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Pane starosto, ve městě zavládly emo-
ce ohledně odchodu ředitelek mateřské 
a základní školy, lidé se ptají na důvody.

Co se týče mateřské školy, jsou důvody 
zcela prosté. Paní ředitelka se sama rozhodla 
skončit ve funkci a já musím říct, že nás tato 
zpráva velmi mrzí. V odchodu není třeba hle-
dat žádný problém vzájemné vazby, naopak 
my jsme velmi stáli o to, aby v pozici ředitelky 
ještě setrvala. 

U základní školy je situace složitější, pro-
tože už dnes jde o velkou organizaci s více jak 
sto zaměstnanci. Stávající paní ředitelka je ve 
funkci 12 let a v takhle vysokých manažer-
ských pozicích je naprosto běžné otestování, 

Jan Vitula: Příjemné prostředí pro volný čas a sport přístupný  všem

zdali se vize dalšího rozvoje dané organizace 
shodují s vizemi zřizovatele. Odpovídá tomu 
i konstrukce zákona.  

Funkční období ředitele školy trvá šest let. 
Po tuto dobu je na své pozici krytý velmi sil-
ným mandátem, je takřka neodvolatelný. Na 
druhou stranu zákon zároveň počítá s tím, že 
jednou za šest let se vypisuje výběrové řízení. 
Rada města Židlochovice udělala to, co zákon 
říká. Po dvou šestiletých obdobích vypsala 
výběrové řízení a postup je podle práva tako-
vý, že začíná odvoláním. Není to tedy tak, 
že by zřizovatel (město) mimořádně odvolal 
současné vedení školy. 

Chápu, že je kolem toho spousta emocí, 
paní ředitelka působí ve funkci dlouho, nic-
méně zákon je jasný. 

Po prvních šesti letech tehdejší rada města 
konkurz nevyhlásila a já si myslím, že toto roz-

Milena Moudrá
redaktorka

hodnutí nebylo úplně šťastné. Šestiletý cyklus 
je poměrně dlouhý a teprve přítomnost testu 
vyvolává ten správný tlak při rozvíjení orga-
nizace. Paní ředitelka, pokud chce pokračovat 
ve funkci, se může přihlásit do výběrového 
řízení a svou koncepci představit.

Není šest let k uskutečnění vizí krátká doba? 
Něco začnete, přijde nový člověk s novou 
vizí a tu dosavadní zastaví.

My chceme po řediteli, aby představil, jak 
školu bude dál rozvíjet. Jestli se budou apli-
kovat nové metody výuky, jakým způsobem 
chce realizovat výuku, jak bude řešit problémy 
s inkluzí. Za velkou pozornost managementu 
dle mého názoru stojí i pedagogický sbor. 

Předzámecký park otevřen
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Práce kantorů je velmi náročná a celá řada 
z nich dnes trpí syndromem vyhoření. To 
všechno jsou věci, které se z pohledu šestileté-
ho období dají realizovat poměrně rychle.

Podívejme se do města, které je důkazem, 
kolik se dá stihnout v ještě kratším období.

Nedávno proběhlo dotazníkové šetření 
sportovní vybavenosti města. Jaké máte 
proiority v této oblasti?

Veřejnosti je právě představován projekt 
úprav fotbalového stadionu, už dlouho vola-
jící po rekonstrukci. Je to hezká a velkorysá 
věc, i když finančně hodně náročná. Ke kon-
zultacím byly přizvány organizace, které areál 
využívají, je tedy postaven na velmi reálných 
podnětech. Nemyslím, že v našich podmín-
kách je vhodná půda pro podporu vrcholové-
ho sportu, proto se zaměřujeme na vytváření 
sportovních podmínek  pro všechny, v celé 
věkové šířce. Projekt areálu je koncipován 
právě tímto způsobem.  Současně tady máme 

fungující sportovní organizace jako Orel 
a Sokol, které mají své objekty a nabízejí další 
sportovní možnosti a které i s ostatními orga-
nizacemi velkoryse podporujeme.

Lidem podle dotazníku chybí krytý bazén. 
Co si o tom myslíte?

Vybudování krytého plaveckého bazénu je 
otázka několika desítek, ne-li stovek miliónů 
korun a vysokých provozních nákladů. Měs-
to v tomto případě není vhodným správcem.  
Raději na provoz přispíváme a podporujeme 
aktivity v daném směru nenáročné. Krytý 
bazén je podle mě něco, na co naše město 
nemá prostředky.

Byl tu námět od soukromého investora na 
výstavbu ledové haly. To však s sebou nese 

riziko, že v době ekonomické krize nám tu 
zůstane zavřený soukromý objekt a my nebu-
deme vědět, co  s tím. 

Přiznám se, že jsem k těmto náročným 
provozům ve městech naší velikosti poměrně 
skeptický.

Jste spokojený se sportovní volnočasovou 
nabídkou v Židlochovicích?

Nedá se říct, že jsem spokojen, děláme však 
příslušné kroky, abychom se dostali do stavu, 
kdy spokojen budu. Pokud se nám vše podaří 
zrealizovat tak, jak si přejeme, včetně velko-
lepé rekonstrukce fotbalového areálu, pak si 
troufám říct, že nabídka bude pro všechny 
věková spektra víc než dostačující.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat nikoliv k šálku čaje, ale tentokrát do Sokolovny, kde bude ve středu 
26. června 2019 v 18:00 hodin prezentován návrh arch. Jury k výstavbě Lidlu a přilehlého 
okolí – severního předměstí Židlochovic. 
 Ing. Jan Vitula, starosta

Dotace spolkům na rok 2019

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

Organizace
Rozhodnutí 

RM+ZM
Jiná podpo-

ra 2018
Rozhodnutí RM+ZM 

(zhodnocení nemovi-
tosti)

FC Židlochovice 85 000 Kč
N 41 000 Kč

E 75 000 Kč

Junák, z.s. 50 000 Kč
N 15 000 Kč

E 11 000 Kč

Kynologický klub 70 000 Kč N 15 000 Kč

MC Robátko, z.s. 100 000 Kč
N 32 000 Kč

E 33 000 Kč

Myslivecký spolek 50 000 Kč 30 000 Kč

Orel Židlochovice 140 000 Kč 130 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů 140 000 Kč

Sdružení Židlochovice, z.s. 20 000 Kč
N 27 900 Kč

E 29 000 Kč

Dětský sbor Židlochovice 70 000 Kč
N 27 900 Kč

E 29 000 Kč

Zdravotně postižení 25 000 Kč

ŠAK Židlochovice 20 000 Kč

TJ Sokol 150 000 Kč 330 000 Kč

ČZS Židlochovice 40 000 Kč

Římsk. kat. farnost Židlochovice 18 700 Kč 30 000 Kč

Art ZUŠ, z.s. 10 000 Kč

Táborová skupina Rendy 20 000 Kč

Vlastivědný spolek, z.s. 30 000 Kč

Škola tradiční lukostřelby 30 000 Kč

Fun Race, z.s. 20 000 Kč

Výhonek z. s. 30 000 Kč

Český svaz bojovníků za svobodu 10 000 Kč

Židlochovický Otakárek 15 000 Kč

Pretorian, sportovní klub 20 000 Kč

Celkem 1 163 700 Kč 490 000 Kč

Rada města a zastupitelstvo na svém květnovém zasedání 
schválilo finanční prostředky pro místní neziskové orga-
nizace. Žádost v letošním roce podalo 23 žadatelů. 

Celkový objem financí, který byl mezi zájemce o dotaci 
rozdělen, tak činí 1 653 700 Kč. 

V tabulce v prvním sloupci můžete vidět výši schváleného 
příspěvku pro konkrétní organizaci. Ve druhém sloupci 
Jiná podpora najdete číselné údaje (N = nájem, E = 
energie) pouze u organizací, které provozují svou činnost 
v městských objektech. V posledním sloupci se nachází 
příspěvky pro ty organizace, které hospodaří ve vlastních 
budovách a podali si žádost na finanční příspěvek za účelem 
zhodnocení objektu. 

Tuto podkapitolu v rámci dotací pro spolky jsme zavedli 
od roku 2015 a ukázala se jako velmi přínosná. Spolky tak 
mohou díky těmto investicím ušetřit například na ener-
giích. Všem žadatelům o finanční příspěvek přejeme mno-
ho úspěchů v jejich další činnosti.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Společnost Dřevomonta s.r.o. – výroba a montáž 
nábytku, přijme do trvalého pracovního poměru 
Vedoucího ekonomického úseku. Požadujeme SŠ, 
praxe v oboru 5 let. Informace na adrese: podlouc-
ka@drevomonta.cz nebo na tel.: 734 705 544.



inzerce
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 26. dubna 2019
výběr z usnesení

RM schvaluje:
navýšení příspěvku ZŠ Židlochovice p. o. 
o 400 000 Kč na nákup vybavení ŠJ.

RM schvaluje:
zřízení pracovní pozice správce koupaliště 
k 1. 6. 2019.

RM vydává:
Nařízení města Židlochovice č. 1/2019 
o placeném stání motorových vozidel na 
místních komunikacích ve vymezených 
oblastech města Židlochovice.

RM vydává:
s účinností od 1. 6. 2019 Ceník stání sil-
ničních motorových vozidel na místních 
komunikacích ve vymezených oblastech 
města Židlochovice.

RM vyhlašuje:  
konkurz na obsazení pracovního místa ředi-
tele/ředitelky Základní školy Židlochovice, 
okres Brno – venkov, příspěvková organiza-
ce s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019, 
schvaluje zveřejnění inzerátu a odvolává 
paní Ing. Janu Královou z pracovního místa 
ředitelky Základní školy Židlochovice, pří-
spěvkové organizace, a to ke dni 31. 7. 2019. 
Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu.

RM rozhodla:
nejmenovat ředitele/ředitelku Mateřské ško-
ly Židlochovice, příspěvkové organizace.













JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

RM vyhlašuje:   
konkurz na obsazení pracovního místa ředi-
tele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice 
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019

RM bere na vědomí:
prezentaci studie sportovního centra (areál 
FC) společnosti SENAA architekti s.r.o.

RM 13. května 2019
výběr z usnesení

RM schvaluje:
účetní závěrku ZŠ Židlochovice, p. o. za rok 
2018 bez výhrad.

RM schvaluje:
účetní závěrku MŠ Židlochovice, p. o. za 
rok 2018 bez výhrad.

RM schvaluje:
návrh na zahájení výběru dodavatele na 
akci pořízení nového dopravního automo-
bilu pro JSDH Židlochovice. 

RM schvaluje:
uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na 
akci pořízení nového dopravního automo-
bilu pro JSDH Židlochovice. 

RM schvaluje:
návrh na zahájení výběru dodavatele radni-
ce Židlchovice, rekonstrukce krovu a kryti-
ny – PD a ukládá realizovat výběrové říze-
ní.

RM  rozhodla:
propachtovat pozemky v k. ú. Židlochovi-
ce p. č. 1163/12, 1163/14, 1163/15 a 1164/2 
o celkové výměře 3 583 m2 stávajícímu 

















uživateli lánu – firmě AGRO Vojkovice. Jed-
ná se o pozemky u soutoku Cézavy a Svrat-
ky směrem k benzince ve Vojkovicích.

ZM 15. května 2019
výběr z usnesení

ZM bere na vědomí:
dopisy od kolektivu zaměstnanců ZŠ Židlo-
chovice vyjadřující podporu odvolané ředi-
telce Ing. Janě Králové.

ZM schvaluje:
Směrnici o zadávání veřejných zakázek 
– aktualizace 2019.

ZM schvaluje:
účelově určený finanční dar ve výši 
100 000 Kč na vybavení ZUŠ.

ZM rozhodlo:
z vlastního podnětu v souladu s § 6 odst. 5 
písmeno a) stavebního zákona o pořízení 
změny č. III územního plánu Židlochovice, 
která se bude týkat určení stupně automo-
bilizace.

ZM rozhodlo:
uzavřít kupní smlouvu  na pozemek parcela 
č. 491, jehož součástí je budova  č. p. 408 
(mototechna) za cenu 6 000 000 Kč. 
    

ZM rozhodlo:
že obsahem dílčí změna č. 18 (areál letního 
kina) bude navýšení podlažnosti a to tak, 
aby výška staveb v areálu nepřevýšila okolní 
stavby Gymnázia, Sokolovny, domu s poš-
tou a bývalého mlýna.













Někomu to dejte: Nově zaváděný RE-USE ve sběrném dvoře

Ing. Milan Komenda
Odbor životního prostředí a stavebního úřadu

Re-use, neboli česky znovupoužití, má za 
cíl opětovné využití starých, ale stále funkč-
ních věcí, které už doma lidé nepotřebují. 
Tím je možné prodloužit životní cyklus 
věcem, které dnes končí v popelnicích. Pro-
spěje to jak ochraně životního prostředí, tak 
i některým občanům, kteří této možnosti 
využijí. 

Jak na to? 
Občané zdarma odevzdají nepotřebné 

věci ve sběrném dvoře. 

Re-use se nevztahuje na předměty drobné 
elektroniky, domácí elektroniky, pracovní 
elektrické nástroje ani jiná elektrozařízení.
Třiďte odpad, má to smysl...

