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Třináctého června bylo zveřejněno hod-
nocení dvou set měst ČR ve vztahu ke kva-
litě života jejich obyvatel (čtenáři najdou 
na www.aktualne.cz s titulkem: Kde se 
v Česku nejlépe žije?).
Můžete se vyjádřit k výsledku Židlochovic?

Velmi mne těší, že Židlochovice skončily na 
14. místě v rámci republiky a jako druhé nej-
lepší v kraji. Jsem přesvědčen, že hodnocené 
parametry, mezi které patří zdraví a životní 
prostředí, materiální zabezpečení a vzdělá-
vání, vztahy a služby, velmi věrně vyjadřují 
současnou životní úroveň občanů našeho 
města. Shodou okolností jsou tato kritéria ve 

Židlochovice jsou druhé nejlepší město Jihomoravského kraje pro život

středu pozornosti současného vedení měs-
ta. Ostatně každý, kdo čte náš Zpravodaj, ví, 
že se těmto tématům pravidelně věnujeme. 
Výsledek je o to cennější, že nevznikal skrze 
dotazníkové šetření, nýbrž na základě ana-
lýzy takzvaných „tvrdých“ statistických dat. 
A já trošku neskromně doufám, že za něko-
lik let budeme v kraji první.

První v kraji byly Hustopeče. V čem, dle 
Vašeho názoru, na tom jsou lépe?

Nemám k dispozici úplně přesné parame-
try hodnocení, ale podle dosud zveřejně-
ných dat je pravděpodobné, že nás Husto-
peče předstihly v možnostech zaměstnávání 
a v dopravní dostupnosti. Hustopeče dis-
ponují vlakovým spojením, které jsme my 
v době hodnocení ještě neměli. Obojí se 
díky poměrně rozsáhlým investicím v krát-

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

ké době významně změní. Do Židlochovic 
přišel velký zaměstnavatel (LAC a. s.) a vla-
kový terminál by měl být zprovozněn v příš-
tím roce. Chystáme také další velké investice 
do základní školy, to všechno by naši pozi-
ci mělo v budoucnu významně posunout 
v hodnoceních kupředu.

Židlochovice skončily dokonce dvě mís-
ta před Brnem. Je tento žebříček reálným 
ukazatelem, jak se v našem městě lidem 
skutečně žije?

Opravdové hodnocení, jak se v našem 
městě žije, mohou učinit samozřejmě pouze 
naši občané. Jsem ale přesvědčen, že život ve 
městě není ovlivněn jen mírou investic, ale 
především soudržností a vzájemnou komu-

Město pro život
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nikací obyvatel našeho města. Opakovaně 
jsem v řadě článků připomínal, že základem 
města nejsou stavby, ale občané sami. Snažím 
se proto využít každé příležitosti ke komuni-
kaci s nimi o jejich potřebách a problémech. 
Velmi se mi v tomto směru osvědčily napří-
klad pravidelné „čaje se starostou“.

Jaká jsou nejčastější témata, která obča-
né do debat přinášejí?

Kromě řady běžných nedostatků týkají-
cích se například svozu odpadů, stavu chod-
níků a vozovek se mezi často diskutovaná 
témata řadí bezpečnost a doprava. Na tomto 
místě bych rád zmínil, že jedním z výsledků 
připomínek k rychlosti dopravy na hlav-
ní silnici bude úsekové měření rychlosti 

u nových autobusových zastávek. Doufám, 
že to výrazně přispěje ke zlepšení bezpeč-
nosti dané lokality.

Nesmíme zapomenout, že je září, čas 
zahájení nového školního roku.

Samozřejmě, na to přeci nelze zapome-
nout. Letošní prázdniny byly bohužel pozna-
menány smutnou událostí, která nás všechny 
zasáhla. Zemřel dlouholetý ředitel gymnázia 
RNDr. Jiří Kubeš. Židlochovice tak přišly 
o osobnost, která po řadu let neodmyslitel-
ně patřila k významným postavám našeho 

školství. Myslím, že památku pana ředitele 
nejlépe uctíme péčí o gymnázium, které měl 
tak rád. 

Jako obec ale samozřejmě máme největ-
ší vliv na základní školu, kde, jak jsem se 
zmínil, chystáme další významné investi-
ce. Věřím, že se i díky tomu naše ZŠ stane 
skutečným lídrem mezi základními školami 
regionu.

Kantorům i žákům všech židlochovických 
škol tedy tímto přeji mnoho úspěchů do 
nového školního roku!

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na sklenku vína na volné prostranství vedle Informačního centra, 
Masarykova 100, v úterý 25. září 2018 od 18 hodin. 

Ing. Jan Vitula, starosta

Ing. Kateřina Cmarková
Odbor investic

Autobusové zastávky „Sídliště“ zůstávají na znamení

Společnost KORDIS JMK, a. s., koordi-
nátor integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje, provedla průzkum 
vytíženosti zastávek. Zastávky jsou pri-
márně využívány cestujícími do/z Brna, 
tedy linkou 505, a to zejména jen v určitých 
časech (ráno ve směru do Brna a odpoled-
ne ve směru z Brna). 

Ve vyjádření společnosti KORDIS JMK, 
a. s. k naší žádosti je dále uvedeno: 

„Obecně je v celém systému IDS JMK  
snahou šetřit životní prostředí, snižovat 

množství emisí a spotřebu pohonných hmot, 
proto se bude počet zastávek v režimu, celo-
denně na znamení naopak spíše navyšovat.  
Autobus tak v zastávce „na znamení“ zastaví, 
jen když je to opravdu potřeba, pro nástup či 
výstup cestujících. Kdyby byla zastávka stálá, 
zastaví zde mnohdy zbytečně, což rozhodně 
nepřispívá k úspoře nákladů. 

Zastávka Židlochovice, Sídliště není příliš 
mnoho využívána linkami 151 a 514 směr 
Blučina a také u linky 505 v tzv. neproduk-
tivním směru (odpoledne ve směru do Brna 
a ráno ve směru z Brna). V těchto případech, 
kterých není málo, by zde autobus zastavil 
zcela zbytečně. 

Zastávka „Sídliště“ tedy zůstane zastávkou 

na znamení. Věříme však, že to pro cestující 
nepředstavuje žádné omezení, ba spíše nao-
pak vyšší komfort cestujících v podobě přímé 
jízdy bez zbytečného zastavení v zastávce. 

Je třeba připomenout, že obecně v autobu-
sové dopravě platí, že pokud v zastávce stojí 
cestující, není potřeba dávat žádné znamení 
řidiči, a ten by měl vždy v zastávce standard-
ně zastavit. Při výstupu z vozidla stačí tento 
úmysl včas signalizovat řidiči stisknutím tla-
čítka ve vozidle, příp. lze tento záměr sdělit 
řidiči při nástupu do vozidla.“ 

 

Z podnětu obyvatel města se prověřovala možnost změny typu zastávek „Sídliště“ ze zastávek na znamení na klasické zastávky. Systém 
zastavování autobusů se měnit nebude.

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

Místa konání voleb:

Volební okrsek č. 1: 
Volební místnost v budově Základní školy 
Židlochovice na ulici Komenského 182, Žid-
lochovice.

Volí obyvatelé z ulic Masarykova, Palackého, 
Husova, Smetanova, Nerudova, Komenské-

Řijnové volby do obecních zastupitelstev: Mění se umístění volební místnosti

ho, Meruňková, Malinovského, Legionář-
ská, Nad farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, 
sídl. Družba č. p. 666–668, č. p. 690–703, 
Coufalíkovo nám., Žerotínovo nábřeží, 
V tratích, Dolní sady, Vlky, Pastviska.

Volební okrsek č. 2: 
Volební místnost v přístavbě budovy 
Základní školy Židlochovice na ulici Tyr-
šova 611, Židlochovice.

Volí obyvatelé z ulic Nádražní, Svratecká, 
Sportovní, Brněnská, Kpt. Rubena, Dvořá-

kova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, 
Jiráskova, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, 
Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, 
nám. Míru, sídl. Družba č. p. 651–665.

Voliči druhého okrsku, kteří byli zvyklí vhazovat lístky do uren v sokolovně, se  vydají do nové přístavby budovy Základní školy Židlocho-
vice na Tyršově ulici 611. Volby se budou konat 5. a 6. října.
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 13. července 2018
RM rozhodla:
výběr z usnesení

propachtovat pozemky p. č. 2307/25, 
2307/24, 2307/22, 2307/21, 2307/20, 
2307/19, 2307/18, a to na dobu určitou 
5 let s pachtovným 2 500 Kč/ha/rok. Jedná 
se o pozemky na Výhonu.

RM schvaluje:
individuální dotaci (mikrogrant) pro 
Výhonek, z. s., dle přílohy, na uspořádání 
KUKU festivalu v jurtě.

RM schvaluje:
individuální dotaci (mikrogrant) pro oby-

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

vatele ulice Dvořákovy za účelem výroby 
židlí v rámci akce Mě100židlí. 

RM 25. července 2018
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „Dovybavení 
školní jídelny“ s @ rmou Gastroform, s. r. o. 
Brno.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu na akci „Rekonstrukce 
uhelny na školní dílnu – vybavení“ s Mgr. 
Fr. Vlasákem, DISTR služba škole, Miku-
lov.

RM rozhodla:
o výběru dodavatele Asseco Solutions, a. s.,  
na veřejnou zakázku s názvem „Moderni-
zace IS Helios Fenix“.

<

<

<

RM 13. srpna 2018
výběr z usnesení
RM schvaluje:

návrh na zahájení výběru dodavatele pro-
jektu „Mokřad v zahradě ZŠ Židlochovi-
ce“.

RM rozhodla:
vyhlásit záměr propachtování pozemku 
p. č. 2748/4, k. ú. Židlochovice, o výměře 
2 927 m2 (vedle drůbežárny).

RM schvaluje:
darovací smlouvu na tři obrazy autora 
Vítězslava Rubera, za účelem výzdoby 
obřadní síně.

<

<

<

Na rekonstrukci čističky máme přislíbeno 33 milionů korun

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

O technickém stavu čistírny odpadních 
vod (dále ČOV) jsem informoval v únoro-
vém čísle Zpravodaje. ČOV není v současné 
době ve stavu havarijním, ale od doby, kdy 
byla vybudována (polovina 90. let minulého 
století) nebyla rekonstruována ani moder-
nizována. Vzhledem ke stáří a opotřebení 
techniky, technologií a stavebních prvků, 
elektrických rozvodů, které jsou poddimen-
zovány, je třeba začít tento stav okamžitě 
řešit.

Proto jsme na začátku letošního roku po-
dali žádost o dotaci na intenzi@ kaci ČOV 
Židlochovice. Naším cílem je maximálně 
využít dotační možnosti a co nejmenší 
zatížení rozpočtu města.

Dotace, < nance
16. srpna jsme obdrželi zprávu o příslibu 

dotace ve výši 33,6 mil. Kč. Nyní musíme 
splnit další administrativní kroky jako 
například výběr zpracovatele dokumentace 
pro provedení stavby. Celkové náklady na 
akci jsou odhadovány na 57 mil. Kč.

Co vše bude předmětem intenzi< kace ČOV
ČOV po rekonstrukci dokáže navíc odstra-

nit 13,9 tun znečištění za rok. Tím se sníží 
zatížení životního prostředí a zlepší se kvali-
ta vody v řece Svratce. Dále pak zvýšením 
látkové a hydraulické kapacity čističky 
dojde ke zlepšení fungování kanalizační sítě 
ve městě. Rekonstruovány budou dešťová 
zdrž, aktivační nádrže, čerpací stanice kalu, 
el. rozvody, motorové rozvody, lapák písku, 
dosazovací nádrže atd. ČOV bude rozšířena 
o třetí stupeň čištění, což znamená defosfori-
zaci, odbourávání fosforu.

Harmonogram intenzi< kace ČOV
Nejprve budeme pracovat na dokončení 

projektové dokumentace a získání staveb-
ního povolení. Poté bude následovat výběr 
dodavatele. Pokud vše dobře půjde, mohli 
bychom začít v druhé polovině roku 2019 
projekt realizovat. Intenzi@ kace ČOV by 
mohla být dokončena na jaře 2021.

