačky, jak 
sčítají hotovost, kterou jsme dnes dohroma-
dy vybrali. Napočítaly totiž neuvěřitelných 
22 245 korun! Největší zásluhu na tom má 
však dvojice Klárky a Verči, jejichž plátěný 
vak obsahuje asi polovinu z celkové částky. 

Dnes se nám podařila spousta věcí. Překo-
nali jsme svůj počáteční strach, našli v sobě 
kapku odvahy a nakonec jsme oslovili snad 
všechny obyvatele Židlochovic. A ten vak 
s penězi vlastně tak těžký nebyl, vždyť částka 
v něm je vysloveně povznášející!

Dobrovolníci sbírky Český den proti rakovině (B. Fialová uprostřed) / foto: archiv gymnázia 

Zahrádkáři učí, jak chránit rostliny před škůdci

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

budovy pravidelnou přednášku na téma 
Ochrana rostlin a vinné révy.

Přednášející pan Ing. Pavel Kučerka, pra-
covník 3 rmy Syngenta, seznámil poslucha-
če s ochrannými prostředky, doporučenými 
termíny jejich použití a konkretizoval, proti 
jakým škůdcům o chorobám jsou účinné.

Ve středu 14. června uspořádala Základ-
ní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Židlochovice v prostorách spolkové 

V závěrečné diskuzi odpovídal na dotazy 
posluchačů, které směřovaly především na 
oblast pěstování vína.

Přednášky se zúčastnilo 14 posluchačů, 
kteří byli s touto akcí velmi spokojeni.



tom  jejich auto vypouští do vzduchu nadměr-
né množství karcinogenních látek.

Od revolučního roku 1989 prošla automobi-
lová technologie  mnoha technickými inovace-
mi. Momentálně se hodně diskutuje o autech 
hybridních, elektrických, plně autonomních, 
takzvaných „chytrých“. Za náš servis mohu 
odpovědně říci, že už se na nové trendy při-
pravujeme a těšíme. Fandíme ekologii a jsme 
přesvědčeni, že lidstvo se již k motykám, 
koním a povozům nevrátí. 

Vždyť to by byl konec nás všech, myslím tím 
autoservisů…“

Židlochovický autoservis Březina má 
mezi motoristy velmi dobré jméno. Ostatně, 
když vyhledáme 3 rmu na internetovém pro-
hlížeči Google, nabídne nám hned několik 
zákaznických recenzí, které zde stojí za to 
odcitovat:

Asi po přečtení recenzí málokoho udiví, 
že ve škále hodnocení má autoservis Březina 
plný počet hvězdiček, tedy slovy: pět. 

Sám majitel autoservisu o historii, součas-
nosti i budoucnosti svého podniku říká:

„Počátek a vznik autoservisu se váže k roku 
1985, kdy jsem obdržel povolení k vedlejší čin-
nosti od tehdejšího MNV. Po roce 1989 jsem 
začal živnost provozovat zpočátku sám, poz-
ději už se zaměstnanci v prostorách zrušené-
ho cukrovaru Židlochovice. V roce 1995 jsme 
otevřeli autoservis ve vlastních prostorách na 
Žerotínově nábřeží. Postupně  jsme odkoupili 
sousední objekty a rozšířili servis do dnešní 
podoby. Snad bylo znát, že vydělané peníze 
jsme vždy zpětně investovali do provozu.

S rozvojem autoservisu přicházela potřeba 
silných partnerů-dodavatelů. Servis potřebuje 
nejen autodíly a vybavení, ale také informa-
ce, technickou podporu, školení a propagaci. 
Deset let jsme byli značkovým BOSCH CAR 
servisem. Nyní je autoservis zcela nezávislý a 
jeho partnerem je = rma ELIT.

Pokud mluvím o = rmě v množném čísle, 
myslím tím svoje blízké a také zaměstnance, 
se kterými provozuji servis již mnoho let. Díky 
nim naše = rma prosperuje. Snažíme se prodá-

rubriku připravuje
Mediální komise

Obchody a služby ve městě: Stanislav Březina – AUTOSLUŽBY
Služby poskytujeme slušně a přátelsky

vat naše služby slušně, přehledně a přátelsky.
Nicméně mnohdy majitele aut nutíme 

k opravám, které přímo ovlivňují ekologický 
nebo bezpečný provoz. Jde o nefunkční kata-
lyzátory, brzdy, nestandardní úpravy atd. 
Návrhy takových oprav jsou většinou velmi 
nepopulární. Nic jiného nám ale nezbývá, 
jde o nový přístup k automobilové dopravě. 
Současná legislativa prozatím vytváří tlak na 
ekologii dopravy prostřednictvím STK a SME. 
Doufejme, že příslušné pravomoci bude mít 
i vyškolená dopravní služba. Náš autoservis 
by o poskytování takových služeb stál. Mnozí 
lidé vystupují jako ochránci přírody, ale při-

Firma: Stanislav Březina – AUTOSLUŽBY

Adresa: Žerotínovo nábřeží 136, Židlochovice
Telefon: +420 547 238 438, +420 702 007 438
E-mail: s.brezina@volny.cz
Web: www.autosluzby-brezina.cz

Nabízené služby: mechanické a klempířské opravy osobních a dodávkových vozidel, dia-
gnostika systémů, měření emisí benzín+diesel, pneuservis kompletní, 
zkušebna brzd, tlumičů, stavu podvozku, geometrie 3D, servis klimatizací, 
desinfekce interiéru 

Provozní doba: pondělí–pátek:  07:00–17:00

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.

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Před šesti měsíci:
„Byl jsem zde na emise. Dobrá domlu-
va. Osobní přístup. Příště přijedu zase.“

Před sedmi měsíci:
„Umí.“

Před rokem:
„Perfektní jednání se zákazníkem.“

Autoslužby Stanislav Březina – provozovna na Žerotínově nábřeží / foto: archiv firmy 

pozvánka
Mateřské centrum Robátko a divadlo PRKNO Vás srdečně zvou na pohádku o čertovi,
který škodil hlavně kominíkům... a také o tom, že v každém člověku se skrývá alespoň zrnko dobra.