Provozní doba sběrného dvora odpadů
pondělí                              15:00–18:00
úterý      zavřeno
středa 10:00 – 11:30     12:30 – 17:00
čtvrtek 08:00 – 11:30     12:30 – 17:00

pátek 08:00 – 11:30     12:30 - 18:00
sobota 09:00 – 13:00

Co můžete odevzdat? 
nábytek (zejména židle, stolky, skříňky, atd.)
zařízení a vybavení domácnosti (např. 
keramické, porcelánové i skleněné nádobí, 
hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)
obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace 
do domácnosti, květináče, mechanické 
domácí spotřebiče, atd.
mediální produkty (CD, DVD, videokaze-
ty, knihy, časopisy)
hračky, sportovní vybavení

Všechny tyto věci si budou moci zájemci 
odnést bezplatně do své domácnosti v běžné 
otevírací době sběrného dvora.
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Ředitelka Dagmar Krkavcová se loučí s židlochovickou školkou / foto: L. Betášová

Nová pravidla parkování u budovy městského úřadu

Ing. Dagmar Kratochvílová
Odbor dopravy

O parkování a ohleduplnosti při něm 
toho bylo již mnoho napsáno nejen v tom-
to Zpravodaji. Přesto někteří řidiči, jen 
aby ušetřili padesát kroků, dokážou zapar-
kovat tak, že zůstává rozum stát a spoléhají 
na to, že policisté či strážníci budou mít 
oči zavřené. Kolize vozidel a hádky řidičů 
proto na sebe nenechávají dlouho čekat. 
Situace u budovy městského úřadu na 
ulici Nádražní 750 („u Kulaťáku“), zej-
ména v úředních dnech, došla tak daleko, 
že když se podaří, že během týdne není na 

tomto parkovišti odřené nějaké vozidlo, je 
to svátek.

Abychom předcházeli těmto konfliktům 
a nehodám, budou zde vyznačena místa 
určená pro parkování vozidel a také místa, 
kde je z důvodu bezpečnosti zakázáno i jen 
zastavení. 

V úřední dny, což je pondělí a středa, bude 
parkování organizováno tak, že levá část 
parkoviště bude určena jen zaměstnancům 
úřadu a pravá, větší část, bude určena 
pouze pro návštěvníky městského úřadu. 
Na této pravé části však bude omezena 
povolená doba parkování maximálně na 
jeden a půl hodiny, kdy dobu příjezdu je 
řidič povinen zaznamenat na parkovacích 

Nastává čas loučení ….

Dagmar Krkavcová
ředitelka mateřské školky

Je měsíc červen, poslední měsíc školního 
roku, na který se jistě těší děti, žáci i učitelé. 
Je to i měsíc bilancování, shrnutí celoročních 
školních výsledků. Pro mne osobně je to letos 
nejen loučení se školním rokem, ale i s pra-
covní pozicí. Rozhodla jsem se po dvaadvace-
ti letech ukončit působení ve funkci ředitelky 
Mateřské školy Židlochovice. Proto, než se 
21. června rozloučíme s našimi předškoláky, 
bych ráda zavzpomínala, co jsme společně 
prožili nejenom za tento rok. 

Jsem ráda, že jsem mohla od února 1997 
pracovat jako ředitelka v MŠ Židlochovice 
a podílet se na její proměně, zvelebení a roz-
šíření. Od roku 2003, kdy škola přešla do 
právní subjektivity, se za podpory zřizova-
tele města Židlochovice uskutečnilo mnoho 
změn.  Hlavní budova MŠ na sídlišti Družba  
během let procházela postupnými opravami. 
V roce 2008 jsme provedli kompletní rekon-
strukci školní zahrady včetně herních prvků. 
V roce 2011 byla zavedena školní informační 
síť, internet do tříd, domácí telefon a zabezpe-
čení školy pomocí čipově ovládaných vstupů. 
V roce 2013 jsme během 9 týdnů zvládli výmě-
nu oken, zateplení budovy a novou fasádu. 

Ve stejnou dobu pracovalo uvnitř budovy 
několik firem na rekonstrukci sociálního zaří-
zení k jednotlivým třídám, obnově nábytku 
a vnitřního vybavení, pokládce podlahových 
krytin a malování. Ve školní kuchyni s kapa-
citou 200 obědů byla provedena kompletní 
obnova technologie.  

Ochotní rodiče nám průběžně pomáha-
li s opravami a nátěry pergol, herních prvků 
a oplocení na zahradě školy. Na odloučeném 
pracovišti MŠ na ulici Brněnská postupně 
vznikaly nové třídy – v letech 2010 Rybičky, 
2014 Koťata a 2016 Štěňata. V současné době 

má MŠ 7 tříd, celkem 169 dětí a 30 zaměst-
nanců. 

Náš Školní vzdělávací program s motivač-
ním názvem „Společně nás baví svět“ vychá-
zí z Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání, ale hlavně ze zkušenos-
tí pedagogů a potřeb dětí. Kvalifikované uči-
telky připravují celoroční pestrou vzdělávací 
nabídku. Vždy jsme se zaměřovali na podporu 
pohybu, účastnili se a vyhrávali v okresních 
soutěžích Asociace sportu pro všechny. Nyní 
jsme již 3. rokem zapojeni do projektu České 
obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme 
se zvířátky“. Letos jsme pořádali již 16. ročník 
atletiky předškolních dětí. Každoročně jezdí-
me s dětmi plavat do plavecké školy v Husto-
pečích. 

U dětí vzbuzujeme a rozvíjíme zájem o pří-
rodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě 
probíhají nejen vycházkami do okolí našeho 
krásného města, ale i zapojením do vzděláva-
cího programu „Malý zahradník“. Pravidelně 
pořádáme tradiční akce na zahradě školy pro 
děti i rodiče s hasiči, s policií a lékaři. MŠ je 
zapojena do projektů Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

Pedagogové se průběžně účastní vzděláva-
cích seminářů, protože práce s malými dětmi 
je velice náročná, vyžaduje každodenní pří-
pravu, vysoké nasazení a spoustu trpělivosti. 
Ve škole pracuje také školní asistent, psy-
cholog, chůva a asistenti pedagoga k integro-
vaným dětem. Ráda bych poděkovala všem 
zaměstnancům, provozním i pedagogickým, 
za zodpovědný přístup, dlouholetou spoluprá-
ci a velké nasazení, kterým přispěli k výborné 
kvalitě naší školy. 

V roce 2002 vzniklo Sdružení rodičů při 
MŠ, časem přejmenováno na Spolek rodičů. 
Předsedové Spolku, členové výboru i ostatní 
rodiče obětavě spolupracovali se školou při 
organizaci akcí pro rodiče a děti.

Moc si vážím i dlouhodobě velmi dobré 
spolupráce se všemi školami a organizacemi 
ve městě. Nemohu zde jmenovat všechny ty, 
kteří mi pomáhali při mé práci, vzpomínám 
na to a děkuji. 

Já sama budu nadále pokračovat v povolá-
ní, které jsem si před léty vybrala – učitelka 
mateřské školy.

hodinách, které zanechá viditelně ve voze.
Nemáte parkovací hodiny? Nevadí, par-

kovací kotouček bude možno zakoupit na  
podatelně městského úřadu nebo v in-
focentru na Masarykově ulici. A pokud 
přece jen kotouček nebudete mít, je možné 
napsat čas příjezdu na kousek papíru a ten 
viditelně umístit za okno vašeho vozidla.

Prosím, dodržujte ve vlastním zájmu 
pravidla parkování, protože jejich 
dodržování bude pečlivě kontrolováno 
strážníky městské policie a porušení bude 
nekompromisně pokutováno.

Schéma organizace parkování naleznete 
v aktualitách na www.zidlochovice.cz.



Jak jsme rozjařili školu

Mgr. Veronika Koschová 
a Mgr. Lenka Hanáková
pedagožky Základní školy Židlochovice

Na den 15. dubna v době třídních schů-
zek si žáci z kroužku Jedlá zahrada a žáci 
z Ekotýmu školy připravili pro rodiče voňa-
vý velikonoční minijarmark. Prodávali zde 
vlastnoručně vyrobené produkty ze školních 
bylinek, osvěžující limonádu, bylinkovou 
pomazánku a sladké dobroty.

Žáci byli plní očekávání, jak se jim první 
jarní minijarmark vydaří. Vše připravova-
li s velkou pílí a nadšením. V odpoledních 
hodinách navrhovali, tvořili a propočítávali. 
A úsilí se vyplatilo. Díky spolupráci s před-
měty Pěstitelství, Domácnost, Ekologie 
a Estetická a mediální tvorba byl vytvořen 
okouzlující koutek s voňavými stánky.

Po akci si žáci sečetli veškeré náklady, 
poté i příjmy, které předčily naše očekávání. 
V tuto chvíli přinášejí nápady, jakou radost si 

pro svoje školní prostřední za peníze pořídí.
Již dříve zmíněný projekt KaPoDav pro 

tvořivost, podnikavost a spolupráci umožnil 
žákům vyzkoušet si řízení svého minipro-

jektu, což zahrnuje návrh, cíle, tvorbu, pro-
pagaci a hospodaření s financemi. Členové 
kroužku si vymysleli název a logo své firmič-
ky, získali sponzory, realizují a prezentují se.

Na voňavý jarmark děti připravily vlastní produkty / foto: archiv  ZŠ

Naše školka je jedna z nejlepších v regionu

Ing. Jan Vitula
starosta

Na začátku letošního roku se rozhodla na 
svoji funkci rezignovat ředitelka mateřské 
školy paní Dagmar Krkavcová. Její rozhodnu-
tí mě vůbec nepotěšilo. Snažil jsem se jí pře-

svědčit, aby ještě dokončila stávající  funkční  
období, ale argumenty  a důvody paní ředitel-
ky k rezignaci byly jasné a pochopitelné. Je to 
o to větší škoda, že ji děti i rodiče mají oprav-
du rádi. O naši školku se starala příkladně, 
o čemž jsem měl možnost se osobně přesvěd-
čit při návštěvě mateřských škol okolních obcí. 
Naše školka patří jednoznačně k těm nejlep-

ším v regionu, dýchá z ní osobitost, útulnost 
a přívětivost. Chtěl bych touto cestou paní  
ředitelce poděkovat za roky obětavé práce, 
které naší mateřince věnovala, a které přispěly 
k tomu, že je naše školka jednou z nejlepších 
v okolí. A také bych jí chtěl popřát vše nejlepší 
v jejím dalším  působení a budu doufat, že se 
třeba ještě v naší školce potkáme.

Gymnázium Židlochovice letos slaví 25 let 
od svého založení. Jen o pět let kratší je tradice 
organizování sbírky Českého dne proti rakovině, 
původně Květinového dne. Za dvacet let jsme na 
konto Ligy proti rakovině díky práci dobrovol-
níků z řad studentů a příspěvkům dárců zaslali 
402 723 Kč.

V letošním roce dobrovolníci ještě před koná-
ním sbírky prezentovali ve třídách její účel a varo-
vali spolužáky před kouřením, které je hlavní 
příčinou nádorového onemocnění plic. Na zájem 
našich studentů přispět do sbírky už jsme zvyklí, 
tentokrát nás ale příjemně překvapil velký zájem 
o sbírku také mezi žáky základní školy. Věříme, že 
navázaná spolupráce bude úspěšně pokračovat.
Děkujeme všem z vás, kteří zakoupením kytičky 
sbírku podporujete.

Kvítky měsíčku lékařského již podvacáté v Židlochovicích

Mgr. Helena Marková,
organizátorka sbírky

Studenti gymnázia – dobrovolníci sbírky / foto: archiv gymnázia

V dobrovolné humanitární sbírce Českého dne proti rakovině se letos vybralo 27 491 Kč. Akci zorganizovalo místní gymnázium.
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Chcete vědět, co se děje na JiŽNÍ MORAVĚ, v BRNĚ a také  u vás v ŽiDLOCHOViCÍCH? 

Nalaďte si Hitrádio City  na 99 a 100,8 FM  a budete v obraze.

Boris Bachratý
Židlochovice

Fotbalový tým základní školy se stal vicemistrem Jihomoravského kraje

Oba týmy Základní školy Židlochovice 
byly vedeny pod taktovkou pověřeného 
trenéra, pana Sergeje Cibelenka. 

Tým věkové kategorie B (9–11 let), se 
probojoval až do okresního finále, kde se 
umístil na 7. místě. 

Tým věkové kategorie A (6 – 9 let) vyhrál 
okrskové, okresní kolo i okresní finále bez 
jediné prohry a s velkolepým skóre 29:5 
postoupil do konečného krajského finá-
le, mezi vítěze ostatních okresních finále 
z Brna-města, Brna-venkova, Vyškova, 
Znojma, Břeclavi a Hodonína.

V krajském finále byli vítězové okresních 
finále rozdělení do dvou základních sku-
pin. Náš tým znovu dokázal svou skupinu 
vyhrát bez prohry, se skóre 12:2. Jako vítě-
zové naší skupiny jsme se pak v konečném  
finálovém zápase utkali s vítězem druhé 
skupiny, s týmem ZŠ Vyškov Purkyňova, 
který nás porazil těsně, 2:1. 

Utkání bylo velmi vyrovnané, vypraco-
vali jsme si vyložené příležitosti, už jsme 

ale neměli tolik toho pověstného štěstíčka 
je proměnit. Utkání bylo hezké, plné prvků 
z učebnice moderního fotbalu – mnoho 
pohybu, osobního důrazu, nabídek a rych-
lých brejků. Navíc v atmosféře mohutného 
skandování početných fanoušků Vyškova. 
Sláva vítězům, čest poraženým !

Stali jsme se vicemistry Jihomoravského 
kraje a získali trofej, nádherný veliký pohár, 

který bude zanedlouho zdobit prostory ZŠ 
Židlochovice na Tyršově ulici.

Nakonec bych rád poděkoval všem 
zúčastněným mladým fotbalistům, tre-
nérovi, celému organizačnímu týmu ZŠ 
a také trenérům FC Židlochovice, kteří 
tuto novou generaci mladých fotbalistů 
vychovávají. 

Základní škola Židlochovice se letos zúčastnila 22. ročníku McDonald's Cup-u, největšího celorepublikového fotbalového turnaje pro 
žáky základních škol. McDonald's Cup se hraje na téměř čtyřech tisících základních školách České republiky. Ve dvou věkových katego-
riích A a B nastoupilo v tomto roce do turnaje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6 – 11 let. 
Židlochovice zastupoval v každé kategorii jeden tým. Hrací systém se skládal z okrskového kola, okresního finále a krajského finále, které 
bylo poslední metou pro kategorii A. Do jednotlivých kol postupovali pouze vítězové.

