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Prázdniny a doba odpočinku jsou u kon-
ce. V horkých letních dnech však rozhod-
ně neodpočívali stavební dělníci a práce 
na započatých stavbách pokračovaly, byla 
zahájena i stavba denního stacionáře.

Co všechno nás ještě v tomto směru do 
závěru roku čeká?

 V oblasti investic se toho do konce letoš-
ního roku bude v Židlochovicích dít ještě 
opravdu hodně. Do konce roku by měla 
být dokončena vlaková trať do Hrušovan 
a tím pádem by měl, s novým grafikonem 
(15. 12.), začít jezdit přímý spoj do Brna. 
Budou také pokračovat zahájené stavby 

Jan Vitula: Do rozvoje města investujeme nejvíc v historii

komunitního centra a zmiňovaného denní-
ho stacionáře. Obě tyto velké stavby by měly 
být dokončeny do poloviny příštího roku! 
Současně by na podzim měla začít realizace 
výstavby nového pavilonu přírodních věd 
základní školy a rekonstrukce školní jídelny. 
V případě posledně zmíněného jde o oprav-
du mimořádně složitou stavbu. Vzhledem 
k tomu, že bude probíhat ve školním roce 
za plného provozu školy, bylo potřeba vyře-
šit stravování žáků v jiném prostoru. Díky 
velkorysosti místního Sokola se podařilo 
najít řešení, které sice není úplně ideální, ale 
celou situaci umožní zvládnout. Na podzim 
by také měla proběhnout oprava povrchu 
vozovky směrem na Žabčice. A to v úseku 
od mostu po přechod u Penny a dále pak od 
konce nově opravené vozovky okolo vlako-

Milena Moudrá
redaktorka

vého nádraží zhruba po odbočku k areálu 
Adosy. Je to neuvěřitelné množství akcí, kte-
ré vyžaduje obrovské penzum práce a velké 
nasazení zaměstnanců úřadu. V řadě přípa-
dů také vyžadují trpělivost občanů. Je dobré 
ale připomenut, že v historii Židlochovic se 
nikdy tolik neinvestovalo do rozvoje města. 
A to za trochu trpělivosti stojí. Odměnou 
nám bude mnohem hezčí město.

 
Často slýchám otázku, kde na to bereme 

peníze?
Odpověď není tak složitá. Je potřeba se 

dobře orientovat v dotačních titulech a při-
pravit velmi kvalitně projekty. A to je myslím 
věc, kterou zvládáme velmi dobře.

Dokončení vlakového nádraží se blíží
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Většina dotací z evropských fondů je dnes 
financována zhruba z 85 %. To znamená, že 
pokud chcete realizovat akci celkem za sto 
milionů, musíte mít připraveno cca 15 milio-
nů svých. Město má ve svém rozpočtu k dis-
pozici ročně přes 20 milionů korun vlastních 
zdrojů na investice. Vzhledem k tomu, že 
jsme většinu akcí realizovali z dotací, dá se 
celkem snadno pochopit investiční rozvoj 
v posledních letech.

 
Jaký je v současnosti dluh města? 
Tohle je poměrně složitá otázka, která úzce 

souvisí se systémem financování dotací. Celý 
proces totiž funguje tak, že peníze napřed 
musíte zaplatit z vlastního a teprve následně 
po kontrole jsou proplaceny z úrovně státu. 

Město má dnes uzavřený s bankami tzv. úvě-
rový rámec na 170 milionů korun. To ale není 
reálný dluh. Je to částka, kterou jsou banky 
ochotny nám půjčit v případě potřeby při 
realizaci dotačních akcí. Skutečné zadlužení 
se průběžně mění. Při realizaci akce doda-
vatel pošle faktury, my je zaplatíme z úvěru 
(dluh naroste), poté co stát pošle prostředky, 
dluh opět splatíme (dluh klesne). Částka tak 
kolísá mezi cca 50 až 100 miliony Kč. Podle 
toho kolik dotací se nám ještě podaří sehnat, 
bych očekával, že skutečný dluh na konci 
realizace, bude někde mezi 50 až 70 miliony 
korun.

V červenci došlo k uzavření  hlavní 
branky vstupu do zámecké obory a lidé 
jsou nuceni používat boční branku z před-
zámeckého parku. Jak hodnotíte toto roz-
hodnutí správy zámku?

 Nejsem s ním spokojen a považuji toto 
rozhodnutí za nešťastné. Chápu, že správa 
zámku není spokojená s dnešním stavem, 
kdy do areálu u zámku chodí kouřit mládež 
a podobně. Nicméně si myslím, že uzavření 
areálu jako takového, není šťastný krok.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na setkání u šálku čaje, které se bude konat ve středu 25. září 2019 
v 18:00 hodin v Robertově vile. Ing. Jan Vitula, starosta

Miroslav Kemel kreslí pro židlochovický Zpravodaj na téma životní prostředí

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Od letošního září přicházíme s novou 
rubrikou malovaných kreseb od přední-

ho českého karikaturisty Mirka Kemela. 
Jeho kresby, které vás budou během jed-
noho roku provázet, bude spojovat téma 
životního prostředí. Tento celoroční seriál 
bude autorem kreslen výhradně pro náš 
Zpravodaj. 

Celá spolupráce by měla vyvrcholit 
příští rok na konci léta výstavou publi-
kovaných kreseb a společným koncertem 
právě s Mirkem Kemelem.



Péče rodiny a blízkých je vždy na prvním místě
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Mgr. Lenka Brázdová  
vedoucí Pečovatelské služby Židlochovice

Ovšem v dnešní době, kdy je většina z nás 
pracovně velmi vytížená, není mnohdy jed-
noduché potřebnou péči zajistit zejména 
seniorům se zdravotními obtížemi, nebo jen 
z důvodu vysokého věku. Péče rodiny by sice 
měla být vždy prvořadá, ale terénní sociální 
služby jsou pro mnoho našich klientů a je-
jich rodiny velmi vítaným doplňkem péče 
v době, kdy rodina sama pečovat nemůže. 

V poslední době se poskytování terén-
ních sociálních služeb stává také prioritou 
ve strategiích Jihomoravského kraje. Starším 
lidem, kteří již péči o sebe a svou domác-
nost nezvládají z důvodu věku nebo zdra-
votního stavu, má být dána větší možnost 
zůstávat co nejdéle doma, v péči rodiny, ve 
svém přirozeném prostředí, kde jsou zvyklí, 
mají zde přátele a mohou se věnovat svým 
koníčkům. Cílem je zajistit jim péči tak, aby 
nemuseli odcházet do pobytových zařízení, 
jejichž provoz je finančně velmi nákladný.

Pečovatelská služba je nejznámější terénní 
sociální službou, která je poskytována zej-
ména seniorům, lidem se zdravotním nebo 
tělesným postižením a rodinám s dětmi. 

Neplaťte za energie zbytečně mnoho

Dušan Makaj
Enproma

Ceny energií se neustále zvyšují. Abyste 
nemuseli platit zbytečně mnoho, připravila 
pro vás firma Enproma výběrové řízení na 
energie. Navazuje se tímto na oblíbené 
elektronické aukce na elektřinu a zemní 
plyn, kdy jsme byli s vámi od začátku 
těchto akcí.

Enproma je známá úspěšným snižováním 
nákladů nejen v domácnostech, ale také 
u obecních majetků, např. v Židlochovicích, 
Rajhradě, Holasicích, Rajhradicích, Opato-
vicích, Kurdějově, Velkých Hostěrádkách, 
Dolních Kounicích a v dalších obcích 
a městech ČR.

Ceny za energie snižujeme u dodávky 
o 5 %–30 %. Zároveň tímto snižováním cen 
zabraňujeme podvodným prodejcům v tom, 
aby vás obtěžovali.

Kdo si chce ušetřit za energie nebo má 
problémy s podvodnými prodejci nebo chce 
jen poradit, ať přijde 15. září od 15:00 do 
18:30 hodin do restaurace Za komínem.

Rádi Vám vše vysvětlíme a ve všem 
pomůžeme. Tato akce je určena nejen pro 
občany, ale i pro SVJ, majitele bytových 
domů nebo firem. 

Vezměte si s sebou poslední vyúčtování 
a smlouvy.

Snižování nákladů na energie děláme po-
dle zákona č. 134/2016. Tedy i domácnosti 
a firmy mají stejné podmínky, jako obecní 
majetek.

Podívejte se také na naše internetové 
stránky: www.enproma.cz nebo nás 
kontaktujete na telefoním čísle: 603 454 705 
či e-mailu: enproma@enproma.cz.

Velký důraz klademe na 100% servis 
a pomoc při smluvních problémech s pod-
vodnými prodejci.

snižujeme Vaše náklady

„Posláním Pečovatelské služby 
Židlochovice je pomoc a podpora 
osobám, které se ocitly v obtížné 

sociální situaci – seniorům, 
zdravotně postiženým a rodinám 

s dětmi. Posláním pečovatelské 
služby je vést naše klienty k sa-
mostatnosti, rozvíjení vlastních 

schopností při sebeobsluze, nebo 
při péči o jejich domácnost tak, 

aby svoji situaci zvládli vlastními 
silami. Kvalitními sužbami a in-

dividuálním přístupem podporu-
jeme klienty zůstat v náročných 

životních situacích co nejdéle 
ve svém přirozeném prostředí, 
žít důstojně a zapojovat se do 
běžného života společnosti.“

Dům s pečovatelskou službou
adresa:	 Masarykova	115

(vedle zubního střediska)
telefon:	 547	238	578,
	 604	290	417,
	 739	391	796

Organizační složka města Pečovatelská 
služba Židlochovice má již mnohaletou tradi-
ci. Ročně využije naši službu až 150 klientů 
ze Židlochovic a židlochovického regionu. 
Službu poskytujeme na základě smlouvy 
mezi klientem a službou a je nastavena tak, 
aby klientovi pomáhala s úkony, které již sám 
nezvládá. Od začátku roku 2019 posky-
tujeme službu po předchozí domluvě až 
do 20 hodin ve všední dny, o víkendech 
a svátcích v čase od 7 do 20 hodin. Mezi 
nejvíce využívané úkony patří osobní hy-
giena, pomoc při podávání jídla a jeho 
přípravě, pomoc při samostatném pohybu, 
nákupy a pochůzky, dovážka oběda, praní 
prádla, běžný úklid a údržba domácnosti, 
doprovody k lékaři, dohled nad dospělým 
občanem atd.

Podrobnější informace o naší službě 
můžete najít také na webových stránkách 
Města Židlochovice www.zidlochovice.cz.

Společnost	E.ON	Distribuce	a.	s.	oznamuje	přerušení dodávky elektrické energie.
ve středu 11. září, od 7:30 do 15:00 hodin.

Vypnutá	oblast:	Komenského	od	č.	p.	68	po	č.	p.	337	pravá	strana,	č.	p.	68	pouze	OM	Kafková	–	od	č.	p.	180	po	č.	p.	554	oboustranně,
mimo	č.	p.	511,	Meruňková,	Malinovského	č.	p.	366,	Žerotínovo nábřeží.

Distribuční	/	odběratelská	trafostanice:	Pastviska,	U	Hřbitova,	U	Hřiště,	LD	Energy,	LAC,	Drůbežárna,	Kaliště	a	ČOV.

oznámení



Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 15. července 2019
výběr z usnesení

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o dílo na vypracování pro-
jektové dokumentace rekonstrukce části 
ulice Komenského se společností Laboro 
ateliér s. r. o., za cenu 305.000 Kč bez DPH.  
uzavřít smlouvu o dílo na vypracování 
projektové dokumentace „Stavební úpravy 
a změna využití objektu Robertovy vily“ se 
společností OpenArch – projektování sta-
veb, s. r. o., za cenu 1.150.000 Kč bez DPH.
uzavřít smlouvu o dílo na podání žádosti 
o dotaci do Norských fondů na akci „Staveb-
ní úpravy a změna využití objektu Roberto-
vy vily“ se společností BeePartner a. s.
vyhlásit záměr pronájmu objektu čp. 408, 
p. č. 491, k. ú. Židlochovice, od 1. 9. 2019 
na dobu neurčitou, se stanovenou mini-









JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

mální cenou pronájmu 1.000 Kč/m2/rok, 
s výpovědní lhůtou 4 měsíce. Objekt bude 
přednostně určen k maloobchodnímu pro-
deji zboží.

RM schvaluje:
návrh na zahájení výběru dodavatele 
„Komenského 52, parkování pro OA ve 
vnitrobloku – PD“ a ukládá realizovat výbě-
rové řízení.
individuální dotaci (mikrogrant) pro spole-
čenství vlastníků jednotek Masarykova 717, 
718, 719 Židlochovice dle přílohy.
individuální dotaci (mikrogrant) pro Fotba-
lový klub Židlochovice, z. s., Židlochovice.

RM 29. července 2019
výběr z usnesení

RM rozhodla: 
schválit smlouvu o dílo na zpracování Stu-
die proveditelnosti „Svratka nad Židlocho-
vicemi: Povodňový park“ se zpracovatelem 
ATELIER FONTES, s. r. o., Brno.









RM 2. srpna 2019
výběr z usnesení

RM rozhodla:
stanovit účelový dar od stavebníka na zbu-
dování parkovacího místa na městském 
pozemku ve výši: 70.000 Kč na 1 parkovací 
místo. Uvedená cena je konečná. Tento úče-
lový dar je stanoven pouze pro stavebníky 
bez možnosti zbudování parkovacího stání 
na vlastním pozemku. Posouzení jednot-
livých případů provede technická komise 
města Židlochovice a RM. 

RM schvaluje:
individuální dotaci (mikrogrant) pro Výho-
nek, z. s., Židlochovice 667 01, a to ve výši 
10.000 Kč.
dar ve výši 10.000 Kč na pořízení židlochov-
ského kroje, v roce 2019 celkem na 3 kusy.

RM bere na vědomí:
plánovanou akci Pochod rakouských čertů 
v sobotu 23. 11. 2019.
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Jak poznáte, že máte problém se závislostí?
Pro-Dialog nabízí bezplatné poradenství

Společnost Podané ruce
Tisková zpráva

Pro-Dialog je služba, kterou nabízí Terape-
utické centrum v Jihomoravském kraji. Cen-
trum se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se 
potýkají s nějakou formou závislosti nebo pro-
blémovým užíváním návykových látek. Pora-
denství a podporu poskytuje i jejich blízkým. 
„Pro-Dialog je však vhodný i pro člověka, 
který závislý není, ale začal si všímat, že nad 
něčím začíná ztrácet kontrolu. Ať už se jed-

ná o pití alkoholu, sázení, spekulace na burze 
nebo třeba užívání léků a nelegálních drog,“ 
vysvětluje terapeut Jan Pokluda.

