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V posledních dnech starého roku je 
obvyklé, že se rekapituluje. Ohlédneme-li 
se zpět, je toho v součtu podařených inves-
tic opravdu hodně. Především dokonče-
ná stavba vlakového terminálu, otevření 
předzámeckého parku, soukromé domy 
zářící novou fasádou financované s pomo-
cí dotací od města, zrestaurované sochy, 
nová parkoviště i zahájení stavby komu-
nitního centra a denního stacionáře. Město 
vzkvétá. Co Vám udělalo největší radost?

Asi čekáte, že řeknu, že mě nejvíc těší 
dokončení stavby terminálu a obnovení 
železniční dopravy, protože to znamená 

Jan Vitula: Vánoce jsou o porozumění, lásce a odpuštění

úspěšné zakončení dvacetiletého snažení. 
Přes všechny další velké investice mám 

však největší radost z příběhu paní Pospíši-
lové, která ještě před rokem žila na ulici bez 
jakékoli perspektivy a dnes je z ní spolehlivý 
a bezproblémový zaměstnanec. 

Těší mě to obzvláště proto, že jsem to vlast-
ně vůbec nečekal. Práce s lidmi bez domova 
rozhodně není jednoduchá. Dá se říct, že 
mnohdy je sisyfovská, protože se týká lidí 
se sklony k recidivě a častokrát se složitými 
psychickými problémy, a podaří-li se ales-
poň jeden takový „návrat“, považuji to za 
malý zázrak. A já doufám, že letos k Váno-
cům dostaneme dárek v tom, že zázrak paní 
Pospíšilová vydrží už natrvalo, a budu se 
modlit, aby se podobné návraty podařilo 
uskutečnit i s dalšími lidmi, se kterými takto 

Milena Moudrá
redaktorka

pracujeme. Protože každý jeden individuál-
ní osud je pro město velmi podstatný, neboť 
jednotlivci tvoří celek, tedy město.

Proč věnujete tolik úsilí právě této 
oblasti? 

Úroveň společnosti se pozná podle 
toho, jak je schopná postarat se o nejslabší. 
Nemyslím, že se musí starat o všechny bez 
rozdílu a velkoryse rozdávat dávky a soci-
ální podporu, to je špatně. Ale vždycky 
bude určitá skupina lidí s vážnými problé-
my osobními, zdravotními či psychickými, 
a těm by měla být podána pomocná ruka. 
U nás jsem s řadou lidí mluvil, znám jejich 
osudy a mohu říci, že je až neuvěřitelné, čím 
si někteří v životě prošli. Nabídnout pomoc 

Radujme se, veselme se!
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je znakem vyspělé společnosti. Nejsme Ame-
rika ani Asie, jsme Evropa a naše historie je 
založená na křesťanství a pomoci bližnímu, 
obzvláště je-li v nouzi. A toto je věc, kterou 
bychom si měli pořád připomínat.

Častým důvodem úpadku jsou dluho-
vé pasti. Obzvláště teď před Vánocemi je 
udržení finanční disciplíny nejtěžší.

Společnost je bohužel hodně materiálně 
zaměřená, a to vytváří dojem, že Vánoce jsou 
především o dárcích. Tady bych si dovolil 
říct, že se doma bavíme i o tom, že nám vadí 
reklama na dárky, protože vlastně dětem 
říká, že dárky nenosí Ježíšek, ale zelená oblu-
da. Jsme zavaleni reklamou, dennodenně, 
prakticky už od října.

Nikdo nemůže obchodníkům přikázat, 
kdy mají začít lidem podsouvat, co by si na 
letošní Vánoce rozhodně měli pořídit. Svým 
způsobem je to trochu daň za svobodu. 
Zároveň ale svoboda je i to, že se každý může 
rozhodnout, jak se k tomu on sám postaví. 
Nějaké centrální zahájení vánočního pro-

deje bych považoval za nešťastné. Protože 
jestli jsou lidé spokojení, že mohou nakoupit 
dárky na dluh za tisíce už v říjnu, nikdo jim 
nemůže bránit. Přesto si ale myslím, že štěstí 
vypadá jinak.

Možná, že si ale nejdříve musíme projít 
etapou konzumu, abychom si časem uvě-
domili, že největší hodnotu má vzájemný 
kontakt, umění vycházet spolu a postarat se 
o sebe.

Pochopitelně, rodiče chtějí udělat dětem 
radost, ale je celá řada rodin, jejichž pří-
jmové možnosti nejsou dobré. Tlak kon-
zumu je však tak silný, že nepodlehnout je 
téměř nemožné. S dobrým úmyslem udělat 
radost nakupují nad rámec svých možností 
a zadlužují se. 

Je třeba ale říct, že daleko častěji dostá-
vá lidi do dluhů bohužel stát. Zdravotní 
pojišťovny, finančáky, dokonce i dopravní 

podniky, které jsou schopni pro nezaplace-
nou drobnou pokutu po letech vyčíslit i tisí-
ce korun exekučních poplatků, což je neu-
věřitelné.

Jaké jsou Vaše ideální Vánoce?
Vánoce mám spojeny s tím, že se všichni 

sejdeme, dobře se navaří a užijeme si poho-
du a odpočinek. Rád se potkávám s rodi-
nou, s blízkými lidmi, těším se na sousedské 
setkání na Dvořákově ulici a zpívání koled 
na Štědrý den v kostele. A trochu doufám, 
že když se zde bavíme o pomoci lidem, pro-
budí to úvahu, že Vánoce nejsou o dárcích, 
ale o tom, že jsme všichni společně dosta-
li veliký dar, a s ním k nám přichází láska, 
porozumění a odpuštění… To s sebou mají 
přinášet Vánoce. 

 Požehnané Vánoce!

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na setkání u šálku čaje, které se bude konat ve středu 29. ledna 2020 
v 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice, Nádražní 750. Součástí bude prezen-
tace projektu Líchy (viz článek na str. 5). Ing. Jan Vitula, starosta

Miroslav Kemel: Z cyklu kreseb na téma životní prostředí
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 25. října 2019
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo na projektovou 
dokumentaci „Rekonstrukce chodníků 
Židlochovice“ s firmou Laboro ateliér 
s. r. o. 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Lukáš 
Adámek, na provedení stavebních prací na 
akci „Stavební úpravy sokolovny v Židlo-
chovicích“ v ceně dle nabídky: 256.260 Kč 
včetně DPH. 
uzavřít nájemní smlouvu se společností 
ERGIN CZ s. r. o. na objekt bývalé moto-
techny s počátkem nájmu od 1. 11. 2019 
za měsíční nájemné ve výši 16.000 Kč bez 
DPH a se splatností od 1. 6. 2020. 
uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace pro oblast sociálních služeb 
z rozpočtu města Židlochovice pro rok 
2019“ s těmito poskytovateli sociálních 
služeb: Diecézní charita Brno – Oblastní 
charita Rajhrad, Domov Matky Rosy Raj-
hrad.
uzavřít příkazní smlouvu s firmou BOZP A 
STAVBY s. r. o., na výkon činnosti koordi-
nátora BOZP na akci „Komunitní centrum 
Židlochovice“ v ceně dle nabídky: 6.000 Kč 
bez DPH za měsíční výkon od 1. 11. 2019.
uzavřít příkazní smlouvu s firmou BOZP 
A STAVBY s. r. o. na výkon činnosti koor-
dinátora BOZP na akci „Budova denního 
stacionáře a sociální bydlení na ul. Palac-
kého v Židlochovicích“ v ceně dle nabídky: 
6.000 Kč bez DPH od 1. 11. 2019.

RM vydává:
Nařízení města Židlochovice č. 2/2019, 
kterým se ve městě Židlochovice a jeho 
katastrálním území vymezují úseky míst-
ních komunikací a chodníků, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam neza-
jišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje 
rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 
ve schůdnosti chodníků a místních komu-
nikací.















JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

RM jmenuje:
s účinností od 1. 11. 2019 Annu Engliš, 
DiS., na pracovní místo ředitelky Mateřské 
školy Židlochovice.

RM 13. listopadu 2019
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít dodatek  Smlouvy o zajištění finan-
cování systému IDS JMK. Uzavřením 
dodatku bude zajištěn noční spoj v sobotu, 
neděli a ve svátky z Brna do Židlochovic 
a zpět.    

RM schvaluje:
podání žádosti o zápis změny údaje vede-
ného v rejstříku  škol a školských zařízení 
– navýšení kapacity  školní jídelny z 900 
na 1000 strávníků, jejíž činnost vykoná-
vá  Základní škola Židlochovice, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace, a to 
s účinností od 22. 11. 2019. 

ZM 13. listopadu 2019
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

rozpočet  pro r. 2020  v rozsahu paragrafo-
vého znění (závazné ukazatele) a  schvaluje  
střednědobý výhled pro roky 2020–2024.
závazné ukazatele – příspěvky neziskovým 
organizacím v celkové výši 1.750.000 Kč, 
200.000 Kč na opravy fasád a 200.000 Kč 
na spolufinancování sociálních služeb. 











ZM svěřuje:
RM provádění rozpočtových opatření  
v roce 2020.

ZM vydává:
Obecně závaznou vyhlášku města Židlo-
chovice č. 3/2019, o místním poplatku za 
psy a o zrušení Obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2015, o místních poplatcích na území 
města Židlochovice.
Obecně závaznou vyhlášku města Židlo-
chovice č. 4/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství.
Obecně závaznou vyhlášku města Židlo-
chovice č. 5/2019, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

ZM rozhodlo:
o pořízení změny č. IV ÚP Židlochovice 
dle § 55a odst. 2 a 3 stavebního zákona, 
jejímž obsahem bude v území dle schéma-
tu č. 1 změna ÚP v územní rezervě a změ-
na okolních ploch takovým způsobem, 
aby byly vytvořeny územní podmínky pro 
možnost výstavby velkokapacitní prodejny 
s parkovištěm, povodňového parku, lávek 
přes Litavu a Svratku, parkovacího domu 
pro přilehlé sídliště a propojení těchto 
ploch do souvisejícího území.
Změna č. IV ÚP Židlochovice bude poři-
zována zkráceným způsobem.











Co nového s Českou poštou

Ing. Jan Vitula
starosta města

Po několika letech jsme opět oslovili 
Českou poštu s žádostí o vyjádření k další-
mu rozvoji a případné rekonstrukci místní 
pobočky. Stav židlochovického pracoviště 
České pošty je poměrně neutěšený a již řadu 

let je předmětem stížností našich občanů. 
Na základě tohoto podnětu nás navštívili 
pracovníci ředitelství a probrali s námi dal-
ší vývoj. Pošta se poměrně intenzivně snaží 
najít jiné vhodné prostory, kam by svoji 
pobočku umístila. Vzhledem ke specifickým 
požadavkům to však, podle jejich vyjádření, 
není úplně jednoduché. Je potřeba poměrně 
velká plocha se dvěma přístupy, jedním pro 

klienty a jedním pro zásobování. Současně 
je podmínkou i umístění v centru města. 
Rozcházeli jsme se s dohodou, že i město se 
pokusí pomoci nalézt potřebné prostory. Do 
vyřešení tohoto problému lze však jen těžko 
očekávat změnu k lepšímu. Budeme proto 
doufat, že Česká pošta potřebné prostory 
nalezne a z místní pobočky se stane opravdu 
moderní pracoviště.

Schéma územních úprav pro výstavbu velkokapacitní prodejny



POJÍZDNÁ POKLADNA
Pokud nebudete mít jízdenku koupenou 

předem třeba od řidiče autobusu nebo ozna-
čenou v označovači na nástupišti, nastoupíte 
v Židlochovicích a vlastně kdekoliv na vla-
kových linkách S2 a S3 do vozu označeného 
vodorovným zeleným pruhem (zjednoduše-
ně pojízdnou pokladnou). Takto označený 
vagón bude zhruba uprostřed vlaku. Když 
budete dobíhat na poslední chvíli, můžete 
nastoupit i do jiného vozu, ale musíte ihned 
přejít do prostoru vozu určeného pro prodej 
jízdenek. 

Pokud pojedete s dítětem do 3 let, s kočár-
kem či kolem, nebo splňujete parametry pro 
osobu s omezenou schopností pohybu či 
orientace, pak můžete nastoupit do kterého-
koli vagónu a vyčkat na příchod průvodčího 

Květoslav Havlík
KORDIS JMK

a koupit si jízdenku tam. V Židlochovicích 
nebude na nádraží pokladna, proto vám prů-
vodčí prodá jízdenku IDS JMK bez přirážky 
za standardní cenu. 

Pozor od 15. do 31. 12. 2019 budou prů-
vodčí v Židlochovicích prodávat pouze jíz-
denky v tarifu ČD, které jsou dražší než 
jízdenky IDS JMK a neumožňují cestování 
městskou dopravou. Od 1. 1. 2020 už začnou 
prodávat jízdenky IDS JMK. 

PLATNOST A CENY JÍZDENEK 
Přesto doporučujeme, abyste si kupovali 

jízdenky předem – např. na vlakovém nádraží 
v Brně. Můžete si jich koupit i víc naráz, pla-
tit začnou až po označení v označovači na 
nástupišti nebo při nástupu do autobusu 
nebo tramvaje. Pro cestu ze Židlochovic do 
Brna je potřeba jízdenka na 4 zóny za 34 Kč. 
Zahrnuje i městskou dopravu po Brně. Děti 
do 15 let si koupí jízdenku Zlevněnou A na 
4 zóny za 8 Kč. Mládež ve věku 15 až 18 let, 

V neděli 8. prosince 2019 se projel po obnovené železniční trati do Židlochovic parní vlak Skaličák. V neděli 15. prosince začnou jezdit 
pravidelné spoje do centra Brna, na hlavní nádraží. Zahájení železniční dopravy s sebou přináší řadu novinek.