Čistírna odpadních vod v Židlochovicích / foto: T. Šenkyřík

Papírna Moudrý Židlochovice přijme ihned mechaniky – muže a operátorky do výroby na hlavní pracovní poměr, práce 
v dvousměnném provozu, velmi dobré platové podmínky, pravidelné prémie a další bene0 ty. 

Informace v kanceláři / rmy na Nádražní ul. 56 v Židlochovicích nebo na telefonním čísle 547 231 064.

inzerce
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Zakládání smíšených trvalkových záhonů neplní jen estetickou funkci

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a místního hospodářství

Hlavní faktory ovlivňující rozvoj 
organismů

Extenzivní údržba – méně častá údržba 
umožňuje nerušený vývoj mnoha organismů, 
ponechání suchých částí rostlin přes zimu 
pomůže přezimovat široké škále hmyzu.

Bohatá potravní nabídka – záhony jsou 
koncipovány tak, že na nich od jara do 
podzimu něco kvete, jsou tedy zdrojem pylu 
a nektaru pro množství živočichů. V zimě 
pak ponechané rostliny poskytují množství 
semen a plodů drobnému ptactvu. Díky 
tomu je paradoxně ve městech někdy po-
travní nabídka například pro včely větší než 
v druhově chudé zemědělské krajině.

Stálost prostředí – výsadby jsou oproti in-
tenzivním květinovým záhonům dlouhověké 
a poskytují trvalejší zázemí pro více generací 
živočichů.

Omezení chemie – díky volbě správných 
druhů, které vytvoří zapojený porost, je 
minimalizována potřeba likvidovat choroby 
a škůdce a s nimi zároveň velké množství os-
tatních živočichů.

Podpora hospodaření s vodou – záhony 
díky dostatečné drenáži pomáhají absorbo-
vat a do podloží odvést část dešťových srážek 
(na rozdíl od nízko sečeného trávníku). 
Štěrkový mulč dokáže omezit výpar z půdy 
a oproti holé půdě i více kondenzovat a tím 
akumulovat vodní páry z ovzduší. Ros-
tliny díky tomuto systému uvolňují vodu 
v menším množství, ale v rámci delšího 
časového úseku. Celková vodní bilance je 
tedy pro člověka příznivější.

Podpora zachycování prachu – míra 
prašnosti ve městech výrazně ovlivňuje 
kvalitu života obyvatel. Trvalkové výsadby 

intenzivního růstu nejsme schopni posekat 
všechny plochy najednou, i když bychom 
rádi. V případě lučních trávníků v neoby-
dlené části města a okolní krajině je to 
však proto, že přistupujeme k údržbě více 
s ohledem k přírodním ekosystémům. 
Většinou provádíme první seč až poté, co 
odkvete většina dvouděložných rostlin, 
a po ukončení hnízdění ptáků. Při zak-
ládání nových lučních trávníků se snažíme 
používat směsi, které obsahují i kvetoucí 
druhy dvouděložných rostlin a jsou vhodné 
do našich přírodních podmínek. Kvetoucí 
louka je krásná na pohled, někdy však trvá 
několik let od založení, než se plně vyvine 
(za předpokladu, že je zajištěna správná 
technologie údržby).

Je zřejmé, že lidé, kteří upřednostňují 
intenzivně udržované parkové trávníky, 
nebudou mít mnoho pochopení pro 
divočejší luční porosty. Ty poprosím, ať se na 
věc podívají v širších souvislostech, o kterých 
jsem psal v tomto článku.

Použitá literatura: BAROŠ, A., MARTINEK, 
J. (2018): Smíšené trvalkové výsadby. Praha, 
Pro9  Press, 256 s.

Ostrůvek při vjezdu do města od Hustopeč / foto: M. Dratva

 >> pokračování z minulého čísla

v blízkosti rušných komunikací dokážou 
snížit rychlost proudění vzduchu a tím 
i unášení prachových částic. Výhodné pro 
tyto účely je co nejdelší období vegetace 
vybraných druhů rostlin (mnoho sucho-
milných druhů má chlupaté či drsné listy, 
které výborně zachycují prach) a ponechání 
jejich suché biomasy přes zimu. Při deštích 
se prach smývá na povrch štěrkového mulče 
a vsakuje se níže do půdního pro@ lu.

Se smíšenými trvalkovými záhony se 
můžeme v Židlochovicích setkat např. při 
příjezdu do města od Brna i od Hustopeč, 
u přechodu mezi mostem a náměstím Míru, 
či na ulici Tyršova u gymnázia a naproti 
základní školy. 

Městské louky
Výše zmíněné přínosy smíšených 

trvalkových záhonů pro naše životní 
prostředí ve velké míře platí i pro luční 
porosty, které se snažíme zakládat a roz-
víjet v blízkém okolí města. Často se set-
kávám s názory občanů, že město se špatně 
stará o zeleň a málo často seče trávníky. 
Pokud je tomu tak v obytných částech 
města, je to většinou z důvodu, že v době 

Smíšené trvalkové záhony, které město v posledních letech zakládá k oživení ploch, nemají jen estetickou funkci. Napomáhají také 
k rozvoji organismů.

Stavba předzámeckého parku se protahuje

Ing. Jan Vitula
starosta

Jak jsem vás v minulých číslech informo-
val, došlo při výstavbě parku u zámecké zdi 
k řadě archeologických nálezů. 

Ať už se jednalo o zařízení, které sloužilo 
jako jímka vody či něco podobného, nebo 
nález základů původního mostku do zeleni-
nové zahrady. Tyto nálezy si bohužel vynuti-
ly některé technologické změny konstrukce 

vodního prvku, jejichž příprava zabrala delší 
čas. Termín dokončení parku u zámecké zdi 
se tak posouvá zhruba na polovinu listopadu. 

Čas potřebný na změnu projektové doku-
mentace jsme však aktivně využili k tomu, 
abychom s památkáři nalezli vhodné řeše-
ní pro oba vstupy do sklepů umístěných 
u zámecké zdi. Výsledná dohoda, která 
umožní oba tyto vstupy zachovat, přispě-
je k mimořádně hezké @ nální podobě díla. 
I když se nepodaří stihnout původně pláno-
vaný termín, můžeme se těšit, že příští léto 

již bude toto místo obohaceno o zeleň a vod-
ní prvek, jenž přispěje ke zlepšení klimatu 
v této části města.



Mgr. Jitka Veithová 
pedagožka   

Zemřel RNDr. Jiří Kubeš, dlouholetý ředitel místního gymnázia

Psal se rok 1994, když v Židlochovicích 
vzniklo gymnázium. Byly to tehdy dvě třídy 
žáků a pár nadšených kantorů odhodlaných 
vybudovat ve městě dobrou střední školu. Jiří 
Kubeš byl jedním z nich. Jenže začátky neby-
ly jednoduché. Byla to malá škola ve staré, 
v mnohém nevyhovující budově, pouze se 
základním vybavením. A tak musela několi-
krát bojovat za právo na samotnou existenci. 
On měl ale odvahu v té době přijmout mís-
to ředitele, bojovat a postupně uskutečňovat 
společné sny.

Dnes je tu úspěšná škola s dobrým jmé-
nem a po mnoha rekonstrukcích a staveb-
ních úpravách taky krásná. A za tím vším je 
dvacet let jeho obětavé práce. Všichni vědí, 
kolik času, energie a lásky jí dal. Nebyl ředi-
telem, který lpí na předpisech a nařízeních. 

Vždycky dával přednost zdravému selskému 
rozumu, snažil se všem vyhovět, být vstřícný 
a spravedlivý.

Byl taky skvělým učitelem. Dokázal při-
mět i slabší žáky, aby se učili a naučili jeho 
milovanou matematiku.  A žáci ho měli rádi. 
Měli rádi jeho osobitý humor a jeho motta, 
kterými jednou oblepil celou učebnu. „Den 
bez matematiky je ztraceným dnem“ bylo jed-
no z jeho nejoblíbenějších.

Jako ředitel znal všechny žáky školy jmé-
nem. Hodně o nich věděl a všichni měli dve-
ře ředitelny vždycky otevřené. Mohli za ním 
přijít s jakýmkoliv problémem. Jejich přání 
a potřeby byly vždy na prvním místě.

Židlochovické gymnázium už navždycky 
zůstane spojeno s jeho jménem. Budeme 
pokračovat tam, kde on skončil. Děkujeme 
za všechno! Za posledních dvacet let živo-
ta, které nám a naší škole věnoval. Nikdy 
na něho nezapomeneme! Zůstane tu s námi 
v našich vzpomínkách.

Ve středu 15. srpna 2018 se ve smuteční síni v Rajhradě konalo poslední rozloučení s ředitelem Gymnázia Židlochovice RNDr. Jiřím Kube-
šem, který zesnul po dlouhodobé, leč netušené nemoci. Obřadní síň i venkovní prostory kolem zaplnily desítky žáků a kolegů, kteří prřišli 
vyjádřit soustrast jeho rodině a také mu naposledy poděkovat za vše, co pro ně a pro školu vykonal.

Vítejte v novém školním roce 2018/19

Po velmi teplých letních měsících je tu 
září, a školní budovy opět ožívají. Žáci se 
vrací do školních lavic. 

Ti nejstarší – bývalí deváťáci – si již 
budou hledat své místo a nové kamarády 
na středních školách. Věříme, že zvolené 
studijní a učební obory naplní jejich očeká-
vání, a přejeme našim absolventům jen zdar 
a úspěchy.

Nově mezi námi přivítáme 46 prvňáčků 
a 11 dětí v přípravné třídě. Do 6. ročníků 
nastoupí 136 žáků z Židlochovic a okol-
ních obcí. Celkem bude základní školu ve 
školním roce 2018/19 navštěvovat 792 žáků 
(loni 762). Budeme mít 33 tříd, 12 na 1. stup-
ni, 20 na 2. stupni a jednu třídu přípravného 

Ing. Jana Králová
ředitelka základní školy

ročníku pro děti s odkladem školní docház-
ky. Průměrná naplněnost je 24 žáků na tří-
du. 

Ve škole v současné chvíli pracuje 
94 zaměstnanců, dalších devět čerpá mateř-
skou nebo rodičovskou dovolenou. Od září 
je pod školu zařazena i školní jídelna, která 
bude v nejbližší době vařit obědy pro žáky 
a zaměstnance školy a gymnázia.

Na jaře jsme zrekonstruovali školní bufet 
v budově na Tyršově ulici. Přístup nového 
provozovatele i moderní vzhled a příjemná 
atmosféra se u žáků setkaly s velkým ohla-
sem. Pracovníci bufetu nabízí rodičům také 
přípravu kompletního svačinového balíčku, 
který mohou pro své děti objednat. 

V podzimních měsících se začne s revitali-
zací školní zahrady. Protože areál je rozsáhlý 
a náklady vysoké, budou práce probíhat po 

částech. V první fázi je připraveno hloubení 
jezírka a terénní úpravy v zadní části areálu. 

V tomto školním roce budeme pokračo-
vat v podpoře a rozvoji především čtenářské, 
matematické, jazykové a přírodovědné gra-
motnosti žáků. Zařadili jsme nový volitelný 
předmět Přírodovědné bádání, který nabízí 
pestrou mozaiku laboratorních pokusů, terén-
ní výuky, exkurzí a využití moderních metod 
a techniky ve výuce. Další oblasti podporuje-
me díky široké projektové činnosti. 

Děkuji všem, kteří nás podporují, ať už 
dobrovolnou prací ve spolku rodičů či škol-
ské radě, formou sponzorských darů, či 
jinak, a kteří umí s pochopením omluvit, 
když se nám něco nezdaří zcela dokonale.

A velký dík patří hlavně zřizovateli školy, 
který aktivně pracuje na zvládnutí zvyšující-
ho se počtu žáků a prudkém rozvoji školy.
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Rád bych poděkoval za své rodiče 
a za sebe všem, kteří se přišli rozloučit 
s mým bratrem Jirkou Kubešem, který 
dlouhou dobu dával přednost dle jeho 

názoru důležitějším věcem, než byl jeho 
zdravotní stav, a upřednostňoval některé 
věci před jinými. Zemřel po krátkém boji 

v nemocnici u sv. Anny. 
Děkuji za spoustu nádherných 

květinových darů od kolegů, kamará-
dů, studentů a různých institucí, za 

kondolence plné podpory, za krásný zpěv 
jeho studentů při smutečním obřadu, 

za pěknou řeč od jeho kolegů, za dopisy 
plné osobních vzkazů. 