Studenti se ptají

rubriku připravují
studenti Gymnázia Židlochovice

V první otázce bychom rádi opět tradič-
ně navázali na dotazy z minulého vydání 
a rozšířili tak předešlé odpovědi. Ptali 
jsme se na rekonstrukci školní jídelny. 
Dotaz zodpověděla Mgr. Martina Bartá-
ková a mimo jiné zmínila i výstavbu pavi-
lonu přírodních věd. O jaký projekt se jed-
ná, kde by měl pavilon vyrůst a jaká bude 
jeho hlavní funkce?

Jedná se o pavilon, který by měl vyrůst 
vedle stávající jídelny. Nová moderní budo-
va otevřená do zahrady by měla poskyt-
nout místo pro výuku přírodních věd, které 
odpovídá 21. století. Výuka by měla probíhat 
v těsném napojení na venkovní prostor, kde 

budou umístěny pomůcky usnadňující výu-
ku. Žáci tak budou moci plynule přecházet 
ze tříd do otevřené zahrady“, odpovídá Ing. 
Jan Vitula, starosta.

Spoustu studentů židlochovického gym-
názia navštěvuje zároveň i ZUŠ Židlocho-
vice. Rádi bychom tedy chtěli zodpovědět 
dotaz nemalého počtu žáků (hlavně z vyš-
ších ročníků gymnázia) a jejich rodičů, 
kteří se dopravují auty či jinými dopravní-
mi prostředky. Je možné vydat studentům 
a rodičům povolení k vjezdu do areálu 
Robertovy vily nebo je toto povolení pouze 
pro zaměstnance? 

„Město Židlochovice s vydáním povo-
lení k vjezdu do areálu Robertovy vily pro 
studenty a rodiče neuvažuje. Toto povolení 
nebude poskytováno ani pro zaměstnance. 

Vnitřní areál vily se promění na volnočasový 
prostor, který bude sloužit občanům a auto-
mobilová doprava by působila problémy. 
Z tohoto důvodu jsme přistoupili k jejímu 
omezení. Důvodem pro neudělování výji-
mek je i nový dopravní terminál (vlakový 
i autobusový), který bezprostředně navazuje 
na vstup do vily. Povolenky by vedly k ná-
růstu automobilové dopravy na budoucím 
terminálu a k ohrožení bezpečnosti provozu.  
Dopravní řešení celé oblasti bylo navrženo 
projektantem dopravních staveb a odsou-
hlaseno Policií ČR.

Návštěvníci Robertovy vily mohou využít 
bezplatného parkoviště naproti novému 
terminálu (bývalý areál sběrného dvora), 
kde je i několik míst vyčleněných pouze pro 
výstup/nástup osob, tzv. K+R parkovací stá-
ní“,  odpovídá Ing. Jan Vitula, starosta.

Tým kategorie B s trenérem / foto: B. Bachratý

inzerce
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MgA. Alžběta Hanzlová
Přísnotice

Jak nám fungují „Zprávičky z kopce“

Čím jsem starší, tím víc si uvědomu-
ji, jak je důležitá v mezilidských vztazích 
dobře zvládnutá komunikace. Kolik pro-
blémů může vzniknout z nepochopení 
vzájemných postojů nebo pouhého mlče-
ní. Jak snadno si můžeme vytvořit falešné 
domněnky.

Jsem ráda, že těmto dovednostem se ve 
Výhonku hodně věnují. A to nejen mezi 
dětmi a průvodci, ale i mezi rodiči. Proudí 
zde mnoho komunikačních kanálů v reálné 
i digitální podobě. Já jsem nadšená z týden-
ních „Zpráviček z kopce“, které nám rodi-
čům umožňují nahlédnout do běžného dne 
našich dětí a obohacují tak informace, kte-
ré od dětí již máme: „Co jste dnes ve školce 
dělali?“ „Nevím“. Do jedněch zpráviček teď 
můžeme společně nahlédnout.

18. 5. 2019 Zprávy z kopce
Zdravím všechny velké i malé Výhonky, 

Motýlí housenky se u nás na okně úspěšně 
kuklí, se sluníčkem to na ně přišlo a doufám, 
že i my si už budeme užívat slunečných dní 
na kopci! 

V pondělí jsme se přes kopec vydali na 
hřiště, cestou jsme potkali krásného cvrčka. 
Děti trénovaly svou pozornost hledáním 
turistických značek, u kterých vždy na sebe 
čekáme. Chvilku jsme si pohráli na hřišti 
a pádili do jurty, protože k obědu byly špe-
káčky a čekala nás ještě příprava klacíků 
a ohně. Po obědě venku jsme popřáli Vildovi 
k narozeninám a dali si výborný dort!

V úterý se skupina i přes zimu vydala 
kolem posedu až k vinohradům na Nosislav. 
Cestou je nad Nicovou zahrádkou dohonil 
Robert s Karličkou, jejich vůz přežil krko-
lomný výjezd i sjezd! Pak jsme si zatopili 
v kamnech, najedli se a zalezli do postýlek. 
Odpoledne byla zima, ale běhavá nálada 
všechny vyhnala ven. 

Ve středu děti připravily překvapení 
v podobě jarní/motýlí pošty babičce Amb-
rožové, která nám na podzim dala plyšáky 
a nějaké knížky do jurty. Šli jsme vrchem přes 
hřiště a předali psaní. Paní Ambrožová dala 

dětem několik velikonočních balíčků s čoko-
ládou. Učíme se ohleduplnosti, tak se děti 
domluvily, že balíčky otevřou a čokoláda se 
rozdělí. Ohleduplnost není jednoduchá, ale 
pracujeme na tom! Odpoledne přijela Věrka 
s keramickou dílničkou, co z toho vznikne, 
bude velké překvapení!

Ve čtvrtek jsme chtěli zkontrolovat Vlhy za 
starou cihelnou, zda už hnízdí, ale rozhod-
li jsme být k rodičům milosrdní (bylo velké 
bláto a skluzavky tam jsou opravdu lákavé). 
V informačním centru jsme vyzvedli projekt 
Questing, kde je potřeba projít pár židlocho-
vických míst (park, radnice, Robertova vila, 
kostel, komín u cihelny, zvonice na starci, 
Žerotínská hrobka), odpovědět na otázky 
a vyluštit tajenku. Ta funguje jako kód tre-
zoru, skrytý u komína cihelny. Děti to bavilo 
a dost toho věděly (Mája dle obrázku pozna-
la T. G. Masaryka). Akorát zámek trezoru se 
nám nepovedl otevřít.

V pátek se mi dostala zpráva, jak zámek 
k trezoru funguje, proto jsme se tam rozhodli 
vypravit znovu. V trezoru byl sešit a razítko, 

všichni jsme se podepsali a šli si dát sváču 
na hřiště u Robertovky. Bylo to příjemné 
dopoledne. Malí „Klíčci“ mohli zažít školku 
i s "velkáči", kteří o ně úžasně pečovali. 

Informace:
Vylézají klíšťata.

Co nás čeká:
Pondělí 20.5. Výlet do Syrovic, kde nám 

tatínek od Toníčka Musila zařídil prohlíd-
ku na "středisku" (JZD) a poté projížďku na 
koních v Sobotovicích. Misky do batohu, 
sraz 8:10 na židlochovickém nádraží, pří-
jezd 15:30 opět tam, do 16:00 si můžete děti 
vyzvedávat v parku. 

Příjemný zbytek pátečního večera a pěkné, 
slunné dny! 

Vendula

Od té doby, co čtu zprávičky, si vážím 
práce našich průvodkyň ještě o mnoho víc. 
Vidím jasně, jak naditý program zážitky 
a vjemy naše děti mají, jak jemně je učení 
vsunuto do aktivní hry.

 Výhonci na výletě  / foto: archiv Výhonku

20. 5. Julie bramboračka, noky s červenou řepou, zelenina perník, ovoce
21. 5. Alžběta zeleninová, brokolicovo-sezamový koláč, salát semín. sušenky, ovoce
22. 5. Bára hráškový krém, zapečené francouzské brambory chleba s pomazánkou

23. 5. Hanka M. vaření v přírodě ovocný táč
24. 5. Lucka kokosová z červ. čočky, sejtan s rýží, zelenina pečivo a pomazánka

Jídelníček:

Rada města Židlochovice vyhlašuje konkurz na pracovní místo

ředitele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice.
Přihlášky je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně na adrese Městský úřad Židlochovice, 

Nádražní 750, do 28. čevna 2019 do 13:00 hod.
Více informací naleznete na webových stránkách města na hlavní straně.

oznámení
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Jana Tesařová
Židlochovický Otakárek

Konec června a začátek července je pro 
nás už tradičně obdobím, kdy víme, že si 
nemáme nic plánovat. Všechen náš volný 
čas se bude odvíjet od toho, jaká bude úroda 
meruněk a kdy začnou zrát. 

Budeme se dohadovat, z čeho navaříme 
džem, co do kompotu a kolik do beček. 
Zatím to vypadá, že letos meruňky budou. 
Proto se už předem poohlížíme po nadšen-
cích, kteří by do toho šli s námi a pomohli 
nám s česáním, s vařením povidel a džemů, 
se sušením a balením a přípravou na pro-
dej. Uvítáme i pomoc na našem stánku při 
Meruňkobraní. 

Vloni jsme se zavázali, že nebudeme 
připravovat žádný nápoj ani dezert do 
plastových nádob. Slib jsme dodrželi. Sice 
nám tak přibyla práce s vracením a mytím 
nádobí, ale jsme přesvědčení, že tohle je 
správná cesta. 

Jestli nás chcete svou pomocí podpořit, 
ozvěte se na telefon: 608 542 369 nebo na 
mail: otakarek.zs@gmail.com. 

Spolek Židlochovický Otakárek vznikl, 
aby spojoval nadšence, kterým není 
lhostejná krajina v okolí Židlochovic. Má 
za sebou přednášky, které se týkaly změn 
klimatu a boje proti suchu, ale také výsadby 
stromů a hojnou účast na akcích pořádaných 
městem. 

Na závěr Vás spolek Otakárek zve 20. červ-
na v 18:00 hodin na veřejné promítání filmu 

Krajina v tísni – o tom, jak spolu souvisí 
povodně, sucho a změny klimatu. Doku-
ment kombinuje výpovědi odborníků na 
hydrologii, vědců, ekologů i humanitárních 
pracovníků s dobovými záznamy povodní, 
leteckými záběry české krajiny, fotografie-
mi i animovanými sekvencemi. Jedná se 
o mezigenerační dialog akcentující dopad 
našeho jednání na životy našich dětí. Film se 
tak obrací na všechny, komu není osud naší 
krajiny lhostejný. Vstup na promítání bude 
zdarma. 

Otakárek hledá dobrovolníky a zve na promítání filmu

Ne, tentokrát nezůstaneme stát hned 
u výpůjčního pultu, kde nás jako obvykle 
lákají knižní novinky a kde nám důvěrně zná-
má knihovnice poradí s výběrem titulů. Pro-
tože jaro dosahuje svého vrcholu, zachtělo se 
nám literatury o kytičkách, pěstování zeleni-
ny nebo naopak o lítém boji proti zákeřným 
škůdcům ohrožujícím naši úrodu. 

A tak protentokrát procházíme netečně 
kolem regálu s literaturou faktu, míjíme láka-
vé obálky románů pro ženy i těch, které psal 
sám život, necháváme bez povšimnutí sci-fi 
i fantasy, rychle prolétneme trochu stísně-
nou atmosférou místnosti plné detektivních 
zápletek, aby nás oslnil prosvětlený prostor 
oddělení klasické literatury i současných pří-
běhů. 

A to už jsme téměř na dosah našeho cíle: 
v místnosti, ve které má pěkně nakročeno tzv. 
naučná literatura ze všech oborů lidské čin-
nosti. Ale protože je jaro, my jsme nadšení 
zahrádkáři, přistupujeme jen k tomu regálu, 
ve kterém na nás čekají knihy uspokojující 
tento náš zájem. 

Je tu doopravdy z čeho vybírat, téměř 
200 titulů v oddíle začínajícím číslicí 63 
– zemědělství a lesnictví přes choroby rostlin, 
rostlinnou výrobu, ovocnářství, vinohrad-
nictví, zahradní a okrasné rostliny a květiny 
tu stojí pěkně seřazeno jako vojáci na stráži 
čekající na zvídavého čtenáře. My ale sáhne-

Zahrada v knihovně nebo knihovna v zahradě?

Iva Zichová
Městská knihovna

Robertova vila má bezesporu v každém ročním období své jedinečné kouzlo. Nejinak je tomu na jaře, kdy vznešenost někdejšího sídla 
rodiny Robertů umocňuje okolní bujná zeleň a tóny hudby linoucí se z otevřených oken ZUŠ v horním patře budovy. My se ale přenese-
me do prostor rozlehlé městské knihovny sídlící v jejím přízemí, abychom ji téměř celou prošli a odcházeli domů s knihou, kterou zrovna 
teď naprosto nutně potřebujeme.

me jen po té jedné jediné, po té, kterou jsme si 
už předem buď vyhledali v katalogu knihov-
ny, anebo nám padla do oka až na regále. 
Knihu si pak za pěkného počasí přeneseme 
do venkovní čítárny: rozuměj ke stolečku se 
zahradními židlemi a na požádání připrave-
nou kávou od paní knihovnice. No není to 
lepší zážitek než brouzdat po internetu, který 
nás nesčetněkrát odvede na scestí podsouva-
ných informací? 

A  pokud jsme řádně zapsaní čtenáři, kni-
hu si odnášíme domů – musíme přece kama-
rádce ukázat, co je to za plevel, který k nám 
„přelezl“ od souseda odnaproti.