Pro-Dialog nabízí možnost bezplatné 
a nezávazné porady s profesionálním terape-
utem o tom, jakým způsobem znovu získat 
kontrolu a jaké další kroky ke změně lze pod-
niknout. 

V konzultačních hodinách se také můžete 
jen přijít informovat o tom, jaké další služby 
nabízí Terapeutické centrum. A pokud pra-
cujete pro nějakou organizaci, Pro-Dialog je 
určen i pro vás – přijďte se informovat, jaké 

služby může centrum nabídnout vašim klien-
tům a jak v jejich situaci dále postupovat.

Služba Pro-Dialog je zdarma a probíhá každý 
týden v Terapeutickém centru v Brně na ulici 
Hilleho 5 (1. patro), v úterý 14:30 – 16:00 a ve 
čtvrtek 9:30 – 11:00. Můžete přijít bez objed-
nání kdykoliv v těchto stanovených časech. 
Pro další informace kontaktujte terapeuty Jana 
Pokludu (775 882 605, pokluda@podaneruce.
cz) nebo Katarínu Kotrasovou (778 744 683, 
kotrasova@podaneruce.cz).

Vymyká	se	vám	pití	alkoholu	z	rukou,	ale	nevíte,	jestli	je	to	už	problém?	Sázíte	na	sport	a	vaše	dluhy	přestávají	být	únosné?	Užíváte	nele-
gální	látky	a	chtěli	byste	to	jinak?	Nedokážete	usnout	bez	prášku	na	spaní	a	zvyšujete	dávky?	Přijďte	se	o	tom	nezávazně	a	bezplatně	
poradit	do	brněnského	Terapeutického	centra	Společnosti	Podané	ruce.

Společnost	E.ON	Distribuce	a.	s.	oznamuje	přerušení dodávky elektrické energie.

v pondělí 23. září, od 7:30 do 16:30 hodin.

Vypnutá	oblast:	Nádražní od	č.	p.	81,	851	a	529	směr	Žabčice,	mimo	objekty	napajéné	z	trafostanice	Avion,	Nádražní	č.	p.	378	a	731.
Distribuční	/	odběratelské	trafostanice:	Paves	č.	9518,	Oseva	č.	9239.

v úterý 24. září, od 7:30 do 16:30 hodin.

Vypnutá	oblast:	Brněnská od	Vojkovic	po	č.	p.	212	a	MŠ	č.	p.	705,	Dvořákova	od	Brněnské	po	kpt.	Rubena,	Jiráskova	od	kpt.	Rubena	po	
č.	p.	598	a	575,	kpt. Rubena	od	Brněnské	po	č.	p.	445	a	544,	Brněnská	od	Židlochovic	po	č.	p.	268	(Vojkovice).

Distribuční	/	odběratelské	trafostanice:	Žižkov	č.	9484	firma	Ezamont	Servis.

oznámení
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Občané mohou stále žádat o děšťovou dotaci

Ing. Milan Komenda
Odbor životního prostředí a stavebního úřadu

Vážení občané, stále je možnost žádat 
o dotaci dešťovka. Platí i pro občany Žid-

lochovic. Žádat mohou vlastníci nebo sta-
vebníci rodinných, rekreačních a bytových 
domů, a to na využití srážkové a odpadní 
vody v domácnosti i na zahradě.

Akumulace srážkové 
vody pro zálivku zahrady 
dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

NOVINKA: pro stávající domy na území celé ČR

Akumulace srážkové 
vody pro splachování WC 
a zálivku zahrady 

Využití přečištěné 
odpadní vody s možným 
využitím srážkové vody 

dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím 
srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace 
s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže 
+ 10 000 Kč na projektovou přípravu*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

čištěné odpadní 
ným využitím 

ody 

1

2 3

4

5

6

7

8

9

srážkové vody 
vání WC 
hrady 

1

2

3

4

5

6

vé vody 
dy 

1

3

4

2

1  jímání šedé vody 
2  čištění šedé vody 
3  akumulace přečištěné šedé 

vody
4  řídící jednotka – přepínání zdrojů

5  voda na splachování WC
6  voda na zálivku
7  zachytávání srážkové vody
8  fi ltrace srážkové vody
9  akumulace srážkové vody

1  zachytávání srážkové vody 
2  fi ltrace srážkové vody 
3  akumulace srážkové vody
4  řídící jednotka – přepínání 

zdrojů

5  voda na splachování WC
6  voda na zálivku

1  zachytávání srážkové vody 
2  fi ltrace srážkové vody 
3  akumulace srážkové vody
4  voda na zálivku

1

2 3
4

5
6

7

8

9

1

2

3
4

5
6

1

2

3

4

* maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů; 
celkové způsobilé výdaje = výdaje přímo spojené 
s realizací podporovaných opatření

Veškeré podrobné informace získáte 
na www.dotacedestovka.cz nebo na 

informační lince 800 260 500 nebo přímo 
osobně na Kotlářské 51 v Brně.

pozvánka

Komise	pro	občanské	záležitosti	vás	zve	na	již	3.	v	pořadí	

PODZIMNÍ PIKNIK PRO SENIORY
KDY: ve čtvrtek 5. září v 13:45 hodin 
KDE: sraz  u radnice v Židlochovicích 

Nejprve navštívíme fotbalové hřiště, kde bude připravena instruktáž správného používání trekingových holí, 
které si vezměte s sebou. Potom se projedeme na koloběžkách. 

Po malém občerstvení se podíváme na vlakové nádraží a výlet ukončíme na koupališti.

Opět	počítáme	s	hojnou	účastí.

MATRIKA
Oznamujeme rodičům dětí narozených v měsíci červen, červenec, srpen 2019, kteří by se rádi se svými dětmi zúčastnili slavnost-

ního přivítání nových občánků našeho města, že je nutné přihlásit se nejpozději do 9. září 2019 v kanceláři matriky, Nádražní 750, 
e-mail: tesarova@zidlochovice.cz. 

Formulář žádosti k pozvání na slavnostní přijetí naleznete na www.zidlochovice.cz. Rodiče s dětmi v obřadní síni přivítá starosta 
města Židlochovice.

oznámení



Studenti se ptají

rubriku připravují
studenti Gymnázia Židlochovice

Studenti Gymnázium Židlochovice si 
letní prázdniny užili, nabrali sílu a energii 
na nový školní rok a opět se Vám hlásí dal-
ší sadou otázek. 

Již několikrát jsme zmínili výstavbu 
nového pavilonu přírodních věd, jehož 
součástí má být i otevřená zahrada. Je 
v plánu také nějaké propojení se židlocho-
vickým zámeckým parkem? 

„Výstavba nového pavilonu přírodních věd 
u základní školy by, spolu s rekonstrukcí školní 
jídelny, měla začít letos na podzim. Vzhledem 
k tomu, že žáci budou mít k dispozici poměr-
ně rozsáhlý areál zahrady, včetně ukázky zají-
mavých biotopů, s propojením do zámeckého 

parku se nepočítá. Navíc správcem parku 
jsou Lesy České republiky, které zde mají svůj 
vlastní režim a ten není úplně slučitelný s pro-
vozem školy.“

V poslední době jsme mohli slyšet něko-
lik zpráv o budoucí výstavbě obchodního 
centra Kdy a kde se na něj můžeme těšit? 
A dojde k zrušení nebo alespoň k „uspo-
řádání“ stávajícího Penny Marketu, kde je 
nakupování čím dál nepohodlnější?

„Je tomu skutečně tak, v červnu byla veřej-
nosti prezentována studie nového obchodní-
ho centra. Studie počítá s jeho umístěním do 
prostoru zahrádek, po levé straně před mos-
tem přes Litavu při příjezdu do Židlochovic. 
Pokud k realizaci tohoto záměru skutečně 
dojde,  očekával bych, že by mohl být hotov 
nejdříve koncem příštího roku. Penny Mar-
ket není provozován v objektu města, a proto 

se k jeho provozu nejsem schopen vyjádřit.“ 
Odpovídá Ing. Jan Vitula.

Zároveň však mají studenti malou 
prosbu – vzhledem k tomu, že redakce 
časopisu DALEKOHLEDím, která pro Vás 
tuto rubriku připravuje, není bezednou 
studnicí nápadů a pomalu jim dochází 
zásoba otázek, které by byly uveřejnitelné, 
vyzývá všechny okolo: pokud máte nějaký 
dotaz, zajímá Vás něco, co se týká dění 
v Židlochovicích a okolí a bojíte se zeptat 
nebo nemáte možnost (ačkoli víme, že pan 
starosta dává příležitostí až až), napište nám 
do redakce (dalekohledim@gmail.com nebo 
barus.buk@gmail.com) a my Vaše dotazy 
a připomínky rádi uveřejníme. 
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Bohumila Pavková
knihovnice

Začátkem září vyhlásila Městská knihov-
na Židlochovice čtvrtý ročník literární, 
výtvarné a audiovizuální soutěže pro 
děti a mládež Jihomoravského kraje od 
4 do 15 let, tentokrát na téma „Tajemství 
knihovny“. Výtvarná soutěž je připravena 
pro nejmenší děti od 4 do 7 let.

Literární kategorie je rozdělena podle 
věku na dvě skupiny. Kategorie literárně-
výtvarná, audiovizuální a fotografická je 
určena nejen jednotlivcům, ale i kolekti-
vům. Pohádky, povídky, eseje či básničky, 
komiksy a další práce v rozsahu 1–3 strany 
a video v maximálním rozsahu 3 minuty 

můžete odevzdávat v knihovně do 31. října. 
Vyhlášení výsledků proběhne koncem listo-
padu v knihovně. Projekt je spolufinancován 
Jihomoravským krajem. Více informací Vám 
rádi poskytneme v knihovně nebo je můžete 
nalézt na webových stránkách projektu 
www.jiznimoravacte.cz.

Tajemství knihovny:
Projekt Jižní Morava čte pokračuje i letos

inzerce

Ordinace ve dvoře 
Komenského 458 
(naproti Úřadu práce), Židlochovice
Plynové injekce
Indikace

bolesti	zad,	šije	a	ramene
bolesti	v	záhlavě	spojené	s	bolestmi	hlavy
degenerativní	onemocnění	kloubů	(artrózy, osteoartritidy)
poruchy	prokrvení	končetin,	bércové	vředy,	u	celulitidy
zlepšení	funkce	mozku
terapie	laserem	(HILTERTAPIA)	-	vysoce	energetický	laser	typu	Neodym-
YAG	-	obj.	602	791	528			
oxygenoterapie	(inhalace	čistého	kyslíku)	-	obj.		602	850	375

Terapie	provádí	lékař.
Více	informace	na	www.ordinacevedvore.cz
nebo	mailem	na	info@ordinacevedvore.cz.
Nutno,	termíny	si	telef.	objednat	na	602 850 375.















Lesní studánka
Elena	Macháčková,	4.	C

Studánko krásná a čistá,
jsi moc krásná,
jsi zrcadlo mé

už od doby pradávné.
Vodo má,

jsi ladná a křišťálová,
díky tobě je krásně,

skládáme pro tebe básně,
zvířata z tebe pijí,

každou další chvíli.

Práce	dětí	Základní	školy	Židlochovice



zleva: moderátor Z. Loucký a starosta J. Vitula při zahájení 5. ročníku Meruňkobraní / foto: M. Tajč

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Páté Meruňkobraní představilo světovou novinku – meruňkový sekt

Letošní ročník na téma Meruňka ve svě-
tové kuchyni otevřel divákům zcela nové 
obzory. Hlavní roli hrála opět MERUŇKA 
jako lokální potravina.

Festival již v pátek 12. července otevřel 
výstavu Českého zahrádkářského svazu 
a Městského kulturního střediska Židlocho-
vice ve sklepních prostorách staré radnice 
s celkem 96 vzorky čerstvých meruněk s oblí-
beným závěrečným posezením u meruňko-
vých moučníků a pálenek. Ty byly doplněny 
novošlechtěnci ze Zahradnické fakulty Men-
delovy univerzity Lednice.

V Malé galerii RTIC byla ve stejný den 
zahájena výstava o historii pěstování meru-
něk v Židlochovicích, které pro první ročník 
Meruňkobraní v roce 2015 připravili Ing. Iva-
na Flajšingerová a Mgr. Martin Hladký.

V rámci obou výstav proběhl také křest 
zcela nové publikace Jana Baltuse, Výhon 
a jeho proměny v tisíciletí.

V sobotu se na hlavním pódiu s velkoploš-
nou obrazovkou představilo hned několik 
kuchařů. Martin Beránek z Dolce Passione, 
tradičně s Petrem Ocknechtem, odborný 
garant a lektor KULINERU Jan Rimpler 
a „rytíř gastronomie“, foodmanager Jiří 
Král.

Meruňky však nezůstaly jen ve zkušených 
rukou kuchařů, připravit něco netradiční-
ho si zkusily na pódiu pod taktovkou Jana 
Rimplera i děti, které uvařily rodičům prv-
ní meruňkové knedlíky z tvarohového těsta 
s marcipánem a vanilkovým přelivem.

První místo za nejlepší meruňkovici si 
odnesla paní Květoslava Vašíčková, která 
do soutěže věnovala meruňkovici vypálenou 
v roce 2014. Na druhé a třetí příčce se umís-
tili Jaroslav Betáš z Brna a Přemysl Hladík ze 
Židlochovic.

Děti opět soutěžily v pojídání meruněk. 
Největšími jedlíky a vítězi v soutěži Máme 
rádi meruňky se stali:

6 – 9 let Štěpán Lukšík,
10 –12 let Tobias Oghigbano,
13 – 15 let Matěj Hejnyš.

KNEDLÍKOVÝ KRÁL
O to, kdo má největší apetit a největší 

chuť na kynuté meruňkové knedlíky, sou-
těžila celá desítka jedlíků. Zvítězil  již potřetí 
Kamil Hamerský se 37 snědenými knedlíky 
a pro příští ročník nastavil velmi vysoko lať-
ku. Druhé místo získal Michael Vodák, který 
jich pozřel přesně 27. Na třetím místě skon-
čil Jan Wünsch se 24 snědenými knedlíky. 
Rekordní byl i počet prodaných meruňko-







vých knedlíků Svoboda, kterých si návštěv-
níci ze stánku na náměstí odnesli nebo na 
místě zkonzumovali téměř 6,5 tisíce.