Děkujeme všem ostatním, kteří se 
nemohli zúčastnit, ale na bratra si vzpo-

menuli. Děkujeme! 
bratr Marek Kubeš s rodiči

Mgr. David Kopeček 
pegadog, koordinátor projektu KaPoDaV       

Základní škola podporuje studium přírodních věd i nové přístupy ve vzdělávání

Podnikavostí k udržitelnému rozvoji
V uplynulém školním roce se ZŠ Žid-

lochovice zapojila do velkého projektu 

KaPoDaV – Podnikavostí k udržitelné-
mu rozvoji JMK na základních a středních 
školách. V Jihomoravském kraji se vedení 
projektu ujalo školské zařízení LIPKA, kte-
ré pořádá spoustu vzdělávacích programů 
a aktivit pro pedagogy i žáky v oblasti pří-
rodních věd a environmentálního vzdělává-  pokračování na straně 6 >>

ní. Projekt poběží do roku 2020 a v obdo-
bí dvou školních roků se na škole vystřídá 
mnoho různorodých aktivit s krátkodo-
bým a i dlouhodobým působením. Na poli 
informačních technologií to bude 3D tisk 



Mgr. Lukáš Přichystal
trenér a pedagog

Školní atletický klub na mistrovství České republiky

Devátá sezóna atletů ŠAK Židlochovice se 
vydařila a byla úspěšná. Někteří atleti dospěli 
do věku, kdy se již s potřebnou výkonností 
mohou účastnit mistrovství České republiky.  

Na podzim a na jaře to bylo mistrovství ČR 
v přespolním běhu (Dlouhoňovice, Dolní 
Dobrouč) a na jaře ve víceboji (Kolín).

Oporami ŠAK Židlochovice jsou Iveta 
Holešinská (dálka – 519 cm, 300 m – 44,50 s), 
Adéla Sigmundová (1500 m – 5:23,20 
min), Václav Hamšík (60 m př. – 10,26 s),                    
Lucie Daněčková (dálka – 427 cm) a v pří-
pravkách nám rostou velmi rychlé dívky 
Kateřina Stroblová a Nella Marešová.

V září proběhnou náborové tréninky, ale 
nyní ještě nevíme přesné termíny, proto 
sledujte webové stránky www.sakzidlopri-
pravky.estranky.cz, kde potřebné informace 
najdete.

V podzimní části sezóny nás čekají Evrop-
ské hry v Brně, @ nálové závody v soutěžích 
družstev a soustředění na Štrbském Plese ve 
Vysokých Tatrách.

Výrobna krmítek pro ptáky / foto: D. Kopeček

L. Daněčková, 427 cm / foto: archiv ŠAK
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Slavíme kulaté výročí

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka základní umělecké školy

Září je měsícem začátku. Většinou se 
novinky týkají žáků, studentů, jejich rodičů, 
všech učitelů i ostatních pracovníků školy. 
Každý nový školní rok má v sobě spoustu 
pravidelných činností: rozvrhy výuky, plány 
práce, plány koncertů a vystoupení. Některé 
činnosti jsou nepravidelné. Objevují se třeba 
jednou za deset let. 

Rok 2018 má velký význam pro celou 
republiku. Připomínáme si významné dějin-
né osmičky. Základní umělecká škola Žid-
lochovice si bude připomínat rok 1948, kdy 
bylo 1. října zahájeno vyučování v hudební 
škole v Židlochovicích. Je nám tedy 70 let. 
Toto výročí zapojíme do mimořádných 
a výjimečných akcí a koncertů. 

Hned na začátku měsíce října si vás dovo-
líme pozvat na koncerty do sálu židlochovic-
kého zámku. 

Sledujte naše webové stránky a přijďte 
podpořit žáky a učitele pokračující v tradici, 
která začala v Židlochovicích v roce 1948. 

Základní škola podporuje studium přírodních věd i nové přístupy ve vzdělávání

a laser, dále @ nanční gramotnost, badatel-
sky orientovaná výuka a program Globe a 
environmentálně zacílená Ekoškola a jedlá 
zahrada. Některé programy se rozjedou již 
na podzim, další pak v průběhu roku 2019. 
Rozvoj podnikavosti na škole s sebou přináší 
změnu pohledu na současný způsob výuky 
a zejména na rozvoj dovedností, které jsou 
reálně využitelné v budoucím životě. 

Přírodovědné bádání
Od září jsme připravili nový volitelný 

předmět pro žáky sedmých až devátých roč-
níků – Přírodovědné bádání. Předmět stojí 
na pilířích přírodních věd – přírodopisu, 
fyziky a chemie – a jeho hlavním cílem je 
vyučovat žáky zejména prakticky prostřed-
nictvím badatelsky orientovaného vyučová-
ní, praktických cvičení, laboratorních prací, 
terénní výuky a exkurzí. Prostředí, ve kterém 
žijeme, nás obklopuje zdánlivě obyčejnými 
věcmi, ale z pohledu vědce se mnohdy jed-
ná o velice zajímavé přírodní úkazy, kterým 
budeme chtít přijít na kloub.

Samostatný projekt žáků: paletový am< -
teátr

Co se stane, když zadáte žákům, aby 
vymysleli svůj vlastní projekt dle daných kri-
térií? Projekt prospěšný pro školu a užiteč-

ný pro výuku, projekt, který bude nakloněn 
šetrnému využití zdrojů, projekt, na který 
máte maximálně 20 tisíc korun. V hlavách 
žáků se zrodila spousta nápadů, ale ve vol-
bě mohl uspět pouze jeden z nich. Žáci si 
nakonec zvolili projekt s názvem Přírodní 
učebna a dovedli jej do podoby paletového 
am@ teátru. V následujícím školním roce jej 
budeme společnými silami realizovat – žáci 
se rozdělili sami do pracovních skupin a od 
zpracování návrhu, rozpočtu, prezentace 

 >> pokračování ze strany 5 projektu vedení školy přes samotnou reali-
zaci až po závěrečné zprávy a mediální zvidi-
telnění mají možnost projekt řídit, ovlivňo-
vat a utvářet. Jsem velmi potěšen nadšeným 
přístupem vedení školy k takovéto formě 
výuky. 

Mám radost, že společně vytváříme pro 
žáky prostředí, které jim reálně přinese zku-
šenosti do budoucího studijního i pracovní-
ho života. 

www.zuszidlochovice.cz



Určování odrůd meruněk před výstavou / foto: J. Dezort

Letošní ročník Meruňkobraní přinesl gastronomii v duchu tradic

Od sobotního rána se na pódiu střídali 
uznávané osobnosti a mistři kulinářského 
řemesla, kteří připravovali pokrmy s využi-
tím  meruněk od místních pěstitelů. Šikovné 
ruce kuchařů přenášela kamera na velko-
plošnou obrazovku, takže diváci mohli vše 
detailně sledovat. Viděli například přípravu 
bource morušového na meruňkách od hmy-
zího specialisty Petra Ocknechta nebo sladké 
meruňkové chuťovky Martina Beránka Dol-
ce Passione. Hvězdou letošního ročníku byl 
šé] uchař Národního týmu kuchařů a cuk-
rářů AKC ČR a poradce televizní kulinář-
ské show Master Chef Martin Svatek. Mar-
tin Svatek připravil kachní prso s omáčkou 
z meruňkovice, která byla v rámci programu 
Meruňkobraní vyhodnocena pro letošní rok 
jako nejchutnější,  dále  meruňkové pyré 
a karamelizované meruňky, při jejichž vaře-
ní použil výhradně židlochovické meruňky.

Meruňkové menu v restauracích
Návštěvníci židlochovického Meruň-

kobraní měli  možnost vychutnat si meruň-
kové pokrmy i mimo hlavní náměstí. Míst-
ní restaurace po celý víkend nabízely výběr 
z meruňkového menu o několika chodech, 
sestaveného speciálně pro tuto příležitost.  
Podávala se např. kuřecí roláda s kuskusem 
a meruňkami, králík na meruňkách sousude  
s omáčkou z kořenové zeleniny a brambo-
rové šišky nebo vepřová panenka špikovaná 
sušenými meruňkami podávaná s meruňko-
vým chutney. 

Knedlíkový král Slunečného města
Letošní knedlíky byly z kynutého těs-

ta a pocházely od generálního sponzora 
Meruňkobraní @ rmy Svoboda – výrobce 
domácích knedlíků. Knedlíky byly naplně-
něné opět výhradně plody z místních sadů. 

Titul Knedlíkový král Slunečného měs-
ta 2018 získal český rekordman Kamil 
Hamerský, který v limitu 15 minut pozřel 
20 knedlíků. Nutno podotknout, že knedlíky 
byly letos opravdu veliké. Zdatnou soupeř-
kou Kamilu Hamerskému byla jediná žena 
v soutěži, osmnáctiletá Viola Maťáková, kte-
rá za vítězem zůstala pozadu o pouhých osm 
knedlíků a skončila na třetím místě. Dvě 
druhá místa s šestnácti snězenými knedlíky 
obsadili borci Jan Wünsch a Miloš Masaryk.

Celý den byl doprovázen řemeslným jar-
markem, kvalitní muzikou a zábavou pro 
děti.

Do dramaturgie dokonale zapadla a svým 
temperamentem diváky nadchla skupina 

 ̀ e6Fireballs s repertoárem rock´n´rollu 
a jump swingu, stejně jako ukázka dobové 
módy Spolku elegantních dam a promená-
da jezdců na historických kolech.

Děti se bavily v řemeslných dílničkách, 
vyzkoušely si techniku, jakou používají při 
zásazích profesionální jednotky hasičů, 
nechyběl  skákací hrad, projížďky na poní-
cích  a kolotoč. O úsměvy a dobrou náladu 
se po celé odpoledne starala dvojice klaunů, 
kteří  malé návštěvníky akce provedli i dět-
skou soutěží v pojídání meruněk na čas. 

Škola vaření Kuliner pro děti
 Za pomoci šé] uchaře Jana Rimplera si 

děti vyzkoušely přípravu zapečených meru-
něk s mandlovou drobenkou a medem 
a kouřící meruňkovou zmrzlinu. Naučily se 
také, jak lze čerstvé meruňky během oka-
mžiku proměnit ve výbornou meruňkovou 
marmeládu. 

Meruňkobraní v duchu výročí republiky
Velký aplaus sklidil Dětský sbor Židlocho-

vice s předvedením minimuzikálu  O Šípko-
vé Růžence. Toto téma nebylo do programu 
zvoleno náhodou.  Růženka totiž spala přes-

Milena Moudrá
redaktorka

ně 100 let, než ji probudil polibkem krásný 
princ. Sto let uplynulo od vzniku republiky 
a sto židlí se postupně objeví v ulicích města 
Židlochovice.

Pět tisíc meruňkových knedlíků 
V 17:00 hodin proběhlo losování o ceny 

generálního sponzora Svoboda – výroba 
domácích knedlíků. Losovalo se o deset 
hodnotných cen, výherkyně hlavní ceny 
obdržela LCD televizor v hodnotě 10 tisic 
korun. Lístky do losování bylo možné získat 
koupí meruňkových knedlíků na stánku @ r-
my, v průběhu dne se jich prodalo 4 750.

Výstava meruněk   
Tradiční součástí programu Meruňkobra-

ní je výstava meruněk připravovaná zahrád-
kářským svazem v prostorách radnice, která 
představuje historii meruněk v našem regio-
nu, výskyt odrůd a správné pěstování a ošet-
řování. Letos i přes brzké zrání meruňko-
vých plodů  bylo vystaveno 53 vzorků, které 
byly doplněny o další druhy ovoce, jako jsou 
hrušky, jablka a švestky.

Oblíbeným doplňkem výstavy jsou pak 
sladké pochutiny převážně s meruňkovou 
náplní od místních žen.