Jak koupit jízdenky v Židlochovicích

studenti ve věku 18 až 26 let a senioři nad 
65 let si mohou koupit jízdenku Zlevněnou 
A za 8 Kč, pokud už nebudou pokračovat 
městskou dopravou, nebo Zlevněnou B za 
27 Kč, pokud budou po Brně pokračovat 
městskou dopravou. 

MOBILNÍ APLIKACE
Pokud cestujete do práce či do školy pravi-

delně, pak je jednoznačnou volbou měsíční, 
čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenka. 
Ušetříte s ní až 40 % ceny. Pro cesty do 4 zón 
– tzn. do okolí Židlochovic, koupíte před-
platní jízdenku na poště v Židlochovicích, 
jízdenky potřebné pro cesty do Brna a na 
více zón koupíte na vlakovém nádraží v Brně. 
Pokud máte mobilní telefon s internetem, 
můžete si do něj nainstalovat aplikaci IDS 
JMK POSEIDON, jejímž prostřednictvím si 
můžete pořídit jízdenky elektronicky.

oznámení

Setkání s občany ke změnám v IDS JMK 

Přijďte se seznámit se změnami v dopravě, které nás čekají od poloviny prosince a na začátku ledna 2020. Město Židlochovice ve spolupráci 
s KORDIS JMK pořádá ve středu 11. prosince od 17:00 v prostorách sokolovny besedu s občany,
kde se můžete zeptat na věci, které vás o provozu veřejné dopravy v Jihomoravském kraji zajímají. 

Zástupci KORDIS vás seznámí s novou organizací dopravy na Židlochovicku. Rovněž jsou připraveni na otázky ohledně tarifů, vedení linek i jízd-
ních řádů. Můžete zástupcům KORDISu přímo sdělit své návrhy, jak dopravu zlepšit.

IDS JMK  bude poskytovat informace také v neděli 8. prosince na akci Otevření vlakového terminálu, na jejich stánku se seznámíte
se změnami v dopravě, které nás čekají od poloviny prosince a na začátku ledna 2020.
Na obou místech obdržíte informační letáčky o novém řešení dopravy ze Židlochovic.
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Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie.
v pondělí 16. prosince, od 8:30 do 12:30 hodin.

Vypnutá oblast: Brněnská č. p. 159, 440, 454, 501, 490, Nádražní č. p. 155, 249, 325, 750, Masarykova od č. p. 117 a 137 směr Blučina po konec 
města a č. p. 100 a 143, Masarykova severní strana (tj. strana, kde se nachází poliklinika),
dále sídliště Družba mimo bytovky č. p. 700 až 703, 694 až 697, 690 až 693, 698, 699 a MŠ.

Uzavření Městského úřadu Židlochovice
v pondělí 16. prosince 2019

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice v souvislosti s plánovaným přerušením dodávky elektrické energie
v pondělí 16. prosince 2019 v budovách Městského úřadu Židlochovice,

určuje jako náhradní úřední den úterý 17. prosince 2019 s určením pracovní doby v rozmezí 8:00–17:00 hodin.
Změna se týká budov: ul. Nádražní 750, nám. Míru 152, Masarykova 100 a Nádražní 232.

Uzávěrka silnice II/412

Upozorňujeme řidiče, že v sobotu 14. prosince bude uzavřena část 
ulice Nádražní, a to v úseku mezi vjezdem na vlakový terminál

a příjezdem k fotbalovému stadionu. 
Důvodem je montáž potrubí přes silnici.

Objízdná trasa přes Hrušovany, starou státní silnici a Žabčice.

Oznámení o změně adresy

Služebna Městské policie Židlochovice 
byla nově přestěhována 

na ulici Nádražní 325
(budova vlakového nádraží).  

Telefonní číslo se nemění:  604 290 319.



Přiblížil se nám konec roku a s ním 
i příležitost ohlédnout se za tím, co se 
letos podařilo v oblasti městské a kra-
jinné zeleně. Letošní rok byl ve znamení 
dokončování velkých investičních akcí, 
které významnou měrou ovlivnily nový 
vzhled veřejných prostranství především 
v ulicích Nádražní a Zámecká. Podařilo 
se založit nebývale velké množství kvetou-
cích vegetačních prvků, kdy především 
výsadby trvalek již v druhé půlce roku 
krásně rozkvetly.

Nové výsadby byly realizovány jako 
v minulých letech různými způsoby (doda-
vatelsky, vlastními pracovníky i pomocí 
dobrovolníků) i z různých finančních zdrojů 
(z městského rozpočtu, z dotací i nadačních 
příspěvků). Celkově bylo založeno 6.173 m2 
trávníků, vysazeno 81 stromů, 1.820 keřů, 
6.514 trvalek a cibulovin.

Konkrétně byly upraveny tyto lokality:
Předzámecký park – jeden z nejvýraz-

nějších počinů v oblasti zahradní architek-
tury v našem městě za poslední roky byl 
dokončen v jarních měsících. Kromě sta-
vebních prvků, jako je vodní prvek či mlato-
vé a dlážděné plochy, bylo na celkové ploše 
parku – 4.500 m2 – vysazeno 18 vzrostlých 
stromů (javory, duby, jeřáby, hlohy, platan), 
274 keřů, 1.485 trvalek a cibulovin a bylo 
založeno 563 m2 květnaté louky a 1.407 m2 
parkového trávníku. Park byl bohatě vyba-
ven kvalitním mobiliářem a jedním pítkem.

Zámecká ulice – smíšené trvalkové záho-
ny ve štěrku – v ostrůvcích v nově uprave-
ných komunikacích v předpolí předzámec-

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hospodářství

kého parku byly založeny bohatě kvetoucí 
záhony s výsadbou suchomilných trvalek 
a cibulovin, celkem bylo ve třech ostrův-
cích vysazeno 3.118 kusů rostlin, které byly 
zamulčovány štěrkem.

Přestupní terminál IDS – část A (vla-
kové nádraží) – při realizaci této rozsáhlé 
stavby byly naštěstí vytvořeny i nové plochy 
pro zeleň. Bylo založeno 2.907 m2 parko-
vých trávníků, vysazeno 18 vzrostlých stro-
mů (okrasné jabloně, jeřáby, jasany, javory 
babyky), 52 keřů a 523 ks trvalek. Prostran-
ství bylo opět dostatečně vybaveno mobili-
ářem a vodním pítkem. Velkým přínosem 
u této akce je fakt, že dešťová voda z nových 
zpevněných ploch je využita na zasakování 
do ploch zeleně.

Novinky v městské a krajinné zeleni za rok 2019   

Přestupní terminál, záhon s trvalkami / foto: M. Dratva

Mokřad ve výukové zahradě ZŠ Tyršo-
va – mokřad s lávkou o rozloze 280 m2 byl 
vytvořen v nejjižnější části školní zahrady, 
byl vyhlouben až pod hladinu spodní vody, 
vytěžená zemina byla využita na terénní 
modelace okolí. Břehy mokřadu byly osáze-
ny mokřadními rostlinami (600 ks trvalek, 
8 ks vrb), v okolí byla založena květnatá lou-
ka (920 m2) a bylo vysazeno 7 nových ovoc-
ných stromů. Tento projekt byl blíže popsán 
v říjnovém čísle Zpravodaje.

Dále bylo v letošním roce zrealizováno 
velké množství drobnějších akcí, o kterých 
se zmíním v příštích číslech Zpravodaje. 

Co se bude dít na Líchách?

Ing. Jan Vitula
starosta města

Pro ty, kteří nevědí, kde přesně Líchy 
jsou, si nejprve upřesníme polohu. Jedná se 
o pozemky na okraji Žižkova, kde je mokřad 
a v ohrázkovaném prostoru nová výstavba. 
Článek pojednává právě o prostoru, který 
je ochráněn a územním plánem určen 
k zastavění. Doposud nezastavěná část 
tohoto území má celou řadu problémů. 
Jednak přes ni vedou dráty vysokého napětí 
a jednak územní plán požaduje vybudování 
nové propojky na ulici Brněnskou. To, 
spolu s roztříštěným vlastnictvím pozemků, 
způsobilo, že se po vybudování dvou prvních 
ulic další výstavba zastavila. 

Co zpočátku vypadalo jako problém, se 
nakonec ukázalo být výhodou. S postupem 
času se město rozhodlo zkusit v uvedeném 
prostoru vyprojektovat chytrou čtvrť 
s využitím nejmodernějších technologií 
a následně získané poznatky využívat 
i jinde ve městě. Nechceme se však bavit 
jen o nových technologiích, ale také 
vhodné struktuře obyvatel. Rádi bychom 
do tohoto prostoru umístili i startovací byty 
nebo například několik bytů pro seniory. 
Vzhledem k tomu, že příprava takového 
projektu je poměrně náročná na práci 
odborníků, čas i zdroje, rozhodli jsme 
se zažádat o finance na německém DBU 
(Deutschen Bundesstiftung Umwelt). Jedná 
se o organizaci, která financuje projekty 
zaměřené na zelené a chytré technologie. 

A je skvělé, že jako jediný žadatel z bývalé 
východní Evropy jsme se svojí žádostí uspěli. 
Německý poskytovatel dotace totiž dospěl 
k závěru, že podobná aktivita není nikde ve 
střední Evropě realizována. V následujících 
dvou letech tak budeme pracovat na 
projektu, který by v případě realizace učinil 
z Židlochovic unikátní místo na mapě střední 
Evropy. Cílem je vymyslet a navrhnout 
v tomto území jedinečný projekt, který bude 
kombinovat nejmodernější technologie, jež 
jsou dnes k dispozici, a současně učiní z této 
části města živoucí prostor. Celý záměr 
bude průběžně prezentován a konzultován 
s veřejností. Takže se těším na viděnou nad 
společným dílem. Zveme vás na prezentaci 
tohoto projektu na šálek čaje se starostou 
29. ledna 2020.
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Stav komunikace na Komenského ulici, 
potíže s parkováním, obtížná jízda s kočár-
ky po chodníku a přístup k některým 
domům už dlouhý čas trápí nejen obyvatele 
této části města. A pro ně je konečně při-
pravena dobrá zpráva: vyhotovuje se nová 
projektová dokumentace, která bude muset 
řešit spoustu technických problémů, jež 
jsou s rekonstrukcí spojeny. Pro příští rok 
tedy město rozhodlo, že vyčlení v rozpočtu 

Iva Zichová
Městská knihovna

prostředky na nový asfaltový povrch, a to 
v úseku od bývalé mototechny po konec 
kostela a od Pohostinství u Kafků po hori-
zont kopce. Bude tím alespoň vyřešen pro-
blém s kvalitou vozovky. Následně by se pak 
mělo začít s rozsáhlými opravami tak, aby 
celá akce byla dokončena v tomto volebním 
období.

Občané se opět zajímali o novou školní 
jídelnu, dodržování povolené rychlosti ve 
městě či zprovoznění vlakového terminálu. 
A jak to vypadá s případným rozšiřováním 
města? S živelnou výstavbou rozhodně není 
možné počítat. Skokový nárůst počtu oby-

Tentokrát v netradiční den, ve čtvrtek 7. listopadu, proběhlo další z pravidelných setkání starosty města s občany u šálku čaje. Podle 
počtu přítomných návštěvníků lze soudit, že občané Židlochovic mají zájem o to, co se ve městě děje, a s povděkem přijímají, že se 
o jejich problémech ví. A o jakých tématech se mluvilo nejvíce?

Obyvatele města trápí parkování, ale i špatný stav ulice Komenského

vatel by mohl negativně ovlivnit dobré vzta-
hy mezi starousedlíky a novými obyvateli 
a nenávratně přispět ke změně charakteru 
města. 

Do příští schůzky pak zbývá panu sta-
rostovi zjistit, zda je možné vybudovat na 
hřbitově kolumbárium. A určitě nejen to 
se dozvíte při dalším posezení u šálku čaje 
nebo spíše nad sklenkou dobrého vína 
(možná právě proto, že tento nápoj nějak 
více ladí s prostředím Robertovy vily, býva-
lým sídlem podnikatelů francouzského 
původu, kde se setkání poslední dobou nej-
častěji konají).

Boxy pro úschovu kol na vlakovém nádraží

Ing. Zdeňka Koutná
odbor investic a místního hospodářství

Nový vlakový terminál nabízí  40 boxů pro 
uložení dopravních prostředků, zejména kol, 
včetně příslušenství na krátkodobou úscho-
vu. Jednotlivé boxy, i ty uzamčené, mohou 
být  kontrolovány policií. V případě ztráty 
klíče k boxu se obraťte na strážníka Městské 
policie Židlochovice, je však třeba počítat 
s tím, že úkony pro otevření takového boxu 
budou zpoplatněny.

UVNITŘ BOXU
V každém cykloboxu jsou dvě kolejnice 

pro zaparkování dvou kol. Dále je box  vyba-
ven čtyřmi háčky na zavěšení cyklistické 
přilby a zavazadel.

Jde o bezobslužný systém. Cyklista zapar-
kuje kolo do boxu, vhodí desetikorunovou 
minci, uzamkne a vyjme klíč. Bez vhozené 
mince nejde klíč vyjmout. Po návratu vloží 
klíč, odemkne a vyjme minci. V případě, že 

Návod na obsluhu boxů pro úschovu kol / foto: Z. Koutná

Vánoční úklid hřbitova

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hospodářství

Město provedlo v loňském roce opatření 
na hřbitově, které mělo přispět ke zlepšení 
pořádku a možnosti třídit odpad ze 
hřbitova a tím zároveň i podpořit pietnost 
místa. Až na jeden kus byly demontovány 
odpadkové koše z vnitřní části hřbitova. 