Vhodné pro děti od 3 do 106 let, vstupné dobrovolné. S sebou deku na sezení.

3. 9. 2017 v 16:00 hodin | zahrada Robertovy vily
Nádražní 232, Židlochovice (za deště Robertova vila)



12 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

pokračování na straně 13 >>

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

Tradiční akce s myslivci se aktivně účastní i rodiče

V sobotu 3. června uspořádalo Sdružení 
Židlochovice a myslivecký spolek pro děti 
k jejich svátku již tradiční „Povídání s mys-
livci“. Za krásného slunečného počasí se 
vydala téměř stovka dětí a jejich rodičů ces-
tou na kopec Výhon. Cílem byla myslivecká 
chata, kde připravili členové mysliveckého 
spolku soutěže a občerstvení. Trasu zdárně 
zvládli i ti nejmenší a po krátkém odpočinku 
již nic nebránilo vydat se naučnou stezkou a 
poprat se s připravenými otázkami a vyzkou-
šet svou zdatnost ve střelbě ze vzduchovky. 
Do soutěže se zapojily nejen děti, ale i vět-
šina dospělých. Ti, kteří nesoutěžili, využili 
volný čas k odpočinku a relaxaci v přírodě. 
Potřebné kalorie bylo možno doplnit výbor-
ným zvěřinovým gulášem a vlastnoručně 
opečeným špekáčkem.

Soutěžící byli rozděleni do kategorií děti, 
rodiče s dětmi a dospělí. Ceny všem soutěží-
cím a vítězům předaly členky Sdružení Žid-

lochovice. Vítězi byli nakonec všichni, kdo 
se nevzdali a poprali se s leností, horkým 
počasím i nástrahami přírody.

Cestou k myslivecké chatě / foto: Eva Válková

Děkujeme všem organizátorům za per-
fektně zvládnutou akci.

První velký úspěch Dětského sboru Židlochovice

Ivana Flajšingerová
Mediální komise

Jarní období bylo pro DSŽ ve znamení 
příprav na první velkou soutěž – Svátky pís-
ní v Olomouci. Této události se přizpůsobil 
i režim sboru. Zkoušky nabraly na intenzitě a 
četnosti, přišlo také první soustředění, jehož 

Děti předvedly svůj jedinečný výraz, dokázaly vybojovat svoji vlastní bitvu s nervozitou 
a předvést radost ze zpívání, která v publiku dokonce dokáže do očí vehnat slzy radosti. 
Já osobně velmi děkuji za to, že mohu s nimi trávit tyto chvíle, které mne tolik obohacují, 
rozradostňují a dovolí mi růst, společně s nimi – ty okamžiky jsou jedinečné, úžasné a 
neopakovatelné. 

Blanka Vítková, místopředsedkyně sboru

Krátce po udělení zlaté medaile / foto: Blanka Vítková 

hlavní náplní byl nácvik repertoáru a stmele-
ní s dětmi z brněnského sboru. Soustředění 
proběhlo 18.–21. května v rekreačním stře-
disku Prudká u Tišnova. Děti se velmi těšily, 
počasí nám přálo – sluníčko bylo naším spo-
lečníkem při odjezdu ze Židlochovic. Po pří-
jezdu se ubytovaly, poobědvaly a po krátkém 
odpočinku následovala první zkouška, jejíž 
tóny mě doprovázely na zpáteční cestě. 

Ráno 2. června děti zaplnily autobus a 
odjely na 45. ročník mezinárodní soutěže 
dětských pěveckých sborů Svátky písní, která 
se konala v Olomouci. Píle malých zpěváčků 
byla odměněna a sbor získal zlatou medaili 
v kategorii 8–12 let. Radost dětí byla veliká a 
neobešla se bez slziček štěstí. Velkou odmě-
nou byla také skutečnost, že sbor byl vyhod-
nocen jako třetí nejlepší ze všech kategorií 
daného dne v konkurenci šestnácti sborů a 
automaticky postoupil do soutěže druhého 
dne o absolutního vítěze. Sobotní soutěže se 
však sbor z provozních důvodů musel vzdát.



Mezi námi sousedy: Kdo získal plechovku ze zahraničí, byl king

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Josef Závodník  v Židlochovicích nebydlí, 
ale mnozí ho jako Židlochovičáka vnímají, 
i on sám se zde cítí doma. Za 25 let provozo-
vání prodejny v srdci města se stal součástí 
místního života, a získal zde mnoho přátel.

Kromě toho, že je dlouholetým vášnivým 
rybářem, je také nadšeným vlastníkem sbír-
ky, která si vyžaduje poměrně vysoké náro-
ky na prostor a také určitě velké pochopení 
manželky. Sbírá pivní soudky. „Mám jich 438 
a jsou úplně všude,“ začíná povídání o svém 
koničku Josef Závodník.

Vystavuje je doma, a to všechny. Vyrobil 
si speciální police, které jsou na každém vol-
ném místě v bytě. Vzhledem k tomu, že byt 
patří k těm menším, nenajde se v něm jediná 
volná zeď.