Vítězové soutěže o nejlepší meruňkovici Počet získaných bodů

1. místo Martin Dratva 17

2. místo Michaela Schönwälderová 16,33

3. místo Zdeněk Lukl 15,83

Celkem bylo hodnoceno 27 vzorků

Čtvrtý ročník Meruňkobraní s podtitulem „Návrat k tradicím“ se nesl v duchu oslav 100. výročí vzniku republiky. Součástí bohatého pro-
gramu, který je založen na kulinářském umění kuchařů věhlasných jmen, byla také výstava Mě100židlí, kterou se Židlochovice osobitým 
způsobem připojují k oslavě výročí republiky.
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Proti suchu podruhé
Jana Tesařová
Židlochovický Otakárek

Sucho. Letošní léto je ještě sušší a teplejší 
než loňské. Zelená barva v krajině je skoro 
vzácností. I listy na stromech dávno ztratily 
svěžest. Už si ani nevzpomeneme, kdy napo-
sled pořádně pršelo. Je horko, voda chybí 
v zahradách, na polích, v řekách. Pomáhá-
me zvířatům – roznášíme misky s vodou 
po zahradách, aby měli ježci, ještěrky co 
pít. Věšíme na stromy pítka pro ptáky. Snad 
jen děti mají radost, protože na koupališti 
můžou řádit den co den. A taky na klíšťatech 

se to podepsalo. Je jich daleko míň, ani jim 
sucho a horko v takové míře nedělá dobře. 
V sobotu ráno už nás dlouho neprobudil 
zvuk motorové kosy, není co sekat. 

Je ještě šance nějak proti suchu bojovat? Dá 
se něco dělat, aby bylo čím zalévat? Vždyc-
ky člověk má možnost něco dělat, vždycky 
je nějaká naděje. Vloni spolek Otakárek 
pořádal přednášku Proti suchu. Doktor Petr 
Marada se opřel do zemědělců, kteří se ke 
krajině chovají nešetrně, a na příkladu svého 
vlastního hospodaření nám představil, jak 
udržet vodu v krajině. Jeho cesta k návratu 
vody do krajiny nebyla jednoduchá. Běh na 
velmi dlouhou trať. Vyvolalo to řadu emocí, 

Komenského ulice v historii a na mapách Jana Hroudného na 
webových stránkách města

Jan Hroudný
absolvent gymnázia Židlochovice

Webová prezentace obsahuje základní 
informace o celém projektu, úvodní tex-
ty o historii Komenského ulice a mapu, 
na které jsou jednotlivé objekty z ulice 
Komenského barevně zakresleny podle 
toho, k jakému stavebnímu slohu či období 
patří. Každá stavba má navíc na postran-
ním panelu založenou kartu, na níž si 
lze zobrazit fotogra@ e (současné i historic-
ké) a informace o objektu a o jeho historii. 
Kromě současných budov je možné zobra-
zit si i ty, které v prostoru stály v minuosti. 
Prezentace je doplněna o příběh odbojáře 
Františka Herclíka, který v Komenského 

ulici bydlel. Nacisté jej v roce 1942 popra-
vili za účast v Obraně národa.

Při psaní práce jsem zjistil řadu zajíma-
vých skutečností. Nejstarším objektem 
v prostoru Komenského ulice je pozůstatek 
gotického kostela, tzv. zvonice. Renesanční 
památku zde představuje dům č. p. 32 na 
Strejcově sboru. Početněji zastoupen je ale 
ve sledovaném úseku až barokní sloh. Bylo 
zjištěno, že z tohoto období patrně pochází 
jádra některých domů, včetně habánského 
domu č. p. 37. Habáni byli protestantskou 
náboženskou skupinou, která v Židlochovi-
cích sídlila v 16. století. Z jejich původního 
domu však pravděpodobně zůstal docho-
ván jen sklep. Ulici Komenského nejvíce 
ovlivnily úpravy z 19. a 20. století, jež jí daly 
současnou podobu. Pozoruhodný objekt 

z té doby představuje litinový kříž před 
domem č. p. 84 (prodejna Pro@ kutil). Kříž 
je nazýván ševcovský, protože byl v roce 
1837, jak udává německý nápis na soklu 
kříže, vztyčen právě z popudu cechu ševců. 
Po skončení druhé světové války byl kvůli 
tomuto nápisu málem přenesen do muzea. 
Naštěstí se tak nestalo a Židlochovice se 
můžou z této cenné památky těšit i nadále.

Na závěr bych rád poděkoval Ing. Haně 
Hanzlíkové a Mgr. Danuši Švarzbergerové 
za konzultaci mé práce, Ing. Vítu Havlovi 
z Městského úřadu Židlochovice za pomoc 
při tvorbě webové prezentace a Ing. Janu 
Vitulovi, který dal projektu prvotní pod-
nět. Zároveň bych rád pozval židlochovické 
občany na novou webovou stránku, budu 
rád, pokud vzbudí jejich zájem.

K dispozici je nově založena webová prezentace Komenského ulice v Židlochovicích, která vznikla jako součást Středoškolské odborné činnosti 
studenta místního gymnázia Jana Hroudného. Jednoduchou gra0 ckou formou zachycuje výsledky historického průzkumu ulice Komenského. 
Autor navazuje na svou loňskou práci o náměstí Míru.

ale i přimělo přemýšlet. Snad.
Nevzdáváme to a pokračujeme. 2. říj-

na v 17 hodin se ve sklepení pod radnicí 
můžeme setkat s Ing. Jiřím Pírkem – pro-
jektantem pozemkových úprav. Přednášet 
a debatovat s námi bude o změně klimatu, 
provázání současných poznatků z klimatolo-
gie, hydrologie a pedologie. Nejvíc se ovšem 
těšíme na jeho příklady správného přístupu 
k zahradě, jak co nejefektivněji využít dešťo-
vou vodu,  a možnosti, jak pozitivně ovlivnit 
místní přírodní podmínky.

Srdečně vás zveme! Nevzdávejte to!

Léto s našimi důchodci

Radmila  Ka@ ová
Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti uspořá-
dala pro naše důchodce několik akcí.

V květnu se pravidelně setkáváme ke dni 
matek. 

Všechny ženy obdaroval starosta kytičkou 
a krásně zatančily a zazpívaly děti z mateřské 
školy.

V červnu přijeli na družební odpoledne 

naši přátelé ze slovenských Gbel. Připravili 
jsme pro ně společnou prohlídku památ-
níku písemnictví v Rajhradě, po cestě zpět 
do Židlochovic jsme se zastavili na chutném 
obědě na zahrádce v Paviru a poté se všichni 
přesunuli do Masarykova kulturního domu, 
kde bylo připravené posezení s kulturním 
programem a tancem. Vystoupil dechový 
orchestr dětí ZUŠ Židlochovice pod taktov-
kou pana učitele Křížka. Potom se předsta-
vil Dětský sbor Židlochovice se zpívanou 
pohádkou Šípková Růženka pod vedením 

Valerie Maťašové a nakonec zatančila děv-
čata z babských hodů a roztančila přítomné 
důchodce.

V srpnu jsme navštívili benediktinské 
opatství, kde nás se zasvěceným výkladem 
provedl bratr František.  Za 2,5 hodiny jsme 
se dozvěděli mnohé o klášteře i životě mni-
chů v něm.

Na 13 .září připravujeme další piknik, ten-
tokrát se podíváme do nového křídla základ-
ní školy, na Čističku odpadních vod  a k hasi-
čům. Sraz ve 13:45 hodin u ZŠ Tyršova. 

Prezentace je dostupná na stránkách www.zidlochovice.cz v sekci Kultura a volný čas.
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Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

Jurtský park aneb Nález meruňkosaura na Výhoně  Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
BRADFORD – Dar osudu, 
MOYES – Zakázané ovoce, 
LINDSEY – Nádherná bouře, 
APPLEYARD – Ordinace v 
divočině, KELK – Zbožňuju 
navždycky

Společenské romány
LOE – Konec světa, tak jak ho 
známe, GAVALDA – Citlivá 
místa, CAREY – Dům na 
jezeře

Psychologické romány
CORRY – Pokrevní sestra, 
OKSANEN – Norma, Wayne 
– Samotář, VALKO – Arabská 
krev, BLUM – Tvůrci náhody

Historické romány
UNDERDOWN – Sestra 
lovce čarodějnic, SIDDEBOT-
TOM – Trůn Caesarů 3: Oheň 
a meč

Romány českých a sloven-
ských autorů
TÁBORSKÁ – Běsa, MUSI-
LOVÁ – Černooká, URBAN 
– Hastrman, HANIBAL 
– Hon na motýly, PRON-
SKÁ – Rebelka, PECHÁČEK 
– Žranice

Detektivní romány a thril-
lery
COLE – Loutkář, NEUHAUS 
– Zlý vlk, WEAVER – Údolí 
mrtvých, JACKSON – To 
mi zaplatíš, HOAG – Hořká 
sezona, LINK – Rozhodnutí, 
ROBB – Schůzka s ďáblem
Dobrodružné romány
GOLDEN – Peklo z Araratu, 
PRESTON – Město nekoneč-
né noci, BOLTON – Temné 
říční proudy

Fantasy a sci-<  romány
BROADWAY – Ink. Tajemství 
kůže, BARDUGO – Prohnilé 
město, WEIR – Artemis
Životopisy a autobiogra@ e
DAMIJO – Mé anglické 
sezony, aneb, Fucktogra@ cká 
ročenka, KOVAŘÍKOVÁ 
– Lásky za oponou

Pravdivé příběhy
GONZALES – Umění přežít, 
MURAD – Poslední dívka

pokračování na straně 17 >>

Příměstské tábory máme my rodiče rádi. Děti 
se nám vrací každé odpoledne domů, takže se 
nikomu nestihne ani stýskat, přitom jsou celý 
den v přírodě s kamarády a zkušenými lektory 
a my můžeme zase chodit nerušeně do práce. 
Nejraději ovšem máme ty příměstské tábory, ze 
kterých se děti vracejí každý den nadšené, opá-
lené, špinavé až za ušima, ráno nemohou dospat 
a vypravování výjimečně nepředstavuje žádný 
velký problém, protože se na tábor těší. 

Na začátku července podobnou akci opět zor-
ganizovala Přírodní školka Výhonek ve své jurtě 
a jejím blízkém okolí. K zajištění programu byli 
přizváni externí lektoři Anna a Teo Mateja, kteří 
vymysleli jednotící téma celého tábora „Jurtský 
park“. Zúčastnily se jak děti navštěvující přírod-
ní školku celoročně, tak děti, pro které byla jurta 
naprostou novinkou.

Oblast židlochovického kopce Výhonu tedy na 
týden obsadila skupina zaujatých miniarcheolo-
gů. Zaměřili se na náročné studium období dru-
hohor a po vrstvách odkrývali skrytá tajemství 
okolí kopce. Podařilo se učinit několik význam-
ných objevů starých nejméně 150 milionů let. 
Tým odborníků pátral zejména po náznacích 
výskytu býložravých neptačích dinosaurů, kte-
ří zkoumanou oblast osídlili někdy v polovině 
jurského období. A skutečně byli velice úspěšní! 
Dokonce došlo ke zcela nečekanému odhalení 
několika dosud naprosto neznámých druhů. Za 
všechny jmenujme například meruňkosaura, 

spacákosaura a zcela ojedinělého pískosaura, kteří 
si velmi pravděpodobně vybrali jihozápadní svah 
kopce Výhonu pro jeho výjimečnou atmosféru 
a přívětivé klima. Fascinující nálezy čekaly na 
vědce v oblasti mezi houpací sítí a druhou meruň-
kou zleva. Nalezené fragmenty zdřevěnělých kostí 
dinosaurů byly podrobeny zkoumání nejmoder-
nějšími technologiemi. Zásadní objev odborníky 
ohromil v podobě několika zkamenělých dinosau-
řích vajec. Miniarcheologové vyhloubili v terénu 
několik rozsáhlých sond. Nálezy na místě pečlivě 
očistili, zaměřili a zdokumentovali, aby byly pří-
stupny dalšímu studiu v laboratořích.