Byl ponechán pouze jeden koš, který byl 
upraven pouze pro drobný odpad jako 
kalíšky od svíček. U boční branky byl 
přidán ke dvěma stávajícím kontejnerům 
na směsný odpad i jeden kontejner na 
bioodpad.

Pracovníci údržby města provádějí úklid 
těsně před svátky i po svátcích. Bohužel 
v období svátků a Dušiček při větším provozu 
na hřbitově dochází stále k hromadění 

odpadu kolem jediného koše. Přitom by 
stačilo, aby návštěvníci hřbitova udělali 
pár kroků navíc a odpad odnesli přímo do 
kontejnerů u boční branky.

Zkuste prosím tímto drobným počinem 
před nadcházejícími vánočními svátky 
přispět k příjemnějšímu vzhledu hřbitova. 
Město se na oplátku pokusí zajistit 
pracovníky na častější úklid hřbitova během 
Vánoc. Děkujeme.

desetikoruna nevypadne, zmáčkněte tlačít-
ko na vnitřní straně zámku. Každý box je na 

boku opatřen přehledným popisem postupu 
včetně obrázků.



Měsíc září se nesl v duchu adapta-
ce nově přijatých dětí, se kterou nám 
pomáhali starší kamarádi díky věkově 
smíšeným třídám. Během října si děti 
užily různorodé výchovně vzdělávací 
aktivity. Například měly možnost pozo-
rovat zvířata ze záchranné stanice pří-
mo na školní zahradě, užily si maňás-
kové představení s názvem „Medvědí 
pohádka“ a také se vypravily do obory 
Holedná, kde je čekala ohrada plná 
divokých prasat.

Radost jsme měli i ze spolupráce se 
spolkem rodičů, který připravil odpoled-
ní „Dýňování“ s ochutnávkou výborné 
dýňové polévky našich kuchařek. Přes-
tože pršelo, nálada byla tvořivá a radostná 
a děti si domů odnášely vydlabané dýně 
a jiné drobné dekorační výtvory.

V naší školce nezapomínáme ani na 
sportovní aktivity, a proto jsme se i letos 
zapojili do projektu, ve spolupráci s Čes-
kou obcí sokolskou, Svět nekončí za vrát-
ky, cvičíme se zvířátky. Nadále pokračuje-
me i ve spolupráci s trenéry HASPORTU, 
kteří vytváří program šitý přesně na míru 
našim předškolákům. 

PODZIM
Podzimní dny lákaly k prožitkovému 

učení, a tak se ve třídách pekly třeba 
štrúdly, koláče, brambory či svatomartin-
ské rohlíčky, které byly sladkou odměnou 

Anna Engliš, DiS
ředitelka

dětského snažení. Příroda se nám uka-
zovala ve svých nejkrásnějších barvách, 
a tak děti vyrážely na vycházky a delší 
výlety, při kterých poznávaly krásy Žid-
lochovic. Někteří vyrazili na rozhlednu, 
jiní pozorovali dění u mokřadu či rybní-
ku u Hrušovan.

BLÍŽÍ SE VÁNOCE
A je tu prosinec. Nezadržitelně nás láká 

svojí vánoční atmosférou, kterou umí 
beze zbytku a naplno prožít právě děti. 

Začátek školního roku opět vnesl do tříd dětský smích a čilý ruch. Mateřská škola přivítala do svých řad nové dětské tvářičky plné oče-
kávání a také nové posily do pedagogického sboru společně s novou paní ředitelkou.

Co se událo ve školce od začátku školního roku

V tomto období nás čeká mikulášská 
nadílka, kterou s nadšením organizuje 
NCDM Vata, a také již tradiční vánoční 
posezení s rodiči, na které se všichni těší-
me. Děti se již připravují, zkouší básničky 
a tance, vyrábí přáníčka pro rodiče, píšou 
dopisy Ježíškovi a přejí si a těší se. A tak 
to má být. Jsou to právě děti, kdo nás umí 
vtáhnout do vánoční atmosféry s tako-
vou samozřejmostí. A na nás dospělých 
už je jen to, abychom dokázali zpomalit 
a zklidnit se, a pak naplno vdechnout tu 
pokojnou pohodu Vánoc.

DO NOVÉHO ROKU
I mateřská škola v době vánočních svát-

ků utichne, aby pak v novém roce vyšla 
vstříc novým výzvám. Čeká nás opětovné 
navázání spolupráce s paní psycholožkou, 
přivítáme v našich řadách speciální peda-
gožku se specializací na logopedii, která 
bude nápomocná při posilování a stimu-
lování v oblasti jazykové výchovy dětí, 
a také nás čeká mnoho zábavných a vzdě-
lávacích aktivit, do kterých, jak doufáme, 
se nám povede zapojit i rodiče.

Teď už nezbývá než vám popřát za celý 
kolektiv krásné prožití vánočních svátků 
v kruhu těch, které máte rádi, a do nové-
ho roku zdraví, lásku a vzájemné porozu-
mění.
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Naprogramuj si svého robota: Inovativní projekt ve 3. třídě

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel

Není to tak dávno, kdy se říkalo, že se děti 
na prvním stupni budou učit programovat. 
U řady lidí to vzbudilo obavy, ba přímo 
odpor, co je to zase za novoty. Proč se 
pořádně nenaučí to, na co jsme my dospělí 
zvyklí. Jenže se ukázalo, že tato dovednost 
bude časem nutná a potřebná, protože rozvíjí 
informační myšlení, a nejen to. 

Naše škola se stala v této oblasti 
průkopníkem. Ve spolupráci s pedagogickou 
fakultou Masarykovy univerzity jsme se 
pustili do projektu, který má tyto nové 
vzdělávací metody ověřit. 

Vím, mnozí si teď představují, jak ty 
nebohé děti sedí a marně přemýšlí nad 
nějakým programem, který je psán pro ně 
neznámým jazykem plným slov, jimž rozumí 
jen zasvěcení. Ovšem skutečnost je jiná!

Děti dostaly lego a ve dvojicích z něho 
měly sestavit robota podle vlastní fantazie. 
Komu by to na počátku moc nešlo, měl 
k dispozici pár obrázků jako návod. Věřte 
mi, děti mají vlastní fantazii tak bohatou, 
že obrázky nepotřebovaly. Ba mnozí roboti 
by se mohli směle zařadit mezi ty, které 
nabídl výrobce jako vzor. Kromě lega měly 
děti k dispozici i tablet s aplikací, ve které 
sestavovaly program pro robota. Ten po 

spuštění programu začal dělat to, co děti 
naprogramovaly. 

A co bylo náplní práce robotů podle 
programu dětí?

Na počátku jsme začali tím jednodušším. 
Děti vytvořily program, pomocí něhož 
robotovi blikal nosánek různými barvami. 
Úkol pro sestavení programu zněl: 
„Naprogramuj pořadí barev dle návodu 
a každá barva bude svítit jednu sekundu.“

Další úkol byl o něco těžší. „Sestav z lega 
větrník a naprogramuj ho tak, že se bude 
otáčet.“ Všem se to povedlo, protože když 
spustili program, větrník se roztočil. A tu 
vyvstaly otázky. Proč to nefouká? Proč to 
fouká málo? Proč se jiný větrník otáčí na 
opačnou stranu než nám? Odpovědi, nejen 
na tyto otázky, budou hledat v další hodině.

A víte, co byl pro děti nejtěžší úkol? 
Vymyslet robotovi jméno.

Vylepšíme robota / foto: archiv ZŠ

Brzy ráno jsme na náměstí Míru v Židlo-
chovicích postavili pokojíček z doby předre-
voluční. Inspirovali jsme se nápadem výtvar-
nice Kateřiny Šedé, která podobné pokojíčky 
nechala postavit v Brně v rámci Maratonu 
hudby. V tomto pokojíčku – kuchyni se ode-
hrával náš program. Poslechli jsme si Tele-
vizní noviny ze 17. listopadu 1989 a sehráli 
krátkou scénku o tom, jak mohl vypadat 
rodinný večer tohoto významného dne. Čet-
li jsme vzpomínky rodičů a prarodičů našich 
studentů na dobu sametové revoluce. Dopo-
ledne jsme také měli v pokojíčku dvakrát 
rozhovor s panem Eduardem Vyhlídalem, 
který byl jedním ze zakladatelů Občanské-
ho fóra v Židlochovicích. V odpoledním 
vstupu nás přišel pozdravit herec, scenárista 
a režisér pan Břetislav Rychlík, dále promlu-
vil Ing. Jan Vitula, starosta Židlochovic a na 
závěr Mgr. Jan Vybíral, ředitel gymnázia.

Naši studenti zazpívali během happeningu 
písně tehdy zakázaných písničkářů Jaroslava 
Hutky, Marty Kubišové, Karla Kryla a a Spi-

Mgr. Karla Jarošová
pedagožka

rituál kvintetu. Zažili jsme také zásah Veřej-
né bezpečnosti.

Kromě toho jsme také uspořádali výstavu 
srovnávacích fotografií, doplněnou dalšími 
vzpomínkami pamětníků, které zazname-
nali naši studenti, v bývalém klenotnictví na 
náměstí Míru. Na závěr happeningu studenti 

JEDNOU BUDEM DÁL: Gymnazisté se vžili do roku 1989

Gymnazisté sehráli zásah VB z roku 1989 / foto: M. Moudrá

rozdávali stužky v podobě trikolory a zájem-
cům nalévali teplý čaj do přinesených dobo-
vých hrnečků.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto 
akci uskutečnit. Myslím, že se nám velmi 
povedla a že byla důležitá nejen pro veřej-
nost, ale i pro nás.  (redakčně kráceno)
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Z bláta do louže

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

Občas slýchám od kamarádek, že v něk-
terých školkách nemůžou děti na procházce 
venku šlápnout do kaluže. I když by jim to 
paní učitelky rády dovolily, některé maminky 
se pak zlobí, že jsou děti špinavé. Tak o tom-
to se s námi mámami ve Výhonku nikdo 
nebaví. Od října do dubna vozíme v autech 
kilogramy bahna sem a tam, pereme a utírá-
me pogumované oblečení, co nám síly stačí. 

Nezřídka najdu na háčku v šatně místo růžo-
vých kalhot kompaktní tvrdý hliněný útvar, 
ze kterého dole trčí něco, co ještě ráno byly 
pravděpodobně gumáky. Ráno děti dodává-
me do školky se dvěma kompletními outfi-
ty včetně bot a rukavic. Průvodkyně cíleně 
vystavují děti přírodním živlům a zdá se, že 
vědí, co dělají.

Už několik let dokládají poznatky vývojo-
vých psychologů, že pro zdravý vývoj malých 
dětí je zásadně důležitý intenzivní kontakt 
s divokou neupravenou přírodou. Příroda 
dítě přesahuje, skýtá mu nepřebernou šká-
lu podnětů a stimulů. Volný pohyb v terénu 
podporuje zdárný vývoj celé dětské kostry, 
upravuje držení těla, zdokonaluje koordinaci 

rukou, nohou a obou mozkových hemisfér, 
která je pak tolik důležitá pro zdárné navázá-
ní v rámci školní docházky. Pro předcházení 
plochým nohám je doporučována chůze ve 
svažitém, nerovném terénu. Neméně pod-
statné je působení nespoutané hry v přírodě 
na vývoj duševní. Dítě vnímá přírodu všemi 
smysly a skrze ni poznává samo sebe. Pro 
nasycení svých kognitivních potřeb si prostě 
musí v té blátivé kaluži zaskákat, spíš než by 
ji jen pozorovalo přes okénko auta.

Psychologové potvrzují, že v současné 
době existuje jasná souvislost mezi pobytem 
dětí po většinu dne v interiérech a nárůs-
tem dětských psychických poruch a nemocí. 
Množí se studie, z nichž vyplývá, že výskyt 
duševních poruch dospívajících souvi-
sí nejen s nevhodným klimatem v rodině, 
ale stejnou měrou i s malým množstvím 
impulzů z volné přírody v nejranějším věku. 
Dříve, než je nejmenší dítě schopné vnímat 
svět rozumově, má intenzivní potřebu skrze 
kontakt s rodiči a svobodný pobyt v přírodě 
ukotvit svou pozici v životě. Navíc děti, které 
mají možnost řádit často venku, jsou větši-
nou i zdravější, přesto, nebo právě proto, že 
se občas promočí.

Že je těchto prožitků dopřáváno dětem 
zoufale málo, je nám všem jasné. V roce 
2000 vyrůstalo 57 % veškerých dětí na světě 
v zastavěné městské krajině a hlavně v uza-
vřených prostorách. Řešíme to všichni. Do 
škol a kroužků děti vozíme auty, odpoledne 
přes množství úkolů a digitální lákadla se 
téměř nedostanou ven. My rodiče tušíme, 
že to není úplně nejlepší, a stále se snažíme 
vybalancovat vhodný kompromis. Proto 
jsem vděčná za ony zablácené kalhoty na 
háčku. Po týdnu venku ve školce se můžeme 
zdárně a bez výčitek, v čistém oděvu a autem 
dostavit na nedělní oběd k babičce.Pobyt v blátě dětem rozhodně neuškodí. / foto: V. Švábová

Peter Wendsche, Jaromír Dratva
Český svaz zahrádkářů

Putovat za vínem se nám nikdy neomrzí

Tentokrát se konal zájezd v sobotu 
16. listopadu. První stanice byla rodin-
né vinařství Botur v Strážnici. Čekal nás 
technolog (sklepmistr) firmy pan Martin 
Šachinger. Sotva jsme všichni měli místo 
v úzkých chodbách sklepních prostorů. 
Ale stálo to za to. Firma je držitelem mno-
ha ocenění v České republice a Rakousku. 
Opakovaně byla a je prezentována v Salo-
nu vín ve Valticích.