Začalo to úplně nenápadně. Josef Závod-
ník byl kuřákem a hromadily se mu zapa-
lovače, které později do sbírky pro jejich 
různorodost vyhledával. Od zapalovačů 
přešel k plechovkám od piva a limonád. 
První plechovka přišla s nápojem zakoupe-
ným v Tuzexu, další jako dárek od kamaráda 
z cesty do Maďarska. Plechovek z řídkých 
cest do zahraničí přibývalo, každý, kdo se 
někam dostal, přivezl nějaký vzorek. V době 
totalitní izolace od okolního barevného svě-
ta se v každém získaném kousku odrážela 
vůně exotiky dálek a obdivovaného západu. 
„Plechovky byly v bývalém režimu neobvyklé, 
kdo měl plechovku, byl king. Byla to touha po 
něčem, co u nás nebylo…“

Cíleně se sběratelství začal Josef Závodník 
věnovat po vojně. Nejprve shromažďoval 
malé plechovky, které vyměňoval s kamará-
dy, ty pak automaticky odstartovaly sbírku 
obsahově větších, soudkových pivních ple-
chovek. „V té době ještě u nás žádné soudkové 
pivo nebylo, ale už existovaly burzy, kde se toto 

zboží nabízelo. Malých plechovek mám asi 
šest tisíc, je jich tolik, že jsem je musel uložit 
mimo pohledový prostor, různě po krabicích.“

Josef Závodník sbírá pivní soudky pětili-
trové, má také tři soudky třílitrové a jeden 
šestilitrový, každý jiný. Vyměňuje přes inter-
net nebo osobně na speciálních burzách, kde 
lze pořídit pivní soudky, plechovky, vršky od 
piva, etikety, tácky, prostě všechno, co se piva 
týká.

„Opravdu vášniví sběratelé mají na převoz 
speciálně vyrobené kufry, které se při prodeji 
rozevřou jako skříň. Prodávat lze i ze země, 
pokud chcete mít k prodeji vlastní stůl, zapla-
títe poplatek 30 korun. Cenu za soudek musí-
te vyhandlovat, to je ten pravý adrenalin, bez 
kterého to nejde.“

K obchodování lze využít také internetové 
burzy či aukce, platidlem zde je koruna čes-
ká, stejně jako například americký dolar.

Josef Závodník má ve sbírce soudky 
z celého světa. Nejvíce zastoupenou zemí 
jejich původu je Německo a Rakousko, další 
pocházejí z Polska či Holandska, prakticky 
ze všech zemí Evropy. Nechybí ani kousky 
z Kanady, Namibie, Japonska i Brazílie.

„Mým favoritem je soudek z Namibie,  kte-
rý jsem získal už opravdu hodně dávno. Zna-
mená pro mě takovou nostalgii. Nejdražší 
jsem pořídil za 55 euro, moc hezký není, jenže 
jsem ho ještě neměl…“ říká Josef Závodník a  
na závěr dodává: „Malé pivovary na burzách 
si stýskají, že  výroba a plnění do plechových 
soudků jsou hodně nákladné. Navíc i pivní 
kultura pomalu ustupuje, konzumenti dávají 
přednost ceně a nakupují pivo v plastu, jsme 
,děti plastů‘. Získat pivní soudek bude postup-
ně čím dál víc složitější.“

Ve čtvrtek 18. května jsme odjeli na soustředění do vesničky Prudká u Tišnova. Trénova-
li jsme dvakrát denně, ráno po snídani a odpoledne. Zkoušeli jsme hlavně repertoár na 
soutěž v Olomouci, kde jsme nakonec získali zlatou medaili. Během soustředění jsme 
měli táborák, stezku odvahy i diskotéku. Bylo tam velmi pěkně a všem se tam líbilo. 
Když jsme v neděli po obědě odjížděli, rozhodli jsme se, že na totéž místo pojedeme 
i příští rok.
Cesta na soutěž do Olomouce 2. června byla dlouhá. Po příjezdu jsme se rozezpívávali. 
Zaslechl nás jeden pán (zřejmě kostelník) a pozval nás do kostela, kde jsme se mohli 
krásně připravit na vystoupení. Poté jsme šli do Slovanského domu, kde jsme zkoušeli 
písničky, se kterými jsme šli do soutěže. Když jsme odcházeli do velkého sálu, kde jsme 
zpívali, neměli jsme žádnou trému. Zatím jsme netušili, že získáme zlatou medaili. Když 
jsme stáli pod pódiem na náměstí při vyhlašování výsledků a uslyšeli jsme, že zlatou 
medaili získává Dětský sbor Židlochovice, nemohli jsme tomu uvěřit a začali jsme 
samou radostí plakat. 
Byl to moc pěkný pocit.

Anna Flajšingerová, 10 let

>> pokračování ze strany 12

Výsledek snažení jste mohli posoudit i vy 
na vystoupení v našem kostele v rámci Noci 
kostelů. Pro mě, jako matku jednoho dětské-
ho hlásku, je největším ukazatelem zájmu a 
nadšení našich dětí, že si dcera prozpěvuje 
„jen tak“ při každé příležitosti. Nejraději ale 
ve sprše a na plné pecky.

Zlatá medaile ze soutěže v Olomou-
ci společně s hodnotícím listem poro-
ty budou vystaveny po dobu letních 
prázdnin na Informačním centru.

13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Josef Závodník se sbírkou plechových soudků / foto: soukromý archiv 



Jaromír Jun
Židlochovice

Vyprávění o děkanu Josefu Valouškovi: 10 let od úmrtí

19. července 2017 uplyne 10 roků od úmr-
tí posledního děkana Děkanství Židlochovi-
ce, které nyní spadá pod Děkanství Modřice. 
P. Josef Valoušek se narodil 6. ledna 1921 
ve Velkých Pavlovicích. Jeho matce ozná-
mil lékař, že těhotenství je problematické, 
a snažil se ji přimět k potratu. Ona se však 
rozhodla si dítě ponechat a odešla na pouť 
do Žarošic. Narodil se velmi slabý, ale zdra-
vý chlapeček. Maminka si slíbila, že pokud 
chlapec bude moudrý, bude usilovat, aby se 
stal knězem.

Velké Pavlovice měly v této době vůči 
církvi velký dluh. Na přelomu století zde byl 
sekerou zabit mladý kaplan, který šel kolem 
vinohradů a zraněný pak doběhl k prvním 
chalupám. Jméno vraha už však nedokázal 
vyslovit a vražda se nikdy nevyšetřila. Snad 
to udělal někdo z chasníků, se kterými se 
kněz zlobil, že v neděli místo do kostela cho-
dili do sklepů. Pohřbívající proto žádal obec, 
aby dala církvi za zabitého nové kněze. Josef 
Valoušek byl potom už desátý kněz.