Během náročného pátrání si odborníci dopřá-
li také jednodenní odpočinek ve formě zajímavé 
expedice do DinoParku ve Vyškově. Vybaveni 
baťůžky se svačinami vyrazili ranním vláčkem na 
sever. Výlet si všichni náramně užili, viděli spous-
tu dinosaurů, které mohli prozkoumat doslova 
skrznaskrz. Expedice byla zakončena zmrzli-
nou a všichni výzkumníci se šťastně navrátili na 
základnu. Z terénu dovezli dokonce dinosauří 
živou vodu, kterou následně mohli některé z nale-
zených dinosaurů u jurty oživit.

V průběhu tábora byla složena originální „dino-
sauří píseň“ doprovázená výzkumníky na původ-
ní hudební nástroje. Ta značně přispěla k utužení 
kolektivu a mnozí rodiče ji jistě znají nazpaměť. 

Strava pro výzkumníky byla zajištěna na místě 
v nejvyšší kvalitě. Za dodávání proviantu malým 
archeologům děkujeme @ rmě Dinovoce a zeleDi-
na Hynek Jokver. Výzkumná akce byla ukončena 
v polovině července, sondy byly zakryty, oživení 
dinosauři zajištěni a všichni účastníci se těší zase 
napřesrok.

Tým miniarcheologů u jurty / foto: Anna a Teo Mateja
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Začátkem září vyhlásila Městská knihovna 
Židlochovice třetí ročník literární, výtvarné 
a audiovizuální soutěže pro děti a mládež 
Jihomoravského kraje od 4 do 15 let, ten-
tokrát na téma  „Moje obec – moje město 
– můj kraj za 100 let“. Pohádky, povídky, ese-
je či básničky v rozsahu 1–3 strany a video 
v maximálním rozsahu tři minuty můžete 
odevzdávat v knihovně do konce října. Pro 
nejmladší děti ve věku 4–7 let je připravena 
soutěž výtvarná. Literární soutěž probíhá ve 
dvou kategoriích: 8–10 let a 11–15 let. Sou-
těž kolektivů (pro 2–5 dětí) má tři kategorie: 
kategorie výtvarná (4–7 let), speciální literár-
ně-výtvarná (8–15 let) a kategorie audiovizu-
ální (8–15 let). 

Vyhlášení výsledků proběhne koncem lis-
topadu v knihovně. Projekt je spolu@ nanco-
ván Jihomoravským krajem. Více informací 
vám rádi poskytneme v knihovně nebo je 
můžete nalézt na webových stránkách www.
jiznimoravacte.cz.

Soutěž Morava čte pokračuje

Bohumila Pavková
knihovnice

CHYSTÁTE SE STAVĚT NEBO REKONSTRUOVAT?
Nechte si zdarma poradit od NÁS! 
Nabízíme:

     Osobní, emailové a telefonické poradenství po celé České republice

     Optimalizace energetické a ekonomické náročnosti konkrétního projektu již od studie či projekčního záměru

     Pomoc s dosažením na dotace (Nová zelená úsporám) a zisk až 485 000 Kč na novostavbu

     Zpracování stavebně technických detailů a jejich energetické posouzení

Pro bezplatné poradenství s nezávislými odborníky nás kontaktujte na 
www.pasivnidomy.cz/poradna nebo na telefonním čísle + 420 777 479 144. 

www.pasivnidomy.cz

inzerce

Eva Válková
táborový instruktor

Děti si užívaly prázdnin na příměstských táborech 

Na příměstském táboře jsem byla dva týd-
ny. Vzhledem k opravdu horkému počasí to 
bylo pro nás všechny náročné, ale všechno 
jsme zvládli. Kromě hraní her s vodou a des-
kových her, jsme měli taky objednaný pro-
gram. Byla zde paní, s kterou jsme malovali 
na kamínky, dělali mozaiku na květináče, 
malovali trička a kšiltovky, ale jeden celý den 
s námi strávil i zdravotní klaun, který nás 
naučil žonglovat s míčky i šátky, točit talíř-
kem na tyči, gymnastické sestavy, ale i čaro-
vat. Byli jsme i na procházce v parku s lesní 
pedagožkou, která nás poučila o životě v lese 
a měla přichystáno i plno soutěží. S dětmi 
jsme vylezli na Akátovou věž na Výhoně 
a všichni jsme si to moc užili. A samozřejmě 
jsme vytvořili i pár židlí pro Židle.

Dětem se určitě nejvíce líbil den stráve-
ný se zdravotním klaunem, ale i vodní hry, 
a strašně rády tvořily ze všeho, co jim přišlo 
pod ruku. Tábor se mi líbil a budu se těšit na 
příští rok.

Celkem osm turnusů příměstských táborů pořádalo v průběhu letošních prázdninách město Židlochovice. Tábory probíhaly od sedmi 
hodin ráno a poskytovaly službu až do sedmnácté hodiny odpoledne.  Kromě celé řady her, sportovních aktivit  a výletů po městě i okolí 
nabídly dětem odborně vedené workshopy různého zaměření.

Tým tvůrců Židle pro Židle / foto: M. Moudrá
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Prodejna Zdraví u cesty je otevřena od 
března roku 2013 společností Quality Idea 
s. r. o., jejímiž rovnocennými partnery jsou 
Iva Šebestová a Iveta Janáčková.  

Na začátku bylo velké odhodlání a nadše-
ní, veškeré práce a úsilí šly poměrně s lehkos-
tí. Rekonstrukce prostor budoucí prodejny 
byly zahájeny v lednu 2013, už za tři měsíce 
proběhl první prodejní den.

„Otevřely jsme 8. března 2013, symbolicky 
v den svátku žen,“ vzpomíná Iveta Janáčková.

Přestože byla provozovna vzdálená od cen-
tra města, dokázala si poměrně rychle získat 
stálé zákazníky, jejich počet stále stoupal.

Cílem obou majitelek bylo poskytnout 
zákazníkům ucelený sortiment ke zdravému 
životnímu stylu spojený s výživovým pora-
denstvím Ivety Janáčkové. V jednom prosto-
ru kompletně nakoupit potraviny k snídani, 
svačině, obědu i večeři a přitom v koutku 
prodejny posedět při šálku dobré kávy, nebo 
čaje, v klidu si přečíst např. složení vybrané-
ho zboží, pro inspiraci recepty z časopisů, 
nebo se poradit s personálem obchodu, jaké 
potraviny či doplňky stravy jsou individuál-
ně vhodné.

Po roce se naskytla příležitost přesunout 
prodejnu na náměstí Míru. „Neváhaly jsme 
a opakovaně se nám podařilo, s pomocí našich 
příbuzných a známých, nabídnuté prostory 
zrekonstruovat a zvelebit,“ doplňuje Iva Šebe-
stová.

Předností Zdraví u cesty je neustálé zkva-
litňování prodeje a rozšiřování sortimentu 
dle přání a požadavků zákazníků. „Co zákaz-
ník, to jiná potřeba. Sortiment se rozšířil až do 
té míry, že jsme byly nuceny opustit oblíbený 
koncept spojení prodejny s posezením a odpo-
činková místa byla zaplněna novým žádaným 
zbožím.“ 

INTERNETOVÝ OBCHOD
Zákazníci prodejny také velmi kladně 

hodnotí možnost nákupu v e-shopu www.
zdraviucesty.cz. Zboží, které si objednávají 
v pohodlí svého domova prostřednictvím 
internetu, jim bývá dopraveno buď závozem 
přímo z prodejny nebo prostřednictvím zvo-
leného dopravce. Své zákazníky má po celé ČR.

rubriku připravuje
redakce

NABÍDKA 
Prodejna nabízí široké spektrum certi@ ko-

vaných bioproduktů, farmářských výrobků 
(oblíbené jsou kozí sýry z Jaroměřic), dár-
kového zboží, na pultě naleznete kameny 
s léčebnými účinky, přírodní kosmetiku, čaje 
a kávy různých chutí a kvalit, pečivo – velmi 
oblíbené kváskové chleby od Staňky Elšíkové 
z Vizovic či bezlepkové pečivo z Mikulova.

NÁKUP DO PLÁTĚNÝCH PYTLÍKŮ
„Dnešním trendem je prodej bezobalového 

zboží, kterým se s nadšením necháme vést 
i my. V prodejně je nyní přes 100 produktů 
bez obalu. V nabídce zmíněného sortimentu 
máme ekologickou drogerii, mouky, müsli, luš-
těniny, obiloviny, suché plody i kokosový olej. 
Na takový nákup, který vás bude jistě bavit, si 
nezapomeňte vzít plátěný pytlík nebo vlastní 
sklenici či misku s víčkem.“

V nabídce nalezne zákazník také širokou 
škálu doplňků stravy. „Především bychom 
zmínily bylinné kapky Naděje od Mgr. Jarmi-
ly Podhorné a bylinné směsi tradiční čínské 
medicíny, jejichž účinky jsou po pravidelném 
užívání velmi brzo rozpoznatelné.“  Proškole-
ný personál ochotně poradí, jak na případné 
neduhy, nebo doporučí kde navštívit kon-
krétní poradenství v dané záležitosti, úzce 
spolupracuje například s paní MUDr. Janou 
Nezvalovou, která je nakloněna spojení tra-
diční medicíny s alternativní léčbou, kon-
krétně s produkty zmíněné tradiční čínské 
medicíny.

Služby a obchody ve městě: Prodejna Zdraví u cesty 
Ctíme moderní trend bezobalového prodeje

Firma: Zdraví u cesty

Adresa:
náměstí Míru 31, Židlochovice

Telefon: +420 603 993 705
Email: info@zdraviucesty.cz
E-shop: www.zdraviucesty.cz

Sortiment: certi@ kované bioproduk-
ty, výrobky zdravé výživy, přírodních výživo-
vých doplňků, ekologická drogerie, přírodní 
kosmetika.

Provozní doba:
pondělí–pátek 7:30–17:30
sobota 8:00–11:30

„Děkujeme redakci Zpravodaje za pro-
stor  k propagaci naší prodejny, protože věř-
te, že i po pěti letech provozování prodejny se 
zdravou výživou k nám přicházejí stále noví 
zákazníci, kteří bydlí přímo v Židlochovicích, 
udiveni, že jsme tady. Tak tedy na závěr: Jsme 
tady v Židlochovicích, na náměstí Míru 31, 
přímo u cesty, pod názvem Zdraví u cesty, a je 
toho hodně, co u nás získáte. 

„Vzrůstající počet spokojených 
zákazníků je pro nás tou nejvyšší 

známkou dobrého prodeje a služeb 
s tím spojených.“ 

Prodej bezobalového zboží / foto: archiv prodejny
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Sokolení, to máme rádi: Zážitky z XVI. všesokolského sletu v Praze

Je první červencový týden roku 2018. Čas, 
kdy se zúročí naše roční píle a vyrážíme spo-
lu s dalšími sestrami i bratry z Židlochovic na 
XVI. všesokolský slet do Prahy. 

Ubytovali jsme se v Základní škole V Ryb-
níčkách ve Strašnicích. Děti a ženy ve třídách. 
Muži v tělocvičně. Žíněnky už zabrali bratři 
ze Syrovic (schválně kvůli tomu vyrazili prv-
ním autobusem), takže na nás zbylo vybave-
ní z domu, karimatky a lehátka. Nocleh spolu 
s dalšími 50 bratry je zážitek. Je třeba počítat 
zejména s každonočním koncertem sokol-
ského mužského barytonového sboru, nad 
kterým ční několik sólových hlasů. Znělo 
by to možná skvěle, kdyby bratři zpívali libé 
tóny a ne „chrrrr…“. Pitný režim v tělocvičně 
zajistili bratři z Moravských Bránic po svém. 
Narazili bečku přímo uprostřed tělocvičny, 
takže pár prášků na spaní v podobě několika 
piv před ulehnutím většinou na klidné spaní 
zabralo.