Stalo se tradicí, že milovníci vína ze Židlochovic mají možnost zúčastnit se zájezdu, jehož účelem je seznámit se s vinaři v okolí, jejich 
sklepy a vínem. Zájezd je spojen s odborným výkladem o technologii výroby vína, o charakteristikách speciálních odrůd a nechybí 
návštěvy historických i moderních sklepů.

Ve sklepě u vinaře Masaryka ve slovenské Skalici / foto: J. Dratvapokračování na straně 10 >>
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Světlana Zapadlová
Židlochovice

Ekoblog aneb Vánoce bez stresu a bez obalů

Velký milovník oslav a dobrého jídla med-
vídek Pú povídá před oslavou Ijáčkových 
narozenin svým přátelům: „Musíme dárky 
zabalit. Dárku dává největší cenu jeho obal. 
Tedy až na ten můj.“ A ukáže svou skleni-
ci medu. Veselou oslavu pak stále mrzutý 
oslík Ijáček završí tím, že získané dárky roz-
dá zpátky svým kamarádům, protože se mu 
nevejdou do domečku, a největší radost má 
z obalu od obrazu, z něhož si udělá pohodl-
né křeslo. Nečekala jsem, že největší inspi-
raci pro bezobalové a bezstresové Vánoce 
najdu u nabručeného pohádkového oslíka.

V naší velké rodině se snažíme Váno-
ce oddárkovat. Letos najdou překvapení 
pod stromečkem jen děti. Obavy z toho, co 
tedy na Štědrý večer bez dárků dělat, se dají 
rozptýlit přípravou jiného programu (ať už 
duchovního či společenského). Co takhle 
prohlížení fotek z uplynulého roku? Stráví-
me tak příjemný večer nad tím, co jsme zaži-
li a za co můžeme být vděční. U nás každo-
ročně vyrábíme týdenní rodinný kalendář 
s fotkami celé rodiny. Potěší všechny praro-
diče a děti pak díky němu vědí, jak vypadají 
členové i vzdálenější rodiny nebo jak vypa-
daly jejich tetičky, když byly malé.

Kdo si Vánoce bez dárků neumí před-
stavit, může se zaměřit na to, jak dalekou 
cestu musel dárek až pod stromek urazit, 
a zvolit jako svou prioritu lokálnost, ruční 
výrobu a přírodní materiály. V tomto duchu 
se nese i příručka Vánoce nazeleno vydaná 
Nadací Veronica, jež také zdůrazňuje, že 
nejlepší dárky jsou ty nehmotné – čas pro 
naše blízké a zážitky s nimi. Najdete v ní 
spoustu typů a nápadů na environmentálně 
šetrné dárky, zážitky i poukázky. Od dřevě-
ných hraček z chráněné dílny V růžovém 
sadu v Ořechově přes férové oblečení nebo 

adopci zvířat v útulku až po zážitkový pobyt 
v ekologickém centru Hostětín. Příručku si 
můžete zdarma vyzvednout v Infocentru 
nebo v městské knihovně (dá se stáhnout 
i na stránkách Veroniky). Další bezobalo-
vé nápady a vlastní zkušenosti přináší blog 
Czech Zero Waste např. v textu Připravte si 
Vánoce bez odpadu.

Zážitky mají také tu výhodu, že je nemu-
síte balit. Když už je obal potřeba, nemu-
sí to být zrovna ozdobný celofán. Kouzlo 
a eleganci mohou mít i recyklované obaly. 
Můžete znovu použít dárkové tašky, balit 
dárky do látkových pytlíků (už jste viděli ty 
od paní Pospíšilové v Infocentru?), do kte-
rých pak bude obdarovaný nakupovat (dou-
fejme), anebo darovat sušené ovoce ve skle-
něné dóze. Já ráda balím dárky do vánočních 
látek, které se dají každoročně znovu použít. 
Švagrová používá jako balicí papír výkresy 
svých dětí – čímž jim dá nový význam, a ješ-
tě to je roztomilé. 

Při nákupech přes internet můžete vybí-
rat firmy, které recyklují krabice i výplňový 
materiál. Tak to dělá třeba obchod s environ-
mentálně šetrnou drogerií a kosmetikou 
Econea. Když web o obalech nic neuvádí, 
snažím si vzpomenout napsat do poznámky, 
že preferuji nákup s minimem plastových 
obalů.

Environmentální a sociální souvislosti má 
určitě smysl vysvětlit i dětem. Plastovým 
drakům v plastových obalech se u nás letos 
sice nevyhneme, ale naše děti takové hrač-
ky vnímají jako něco opravdu exkluzivního. 
Děti dokážou velmi brzy pochopit, že není 
v pořádku mít vše, co se jim právě zalíbí, a že 
je dobré myslet i na přírodu a na ty, kteří 
žádné dárky pod stromkem nenajdou. 

Dodat Vánocům výjimečnost bez velkého 
množství věcí a jídla je každoroční výzva. 
Tak ať si je dokážete užít i s málem. Šťastné, 
bezobalové, společné a nápadité!

ilustrace: A. Hanzlová

>> pokračování ze strany 9

Ochutnali jsme mladá (martinská) vína, 
ale taky archivní, pro autora zprávy nezapo-
menutelný Ryzlink rýnský, r. 2015, sur lie, 
pozdní sběr.  

Dále jsme pokračovali do kouzelné vesnic-
ké památkové rezervace Petrov-Plže. Jedná 
se o kompaktní areál 80 sklepů, budovaných 
vesměs jednotným stylem (barva bílá, mod-
rá). Ačkoliv poslední postavené sklepy jsou 
mladé, první písemná zmínka o sklepech je 
už z roku 1598. Po prohlídce celého areálu 

jsme navštívili sklep č. 71 pana Pavla Toma-
novského. Nabídl nám celkem 7 vzorků bílé-
ho vína, kolekci mladých a archivních vín. 
Zde nás fascinoval mladý Müller Thurgau.

Krátká cesta autobusem dál nás dovedla 
do starobylého slovenského města Skalica. 
Vystoupli jsme pod návrším, na kterém stojí 
původní románská rotunda svatého Juraja. 
Kolem ní býval hrádek opevněný valy a pří-
kopy. Jsou tam zachované zbytky staveb, 
židovský hřbitov na svahu za rotundou.

Ve Skalici jsme zamířili do vinařství Masa-
ryk v bývalém starém pivovaru. Pan Alois 
Masaryk sám nám ukázal výrobní prostory, 
moderní technologii, a nakonec nám prezen-

Putovat za vínem se nám nikdy neomrzí

toval široké spektrum svých vín. Rozsáhlou 
ochutnávku bílých odrůd jsme uzavřeli jeho 
významnými červenými víny Frankovkou, 
Alibernetem, Dunajem, a Cuvée (Enem). 

Máme příslib od všech vinařství, že budou 
prezentovat svá vína na naši Tradiční výstavě 
vín v Židlochovicích v březnu 2020.

Dík patří zahrádkářskému svazu za spon-
zorování autobusu.
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Začátkem listopadu zahájila v Židlo-
chovicích provoz nová ordinace dentální 
hygieny. Zubní lékařka MUDr. Marcela 
Kolegarová zde provozuje svou praxi již 19 
let, a jak sama říká, ve stomatologii hraje 
prevence zcela zásadní roli. Proto se roz-
hodla vybudovat novou, moderní ordinaci 
dentální hygieny, která splňuje ty nejpřís-
nější normy jak po stránce technického 
vybavení, tak i hygienických předpisů. 

Dentální hygiena je mladý, ale velmi 
rychle se rozvíjející obor, který se stal nedíl-
nou součástí moderní stomatologie. Správ-
ně prováděná ústní hygiena dokáže zabránit 
vzniku zubního kazu a zánětu dásní. Přesto 
mnoho lidí neví, co přesně mohou od náv-
štěvy v této ordinaci očekávat. Provozova-
tel nové ordinace, Ondřej Kolegar, Dis., 
vysvětluje: „Je třeba vědět, že zubním plakem 
podmíněná onemocnění v dutině ústní (kaz, 
zánět dásní, parodontitida) můžeme mít pev-
ně pod kontrolou. Celá prevence je založena 
na mechanické kontrole plaku.“

Co je to zubní plak? „Jedná se o měkkou 
vrstvu, která se tvoří na zubech a na okrajích 
dásní. Usazují se zde mikroorganismy, které 
rozkládají cukry na kyseliny. Ty odvápňují 
sklovinu a způsobují zubní kaz a zánět dás-
ní. Do zubního plaku se pak usazují mine-
rální látky ze slin a tím vzniká zubní kámen. 
Mnoho pacientů si neuvědomuje, že neléčený 
zánět dásní způsobuje parodontózu – chro-
nický zánět, který představuje velmi nebez-
pečnou otevřenou ránu do organismu. Dnes 
už se ví, že parodontitida způsobuje onemoc-
nění srdce, cév, může být příčinou mrtvice, 
diabetu, ale i předčasného porodu.“

V ORDINACI 
V péči o chrup bude vždy stát na prvním 

místě zubní lékař. Na dentálním hygienisto-
vi pak je, aby pacienta motivoval, vysvětlil 
mu správnou techniku čištění, vybral vhod-
né pomůcky a opakovaně kontroloval, jak 
si pacient zuby čistí. Ondřej Kolegar popi-
suje: „Každou návštěvu začínám vyšetřením 
pacienta, kdy mu popíšu a vysvětlím, jaké 
onemocnění má, jak vzniká a jaké může 
mít následky. Musí ode mne dostat infor-
mace o tom, kde má čistit, čím a jak. Velice 
často přicházejí pacienti, kteří se bojí čistit 
mezizubní prostory, protože když si poprvé 
zajedou mezi zuby, dáseň se rozkrvácí. Ale 
příčinou není mezizubní kartáček, ale plak, 
který zde způsobil zánět projevující se právě 
tímto krvácením. Přitom čištění mezizubních 
prostor je zcela zásadní. Velikost mezizub-
ních kartáčků pacient jen těžko sám odhad-

rubriku připravuje
redakce

ne, musím mu je vybrat na základě měření 
pomocí kalibrační sondy. Mnozí pacienti jsou 
velice pečliví, ale díky nesprávné technice 
a příliš tvrdému zubnímu kartáčku si někdy 
ubližují a poškozují si krčky zubů. 

Samotná profesionální dentální hygiena je 
nebolestivá a zahrnuje odstranění zubního 
plaku a kamene pomocí speciálních kyret či 
ultrazvuku, odstranění pigmentací pomocí 
rotačního kartáčku a depurační pasty, pří-
padně moderní metodou pískování, leštění 
zubů a lokální fluoridaci.“

PREVENCE
Co se týče četnosti návštěv na dentální 

hygieně, je všeobecně doporučována dva-
krát ročně, stejně jako preventivní prohlíd-
ky u zubaře, pokud lékař neurčí jinak.

A co by na závěr chtěla MUDr. Kolega-
rová vzkázat všem pacientům, kterým není 
lhostejné jejich zdraví? 

„Věřte, že opravdu můžete ze svého života 
vytlačit zubní kazy a záněty dásní. Nenech-
te si zuby poškodit kazem a parodontózou. 
Správná každodenní péče o chrup, kterou vás 

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: Čistý zub se nezkazí

Interiér nové ordinace zubní hygieny Ondřeje Kolegara / foto: soukromý archiv

Firma: DENTÁLNÍ HYGIENA,
 Ondřej Kolegar, Dis

Adresa: Masarykova 116, Židlochovice 

Telefon: +420 723 750 754

Web:  www.dentalnihygienazidlochovice.cz

Služby: bělejší a zdravější zuby, prevence 
zubního kazu, odstranění zub-
ního plaku a kamene, instruktáž 
správného čištění zubů, odstranění 
pigmentací, fluoridová prevence

naučí ten, kdo ji skutečně umí, je základem 
úspěchu.“

Ondřej Kolegar doplňuje: „Učit se musíme 
všichni a pro dobrý výsledek je nutné trénovat 
techniku čištění a opakovaně ji kontrolovat.“  
Sám se i po ukončení studia dále vzdělává 
na odborných kurzech, je členem Společ-
nosti preventivní stomatologie a Asociace 
dentálních hygienistek.



Výstava ručně vyřezávaných dřevěných loutek 
Vladimíra Aujezdského z Ivančic naposledy vystavených v roce 1960. 

od 26. 10. 2019 do 31. 1. 2020, Památník Alfonse Muchy v Ivančicích.

Na výstavě je možné zhlédnout nejen loutky, ale také velké množství ručně malovaných kulis, oblečků (kostýmů)
a předmětů potřebných k výrobě. Děti si mohou zahrát stínové divadlo. Kontakt: 546 451 870, 546 419 443.

Zahájení adventu v keramické dílně

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

Sdružení Židlochovice zahájilo advent 
ve čtvrtek 28. 11. 2019 tradiční akcí „Den 
otevřených dveří v keramické dílně“. 
Ihned po otevření se dílna zaplnila dětmi, 
jejich rodiči a příznivci řemeslného 
umění. Příjemnou atmosféru dotvářel 
nazdobený stromeček, vánoční cukroví, 
vůně svařeného vína a krásné vánoční 
písničky v podání Mgr. Tomáše Šenkyříka 
s doprovodem.      

Přítomní návštěvníci si mohli prohlédnout 
výrobky vyrobené malými i velkými 
keramiky a podpořit keramickou dílnu zak-
oupením nějakého výrobku.  

Výstavu doplnili i drobní prodejci, kteří 
nabízeli keramiku, šité věci, korálkové 
hvězdičky, přáníčka, vánoční vazby, výrob-
ky ze včelího vosku, mandaly a přírodní 
produkty. 