V parku před vilou ještě zkontrolujeme pří-
růstky u nové výsadby stromků, které tu byly 
nedávno dosazeny a sponzorsky adoptovány 

několika židlochovickými rodinami. Zbývá 
nám jen pomodlit se třeba tak, jak Karel Ča-
pek v Zahradníkově roku: „Panebože, udělej 
to nějak tak, aby každý den pršelo asi tak od 
půlnoci do tří ráno, ale víš, tak pomalu a teple, 
aby to mohlo vsáknout, ale aby přitom nepršelo 
na smolničku, tařici, devaterník, levanduli a ty 
ostatní, které jsou Ti v Tvé nekonečné moud-
rosti známy jako byliny suchomilné, – kdybys 
chtěl, napíši Ti je na list papíru, a slunce aby 
svítilo po celý den, ale ne všude (například ne 
na tavolníky, aniž na hořec, bohyšku a rodo-
dendron) a ne tuze moc; aby bylo hodně rosy 
a málo větru, dost žížal, žádné mšice a slimáci, 
žádné padlí, a aby jednou za týden pršela zře-
děná močůvka a holubí trus, amen.“

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 20. června 
v 18:00  hodin v klubovně zahrádkářů 

na Palackého ulici 240.

Knihy lze přenášet i do venkovní čítárny / foto: M. Moudrá
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Úspěšní medailisté / foto: archiv spolku

Michal Weinbrenner
T.J. Sokol Židlochovice, oddíl badmintonu

Badmintonové úspěchy našich žáků a juniorů

Náš oddíl badmintonu v současné době 
navštěvuje 40 dětí, které jsou rozděleny do 
tří výkonnostních skupin. V přípravce máme 
15 dětí, v žácích 11 dětí a v závodní výběrové 
skupině je 14 dětí.  

Židlochovický badminton byl v loňském 
roce velmi úspěšný. Družstvo žáků obsadilo 
třetí místo v krajské soutěži. Na závěr každé 
sezóny, kdy se konají Oblastní přebory Jiho-
moravského kraje, jsme z každého přeboru 
přivezli medaile.

U:13 – V žákovské kategorii jsme se v loň-
ském roce zúčastnili celkem 12 krajských 
turnajů Grand Prix a 10 turnajů celorepub-
likových. V kategorii do 13 let největších 
úspěchů dosáhli Filip Rauš a Patrik Hrazdíra. 
Filip Rauš se stal oblastním přeborníkem ve 
čtyřhře a získal bronzovou medaili ze dvou-
hry. Patrik Hrazdíra má stříbro ze dvouhry 
a mixu.

U:15 – V kategorii do 15 let máme abso-
lutního přeborníka ve všech kategoriích. 
Tomáš Vrbka vyhrál vše, co mohl. Má zlato 
ze dvouhry, čtyřhry i mixu. K tomuto velké-
mu úspěchu se připojila Tereza Durmiši svojí 
bronzovou medailí ze čtyřhry. Tomáš Vrbka 
nás reprezentoval na MČR v Aši, kde skončil 
na devátém místě ve čtyřhře.

U:17 – V juniorské soutěži jsme se zúčast-
nili 14 turnajů v kraji a 6 turnajů celorepub-
likových. V kategorii do 17 let zatím sbírají 
zkušenosti mladší hráči. I v této kategorii se 
dokázali prosadit Tereza Durmiši a Tomáš 
Vrbka, kteří obsadili třetí místo ve čtyřhře.   

U:19 – V kategorii do 19 let máme opět 
absolutního přeborníka ve všech disciplínách. 
Barbora Otáhalová potvrdila svoji suverenitu 
v juniorské kategorii a vybojovala tři zlaté 
medaile. Na MČR v Praze obsadila páté místo 
ve čtyřhře a deváté místo ve dvouhře. 

V současné době najdete naše hráče v žeb-
říčcích hráčů ČR hodně vysoko. V kategorii 
do 15 let je Tomáš Vrbka na 6. místě ve čtyř-
hře a 14. ve dvouhře, Patrik Hrazdíra 12. 
v mixu a 22. ve dvouhře. Barča Otáhalová je 
v kategorii juniorů v "první desítce" ve všech 
disciplínách a v kategorii dospělých je na 19. 
místě ve dvouhře. Veronika Srncová patří 
mezi deset nejlepších deblových hráček ČR. 
V kategorii dospělých je na 7. a 8. místě. Jan 
Srnec je na 31. místě ve čtyřhře mužů.

pokračování na další straně  >>

Přípravný oddíl před tréninkem / foto: archiv T. J. Sokol

Zuzka Pešková
3D Lukostřelba Židlochovice

Lukostřelba kolem Žaby

Tentokrát jsme vyrazili v sestavě Dalibor 
Peška, Zuzka Pešková, Miro Ondrušík, Mar-
tin Novotný a Jirka Dratva. Martin a Jirka 
jeli na závody poprvé, a tak hned na začátku 
proběhly drobné úpravy v soupisce. Protože 
jsme byli do skupin rozlosovaní, Miro chtěl 
mít kluky na prvním závodě pod kontrolou, 
aby jim vše vysvětlil a ukázal.

Ve Fryštáku v noci pršelo, ale nijak to 
nemělo vliv na sucho v lese, a tak byla celá 
trať v pořádku a i během dne nám počasí 
přálo.

Bylo pod mrakem 12°C. Celý závod probě-
hl rychle a byl krásně uspořádaný.

Po vystřelení posledního šípu jsme si spo-
čítali bodovačky a šli na oběd. K obědu bylo 
kuře s chlebem a zeleninou. Poté už jsme jen 
napjatě očekávali výsledky.

Tento závod byl pro náš tým velice úspěš-
ný, čtyři z pěti členů dovezli medaile. Dalibor 

si dovezl v kategorii lovecký reflexní luk svou 
první medaili, a to rovnou zlatou. Miro si 
v stejné kategorii odvezl bronz, Martin stří-

bro za juniory a Zuzka zlato v minies. Jirka si 
vystřílel krásné 8. místo za juniory.
Lukostřelbě zdar!

Poslední dubnovou sobotu se ve Fryštáku u Zlína uskutečnilo 7. kolo závodu o Český pohár v 3D lukostřelbě pořádané klubem LK Phoe-
nix Kostelec. Závody se konaly v krásné přírodě Fryštácké Brázdy kolem rybníka Žaba.
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Závodní výběrová skupina / foto: archiv T.J. Sokol

>> pokračování z předchozí strany 
DOSPĚLÍ odehráli úspěšnou sezónu ve 

IV. lize jihomoravské oblasti, kdy se po ne 
úplně přesvědčivé první části sezóny doká-
zali dostat do závěrečného vyřazovacího 
play-off. 

Zde jsme překvapivě přehráli tým “SK 
Kuklenská Brno B” a v semifinále prohráli 
s pozdějším vítězem “FSpS MU D”. 

V boji o třetí místo jsme prohráli jen tím 
nejtěsnějším výsledkem, kde zlatý zápas roz-
hodl o konečném výsledku 4:5.

S tímto konečným výsledkem jsme spo-
kojeni, protože po odchodu dravější mladé 
generace (Verča S, Barča O. a Honza S.) do 
vyšší soutěže v rámci hostování za tým “FSpS 
MU B” zůstali většinou jen zkušenější (déle 
hrající  hráči).

Jednoho z nejlepších úspěchů za poslední 
dobu dosáhl Jan Srnec, který se se svým spo-
luhráčem (Ondřejem Helarem) probojoval 
až do finále celorepublikového turnaje GPA 
v Plzni (pozn.: ve finále dvouhry zvítězil 
například Petr Koukal).

Veškeré výsledky našich hráčů a týmů 
naleznete na www.tournamentsoftware.com

Nutno podotknout, že naši sokolovnu 
navštěvují také amatérští dospělí hráči. Ti 
si chodí zahrát jen pro radost ze hry a pro 
udržení zdravého životního stylu.

Pro aktuální informace doporučuji pravidel-
ně navštěvovat stránku TJ SOKOL Židlochovi-
ce: www.sokol-zidlochovice.cz

PRO RODIČE: na sokolské stránce naleznete 
informace k náboru nových dětí na následující 
sezónu začínající v září.

Přípravky předvedly v jarní části soutěže výborné výkony

Ing. Zdeněk Juris
FC Židlochovice

Fotbalová sezóna se přehoupla do druhé 
poloviny, ve které budou chtít všechna tři naše 
mužstva ukázat, že zimní příprava přinesla 
kýžené výsledky. V té se povedlo týmu mladší 
přípravky umístit v horní polovině šestnácti-
členného halového turnaje. Výsledkem bylo 
celkové 5. místo. Starší přípravka nezvládla 
ideálně konec základní části a hrála o umístění 
v druhé polovině tabulky. Tam se ale dokáza-
li zmobilizovat a umístili se na druhém místě 
(10. místě celkově). Vzhledem k tomu, že mají 
kluci ještě rok k dobru, příští rok budou cíle 
mnohem vyšší. 

Poslední březnový víkend zavítala star-
ší přípravka na turnaj do Těšan, který se již 
odehrál na trávě. Tři výhry z pěti zápasů zna-
menaly skvělé 2. místo. V jarní části sezóny 
obě družstva předvádí výborné výkony, které 
podtrhla výhra starší přípravky v dosud nepo-
raženém Troubsku 9:5. Odrazem těchto výko-

nů jsou i výsledky v McDonald's Cupu, což je 
turnaj škol, kde velká část reprezentující ZŠ 
Židlochovice je z našeho týmu. Po ovládnutí 

oblastního turnaje dokázali uspět i v okresním 
finále, které se uskutečnilo v Modřicích. Zde 
vyhráli všech 5 zápasů s celkovým skóre 29:5.

Oprava z minulého čísla: na str. 2 byl chybně uveden autor studie využití fotbalového areálu. Autorem je Ing. arch. Jan Sedláček.

Vážení řidiči, 

od 10. června do 23. září počítejte s možným zdržením v Blučině u hřbitova, 

kde bude z důvodu budování nových autobusových zastávek provoz řízen světelným signalizačním zařízením.

oznámení

Turnaj v Těšanech / foto: L. Daňková
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Ing. Petr Válek
Klub turistů

Jde to i bez finanční podpory: 
Víc jak sto padesát výletů má na kontě Klub turistů

Klub turistů je volné sdružení lidí se zájmem 
o přírodu, historické a kulturní památky, 
pohyb v přírodě nebo jen poznat něco zajíma-
vého v blízkém nebo vzdálenějším okolí. Klub 
funguje od roku 2003 a nositelem myšlenky 
vzniku byl bývalý tajemník úřadu p. Miroslav 
Cvrk, který první výlety organizoval společně 
s panem Karlem Vavříkem. Od té doby jsme 
podnikli přes 150 výletů nejen po Moravě 
a Čechách, ale i Slovensku a Rakousku.

Stalo se již tradicí, že na výlety vyrážíme 
třetí víkend v měsíci (pakliže nekoliduje se 
svátkem) a scházíme se v časných ranních 
hodinách, abychom vyrazili dnes již většinou 
vláčkem za naplánovaným cílem našeho výle-
tu a užili si co nejvíce volného dne. Ve většině  
případů je cílem již samotná cesta, která nás 
osvobozuje od starostí všedního dne a dává 
zapomenout na problémy, které musíme řešit.

Je zajímavé se brouzdat krajinou a pozná-
vat místa, která ač nejsou vždy příliš vzdále-
ná, zůstávají ukrytá oku neznalého. Mohou 
to být místa jako třeba skalní útvary Krkatá 
bába, Zkamenělá svatba, přírodní památky 
Hersica, Nosislavská zátočina, údolí Bílého 
potoka, Rakovecké údolí, údolí řeky Loučky, 
Libochůvky, Svratky nebo i Chvojnice. Nezů-
stávají opomenuty ani kulturní zajímavosti 

jako např. sochy mistra Olšiaka rozeseté nejen 
v okolí Žďáru nad Sázavou. Nezapomínáme 
ani na známé, nové či pozapomenuté rozhled-
ny, muzea či hrady a zámky. Namátkou mohu 
zmínit Fajtův kopec, Kraví horu, Klucaninu, 
Čebínku, zámek v Rájci – Jestřebí, klášter 
Porta Coeli v Předklášteří, LVA či Technické 
muzeum v Brně. Ze zahraničních destinací 
bych jen namátkou zmínil Čachtice, Plavecký 
hrad, Belvedere.

V nejbližší době hodláme prozkoumat 
Broďácké meandry, stezky v okolí Kobylí či 
okolí hradu Trmačov.

Jednou z pěkných tradic, kterou založil 
Klub turistů, je i každoroční Předsilvestrov-
ský výstup na Výhon pro členy klubu, ale i pro 
ty, kdo se po vánočních svátcích chtějí trošku 
protáhnout a pobavit.

Klub nemá statut organizace, je to dobro-
volné seskupení lidí, kteří mají rádi turistiku 
a zajímavá místa. Výlety nejsou hrazené ze 
žádné dotace. Každý, kdo se rozhodne k nám 
připojit, si financuje jízdné, vstupné do turis-
tických cílů i případné další náklady sám. 

Další na seznamu spolků působících ve městě je Klub turistů. Přestože nepobírá žádnou finanční podporu, vyjíždějí jeho členové pravi-
delně měsíc co měsíc do turisticky zajímavých lokalit u nás, omezeně i do blízkého zahraničí. Lídrem klubu je Petr Válek.

Turisté vyrážejí do přírody pravidelně každý měsíc / foto: archiv klubu

Soustřední s mottem: Jeden za všechny a všichni za jednoho

Ivana Flajšingerová
Dětský sbor Židlochovice

DSŽ se po roce opět vypravil na víceden-
ní soustředění na oblíbené místo v Prudké 
u Tišnova. Harmonogram soustředění 
byl předem znám, nazkoušet co nejvíce 
skladeb na plánovaný výroční koncert. 
Děti zkoušely dvakrát denně, buď společ-
ně nebo po skupinách. Nosnou skladbou 
koncertu bude Messe brève od Lea Deli-
bese. 

Děti ovšem jen nezkoušely, ale zbývající 
čas naplnily tvořením lapačů snů, malová-
ním plátěných tašek, kdy popustily uzdu 
své fantazii a vytvořily nádherné originál-
ní kousky. Bavily se také při týmové hře, 
kterou pro ně nachystala starší děvčata, 
a která je provázela celým soustředěním. 