Meruňkobraní v Židlochovicích bylo pro-
vázené celou řadou dalších meruňkových 
specialit a pochutin, k dostání bylo např. 
meruňkové pivo, meruňkové víno – dokon-
ce meruňkový sekt, meruňkové mochito 
a smoothie, meruňková krémová polévka, 
palačinky, vafle s meruňkovou marmeládou 
či čerstvou meruňkou, až do samého závěru 

dne byly k dostání čerstvě utržené meruňky 
z místních sadů a nechyběla ani ochutnávka 
soutěžních vzorků meruňkovice.

Doprovodný program – jarmark řeme-
sel, nafukovací aquazorbing, footbagshow 
a řada hudebních vystoupení si užila i přes 
déšť tisícovka návštěvníků na židlochovic-
kém náměstí až do závěrečného koncertu 
skupiny Tip top band s Janko Slezákem ze 
Slovenska.

V	sobotu	13.	července	za	ne	příliš	vlídného	počasí	proběhlo	židlochovické	Meruňkobraní.	Časté	mrholení	a	ani	liják	s	bouřkou	a	příva-
lovým	deštěm	však	neodradil	návštěvníky	pátého	ročníku,	kteří	zcela	zaplnili	židlochovické	náměstí.	Velkou	zásluhu	na	tom	měl	také	
skvělý	moderátor	z	Rádia	Petrov,	Zbyněk	Loucký.
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Recept	inspirovaný	mezinárodní	kuchyní	od	Jana	Rimplera,	 lektora	Kulineru	a	hosta	Meruň-
kobraní	2019.	
OVOCNÉ KNEDLÍKY S MARCIPÁNEM, MERUŇKAMI A VANILKOVOU OMÁČKOU

Těsto:	 250	g	měkkého	tvarohu,	1	vejce,	125g	hrubé	mouky,	špetka	soli,
	 2	lžíce	másla
Náplň:	 kostky	z	meruněk,	0,4	kg	marcipánu
Jak	na	to:	 všechny	ingredience	smícháme	a	vypracujeme	hladké	těsto.	Rozválíme	

a	naporcujeme.	Naplníme	meruňkami	v	marcipánu	a	vaříme	v	osolené	
vodě	cca	5	minut.

Vanilková	omáčka:	 110	g	žloutků,	100g	cukr	krupice,	1	vanilkový	lusk,	0,5l	smetany
Postup:	 žloutky	s	cukrem	vyšleháme.	Smetanu	a	vanilku	přivedeme	k	varu.
	 Smetanu	postupně	vléváme	do	žloutků.	Vlijeme	do	rendlíku	a	vaříme.

Vítězové minulých pěti ročníků:
2015 Kamil	Hamerský 67	bramborovo-tvarohových	knedlíků

2016 Jaroslav	Němec 25	bramborovo-tvarohových	knedlíků

2017 Jaroslav	Němec 30	bramborovo-tvarohových	knedlíků

2018 Kamil	Hamerský 20	kynutých	knedlíků

2019 Kamil	Hamerský 37	kynutých	knedlíků

Jubilejní	5.	ročník	nabízí	ohlédnutí	za	malými	rekordy	a	jeden	vyzkoušený	recept.



Pokud jste strávili alespoň pár dnů v cizině, 
možná jste si předsevzali, že se příště vydáte 
na cesty lépe jazykově vyzbrojeni -  naučíte 
se pár nezbytných frází nebo oživíte svoje 
znalosti z dob studia. Oddělení naučné litera-
tury pod číslem 8 Jazykověda je tedy pro vás 
to pravé místo. Najdete tu nejen slovníky, ale 
také učebnice pro samouky, často doplněné 
poslechy na CD.  Jan Amos Komenský by se 
zaradoval – všechny jsou totiž krásně grafic-
ky upravené, hýří příklady, fotografiemi, testy 
a kvízy. A tak vy, kteří máte spíše fotografic-
kou paměť, sáhnete po angličtině nebo něm-
čině s podtitulem Gramatika v obrázcích. 
Angličtina pro aktivní seniory zase pomůže 
se záludnou výslovností a i díky velkým pís-
menkům si nenecháte uniknout příležitost 
začít s cizím jazykem, protože “Better late 
than never“ (Lépe pozdě než nikdy). Na poli-
ci si ještě moc nepobyla  publikace Začínáme 
s italštinou aneb Učte se italsky zábavnou 
formou. Ani ne 50 stránek textu a už nikdy 
nepřehlédnete nápis:  Dnes je sleva na pivo 
(Oggi c´è lo sconto sulla birra) nebo se (pro 
jistotu jen v češtině) dozvíte, jak Italové roz-
dělují ty lákavé, různě tvarované těstoviny…

Několik polic s nápisem Cizojazyčná litera-
tura tu čeká na opravdové ctitele cizích řečí, 
ale i ty, kteří se chystají k prvním nesmělým 
pokusům četby v cizím jazyce.  Naleznete zde 
dvojjazyčné knihy různé obtížnosti, přede-
vším v angličtině, němčině, ale také v ruštině, 

Knihovna po prázdninách aneb Brána jazyků otevřená

Iva Zichová
Městská knihovna

Čas	dovolených	je	za	námi,	vpluli	jsme	do	běžných	pracovních	povinností	a	děti	opět	zasedly	do	školních	lavic.	Sice	ještě	nenastaly	ty	
pravé	knihovnické	žně	začínající	listopadovými	plískanicemi,	přesto	už	knihy	rychleji	mizí	z	polic.	A	nejsou	to	jen	děti,	které	v	hojném	
počtu	dorazí	hned	zkraje	školního	roku,	aby	vyrukovaly	se	seznamy	tzv.	doporučené	četby.

francouzštině a španělštině. Dále také literár-
ní díla v originále v nezkrácené podobě. 

A že nejezdíte do zahraničí nebo si vystačí-
te s gestikulací hodnou jižanské ženy?  Češti-
na je taky hezký jazyk a všichni dobře víme, 
jak dokáže být záludná. A i když jste s ní ve 
školních lavicích neměli problémy, můžete 
znejistět, když máte napsat delší souvislý text 
naprosto bez chyb. To se pak promění hledá-
ní správného i/y  doslova v detektivku. Proč 
si tedy neoživit zábavnou formou gramatiku 
nebo si neprověřit znalosti na krátkých tes-
tech? V tom případě je kniha Hezky česky 
aneb Češtinářské vychytávky pro vás jako 

stvořená. A že už máte za celý život učení 
dost? Nezoufejte, z  oddílu knihovny Jazy-
kověda vám můžeme nabídnout i literaturu 
zábavnějšího charakteru. Tak třeba z knihy 
Jméno jako osud se dozvíte o původu křest-
ních jmen i o povaze lidí, kteří vám vstupují 
do života.

Teď už ale jen přijměte od nás z knihovny 
přání, aby Vám dnové plynuli pomalu (gra-
maticky ověřeno v knize) a mohli jste si užívat 
co nejdéle hřejivých podzimních paprsků.

Výběr knih z nabídky městské knihovny / foto: M. Moudrá
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Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Malá galerie RTIC zve na výstavu:
Enkaustika – barevná fantazie Mirky Kalužíkové

Enkaustika je znovuobjevená metoda 
malování obarveným horkým voskem. 
Vosk se nanáší žehličkou na hladký křídový 
papír, sololakovou desku či plátno. Rovněž 
se může používat horkovzdušná pistole. V 
dnešní době je enkaustika velmi oblíbená 
technika, která rozvíjí naši fantazii a kreati-
vitu. 

„Žehličkou můžeme tvořit naprosto kon-
krétní obraz nebo se můžeme nechat uná-
šet a tvořit abstraktní malbu. A to mě na 
enkaustice baví. Každý člověk v abstraktním 
obrázku může vidět něco jiného – jde o vlast-

ní fantazii. Jak při tvoření, tak i při prohlížení 
díla.

Fascinuje mě ta rozmanitost, kterou 
enkaustika nabízí. Někdy obraz vznikne 
jakoby náhodou – usedám ke stolu s jasným 
cílem a představou a konečný výsledek je úpl-
ně jiný. Nikdy vlastně nevím, co vytvořím a 
to mě baví.

Nejde „vyžehlit“ dva stejné obrázky, každý 
je ORIGINÁL – jako každý z nás. A o tom 
to celé je…“, říká o své tvorbě Mirka Kaluží-
ková.

Výstava bude zahájena vernisáží 
v pátek 4. října v 17:30

a potrvá do konce měsíce října.

ENKAUSTIKA

Městské	kulturní	středisko	v	Židlochovicích	
Vás	zve	na	výstavu	

ENKAUSTIKA 
BEREVNÁ FANTAZIE MIRKY KALUŽÍKOVÉ

4.–31.	října	2019
Vernisáž:	4.	10.	v	17:30	hodin

Malá	galerie	RTIC,	Masarykova	100,	
Židlochovice

Výstava	je	přístupná	denně	9:00–17:00	hodin

mimo	sobot	a	nedělí



Rozhledna slaví 10 let

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Pod taktovkou Městského kulturního 
střediska Židlochovice již k narozeni-
nám rozhledny proběhly dvě akce: Noční 
pochod na počátku června dovedl na vrchol 
Výhonu pět set lidí, kteří svými ručními 
svítilnami slavnostně  rozzářili Akátovou 
věž, naopak ranní atmosféru při rozbřes-
ku zažili příznivci netradičních zážitků při 
Snídani pod rozhlednou 3. srpna.

Hlavní oslava narozenin Akátové věže 
Výhon je připravena na sobotu 7. září.  

Akátové okruhy krajinou Výhonu 7. září 
9:00–20:00 hodin.

Akce je vhodná pro milovníky turistiky 
a obdivovatele dalekých výhledů.  Křížem 
krážem krajinou Výhonu budou turisté 
procházet třemi okruhy a to od 8 do 16 km, 
speciální trasa s úkoly je připravena pro děti. 
Všechny cesty povedou k rozhledně, kam 
každý s účastníků vynese vlaječku s přáním 
Akátové věži, kterou obdrží při registraci na 
startu pochodu.

Registrace na Akátové okruhy:  9:00–13:00 
hodin, ZDARMA.

Jeden z okruhů – Vinařská Šestnáct-
ka, zavede účastníky pochodu až do obce 
Nosislav, kde probíhá akce Otevřené sklepy. 
Zde účastníci zmíněné trasy mohou využít 
možnosti ochutnávat víno, jež se rodí pod 
rozhlednou na kopci Výhon. 

A co kromě turistiky čeká návštěvníky 
akce?

NA ROZHLEDNĚ:
Zajímavou podívanou nabídne slaňování 

rozhledny v předvedení Záchranného sboru 
hasičů, mezi 10:00 a 16:00 hodinou si s pro-
fesionály Aktivity Mikulov vyzkoušíte jízdu 
na koloběžkách (koloběh) nebo správnou 
techniku chůze s hůlkami – Nordic wal-
king. S lektory Lenkou a Jankem Vajčnerem, 
trojnásobným mistrem Evropy a světovým 
rekordmanem v této disciplíně získáte tipy 
a inspiraci, jak tyto aktivity využít pro kon-
dici, rehabilitaci, rekreaci i zážitek. Všichni 
zájemci si také budou moci vyzkoušet různé 
modely koloběžek moravského výrobce. 

V 15:00 hodin se u nedalekého kříže na 
vrcholu Výhonu můžete připojit k ekume-
nickému setkání k zahájení školního roku.

HŘIŠTĚ U ZVONICE:
V místě startu a cíle Akátových okruhů, na 

hřišti u zvonice, bude po celý den připraveno 

lahodné občerstvení a doplňkový sportovní 
a kulturní program. 

Zamrazí vás při ukázce Slack show něko-
likanásobných mistrů České republiky 
Michala Pírka a Lukáše Černého při moder-
ní akrobacii na gumovém laně, co vše lze 
dokázat s fotbalovým míčem předvede Petr 
(Kari) Karásek pyšnící se šesti tituly mistra 
republiky ve Freestyle fotbale.

Vystoupí kapely Šarivari swing Band ze 
Znojma a vyškovský Koňaboj. Závěr dne 
můžete strávit s pojízdným kinematografem 
při sledování filmu Ženy v běhu v kouzelném 
prostředí parčíku u zvonice, se začátkem ve 
20:00 hodin. 

K akci Akátové okruhy bude vydána 
absolventská vizitka /v prodeji od 7. 9. 
2019/.

Ranní pohodička při snídani na rozhledně / foto: R. Nováková

Židlochovická	rozhledna	byla	otevřena	1.	srpna	2009	a	letos	slaví	10	let.	Ke	stavbě		bylo	použito	akátové	dřevo,		autorem	projektu	je	Ing.	
Arch.	Pavel	Jura.	Rozhledna	stojí	v	nadmořské	výšce	355	m,	je	vysoká	17,7	m	a	z	vyhlídkové	plošiny,	na	kterou	vystoupáte	po	76	scho-
dech,	dohlédnete	třeba	až	na	rakouský	hrad	Falkenstein.	
A	při	oslavě	narozenin	bude	právě	z	této	plošiny	předvedena	ukázka	záchrany	osoby.	Zachraňovanou	osobou	bude	starosta	města	
Ing.	Jan	Vitula.	Tak	buďte	při	tom.

7. 9., 9:00–20:00	|	8,	10,	16	km	a	4km	pro	děti

Start	a	cíl:	 hřiště	u	zvonice
Registrace:	 9:00–13:00	hodin	(zdarma)

PROGRAM:	
Hřiště	u	zvonice
10:00	 Zahájení

–	ukázky	Judo	Orel
–	Ing.	Jan	Vitula	a	Ing.	Arch.	Pavel	Jura

10:30	 Se	starostou	bez	starosti	na	rozhlednu	
a	zpět	

12:00–14:00	 Sára	Nová
14:00	 Slackline	–	akrobacie	na	gumovém	laně
14:30–16:00	 Šarivari	swing	Band
16:00	 Freestyle	fotbal	–	technika	hry	s	fotbalo-

vým	míčem
16:30–18:00	 Koňaboj
20:00	 Ženy	v	běhu	–	kinematograf	u	zvonice
Po celý den lahodné občerstvení a hry pro děti i dospělé.

U	rozhledny
10:00–16:00	 Koloběžky	 a	 Nordic	 Walking	 –	 aktivní	

ukázky	
11:00	 Záchrana	 starosty	 z	 vyhlídkové	 plošiny	

rozhledny
12:00,	13:00	 Slaňování	rozhledny	
15:00	 Ekumenické	setkání	dětí	a	rodičů	u	kříže	

na	Výhoně	k	zahájení	školního	roku

QR	kód	–	hudební	pozvánka

9Život ve městěwww.zidlochovice.cz

AKÁTOVÉ OKRUHY KRAJINOU VÝHONU



Sokolové na světové gymnaestrádě 

Ing. Dagmar Kratochvílová
Spoluautorka skladby

V minulém čísle Zpravodaje jsme vám 
představili 16. světovou gymnaestrádu, kte-
rá proběhla začátkem července v rakouském 
Dornbirnu a které se zúčastnilo 12 židlocho-
vických sokolů.