Sdružení Židlochovice nezapomnělo na 
dobré skutky a  vytvořilo malý  „charitativní 
projekt“:  prodávalo Chňapku s příběhem.  

Pokud jste si kuchyňskou chňapku zakoupili, 
dostali jste i kartičku s následujícím textem:

Chňapka s příběhem
Tuto kuchyňskou chňapku ušila paní, 

která roky žila na ulici. Ale – vše dokázala 

změnit. Pomohli i Andělé z našeho soc. od-
boru. Nyní paní pracuje, má svůj domov, za 
který řádně platí nájem, a šitím ve volném 
čase se snaží si přivydělat.

Tržbu z prodeje chňapek jsme v plné výši 
předali jejich tvůrkyni.

Shon, zmatek, fronty v nákupních cen-
trech, cukroví, stres z vánočního úklidu 
a celkovou dusnou náladu každoročně 
23. prosince, alespoň u nás doma, v pod-
večer vystřídá klid. Čas jako by se zpoma-
lil a najednou jsou tu Vánoce. Nejkrásnější 
svátky v roce. Ne snad kvůli dárkům, ale 
kvůli blízkosti. Nastává ten čas, kdy je pro-
stor a příhodná doba setkat se s rodinou, 
na kterou přes shon všedních dní nemáme 
čas, a být prostě SPOLU. Stromeček se zdo-
bí, kapr si vesele, aniž by tušil, co ho dalšího 

Duch Vánoc se skrývá v Betlémském světle

Lenka Hašková – Ježek
Skautské středisko Hrozen

Betlémské světlo. Jeden z nejvýraznějších novodobých symbolů Vánoc. Malý plamínek přenesený z věčného světla, které hoří v jeskynní 
kapli v dalekém městě Betlémě. V místě, kde se narodil Ježíš Kristus.  Malý plamínek s velkou dávkou symboliky, jež každoročně urazí 
tisíce kilometrů, aby mohl přenést alespoň na chvíli „kousek Betléma“ k vám domů. Tradice Betlémského světla sahá do roku 1986, kdy 
jej do Rakouska začali vozit tamější skauti. O pár let později už z Vídně cestovalo dál do celého světa. K Vánocům nyní patří zcela neod-
myslitelně.

dne čeká, plave ve vaně a salát už odpočívá 
v chladu, aby byl na štědrovečerní hostinu 
správně uleželý. Vydáváme se stejně jako 
středověcí poutníci z pohodlí, tepla a bez-
pečí svých domovů do tmy pro ten malý 
plamínek, díky kterému můžeme v násle-
dující sváteční dny cítit Boží přítomnost, 
pro někoho prostě „jen“ ducha Vánoc, ještě 
intenzivněji než jindy.

„Snahou každého světla je prozářit tmu,“ 
bylo první motto novodobého Betlémského 
světla. A přesně jej vystihuje. Ve chvíli, kdy 
si doneseme ten křehký plamínek domů, 
jako by někdo mávl kouzelným proutkem. 
Všechny starosti jsou pryč, je tu klid, jsou tu 
opravdové Vánoce.

Přijďte nasát vánoční atmosféru a odnést 
si „kousek Betléma“ do prostor bývalých 
Klenotů (nám. Míru 155) v pondělí 23. pro-
since od 17 do 19 hodin. Budou na vás čekat 
skauti s troškou vánočního cukroví, pun-
čem, koledami, úsměvem a možností pose-
dět a povykládat si. Kdo nestíhá v pondělí, 
nemusí mít obavy, i se Světlem budeme jako 
každý rok na akci Hop hej koleda 24. pro-
since od 15 do 16 hodin. S sebou si, prosím, 
vezměte krytou lucerničku nebo svíčku 
a hrníček na punč #setrimeplasty. Kdo by 
přece jen zapomněl, budeme mít pár lucer-
niček navíc.

Těšíme na vás. Se skautským pozdravem!
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Vánoce začínají už tradičně v keramické dílně / foto: P. Válek

pozvánka



Oslava se uskutečnila ve farním kostele 
Povýšení svatého Kříže v Židlochovicích, 
kde kaplan zdejší farnosti pan Roman Frič 
posvětil letošní mladá vína.

Úvodem přivítal všechny účastníky před-
seda ZO ČZS pan Jan Šotnar, který seznámil 
přítomné s významem svátku sv. Martina, 
jenž býval jedním z nejoblíbenějších svátků.

Tradice oslav sahá až do doby císaře Jose-
fa, kdy bylo zvykem připíjet si na den sva-
tého Martina poprvé novým vínem. V ten-
to den vinařům, kteří hospodařili u větších 
sedláků, končila služba. Její pokračování se 
na další rok dojednávalo u sklenky prvního 
vína z podzimní sklizně a nad pečenou hu-
sou a koláči.

Židlochovičtí zahrádkáři nabídli letos 
veřejnosti k ochutnání 182 lahví mladé-
ho vína místních a profesionálních vinařů 
z Moravy. Mezi nabízenými víny byla vína, 
která obdržela značku „Svatomartinská“, již 
propůjčuje Vinařský fond na základě výroku 
degustátorské komise, která tato vína hod-
notí. Tuto značku letos obdrželo 366 vín od 
97 vinařů. Letošní mladá vína vykazují krás-
nou svěžest a aromatiku typickou pro danou 
odrůdu.

Jan Šotnar
předseda ZO ČZS

Po úvodním slovu vystoupil starosta měs-
ta pan Ing. Jan Vitula, jenž krátce zhodnotil 
práci vinařů, za kterou jim poděkoval.

Následovalo svěcení vín, po kterém si 
symbolicky připili mladým vínem, kterému 
popřáli hodně úspěchu, starosta města Ing. 
Jan Vitula, kaplan zdejší farnosti pan Roman 
Frič a předseda ZO ČZS Jan Šotnar.

Po ukončení akce svěcení mohli účastní-

V pondělí 11. listopadu 2019 uspořádalo ZO ČZS společně s městem Židlochovice malou oslavu svátku svatého Martina, jako poděko-
vání za letošní úrodu vinné révy.

Na svátek sv. Martina poprvé připíjíme mladým vínem

Kaplan Roman žehná mladému vínu / foto: P. Válek

ci ochutnat před kostelem posvěcená vína 
doplněná malým občerstvením.

ZO ČZS děkuje všem účastníkům, jež 
nechali po posvěcení svá vína k ochutnání 
pro veřejnost. Všem, kteří se na této akci 
podíleli, Ing. Vladimíru Benešovi za vína 
od profesionálních vinařů a manželkám 
zahrádkářů za občerstvení.

Vánoce se hluboce dotýkají všech našich lidských smyslů

Mgr. Paweł Cebula
farář

Z růže kvítek vykvet nám, radujme se – je věta z jedné z nejznámějších 
koled. Zdánlivě banální, avšak obsahující mnohé pravdy. Kristus, jehož 
narození si v tomto čase připomínáme, je ukázanou boží láskou k lidem, 
tak jako květ růže ukazuje krásu tohoto keře. 

Druhou podstatnou zprávou, kterou zde můžeme nalézt, jsou slova 
„vykvet nám“. Ano, nám. Bůh nám dal ten největší dar, jaký jsme mohli 
dostat. Svého vlastního syna. My všichni jsme tento Dar dostali. Bohatí 
i chudí, velcí i malí, zdraví i nemocní. Všichni. Je to dar, který nesežene-
te v žádném obchodě a nekoupíte ho za žádné peníze. Nepomůže vám 
k němu ani sláva, ani moc. Může ho dostat prezident, stejně jako posled-
ní z posledních. Stačí jen chtít. Protože boží láska se nikdy nevyprodá 
a nikdy nedojde. Je jí dost pro všechny.

Tím se dostáváme na konec sloky „Radujme se.“ To, že můžeme dostat 
největší dar, kterým je vtělená boží láska, bez ohledu na to, co jsme, kdo 
jsme a jací jsme, je přece důvod k nesmírné radosti. A Vánoce jsou čas, 
kdy se máme zastavit, potkat se se svými blízkými a tuto radost jim předat. 
Protože ten, kdo tento dar přijme, obdrží nesmírné bohatství, o které se 
může podělit s každým. Sám se stává darem. 

Mysleme na to v předvánočním shonu. Naši blízcí nepotřebují hroma-
du drahých darů, na které za pár dní zapomenou. Potřebují nás a naši 
lásku. Protože ne majetek, ale láska činí člověka šťastným.
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Štěstí zdraví, pokoj svatý / foto: P. Válek

   farní řádky



Sladké a veselé z knihovny!

Iva Zichová
Městská knihovna

Tak už vám to doma taky voní po 
vanilce? Možná jste si již povyměňovali 
osvědčené recepty po babičce se svými 
sousedkami a žijete v představách, že 
vás na poli gastronomickém nemůže nic 
překvapit. Ale to jste asi ještě neochutnali 
z nabídky našich polic, konkrétně z las-
komin ukrývajících se v naučné literatuře 
pod číslem 641 (kuchařky). Už jen při čtení 
názvů knih se vám začnou sbíhat sliny: 
Mandlová kuchařka, Vánoční kuchařka 
pro dceru, Pečeme s potěšením, Kuchařka 
moravských vinařek, Vánoční dobroty, 
Sváteční pečivo, Vánoční pečivo snadno 
a rychle anebo Příběh opravdové vášně. 

A pozor, posledně uvedený titul se nám 
sem omylem nezatoulal z regálu románů 
se šťastným koncem – jmenuje se tak kniha 
B. Milfaitové, podle které můžete vyrobit 
nejlepší marmelády na světě, třeba ke sle-
pování lineckého. Z knihy Sladké a veselé 
s Ivetou si určitě vyberete některý z receptů 
uspořádaných pečlivě podle nejvhodnějšího 
data přípravy. Nebojte se, přestože pečení 
podle této knihy začíná 4 týdny před Váno-
cemi, počáteční zpoždění hravě doženete, 
vždyť třeba pečené ořechy v cukru máte 
hotovy natotata.  Pokud jste trochu „free“ 
a vyznáváte něco alternativního, určitě 
si napečete podle knihy Sladký život bez 
cukru, Cukrfree kuchařka či Pečeme pro 
vegany. Naopak zastánkyně klasických 
ingrediencí si pochutnají na dobrotách 
podle receptů z knih Tradiční pečivo nebo 
Pečeme a zdobíme perníky. To všechno 
můžete ještě proložit listováním časopisy 
nejroztodivnějších názvů, ve kterých také 
není nouze o návody na sladké pečení: 

například Gurmet, Apetit, F.O.O.D., Roz-
marýna nebo Krásný rok.  

A že jsme jaksi opomenuli zakladatelku 
české gastronomie Magdalenu Dobromi-
lu? To by bylo, jako by v knihovně chyběla 
Babička od Boženy Němcové! Můžeme 
vám tedy doporučit její Domácí kuchařku, 
konkrétně třeba recept na marcipánky:

„Utři 3 loty čerstvého másla na mísce, dej 
do něj čtvrt libry tlučeného cukru, půl lotu 
tlučené skořice, čtvrt lotu tlučeného hřebíčku, 
z půl citronu drobně pokrájenou kůru, lot 
sladkých a 4 hořké mandle, na struhadle i se 
šlupkou ustrouhaných, vraz do toho jedno 
celé vejce, dobře to umíchej, dej do toho čtvrt 
libry pěkné mouky, vyndej to na moukou po-
sypaný vál, rozválej to na dvě stébla tlustě, 
nakrájej z toho čtyřrohé tabulky, klaď je 

na bílým voskem pomazaný plech, pomaž 
vejcetem, poklaď rozpoltěnými mandlemi 
a zvolna peč.“

V kuchařce Rettigové najdeme nejen 
množství dnes už téměř exotických pokrmů, 
ale také jímavě krásnou báseň „S Pánem 
Bohem loučení z Blučiny“. Tož, přijďte si 
k nám vypůjčit něco pěkného ke čtení nebo 
k pečení. A že to myslíme vážně, tak všem, 
kteří nám přinesou na ukázku alespoň 
1 kousek vánočního cukroví „vyčteného“ 
z naší literatury, slibujeme návdavkem 
pěkný (knižní) dárek!

(malá nápověda pro méně znalé 
hospodyňky:

1 lot = 16 g, libra česká = 0,512 kg)

S turisty údolím Říčky

Ing. Petr Válek
klub turistů   

Poslední podzimní výlet nás zavedl do 
blízkého okolí. Zamířili jsme do jihovýchod-
ní oblasti Moravského krasu. Vyrazili jsme 
od líšeňského hřbitova po turistické stezce, 
ze které jsme na chvíli odbočili, abychom 
se pokochali výhledy z vyhlídky Hornek 
nabízející pohled do údolí Říčky a na jihu je 
pak za dobrého počasí vidět i Pálava. Odtud 
jsme sestoupili do údolí Říčky a v poklid-
ném tempu pokračovali kolem vývěru Říčky 
a Hádeckého propadání k Hádeckému ryb-
níku. Odtud byl jen skok do Ochozu, kde 
jsme náš výlet zakončili.                      Listopadový výlet turistů, Vyhlídka Hornek / foto: P. Válek
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Inspirace pro vaši vánoční tabuli / foto: M. Moudrá
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Mezi námi sousedy: Jsme tu od toho, aby pejsek nemusel jít do útulku

Milena Moudrá
redaktorka

K Veronice Ovesné ze Židlochovic mě 
přivedla kamarádka. Hledala vhodného 
psa pro maminku, která o toho svého při-
šla. Přivítala nás milá mladá žena a čtyři 
psí mazlíčkové, kteří si po celou dobu naší 
návštěvy vesele hráli a zvědavě po nás poku-
kovali. A takhle plno je v domě u Veroniky 
a jejího partnera už tři roky. S maximálně 
dvoutýdenní přestávkou přijímají na čas 
vždy dalšího čtyřnohého spolubydlícího. 
Veronika je totiž členkou spolku nadšenců, 
kteří zprostředkovávají tzv. dočasnou péči 
pro pejsky v nouzi. 