Motto soustředění „jeden za všechny 
a všichni za jednoho“ naplnily na 100 %. 
Výsledky jejich snažení si můžete poslech-

nout 16. června od 15 hodin v nosislav-
ském evangelickém kostele na jejich 

výročním koncertě, na který Vás srdečně 
zveme.

Soustředění je nejen o zpívání / foto: R.Heinrichová
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Ekoblog aneb Audit popelnice

Světlana Zapadlová
Židlochovice

Konfrontace s množstvím plastového 
odpadu byla trochu šokem asi pro všech-
ny, kdo po prvním měsíci vlastnictví žluté 
popelnice nadzvedli její víko. Tohle všech-
no je naše? Ne, ne, určitě nám tam někdo v 
noci tajně přihazuje. 

Že jenom třídit nestačí, už jste asi slyšeli. 
Cesta námi pečlivě vytříděných plastů až 
k jejich dalšímu využití je totiž poměrně 
složitá. Část neprojde kritérii dotřiďovací 
linky a končí na skládce. Z toho zbytku je 
ale využita jen asi polovina, protože firmy 
nestíhají tak velké množství plastu zrecyklovat. 
Nevyužitá polovina je tedy sice vytříděná, ale 
leží na skládce a čeká. Cítíte-li při četbě těchto 
řádků rozčarování, vězte, že po přečtení textu 
Alenka v říši obalů ekologického časopisu 
Sedmá generace to bohužel nebude lepší.

V době celosvětové klimatické stávky se 
může snaha o redukci plastového odpadu 
jednotlivce jevit jako kapka v ekooceánu. Mít 
ale zameteno ve vlastní popelnici je to první, 
co můžeme udělat všichni a začít hned. Nej-
lépe auditem popelnice.

Tak to máme obaly od špaget, čokolády 
a arašídových křupek, tetrapaky a konzervy 
pro kočku. Samé nezbytnosti. No tak přece 
uznáte, že nepřestanu vařit špagety, jenom 
proto, že se nedají sehnat jinak než v plasto-
vém obalu a ty celozrnné z bezobalu doma 
nikdo nechce jíst. O arašídových křup-
kách nemluvě. Kočka taky musí něco žrát... 
A vůbec, na tohle přece normální člověk 
nemá čas. Je vám to povědomé? Já si tedy roz-
hodně své „jenomže“ vždycky najdu.

Pro každý měsíc si tedy vybereme to nej-
jednodušší z celé popelnice. Rozhodně nejde 
o to stresovat se nad každým obalem a vždy 
znovu se v obchodě rozhodovat, jestli si tu 
čokoládovou tyčinku dnes koupím, nebo ne. 
Je spíš potřeba najít dlouhodobě fungující 
alternativu ke každému kousku plastu, kte-
rý není nutně třeba. Tady je pro začátek pár 
tipů, které se osvědčily u nás.

Velký nákup (pro který byste třeba jeli do 
Tesca a přivezli ho v záplavě igelitů) můžete 
udělat například na rohlíku.cz, který vám ho 
přiveze až domů v pevných papírových taš-
kách a pytlících. Pokud zvolíte určité časové 
rozmezí, firma spojí více nákupů dohromady, 
ušetří za dopravu a vy taky. Dá se tu mimo 
jiné koupit tzv. „zachráněné jídlo“, které 
neodpovídá standardům (třeba křivá mrkev), 
ale jinak je úplně v pořádku.

Mléčné výrobky lze ekologičtěji nakoupit 
v pojízdné prodejně farmy rodiny Němcovy, 
která do Židlochovic jezdí každý čtvrtek. Kro-
mě půllitrového balení jogurtu ve vratném 
kelímku se tu dá třeba koupit mléko ve skle. 
Jen si ho musíte u ochotného prodavače Mar-
tina objednat dopředu. Výrobky jsou tu sice 
dražší než v běžném obchodě, ale rozdíl mezi 
bílou vodou v plastu za 21 korun a plnotuč-
ným mlékem ve vratném skle za 32 Kč je mys-
lím zřejmý. Mléko do skla se dá za poloviční 
cenu sehnat i v již známých mlékomatech, ty 
nejbližší jsou pro nás ale v Modřicích nebo 
Pohořelicích. Seznam mlékomatů najdete na 
webu ekologické organizace Veronica.

Bezobalově se dá nakupovat také spousta 
sypkých surovin i k přírodě šetrných čisticích 
prostředků. S vlastními nádobami můžete 
přijít pro nákup do místní zdravé výživy, bez-
obalové obchody rostou jako houby po dešti 
v Brně i jinde. My nakupujeme v interneto-
vém obchodě.cz, jehož kvalita (odpovídají-
cí ceně) dalece převyšuje většinu ostatních 
obchodů. Závoznice nám potraviny vozí 
domů, protože spojujeme objednávku s dal-
šími rodinami v Židlochovicích.

Zavedení těchto návyků u nás doma samo-
zřejmě ještě zdaleka nezpůsobilo, že bychom 
se žluté popelnici podívali na dno. Chce to 
čas a hlavně klid – abychom se nepodívali na 
svoje vlastní dno. Pro další inspiraci můžete 
nahlédnout do knížky Život bez plastů, kte-
rou lze zapůjčit v židlochovické knihovně. 
První půlka knihy je věnovaná škodlivým 
účinkům plastů. Na tu budete potřebovat ilustrace: A. Hanzlová

aspoň tři čtyři čokolády, abyste nepropad-
li environmentálnímu žalu. Naštěstí druhá 
část je plná praktických návodů a rad, které 
vás z deprese nad stavem klimatu vyvedou, 
protože samým vyráběním ekologických 
mýdel na ni nebudete mít čas. Zkrátka když 
každý měsíc přidáme nějaký ten bezbolestný 
návyk k redukci odpadu, dozajista se jednou 
samotná žlutá popelnice stane tím posled-
ním plastovým odpadkem, který vyprodu-
kujeme.

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

v pondělí 10. června, od 8:00 do 10:00 hodin.
Vypnutá oblast:

Masarykova č. p. 668 až č. p. 916, sídliště Družba č. p. 137 až č. p. 658 a garáže u trafostanice, mimo trakty z ulice Masarykova.

oznámení

Audit probíhá následovně: Žlutou 
popelnici otevřeme a prozkoumáme 

její obsah. Pokud vyhazujeme jen čisté 
plasty, tak by to neměla být zas až 

taková chuťovka. Zjistíme, které obaly 
a předměty převažují, a zauvažujeme, 
co by se s tím dalo dělat. Přestat naku-
povat onu komoditu, najít místo, kde 
se dá sehnat bez plastového obalu, 

vyrobit si ji doma.
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„Nevnímejme výběr oblečení jen jako 
každodenní rutinu, ale jako prostředek 
k vyjádření naší osobnosti, nálady, vlastní 
originality a jedinečnosti. Móda je přece 
kreativní hra“, říká Slávka Mžíček, módní 
stylista.

Slávka Mžíček vystudovala design oděvu. 
Po škole několik let pracovala pro módní 
řetězce, jako vizuál, tzn. dekoratér výloh, 
figurín a celková péče o vzhled obchodu. Při 
zaměstnání ještě absolvovala kurz pro stylis-
ty. A tím to pomalu začalo.  Dva roky tvořila 
s vlastním týmem módní stylingy tak, jak to 
známe z časopisů. „Byla to kreativní práce, 
ale po čase mě přestala naplňovat“, hodnotí 
Slávka Mžíček.

Co bylo tím prvním impulzem?
Chtěla jsem pracovat se skutečnými ženami. 

Bez stylizování a vytváření iluze dokonalosti.
Řešit jejich šatníky, doprovázat je na náku-

py. To je práce, kterou dnes dělám. Používám 
módu jako terapii k vlastnímu nalezení.

Jaké služby tedy nabízíte?
Revize šatníku – kterou dělám přímo u kli-

enta doma, kdy probereme všechno oblečení, 
doplňky kus po kusu.

Asistované nákupy – pouze s klienty, u kte-
rých jsem provedla revizi šatníku. Jedině tak 
má moje práce smysl a je vše ucelené.

Dekorování – převážně se zaměřuji na 
dekorování výloh. (U nás v Židlochovicích 
spolupracuji s Textil Zoubek).

Pro koho je služba vhodná a co klientovi při-
nese?

Je vhodná pro muže i ženy, ale ženy si tuto 
službu objednávají zatím víc.

Přináší nový pohled sám na sebe. Odlehče-
ní nejen skříně. Doporučení, co vám v šatně 
chybí.

rubriku připravuje
redakce

Proč ženy tak rády nakupují, ale přitom pak 
bezradně stojí u skříně a neví co na sebe?

Je to tím, že podléhájí momentálním emo-
cím. A nakupují, protože mají dobrou náladu, 
protože mají špatnou náladu, protože slevy,... 
To jsou velmi špatné návyky. Proto se u klien-
tek setkávám, že mají ve skříni oblečení ještě 
s původní etiketou, které nenosí. A důvod? 
Unahlený nákup. I mě to trvalo velmi dlou-
ho než jsem si to uvědomila a přestala takto 
nakupovat.

Je vaše služba něčím specifická?
Kladu velký důraz na oblečení, které kli-

entům radím dokoupit tak, aby jejich šatník 
byl ucelený a nadčasový. To znamená, že hle-
dám vždy etické a lokální produkty. Je pro mě 
nesmírně důležité znát původ oděvu.

Nějaké doporučení na závěr?
Sledujme více složení a původ zboží než 

samotnou cenu. Investujme do kvalitního 

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: Slávka Mžíček, stylistka

Slávka Mžíček / foto: soukromý archiv

Firma: Slávka Mžíček

Telefon: + 420 775 944 064 

Email: info@slavkamzicek.cz 

Webové stránky:   www.slavkamzicek.cz

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

v úterý 18. června, od 7:00 do 15:00 hodin.

Vypnutá oblast:
Komenského č. p. 79, 80 a 395.

oblečení, které nám vydží déle než dvě, tři 
vyprání. Kvalitnější nemusí být hned dražší. 
Zkuste se někdy v obchodě prodavačky zeptat, 
jestli mají v sortimentu nějaké přírodní mate-
riály (např. Bio balvlnu, len, vlnu, modal, bam-
bus,..). Ptejme se, jen tak může nastat změna. 
Není řešení odmítat nákupní cetra. Řešení je, 
chtít znát souvislosti.

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

v pondělí 10. června, od 12:00 do 15:00 hodin.

Vypnutá oblast:
Komenského od náměstí Míru po č. p. 39 a 79 mimo č. p. 57 a 917, náměstí Míru pravá strana, Strejcův sbor 

a Žerotínovo nábřeží č. p. 112 a 899.

oznámení



Sousedský blešák dává věcem druhou šanci

Martin Mžíček
pořadatel 

V sobotu 11. května  proběhl v Židlo-
chovicích, v prostoru bývalé tržnice na 
náměstí, třetí sousedský blešák. První ble-
šák byl organizován jako samostatná akce, 
ale od druhého blešáku jsem se rozhodl 
spojit akci s farmářským trhem. A ukáza-
lo se, že to byl dobrý nápad. Návštěvníci, 
nejen farmářského trhu, nenechali pro-
dejce na blešáku ani pořádně vystavit své 
zboží a ještě před začátkem zaplnili celé 
tržiště. Celá akce se nesla opět ve velmi 
milé a přátelské atmosféře.     

Prodejců bylo opět patnáct. Museli se 
předem registrovat a svým podpisem se 
zavázat k dodržování pravidel blešáku. 
Zakázán byl zejména prodej oblečení, 
potravin, zvířat a komerční prodej. Jedna-
lo se tedy opravdu o naše “sousedy”,  kteří 
za symbolickou cenu nabízeli věci, které 
již doma nevyužijí, ale někomu jinému 
mohou ještě posloužit. Tržnice byla tak 

plná knih, CD, hraček, kuchyňských spo-
třebičů, ručně vyráběných šperků, zahrad-
ních i jiných domácích doplňků, dokonce 
se objevily i starožitné housle. 

Bylo opět poznat, že prodejci se nesnaží 
na zboží zbohatnout, ale chtějí hlavně, aby 
posloužilo ještě někomu jinému. Mohu 
prozradit, že blešáky bych rád organizoval 
2krát do roka. Vždy s jarním a podzimním 
farmářským trhem. Těším se tedy opět 

12. října 2019, že společně dáme věcem 
druhou šanci. 

Na závěr bych rád poděkoval paní Lence 
Betášové a celému Městskému kulturnímu 
středisku za podporu a skvělou spolupráci 
na této akci. Myslím si, že Městské kultur-
ní středisko dlouhodobě pracuje v našem 
městě na jedničku a pracovníci tohoto 
centra dělají svou práci s velkým nasaze-
ním a od srdce. 

PaedDr. Stanislav Březina
Myslivecký spolek

Zajíčkovou cestou směrem k Velkému hájku

Ve 13:00 hodin se účastníci sešli u radnice 
a pod vedením pana Paláška vyrazili na tra-
su. Tento rok byla vybrána cesta směrem na 
Nosislav po Komenského ulici, za Židlocho-
vicemi jsme odbočili „Zajíčkovou“ cestou 
směrem k Velkému hájku. V průběhu trasy 
rodiče a děti obdivovali krásný výhled na 
okolní krajinu, mnozí z nich byli v této části 
židlochovického katastru poprvé v životě. Po 
příchodu k myslivecké chatě v hájku proběh-
lo přivítání účastníků předsedou MS Židlo-
chovice a seznámení s dalším průběhem. 
Pro děti i dospělé byla Ing. Petrem Betášem 
připravena naučná stezka, na které určova-
li hmyz, zvířata a rostliny. Současně probí-
hala střelba ze vzduchovky do terče, kterou 
organizoval pan Ing. Jan Rylich. V průběhu 
celého odpoledne probíhala také pod vede-
ním sokolnice slečny Mirky Šedivé výstavka 
dravců, děti si mohly prohlédnout zblízka 
a také pohladit např. poštolku, sovu pálenou, 
sokola, káně a mládě výra velkého. 