 
A jak jsme se měli?
Letošní gymnaestráda byla obzvláště vyda-

řená a předčila všechna naše očekávání.
Jako vždy zde panovala neskutečná 

a nepopsatelná atmosféra soudržnosti, bez 
ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženství, 
kulturu, schopnosti nebo společenské posta-
vení. Kromě tradičních účastnických zemí se 
zde představilo také 13 nováčků z: Arménie, 
Barbadosu, Kolumbie, Fidži, Malty, Malawi, 
Mozambiku, Nepálu, Paraguaye, Srbska 
a Tongy, spolu s Keňou a Tanzanií, které se 
zúčastnily jen jako pozorovatelé. Celkem 
se zde sešlo téměř 18,5 tisíce lidí z 66 zemí 
5 kontinentů. A to ne ledajakých lidí, ale 
sportovců – gymnastů, kde v každém z nich 
je více či méně chuti se předvádět a bavit 
nejen sebe, ale i všechny kolem. A když si 
k tomu přimyslíte to množství endorfinu, 
které se nám při cvičení do těla vyplaví, tak 
věřte tomu, že za celý týden nepotkáte žád-
ného smutného nebo naštvaného člověka. 

Česká republika svou účastí vůbec nedělá 
ostudu. Na letošní gymnaestrádu dorazilo 
883 českých cvičenců jak z České gymnastic-
ké federace, tak především z České obce 
Sokolské (484) a z České asociace sportu pro 
všechny (354).

V mezičase, když jsme necvičili, jsme 
mohli obdivovat krásy okolní přírody a to 
nejen dole, u Bodamského jezera, ale i při 
túrách po horách čnících se nad jezerem či 
při nenáročných procházkách v soutěskách 
mezi skalami.

Židlochovičtí účastníci gymnaestrády / foto: archiv T.J. Sokol 
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Samotnou gymnaestrádou nežilo jen pořá-
dající město, ale i všechna městečka a vesni-
ce v okolí asi padesáti kilometrů kolem, kde 
bylo možné zhlídnout vystoupení na pódi-
ích umístěných na náměstích, ale kde také 
bydleli účastníci gymnaestrády.

Před slavnostním zahájením / foto: T.J. Sokol 

„Toto byla moje pátá účast na gym-
naestrádě, a můžu říct, že atmosféra je 
vždy k nezaplacení. To, co zažijete na 
gymnaestrádě, nikde jinde nezažijete! 
To je k otázce finanční náročnosti. A co 
se týče časové náročnosti? Máte pravdu, 
chce to fakt hodně času. Nejprve rok tvrdé 
práce nejen při pravidelných, každotýden-
ních, ale i při náročných celovíkendových 
nácvicích, a potom celý týden na gym-
naestrádě. Ale myslíte si, že čas strávený 
s partou bezva přátel a ještě při zdravém 
pohybu je promarněný čas? Kdepak! Je 
to to nejlepší, co pro sebe můžete udělat, 
protože vás to nabije energií, svět se vám 
hned zdá veselejší a problémy všedních 
dnů menší“.

(účastník br. Tomáš Kratochvíl)

„Pokud má člověk fyzické síly, kolektiv-
ního ducha, finanční prostředky a volný 
čas, určitě by měl aspoň jednou zažít tuto 
velkou sportovní událost.

Cvičte, hýbejte se, choďte na pivo - pro-
dloužíte si život, je to super!“

(účastnice ses. Zdeňka Studeničová)
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Všichni cvičenci skladby Let´s Color the World ve cvičebním úboru / foto: T.J. Sokol  

My jsme našli svůj dočasný domov v Mittelschule Sulz-Röthis, kde nás vřele přijali nejen 
představitelé obce, pracovníci školy a dobrovolníci, kteří se o nás pečlivě starali, ale i ostat-
ní obyvatelé, kteří pro nás připravili slavnost na uvítanou v místním kulturním domě, ale 
i večírek na rozloučenou v naší škole. Asi největší radost z nás měl hospodský z restaurace 
u vlakové zastávky, který nás vždy vítal s otevřenou náručí a jeden den udělal gulášek speci-
álně pro nás.

Právě ta srdečnost všech místních obyvatel, kterou je právě Spolková země Vorarlbersko, 
kde Dornbirn leží, pověstná, byla tou třešinkou na dortu, která udělala letošní gymnaestrádu 
jinou, lepší, srdečnější, prostě nezapomenutelnou! 

Velký dík patří také tisícům „voluteerů“  (dobrovolníků), kteří se o nás starali po celé dny.
Dnes je tato akce minulostí a kromě nezapomenutelných zážitků, nových přátelství a spous-

ty fotek jsme si téměř všichni přivezli vzácné úlovky v podobě triček, které jsme vyměnili za 
naše, a to nejen s účastníky z jiných zemí, ale třeba i s již zmíněnými voluteery.

Teď už nezbývá nic jiného, než vzpomínat na Dornbirn 2019 a těšit se na shledanou v roce 
2023 v nizozemském Amsterdamu.

Večerní zábova/ foto: T.J. Sokol 

„Organizátoři byli velmi zodpovědní, 
bezpečnost byla vždy na prvním místě. 
Silně na mě zapůsobilo, když zrušili slav-
nostní zahájení z důvodu blížící se bouřky, 
asi 1,5 hodiny před zahájením, protože 
nechtěli riskovat bezpečnost účastníků. 

(účastnice ses. Jarka Krejčí)

„Gymnaestráda je svět, kde neexis-
tují rozdíly. Všichni jsme krásní ve své 
odlišnosti. Je to svět bez hranic, bez 
náboženství, bez politiky. Je to svět, 
o jakém sní John Lennon v písni „Ima-
gine“.

(účastnice ses. Dagmar Kratochvílová)

Vystoupení / foto: T.J. Sokol  

Na vrcholku hory Karren / foto: T.J. Sokol  
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Ekoblog aneb Ani kapka nazmar

Světlana Zapadlová
Židlochovice

Nedávno jsem si na návštěvě u kamarádky 
šla umýt ruce a v umyvadle stál malý kyb-
lík. Ve dřezu v kuchyni taky. Vysvětlila mi, 
že vodu, kterou nasbírá do menší nádoby při 
mytí rukou nebo oplachování skleniček, pře-
lévá do přistaveného kyblíku, aby se neocitla 
zbytečně v kanalizaci (rozumějte, ta voda, 
nikoli kamarádka). Tím z kuchyně zalívá 
kytky na dvoře bytovky, tím z koupelny spla-
chuje záchod. Tohle je „Kbelík vody do pří-
rody“, na který jste mohli narazit v minulém 
čísle Zpravodaje.

Musím říct, že jsem před kamarádkou 
smekla, protože jsem si do té chvíle mysle-
la, že já na takovou „drbačku“ nemám. Ale 
inspirovalo mě to a řekla jsem si, že překo-
nám lenost a zkusím to taky (když už píšu 
ten Ekoblog, že). Můj předsudek o nechut-
nosti snadno vyvrátilo kamarádčino velmi 
elegantní provedení. Ze začátku jsem si jen 
musela zvyknout přesouvat podle potřeby 
misku ve dřezu, podle toho, co jsem zrovna 
myla (mytí nádobí pod tekoucí vodou je můj 
strašlivý ekologický prohřešek, který si „kyb-
líkováním“ kompenzuji). Zvyknout si třídit 
vodu, jako třídím odpadky. Vytrvalost mi 
dodává zjištění, že takto šetří vodu i spousta 
dalších lidí, které bych rozhodně neozna-

čila za ekologické aktivisty. Jen v kuchyni 
se dá vody při běžném provozu čtyřčlenné 
domácnosti nachytat deset až dvacet litrů 
denně. Minimálně tři tisíce litrů ročně, to už 
není kapka.

Celkem podstatné je, jakou vodu odlé-
váme. Chceme-li s ní zalévat rostliny, pak 
jen tu čistou. Je jí překvapivě hodně. Vodu 
po oplachování rukou (bez mýdla), po 
mytí ovoce, zbytky nedopité vody, vodu, 
která vám odteče, když čekáte na teplou… 
Nedoporučuje se používat vodu s čisticími 
prostředky (ani s těmi ekologickými) ani ze 
sušičky, a taky musí být nemastná a neslaná. 
Pokud si necháváte při čištění zubů puště-
nou vodu, zkuste si změřit, kolik jí proteče. 
Tu není třeba odchytávat, stačí kohoutkovi 
zavřít zobáček. A co zalévat? Cokoli, co vám 
roste na dvorku, před domem anebo v kvě-
tináči. Klidně můžete svůj kyblík vylít i do 
městské zeleně, jen tam platí zásada o čisto-
tě vody dvojnásob, abychom nenadělali víc 
škody než užitku. Další využití nasbírané 
vody je nasnadě. Výstižně to popisují organi-
zátoři Kbelíku vody do přírody: „Přece jsme 
civilizovaní a nebudeme splachovat neustále 
jen pitnou, ne?!“

Jeden známý mi nadšeně vyprávěl o svém 
šetření vzácné tekutiny: ve vaně se napřed 
umyjí děti, potom jeho žena a nakonec on. 
Vodu vykýbluje a zalívá s ní záchod. Při-
znám se, že něco takového značně překra-
čuje mé každodenní fyzické limity, ale proč 
ne. O něco praktičtější je zvážit dvojí rozvo-
dy v domě, přičemž se dá využívat jednak 
dešťovka (např. na úklid a praní), jednak 
tzv. šedá voda (voda z vany, umyvadla, pra-
ní, mytí nádobí atd. – ta se používá právě 
na splachování). Kdo zrovna opravuje dům 
nebo staví nový, ocení stránky www.vodav-
dome.cz věnující se této problematice obšír-
něji.

Téma sucha se v poslední době objevuje 
všude. Není úplně snadné objevit a pochopit 
všechny jeho příčiny i následky, ale stojí za to 
se o to aspoň pokoušet. Dodává to motivaci 
a pocit, že je možné něco dělat. Souvislosti 
i komplexní přehled potřebných opatře-
ní na všech úrovních (od krajinných až po 
domácí a osobní) se dá najít třeba v ne příliš 
známých Jihomoravských Ekolistech (např. 
1/2016 s hlavním tématem Mizející voda, 
volně ke stažení). Možnosti, jak nakládat 
přátelsky s vodou, nabízí také web veronica.
cz, kde se věnují vodě i podrobněji.

V Židlochovicích nedávno promítaný film 
Krajina v tísni, který ukazuje provázanost 
celosvětových společenských dějů s nedo-
statkem vody, mi mimo jiné připomněl, že 
pro obrovské množství lidí na planetě je 
získání pitné vody pro vlastní rodinu často 
hlavní denní prací. Je jasné, že kyblíkováním 
nedoplníme zásoby spodní vody ani nepo-
můžeme „dětem v Africe“. Je to ale jeden 
z mnoha příkladů, co může udělat kdokoli 

ilustrace: A. Hanzlová

a co nám může každodenně připomenout, 
že dostatek pitné vody není samozřejmost. 
Použitý kyblík od marmelády v Karlově 
pekárně stojí deset korun.

JAK SE CHOVAT K VODĚ PŘÁTELŠTĚJI
Na	dvůr	umisťujeme	sudy	na	zachytá-
vání	dešťové	vody	–	vodu	využíváme	
na	zalévání	zahrady.
Vyhýbáme	 se	 nákupu	 balených	 vod	
a	natočíme	si	raději	kohoutkovou.
Starým	 dobrým,	 byť	 zapomenu-
tým	 zvykem	 je	 podávání	 pitné	 vody	
z	kohoutku	 v	 restauracích	 ke	 kávě	
či	 jídlu	 –	 pomáháme	 zvyk	 otřepat	
a	žádáme	kohoutkovou	v	restauracích.	
Argument,	že	to	není	možné	z	hygie-
nických	důvodů,	není	pravdivý.
Podle	 možností	 se	 snažíme	 sázet	 ve	
volné	 krajině	 stromy	 a	 keře,	 které	
zadržují	 vodu,	 budujeme	 jezírka	 pro	
obojživelníky,	 udržujeme	 studánky.	
Stromy	na	zahradě	dobře	okopáváme	
a	hnojíme	organickými	hnojivy,	nevy-
žadují	potom	zalévání,	a	přesto	dávají	
šťavnaté	ovoce.
Trávník	sekáme	méně	často,	aby	půda	
pod	ním	nepřicházela	o	cenné	živiny	
a	nevysychala	tak	rychle.	Na	nezarost-
lou	 nekrytou	 půdu	 používáme	 mulč	
(např.	 ze	 slámy,	 štěpky,	 kůry	 apod.),	
který	pomáhá	zadržovat	vodu.

Inspirováno tipy
Ekologického institutu Veronica. 

www.veronica.cz
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V Pekařství Křižák, nahoře na náměstí 
v Židlochovicích, pečou každý den křupa-
vé rohlíky. V pekařském řemesle se zdoko-
nalují už více než 25 let. ,,Úcta k tradici se 
nám vyplácí. Je to znát nejen na spokoje-
ných zákaznících, kteří se k nám rádi vra-
cejí, ale také na úspěších v řadě soutěží,‘‘ 
říká majitel pekárny Martin Křižák.

Historie Pekařství Křižák započala 
mladickou nerozvážností tehdy dvaceti-
letého Martina Křižáka, jak sám s obli-
bou a nadsázkou vzpomíná.  Koupil starý 
zchátralý dům v Boleradicích a našel v něm 
stoletou pec. Nenapadlo ho nic lepšího než 
v peci zatopit. Tím začal svůj boj s pekaři-
nou. 

Zpočátku pekl pro Boleradice a okolí. 
S přibývajícími zkušenostmi přicházelo 
více a více objednávek, a tak se toto malé 
pekařství rozrostlo o několik provozoven 
a  současný tým. Nyní je hlavní pekárna 
s prodejnou pekařství v Kloboukách u Br-
na a dalších 6 pekařství po jižní Moravě 
a na Slovensku.