Obrovským zážitkem byl průvod Prahou. 
Nekonečný řetěz sokolů, dechové hudby, 
kroje, diváci. Prostě paráda. Oblečen v novo-
dobém kroji jsem vyrazil spolu s dalšími bra-
try a sestrami z naší židlochovické jednoty do 
chrámu svatého Víta, kde se odpoledne usku-
tečnila mše, celebrovaná kardinálem Dukou, 
pro účastníky sletu. Ukázalo se, že přijít včas 
se vyplácí. Nás krojované sokoly vtáhli dov-
nitř bočním vchodem. Zjišťovalo se, kolik 
je praporů, kam je postavit. Co ale s námi, 

se mnou a Jožinem, když nemáme prapor? 
Odpověď na náš dotaz nás šokolovala.: „A vy 
dva, když tedy nemáte prapor, tak budete 
sloužit.“ Při této představě jsem se nervozitou 
okamžitě zpotil, dolehla na mě tíha zodpo-
vědnosti. Během chvilky však přišlo vystříz-
livění. „Vy ale nemáte ten historický kroj, ten 
by byl lepší než ten novodobý.“ Nezaváhali 
jsme ani chvilku, bratři Karlos a Tomáš dis-
ponujícím tímto zbrusu novým krojem, stáli 
vedle. Okamžitě jsme je doporučili a za pár 
vteřin již trénovali ceremoniál před oltářem. 
A pak už to šlo ráz naráz. Byli vysláni jako 
čestná stráž na arcibiskupství pro kardinála 
Duku, přichází v procesí do chrámu, kryjí 
kardinálovi záda, stojí před oltářem, jeden 
drží arcibiskupskou berlu, druhý mitru, sva-
té přijímání, napití se z kalichu, odchod do 
sakristie, pár foteček s kardinálem... Celé se 
to seběhlo strašně rychle, ale byla to nádhera. 
Vidět naše dva sokoly před oltářem v našla-
paném národním chrámu, zazpívat si tady 
naši hymnu či chorál Lví silou. Prostě zážitek 
na celý život. 

Ve stejný okamžik se začala psát nit i dal-
šího našeho minipříběhu. A opět jsem byl 
u toho. Již jsem seděl v první řadě při zmí-
něné slavnostní mši. Do začátku mše půlho-
dinka. Bělovlasý sokol v kroji si sedá na scho-
dy přede mnou. Rozhlížím se kolem sebe, 
nikdo nereaguje. „Bratře, pojď se posadit.“ 
Po chvilce již sedí na mé židli mezi krojova-
nými sestrami z Židlí. Zjišťujeme, že bratr je 
nejvýznamnější funkcionář Sokola na Slo-
vensku. Pustí se hned do rozhovoru s naší 
vzdělavatelkou Evou. Probírají všechno mož-
né, dohadují se o tom, kolik že to je v Česku 
registrovaných sokolů, uzavírají sázku. Po 
pár dnech se ti dva znovu potkají. Eva sázku 
vyhrála a za odměnu dělá bratrovi garde na 
zahajovací party na sletovém stadionu v Ede-

nu. No nenechte si to ujít. Rautík, seznámení 
s nejvýznamnějšími sokolskými představiteli 
ze zahraničí, předání kontaktů, pozvání do 
rakouského Oetzu, místa úmrtí zakladatele 
Sokola Miroslava Tyrše. V červnu příštího 
roku vyrazíme. Posezení na  tribuně o dvě 
řady za panem premiérem (mimochodem je 
zajímavé sledovat Evu ze záznamu v televizi 
při jeho uvítání).

Slavnostní zahájení bylo samo o sobě také 
zvláštní. Myšlenka dobrá. Znaje z generálek 
to, co se má odehrát, stojím v pozoru při-
praven k nástupu vlajkové čety. Tu vypouš-
tějí z neznámého důvodu hned po nástupu 
nás, borců. 

Co se v tu chvíli dělo na velitelském můst-
ku, si snad ani nechci představovat (v tele-
vizi naštěstí nikdo nic zpozorovat nemohl). 
Nakonec se vše dostává do plánovaných 
kolejí. Stále stojím v pozoru, v přední části 
stadionu děti vytváří svými těly státní vlaj-
ku, jsem hrdý, že jsou tam i obě moje. Pak 
přichází představení premiéra, pískot tribun. 
Hlavou mi probleskne paralela na rok 1948, 
kdy sokolové při sletovém průvodu společně 
odvrátili hlavu od hlavní tribuny, na které 
seděl Klement Gottwald, a jen mlčky pro-
šli…

Začíná tak hlavní sletový program. A všich-
ni cvičenci si ho náramně užili.

Co mě na sletu ale bavilo úplně nejvíc, je 
setkávání lidí. Sokoly a sokolky potkáváte 
v tramvajích, v metru, stojí vedle na znač-
kách, je jich plná Praha. Vždy se pozdraví-
te NAZDAR, zjistíte, odkud kdo je. Poznal 
jsem tak sokoly snad ze všech koutů ČR a i ze 
zahraničí. Bratr Kuba si dokonce s jedním 
americkým bratrem vyměnil tričko. Na něk-
terých místech však jen tak nepoznáte, že je 
někdo sokolem. Na koupališti. 

Při těch vedrech, která v Praze byla, jsme 
neváhali a několikrát navštívili venkovní 
plavecký areál v Edenu. Kolorit sletu zde byl 
dokreslen tím, že hned vedle koupaliště na 
atletickém stadionu probíhal nácvik skladeb. 
Z tribuny, v plavkách, jsme fandili cvičen-
cům. Zrovna nacvičovali starší žáci a žákyně 
skladbu Cirkus. Bylo jich tolik, že se někteří 
na vystoupeních střídali. Ozývají se první 
tóny skladby. Najednou se stalo něco nádher-
ného. V různých koutech plaveckého areálu 
se zvedají hloučky dětí a cvičí. Jedni u bazé-
nu, druzí na trávě. Je na nich vidět, jak si to 
užívají. Prostě je to baví (a pak že na plovárně 
nepoznáte, kdo je sokol).

A o tom celém to naše „sokolení“, jak 
s oblibou říkával prezident T. G. Masaryk, je. 
Prostě nás to baví. NAZDAR ! A za šest let na 
slet vyrazte s námi.

Kardinál Dominik Duka a bratři Kratochvíl a Král / foto: O. Kahoun

Oldřich Kahoun
starosta T.J. Sokol

Neděle 1. července 2018 vstoupí do 
historie naší jednoty. 

Velký dechový orchestr, který měl 
k nástupu vyhrávat, jen nevěřícně 

koukal. 



Zdeněk Juris
FC Židlochovice

Prázdniny plné fotbalu

Memoriál Josefa Rejžka
Memoriál J. Rejžka se uskutečnil 14. čer-

vence za účasti čtyř týmů (Kobylnic, Hrušo-
van, Přísnotic a Židlochovic). Turnaj se hrál 
systémem každý s každým a výsledná tabul-
ka určila vítězem domácí tým, který turna-
jem prošel bez porážky. 

Copa de Židle
O týden později se na fotbalovém hřiš-

ti uskutečnil tradiční turnaj v malé kopané 
Copa de Židle. Tentokrát se turnaje zúčast-
nilo devět týmů. Vítězem utkání se stal tým 
Psojedy, který ve @ nále porazil domácí T.J. 

Sokol Džovany. Na třetím místě se umístili 
tradiční medailisté z týmu Družba 2017. Po 
skončení turnaje následovala letní noc se 
skupinou Alcoholic Melodic. 

Pravidelné tréninky
V srpnu zahájili tréninky jak muži, kterým 

sezóna začala již 11. srpna, tak i děti, kterým 
soutěže začínají v září. Do nového ročníku 
jsou přihlášeny týmy mladší a starší pří-
pravky a také družstvo dospělých. Tréninky 
dětí (nar. 2008 a mladší) jsou každé pondělí 
a čtvrtek od 17:00 hodin. 

Fotbalový tým přeje všem svým přízniv-
cům klidné zahájení školního roku a příjem-
ný podzim.

Konec školního roku vždy značí i ukončení fotbalové sezóny. Fotbalový klub však pokračoval v činnosti i o prázdninách.

Rozpis zápasů na domácím hřišti  
FC Židlochovice

III. tř. mladší přípravka – sk. B

2. 9.  9:15 Židlochovice : Šatava

16. 9.  9:15 Židlochovice : Střelice

30. 9.  9:15 Židlochovice : Ořechov “B”

III. tř. starší přípravka – sk. B

2. 9. 10:45 Židlochovice : Troubsko

16. 9. 10:45 Židlochovice : Střelice

30. 9. 10:45 Židlochovice : Kupařovice

IV. tř. muži – sk. A

8. 9. 16:30 Židlochovice : Ořechov “B”

23. 9. 15:30 Židlochovice : Opatovice
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Vendula Skřivánková 
náčelnice T.J. Sokol Židlochovice

Druhá Noc sokoloven nabídne prohlídku běžně nedostupných prostor

Jsme rádi, že se po loňském úspěchu naše 
jednota opět zapojí do celostátní akce „Noc 
sokoloven“. Dveře či brány sokoloven se po 
celé republice otevřou 21. září 2018, více 
informací o této akci najdete na webu Čes-
ké obce sokolské (www. sokol.eu).  Sokolové 
si své budovy stavěli asi od 60. let 19. století 
až do zániku Sokola po druhé světové válce. 

Především v malých městech šlo a stále jde 
o kulturní centra, kde se lidé scházeli nejen 
ke cvičení, ale také ke zhlédnutí divadelních 
představení, na plesy, zábavy a další kultur-
ní a společenské akce. Tomu odpovídá také 
speci@ cká architektura sokoloven, součástí 
téměř každé budovy je tělocvična, kulturní 
sál, anebo alespoň jeviště, hospoda a případ-
ně byt sokolníka.

Naši sokolovnu budete moci navštívit 
v pátek 21. září od 18 hodin. Neuvidíte jen 
známé prostory, ale podíváte se i do běžně 

nedostupných míst, jako je například půda, 
klubovna či nově opravená divadelní šatna. 
Také zde bude nachystaná sletová výstava, 
kde si budete moct prohlédnout fotogra@ e 
a připomínky z letošních akcí a zavzpomínat 
na slety minulé. Pro děti budou nachystány 
sportovní aktivity a hry, zájemci zde mohou 
strávit noc. A samozřejmě nebudou chybět 
ani židle pro Mě100židlí. Pro více informací 
sledujte webové stránky jednoty a náš Face-
book.

Tančíte rádi? Chcete tančit ještě lépe?

Zlepšit si různé taneční styly nebo se naučit zcela nové můžete 

při podzimních tanečních kurzech pro dospělé. 

Kurzy garantuje taneční škola manželů Novosádových.  

Taneční hodiny v deseti lekcích budou probíhat každou neděli od 14. října

 v kulturním sále sokolovny pro začátečníky v čase 16:30–18:00 hodin

a pro mírně pokročilé 18:00–19:30 hodin.

Uzávěrka přihlášek: 10. října 2018

Informace a přihlášky: www.tanecniskola-novosadovi.cz, 

novosadova-lea@volny.cz nebo 

Tel.: 607 759 635

Tak neváhejte...

pozvánka
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Cyklistická sezóna se blíží ke konci. Závěr na stezce Brno–Vídeň proběhne na 
burčákových slavnostech 

Ing. Jana Drápalová 
předsedkyně svazku

Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stez-
ka Brno–Vídeň navázal svou činností na 
Sdružení Cyklistická stezka Brno–Vídeň již 
v roce 2004 a aktuálně sdružuje 23 členských 
obcí od Brna po Hevlín. Kromě budování 
bezpečného cyklistického propojení mezi 
Brnem a Vídní a podpory rozvoje cyklotu-
ristiky v regionech jižní Moravy a Dolního 
Rakouska připravuje pro cyklisty každoroč-
ně slavnostní zahájení sezóny a její ukon-
čení, a to v různých členských obcí svazku. 
V rámci projektu „Přeshraniční spolupráce“ 
letos zahájení proběhlo dokonce v rakous-
kém Laa an der  ̀ aya. 

Ukončení letošní cyklistické sezóny nás 
čeká v sobotu 22. září 2018 v Židlochovi-
cích společně s burčákovými slavnostmi 
pořádanými městem Židlochovice, na tuto 
akci jste srdečně zváni.