Chlapec vyrůstal v místní malé kovárně. 
Vedl ji jeho tatínek, který se nedávno vrátil 
z války. Josef nastoupil na gymnázium do 
Hustopeč, kam jezdil na kole, v zimě cho-
dil pěšky, někdy kus cesty nesl unaveného 
mladšího spolužáka na zádech jeho silnější 
kamarád, také budoucí kněz. Hustopeče se 
během Josefových studií staly německou 
obcí a české gymnázium bylo přeloženo do 
Židlochovic. Josef dochodil gymnázium 
v Bučovicích, kde bydlel u strýčka – kněze 
Emanuela Valouška, který mu koupil i látku 
na maturitní oblek. Po maturitě byl přijat 
do alumnátu v Brně, vysvěcen byl 27. čer-
vence 1945. Nastoupil na kaplanské místo 
v jižním pohraničí, odkud byl přeložen do 
Židlochovic. Zde byl kaplanem nově jmeno-
vaného faráře RNDr. Metoděje Slámy, neboť 
v roce 1948 zemřel předchozí kaplan P. Jan 
Burk. P. Jan Hladký, katecheta, se farářem 
stát nechtěl, snad chtěl být více přemlouván 
a navíc si kladl podmínku, aby zde byl dále 
kaplanem P. Jan Horálek. To však bylo pro-
ti církevním pravidlům – s novým farářem 
nemohl přijít i nový kaplan.

Fara byla v ubohém stavu, chyběla v ní 
koupelna, byl zde jenom suchý záchod, 
zahrada byla zanedbaná a pole nad farou 
samý výmol po nedávném sjetí kopců. Kos-
tel byl bez topení, vyzdobený sádrovými 
sochami, okna jednoduchá, nedoléhající, 
varhany po dlouhá léta neopravované. Oba 
mladí kněží začali vše od základů měnit. 
P. Valoušek začal ve škole vést kroužek letec-
kých modelářů a aktivně se staral o výsad-
bu vinohradu a zúrodnění pole nad farou. 
Nový farář spolu s učitelem Františkem 
Sedláčkem naplánovali úpravu prostranství 

kolem kostela a převezení soch, které byly 
původně u cesty na hřbitov. Dr. Sláma se po 
konzultacích se znalci rozhodl pro pořízení 
nových varhan, na které mu byla povolena 
sbírka po domech. Oba kněží zažili při opra-
vách řadu překvapení. Například když zvo-
nili u Hlaváčků, ozvalo se: „Ty svině jedna, ty 
si nemůžeš vzít klíč, nevíš, že sedím na huse“ 
(tzn. krmím husu máčenou kukuřicí). Vše 
se ale vysvětlilo a panímáma Hlaváčková 
poznala, že se nejedná o manžela, ale veleb-
né pány. Pan Hlaváček, tesařský podnikatel, 
rozšiřoval potom kůr pro nové varhany. Za 
stavbu koupelny platila fara pokutu a ještě 
jedna příhoda mohla být kritickou. Ztratil se 
klíč od kostela a naštěstí to dr. Sláma ihned 
ohlásil na VB. Když příslušníci přišli, našli 
mezi píšťalami varhan zastrčený revolver. 

V padesátých letech byl P. Valoušek věz-
něn, ale díky kontaktům Slámovy sestry, paní 
Grünfeldové (její manžel byl funkcionářem 
KSČ), se mu podařilo dostat se na svobodu. 
Mohlo to s ním skončit jako s jeho spolužá-
kem P. Bulou, který byl v roce 1952 oběšen. 
Na podzim roku 1953 dostal P. Valoušek 
těžkou infekční žloutenku, na kterou mohl 
zemřít, ale jen díky Pánu Bohu a německým 
lékům, které mu opatřila paní Šperková, se 
uzdravil. Před odjezdem do nemocnice však 
stačil nakazit několik dětí, které se s ním lou-
čily.

Po uzdravení se stal farářem v Perné a vzal 
si za hospodyni Marii Crhákovou z Pavlovic, 
která měla hyper-organizační talent, a tak ji 
tam neměli rádi. V roce 1960 si proto vymě-
nil dr. Sláma místo s P. Valouškem a sám 
odešel na faru do Lanžhota. Místo faráře a 
dokonce i státní souhlas pozbyl po příhodě 
se členem JZD, který strhl mrtvému z rukou 

růženec a poté jej roztrhal. Zanedlouho ho 
stihl stejný osud, když nešťastnou náhodou 
spadl do senometu. Dr. Sláma se k události 
vůbec nevyjádřil. Skončil v drogerii v Brně 
na Orlí. 

P. Valoušek se ujal farnosti Židlochovice, 
vstoupil do organizace „Pacem in terris“ 
(zřejmě pod dojmem prvního zatčení) a stal 
se děkanem. Vystřídalo se zde několik kapla-
nů, z nichž nejvýznamnější byl MUDr. Otto 
Opálka, odborník na cukrovku, který po 
dlouhém věznění a kaplanování v Židlocho-
vicích odešel k sestřičkám do Znojma, kde 
potom zemřel v pověsti svatosti.

V celém kostele byla za jeho působení 
vybudována nová okna, oltář byl oriento-
ván čelem k lidu, předsíně byly odděleny 
od chrámové lodi (k této úpravě došlo poté, 
co se biskup � Dr. Karel Skoupý nemohl 
dostat do zavřeného kostela). Zbudovalo 
se temperování kostela, napřed elektrické a 
později ústřední. Prostor pod sakristii vyko-
pali bratři Harmeciové, demobilizovaní ze 
Slezska. Změnila se věž a interiér kostela ve 
Vojkovicích i vnitřek unkovského i nosislav-
ského kostela (zde jsou také dřevěné sochy 
bývalého starého kostela v Židlochovicích). 
Poslední akcí P. Valouška bylo pořízení dvou 
nových zvonů, které doplnily poslední zbý-
vající zvon ve zvonici.