Spolek Pes nejvěrnější přítel, z. s. (www.
pesnejvernejsipritel.cz), jehož je Veronika 
členem, je jednou z největších dobře fun-
gujících dobrovolnických organizací tohoto 
typu v České republice. Má přehledné trans-
parentní účty a finance na provoz získává 
z darů a sbírek, pořádáním dobročinných 
aukcí a bazárků, z čehož hradí léčbu, krmi-
vo a vybavení pro psy. Členové „pěstouni“ 
poskytují prostředí a svůj volný čas.

Chcete-li si pořídit psa, máte několik mož-
ností. Zajdete buď do útulku, nebo se obrátíte 
na chovatelskou stanici. Můžete také koupit 
pejska bez „papírů“, zde ale hrozí, že nebu-
dete-li vnímat jisté varovné signály, můžete 
se nechtěně stát zákazníkem tzv. množírny 
– nehumánního chovu.

„Koupi psa bych rozhodně doporučila od 
chovatelů ověřených svazem chovatelů. Ti pro-
dukují psy s průkazem původu. Zvolíte-li jinou 
variantu, zajeďte k chovateli a ověřte si pod-
mínky chovu. Nabízí-li vám prodejce, že psa 
přiveze ukázat, berte to jako varovný signál. 
Zřejmě nestojí o to, abyste nahlédli do prostře-
dí, z kterého vám psa nabízí. Sledujte, v jakém 
jsou psi zdravotním a psychickém stavu, aby 
nebyli apatičtí, bojí-li se kontaktu s člověkem, 
značí to, že mohou pocházet z klecových cho-
vů, kde se jen množí za účelem zisku.“

Trochu podceňovanou volbou při výběru 
způsobu pořízení psa je poskytnutí domova 
pejskovi, který se ocitl v nouzi – přišel o svo-
ji rodinu a nyní čeká v útulku nebo dočasné 
péči. 

Jde o pejsky odložené, týrané, nemocné 
a staré, které buď někdo nechce, anebo není 
schopen se o ně z nějakého důvodu starat. 
Často jde o pejsky, jejichž majitelé například 
musí dlouhodobě do nemocnice. 

„Lidé mají trochu předsudky, myslí si, že si 
pejsek něco z nejisté minulosti nese. My jsme 
jich měli už přes třicet a můžu říci, že z čím 
horších podmínek pejsek přijde, tím je vděč-
nější za péči a tím více svého páníčka miluje. 
Agresivita u psů, které se lidé asi také obávají, 
pochází většinou ze strachu způsobeného cho-
váním lidí. Dostanou-li se z těchto podmínek, 
agresivita časem vymizí.“

Převzít psa z dočasné péče se však vůbec 
nemusíte obávat. Před rozhodnutím se o něm 
dozvíte úplně všecko. Pejsek dostává něco 
jako rodokmen: odkud přišel, jak se chová 
v různých situacích, jak snáší přítomností 
dětí, jaký byl a je jeho zdravotní stav apod. 
Zaznamenáno je všechno, aby nový majitel 
věděl, s čím má počítat. 

Nejlépe se udávají štěňátka. Když jde o ště-
ně, najde se i dvacet zájemců během jediného 
dne. Je třeba si ale uvědomit, že speciálně se 
štěnětem je spousta práce. Všechno rozkouše, 
nemá ještě žádnou disciplínu při vyměšová-
ní, potřebuje časté venčení. Toto všechno jej 
majitel musí naučit. Přesto je o štěňata velký 
zájem. Nejhůř jsou na tom starší a nemoc-
ní pejsci. „Lidé se asi bojí, že jim brzo umře 
nebo že budou mít velké veterinární výdaje. 
Ale každý tvoreček si zaslouží dožít v rodině 
a s láskou.“

Při adopci zaplatí nový majitel fixní popla-
tek 1500 korun. Tato částka zahrnuje veške-
rou předchozí péči a nemění, i když náklady 
na přeléčení psa jsou většinou mnohonásob-
ně vyšší. Spolek Pes nejvěrnější přítel je nezis-
kovou organizací, proto si váží každého daru. 

Největším darem však je nový domov pro 
pejska, který se na čas ocitl v nouzi.

Veronika se takto stará o psy už tři roky. 
I když se to nezdá, na umístění do pěstoun-
ské péče jsou dokonce i čekací listiny. Klasic-
ké útulky jsou přeplněné a pejsky od přímých 
majitelů, kteří třeba jen onemocní nebo si 
z nějakých jiných důvodů pejska nechat 
nemohou, z kapacitních důvodů neberou. 

V současnosti jsou u Veroniky tři yorkshiro-
vé z množírny ve Zlatých Horách, kde jich 
nezodpovědná majitelka měla téměř 140. 
Tito pejsci si z nekontrolovaného množení 
a špatného prostředí nesou celou řadu nedu-
hů: „Fenečka, kterou tu máme, měla několik 
vrhů, přestože má dvě vrozené vady – luxaci 
kolenního kloubu na zadních nožičkách, tzn. 
že klouby nedrží v sobě, ale jen pomocí vazů. 
Vada je dědičná, přesto se na ní opakovaně 
chovalo. K tomu má ještě zúžené dýchací cesty, 
i to je vrozená vada. Takový pejsek by vůbec do 
chovu neměl jít.“ Přestože fenečka je už seni-
orka, je veselá a hravá, zdravotní hendikep ji 
vůbec neomezuje a svého nového páníčka si  
jistě brzo najde.

Příběh pejska Míši
V létě nás kontaktovala paní, která hledala pomoc s umístěním dvou starších pejsků po zemře-

lé majitelce. Byla to hodná babička, která si od známého vzala dvě štěňata, brášky, z nichž byl 
jeden větší, a proto dostal jméno na V – Vašek, a druhý menší na M – Míša. S babičkou žili bráš-
kové spokojeně, stále babičce po boku u kamen i při práci na zahradě, dokud babička neodešla 
navždy a kluci zůstali na dvorku u polorozpadlého stavení sami.

Útulky v okolí pejsky odmítly přijmout, a tak se pozůstalí dohodli se sousedy, aby pejskům nosili 
zbytky z kuchyně. Po více než roce živoření obou brášků v samotě se dozvěděli o možnosti pomoci 
pejskům umístěním do dočasné péče, která vyhledává nový domov. 

Při příjmu byli oba pejsci zablešení a Míšu trápil i svrab, kvůli kterému měl po těle lysiny bez srsti 
a byl velice smutný... Díky koupelím se brzy parazitů zbavili a začali si zase užívat života v dočasné 
péči. Vašek se svou veselejší a průraznější povahou našel domov velice brzy u manželů v důcho-
du na Tišnovsku. Míša si musel počkat o něco déle, mezitím mu dorostla srst, bez bráchy se stal 
sebevědomějším a veselejším a probudila se v něm i vášeň pro lov myší. Potom jednou přišla na 
návštěvu nová babička a bylo jasno. Hned při příchodu ji popusinkoval a už se od ní nehnul, a to 
doslova – odešel na vodítku do nového domova na druhé straně Židlochovic a na procházkách 
po okolí s jeho milovanou paničkou ho můžete potkat každý den.

Míša našel náhradní rodinu / foto: soukromý archiv



Byly doby, kdy si celá řada lidí myslela, že 
vlaky jsou na odpis. Mysleli si to i politici 
a rušili zastávky, tratě i vlaky. Pak však přišla 
90. léta a karta se začala obracet. Svět zaží-
val triumf rychlovlaků a přehuštěné silnice 
začínaly brzdit i do té doby velmi populární 
autobusy. A rozvinuté země začaly zjišťovat, 
že příměstské vlaky jsou tou nejekologičtější 
a nejspolehlivější formou dopravy. 

V České republice jsme se bohužel k rych-
lovlakům ještě nedopracovali. Ale někdy po 
roce 2000 jsme spolu s Jaroslavem Pospíši-
lem, tehdejším krajským radním pro dopra-
vu, zapíchli prst do mapy v místě, kde leží 
Židlochovice, a rozhodli se, že je to ideální 
místo pro jeden z koncových terminálů 

Ing. Jan Vitula
starosta města

Historické pojednání o tom, jak místní lokálka vznikala,  fungovala, zanikla a znovu se zrodila. To vše je obsahem padesátistránkové 
knížečky bohatě doplněné obrazovým materiálem, který sesbíral a zpracoval věrný sympatizant židlochovické historie Mgr. Miroslav 
Cvrk. K dostání bude publikace poprvé v městské knihovně při slavnostním otevření vlakového terminálu 8. prosince, v 16 hodin i za 
účasti autora. Vydavatelem brožované publikace je město Židlochovice,  úvodním slovem opatřil a čtenářům doporučil starosta města 
Ing. Jan Vitula.

První kRoky naší lokálky
aneb Půlstoletí železniční tratě Židlochovice–Hrušovany                 

Město Židlochovice vás zve v neděli 8. prosince na slavnostní otevření
vlakového terminálu, které proběhne od 10 do 18 hodin. 

Těšit se můžete na řemeslný jarmark, projížďky parním vlakem, vystoupení 
mažoretek, dechovou hudbu Blučiňáci, výstavu vláčků, pohádku pro děti, koncert 
skupinky Koňaboj a další. Hlavní program zahájí starosta města Židlochovice slav-

nostním přestřižením pásky ve 13 hodin.

Vyprávění o starém židlochovickém špitále        

JUDr. Milsoslav Jurák
redakčně upravil Vít Funk

První špitál, což byl útulek pro chudé, 
churavé a přestárlé, založil v našem městě 
Vilém II. z Pernštejna. Ten zastával mno-
hé významné zemské a dvorské funkce 
(komorník moravského zemského soudu, 
nejvyšší český maršálek a nejvyšší královský 
hofmistr), navíc byl zodpovědným hospodá-
řem na svých panstvích. Roku 1515 nařídil 
ve svém testamentu synu Vojtěchovi, „aby 
na to pomněl a myslil, aby v Židlochovicích 
špitál pro chudé udělal a tak jej opatřil, aby 
živnost slušnou míti mohli“. Jeho vůle byla 
naplněna a pro budoucí špitál byl využit 
domek na rohu dnešního Strejcova sboru a 
ulice Komenského, kde se nyní nachází pro-
dejna květin. 

Když však později, kdy Židlochovice pat-
řily Fridrichu ze Žerotína, byl poblíž posta-

ven bratrský kostelík, dal Fridrich (synovec 
Karla staršího ze Žerotína) přemístit špitál 
k řece Svratce, do pozdější Vodní ulice č. p. 
17. Tato ulice, pozdější Žerotínovo nábřeží, 
se táhla podél řeky a ústila do dolní části 
náměstí. Nábřežní ulice musela v šedesátých 
letech ustoupit nově projektované dálkové 
silnici a její popisná čísla zaniklých domů 
byla přidělena nové zástavbě podél silnice 
k Vojkovicím. 

Zdá se, že původní špitály byly svými zakla-
dateli natolik vybaveny, že mohly poskytnout 
dostačující zaopatření. Vilém II. z Pernštejna 
ukládal svým nástupcům opatřit špitál tak, 
aby „živnost slušnou míti mohli“, což nabylo 
určitosti v testamentu Fridricha ze Žerotína, 
ve kterém se ukládalo, že budoucí páni žid-
lochovičtí musí každoročně vyplatit 100 zla-
tých úřadu městečka Židlochovic pro potře-
by špitálu. Prozíravost Fridricha je vyjádřena 
v dovětku závěti, kde upozorňuje na nutnost 
evidovat náklady špitálu, aby nebyly peníze 

zpronevěřeny. Fridrich navíc celou stať emo-
tivně posílil dovětkem: „Stalo-li by se, že by 
který pán židlochovický to zrušil aneb vůli 
mou neplnil, na toho pomstu od Boha žádám, 
aby se jemu nikdy šťastně nevedlo a aby nám 
chleba žádostiv jsoucí, od jiných jeho žebrati 
musil.“  

V uvedeném domě působil špitál 160 let, 
a jak dosvědčují archivní prameny, byl 
potřebným a žádoucím sociálním zaříze-
ním. Svoji funkci plnil i přesto, že vrchnost 
někdy zapomínala na svou podpůrčí povin-
nost. Světlou výjimkou byla hraběnka Anna 
Marie z Valdštejna, která roku 1671 darovala 
špitálu nebývale velkou sumu 1 500 zlatých.                                                                                   
Pokračování příště.

 (Zpravodaj XXI, 1997, č. 6, s. 22–23)
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tehdy nově připravovaného integrovaného 
dopravního systému. 

Teď, o necelých dvacet let později, spouš-
tíme nově zrekonstruované židlochovické 
nádraží. Podařil se nám trochu husarský 
kousek. Spuštění nového nádraží je opravdu 
neobvyklá věc. Občané Židlochovic a nejen 
oni tak získají rychlý, spolehlivý a ekologický 
přístup přímo do centra Brna. Za necelých 
25 minut tak urazíme trasu, kterou dnes 
v pondělní špičce jedeme autem klidně i déle 
než hodinu. Stálo to nemalý objem prostřed-
ků (z velké části evropských), spoustu práce 
a jednání, ale výsledek stojí za to. Krásná 
historická budova na novém moderním ter-
minálu jen podtrhuje to, že v Židlochovicích 
umíme propojit minulost s budoucností.

A já věřím tomu, že vlaky jsou budouc-
ností dopravy.