Dalším projektem letošního roku, na který 
svazek získal prostředky z dotace Magistrátu 
města Brna, jsou cyklobusy do Rakouska. 
Svazek se tímto snaží přiblížit cyklistům 
z Brna a okolí rakouskou část stezky. První 
cyklobusy přivezly cyklisty do Laa an der 

 ̀ aya, Mistelbachu a Wolkersdorfu a díky 
dotaci byly tentokrát vypraveny pro cyklisty 
zcela zdarma. Odjezd byl plánován na brzké 
sobotní ráno z Brna a poté ze Židlochovic 

a zpět z Rakouska v pozdních odpoledních 
hodinách. Cyklisté, kteří se vydali do Laa tak 
mohli např. projet stezku směrem k Mistel-
bachu, navštívit krásnou zříceninu hradu 
Staatz, a pokud si chtěli na chvíli od kola 
odpočinout, mohli využít prostředí místních 
termálních lázní. Někteří z nadšenců, které 
cyklobus přivezl do Wolkersdorfu se vydali 
až do Vídně k ostrůvku Donauinsel. 

V rámci tohoto projektu plánuje svazek 
vypravit ještě v září a začátkem října další tři 
cyklobusy pravděpodobně do Vídně a Laa 
an der  ̀ aya. Aktuální informace a pokyny 
k rezervaci míst pak naleznete na webových 
stránkách www.brnoviden.cz nebo na face-
booku. 

Pilates pro začátečníky a mírně pokročilé

Protahovací a posilovací cvičení, 
formování těla a posílení svalů vedoucí 

k dbourávání svalových disbalancí

Pod vedením Jany Bělohlávkové
OD: 10. 9. 2018

KDY: pondělí 19:30–20:30 hodin
KDE: tělocvična JUDO

S SEBOU: ručník, pití, bez obuvi 
INFO: www.orelzidlochovice.cz

 

Kondiční cvičení – tabata

Aerobní cvičení, intervalový trénink, 
zvyšování kondice a síly

Pod vedením Jany Bělohlávkové

OD: 13. 9. 2018
KDY: středa  19:00–20:00 hodin

KDE: tělocvična modrá
S SEBOU: karimatku, pití, sportovní 

obuv
INFO: www.orelzidlochovice.cz

 SM system

pod vedením Jany Bělohlávkové 
OD: 13. 9. 2018

KDY: středa  20:15–20:45 hodin
KDE: tělocvična JUDO

cvičí se bez obuvi, nutná rezervace, více 
informací na stránkách

INFO: www.orelzidlochovice.cz
 

MINI ZUMBA pro děti

pod vedením Petry Dvořákové

věk 3,5–6 let
přizpůsobené pro děti – choreogra@ e, 

zábava, hry
OD: 11. 9. 2018

KDY: úterý 16:30–17:30 hodin
KDE: tělocvična modrá

S SEBOU: sportovní oblečení, přezůvky, 
pití, deníček

INFO: 720 192 921 nebo 
petra.vintrlikova@seznam.cz

 ZUM!DANCE pro dívky

pod vedením Petry Dvořákové
věk 7–12 let

cvičení přizpůsobené dětem – zumba, 
tanec, aerobik

OD: 11. 9. 2018
KDY: úterý 17:30–18:30 hodin

KDE: tělocvična modrá
S SEBOU: sportovní oblečení, přezůvky, 

pití, deníček
INFO: 720 192 921 nebo 

petra.vintrlikova@seznam.cz

Nabídka sportovních kurzů Jednoty Orel
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Ocenění Oldřichu Koutnému ze Slovinska z roku 1934 / zdroj: soukromý archiv 

Jak to bylo se vznikem včelařství a zakládaní včelařského svazu

Jaroslav Pukl
včelař

Vznik včelařských spolků 
Vznik a zakládání spolku včelařů bylo 

spojeno s rozvojem spolkového hnutí jako 
projevu probouzející se občanské aktivity 
po první světové válce, která spolkovou čin-
nost zničila. Vznikem samostatného Čes-
koslovenského státu byly znovu vytvořeny 
podmínky pro široké spektrum spolkové 
činnosti. 

První zmínka o spolku včelařském v naší 
oblasti je z roku 1920 a zakládajícími čle-
ny byli Antonín Coufalík, řídící učitel v. v., 
a Karel Zeliwecker, přednosta poštovního 
úřadu v. v. Činnost se rychle rozvíjela, do 
spolku se hlásili noví členové i z blízkého 
okolí, a to zvláště když v roce 1924 měla 
být v prostorách zámku zřízena včelařská 
výzkumná stanice a v Žabčicích včelařská 
farma.

 
Včelaři v Židlochovicích

V naději, že mladý stát věnuje na moderní 
rozvoj včelařství část zámku a zahrady, kde 
mimo včelařské školy měl být i výzkumný 
ústav, se včelařství v Židlochovicích a okolí 
rychle rozvíjelo. Byly již podepsané smlouvy 
zaručující provedení těchto plánů. Čekalo se 
rok dva, ale nic se nedělo. Na naléhání odpo-
vědných činitelů na ministerstvu zemědělství 
přišla odpověď: „Vadí nám umístění místnos-
tí ústavu do přízemí pravého křídla zámku, 
jsou nevhodné pro tuto činnost, adaptace by 
stála moc peněz.“ Závažnějším důvodem 
však bylo, že prezident Masaryk se rozhodl 
židlochovický zámek využívat jako prezi-
dentské sídlo, a tak ředitelství nemohlo tyto 
místnosti uvolnit pro ústav. Jako náhrada 
byla nabídnuta luxusní konírna, která však 
byla odmítnuta. 

V pozdější době při návštěvě pana pre-
zidenta na dotaz, zda by mu včely vadily, 
odpověděl, že nikoliv, ba naopak mu bude 
potěšením pozorovat pilné včeličky při jejich 
práci. A později, při každém pobytu na zám-
ku, navštěvoval včelín, prohlédl si zařízení 
stanice a nejednou uvedl do rozpaků včelaře 
praktickou odbornou otázkou. A žihadla? Ta 
prý snášel lépe než mnohý včelař. 

Výzkumná stanice
Po všech odkladech byly konečně v roce 

1926 zahájeny práce na úpravě velkého skle-
níku a místností pro laboratoře. K přední 
straně budovy byla přistavěna zvýšená pode-
zdívka pro postavení úlů. Výzkumná stanice 
v Židlochovicích byla slavnostně otevřena 
v roce 1927, hlavní zásluhu na jejím vybu-
dování má trojice významných moravských 
včelařů Adamec, Doležal, Fiala. 

Po uvedení stanice do provozu a zadá-
ní výzkumných úkolů se pracovníci stani-

ce zaměřili na šlechtění místní včely a po 
nástupu dvou mladých absolventů vysoké 
školy Ing. Veselého a Ing. Savina i umělou 
inseminaci matek. Zmínění dva pracovníci 
se vypracovali ve vynikající včelařské odbor-
níky. 

Světová ocenění 
Vlivem výzkumného ústavu a včelařské 

farmy v Žabčicích vyrůstali i mezi zájmový-
mi včelaři vynikající praktici, což dokazuje 
udělení první ceny a zisk zlaté medaile za 
konstrukci moderního úlu panu Oldřichu 
Koutnému ze Židlochovic na světové výsta-
vě 1934 ve Slovinsku. Jmenovaný byl také 
zaměstnancem výzkumného ústavu.

Vývoj po válce
Bohužel byla výzkumná stanice v Židlo-

chovicích po obsazení pohraničí Němci pře-
místěna do Prostějova, kde sídlí dodnes.

Po okupaci byla spolková činnost zakázá-
na, a tak včelařský spolek zanikl. Po skončení 
války byla spolková činnost obnovena a vče-
lařská organizace se podílela na budování 
včelařských provozů u jednotlivých země-
dělských družstev. Včelaři museli do těchto 
družstev dodávat včelstva zdarma. Bohužel 
tyto včelařské provozy neměly dlouhého 
trvání a za několik let zanikly pro nerenta-
bilnost chovu včel. 

Současné včelařství
Základní organizace Židlochovice sdružu-

je v současné době včelaře z obcí Nosislav, 
Medlov, Hrušovany, Blučina, Měnín, Voj-
kovice, Žabčice a Židlochovice. Aktuálně 
máme 67 členů, kteří chovají asi 800 včel-
stev. S určitou nostalgií můžeme vzpomí-
nat na doby, kdy počet včelstev převyšoval 

1800 – v době před revolucí židlochovická 
organizace vyhrála celostátní soutěž o v pří-
sunu včelstev k zemědělským kulturám 
a několikrát se umístila na předních místech 
v dodávce medu. 

V současné době není zájem o tyto služ-
by, a tak pracně vybudovaný systém přísunu 
včelstev k zemědělským kulturám zanikl. 

Při této příležitosti bych rád vzpomněl 
několika vynikajících osobností včelařského 
spolku:  Slávka Ryšavého, včelmistra vysoké 
školy zemědělské v Žabčicích, Oldřicha Fialy, 
zaměstnance lesního závodu Židlochovice, 
Miroslava Zitterbarta a Antonína Veselého.

Včelaři se v současnosti obávají masivního 
šíření roztoče varroa destructor. Je to totální 
škůdce a bez ošetřování včelstev včelařem 
pomocí chemických přípravků by včelstva 
nepřežila. Bohužel je to jediný způsob, jak 
včelstva ochránit před zkázou. Roztoč je 
nebezpečný tím, že poškozuje mladé včely, 
které jsou pak z úlu vyhozeny, takže mlá-
dí není a staré včely hynou upracováním. 
Výsledkem je prázdný úl. 

Vlastní chov a ošetřování včelstev je námět 
na zvláštní práci. V tomto příspěvku jsem 
chtěl přiblížit veřejnosti historii naší organi-
zace a nastínit význam včel jako opylovatelů 
nejen ovocných stromů, ale také kvetoucích 
rostlin v přírodě. Zcela pomíjím význam 
včelích produktů, jako je med, pyl, mateří 
kašička, včelí jed a propolis, jako potravin 
doplňujících zdravou stravu. 

Zdroj: archiv Ústředního stavu včelařů v Praze 
a archiv základní organizace včelařů v Židlo-
chovicích. Poděkování manželům Hájkovým 
za informace o Oldřichu Koutném.



16 Volný čas MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovice za první republiky
Část sedmá: Obzory se zatmívají

V letech 1931–1933 neprožívá republika 
dobré časy. Krizí vyvolaná nezaměstnanost 
a nízké mzdy vedou k sociálním nepoko-
jům zvláště v průmyslově důležitých regio-
nech, kde dále zhoršují situaci dělnictva.

 Z velkého množství protestních akcí 
připomeňme v roce 1931 stávku horní-
ků v Duchcově, o rok později v Mostě 
a v Rosicko-Oslavanském revíru. Nejinak 
tomu bylo i na Slovensku, kde se protesty 
šířily i v zemědělství. Všechny tyto střety se 
státní mocí měly za následek raněné a mrtvé. 
V roce 1933 dosáhla nezaměstnanost svého 
vrcholu.  Bez práce bylo 920 000 pracujících 
všeho druhu.

Ekonomických potíží státu využili sudetští 
Němci. I když byly německé nacionalistické 
organizace zakázány, zakládá Konrád Hen-
lein německou vlasteneckou frontu, působí-
cí svými akcemi proti integritě a bezpečnosti 
státu. Ke slovu se hlásí i čeští fašisté. Přepa-
dením kasáren v Brně se pokusili o státní 
převrat s žalostným výsledkem.

Situace v Židlochovicích
Světová hospodářská krize zasahuje i Žid-

lochovice. Město jen pasivně nepřihlíží, ale 
snaží se svým nezaměstnaným občanům 
ulehčovat těžký život. Vydává potravinové 
poukázky, organizuje práce na úpravě města, 
Okresní péče o mládež vaří obědy pro děti 

nezaměstnaných, stát platí každému dítěti 
½ litru mléka denně. Jsou opatřovány šaty 
a boty a jejich opravy, na zimu bylo rodinám 
nezaměstnaných přidělováno uhlí. O zdraví 
se bezplatně staral MUDr. Jabůrek, potřebné 
léky hradilo město, pomáhala i v roce 1931 
založená organizace ČSČK.

Veřejný život ve městě
Na vzdor potížím je veřejný život města 

pestrý. Průmyslový potenciál města pozved-
la v roce 1931 vzniklá chemická @ rma AVI-
ON, v témže roce je vypracována dokumen-
tace pro stavbu nové budovy měšťanské 
školy, jejíž stavbu za jeden milion korun se 
nepodařilo uskutečnit. Židlochovičtí pěsti-
telé meruněk dávají o sobě vědět výstavou 
meruněk v Praze.