Samozřejmě se ne všechny změny úplně 
povedly. Za málo úspěšné lze považovat naf-
tové vytápění fary a skleníku, kapičkové zalé-
vání vinohradu, papírové růže pro návštěvu 
Jana Pavla na Velehradě, zrušení cechovních 
lavic a snad i budování kapličky, z níž je nyní 
dětský koutek. Ale Pán oceňuje dobrou vůli 
a snahu, a ta zde skutečně byla.

Josef Valoušek na motorce / foto ze soukromého alba J. Valouška
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Milena Moudrá
Mediální komise

Klíště, nežádoucí doprovod jinak všemi vítaného léta

Období jara a dlouho očekávané léto 
s sebou kromě pohody přináší i obavy 
z klíšťat a komplikovaných nemocí, které 
tento hmyz přenáší a které neodhalené či 
pozdě odhalené mohou člověku způsobit 
závažná onemocnění a celoživotní násled-
ky. Naději na okamžité odhalení přítom-
nosti infekce slibují domácí testy.

Odborný komentář na téma účinnosti a 
spolehlivosti podobných výrobků i složitosti 
onemocnění přenášených klíšťaty (boreliozy 
a klíšťové encefalitidy) poskytl MUDr. Slavo-
mír Šmíd, praktický lékař v Židlochovicích.

Borelioza a klíšťová encefalitida jsou one-
mocnění velmi složitá, jak ve škále projevů 
(kromě dobře známých kožních a kloubních 
obtíží provází boreliozu mnoho dalších pří-
znaků), tak zejména v diagnostice, inter-
pretaci laboratorních výsledků nevyjímaje, 
i v následném dalším sledování.

Výskyt a přenašeči
Udává se, že právě naše zeměpisná šíř-

ka, zhruba pás od Brna na jih ke Znojmu, 
je v České republice lokalitou s největším 
výskytem klíšťat jakožto možných přenaše-
čů boreliozy. Přitom jen asi jedna desetina 
klíšťat je nositelem bakterie rodu Borre-
lia, která může toto onemocnění vyvolat. 
V přírodě se vyskytuje zejména u vysoké 
zvěře a ptáků, klíště je pak pouze přenaše-

čem. K nákaze ovšem zdaleka  nedochází 
pokaždé. Rizikový je 24 hodinový kontakt a 
roztržení či rozdrcení klíštěte při vytahová-
ní (borrelie se vyskytuje v zažívacím traktu 
klíštěte), přičemž okamžitá desinfekce rány  
může nákaze zabránit. Pozor, peroxid vodí-
ku není desin3 ciens, je nutno použít Ajatin, 
Septonex, Betadine či Braunol, a to přímo do 
rány!

Může pacient požádat o preventivní test 
přítomnosti boreliozy či klíšťové encefali-
tidy? Jak je toto vyšetření zpoplatněno?

K diagnostice přítomnosti borrelie se 
používají metody zjišťující přítomnost pro-
tilátek proti infekci v krvi. Tyto metody jsou 
velmi drahé, cena vyšetření se pohybuje od 
jednoho až do několika tisíc korun za jed-
no vyšetření. Je tedy nutno s diagnostikou 
vyčkat až do doby předpokládaného vytvo-
ření protilátek, což bývá zpravidla 3–4 týdny 
od nalezení klíštěte. V případě přítomnosti 
příznaků boreliozy a zároveň údaji o přisátí 
klíštěte je lepší volbou spíše přeléčení pacien-
ta jako potenciálně nakaženého. Serologické 
vyšetření se pak může provést zpětně.

Nalezení protilátek s odstupem po přelé-
čení však nemusí znamenat „nedoléčenou 
infekci“ – v řadě případů si tělo kontakt 
s infekcí pamatuje a protilátky si ve zvýšené 
míře vytváří samo. Metody, které by přímo 
prokazovaly přítomnost  Borrelie v těle paci-
enta, jsou pro svou enormní cenu vyhrazeny 
pouze pracovištím infektologie (nejblíže ve 
FN Brno v Bohunicích), kde probíhá i kon-

zultace nejasných a sporných případů.
Preventivní vyšetření na boreliozu se 

rutinně neprovádí, neboť nemá oporu 
v současné legislativě a zdravotní pojišťovny 
je tudíž, mj. i vzhledem k ceně, nehradí. Za 
úhradu lze požádat o odběr krve svého prak-
tického lékaře. 

Domácí testy
Tímto zároveň odpovídám na dotaz, jakou 

roli tu hrají různé domácí testy (např. od 3 r-
my Veroval). Vzhledem k tomu, jak nebez-
pečné onemocnění borelioza představuje, 
a vzhledem k nutnosti v případě nakažení  
zahájit léčbu co nejdříve si neumím před-
stavit jejich přínos pro pacienta. Obávám 
se zejména zdržení v zahájení léčby, pokud 
tento test například falešně vyhodnotí  klíště 
jako nenakažené.

Nebezpečí klíšťové encefalitidy
Proti tomuto onemocnění, se kterým se 

ve své ordinaci setkávám tak 1–2x do roka, 
existuje očkování a zejména ohrožené skupi-
ny osob, kam patří mladí do 17 let a senioři 
nad 65, by jej měli absolvovat. O důležitosti 
očkování svědčí i fakt, že zdravotní pojišťov-
ny na toto očkování přispívají každoročně 
několika sty korunami.

Česko má nejvíce případů onemocnění 
klíšťovou encefalitidou v Evropě, nemoci 
rovněž přenášené klíšťaty a způsobující 
zánět mozku s těžkými, nezřídka až smr-
telnými následky. (ag. STEM/MARK)

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Zeptali jsme se: Městské koupaliště s obnoveným brouzdalištěm

Na letošní sezónu přislíbil provozovatel 
městského koupaliště nejmenším návštěv-
níkům koupání v nově zrekonstruovaném 
brouzdališti. Týden před otevřením práce 
< nišují, je však pravděpodobné, že zpří-
stupnění dětského brouzdaliště se mírně 

posune. Co způsobilo opoždění prací? 
Odpovídá Jaroslav Goš z odboru investic a 
místního hospodářství.