„Minulý rok se naše firma opět po několi-
ka letech vrátila do Svazu pekařů a cukrářů. 
Důvod, proč jsme se tak rozhodli, byl jasný. 
Bojovat za pekařské řemeslo společně s ostat-
ními pekaři a táhnout za jeden provaz.“
 
CHLEBA ROKU

Pekařský cech vyhlašuje každoročně sou-
těž  Chleba roku. Soutěž probíhá v Pardu-
bicích vždy na začátku června. Letos se po 
delším čase o tento titul ucházelo i Pekař-
ství Křižák. „V klání se sešlo přes devadesát  
vzorků chleba z mnoha pekáren z celé Čes-
ké republiky.“ Pekařství vsadilo na klasiku, 
kterou peče už přes 25 let – kvasový chléb. 
Vyplatilo se. Ocenění Chleba pro rok 2019 
získal Křikákův kváskový chléb.

„Je to chléb charakterizující přesně to, 
v čem vidíme smysl. Poctivě připravovaný 
žitno-pšeničný řemeslný bochník, mouka 
umletá z obilí plného jihomoravského slun-
ce, pravý živý žitný kvas, dobře vypečená 
kůrka a šťavnatá střída. To vše s úctou k tra-
dičnímu pekařskému řemeslu je náš Chleba 
roku 2019 kvasový, který každý den vozíme 
z pekárny v Kloboukách u Brna do širokého 
okolí našim věrným zákazníkům, tedy i do 
Židlochovic.“

rubriku připravuje
redakce DALŠÍ OCENĚNÍ

Zlatá chuť jižní Moravy – 1. místo Bram-
borové lokše s makovo-povidlovou nápl-
ní (2018,2019), 1. místo Zelná pochout-
ka (2017), 1. místo Kloboucký rohlík 
(2014)
Regionální potravina – 1. místo Klo-
boucký rohlík (2014)
Pekařská sobota – 1. místo Vynikající 
rohlík (2019), Vynikající chleba (2019)

PROVOZ PEKAŘSTVÍ KŘIŽÁK
Pekařství Křižák peče každý den už přes 

25 let. Hlavní pekárna má sídlo v Klobou-
kách u Brna. Pece a celé prostory vytápí bio-
masou, kterou si sami vyrábí. V pekařství 
sází na tradici a inspiraci pro recepty čerpá 
ze zkušeností starých mistrů, našich babi-
ček i prababiček. Výkladní skříní Pekařství 
Křižák je sedm pekáren – v Židlochovicích, 
Valticích, Skalici, Mikulově, Kloboukách 
u Brna, Holíči a Břeclavi.  

SORTIMENT
Všechny bochníky obsahují pravý žitný 

kvas, žitnou, pšeničnou a nebo špaldo-
vou mouku. Pekařství peče přes 20 druhů 
chlebů. Některé se liší jen tvarem, jiné jsou 
speciální například tím, že obsahují záparu 
ze semínek. Již tradičně vyrábí malé hodo-
vé koláčky a také nevšední okáčky, které 
lahodí oku a ze stolu mizí skutečně rych-
le. Ve větší podobě každodenně peče sva-
tební koláče s tvarohem, povidlové koláče 
a pro nerozhodné jedince vyrábí Slovácky 
koláč, který je přeplněný jak tvarohem, tak 
i povidly. Ovoce do koláčů získává od regi-
onálních výrobců, například jablka ze sadů 
z Nosislavi, která můžete ochutnat v jableč-
ném koláči nebo špaldovém fit koláčku. 

 „Naše prodejna v Židlochovicích je spe-
cifická teplými rohlíky, které se pečou přímo 
na prodejně. Výběr pečiva je v této prodejně 
bohatý. Atmosféru podtrhují naše šikovné 
paní prodavačky, které s čímkoliv dokáží 
poradit nebo doporučit.“ Pečivo je možné 
si dopředu objednat přímo na prodejně. 
Například malé vláčné hodové koláčky na 
hody či špekový pecen, který se skvěle hodí 
jako dárek k narozeninám. 







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.

Služby a obchody ve městě: Pekařství Křižák, úcta k tradici se nám vyplácí

Majitel Martin Křižák / foto: archiv firmy

Firma:      Pekařství Křižák

Prodejna: Komenského 85, Židlochovice

Telefon:    +420 724 507 926  
  
Webové stránky:  www.pekarstvikrizak.cz

Otevírací doba:  Po–Pá 6.00–17.00, 
 So 6.30–10.30

Pekařství Křižák podpořilo akci Snída-
ně na rozhledně, která proběhla 3. srpna 
jako jedna z akcí pořádaných Městským 
kulturním střediskem v Židlochovicích 
k příležitosti 10. narozenin Akátové věže 
Výhon.

„Náš směr je jasný – poctivost 
a úcta k tradici. V tom vidíme ten 
největší smysl a radost v pekař-

ském řemesle pokračovat.“

„Vybereme mouku u zdejších 
mlynářů, u nichž se můžeme 

spolehnout, že je čistá a z dobrého 
zrna. Přidáme náš kvásek, který 

živíme a ošetřujeme. Díky němu je 
pečivo chutné, trvanlivé a všechno 
potřebné kynutí probíhá přírodní 

cestou.“

„Snažíme se využívat vše, co u nás 
vyroste. Do náplní používáme 

ovoce a ořechy od drobných pěsti-
telů, jablka vypěstované v našich 

sadech, vaříme si vlastní makovou 
náplň. Domácího původu jsou  
i vejce, máslo, tvaroh a masné 

výrobky. Naopak chemickým smě-
sím a zlepšovadlům se vyhýbáme 

a prakticky je nepoužíváme.“



Julie Janečková
Přírodní školka Výhonek

Jak přežít, aneb pustý ostrov plný malých trosečníků

Přírodní školka Výhonek se stala nedíl-
nou součástí židlochovického dění a všichni 
rodiče i děti se na "kopec" rádi vrací. Trou-
fám si říci, že s koncem dalšího báječného 
školního roku na nás padl trochu smutek, 
že se naši malí Výhonci teď nějakou dobu na 
kopci rochnit nebudou. Naštěstí uplynul jen 
týden a začal příměstský tábor Na pustém 
ostrově. 

Již před koncem roku přišly domů tajemné 
dopisy, ve kterých již byly připraveny deníky 
pro zachycení zážitků, které malé trosečníky 
čekaly. Výhonci se během pondělka promě-
nili v Robinsony a začal týden, plný dobro-
družných výprav, zkoumání a snahy se nau-
čit vše, co takový trosečník potřebuje znát 
a umět pro přežití. Zdatnými průvodkyněmi 
v tomto nejednoduchém úkolu byly dětem 
Hanka Mátalová a Alžběta Macková (Robin-
son a Středa). 

Děti provedly celým týdnem tak dobře, 
že se všichni každý den vraceli domů nejen 
zdraví, ale taky šťastní, spokojení, řádně una-
vení a pořádně špinaví. Trosečníci zjistili, že 
mořská voda je slaná a i přes velkou žízeň se 
nedá pít. Hledali pramen se sladkou vodou, 

našli jej a  přišli na to, jak vodu přefiltrovat 
tak, aby byla pitná. Zkoumali, které rostliny 
a plody na ostrově jsou jedlé a které je lepší 
neochutnávat. Zjistili, že na ostrově Výho-
nek rostou naprosto fantastické oranžové 
plody, které jsou sladké a šťavnaté. Posteskli 
si, že by z nich byla skvělá marmeláda, ale na 
ohni a do nádob z listů a proutí se marmelá-
da skladuje jen velmi obtížně. 

Záhadou, kterou se malým Robinsonům 
nepovedlo rozluštit, bylo, kdo mohl ze stro-
mu uloupit potravu, kterou si tam uložili na 
pozdější zpracování. Zřejmě nějací divo-
cí lidoopi. Nenechali se zastrašit hladem 
a vyčerpáním a se vší vervou a nadšením 
vybudovali stromové teepee. 

Náhle, pátý den pobytu na pustém ostro-
vě, zahlédli na břehu řeky zakotvené lodě. 
Touhu dostat se domů ke svým blízkým 
nepřehlušil ani silný déšť, který znenadání 
vypuknul. Malí trosečníci naskákali do lodí 
a hrdinně se pustili po proudu. Po dlouhém 
pádlování i přes nemalé překážky, například 
v podobě stromů spadlých do vody, dorazili 
na pevninu, kde se opět shledali se štastnými 
maminkami a tatínky.

Byla to výzva, byl to boj s přírodou, živly 
i nenechavými lidoopy, ale už se moc těšíme, 
až to příští léto vypukne zas.

14 Život ve městě MĚSTO	ŽIDLOCHOVICE	ZPRAVODAJ

PTÁCI KOLEM NÁS  

Ze	soutěže	Městské	knihovny	Židlochovice	
z	roku	2018.

Ptačí svatba
Ela	Leciánová

Ptáci z naší ulice, 
svatbu chystají.

Bude velká převelice,
tak předpokládají.

Kosa a paní holubici,
čeká sňatek.

Ještě sehnat kytici
a počkat na pátek.

Máme tu sbor skřivanů,
vodu a zrní.

Hodně ptačích křesťanů
a žádnou kočku co na nás vrní.

Dneska svatba začala,
holubici to slušelo.

Jak paní sojka do zpívala,
hodovat se začalo.

Však v ten moment holubice,
vzlétla moc do nebe.

Zachytla se na větvičce, 
ženich křičí: „Letím pro tebe!“

Letěl za ní na větvičku,
zachránil svoji holubici.

„Jen pro moji nevěstičku.
Tak jdeme pokračovat ve veselici!“

Svatba šťastně skončila,
všichni byli spokojení.

Taky se  tuze líbila.
„Šššt! Musím ptáčkům nasypat zrní.“

 

Jaro
Veronika	Kopečková

Končí zima, začíná jaro,
něco velkého se tady stalo.

Ptáci se z krajin teplých vrací,
do postele nepotřebujem pytle spací.
Ptáci nám zpívají – šťastně a vesele,

ráno nechce se vylézat z postele.
Postel je vyhřátá, venku je zima,

že mně nechce se, nikoho nezajímá.
Pak nakonec přichází odhodlání,

ptačí zpěv z postele přece mě vyhání.

kategorie	Mládež	11–18	let

Mateřské centrum Robátko letos slaví 10 let od založení
7. září pořádá narozeninovou oslavu a Vy jste na ni srdeční zváni

Areál	Robertovy	vily,	Nádražní	ulice	232		Židlochovice

Harmonogram akce
9:30–10:30							Víla	Lila	čte	dětem
14:00–15:30					Výtvarný	workshop	I.	(Pískujeme	obrázky)
14:00–17:00					Malování	na	obličej
14:00–18:00					Dopravní	hřiště	s	Polníčkem
15:00																		Divadlo	o	Perníkové	chaloupce
16:00–18:00					Výtvarný	workshop	II.	(Vyrábíme	pro	radost)

www.mcrobatko.cz	

pozvánka

Šťastné shledání s rodiči na souši / foto: archiv Výhonku



Nová publikace: Výhon a jeho změny v průběhu tisíciletí

Jan Šotnar
Základní organizace zahrádkářů

Chcete se dozvědět něco více o historii 
Výhonu? O historii pěstování vína a meru-
něk na jeho svazích? Základní organizace 
Českého svazu zahrádkářů s dotací Měst-
ského úřadu Židlochovice vydala publikaci 
Výhon a jeho proměny v tisíciletí. 

Dočtete se v ní nejenom o zlatém věku 
vinařství na svazích Výhonu, které je spojené 
především s rodinou Lucemburků a dalších 
významných rodů Koruny české, ale i o počát-
cích pěstování meruněk na prahu minulého 
století. Jsou zde popsány významné události 
vinařství, například židlochovické horenské 
právo, jež se stalo vzorem pro podobné právní 
texty na celé Moravě po čtyři století.

Krajina kolem našeho města a na Výhonu 
se za několik století zásadně měnila podle 

potřeb lidí a způsobu zemědělského hospoda-
ření. Historie břehů Svratky je spojena napří-
klad s rozvojem světového cukrovarnictví 
a moderního mlékařství. 

A co prožíváme dnes? Mají dnešní klimatic-
ké změny zásadní vliv na krajinu v níž žijeme? 
Jaké jsou představy našich politiků o tom, jak 
bude Výhon chráněn proti erozi přívalových 
dešťů nebo suchu a jak bude začlěněn do živo-
ta našeho města?  Možná je čas, abyste i vy 
vyslovili svůj názor na další osud Výhonu.

Knihu Výhon a jeho proměny v tisíciletí lze 
zakoupit v Informačním centru Židlochovice, 
v Drogerii Evy Matulové na náměstí, v Květi-
nářství na náměstí a v městské knihovně. 

Základní organizace Českého svazu zahrád-
kářů se těší a děkuje za Váš zájem.

15Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Něco málo o historii a původu meruněk

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

Za centrum původu vývoje meruněk se 
považuje oblast severní Číny. Meruňka jako 
ovocný druh se zde pěstuje již od roku 2700 
př. n. l. První písemné zmínky o jejich pěsto-
vání pocházejí  od teď z období kolem roku 
2200, př. n. l., z období vlády císaře Yu. Z 
Číny se se začátkem našeho letopočtu meruň-
ka rozšířila přes studia , kavkaz do Armánie 
a Iránu.  Odtud se díky Řekům a Římanům 
dostala do severního a zásluhou  Arabů do 
jižního středomoří. Literaturní udáje uvádějí i 
další tzv. Severní cestu vedoucí ze středozemí 
Evropy- Teprve v 10. století se meruňka dosta-
la do východní Evropy. Teprve v 10. století se 
meruňka dostala přes Španělsko až do Fran-
cie. Dále na sever a zejména na naše území se 
meruňka šířila společně s révou vínou. 

Na území Moravy a Slovácka se meruňky 
dostaly právě v podobně s římskými legiemi v 
polovině mezi krátkověké  ovocné druhy, pěs-
tování některé stromy žijí v našich podmín-
kách více něž 80. let. 

Snahy našeho Vývoje??? jsou nejméně pro-
slulé pěstováním vinné révy ale i meruněk. 
První písemné zmínky o jejich pěstování 
pocházejí ze 17. století, Tehdy se meruňka 
pěstovaly v zámeckém parku. Během 18. sto-
letí se pěstování šíří mimo zámecký park do 
okolí. Nejlepší pěstitelské výsledky byly dosa-
hovány na svazcích kopce Výhon.