Rovněž kulturní život města je bohatý. 
Sokol se pilně připravoval na IX. slet, osla-
vil 100. výročí narození Miroslava Tyrše 
odhalením pamětní desky v parku (na obr.), 
pořádal akademie a divadelní představení, 
sokolské kino představilo divákům první 
český zvukový @ lm Poslední bohém. Čin-
nost knihovny a různých spolků, koncert 
Pražského kvarteta a jiné společenské akce 
naplňovaly kulturní život města. 

T. G. Masaryk 
V roce 1931 do zámku opět zavítal Tomáš 

Garrique Masaryk. Ještě v roce 1933 mohli 
se občané potkat s panem prezidentem na 
některé z jeho vyjížděk na koni. Nikoho ani 
nenapadlo, že by to mohlo být naposled.

Zeptali jsme se: Školní jídelna

Co se v průběhu prázdnin za zdmi jídelny 
dělo? 

Rád bych uvedl, že budova má za sebou 
téměř 30 let provozu. Stavba z roku 1990 
vyžaduje celkovou rekonstrukci včetně 
vybavení. V podmínkách k získání dotace na 
pokrytí nákladů na rekonstrukci je jako jedi-
ným možným kandidátem na provozovatele 
základní škola. Jinému nájemci nelze provoz 
nabídnout. Od prvního září se tedy jídelna 
stává standardní školní jídelnou.

V průběhu prázdnin došlo k převzetí 
majetku od původního provozovatele, násle-
dovalo malování a úklid a věnovali jsme se 
servisu a opravě stávajícího vybavení.

Proběhlo výběrové řízení na dodavate-
le dovybavení jídelny a probíhala instalace 

nových zařízení. Kuchyně je opatřena nový-
mi konvektomaty, roboty, nerezovými regá-
ly, stoly a vozíky, velkokapacitním sporákem 
atd. Dokoupily se také talíře, příbory, pod-
nosy a sklenice. V posledním srpnovém týd-
nu pak došlo k proškolení nového personálu 
a proběhlo dvoudenní testování provozu.  

Jídelnu navštěvovali nejen žáci a peda-
gogický sbor, ale i veřejnost. Jídelna také 
zajišťovala rozvoz jídel. Bude nabídka 
směrem k veřejnosti zachována?

Bohužel ne, školní jídelna bude vařit pou-
ze pro žáky, studenty a pedagogy základní 
školy a gymnázia. V jídelně se stravovalo 
celkem 701 strávníků ze škol a 31 pedago-
gů.  Vzhledem k nárůstu počtu žáků a ome-
zené kapacitě prostor jídelny není možné 
vařit dál pro veřejnost. Rozvoz jídel a obě-
dy pro veřejnost a @ rmy bude však i nadále 

zajišťovat bývalý nájemce jídelny. Rozšíření 
služeb směrem k veřejnosti bude možné až 
po celkové rekonstrukci jídelny a vybudová-
ní samostatné výdejny ze stávající nevyužité 
kotelny.

Změní se množství jídel k výběru, mohou 
strávníci očekávat i změny ve skladbě jídel 
či modernizaci objednávkového systému? 

Startovací počet dvou jídel k výběru se po 
určitém období opět rozšíří na tři. Starý stra-
vovací systém kartiček pro vyzvedávání jídel 
byl zrušen, pro výdej jídla nyní bude sloužit 
čip, který mají děti na vstup do budovy.

Oslovili jsme také odbornou @ rmu, která 
se bude zabývat skladbou jídelníčku podle 
současných moderních trendů.

K 31. červenci ukončil provoz školní jídelny její dosavadní nájemce. Se začátkem nového školního roku přebírá provoz Základní škola Židlochovice.  
Ptáme se starosty Ing. Jana Vituly.   

Sokolské dorostenky na odhalení desky M. Tyrše v roce 1932 / foto: archiv města

rubriku připravuje
Milena Moudrá



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Židlochovický rybník (60. léta 20. st.) / foto: archiv T. Dratvy

Současnost (duben 2018) / foto: T. Dratva  

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Petra Dvořáková: Dědina

Kniha s příběhy života lidí ze současné vesnice plnými nostalgie, 
drbů, okořeněné špetkou humoru, napsaná svérázným vesnickým 
nářečím.

Nové knihy

Naučná literatura
SEIDLOVÁ – Švýcarské etudy, 
HALÍK – To že byl život?, 
BAUER – Nesamozřejmé 
Československo 1918–1992, 
SMETANOVÁ – Korfu s 
Pavlou Smetanovou, HIRSCH 
– Lidé plánují, Bůh se směje

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
 KAHOUN – O mašinkách
Pohádkové příběhy
WOLDE – Ema ve školce, 
DAHL – Kouzelný prst, 
PECHÁČKOVÁ – Josef a jeho 
bratři, Abrahám a Izák, Kain 
a Ábel, PARVELA – Ella ve 
škole

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
NILSSON – Gorila a já
Fantasy romány
CICCARELLI – Iskari: 
poslední Namsara, CLARE 
– Temné lsti 2: Pán stínů, 
LARSSON – Pax 9: Noční 
můra

Dívčí romány
ORAM – Šťastně až navěky, 
GREEN – Jedna želva za dru-
hou, BOEHME – Nerozluční 
přátelé

Naučná literatura
CAP – Čí je to kostra?,  RIHA 
– Hurá do lesa

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9
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Kulturní a sportovní akce v září 2018

29. 8. – 30. 9. | OBRAZY VÍTĚZSLAVA RUBERA 
místo: Malá galerie RTIC a Galerie Orlovna
pořádá: Městské kulturní středisko,
 restaurace Za komínem

2. 9., 14:00 | ROZLOUČENÍ S LÉTEM PRO DĚTI
místo: fotbalový stadion Židlochovice
pořádá: Komise sportu a mládeže

2. 9., 14:00 | POSVĚCENÍ KŘÍŽE NA VÝHONĚ
Za účasti obcí Blučina, Nosislav a Židlochovice a představitelú 
římskokatolických a evangelických farností. 
místo: vrchol 355 m n. m., GPS: 49.0366725N, 16.6446875E
pořádá: město Židlochovice

13. 9., 13:45 | PODZIMNÍ PIKNIK SENIORŮ
místo: sraz účastníků u ZŠ Židlochovice
pořádá: Komise pro občanské záležitosti

14.–16. 9.| ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
místo:  náměstí Míru
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice a město Židlochovice

18 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

T.J. SOKOL ŽIDLOCHOVICE 
ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE Z ŘAD RODIČŮ, DĚTÍ   

A MLÁDEŽE DO ODDÍLU BASKETBALU.

Zahajujeme v týdnu od 17. září 2018

Starší žáci – ročníky: 2005, 2004, 2003    

Ve středu 18:00–19:30 hodin

 Trenér Milan Košar, tel.: 724 102 540

Mladší žáci – ročníky: 2006, 2007, 2008 

V pondělí 17:00–18:30 hodin

Trenér Ing. Josef Kratochvíl, tel.: 603 722 130   

Tréniky probíhají v tělocvičně sokolovny, Tyršova 161, Židlochovice.  

Deset večerů v Hrušovanech u Brna    9. září
Klub seniorů, Havlíčkova 169, budova na dvoře MŠ   3., 10., 17., 24., 31. října
lehká večeře, povídání o současné podobě křesťanství, diskuze  7., 14., 21., 28. listopadu
Vždy od 19:00 hodin
Více informací: www.nosislav.evangnet.cz, e-mail: nosislav@evangnet.cz, fb: Evangelická církev v Nosislavi  

pozvánky

21. 9., 18:00 | NOC SKOLOVEN
místo:  sokolovna Židlochovice
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice

22. 9., 11:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU A UKONČENÍ CYKLIS-
TICKÉ SEZÓNY NA CYKLOSTEZCE BRNO–VÍDEŇ
místo: Areál fotbalového klubu, Nádražní 126
pořádá: DSO Cyklistická stezka Brno–Vídeň 
 a město Židlochovice

25. 9., 18:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU U SKLENKY VÍNA
místo:  prostranství vedle Informačního centra
pořádá:  starosta města

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU

2. 10., 17:00 | PROTI SUCHU
Ing. Jiří Pírek,  projektant pozemkových úprav, bude přednášet 
a debatovat  o změně klimatu, provázání současných poznatků 
z klimatologie, hydrologie a pedologie.
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: Židlochovický Otakárek a město Židlochovice

Rozpis tréninků Judo Orel

úterý 16:00 –17:00 mláďata 17:00–18:00 ml. žáci 18:00–19:00 ml. + st. žáci 19:00–20:30 dorost + dospělí

středa
16:00 –16:45 skupina náboru 

mladší
16:50 –17:35 skupina 

náboru starší
17:40–18:25 přípravka

18:30–19:45 kondiční cvičení se 
sebeobranou

čtvrtek 16:00 –17:00 mláďata 17:00–18:00 ml. žáci 18:00–19:00 ml. + st. žáci 19:00–20:30 dorost + dospělí

pátek
16:00 –16:45 skupina 

náboru starší
16:50 –17:35 skupina 

náboru starší
17:40–18:25 přípravka

18:30–19:45 kondiční cvičení se 
sebeobranou

Kurz Alfa
DEBATUJTE, ZKUSTE NĚCO 

OBJEVIT, NĚCO ŘÍCT, 
NĚCO SLYŠET



ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupíme RD k trvalému bydlení v Židlochovicích a v oko-
lí. Tel.: 732 434 910.
Z důvodu stěhování hledám ke koupi byt 2–3+1. Tel.: 736 
123 995.

<

<
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Získá pro Vás i Vaši rodinu finanční odškodnění při 

autonehodě. Neváhejte nás kontaktovat. 

tel. 773 269 603    autocrashinfo.cz 

krevní plazmu

věrnostní program on-line objednání
pravidelná kontrola
zdravotního stavu

Kde nás najdete?
Břeclav - breclav.caraplasma.cz

Brno - brno.caraplasma.cz

Daruj
Kdy !"#$#%&'() *%+(,-.($/

...protože pomáhat je lidské. Odběr je bezbolestný a podobný odběru krve.

Zdravý člověk ve věku 18 - 60 let.

Člověk s váhou nad 50 kg a max do 130 kg.

Člověk ochotný podstoupit vstupní lékařskou
prohlídku, která je součástí odběru a zaručuje
Vám neustálou kontrolu Vašeho zdravotního stavu.

Člověk ochotný strávit u nás 45 - 60 min svého času.

Občanský průkaz a zdravotní kartičku s sebou.

Náhrada

600 Kč

za každý

odběr

nápoje zdarma

 

 

 

 

 

 

Hledáte stabilní zaměstnání se zajímavým finančním 

ohodnocením a benefity? Společnost WESTFALIA METAL 

V HUSTOPEČÍCH rozšiřuje své prostory i týmy.  

Ve výrobě i administrativě Vás čeká ryze český tým 

spolupracovníků, aktuálně hledáme kolegy/ně (s praxí i 

bez) na pozice:  SVÁŘEČ s CO2 nebo robot, MANIPULAČNÍ 

pracovník/ce, OBSLUHA strojů, MISTR výroby, Procesní 

INŽENÝR, Product Development Engineer atd.  Náborový 

příspěvek ve výrobě dle pozice 7.500,- -15.000,- Kč.  

Více informací na náborové lince zdarma, tel. 800 023 008 

nebo veronika.mrazkova@westfalia-mh.com 

www.facebook.com/westfaliametal                                                 
          TĚŠÍME SE NA VÁS! 
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Přehlídka prvorepublikové módy, Spolek elegantních dam

Zábavný program pro děti zajistili místní hasiči Losování cen generálního sponzora

Do zahájení soutěže v pojídání knedlíků chybí jen pár okamžiků

Minimuzikál Šípková Růženka v předvedení Dětského sboru Židlochovice

Škola vaření Kuliner pod taktovkou Jana Rimplera

Master Chef Martin Svatek a moderátorka Petra Dohnalová

Kapela Y e6Fireballs zaujala temperamentní hudbou i choreogra9 í