Při odkrytí stávající keramické dlaž-
by v brouzdališti bylo oproti původnímu 
předpokladu zjištěno, že staré nosné vrstvy 
podlahy jsou natolik odmrzlé a strávené, že 
není možné na tento podklad položit novou 
dlažbu.

Z toho důvodu muselo být přikročeno 

k vybourání stávajících podkladních vrstev,  
byly provedeny nové spádované vrstvy, a to 
včetně hydroizolací. Následně bude polože-
na nová protiskluzná dlažba obkladu brouz-
daliště.

Vzhledem k navýšení objemu prací a 
vzhledem k technologickým postupům spo-
jeným s těmito pracemi odhaduje vedení 
dodavatelské 3 rmy zprovoznění k 15. čer-
venci.

Zdenek Scha] er
provozovatel

Končí promítání  ̀ lmů na letním kině

Éra celuloidových 35mm 3 lmů, je již 
nenávratně pryč. Kina, která chtěla dál pro-
vozovat projekce, musela vyměnit celou pro-
mítací technologii. Proto letní kina ve větší 

míře zanikla. Letní kino v Židlochovicích 
bylo jedno z mála, které promítalo 3 lmy 
na technologiích 35mm 3 lmu do poslední 
chvíle, co to bylo možné. Od loňského roku 
se však dají půjčovat 3 lmy od distribuč-
ních společností  pouze v digitální podobě. 
Náklady na zařízení digitální projekce jsou 
velmi vysoké, částka se pohybuje v řádech 

statisíců. Při průměrné návštěvnosti kina 
v Židlochovicích za poslední tři roky, která 
čítá 26 osob na jednu produkci, je to pro pro-
vozovatele velmi ztrátová záležitost. Vlivem 
internetu a možnosti zhlédnutí 3 lmových 
novinek doma v pohodlí a zadarmo se kino 
stalo pro diváky neatraktivní a svoji činnost 
ukončilo.

15Volný časwww.zidlochovice.cz



Stromy ve městě: Paulownia tomentosa Steudel – Pavlovnie plstnatá

rubriku připravuje
Ivana Flajšingerová

Pavlovnie je opadavý listnatý strom, jehož 
domovinou je Čína. Dorůstá do výšky cca 
20 m. Výrazným znakem jsou květy a plody. 
Květy jsou jemně 3 alové až 3 alovomodré 
barvy, zvonkovitého tvaru, 5–6 cm dlouhé. 
Jsou umístěné v bohatě větveném latovitém 
vzpřímeném květenství. Květenství může 
dosahovat až 40 cm na délku, dobou květu je 
květen. Přes zimu jsou květní pupeny chrá-
něny bohatým rezavohnědým ochlupením. 
Plodem je vejčitá tvrdá tobolka. Listy jsou 
velké (15–30 cm dlouhé), vejčitého až srd-
čitého tvaru, u mladších jedinců s několika 
výraznými cípy. Listy jsou nahloučeny na 
koncích letorostů. V našem parku je rozmís-
těno hned několik exemplářů.

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.

Drahomír Mrkvica
koordinátor opravných prací na hradbách

Hradby: Dominanta městyse Nosislav volá o pomoc

Při průjezdu Nosislaví (ať již autem po 
hlavní silnici, či na kole po tzv. staré silnici 
– cyklostezce) zaujmou většinu projíždějí-
cích kamenné hradby, které obepínají kostel 
sv. Jakuba a přilehlý hřbitov. Tyto hradby 
jsou významnou historickou, kulturní, ale 
i krajinnou památku a zanechali nám je zde 
naši předci. Někdo možná neví, kde se tu 
vzaly a proč stojí právě zde. Proto si dovolím 
připomenout několik údajů.

Hradby vznikly koncem 15. a v první polo-
vině 16. století. Měly sloužit především jako 
ochrana obyvatel před tureckými (osman-
skými) vpády. Proto jsou mohutné, na něk-
terých místech vysoké až 8 m. Od východu 
jsou vyztuženy obrannou baštou. Původně 
zde pravděpodobně byla ještě jedna obran-
ná bašta (v severovýchodní části hřbitova). 
Vedle hradeb se nacházel příkop překlenutý 
padacím mostem (v místě schodiště do ulice 
Městečko). 

V současnosti již naštěstí hradby nemusí 
sloužit obranným účelům, ale přesto by-
chom měli tuto památku zachovat dalším 
generacím. Jižní a východní část hradeb 
byla opravena a zrekonstruována v devade-
sátých letech minulého století. Severní část 
je však v současnosti v havarijním stavu. 
Proto se římskokatolická farnost Nosislav, 

jako vlastník tohoto objektu, rozhodla, že 
v letošním roce provede opravu této části 
hradeb. Vzhledem k tomu, že hradby jsou 
evidovanou historickou kulturní památkou, 
musí práci provádět odborná 3 rma (pouze 
část prací, a to především bouracích, se bude 
provádět brigádnicky). Z tohoto důvodu a 
také vzhledem k požadavkům památkového 

úřadu, bude oprava hradeb 3 nančně nároč-
ná. Proto se katolická farnost rozhodla zří-
dit transparentní účet za  účelem možného 
příspěvku na opravu hradeb. Číslo účtu 115-
4243700237/0100. Výsledky sbírky budou 
po jejím ukončení (31. 7. 2017) zveřejněny 
na webu římskokatolické farnosti Nosislav. 
Farní rada děkuje případným dárcům.

Jižní část hradeb po rekonstrukci z 90. let / foto: Milena Moudrá

Charakteristické listy Pavlovnie plstnaté / foto: Ivana Flajšingerová
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Mgr. Jan Vladař
archeolog

Sovětské letiště u Žabčic 1945

Během 17. dubna 1945 vstoupili první 
sovětské jednotky 2. ukrajinského frontu do 
Přibic, Vranovic a Žabčic a v noci ze 17. na 
18. dubna do Židlochovic. Západním smě-
rem se ale postup zastavil na řece Jihlavě 
a další tři týdny celý region ležel přímo na 
frontové linii.