Složení půdy a účinky slunečních paprsků 
přispívají k růstu plodů takové ??? a vůně, že 
se jim žádné jiné nemohou rovnat. Hlavní roz-
mach nastal koncem 19. a začátkem 20 stolet. 

puními pěstovateli meruněk v Židlochovicích 
byli od roku 1890 Dr. Yaw Čermok a Dr. Felix 
Rudiš, oba advokáti. Zakládali meruňkové 
sady, pěstovali odborné přednášky a kurzy 
a tak založili slávu našich meruněk. V roce 
1900 byla uspořádana první výstava meruněk. 
Jejich práci prohloubili inspektoři rady morav-
ské František Suchy a Joseg Sevedla. za první 
republiky se stal nadšeným preproganistou 
naší meruňky Dr. Ing. František Boleloucký, 
ředitel zdejší hospodářské školy. Zorganizo-
val několik výstav meruněk v našem městě 
ale i v roce 1933 v Praze a to s velkým úspě-
chem. Chtěl aby se meruňky staly naší hlav-
ním hospodářským produktem. V roce 1912 
byl zvláštně úrodný, tehdy s sklidil Dr. Čermík 
ze svých sadů více jak 100 mettráků meruněk. 
Byl jedním z největších pěstitelů tohoto ovo-
ce v Rakousku. Protože Rakouské podniky 
neměli o jeho merunky zájem, vzal meruňky 
do Drážďan k Firmě. Wechs und Flossnere   
což byla velká konzervárna v německu. Tom si 
Dr.Čermák dojednal že večerení rychlík Wien 
– Praha – Breliu, zastavoval v dobu s klizně 
meruněk v Hrušovanech, které byl propojen 
naložený vagon. Takže ráno byly meruňky 
v Drážďanech. 22. července 1939 byly meruň-
kové sady oblíženy slibnou úrodou postiženy 
katastrofálním krupobytím ze kterého se již 
nezotavily do původní podoby. 

V pozdější době se šlechtěním meruněk 
zabývali i další pěstitelé v Židlochovicích. Je 
třeba vzpomenout pana Ivana Fenze, jakožto 
je pojmenován jadna odruda „Fenzova úrod-
ná (Židlochovická) meruňka, pana Konšela 
a pana Maxmiliána Kosinu (Velkopavlovické 
meruněk). Ale i v naší době máme občany, 
kterým není osud meruněk lhostejný. Musím 

zmínit pana dr. Karáska, který ve své diplo-
mové práci se zabývá výskytem evidence 
biologickými a hospodářskými vlastnostmi 
pravidelně plodících stromů meruněk v Žid-
lochovicích. jeho okolí jako další  je to  Ivana 
Flajšingerová, která se ve své diplomové práci 
zabývá chorobami meruněk. Nesmím zapo-
menout našeho pana Urbánka, který ve spolu-
práci s městem natočil ukázku řezu ovocných 
stromů a dřevin konkrétně meruněk, který je 
na internetových stránkách našeho města a je 
o ně velký zájem.

Pěstování meruněk v současnosti je v Žid-
lochovicích ponecháno zálibám a dovednos-
tem jednotlivých pěstitelům. 

Meruňky ze židlochovických sadů / foto:  M. Tajč

Přebal publikace autora Jana Baltuse
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Židlochovice rozhýbe koloběh a nordic walking s mistrem Evropy a světovým 
rekordmanem

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Na kole jezdí skoro každý. Při pohle-
du na dospěláka na koloběžce ale někte-
ří z nás stále kroutí hlavou. Je to přece 
aktivita pro malé děti… V dobách, kdy 
do školních lavic usedaly husákovy děti, 
tomu tak skutečně bývalo. Lenka a Janek 
z Aktivity Mikulov nás však přesvědčují, 
že dnes je to úplně jinak:

„Koloběh se profiluje nejen jako závod-
ní disciplína, ale především také jako sport 
a volnočasová aktivita dostupná pro každé-
ho – od dětí přes aktivní sportovce až po 
seniory. Je to aktivita zdravotně prospěšná, 
pokud se provozuje správně, a navíc technic-
ky daleko lépe zvládnutelná než cyklistika. 
Proto se například senioři na koloběžce cítí 
mnohem bezpečněji než na kole. 

Dnes jsou navíc na trhu dostupné kolo-
běžky, které překvapí svými jízdními vlast-
nostmi a v mnohém jsou srovnatelné s 
koly.“

To určitě to stojí za vyzkoušení. A co 
vaše druhá aktivita – nordic walking? Zdá 
se mi, že s holemi chodí stále více lidí…

„Je to tak, ale uveďme to na pravou míru. 
Většina turistů, které zde potkáváme s hole-
mi, používají hole trekkingové, tedy hole 
sloužící pro oporu. 

Tyto hole mají úplně jinou konstrukci 
a používají se k jinému účelu, než hole pro 
nordic walking, neboli severskou chůzi.“

To jsou asi pro mnohé z nás nové infor-
mace. A v čem tedy spočívají hlavní roz-
díly?

„Trekkingové hole jsou mnohem robust-
nější a jsou určeny pro podporu rovnováhy 
při chůzi, zejména v těžším terénu. Hole pro 
nordic walking mají lehkou konstrukci a spe-
ciální poutko, které umožňuje efektivní od-
raz, proto se jim také říká hole odrazové.“

V čem se chůze s nordic walking hole-
mi liší oproti běžné chůzi?

„Hole dodávají chůzi dynamiku a zapo-
jují více než devadesát procent svalů těla. 
Výzkumy dokazují, že je nordic walking 
nejen skvělou prevencí bolestí zad a dalších 
problémů s pohybovým aparátem, podporu-
je činnost kardiovaskulárního a lymfatické-
ho systému, ale působí také terapeuticky po 
chirurgických zákrocích, při neurologických 
onemocněních, diabetu II. typu, osteoporó-
ze, artróze, obezitě, depresích a v kondičním 
provedení je ideálním tréninkovým doplň-
kem k různým sportovním odvětvím.“

Co byste doporučili těm, kteří chtě-
jí s koloběhem nebo nordic walkingem 
začít?

„Již bylo zmíněno, že tyto dvě aktivity jsou 
vhodné téměř pro každého. Předpokladem 
zdravotních přínosů je však správné vyba-
vení, správná technika provedení a pravi-
delnost. Doporučujeme, aby zájemci oslovili 
příslušného lektora nebo instruktora, který 
je do těchto sportovně-ozdravných aktivit 
zasvětí.“

Pokud vás tyto dvě pohybové aktivity 
zaujaly, nenechte si ujít oslavu 10. výročí 
Akátové věže Výhon, která se bude konat 
7. září v Židlochovicích a okolí. Přímo u 
rozhledny Výhon najdete stánek Aktivity 
Mikulov, kde budete mít příležitost sezná-
mit se se správnou technikou jízdy na kolo-
běžce i severské chůze – nordic walking. 
Získáte tipy a inspiraci, jak tyto aktivity 
využít pro kondici, rehabilitaci, rekreaci 
i zážitek. Všichni zájemci si také budou 
moci vyzkoušet různé modely koloběžek 
moravského výrobce. 

Tento aktivní program zde bude probí-
hat od 10 do 16 hodin s lektory kolobě-
hu a nordic walking z Aktivity Mikulov 
Lenkou a Jankem. Janek Vajčner se ved-
le lektorské činnosti dlouhodobě věnuje 
také propagaci nordic walking a zároveň 
je trojnásobným mistrem Evropy a svě-
tovým rekordmanem v této disciplíně. 
Navíc je prvním a jediným Čechoslová-
kem ve světových historických tabulkách 
a moravským patriotem nominovaným 
na Osobnost Moravy 2018.

J. Vajčner při instruktáži chůze nordic walking / foto: soukromý archiv

Ing. Zdeněk Juris
Fotbalový klub Židlochovice

Turnaj v malé kopané Copa de židle už podesáté

V sobotu 20. července se na fotbalovém 
hřišti konal již desátý ročník turnaje v malé 
kopané (8. pod názvem Copa de Židle). 
Letošní ročník s účastí 8 týmů byl plný pře-
kvapení. Obhájci loňského titulu Zmijozel, 
kteří prošli i letos základní skupinou bez 
ztráty bodu, skončili již v semifinále a pro-

hráli také souboj o třetí místo s týmem 
Zelený Jeleni. Tradiční medailisté Družba 
2017 neprošli přes čtvrtfinále, kde vypadli 
s týmem VN Machinery, který po poma-
lém začátku a třetím místě ve skupině, 
následně prošel až do finále, kde si poradil 
s týmem Pizza. Nejlepší tři týmy si odnesly 
poháry, medaile, věcné ceny od firmy RTS 
a nechybělo ani šampaňské. Po skončení 
turnaje a krátké pauze pro organizátory 
uspořádal fotbalový klub letní noc se sku-

pinou Alcoholic Melodic, kam si našlo ces-
tu přes dvě stě návštěvníků. Díky podpoře 
města, nasazení organizátorů a parádnímu 
počasí se tento ročník stal jedním z nejú-
spěšnějších v desetileté historii.
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Pranostiky: Září – divoké husy na odletu, konec babímu létu

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

Tak nám skončily prázdniny a začal nový 
školní rok.  Rodiče nakoupili vybavení pro 
svá zlatíčka a děti s různou dávkou nadšení 
přehrabují, jestli skutečně mají vše, co budou 
potřebovat.  Maminky uhoněné a vyčerpané 
již po několikáté kontrolují, jestli něco neo-
pomenuly.  Otcové, snažící si zachovat svoji 
důstojnost, odcházejí na zahradu sklízet úro-
du a připravovat se na zimní období. Prostě, 
po létě je jako po žábě. – Jistě ne doslova, ale 
zářiové počasí tomu nasvědčuje.

Člověk je ale tvor adaptabilní.  Děti si zvy-
kají na nový – školní rytmus, i když se nemo-
hou ubránit pocitu nespravedlnosti.  On prý 
kdysi kdosi řekl: „Učit se, . . . “  Ale ty úkoly 
hned od začátku, kdo to má všechno stíhat, 
když venku je tolik nových věcí. A proto, aby 
mohly všechno prozkoumat a prověřit, musí 
být přece u toho!  To je  jasan!

Aby tato změna nebyla tak násilná, rozho-
dl tatínek, že si hned na začátku září udělá-
me takovou malou pohodovou procházku.  
V batůžku mizí lahev s vodou, špekáčky, 
půlka chleba a další propriety a hurá do pří-
rody.  

Za městem zamíříme na břeh řeky Svrat-
ky a proti jejímu proudu jdeme dál. Při tom 

máme dostatek času vnímat svoje okolí.   
Upozorňujeme děti na různé zajímavosti, 
které by asi ani nevnímaly.

Z polí již zmizely ty křiklavě žluté lány 
řepky a místo nich jsou podmítnuté plochy, 
připravované na podzimní setbu. Z lánů obi-
lí jsou obdělaná strniště, na jejichž okrajích 
kvete stračka polní a čekanka. Uprostřed 
lánu vidíme malé stádečko odpočívajících 
srn. Marně se rozhlížím, kde uvidím zajíce či 
bažanta, kteří byli pro tento kraj tak typičtí. 
S nostalgií vzpomínám na léta svého dětství, 
kdy jsem pomáhal myslivcům s odchytem 
živých zajíců, bažantů, ale i koroptví pro 
jejich prodej do Francie.  

Na březích řeky v trávě vidíme květy jitro-
cele, šťovíku a šalvěje. Na hrázi rostou hlavo-
vé vrby a olše, které jsou pozůstatkem lužní-
ho lesa, který se rozprostíral od Židlochovic 
až za Rajhrad. Jejich listí žloutne a opadává. 
Místo meandrujícího toku, tvoří dnes regu-
lovaná Svratka třpytící se přímku, končící až 
před splavem v Rajhradicích.  Marně očima 
sleduji její tok, divoké kachny jsem nezahlé-
dl. Místo nich plave po Svratce několik labutí 
a nad ní krouží spousta racků.

Ano, ano!  Příroda je mocná a pokud 
jeden živočišný druh uvolní svůj životní 
prostor, okamžitě je obsazen jiným druhém. 
Dnes to jsou hraboši a hryzci, kteří se pře-
množili.  A co na to člověk – ten ochránce 

přírody ?  Kvůli vlastnímu prospěchu je  při-
praven zasáhnout s chemickými prostředky 
k omezení hlodavců a tím úspěšně zdecimo-
vat  ostatní zvěř v potravním řetězci.  Ale to 
přece není novinka.  Z našeho okolí zmizela 
vlivem člověka celá řada druhů – téměř zmi-
zely koroptve, mizí sýček, sova pálená a dal-
ší druhy sov.  Na nebi nespatříme ostříže 
a úspěšně likvidujeme divoké králíky, sysly 
a křečky.

Takže, až půjdete do přírody, mějte srdce 
a oči otevřené a chovejte se k přírodě tak, 
abychom byli její skutečnou součástí a ne 
parazitem.

ZÁŘÍ
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří

Divoké husy na odletu, konec i babímu létu
Po hojných deštích v září osení zimní se daří

Pranostika podle dnů v kalendáři
16. 9.

Na Ludmily světice
obouvej střevíce

28. 9.
Na svatého Václava českého

bývá vína nového
30. 9.

Na svatého Jeronýma
stěhuje se k nám už zima

Ing. Karel Král
Židlochovice

Horké léto 2019

Z hlediska teplot byl nejteplejším měsí-
cem ještě školní červen s průměrnou tep-
lotou +23,50°C (odchylka +4,69°C) a jed-
nalo se tak o nejteplejší červen od roku 
1990. Červenec byl o poznání „chladnější“. 
Průměrná teplota +21,99°C je slabě nad-
průměrná (odchylka +1,15°C). I poslední 
letní měsíc byl teplý a zařadil se mezi oba 
již zmíněné. Odhadovaná průměrná tep-
lota byla +23,00°C (odchylka +2,70°C). 
Horko se vyskytovalo po většinu června, 
v červenci bylo v prvním a posledním 
týdnu a v srpnu již bylo počasí střídavé. 
V letošních horkých obdobích celkem ve 
33 dnech vystoupala teplota nad +30°C 
(z toho v 17 dnech v červnu). Maximální 
teplota letos dosáhla +35,8°C (26. červ-
na), v červenci byla jen o několik desetin 
nižší a v srpnu se dostala „jen“ na +31,8°C. 
Výrazně nadprůměrný byl i počet tropic-
kých nocí (teplota neklesla pod +20°C) a to 

celkem 8. Nejchladnější ráno také nebylo 
nijak studené, nejnižší teplotu s hodnotou 
+11,1°C jsem naměřil 11. července.