Přebal knížky M. Cvrka



Jsme sportovní klub věnující se bojovým 
sportům, a to zejména brazilian jiu-jitsu, 
grapplingu, boxu, kickboxu a kondiční 
přípravě závodníků. Do budoucna pracu-
jeme i na zavedení lekcí MMA, což jsou 
smíšená bojová umění, plnokontaktní 
bojový sport bez využití zbraní, umožňu-
jící údery i chvaty, boj vestoje i na zemi, 
a spojující různé techniky jiných bojových 
sportů i bojových umění.

KLUBOVÁ ČINNOST

Brazilian jiu-jitsu  (BJJ)
Vždy v pondělí, středu a pátek probíhá 

trénink ve sportu podobném judu, zápase 
pracujícím se soupeřovým kimonem a opas-
kem, ale také bez kimona (grappling). Tam, 
kde judo končí, my začínáme. BJJ se orientu-
je převážně na boj na zemi a na submisivní 
techniky, které jsou často vidět na galaveče-
rech MMA.

V brazilian jiu-jitsu trénujeme i děti, a to 
každé pondělí a středu od 17 hodin, kde se 
zaměřujeme na všestranný rozvoj pohybo-
vých schopností, gymnastiku, atletiku, disci-
plínu a též samotné techniky jiu-jitsu (BJJ). 
BJJ je bezúderové bojové umění, kde vítězí 
technika nad silou. Děti se tak učí respektu 
k ostatním a k trenérovi jakožto vyšší auto-
ritě. V neposlední řadě dítě získává výborné 
návyky pro sebeobranné situace. 

Kickbox/K1 
 Základní praktiky pro boj vestoje pomocí 

rukou i nohou. Cvičení zaměřené spíše na 
údery, kontraúdery, úhyby s úderem, prá-
ci nohou a vše, co je potřeba znát pro boj 

Leoš Zouhar
předseda klubu

vestoje a sebeobranu. Lekce je zaměřená na 
základní techniky, ze kterých se můžeš dále 
odrazit, protože: „Jsi jen tak dobrej, jak dobré 
máš základy.“

 
CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST

Též si k nám může přijít zacvičit kdokoliv, 
kdo chce zlepšit svoji fyzickou kondici nebo 
se chce zkrátka cítit lépe a něco pro sebe udě-
lat, a to každé úterý a pátek v 17:30 hodin. 
Kondiční cvičení pro muže i ženy jsou ved-
na nejen formou kruhového tréninku, ale 
i tabaty a jiných variant posilování a kardio 
cvičení. Uvolnit své tělo můžete i každý čtvr-
tek, a to power jógou pod vedením zkušené 
lektorky.

Kdokoliv, kdo mezi nás přijde, je vítaný 
a rádi vás uvidíme na některém z našich tré-
ninků. Více info na www.skpretorian.cz.

Na seznamu spolků fungujících ve městě přibyl v letošním roce jeden nováček.  Jeho název PRETORIAN zní pro mnohé poněkud tajupl-
ně, avšak zcela zřejmě napovídá, že jde o moderní sportovní aktivity se zaměřením na mladé. Kdo je Pretorian a čím se zabývá?

Budou mít i Židlochovice svého vítěze MMA?  
Moderní sporty v nabídce klubu Pretorian           

Při tréninku / foto: Pretorian

ROK 2019
Klub Pretorian Židlochovice byl založen 

teprve v březnu tohoto roku. Pro mě a celý 
klub to byl rok změn, nových začátků a kro-
ku do neznáma, naštěstí to však byl krok 
správným směrem. To potvrzuje dosažení 
několika titulů na mistrovství České republi-
ky v jiu-jitsu a grapplingu v různých katego-
riích, povýšení mých studentů na vyšší tech-
nické stupně,  protože vyšší pás si v jiu-jitsu 
musí člověk zasloužit a vydřít, a nakonec 
obdiv a zájem dětí právě o tento sport, který 
zkrátka přiroste k srdci a stane se pro člověka 
víc než sportem.

Ohlédnu-li se tedy za uplynulým rokem, 
lze konstatovat jedno: PODAŘILO SE. Nebo 
jak by řekl Attila Végh, fighter a šampion 
Oktagonu: „Splnil se mi sen.“

Prožijte Vánoce i aktivně: Přijďte si zahrát bowling

Ing. Jana Bělohlávková
Orel jednota Židlochovice

Jako každý rok i letos pořádáme ve spolu-
práci s Komisí sportu a mládeže Rady města 
Židlochovice netradiční bowlingový vánoč-
ní turnaj. 

Netradiční proto, že se při sedmi shozených 
kuželkách zapisuje strike – plný počet bodů, 
což má za následek krásné výsledky ve vyšším 
bodovém hodnocení.  Během turnaje se ser-
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víruje pizza, která je jeho součástí. Všechna 
družstva jsou pak odměněna poukázkou na 
hodinu bowlingu a první tři družstva z kaž-
dé kategorie pak poukázkami do některého 
ze supermarketů.  Během roku se odehráva-
jí i dětské turnaje a turnaj dítě+rodič na jaře 
a na podzim.  Pokud máte tento sport rádi 
a chcete si zasoutěžit, rádi vás na jakémkoliv 
turnaji přivítáme.

NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ
BOWLINGOVÝ TURNAJ

27. prosince 2019 | 15:00-17:00 hod

kategorie:
1. stupeň – zábrany

2. stupeň – bez zábran
vstupné:

150 Kč na družstvo
informace:

www.orelzidlochovice.cz, 605 233 527



Judisté mají nabitý program celoročně

Ing. Karel Vitula
trenér

V srpnu letošního roku proběhlo neda-
leko Telče opět týdenní soustředění judistů 
v celkovém počtu čtyřiceti účastníků. Počasí 
nám přálo, a proto jsme se mohli plně věno-

vat naplánovaným aktivitám a cílům sou-
středění. Což bylo zvýšení fyzické kondice, 
zdokonalení technické vyspělosti a prove-
dení zkoušek na další vyšší stupně (pásky). 
Toto vše se nám podařilo a myslím, že sou-
středění bylo celkově velmi úspěšné. 

Na začátku školního roku proběhl nábor 
dětí, a protože se dětí přihlásilo mnoho, 

byly rozděleny do dvou náborových skupin. 
V současné době navštěvuje oddíl Judo Orel 
Židlochovice přes 200 dětí a dospělých roz-
dělených do 8 skupin podle věku a výkon-
nosti. Jednotlivé skupiny mají trénink 2x až 
3x týdně.  

Každý měsíc, někdy i každý víkend, jezdí 
děti podle věkových kategorií na různé tur-
naje a soutěže po celé republice. Jeden z tur-
najů, a to pro malé děti a pro mladší žáky, 
jsme uspořádali v listopadu i u nás v Židlo-
chovicích. Přijelo celkem přes 160 závodní-
ků z různých oddílů. Podle ohlasů se všem 
u nás líbilo a těší se na další námi pořádané 
turnaje. 

Někteří naši judisté se probojovali po 
absolvování Českých pohárů na mistrovské 
soutěže. Nejlepšího výsledku dosáhl Lukáš 
Martinek s 5. místem na MČR.  Jakub Bém 
se stal šampionem Moravy a Šimon Zlámal 
získal 3. místo na šampionátu mláďat. Na 
Velkých cenách, oblastních a krajských sou-
těžích ostatní judisté získali nespočet medai-
lí. Těchto výborných výsledků bychom 
nedosáhli bez úsilí všech, kterým je potřeba 
poděkovat.  A to trenérům,  rodičům, praro-
dičům, sponzorům i naší sportovní organi-
zaci Orel jednota Židlochovice.

Judo Orel, skupina mladších žáků úterý/čtvrtek od 17 hod / foto: Judo Orel

Lukostřelci na mistrovství České republiky

Miroslav Ondrušík
trenér

Podzimní listí na stromech se zbarvilo 
barvami, které nás okouzlují už tisíce let. 
S úžasem v očích sledujeme tuto proměnu 
a při procházce lesem cítíme energii, která 
sálá ze všech jeho částí. Podzimní procház-
ka, kdy nám pod nohama šustí listí, pras-
kají suché větve a chladné povětří se vám 
opírá do tváře, má nejenže blahodárné 
účinky na náš organismus, ale také při ní 
můžeme v tichosti sledovat obyvatele lesa.

Proč píši o lese a podzimu? Odpověď je 
jednoduchá. Přesně v tomto duchu se ode-
hrávalo 22. MČR v 3D lukostřelbě. Pořada-
telé připravili nádhernou tříkilometrovou 
trať poblíž řeky Orlice v lesích patřících do 
katastru Ústí nad Orlicí.

Letos jsme na MČR vyrazili v sestavě Zuz-
ka Pešková, Dalibor Peška a Miro Ondrušík.  
Zuzka, coby mladá slečna, se letos dostala 
z kategorie dětí do kategorie Junioři. Junioři 
střílí z větší vzdálenosti a přece jenom Zuz-
ka neměla skoro žádné zkušenosti ze závodů 
v této kategorii. S jejím tatínkem jsme si řek-
li: „Poslední snad nebude a zkušenost z mis-
trovství se hodí.“ Ale Zuzka je velká bojovni-

ce a všechny nás mile překvapila. Po prvním 
dni se předběžně umístnila na třetím místě. 
Druhý den si pozici  nenechala vzít a skonči-
la na krásném třetím místě. Dalibor skončil 

na druhém místě a já jsem obsadil bronzový 
stupínek. Byl to úžasný závod, přivezli jsme 
tři medaile, mnoho zkušeností a ještě víc 
zážitků. 

Třetí místo Z. Peškové na republikovém mistrovství / foto: M. Ondrušík
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Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

Pranostiky: Prosinec – módní přehlídka paní Přírody

Naše procházky do přírody neomezí-
me. Ta nám i v prosinci má co nabídnout. 
Její proměny v čase se projevují ukončením 
módní přehlídky, kterou nám předváděla 
v podzimních měsících.  Odložený šat pod-
zimu dává vyniknout intimní kráse dříve 
nepovšimnutých partií plných bohatství 
tvarů a barev, větví kmenů či kůry. Barvy 
svého šatu nahradila šperky z uschlých plo-
dů, ba dokonce nás může překvapit zářícími 
květy. Vynikají tvary, barva, stavby i kontu-
ry. Najednou máme možnost vnímat další 
detaily, strukturu kůry, letorostů či pupenů. 
Uvědomíme si, že i v tomto čase zůstává 
příroda krásně barevná. Například červeně 
zbarvené letorosty svídy, ale i různé kultiva-
ry vrby, jasmínu a hortenzie. Javor pensyl-
vánský se zase do zimního spánku převlékl 
do pyžama – jeho šedozelená borka s bílý-
mi svislými pruhy v nás může tento dojem 
oprávněně vyvolat. Svoji zimní módu dávají 
na odiv i další stromy – různé druhy javorů, 
střemcha, třešeň tibetská nebo břízy od bílé 
až po vínový nádech červenolisté.

Výrazným prvkem jsou neopadané plody 
keřů a stromů. Pro zvýraznění kontrastu se 
šedou přírodou září nejčastěji červené plody 
šípků a jeřabin. Červenými korálky různých 
odstínů ozdobí příroda také dřišťály, hlohy či 
cesmínu. Její majstrštyk jsou plody brslenu 
evropského, které známe pod názvem kaš-
párkovy (nebo farářovy) čepičky.  Oranžový 
rakytník (známý jako citron severu) obo-
hacuje v poslední době stále více zahrad 
a domů.  Žlutozelené plody kdoulovce 

pomalu mizí (snad proto, že si na nich příliš 
nepochutnáme, ale v domácnostech našich 
babiček měly své stálé místo jako přírodní 
parfémy – dokázaly nádherně provonět prá-
delník).

Pokud jsem se zmínil o květech, nejed-
ná se o pohádku o dvanácti měsíčkách, ale 
skutečně o rostliny, které nakvétají v zimním 
období. Jsou ovlivňovány nejenom teplotou, 
ale i stanovištěm, na kterém rostou.  Jde na 
příklad o kalinu bodnanskou, višeň chloup-
katou či jasmín nahokvětý.  Všichni jistě 
známe vřesovec červený, který dokáže kvést 
od prosince do května v odstínech bílé, růžo-
vé, červené a fialové (mimochodem, jedná 
se o vynikající léčivku v oblasti urologie).  
A nezapomeňme na vilíny. V létě nenápad-
né, na podzim úchvatné s oranžovým listím 
a v zimě doslova ohromující žlutooranžový-
mi květy.

Jak je vidět, prosinec má svoje kouzlo, jako 

každý jiný měsíc. Jen se musíme lépe oblék-
nout a místo lahve vody si s sebou vzít raději 
termosku s čajem. 

Podle lidové pranostiky zima v prosinci 
totiž jen žertuje, opravdové vlády se ujímá 
až v lednu. Opět tak každoročně zažíváme 
napětí, zda oslavíme Vánoce na ledě, či na 
blátě.

Ilustrační foto: M. Tajč

Židlochovický vlastivědný spolek na konci roku 2019

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.           
předseda spolku

Občané, kteří pravidelně čtou Židlo-
chovický zpravodaj, si jistě všimli, že naši 
členové často publikovali články a obráz-
ky.  U příspěvků je připojeno logo spolku, 
což ulehčuje „spěchajícím“ čtenářům, nás 
„nepřehlédnout“. 

Směrnice o spolcích nám ukládá aspoň 
jednou ročně uspořádat členskou schů-
zi. Tam rekapitulujeme, upozorňujeme na 
nové objevy, které nebyly doposud zveřej-
něny a diskutujeme. Součástí schůzí býva-
jí i odborné přednášky zvaných hostů.  Na 
schůzi koncem roku 2018 nám přednášel 
akad. sochař a restaurátor Mgr. Martin 
Slovák o své restaurátorské práci na našich 
barokních sochách umístěných na schodech 

před kostelem. Letos na schůzi bude před-
nášet Mgr. Miroslav Dejmal, který provedl 
archeologický průzkum nálezů při pracích 
kolem zámku.  