Členky Občanského sdružení paní Ing. 
Jana Svobodová, Květa Vašíčková, Mgr. 
Jindřiška Mrázková a Lenka Válková prů-
běžně vyhodnocovaly výsledky naučné 

stezky a střelby dětí i dospělých. V průbě-
hu odpoledne bylo k dispozici občerstve-
ní – guláš z divočáka, špekáčky na opéká-
ní a nápoje. Jednu chvíli naši akci narušil 
déšť, před kterým se děti a rodiče schovali 
v myslivecké chatě. Velký počet účastníků 
(cca 75 dětí a rodičů) se v malé myslivecké 
chatě s obtížemi před deštěm ukryl. Po dešti 
byly dokončeny soutěže a jejich vyhodnoce-
ní. Není důležité, kdo vyhrál, ale to, že děti 

s rodiči strávili pěkné odpoledne v přírodě.
Po vyhlášení výsledků pokračovala akce 

neformální besedou až do večerních hodin. 
Závěrem bych chtěl poděkovat členům mys-
liveckého spolku a občanského sdružení, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci zdařilé 
a prospěšné akce. Stejně tak chci poděkovat 
všem účastníkům z řad dětí a rodičů. Vztah 
dětí k přírodě nevypěstujeme u počítače, ale 
právě pobytem v přírodě.

V sobotu 25. května se uskutečnila tradiční akce pořádaná Mysliveckým spolkem Židlochovice a Občanským sdružením Židlochovice 
ke Dni dětí „Povídání s myslivci“. Před akcí všichni s obavami sledovali deštivé počasí, které by mohlo oblíbenou akci zhatit. Naštěstí 
v sobotu byl od rána krásný slunečný den a nic nebránilo na Výhon s myslivci vyrazit.

Na trhu vládla příjemná atmosféra / foto: M. Mžíček

Společné foto u myslivecké chaty v hájku / foto: P. Válek

14 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



Poslání matky je nezastupitelné

Mgr. Pawel Cebula
farář

V květnu jsme všichni společně slavili svá-
tek matek. Za komunismu byl tento svátek 
takřka zapomenut a nahrazen bujarým vese-
lím oslav MDŽ. V době svobody jsme si však 

opět začali připomínat neopomenutelnou roli 
mateřství. 

V křesťanství má Panna Maria, matka Ježíše 
Krista, naprosto mimořádnou pozici. Ač není 
zmiňována příliš často, je z evangelií naprosto 
jasné, že provázela Ježíše celým jeho životem. 
To, co ji činí zvláštní, vlastně není nic mimo-
řádného. Je to vlastnost každé matky, která 

miluje své dítě. Láska, důvěra a obětování 
se bez podmínek. Věřila v něj i v době, kdy 
ho všichni ostatní opustili. A to je předobraz 
všech matek, které si tímto svátkem připomí-
náme. 

Mějme to na paměti, když svým mamin-
kám neseme k tomuto svátku kytku. Milují 
nás, i když se s nimi zrovna hašteříme.

   farní řádky

Skautky Židlochovice

Nechte si od skautek umýt sklo – pomůžete v boji s leukemií

Již od roku 1998 se koná společná humani-
tární akce Junáka – českého skauta a Nadace 
pro transplantace kostní dřeně. Sbírka byla 
dříve známá jako „Kapka naděje“ či „KAPKA“, 
dnes nese název „Společně proti leukemii“. 
Projekt je jedinečný tím, že oslovuje širokou 
veřejnost a vysvětluje důležitost dobrovolníků 
pro darování kostní dřeně. Zatímco samot-
nou transplantaci platí zdravotní pojišťovny, 
vyhledání vhodného dárce – a s tím spojené 
vytvoření registru potenciálních dárců kostní 

dřeně – je hrazeno pouze prostředky, které se 
podaří Nadaci získat od dárců a sponzorů.

Cílem sbírky Společně proti leukemii je 
tedy oslovení lidí, kteří jsou ochotni se zapsat 
do Registru dárců kostní dřeně a zároveň zís-
kání finančních prostředků na jeho existenci. 
Kromě toho skauti informují o leukemii a dal-
ších nemocech krvetvorby.

V Židlochovicích se letos sbírka uskuteční 
poprvé, nápad zapojit se do sbírky vznikl 
spontánně na jedné ze schůzek našeho 
oddílu.

Budete-li projíždět kolem benzinky, zastav-
te se, nechte si od skautek umýt okna a při-
spějte na dobrou věc. A i když nebudete mít 

cestu, provětrejte auto z garáže nebo za námi 
koneckonců přijeďte třeba na kole. Nejen že 
uděláte dobrý skutek, ale dokonce můžete 
zachránit nejeden lidský život.

V České republice onemocní každý rok stovky často mladých lidí i dětí život ohrožujícími chorobami jako jsou leukemie, těžké krvetvor-
né útlumy, zhoubné nádory a další vážné nemoci krve a obranyschopnosti. V mnoha případech je poslední šancí na záchranu jejich 
života transplantace kostní dřeně.

Kde:  čerpací stanice EuroOil, 
 Vojkovice 382
Kdy:  v pátek 7. června 2019,
 od 8:00 do 17:00  hodin

Událo se ve farnosti
VZTAHY BEZ STÍŽNOSTÍ

V závěru dubna, ještě v době doznívajících 
velikonočních svátků, zavítal do naší farnos-
ti brněnský jáhen Jan Špilar. Má u nás již své 
posluchače, protože pozvání do farnosti při-
jal už podruhé. Tentokrát poutavě vyprávěl 
o svých zkušenostech z kadeřnictví, pastorace 
i svého rodinného života, velký důraz kladl 
na odpouštění a zejména na nestěžování si. 
Zájemcům nakonec rozdal i náramky, které 
mohou být pěknou pomůckou, jak kontrolo-
vat, že si nestěžujeme příliš často.

Michaela Kocmanová

SVĚDECTVÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
V sobotu, 4. května 2019 měli návštěvníci 
židlochovického kostela Povýšení svatého 
Kříže příležitost zastavit se v motlitbě s písněmi 
Jiřího Černého. Autor známý věřícím ze 
zpěvníků Hosana či Koinonia hrál společně 
s Richardem Seethalerem téměř hodinu a půl. 
Nebyl to obyčejný „koncert“. Mnohem více to 
byla oslava Boha a lidskosti se vším, co k ní 
patří. Jiří Černý dokáže o křesťanské víře ve 
svých písních svědčit, rozjímat i pochybovat. 
To je samo o sobě veliký dar a zároveň svědectví 
o dobrotě našeho Pána. S ním se v písních Jiřího 

Černého můžeme potkat nejen při přijímání 
podobojí (Neseme Pane chléb a víno), ale také 
na dálnici 1 (Andělé), nebo při pohledu na 
oblohu (Mraky). Zážitek z živého vystoupení 
nelze přenést do slov. Kdo by se však chtěl 

s tvorbou Jiřího Černého blíže seznámit, najde 
jeho tvorbu hudební, duchovní i odbornou na 
webu https://jiricerny7.webnode.cz/.

Tomáš Klášterecký

   farní řádky

Jan Špilar a Otec Roman v úvodu besedy / foto: S. Sommerová

15Život ve městěwww.zidlochovice.cz
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Klub turistů na dolním toku Bílého potoka

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Přestože přes týden počasí připomínalo spíš 
začátek března, ke konci se umoudřilo a sobo-
ta 18. 5. nás vítala příjemnými teplotami i slu-
níčkem. Vyrazili jsme směrem k Maršovu. 

Obec Maršov je spjata s historií deblínské-
ho panství, k němuž patřila. První dochovaná 
zmínka o Maršově se nalézá v listině vydané 
Gertrudou z Deblína dne 1. července 1299.   
Odtud jsme sestoupili do údolí Bílého poto-
ka do osady Šmelcovna. Šmelcovna je osada 
v údolí Bílého potoka v katastrálním území 
obce Javůrek, sama má status základní sídelní 
jednotky. Název osady pochází z německého 
„schmelzen“, tj. tavit. Na Šmelcovně se nachá-
zely hamry a mezi lety 1722–1850 zde stála 
„Veverská huť“, majetek pánů z nedalekého 
hradu Veveří. Na Šmelcovně se těžila železná 
ruda, ze které se zde tavilo železo. 

Odtud jsme pokračovali po proudu potoka 
k Halovu mlýnu a cestou se těšili výtvory míst-

ní přírody. Kromě meandrů potoka a Malné se 
nám podařilo najít i několik lesních orchidejí. 
Cesta příjemně ubíhala a ani jsme se nenadáli 
a byli jsme v cíli našeho putování – ve Vever-
ské Bítýšce. Leží v Boskovické brázdě mezi 
přírodními parky Údolí Bílého potoka (na 
západě) a Podkomorské lesy (na východě). 

U města, rozkládajícího se na soutoku Svratky 
a Bílého potoka, začíná vzdutí Brněnské pře-
hrady, nedaleko se nachází hrad Veveří.

Dominantou Veverské Bítýšky je náměstí 
Na Městečku s radnicí, školou a farním kos-
telem svatého Jakuba.

Zahrádkář na zahradě: Léto

Jan Urbánek
zahrádkář

PAPRIKA
musí o vodu poprosit. Rostlina prosí, 

když má sklopené lístky. Při občasném 
nedostatku vody je paprika plodnější. Při 
soustavné závlaze je často malé nasazování 
květů, nebo velmi pozdní.

RAJČATA
včas zbavujeme spodních listů a rostliny 

vyvazujeme. Zabráníme tak šíření plísně 
bramborové i septorióze. Postřik Kupriko-
lem 50 (6 dkg na 10 l vody) nebo Šampi-
onem (4 dkg na 10 l vody) může choroby 
zcela zlikvidovat. Pozor však na ochranné 
lhůty po postřiku.

U odrůd rajčat s dlouhým a na počet 
plodů bohatým květenstvím se doporuču-
je řezem květenství zkrátit na 7 – 8 květů. 
Celková sklizeň se nezmenší, ale plody jsou 
větší a vyrovnanější.

PROTI FYZIOLOGICKÉ SKVRNITOSTI
u jablek používáme v druhé polovině čer-

vence a později postřik preparáty s obsa-
hem vápníku. Nejvhodnější je Kalkosol 
v nekoncentraci 0,5 – 1,0%. Postřik kom-
binovanými hnojivými roztoky ve formě 
mimokořenové výživy se ukázal  též vhod-
ný,  ale v podstatě  nepředčil použití postřiků 
vápenatými solemi (chloridem vápenatým 
apod.). Bylo též zjištěno, že vysoký obsah 
draslíku může způsobit výskyt hořké piho-
vitosti u jablek, zvláště na lehkých půdách. 
Chráníme všechny rostliny tím, že hnojení 
vždy kombinujeme tak, aby byly jednotlivé 
živiny v půdě vyrovnány, nebo volíme radě-
ji kombinovaná hnojiva, například Cererit, 
Herbasyn aj.

HNOJIVÉ ZÁKVASY
Náleží mezi velmi kvalitní hnojiva. 

Zakvašený drůbeží, zvláště holubí trus 
je vhodný ke všem rostlinám, u kterých 
máme snahu podpořit růst. Zákvas zho-
tovíme namočením čerstvého trusu do 
10 násobného množství vody a necháme 
přikryté zakvasit. Občasné promíchání 
urychluje procesy. Během 10 – 14 dnů je 
již zákvas vhodný ke hnojení, vždy však ve 
vhodném zředění s vodou. Nejlépe v pomě-
ru 1:10. Čím je půda vlhčí, tím menší ředě-
ní vodou. Za sucha přihnojování zákvasem 
není vhodné, nemůžeme-li zajistit alespoň 
po dalších 10 dnů rostlině dostatek vláhy. 
Hnojivou závlahu s vynikajícími výsledky 
uplatníme u všech zelenin, u révy vinné 
i u ovocných stromů a u okrasných rost-
lin, zvláště dřevin. Přihnojování hnojivou 
závlahou opakujeme každých 14 dnů podle 

vlhkosti a teplotních podmínek a též podle 
požadavků intenzity růstu. 

NEZAPOMEŇTE PŘIHNOJIT ČESNEK 
A CIBULI!

Nejvhodnější je hnojivo, které má zvý-
šený obsah drasla a síry, které jsou důležité 
pro aromatičnost těchto zelenin. Při hnoje-
ní je vhodné na vlhčí půdu, nejlépe v závla-
hové vodě.

JAK HNOJI OKURKY, RAJČATA, TYK-
VE A MELOUNY

Tyto zeleniny náročné na dusík vyžadují 
soustavný přísun živin a vody. Zvláště tykve 
a melouny jsou náročné na živiny vázané 
v organickém substrátu a výborně rostou 
na kompostech nebo na upravené slámě. Za 
předpokladů, že každý dobře vyhnojil půdu 
před sázením těchto náročných rostlin, je 
vhodné během léta doplňovat živiny hnoji-
vou závlahou, v níž jsou zastoupeny hlavní 
živiny N – P – K. V hnojivé závlahové vodě 
dát každých 10 – 14 dnů Kristyalon květ 
a plod a jiné. 

Radovat se ze sám sebe, věřit v sebe, to je 

optimismus. Optimismus je velký tvůrce. Je 

naděje i život. Tvůrčí činnost na zahrádce 

nám k těmto skvělým cílům pomáhá. 

RNDr. Jaromír Šikula

Stromy jsou posvátné. Kdo s nimi dovede 

rozmlouvat, kdo jim dovede naslouchat, zví 

pravdu. Nekážou nauky a recepty, kážou 

prazákony života, aniž se starají o jednotlivosti. 