Rozestavěné letiště se zřejmě pokusily 
využít sovětské jednotky, brzy ale náročných 
úprav zanechaly a přesunuly se na pozemky 
Školního statku v Nivě u Žabčic. Na úpra-
vách se podíleli i místní obyvatelé, jak uvádí 
kronika Žabčic: „Společnou prací všech upra-
vováno bylo letiště na nivě ‚Stodolové‘ a mladí 
lidé byli posíláni na opravu mostů u Vrano-
vic a Ivaně. Později se pracovalo na zřizování 
letiště na nivách ‚v Lese‘.“

Pozemek u řeky Svratky byl v minulosti 
obděláván parními pluhy, byl pravidelný, 
rovný a zatravněný. Dne 9. května 1945 sem 
přelétly všechny tři letky 930. „Komsomol-
ského“ nočního bombardovacího pluku 
s čtyřicítkou lehkých dvouplošníků Polikar-
pov Po-2. Pluk pod velením pplk. Alexandra 
I. Černoburova byl součástí 5. letecké armá-
dy, která podporovala postup 2. ukrajinského 
frontu. Mezi 23. dubnem a 9. květnem 1945, 
kdy působil z polního letiště u slovenských 
Gbel, prováděli jeho letci noční rušivé nálety 
nad Brno a okolí, v noci bombardovali také 
Hustopeče nebo Pohořelice.

Por. Alexandr S. Manturov si zapsal do 
deníku: „Dne 9. května 1945 jsme se přesu-
nuli do obce Židlochovice, kde je naše nové 

letiště, zatímco my jsme ubytováni v obci 
Přísnotice.“ V poválečném čase sovětští let-
ci podnikali výlety do Brna, k památníku 
boje Kutuzova a Napoleona u Slavkova nebo 
do jeskyně Macocha. „10. září 1945 odjeli 
jsme autem z Přísnotic do Brna, v Brně jsme 
v 17.00 nastoupili do osobního vlaku a cesto-
vali do vlasti…“ uzavírá válečný deník por. 
Manturov, zatímco kronika Žabčic doplňuje: 
„… ku konci zůstala posádka válečného letec-
tva, která zde byla až do 1. listopadu.“

Kronika Žabčic k přítomnosti sovětských 
letců dodává ještě jednu zajímavost: „Dlou-
ho po frontě povalovalo se všude množství 
různého válečného materiálu, střeliva, nábo-

jů a pum, památky na přejitou frontu. Tak 
zmíněná 2 děla, u dvoru a u Říčky 2 auta, 
v Trojích honech vrak sestřeleného ruského 
letadla…“ Zmíněný vrak v Trojích honech, 
jen přes cestu od opuštěného německého 
letiště, by podle ruských záznamů mohl být 
bitevní Iljušin Il-2 z 235. bitevního leteckého 
pluku, který v rámci náletů 5. letecké armá-
dy na Brno dne 23. dubna 1945 musel nou-
zově přistát u čerstvě osvobozených Přibic. 
Oba letci posádky ppor. Vladimir Ivanovič 
Gorčakov a svob. Andrej Fedorovič Janik se 
zachránili.

Bitevní Iljušin Il-2 byl symbolem sovětské-
ho letectva, který nesměl chybět v žádném 
3 lmovém zpravodaji.

Výčet válečných havárií by nebyl úplný bez 
připomenutí tragické nehody dne 18. prosin-
ce 1953, kdy do železničního náspu u Žab-
čic narazil letoun Avia B-33. Jeho pilot por. 
František Jaroš zahynul. Bitevní Avia B-33 
byla čs. licencí sovětského Iljušin Il-10, pří-
mého následovníka válečného Il-2, kterých 
mezi léty 1951–1955 vyrobily v pražské Avii 
kolem 1200 kusů. 

Skupina sovětských letců před strojem Polikarpov Po-2 na polním letišti u Žabčic. Zcela vpravo
stojí Vasil Pavlenko (s knírkem) z Oděsy, který byl ubytován u manželů Votavových.

Pokračování z minulého čísla – závěrečná část.

Bitevní Iljušin Il-2 byl symbolem sovětského letectva,
který nesměl chybět v žádném = lmovém zpravodaji.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: Štefánikův most

Štefánikův most – polovina 30. let 20. století

Stejné místo dnes – duben 2016 / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Roald Dahl: Matylda, Obr Dobr, Jirkova zázrač-
ná medicína, Karlík a továrna na čokoládu

Aby se děti o prázdninách nenudily, mám tu skvělý tip na čtyřlís-
tek knih od známého autora Roalda Dahla. Jeho tituly srší fantazií, 
humorem a napětím. Dokázaly zaujmout nejen děti z celého světa, 
ale i 3 lmaře. (zbývající tituly najdete na regálech)

Nové knihy

Životopisy
ČERVENÁ – Stýskání zažeh-
náno, PACNER – Géniové XX. 
století

KNIHY PRO DĚTI
Pohádky
POSPÍŠILOVÁ – Psí pohádky, 
LAINESOVÁ – Pohádky Matky 
přírody

Pohádkové příběhy
HRACHOVCOVÁ – Zrzeč-
ka pod hvězdami, FISCHER 
– Martin v tajemném lese, 
KROLUPPEROVÁ – Jde se 
lesem

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
THOMAS – Detektiv Zack a 
záhada Hromové hory, BRAU-
NOVÁ – Dům doktora Fišera

Humorné příběhy
KINNEY – Deník malého pose-
routky 11.: Všechna sláva…

Fantasy příběhy
SEGEL – Noční můry!: Ztrace-
ná ukolébavka, CASS – Koruna, 
HOCKING – Políbená ledem

Naučná literatura
Vlasy jako šperk, GOLDSMI-
TH – Vesmír

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 8 
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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.