Srážek padalo ve srovnání s celkovým 
normálem průměrné množství, jejich roz-
ložení však bylo nerovnoměrné a hlavně 
většina deště spadla ve formě krátkých 
a prudkých přeháněk a bouřek, které 
zásadním způsobem nezmírnily sucho, 
protože voda rychle odtekla. Nejsilnější 
přeháňka s úhrnem 34,2mm nás zasáhla 
v noci 23. června a jednalo se o jednu ze 
tří přeháněk v tomto měsíci. V červenci 
pršelo v 11 dnech a v srpnu v 8 dnech.

Závěrem hodnocení můžeme konstato-
vat, že za uplynulých 25 let je zcela patr-
ný trend ve vývoji počasí směrem k hor-
kým (a současně i suchým) létům. A tak 
se s největší pravděpodobností musíme 
v budoucnu smířit s tím, že podobná léta, 
jako bylo to letošní, budou stále častější 
a možná i extrémnější. Neznamená to ale 
bezpodmínečně, že projevy budou vždy 
stejné a že nebudou i zcela odlišná (a mož-
ná trochu jinak „nepovedená“) léta.

Letošní	letní	období	se	již	pomalu	chýlí	ke	konci	a	my	řečí	čísel	můžeme	zhodnotit,	jaké	skutečně	bylo.	Tak,	jako	už	bývá	vcelku	pra-
vidlem,	bylo	příznivé	pro	letní	dovolené	a	prázdniny,	to	znamená	teplé	(horké)	a	relativně	suché.

K. Král nahlíží do meteostanice / foto: soukromý archiv



Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Pohled do kalendáře města
1919 – Česká měšťanka

V červnu roku 1919 se uskutečnily první 
demokratické volby do obecních zastupi-
telstev. Tyto volby byly pozoruhodné tím, 
že volební právo měly poprvé v historii 
ženy. Mladé Československo bylo mezi 
prvními státy v Evropě, které tuto demo-
kratickou skutečnost zakotvilo ve svém 
právním řádu. Z těchto voleb vzýnešlo 
v našem městě 30 členné české zastupitel-
stvo, které v srpnu zvolilo ze svého středu 
prvního českého starostu města. Stal se 
jím JUDr. Jan Dezort. 

Ještě před vznikem samostatného čes-
koslovenského státu usilovala česká místní 
školní rada o zvýšení vzdělanosti českých 

dětí nejen ve městě, ale v celém regio-
nu. Cílem mnohaletého úsilí bylo získat 
povolení otevřít ve městě českou chla-
peckou školu a dívčí měšťanskou školu. 
Ale německá radnice vždy stačila každou 
takovou snahu úspěšně zmařit. A tak není 
divu že jedním z prvních činů české samo-
správy bylo podání žádosti o povolení 
zřídit v Židlochovicích měšťanskou školu. 
Zemská školní rada žádost v krátkém čase 
kladně vyřídila a tak 12.–14. září 1919 za 
velkého zájmu okolních obcích proběhl 
první zápis žactva do nové školy. K zápi-
su se dostavilo 200 dětí z toho 20 % bylo 
ze Židlochovic. Zapsaní žáci se podrobili 
přimací zkoušce po níž bylo do prvního 
ročníku přijato 68 dívek a 65 chlapců po 
zaplacení zápisného 15 korun a školného 
45 korun. Žáci pocházeli z 11 okolních 

obcí, ze Židlochovic nastoupilo do první-
ho ročníku 25 chlapců a 30 děvčat. Ředi-
telem školy byl ustanoven učitel Václav 
Stanislav Semonský, který školu řídil až do 
okupace 1939. V tomto období se ve škole 
vystřídalo 42 učitelek a učitelů.

Od svého vzniku škola zápasila s nedo-
statkem místa pro svoji práci a další roz-
voj. Původní umístění školy v budově na 
Komenskémho ulici 182 a v protějších 
bývalých stolářských dílnách vydrželo 
škole až do roku 1960, kdy otevřením nové 
školní budovy byly završeny všechny sna-
hy naších předchůdců poskytnout dětem 
co nejlepší vzdělání. A v nových, ještě 
lepších podmínkách ať se škole, té stoleté 
měšťance daří dlouho a stále lépe.

Rok	1918	přinášel		do	našeho	města	svobodou	a	státní	suverenitu.	Po	odeznění	radosti	z	nabytí		těchto	vytoužených	hodnot,	přinesl	
rok	1919	Židlochovicím	několik	událostí,	jichž	je	vhodné	vzpomenout	i	po	100	letech.

18 Volný čas MĚSTO	ŽIDLOCHOVICE	ZPRAVODAJ

Zeptali jsme se: Problematika klimatických změn a sucha ve městě

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Myslím, že město se za mého půso-
bení na radnici chová poměrně zod-
povědně v oblasti zlepšování životního 
prostředí a tím pádem i v oblasti boje 
proti suchu a klimatickým změnám. Na 
podzim roku 2016 jsem napsal do Zpra-
vodaje článek s názvem „Krajina kolem 
Židlochovic se uzdravuje“, ve kterém 
jsem se zamýšlel nad tím, že výsled-
ky krajinných úprav, které realizujeme 
od roku 2006, jsou již patrné a začínají 
plnit svoji funkci. Podotýkám, že v roce 
2016 se ještě všeobecně hrozba sucha 
tolik nemedializovala, jako v roce 2019.

K základním opatřením, která pro-
vádíme v naší krajině, je zakládání 
biocenter, biokoridorů, remízků, alejí 
a mokřadů. Tyto vegetační prvky zaklá-
dáme s cílem vytvořit ekologicky co 
nejstabilnější segment krajiny. Toho lze 
dosáhnout např. tím, že budeme použí-
vat především původní domácí druhy 
rostlin. Základním plánovacím doku-
mentem těchto opatření je „Územní 
systém ekologické stability“ (ÚSES), 
který je součástí územního plánu měs-
ta. K základním cílům těchto projektů 
většinou patří: 

Zvýšení lesnatosti území
Snížení větrné a vodní eroze – 
zachycení vody v krajině
Oživení strohé zemědělské a urbán-
ní krajiny
Zvýšení podílu vodních a mokřad-
ních ploch v území
Zvýšení biodiverzity krajiny
Zkvalitnění kostry ekologické sta-
bility krajiny

Výše zmíněné body opakuji velmi 
často jak v projektech, tak v následných 
článcích do médií, protože považuji za 
velmi důležité si uvědomit, proč tato 
opatření děláme. A při boji proti vysy-
chání krajiny je opravdu zásadní výše 
zmíněná opatření neustále realizovat 
a o založené mladé vegetační prvky 
řádně pečovat. Příznivý dopad nových 
krajinných prvků se mnohdy projeví až 
za několik desítek let! Bohužel poslední 
3 roky je deficit vláhy tak markantní, že 
dochází k usychání i dospělých stromů. 
Snažíme se na to reagovat při nových 
výsadbách výběrem suchomilnějších 
druhů dřevin.

Dále provádíme drobná opatření, 
která napomůžou udržet vodu v krajině 
trošku déle: v období největších veder 
sečeme trávníky méně často a udržuje-
me je vyšší, ve městě ve zpevněných 
plochách zakládáme štěrkové trvalko-













vé záhony, které výborně vsakují vodu 
a zachycují prach, u nových staveb je 
dešťová voda sváděna buď do pod-
zemních krechtů nebo do vegetačních 
průlehů, u nových staveb se snažíme v 
rámci technických možností zakládat 
zelené střechy.

Co se naopak mnohdy nedaří, je 
ochrana stávající zeleně (především 
stromů) a orné půdy při projektování 
a realizaci nových staveb. Mám pocit, 
že většina „stavařů“ si ještě stále neu-
vědomuje obrovskou hodnotu zdravé-
ho vzrostlého stromu či kvalitní orni-
ce. Bohužel toto nejsem ze své pozice 
schopný ovlivnit. 

V otázce správně zaznělo, že lidé 
„v tom nevidí ty souvislosti“. A v tom 
já vidím ten zásadní problém. Proto 
doporučuji všem, kteří chtějí bojovat 
proti vysychání krajiny, aby se snažili na 
svět nahlížet v aspoň o něco širších sou-
vislostech než dosud.

Některé	věci	jako	vodní	prvky	nebo	květnaté	louky	jsou	viditelné,	ale	mnohdy	si	to	ani	ti,	co	se	o	to	zajímají,	vše	nepropojí,	nevidí	v	
tom	ty	souvislosti.	Má	město	v	tomto	ohledu	nějaký	plán,	strategii?	Odpoví	Ing.	Martin	Dratva
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Co to vlastně znamená věřit a jak se věří:
Alfa kurzy v Robertově vile v Židlochovicích

Iva Květonová,
Marta Židková,
Ondřej Macek
Českobratrská církev evangelická Nosislav

Kurzy Alfa vznikly v Londýně v sedmde-
sátých letech 20. století. Za posledních dva-
cet let jimi prošlo ve 169 zemích 23 milionů 
lidí mluvících 112 jazyky. Probíhají přibliž-
ně ve stejném tvaru v římskokatolické círk-
vi i ve většině církví protestantských.

Kurzy Alfa jsou bezplatné a nezávazné. 
Začínáme lehkou večeří, pokračujeme 
půlhodinovou přednáškou lektora, který 
nemá hotové odpovědi, následují rozho-
vory v menších skupinkách. Přednášky na 
sebe z části navazují.

Přijde nám, že lidé občas hledají něco 
duchovního, přemýšlejí o smyslu, životě. 
Hodně z nich i říká, že je „asi něco nad 
námi“, ale dál to nerozvíjejí. Křesťanství 

nebo spíše církve tu mají dost špatné jmé-
no. Chtěli bychom tu křesťanskou tisícile-
tou a hodně pestrou duchovní cestu před-
stavit jako jednu z  možných... třeba trochu 
nahlodat některé stereotypy a předsudky.

Alfa je pro nás příležitost se zastavit 
uprostřed shonu a potkat se s těmi, kdo 
také potřebují hledat (nové) cesty, náhledy 
na své otázky… Rozhodně nepřicházíme 
na alfu s jedinou pravdou, nabízíme svou 
zkušenost života v křesťanské víře, myš-
lenky, které vnímáme jako inspirující. Je 
pro nás velmi obohacující jít chvíli spolu, 
navzájem si naslouchat a něco si předat.

Alfa je příležitost v bezpečném prostře-
dí mluvit o víře i o pochybách. Třídit si 
myšlenky a snažit se je jasně formulovat. 
Nechat se druhými pozvat do způsobů 
jejich přemýšlení i pochybování o Bohu a 
odcházet obohaceni o nové pohledy a zku-
šenosti.

Je	víra	o	strachu?	Existuje	nebe	a	pro	koho?	Dá	se	Bůh	potkat?	Žil	Ježíš	a	o	čem	je	vlastně	jeho	příběh?	Jak	a	proč	číst	starověký	text	Bible	
v	21.	století?	Nač	je	modlitba	–	funguje?	Jsme	jen	figurky	na	něčí	šachovnici?	Může	se	Bohu	nadávat?	Kdyby	byl	Bůh,	nedopouštěl	by	
zlo...	A	co	evoluce?	Odpovědi	na	tyto	otázky	mohou	dát	kurzy	Alfa.

Diakonie BETLÉM nabídne od září v Hustopečích novou sociální službu

Mgr. Zlata Čajanová
Sociálně terapeutické centrum Radost

Mladým a dospělým lidem se zdravot-
ním postižením ve věku 16 – 64 let nabíd-
ne BETLÉM spoustu zajímavých aktivit 
a činností formou „sociálně terapeutické 
dílny“ v CVČ Pavučina v Hustopečích: 

Pracovní terapie – výroba svíček, mýdel 
a keramiky
Poradenství a rozvoj sociálních doved-
ností – podpora v jednání s úřady, ver-
bální a písemná komunikace, obsluha 
telefonu a PC, využívání internetu





Aktivizace a relaxace – jak se naučit sou-
středit a uvolnit, jak pracovat s emocemi 
a zvládat stres
Péče o vlastní osobu a domácnost – úklid, 
nakupování, příprava jídla, vycházky
Pomoc při zvládání běžných životních 
situací – cestování veřejnou dopravou, 
hospodaření s financemi, společenské 
chování

Nabízíme smysluplné a aktivní trávení 
volného času, získávání nových dovednos-
tí, zkušeností a příležitost potkávat se s no-
vými lidmi.







Služba je poskytována zdarma
na základě uzavřené smlouvy.

Provozní	doba:
pondělí–pátek:	8–16	hodin

V	případě	zájmu	o	poskytování	služby
se	obraťte	na	vedoucí

Mgr. Zlatu Čajanovou
cajanova@betlem.org

739 221 390
www.betlem.org

Těšíme se na vás!

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáme	ke	koupi	byt	2+1/3+1	v	Židlochovicích		
a	v	okolí.	Tel.	605	871	619.

Na	 Židlochovicku	 	 koupím	 RD	 k	 trvalému	 bydlení.			
Tel.	703	668	397.





Příjmeme pomocnou sílu 
do závodní kuchyně v Židlochovicích.

Vhodné	pro	důchodkyni	nebo	ženu	na	mateřské	dovolené.

Nástup	od	září	2019.

Kontakt:	+	420	605	549	098

inzerce
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

 Ulice Kpt. Rubena (konec 70. let 20. st.) / foto: T. Dratva

Stejné místo – červenec 2019 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy 
RILEY – Sedm sester 3.: Sestra 
ve stínu,  ERSIKINE – Strom 
duchů, ROBERTS – Okno do 
nebe, LARK – Rok delfínů

Psychologické romány
HEPWORTH – Rodina 
odvedle, HOLDEN – I krása 
může zabíjet, DUCKWORTH 
- Rivalka

Historické romány
CHRISTIE – Sokyně z Ver-
sailles, VONDRUŠKA 
– Jménem krále, NIEDL 
– Poslední batalion, GABLÉ 
– Hlava světa, SIDEBOTTOM 
– Poslední hodina

Romány českých a sloven-
ských autorů
ČERNÁ  – Dům v podhradí, 
BENKOVÁ – Musíme zůstat 
spolu, ROTTOVÁ – Norkový 
kožich za hrst vloček aneb šest 
hodin ve vlaku, REJŽKOVÁ 
– Bez práce nejsou bagety, 
aneb, Jak Češi žijí ve Francii

Detektivní romány a thril-
lery
FINCH – Kořist, PATTER-
SON – Sedmnácté znamení, 
KUTSCHER – Spis Vaterland, 
CAMPBELL – Byla to tichá 
dívka, RAABE – Pravda

Fantasy a sci-fi romány
THEORIN – Příběh v Jarma-
landu 1.: Bitva o Salajak
Pravdivé příběhy
WOLD – Zločiny beze cti

Autobiografické příběhy 
a životopisy
OBAMA – Můj příběh, 
LÍMANOVÁ – Chodí pešek 
okolo

Literatura faktu
ROSS – Střepy života, 
PLOKHY – Černobyl
Humoristické romány
HICK – Veterinářka, PRA-
LOVSZKÝ – Nohama napřed, 
FINCHAM-GRAY – Mí 
pacienti a další zvířata 

Naučná literatura
HERYÁN – Exotem na této 
zemi, 

Lisa Wingate: Než jsme byly tvoje

Slyšeli jste už o tennesseeském spolku pro umísťování dětí v Mem-
phisu a jeho vůdkyni, „zlodějce dětí“, Georgii Tannové? Pokud ne 
a zajímá Vás to, musíte si přečíst tento srdcervoucí příběh, inspirova-
ný skutečnými událostmi, které otřásly Amerikou.