(H. Hesse)

Turisté na cestě kolem Bílého potoka / foto: P. Válek
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Pranostiky: Voda zdroj života

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

V čase pilné práce ve vinicích, zahrád-
kách a polích nám uběhl květen a nastoupil 
první letní měsíc červen.  Ano, přichází léto 
s jeho pohodou a sluníčkem. Děti se těší na 
prázdniny, mnohé odjíždějí na školu v pří-
rodě, kde budou mít možnost poznat celou 
řadu nových věcí, rostlin a zvířat.  Myslivci 
mají plno práce se zvěří a s osvětou v rámci 
měsíce myslivosti, tak jistě rádi navštíví děti 
v jejich letních školách, aby jim předali své 
zkušenosti s ochranou přírody. 

Ale také my, ti starší a dospělejší, vnímá-
me magický vliv léta. Slunce, teplo, světlo 
a pohlazení duše k tomuto období neoddě-
litelně patří. Zejména 21. červen, který je 
dnem letního slunovratu se všemi jeho kouz-
ly a vlivy, uctívali již naši prapředkové.  Ten-
to den se slavil prakticky na celém světě ještě 
před příchodem křesťanství. Na duchovní, 
magické a spirituální úrovni se propojovaly 
oslavy pohanských božstev mezi lidmi, rody 
a osadami.  Pohanská božstva, k nimž patřili 
např.: slunce, země, hvězdy, voda, vítr, skřítci, 
víly, ale také smrt, blesky a vichry, byla silně 
zakořeněná v myslích a byla uctívána s pat-
řičnou úctou a mysterií. Přesto, že nástup 
křesťanství se snažil o vymýcení pohanských 
svátků a jejich náhradu oslavou jediného 
božstva, nikdy se mu to plně nepovedlo. 

Vždyť magická síla slunce se projevuje 
i dnes. Okamžik jeho východu je plný kou-
zelné energie a i dnes je s napětím očekáván 
v drsných horách, jako i v hlubokých kaňo-
nech nebo na březích řek, jezer, moří či oce-
ánů. Rovněž další z živlů – voda, byla vždy 

uctívána jako zdroj života, sloužila pro očist-
né rituály nejen těla, ale i duše. Mysticky tvo-
řila bránu do jiného světa. Lidé věřili, že její 
proud představuje nekonečný proud času, 
jehož pomocí se přesuneme do jiné reality.  
Středem oslav všech přírodních božstev je 
však oheň. Jeho záře, teplo a světlo, přinášejí 
ochranu před zlem a nebezpečím. Dodnes 
jsou dodržovány silně zakořeněné rituály, 
např. u Junáků, trampů a dalších lidí přírody, 
že táborové ohně nesmí být znesvěceny (tře-
ba jídlem nebo odpadky). Likvidace poško-
zených, nebo zničených symbolů, jako jsou 
prapory, korouhve, cechovní znaky, spisy 
atd., smí být likvidovány pouze ohněm.

Ale vraťme se k romantické realitě. Dív-
ky trhající devatero květů, pokud nechtějí 
porušit jejich kouzelné vlastnosti, nesmí při 
jejich sběru mluvit a otáčet se. Potom, pokud 
je natrhají v předvečer svatojánské noci (24.
června. sv. Jan Křtitel), a uloží pod pod-
hlavník, mají naději, že uvidí ve snech své-
ho milého. A jaké že to jsou byliny?  Chrpa, 

kopretina, smolnička, planá růže, rozchod-
níček, mateřídouška, violka (maceška), zvo-
nek a čekanka.

Rovněž tak chlapci, pokud přespí pod 
keřem černého bezu a budou opravdu věřit 
na přírodu a její božstva, mají naději, že se 
jim podaří spatřit krále přírodních duchů, 
víl a skřítků. Ten jim na požádání může spl-
nit jejich přání. Chlapci i děvčata hodně štěs-
tí, ať se vám vaše přání vyplní.

ČERVEN
Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.
 Za suchého června rádi nebýváme, za vlhkého 
vína, chleba nemíváme.

Pranostika podle dnů v kalendáři
8. Medard nemá mrazů více, by nezmrzly nám 
vinice. 
15. Na sv. Víta, hlava ještě nedolehla, u zadnice 
již svítá. 
23. Na sv. Agripinu odpočívej jen ve stínu.
24. Na sv. Jána nebývá noc žádná.

pozvánky

Voda zdroj života / foto: P. Válek
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Zbořené domy v Legionářské ulici

Mgr. Karel Vavřík
Vlastivědný spolek

Číslo 98 (Dům p. Pilaře) *)
V poslední době se na mne obrátilo 

několik občanů s přáním, abych napsal 
pojednání o zbořených domech číslo 98 
a 99 v Legionářské ulici. Komu domy pat-
řily, kdo v nich žil, atp. 

Historie původních židlochovických 
domů je značně obsáhlá a chceme-li ji ale-
spoň zčásti poznat, pak musíme nahléd-
nout do obdivuhodného díla patera Jana 
Burka Historie židlochovických domů 
a jejich držitelů. S náležitou úctou a obdi-
vem vždy otevírám toto dílo, které zahr-
nuje období od roku 1609 do roku 1791. 
Kolik úsilí musel vyvinout autor na jeho 
sepsání, kolik času této práci asi věnoval! 
Navíc knihu vydal vlastním nákladem 
a ten zajisté nebyl finančně zanedbatelný.

Na stránkách 226 – 229 uvedené knihy 
se dozvíme, že dům číslo popisné 98 exis-
toval už v r. 1616. Je však zřejmé, že byl 
postaven mnohem dřív. Z Burkových zápi-
sů o majitelích domů se dozvíme i jména 
rychtářů, purkmistrů i radních a dalších 
občanů, kteří byli svědky při prodeji domů 
či dědicích. Dozvíme se také, že dnešní 
Legionářská ulice byla dříve nazývána Far-
skou, Děkanskou nebo také Na Kopci.

Jedním z majitelů uvedeného domu byl 
nějaký Jan Dlapa, který byl úředníkem 
(písařem) hraběnky Žerotínové. Za jeho 
služby mu ho hraběnka koupila a ode 
všech robot osvobodila.

Neméně zajímavým je zápis o tehdej-
ším majiteli domu Josefu Litomiském, 
který v roce 1759 jest koupil čtvrtní dům 
nad rathousem. Matrika líčí, jak 16. dub-
na 1768 vznikl obrovský požár, kdy sho-
řel kostel, fara, celá Farská a Nosislavská 
ulice, avšak požár se zastavil před domem 
číslo 98 pana Litomiského. Požár si vybral 
za oběť 74 domů. Bohatý, vážený, bývalý 
rychtář Josef Litomiský dlouho toto straš-
né neštěstí městečka nepřečkal a umírá 
1. února 1769 ve věku 48 let. 

Jan Burk dále uvádí, že v r. 1783 kou-
pil dům od dědiců Kopičovských Jeho 
vysokohraběcí Milost pan hrabě Canal. 
Následné údaje jsou závěrečnou citací 
Burkova zápisu:

Za tohoto majitele došel dům svého nej-
většího rozkvětu. V něm p. hrabě stále 
přebýval, prostranné stáje v něm vystavěl, 
v nichž choval množství ušlechtilých koní, 
a velká zahrada ohromným nákladem 
osázena vzácnými stromy a cizokrajnými 
květinami a opatřena zvláštním sklení-
kem, plným nádherných pomerančových 
stromů (zimní zahrada), v ničem nezadala 
zahradám panských sídel. Pro své služební-
ky a zřízence tento důstojník – aristokrat 

koupil a zřídil dům čís. 106, jehož zahra-
du, nyní již dávno zastavěnou, dal upravit 
se stejnou nádherou jako zahradu u domu 
čís. 98. 

Následující řádky považujte jen za spe-
kulativní, avšak přesto zajímavé. Inter-
netová encyklopedie Wikipedia uvádí, 
že nějaký hrabě Josef Emanuel Canal 
(1745 – 1826) byl botanikem a humanis-
tou šlechtického původu. Založil dnes již 
zaniklou zahradu Kanálka v Praze, která 
byla ve své době proslulá exotickými stro-
my a květinami. Dokonce v roce 1811 byl 
v Kanálce zřízen pokusný cukrovar pro 
výrobu sirupu a řepného cukru. Nepoda-
řilo se mi najít příbuzenskou návaznost na 
tohoto pražského hraběte svými zájmy tak 
blízkými, jako byl jeho židlochovický jme-
novec. Dočetl jsem se na str. 111 v Edero-
vě kronice, že Burkem zmiňovaný židlo-
chovický hrabě Canal měl jméno Johann. 
O příbuzenském vztahu můžeme tedy jen 
spekulovat.

 Číslo 99 (Obecní dům)  *)
Také tento dům byl postaven, obdob-

ně jako Pilařův dům, dávno před rokem 
1616, kdy je uváděn v Burkově knize. 

V roce 1656 byl dům pustý, na zdech 
porušený. Asi kolem roku 1674 už je opra-
ven a postupně se střídají jeho majitelé.

6. února 1744 za rychtáře Martina 
Vokurky a purkmistra Ondřeje Laurenci-
ho připsán jest p. Jiřímu Metzkerovi a jeho 
počestné paní Anně Kateřině, jak uvádí 
Jan Burk.

Jan Jiří Metzker byl synem Matěje 
Metzkera z Heinrichshofenu v Bavorsku 
a oženil se s paní Annou, s poctivou vdo-
vou po zemřelém Ondřeji Zwickovi.  

Jan Jiří Metzker (uváděn i jako Johann 
Georg Metzger), je autorem dvou rozsáh-
lých obrazů u vedlejších oltářů v židlocho-
vickém kostele. Jedním z nich je Růžen-
cová P. Marie, druhý zobrazuje Sv. Jana 
Nepomuckého.

__________________ 
*) Tehdejší majitele domů uvádí v závor-

kách Burk podle stavu v r. 1936, kdy zmi-
ňované dílo vydal. V nedávné minulosti 
byl dům číslo 99 využíván částečně jako 
nájemní dům s malým bytovým pro-
storem, později sloužil jako pomocné 
místnosti městskému úřadu. V domě byl 
desítky let až do zboření objektu v r. 2018 
pneuservis.

Štěstí
Marie Zitterbartová

Štěstí si s námi zahrává,
bláhový ten, kdo je hledá.
Vždyť létá jako ten motýlek,
však zachytit se nedá.

Nad všechno bohatství na světě,
je přece naše zdraví.
To je ta výhra největší
to je ten poklad pravý.

Tak už to v životě chodí,
dva kroky tam a dva kroky zpátky.
Myslíš že daleko dojdeš?
Ne. Život je příliš krátký.

Paní Marie Zitterbartová 
došla až k věku 100 let a stala 
se nejstarší obyvatelkou města. 
Několik dní po dosažení úcty-
hodného věku, který oslavila ve 
společnosti přátel a mnohých 
gratulantů, zesnula.  
Čest její památce a neutucha-
jící radosti z každé minuty 
jejího stoletého bytí.

Růžencová P. Marie od J. Meckera / foto: archiv města
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Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Pohled do kalendáře města
Byl Napoleon v Židlochovicích?

Na podzim roku 1805 francouzské voj-
sko procházelo Židlochovicemi k bitvě 
u Slavkova. 

V zámku byli se svými doprovody uby-
továni generál Lanesse a maršál Duroc, 
z nichž každý mohl být obyvateli města 
považován za Napoleona, jehož podoba 
nebyla všem tak známá jako je tomu dnes. 

Ale je možné, že se Napoleon cestou na 
bojiště na zámku zastavil, ale žádné důka-
zy o tom neexistují, jen tato domněnka 
přežívá ze století do století.

Druhé tvrzení, že Napoleon projížděl 
Židlochovicemi, pochází z roku 1809 a má 
faktickou oporu v Ederově kronice, která 
o této události podává následující infor-
mace. 19. září cestuje Napoleon z Brna 
přes Židlochovice do Hustopečí. 

Již čtyři dny předem ho v Židlochovicích 
očekával štolba s čerstvými koňmi a vojen-

ský doprovod. Napoleon přijel nikoliv po 
hlavní cestě od Vojkovic, ale boční cestou 
kolem mlýnského náhonu ve velkém zele-
ném voze, kde mu holdovala francouzská 
posádka města. 

Napoleon k vojákům nepromluvil, jen 
jim pokynul a značnou rychlostí pokra-
čoval v cestě. Kam tak spěchal, kronikář 
neuvádí, ale důsledky jeho aktivity dlouho 
pociťovalo i naše město.

Letos uplynulo 250 let, co se v roce 1796 v městě Ajacco na ostrově Korsika narodil Napoleon Bonaparte, francouzský státník, voje-
vůdce a císař, který přeměnil feudální Francii ve stát občanský a účinnou propagací myšlenek občanské svobody a rovnosti ovlivnil 
vývoj většiny států západní Evropy. 
Dělo se tak za cenu nestálého stavu a mnoha bitvami a strastmi pro civilní obyvatelstvo. Tato nepříznivá situace dvakrát zasáhla i do 
našeho města.

Židle z jiného pohledu

Dr. Peter Wendsche
Vlastivědný spolek

Mnozí z nás asi znají legendární pražskou 
restauraci s vlastním pivovarem a pivním 
muzeem nedaleko od Národního divadla 
na Křemencově ulici, U Fleků, jedinečnou 
atmosféru s vlastním 13°tmavým ležákem 
a posezením v různých sálech nebo na 
zahradě. Vaří a čepuje se tam pivo nepře-
rušeně od založení hospody v roce 1499 
a nabízí tam dobroty ze staročeské kuchy-
ně.

 Jeden z legendárních sálů je tzv. Rytíř-
ský sál. Na první pohled zaujmou překrás-
ně vyzdobené stěny s portrétem prvního 
sládka v životní velikosti. Vyřezávané židle 
s nápisem českých měst, kde byly tehdy 
pivovary, přímo lákají k příjemnému pose-
zení.

To všechno jsem měl možnost povyklá-
dat více než 90 pozvaným hostům, kte-
ré jsme před zahájením mezinárodního 
kongresu úrazových chirurgů a intensi-
vistů pohostili v Praze dne 4. května právě 
v tomto nádherném prostředí. 