Babské hody, průvod po Žižkově / foto: Petr Ustohal

Babské hody, u starosty / foto: Petr Ustohal

Židlochovice Živě, Kašpárek v rohlíku revirvál / foto: Lenka Betášová

Noc kostelů, vystoupení farní kapely / foto: Lenka Betášová

Babské hody, dobrá nálada u dobrého vína / foto: Petr Ustohal

Koncert Skřivánka, sestry EleY eriadu se Z. Vrbovou / foto: Pavel Vrba

Židlochovice Živě, dobrá nálada v publiku / foto: Lenka Betášová

Jubilejní koncert Skřivánka,  rozpustilé zpěvačky / foto: Pavel Vrba



Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ. Periodický tisk územního samosprávného celku Židlochovice. Vydává město Židlochovice. Tisk povolen Ministerstvem 
kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Odpovědná redaktorka: Milena Moudrá, milena.moudra@zidlochovice.cz. Gra3 cká úprava, inzerce: 
Martina Máca, martina.maca@zidlochovice.cz. Jazyková úprava: Mgr. Světlana Zapadlová. Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1700 ks.  Na zveřejnění příspěvků 
nevzniká právní nárok. Mediální komise si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Uzávěrka je k 15. v měsíci. Výtisk je neprodejný a je bez-
platně doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 4. 7. 2017, Židlochovice. Foto na obálce: Simona Lvovská. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.
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Běhy na Výhon, náročný běh do vrchu / foto: Martin Mžíček

Pravidelné setkání se starostou, tentokrát u vína / foto: Lenka Betášová

Zpěváci sboru Židlochovice na náměstí v Oloumoci / foto: Blanka Vítková

ZUŠ Open, tančíme pro radost / foto: Kamila Burdová, Filip Veith

Červnový farmářský trh na náměstí / foto: Lenka Betášová

Babské hody 2017, sklepnice / foto: Petr Ustohal

Slavnost Božího Těla prochází náměstím / foto: Soňa Sommerová

Dětský sbor Židlochovice na Noci kostelů / foto: Lenka Betášová



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.
Prodám Burk: Historie židlochovských domů (1936), velmi 
dobrý stav, brož. 1500 Kč, váz. 1000 Kč. Schwarz, 602411887.

<

<

<

inzerce

NABÍDKA BRIGÁDY – SKLIZEŇ MERUNĚK
Přijmeme pracovité brigádníky – nejlépe chlapce ve věku od 15 let 

na sklizeň meruněk v Židlochovicích v období měsíce července. 
Požadujeme odpovědný přístup a zájem o práci.

Nabízíme možnost dobrých výdělků.

Informace na telefonu: 724 523 328

VÝSTAVY:
ŽIDLOCHOVICE A ATRIBUTY ŽIDLOCHOVIC
Výstava obrazů Markéty Vašíčkové.
místo: Městská knihovna Židlochovice

POHLEDY Z CEST
Výstava fotogra3 í Romana Ivičiče.
místo: Galerie Orlovna

15. 7., 10:00–21:00 | MERUŇKOBRANÍ
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo: náměstí Míru, Informační centrum a Viniferie
info: www.zidlochovice.cz, facebook infocentra

22. 7., 9:00 | COPA DE ŽIDLE
Turnaj v malé kopané s večerní zábavou.
místo:  fotbalové hřiště Židlochovice
přihlášky:  fczidlochovice@email.cz; na fotbalovém hřišti
pořádá:  Fotbalový klub města Židlochovice

srpen | MEMORIÁL JOSEFA REJŽKA – TURNAJ PŘÍPRAVEK
Turnaj v kopané.
místo:  fotbalové hřiště Židlochovice
pořádá:  Fotbalový klub města Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v červenci a srpnu 2017

10. 8., 19:30 | JULIA ULEHLA & ARAM BAJAKIAN – koncert
World music – moravské lidové písně v moderním hávu.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: restaurace Za komínem
vstupné: 100 Kč
předprodej: od 19. 7. na Informačním centru a
 v restauraci Za komínem

PŘIPRAVUJEME:
3. 9., 14:00–17:00 | DEN OTEVŘENÝCH ŠKOL V ŽIDLOCHO-
VICÍCH
Možnost prohlídky všech budov škol v Židlochovicích. Přijďte se 
podívat, jak jsou školy připraveny na začátek nového školního roku.

3. 9., 16:00 | O ČERTOVI
pořádá: MC Robátko, divadlo PRKNO
místo: zahrada Robertovy vily
vstupné: dobrovolné

9.–11. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
místo:  náměstí Míru

příloha Kultura / Inzerce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



Prázdninové tipy na výlet: rozhledny

přílohaPrázdninvé tipy na výletwww.zidlochovice.cz

Rozhledna BABYLON Kramolín
výška: 24,5 m, 112 schodů | materiál: zděná
vstupné: omezený vstup, tel.: 568 645 317

Rozhledna AKÁTOVÁ VĚŽ na Výhoně
výška: 17,7 m, 76 schodů | materiál: dřevo
vstupné: volně přístupná

Rozhledna VLADIMÍRA MENŠÍKA na Hlíně
výška: 22 m, 96 schodů | materiál: dřevo
vstupné: 10 Kč /osoba, děti do 6 let zdarma

Rozhledna KAMENNÝ VRCH Brno
výška: 7 m | materiál: železobeton
vstupné: volně přístupná

Rozhledna ALFONSE MUCHY Ivančice
výška: 4 m, 19 schodů | materiál: beton
vstupné: volně přístupná

Rozhledna NA VODOJEMU Bratčice
výška: 6 m | materiál: zděná
vstupné: volně přístupná

Rozhledna SLUNEČNÁ Velké Pavlovice
výška: 18,6 m, 75 schodů | materiál: dřevo, ocel, vápenec
vstupné: volně přístupná

Rozhledna MANDLOŇOVÁ Hustopeče
výška: 17,4 m | materiál: dřevo, ocel
vstupné: volně přístupná

foto: archiv obcí Hustopeče, Velké Pavlovice, Bratčice, Hlína, Ivančice, Brno, Kramolín, Židlochovice