Nové knihy

JŮZL – Z Trutnova na 
Colorado River, LUU – Pravá 
vietnamská kuchyně, 
BEKOVÁ – Allez hop! 
Francouzština pro každého, 
KREMLÍK – Obchodníci se 
strachem

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
FAN – Moře potkalo oblohu, 
TODD-STANTON – Myš-
ák jménem Julian, DAVIES 
– Hilda a parádní slavnost, 
KROLUPPEROVÁ – Na 
rozcestí ke štěstí, ČAPKO-
VÁ – Jak jsem dostal ségru, 
VÍTKOVÁ – Poznej květiny, 
stromy, zvířátka

Fantasy romány
COLFER – Země příběhů 
6.: Srážka světů, GUTERSON 
– Hotel Winterhouse, BUR-
GIS – Drak s čokoládovým 
srdcem, CICCARELLI – Iska-
ri 2.: Uvězněná královna

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
GECKOVÁ – Kamarádi ze 
záhrobí, SANTIAGO – Fot-
baláci 2.: Záhada sedmi gólů 
do vlastní branky

Dívčí romány
MARTIŠKOVÁ – Léto na 
maximum, HARMON – Meč 
& ptáček

Psychologické romány
ALBERTALLI – Holka mimo 
rytmus, ADDAIR – Muffin 
a čaj, Koláčky a spiknutí, 
LIPPINCOTT – Pět kroků od 
sebe

Audioknihy
PAŽOUTOVÁ – Vilma běží 
o život

 Naučná literatura
ATKINSON – Kočičí průvod-
ce noční oblohou, ARNOLD 
– Plundrovaná planeta

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice
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KříŽidle Víta Funka

Rozluštění	tajenky	z	minulé-
ho	čísla:		Legionářská

autorka kresby: Veronika Batášová

1.	Recesistický	stát	založený	v	obci	Bořetice
2.	Zástěra	na	slováckém	kroji		
3.	Židlochovický	spolek	věnující	se	regionální	historii
4.	Název	největšího	rybníku	v	Hrušovanech
5.	Úspěšný	pěvecký	soubor	ze	Židlochovic
6.	Národní	park	na	Moravě
7.	Zvíře	v	obecním	znaku	obce	Ledce
8.	Typ	stezky	Brno-Vídeň	vedoucí	přes	naše	město
9.	Česká	největší	tělovýchovná	organizace
10.	Nejvyšší	vrchol	Beskyd	

TAJENKA:	Jedna	z	pravěkých	kultur	sídlících	na	Výhoně	v	době	bronzové
(rozluštění	najdete	v	příštím	čísle	Zpravodaje).	

Rok 1989: Židlochovický vlastivědný 
spolek prosí občany města o 

spolupráci.

Pro	připravovaný	historický	materiál	
o	událostech	roku	1989	a	dalších	let	v	

našem	městu	

hledáme obrázkovou dokumentaci 

o činnosti Občanského fóra 

a jiných demokratických skupin v 
Židlochovicích (fotografie, zápisy).

Milí občané, máte-li nějaký materiál 

k tomuto tématu, prosíme o laskavé 
doručení na informační centrum. 

	Vše	bude	obratem	zpracováno	a	vráce-
no	zpět.	Podle	vašeho	přání	garantujeme	

autorské	právo	nebo	zachováme	ano-
nymní	diskrétnost.

Za	Židlochovický	vlastivědný	spolek					

– Peter	Wendsche	–

oznámení

1.    K     X H     

2.      F         
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4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.        X       
 

 

 

 

Firma	Papírna	Moudrý,	výrobce	prostředků	proti	
hmyzu	a	hlodavcům,	nabízí	místo	na	pozici:	

REFERENT/KA PRODEJE 

 Co bude u nás vašim „denním chlebem“?
péče	 o	 zákazníky	 v	 úzké	 spolupráci	
s	obchodníkem	(práce	v	kanceláři)
zadávání	objednávek	do	systému
další	administrativní	práce	související	s	čin-
nostmi	obchodního	týmu
denní	tel.,	e-mail	komunikace	se	zákazníky	
a	dalšími	členy	týmu	Papírna	Moudrý

 Co od vás očekáváme?
komunikativnost,	aktivní	přístup	
chuť	učit	se	nové	věci,	systematičnost	
práci	na	PC	–	běžnou	uživatelskou	znalost	
		(především	MS	Office	a	orientaci	ve	vyhle-
dávání	informací	v	online	světě)
znalost	AJ	slovem	i	písmem	–	podmínkou	
(80	%	zákazníků	v	zahraničí)	
vše	ostatní	vám	rádi	vysvětlíme	a	naučíme	
vás	to	

PRÁCE	JE	VHODNÁ	I	PRO	ABSOLVENTY/ABSOLVENTKY.
Více	o	nás		naleznete	na	www.moudry-cz.com
Tel.:	602	773	021		e-mail:	moudry@moudry-cz.com





















inzerce



5. 9., 13:45 | PODZIMNÍ PIKNIK PRO SENIORY
Instruktáž správného používání trekingových holí (hole vezměte s sebou) 
a projižďka na koloběžkách. Po občerstvení se podíváme na vlakové 
nádraží a výlet ukončíme na koupališti.
místo: sraz u radnice v 13:45 hod
pořádá: Komise pro občanské záležitosti 

7. 9., 7:00 | 5. NEOS FINÁLOVÝ ZÁVOD
místo: FunRace aréna Židlochovice
pořádá: FunRace z.s.

7. 9., 9:00–20:00 | AKÁTOVÉ OKRUHY KRAJINOU VÝHONU
pořádá: Městské kulturní středisko

7. 9., 9:30–18:00  | ROBÁTKO SLAVÍ NAROZENINY
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko

7. 9., 15:00 | EKUMENICKÉ PUTOVÁNÍ
Požehnání dětem a rodičům do nového školního roku.
místo: u kříže na Výhoně
pořádá: Městské kulturní středisko

7. 9., 20:00 | KINEMATOGRAF – ŽENY V BĚHU
místo: park u zvonice (Starec)
pořádá: Městské kulturní středisko

13.–15. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
místo: náměstí Míru
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice, Město Židlochovice

15. 9., 15:00–18:30 | NEPLAŤTE ZA ENERGIE ZBYTEČNĚ MNOHO
místo: restaurace Za komínem
pořádá: Enproma

19. 9., 9:00 | VĚTRNÁ EROZE V PODMÍNKÁCH JIŽNÍ MORAVY
V dopoledních hodinách přednášky, po obědě exkurze do terénu. Účast 
na přednáškách i exkurzi včetně občerstvení a oběda zdarma, exkurze na 
větrolamy vlastní dopravou.
prezence: 8:30 hodin
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Mendelova univerzita v Brně
přihlášky: jana.dufkova@mendelu.cz 

19. 9., 17:00–20:00 | VZTEKÁ SE A VŘÍSKÁ? ANEB JAK ZASTAVIT 
ČASTÝ KŘIK NAŠICH DĚTÍ?
Na semináři prozkoumáme výbušné situace, ve kterých se objevuje vztek. 
vstupné: 350 Kč
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školka Výhonek

21. 9., 11:00–18:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU S UZAVŘENÍM CYKLO-
STEZKY 
vstupné: dobrovolné
místo: Robertova vila
pořádá: Městské kulturní středisko

23. 9., 17:00–19:00 | EKOLOGICKÁ DOMÁCNOST
Co můžeme udělat pro to, aby naše domácnost byla šetrná ke všem svým 
obyvatelům i k přírodě? 
vstupné: dobrovolné
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školka Výhonek

25. 9., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: Robertova vila
pořádá: starosta města

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU:
4. 10., 17:30 | VERNISÁŽ VÝSTAVY ENKAUSTIKA
místo: Malá galerie RTIC
pořádá: Městské kulturní středisko

12. 10., 14:00–20:00 | KUKU FESTIVAL NA VÝHONĚ
vstupné: dobrovolné

Kulturní a sportovní akce – září 2019 místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školka Výhonek

17. 10., 18:30 | AUDIENCE
Divadelní hra Václa Havla v podání divadelního studia Viktorka.  
místo: klub Oáza, městské koupaliště 
porádá: Městské kulturní středisko

31. 10., 19:30 | LACCO DECZI  
předprodej: od 1. října v informačním centru
místo:  Za komínem
pořádá:  Městské kulturní středisko
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NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKTIVIT

T.J. SOKOL ŽIDLOCHOVICE
Basketbal	–	nábor	chlapců	–	ročníky	2008,	2009,	2010
Vždy	v	pondělí	v	17:00	a	ve	středu	v	15:30	hodin	v	sokolovně.
Kontakt:	Josef	Kratochvíl,	tel.:	603	722	130

OREL JEDNOTA ŽIDLOCHOVICE
JUDO	–	nábor	nových	členů	bude	probíhat	od	4.	září	2019.
Děti	ve	věku	4-5let	každou	středu	a	pátek	od	16:00	do	16:45	hodin.
Děti	ve	věku	6-8let	každou	středu	a	pátek	od	16:50	do	17:35	hodin.
Kontakt:	Karel	Vitula,	tel.:	777231439

MINI ZUMBA pro děti	
Pro	děti	3,5–6	let	(cvičí	se	bez	rodičů).
Vždy	v	úterý	od	16:00	do	17:00	hodin	(10.	9.	2019	–	23.	6.	2020)
Kontakt:	Petra	Dvořáková,	tel.:	720	192	921

ZUM!DANCE pro dívky
Pro	dívky	7–12	let	.
Vždy	v	úterý	od	17:00	do	18:00	hodin	(10.	9.	2019	–	23.	6.	2020)
Kontakt:	Petra	Dvořáková,	tel.:	720	192	921

Zumba Strong pro ženy
Vždy	v	úterý	od	18:30	do	19:30	hodin	(10.	9.	2019	–	23.	6.	2020)
Kontakt:	Petra	Dvořáková,	tel.:	720	192	921











13. - 15. září 201913. - 15. září 2019
pátek 13. 9. 2019
17:00 – povolení hodů, stavění máje
21:00 – taneční zábava – hraje STONE – vstupné 100 Kč

sobota 14. 9. 2019
  9:00 – zvaní stárků
20:00 - hodová zábava – hraje METEOR – vstupné 100 Kč

neděle 15. 9. 2019
10:00 – hodová mše svatá v kostele se stárky
14:00 – průvod stárků k radnici a jejich přijetí starostou města
15:00 – 20:00 - hodové odpoledne pod májí – vstupné dobrovolné

– česká a moravská beseda stárků (16:00 a 17:30)
– hraje LÁCARANKA

Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou stárci a pořadatelé
TJ Sokol Židlochovice a Město Židlochovice
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Stabilní	výrobní	firma	se	sídlem	v	Němčičkách	u	Brna,	působící	na	
trhu	již	25	let,	hledá	do	svého	kolektivu	manuálně	zručné	a	fyzicky	
zdatné	operátory do výroby – lisaře výrobků	z	recyklované	pryže.

Požadujeme:  
pečlivost,	samostatnost	a	stabilní	docházku
ochotu	učit	se	novým	věcem	a	pracovat	v	kolektivu
ochotu	pracovat	ve	směnném	12hodinovém	nepřetržitém	
provozu													

Nabízíme:  
nástupní	plat	20	700	Kč,	po	zaučení	až	26	200	Kč
25	dní	dovolené,	příspěvek	na	stravování	(stravenky)
finanční	bonusy	za	práci	přesčas,	víkendech	a	nočních	směnách

V případě Vašeho zájmu a pro bližší informace kontaktujte:
p. Michal Štrubl: tel: 724 766 617, email: ms@regutec.com	nebo
p. Libor Komárik: tel: 727 972 416, email: lk@regutec.com

–

–

–

–

–

–

Regutec a.s.
Němčičky 92
www.regutec.com

Rozje te to s nabídkou
Best Summer
a vybírejte ze skladových
voz  s nízkou m sí ní
splátkou.

M sí ní splátka od 2 555 K  m sí n
s úv rem od spole nosti ŠkoFIN s.r.o.,
50% akontace na 60 m síc , bez pojišt ní.
Ak ní nabídka je platná do 30. 9. 2019.

Již od 

K  m sí n2 555

 www.agrotecauto.cz

AGROTEC a.s.,
Hustope e, Brn nská 74, Tel.: 519 402 451
www.agrotecauto.czLukáš KADLEC 

tel.: 727 845 127
 kadlec@agrotec.cz

Nikola RYZÁ 
tel.: 727 875 287

nikola.ryza@agrotec.cz

Js

NABÍZÍME:
25 DNÍ DOVOLENÉ/ SICK DAYS/ VOLNOU PRACOVNÍ DOBU/ PŘÍSPĚVKY
NA SPORT, POJIŠTĚNÍ I VOLNÝ ČAS/ TÝMOVÉ AKCE/ MODERNÍ NOVÉ

PRACOVIŠTĚ



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. Grafická úprava, inzerce: 
Renata Nováková, renata.novakova@zidlochovice.cz. Jazyková úprava: Mgr. Iva Musilová. Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1750 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: 28. 8. 2019, Židlochovice. Foto na obálce: Jaroslav Osička. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.
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Příměstský tábor Výhonku, Robinsoni na řece / foto: archiv Výhonku

Meruňkobraní, majitelé nejlepších meruňkovic / foto: M. TajčMeruňobraní, příprava menu v rest. Za komínem / foto: M. Tajč

Snídaně pod rozhlednou / foto: R. Nováková

Meruňkobraní, oblíbené vaření s dětmi / foto: M. Tajč

T. Šenkyřík uvádí do života novou publikaci o Výhoně / foto: M. Tajč

Copa de židle, vítězný tým / foto: Z. Juris

Židlochovičtí stárci zvou na tradiční hody / foto: M. Mlčák