Když jsem se k tomu vykládání u stolu 
postavil, kolega a přítel naproti mě si všiml, 
že jsem seděl na židli s vyřezávaným opě-
radlem s nápisem označujícím  Židlocho-
vice.  A hned vedle ní stála židle s nápisem 
Rajhrad. 

Protože sál je vytvořen v neogotickém 
slohu, obrátil jsem se s dotazem na spo-
lumajitele společnosti, pana Iva Brtní-
ka. Ochotně mně napsal: Rytířský sál byl 
vybudován ze staré kaple již v letech 1903–
1906, především díky architektovi Sande-

rovi. Před asi 10 lety jsme nechali vyrobit 
nové židle, které jsou ale přesnou kopií 
původních, které zde byly pravděpodobně 
z období rekonstrukce 1903 – 1906. Origi-
nály jsme pečlivě uschovali.

Co se tyče informací o židlochovickém 
pivovaru, ty jsou pouze kusé. Autor Filip 
Vrána popisuje ve svém článku Vaření 
piva mezi vinicemi-pivovar Židlochovice 
(www.pivovary.info), že vařit pivo se zde 
patrně začalo až později, tedy ve století 
šestnáctém. 

Souvisí však ještě se změnou vlastníka 
panství, ke které došlo v roce 1508, kdy 
městečko Židlochovice spolu s blízkou 
Blučinou, Unkovicemi a pustým Kova-
lovem koupil za 15350 kop od Ladislava 
z Boskovic Vilém z Pernštejna… 

V roce 1592 Fridrich ze Žerotína stano-
vil nové podmínky plnění robot. Listina se 
zmiňuje i o pivu, a to ve smyslu stanovení 
povinnosti odebírat pivo z vrchnosten-
ského pivovaru a jeho prodej v obecním 
šenku (MZA Brno, SOKA Brno-venkov, 
C–162–Archiv města Židlochovice 1445 
– 1945).

Podle Likovského (Pivovary Moravy 
a rakouského Slezska 1869 – 1900, s. 51) 
byl židlochovický pivovar naposledy v pro-
vozu roku 1873. 

Nejasná zůstává zatím otázka lokalizace 
pivovaru. Podle Kratochvila A. (Vlastivěda 
moravská Židlochovický okres, Brno 1910, 
s. 84) stával pivovar na místě bývalého 
kasina, dnešního Masarykova kulturního 
domu. Hostinci vedle kasina se říkalo „na 
bednárně“, což má jistě úzkou souvislost 
s hospodářským zázemím pivovaru (Vrá-
na). O našem pivovaru psal K. Vavřík ve Židlochovická židle v Praze 

u Fleků / foto: P. Wendsche

Zpravodajích 6/2012 a 7–8/2012.
Tak nebo tak. I když jsme v letech 1903 –

1906, kdy byly židle s vyřezanými opěradly 
vyrobené, zřejmě pivovar v Židlochovicích 
už neměli, naši židli v restauraci U Fleků 
v Praze máme. 
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

 Komenského ulice ( tenkrát Nosislavská) – 30. léta 20. století / foto: archiv T. Dratva

Stejné místo – duben 2015 / 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
STEEL – Přes nepřízeň osudu, 
SIMON – Krása a jed olean-
dru, ROBERTS – Když přijde 
soumrak, MOORCROFT 
– Léto v Itálii, JACOBS – Ven-
kovské sídlo

Psychologické romány
MARTIN – Ztracený příběh, 
MCGREGOR – Rezervoár č. 
13, COLIN – Bitevní pole

Historické romány
WHITTON – Poslední láska 
císaře Karla, GRMOLEC – 
Králové ve stínu, KALOGRI-
DIS – Skandální komtesa, 
MOREIRA – Má paní

Romány českých a sloven-
ských autorů
HORÁKOVÁ – Tajnosti sbo-
rovny, KONEČNÁ – Vířivka, 
PISCHOVÁ – Vypůjčená 
minulost, SKOŘEPA – Rituál 
turínského koně

Detektivní romány a thril-
lery
STASI – Šesté zastavení, 
HARRIS – Barva vraždy Bee 
Larkhamové, HLAVINKO-
VÁ – Apatykář, BRYNDZA 
– Smrtící tajnosti, GRANGER 
– Kořeny zla, MAY – Ochrá-
ním tě

Fantasy a sci-fi romány
ŠARDICKÁ – Zmizení Sáry 
Lindertové, BRACKSTON 
– Dcera čarodějnice, Návrat 
čarodějnice, LUEDDECKE 
– Světla na obloze, RUBÁŠ 
– Laila

Pravdivé příběhy
MUKWEGE – Lékařem 
v africkém pekle, AHMAD 
– Ženám snít zakázáno, 
TŮMA – Obchod s neštěstím

Literatura faktu
ESCOBAR – Osvětimská 
ukolébavka, POLLAK-KIN-
SKY – Můj terezínský deník 
1943– 1944 a zápisky mého 
otce Otty Pollaka, DOLEŽAL 
– Čurda z Hlíny

Radek Jaroš, Arnošt Tabášek: Hory shora

Skvělá publikace s neuvěřitelnými příběhy a nádhernými fotogra-
fiemi od našeho předního horolezce. Zaujme čtenáře, kteří se zají-
mají nejen o vysokohorské lezení, ale i o přírodu, extrémní sportovní 
výkony a dobrodružství na hraně lidských možností vůbec. 



Nové knihy

Audioknihy
VOJTKO – Morana Maře-
na, TŘEŠTÍKOVÁ – Osm, 
JAKEMAN – Náš manžel

Komiksy
ŠORM – Jan Zajíc: příběh 
pochodně č. 2

Naučná literatura
ŠTEKER – Jak číst účetní 
výkazy, AMOS – 101 výtvar-
ných projektů s Amosem, 
RANTANEN – Kalba ve 
spoďárech, O’TOOLE – Tajná 
kniha pro aspergery, SAVILL 
– Lahodně bez lepku a laktózy

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
PIRODDI – Zrození květiny, 
Narození vlaštovky, Má první 
knížka o hmyzu a zahradě, 
WALTHER: Hasiči

Pohádky
KAFTANOVÁ – Rarášci ze 
mlejna, VÉDÉRE D’AURIA 
– Pohádky z lesní mýtinky, 
PETRÁKOVÁ – Pohádky 
zpod sněhové duchny

Pohádkové příběhy
BEIGEL – O vlkovi, kte-
rý moc mlsal sladkosti, 
RESCHOVÁ – Mravenečkova 
dobrodružství, POSPÍŠI-
LOVÁ – Konec zlobení, 
MACOUREK – Jakub a dvě 
stě dědečků

Fantasy romány
BOOKS KID – Já, slizoun, 
KEMMERER – Temné a osa-
mělé prokletí, CADENHEAD 
– Spáč, SEBASTIAN – Prin-
cezna popela

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
BŘEZINOVÁ – Ve spárech 
džungle, AGOT – Příběhy 
z amazonského pralesa

Dívčí romány
FRANCKOVÁ – Osudová 
láska Elišky z rodu Smiřic-
kých, TODD – After  1.– 4. 
díl, BŘEZINOVÁ – Držkou 
na rohožce

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice
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1. Sousední obec 
2. Oděv stárků 
3. Typ hodin umístěných na boční straně radnice 
4. Ulice pojmenovaná po ovoci 
5. Místní oddíl basketbalu: Žerotínští… 
6. Nejstrmější ulice ve městě 
7. Místní název kopce nad zvonicí 
8. Řeka protékající městem 
9. Budova u mostu 

 
TAJENKA: Významný občan Židlochovic, ředitel bývalé hospodářské školy a člen 
protinacistického odboje: František… 
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).  

KříŽidle Víta Funka

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  Novokřtěnci

autorka kresby: A. Flajšingerová

TAJENKA: Významný občan Židlochovic, ředitel bývalé hospodářské školy a člen protinacistické-
ho odboje: František... (rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 

X

1. Sousední obec

2. Oděv stárků

3. Typ hodin umístěných na boční straně radnice

4. Ulice pojmenovaná po ovoci

5. Místní oddíl basketbalu: Žerotínští…

6. Plody vinné révy

7. Nejstrmější ulice ve městě

8. Místní název kopce nad zvonicí

9. Řeka protékající městem

10. Budova u mostu

Vážení spoluobčané,

v dohledné době bude obnoven provoz na železniční trati z našeho města. 

K této události město připravuje různé akce. Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení materiálu 
tykajícího se dřívějšího provozu na této trati a železniční stanice Židlochovice. Materiál je možné doručit 

do infocentra města, Masarykova 100, kde bude obratem zpracován a vrácen Vám zpět. 

Děkujeme Vám

oznámení



2. 6.– 30.7., | VYLADĚNÍ
Výstava veršovánek  Vladimíra Procházky.
místo:  Galerie Orlovna
pořádá:  Městské kulturní středisko a Galerie Orlovna

2. 6., 15:00 |SLAVNOSTNĚ DO PŘEDZÁMECKÉHO PARKU
Hudba, přehlídka dobových kostýmů a pojizdný kinematograf.
místo:  předzámecký park Židlochovice
pořádá:  město Židlochovice

5. 6., 17:00 | BUDOUCNOST FOTBALOVÉHO STADIONU
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  město Židlochovice

6. 6., 18:00 | VEČER BEZ ANDERSENA
místo:  Robertova vila
pořádá:  Městská knihovna Židlochovice

7. 6., 17:00 | ZAHRADNÍ SLAVNOST K VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYM-
NÁZIA ŽIDLOCHOVICE
místo:  areál školy
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
 
8. 6., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÉ TRHY
místo:  náměstí Míru
pořádá:  město Židlochovice

8. 6., 8:00–13:00| BURZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
místo:  náměstí Míru
pořádá:  Odbor sociálních věcí

8. 6., 13:00 | BABSKÉ HODY
místo:  náměstí Míru, taneční zábava od 19:00 hodin
pořádá:  město Židlochovice a židlochovické baby

12. 6., 18:00 | BRNĚNSKÉ PODZEMÍ
Další ze série besed Aleše Svobody.
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá:  Městské kulturní středisko

13. 6., 18:00 | ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽIDLOCHOVICE
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice

15  6., 13:00 | LETNÍ DĚTSKÝ FESTIVAL
místo:  areál městského koupaliště Židlochovice
pořádá:  město Židlochovice

20. 6., 18:00 | VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ FILMU „KRAJINA V TÍSNI“ 
A DISKUZE S ODOBORNÍKY
Promítání a debata s Hanou Trtílkovou a Tomášem I. Fénixem. Rezerva-
ce na tel.: 608 542 369.
místo:  klubovna zahrádkářů, Palackého 240
pořádá:  město Židlochovice

21. 6., 16:00 | LOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU
místo:  školní zahrada sídliště Družba
pořádá:  Mateřská škola Židlochovice

22. 6. 14:00 | ŽIDLOCHOVICE ŽIVĚ
místo:  areál městského koupaliště Židlochovice
pořádá:  město Židlochovice

26. 6., 18:00 | PREZENTACE NÁVRHU ARCH. JURY K VÝSTVBĚ 
LIDLU A PŘILEHLÉHO OKOLÍ
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  město Židlochovice

PŘIPRAVUJEME V ČERVENCI
13. 7. | V. ROČNÍK MERUŇKOBRANÍ
Meruňkové slavnosti s bohatým programem a páteční zábavou na
náměstí Míru.
místo:  náměstí Míru
pořádá:  město Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v dubnu 2019
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Přijmeme řidiče dodávkového vozidla,
na rozvoz zásilek pro zásilkou službu PPL 

s depem Blučina,nebo Brno. 

Jedná se o rozvoz PO-PÁ, linky máme mimo Brno (Rajhrad,
Židlochovice, Pohořelice, Mikulov, Břeclav a okolí).

Možné sobotní rozvozy za prémie.
Nabízíme slušné jednání, HPP na dobu neurčitou,služební 

telefon i pro soukromé účely a jiné benefity.
Mzda je 19 000 Kč, po zaučení 21 000–26 000 Kč čistého.

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás prosím na 
tel.: 603 251 965 nebo emailu: prokesivo@volny.cz.

NABÍDKA BRIGÁDY
SKLIZEŇ MERUNĚK

Přijmeme pracovité brigádníky.

Nejlépe chlapce ve věku od 15 let 
na sklizeň meruněk v Židlochovicích 
v období měsíce července. 

Požadujeme odpovědný přístup 
a zájem o práci.

Nabízíme možnost dobrých výdělků.

Informace na telefonu:

724 523 328

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím byt 2+1 nebo 3+1, balkon výhodou. 
Tel.: 737 480 827.
Hledáme RD Židlochovice a okolí. Tel.: 739  912 867.





Prodej stavebního materiálu.
Hrušovany u Brna

Cement, omítky, lepidla, lišty a jiné.

Areál firmy Emkotex (půjčovna), 

Vodní 547

Hrušovany u Brna - průmyslová zóna

Zahájení prodeje: od 3. 6. 2019 

(po–pá 7:oo–16:oo)

 Kontakt p. Kubíček  777 249 012

Nabízím kompletní vedení účetnictví a daňové eviden-
ce, veškeré zpracování daňových přiznání. 

Dále nabízím vedení mzdové agendy. 
Kontakt na tel. čísle: 724 221 741

e-mail: ucetni110@email.cz
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Krásné čarodějnice o filipojakubské noci / foto: M. Moudrá

Ing. arch. Pavel Jura a Ing. Jan Vitula v předzámeckém parku / foto: R. NovákováBowling v Orlovně, turnaj rodič + dítě / foto: archiv Jednoty Orel

Děti ze základní školy pomáhaly při atletice ve školce / foto: L. Betášová

Noc kostelů, koncert ZUŠ / foto: S. Sommerová

První letošní farmářský trh / foto: R. Nováková

Noc kostelů, prohlídky věže / foto: S. Sommerová

Odhalení Havlova srdce s Václavem Mertou / foto: R. Nováková