Bývalý tajemník Městského úřadu, 
Mgr. Miroslav Cvrk je i po přestěhování do 
západních Čech naším aktivním členem, 
informuje nás o své badatelské práci a vypra-
coval tištěný materiál o historii železnice 
v Židlochovicích, který bude k dispozici u 
příležitosti slavnostního zahájení provozu 
nového železničního terminálu v Židlocho-
vicích. 

Prakticky během celého léta připravoval 
autorský kolektiv PhDr. Milan Saláš, DrSc., 
z Archeologického ústavu Brno, Mgr. Karel 
Vavřík a MUDr. Peter Wendsche, CSc., 
novou stálou panelovou výstavu na autobu-
sovém nádraží s tematikou historie našeho 
města. Vernisáž se konala v rámci sváteční-

ho programu u příležitosti 30. výročí same-
tové revoluce. 

Průběžně se obracíme na spoluobčany 
s prosbou o poskytnutí dalších informací. 
Spoustu témat bychom rádi v následují-
cích měsících a letech ještě zpracovali, např. 
o cihelně, kamenictví, o bývalém pivova-
ru aj., nevíme např. mnoho o stanovištích 
barokních soch před stěhováním na jaře 
1949 na schody před kostelem. Třeba najde-
me fotky původních stanovišť před domy na 
dnešní Komenského ulici, kde podle materi-
álu v Okresním archivu v Rajhradě stály. 

Práce by nebyla možná bez dotační pomo-
ci města Židlochovice. Za to dík.

Přejeme příznivcům Židlochovického 
vlastivědného spolku a čtenářům Zpravoda-
je příjemné adventní období a veselé a šťast-
né vánoční svátky.

PRANOSTIKA PROSINEC
Mléčná dráha v prosinci jasná,

bude v příštím roce úroda krásná. 
                                                                                    

6.  prosince
O sv. Mikuláši snížek často práší.                                                                                             

13.  prosince
Svatá Lucie noci upije ale dne nepřidá.                                                                                        

24.  prosince
Jasná noc o Štědrém dnu,

mrazy lezou ke dnu.
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foto: Petr Válek

Židlochovické nádraží včera a dnes

Nádražní budova v listopadu 2017 / foto: P. Válek

Nádražní budova po rekonstrukci v listopadu 2019 / foto: P. Válek

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
LESTER – Pařížská švadlena, 
ADEBAY – Zůstaň se mnou, 
HANNAY – Venkovská 
svatba, SWANSON - Knih-
kupkyně

Psychologické romány
EUGENIDES – Sebevraždy 
panen, FERRANTE – Temná 
dcera, ROBINSON – Domov, 
GAARDER – Tak akorát, 
MARRS – Když jsi odešel

Společenské romány
HANSEN – Polední hodina, 
CHABON – Zázrační hoši, 
MORRISON – Domov, 
WHITEHEAD – Podzemní 
železnice

Historické romány
HUSEMANN – Lovci knih
Romány českých a sloven-
ských autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ 
– Tři sestry, LABUDOVÁ 
– Tapetář, PALÁN – Jako 
v nebi, jenže jinak, PIKORA 
– S androidkou v posteli, 
HARASIMOVÁ – Černá 
vdova

Detektivní romány a thril-
lery
KUTSCHER – První padlí, 
HJORTH – Vyšší sprave-
dlnost, DEAVER – Hra na 
nikdy, BERG – Chamtivost, 
MAY – Pekingský rozparo-
vač, NESBÖ - Nůž

Fantasy a sci-fi romány
BARDUGO – Zjizvený král, 
SCHWAB – Temnější tvář 
magie, Setkání stínů, Zaklíná-
ní světla, ADAMS – Stopařův 
průvodce Galaxií 

Literatura faktu
NAVARA – Mlynáři od 
Babic, ZULLO – Děti holo-
caustu

Autobiografické příběhy
ŠEBEK – Nebe nad Jeme-
nem, KAYSEN – Narušení, 
ASKWITH – Nezlomná, 
MAHER – Debutantka 
z rodu Kennedyových

Erik Tabery: Opuštěná společnost

Zajímáte-li se o české dějiny, minulou i současnou politiku nebo 
se třeba věnujete problematice populismu či kritického myšlení, 
rozhodně věnujte této knize pár volných večerů. Zaslouženě získal 
tento titul ocenění Magnesia Litera.



Nové knihy

Cizojazyčná literatura
HARRIS – Maria Theresa: 
The blessed Empress, WAL-
DIS – Aufräumen,  
BARNES – Evita Perón

Audioknihy
MARRS – Když jsi odešel, 
ADEBAY – Zůstaň se mnou, 
TŘEŠTÍKOVÁ – Veselí

Naučná literatura
ŠICHTÁŘOVÁ – Robot na 
konci tunelu aneb Zpráva 
o podivném stavu světa 
a co s tím, BECK – Ten 
den, 17. listopad, ZIBURA 
– Prázdniny v Evropě, OND-
RA – Adam Ondra: lezec 
tělem a duší

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
FISCHEROVÁ – Uspávan-
ky a vstávanky, STANČÍK 
– Ohou! Kolik má kdo 
nohou?, ŽÁČEK – O odváž-
ném autíčku

Básničky a říkadla
NOVOTNÁ – Skáče blecha 
zvesela

Pohádky
Baba Jaga a další ruské 
pohádky, DEMLOVÁ 
– Pohádky na kolečkách 
a nekonečnu, VRÁNA 
– Andílci se perou, 

Pohádkové příběhy
 KROLUPPEROVÁ – Taje 
olivového háje, STARÁ 
– A pak se to stalo!, BULA 
– Jedlička se narodila, 
ČECHOVÁ – Včelař Josífek

Fantasy romány
KAABERBOL – Znamení 
čarodějky, STRANDBERG 
– Konec, SHUSTERMAN 
– Smrtka

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
MATOCHA – Prašina 2: 
Černý merkurit, BREZINA 
– Děsivá helikoptéra

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice
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KříŽidle Víta Funka

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  klobouk opata autorka kresby: A. Flajšingerová

1.          F              

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

          -              

9.                        

10.                        

11.                        

1. Tradiční dámská zástěra moravských krojů
2. Africká drobná šelma oblíbená u dětí  
3. Studentský festival oslavující příchod máje 
4. Automobilová karoserie s prodlouženým kufrem 
5. Bývalý československý herec a dabér „František…“   
6. Antická řecká bohyně krásy a lásky 
7. Národní park „České…“
8. Největší spolková země Německa  
9. Známý sovětský automobil značky GAZ 
10. Japonská jaderná elektrárna, která měla havárii roku 2011 
11. Původní česká obuvní firma proslavená po celém světě  

TAJENKA: Nejvýše položené sídlo v České republice (1093 m. n. m.). 
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).  

Tradiční dámská zástěra moravských krojů
Africká drobná šelma oblíbená u dětí 
Studentský festival oslavující příchod máje
Automobilová karoserie s prodlouženým kufrem
Bývalý československý herec a dabér „František…“  
Antická řecká bohyně krásy a lásky
Národní park „České…“
Největší spolková země Německa 
Známý sovětský automobil značky GAZ
Japonská jaderná elektrárna, která měla havárii roku 2011
Původní česká obuvní firma proslavená po celém světě 

TAJENKA:
Nejvýše položené sídlo v České republice (1093 m n. m.).
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

oznámení

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení místa: 

Samostatný odborný referent Odboru životního prostředí 
a stavebního úřadu – vodní hospodářství. 

Zájemci se mohou hlásit do úterý 31. prosince 2019 písemně na adresu: 
MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 677 01 Židlochovice.

Obálku označte heslem „Výběrové řízení – referent ŽP“. 



15. 11. – 30. 12. | VÝSTAVA (nejen) ANDĚLÉ
Obrazy Jitky Špánkové.
místo: Galerie Orlovna
pořádá: Městské kulturní středisko a Galerie Orlovna

1. 12., 17:00 | ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  před budovou městského úřadu, Nádražní 100

3. 12., 9:30–11:00 | WORKSHOP VÝROBY NÁRAMKŮ 
Z MINERÁLNÍCH KAMENŮ
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  100–170 Kč (dle spotřebovaného materiálu)

4. 12., 19:30–20:30 | MEDITACE NA SVĚTLO A ZVUK
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  zdarma

5. 12., 15:00 | VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti
místo:  klubovna zahrádkářů, ul. Palackého 240

8. 12., 10:00–18:00 | ZNOVU VLAKEM DO ŽIDLOCHOVIC
Během dne je připraven bohatý program – parní vlak, dobové kostýmy, 
tradiční řemeslný jarmark, svařák a teplý punč a mnoho dalšího.
místo: vlakový terminál Židlochovice
pořádá: město Židlochovice

8. 12., 15:30–16:00 | VÁNOČNÍ POHÁDKA
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  členové 50 Kč na osobu, nečlenské rodiny 70 Kč na osobu

10. 12., 18:00 | ŠVÝCARSKO VLAKEM
Beseda Marie Lollok Klementové s promítáním.
místo: Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

11. 12., 17:00–19:00 | SETKÁNÍ S OBČANY – KORDIS JMK
Setkání s občany ke změnám v IDS JMK od prosince 2019 a ledna 2020.
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  město Židlochovice a KORDIS

13. 12., 17:00 | VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Vystoupí dechový orchestrem ZUŠ a Dětský sbore Židlochovice.
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice

14. 12., 8:00–13:00 | TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
místo:  náměstí Míru 
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice

21 . 12., 10:00 | BODOVÁNÍ VÍN NA ŠTĚPÁNSKOU VÝSTAVU VÍN
místo:  klubovna zahrádkářů
pořádá:  Český zahrádkářský svaz Židlochovice

Kulturní a sportovní akce – prosinec 2019
23. 12., 17:00–19:00 | BETLÉMSKÉ SVĚTLO
místo:  v prostorách bývalých Klenotů (nám. Míru 155)
pořádá:  Skautské středisko Hrozen

24. 12., 15:00–16:00 | HOP HEJ KOLEDA
S sebou lucerničku nebo krytou svíčku, popř. hrníček na punč.
místo:  kostel Povýšení svatého Kříže
pořádá:  Skautské středisko Hrozen

26. 12., 9:00–18:00 | ŠTĚPÁNSKÁ VÝSTAVA VÍN
místo:  klubovna zahrádkářů
pořádá:  Český zahrádkářský svaz Židlochovice

27. 12., 14:00–16:00 | NETRADIČNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ
S občerstvením, rodič+dítě.
kategorie: 1. stupeň – zábrany
 2. stupeň – bez zábran
vstupné: 150 Kč na družstvo
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice
info: www.orelzidlochovice.cz, 605 233 527

PŘIPRAVUJEME V LEDNU:
11. 1., 10:00 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
místo: Židlochovice
pořádá: Základní škola Židlochovice

29. 1., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
Součástí bude prezentace projektu Líchy
místo: zasedací místnost MěÚ Židlochovice, Nádražní 750
pořádá: starosta města
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pozvánka

PLESOVÁ SEZONA 2020

17. ledna  Ples Gymnázia Židlochovice
1. února  Hasičský ples
29. února  Sokolské šibřinky

ŠVÝCARSKO VLAKEM
Promítání  s cestovatelkou

a horskou průvodkyní
Marií Lollok Klementovou

vás čeká  v knihovně
v úterý 10. prosince v 18:00 hodin.

Na své si přijdou nejen milovníci železničních tratí,
ale také krásných výhledů na horské velikány.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Solventní manželé hledají ke koupi byt v Židlochovi-
cích a v blízkém okolí. Tel.: 732 834 651.

Koupíme RD v obci s dobrou dostupností do Brna. 
Tel.: 605 997 025.





inzerce
ŽELEZNIČNÍ MODELY NA KOLEJIŠTÍCH
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www.afeedmix.czkrmivo na Váš Dvůr
mix

PRODEJ PYTLOVANÝCH 
KRMNÝCH SMĚSÍ PRO DOMÁCÍ
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA:

DRŮBEŽ, KRÁLÍKY, HUSY, KACHNY, 
PRASATA, BAŽANTY A DALŠÍ

ROZŠÍŘENÍ DROBNÉHO PRODEJE
VKS HUSTOPEČE NA KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN

SLYŠELI JSTE? 
VŠICHNI UŽ O TOM 

KDÁKAJÍ!

BALENÍ

25kg10kg

AFEED, a. s., 693 01 Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60, Obchodní zástupce - tel.: 606 077 088, Prodejna - tel.: 720 964 016, E-mail: krmiva@afeed.cz

Pondělí - Čtvrtek:  8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Pátek:                             8:00 - 12:00

NOVINKA!
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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 bezplatně doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 4. 12. 2019, Židlochovice. Foto na obálce: archiv města. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.
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Odvážlivci zarecitovali básničky s mikulášskou tematikou / foto: M. Tajč

Ochutnávka mladých a martinských vín před kostelem / foto: L. Betášová

Pochod rakouských čertů, skupina malých čertíků / foto: R. Ivičič

Vzpomínkové setkání u Havlova srdce 17. 11. / foto: M. Moudrá

Otevření výstavy Vlastivědného spolku na nádraží / foto: L. Betášová

Happening gymnazistů k výročí sametové revoluce / foto: M. Moudrá

Vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte v knihovně / foto: R. Nováková

Rozsvícení vánočního stromu s vystoupením Dětského sboru Židlochovice / foto: M. Tajč


