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Během našich rozhovorů se hodně čas-
to dotýkáme otázky školství. Je to zřejmě 
odvětví, na kterém Vám velmi záleží.

Ano. Školství je velký problém a bohužel 
se paradoxně změnilo o hodně méně, než 
potřebuje. Jak se má učit, definuje stát a ti, 
co by chtěli věci posunout, jsou v extrémně 
těžké situaci, protože hlavní proud seshora 
dolů je rigidní. Že to nefunguje dobře, vidí-
me na našich dětech, které do první třídy 
nastupují s nadšením a za tři roky je z nad-
šení znechucení.

Jan Vitula: Přírodní vědy podporují rozvoj logického myšlení, posilovat ale 
musíme i kulturní vzdělanost dětí

Jsem ale optimista a věřím, že se moderní 
metody výuky podaří prosadit a tato situace 
se globálně zlepší.

Že Vám na úrovni vzdělání velmi záleží, 
je vidět z Vámi zavedeného motivačního 
programu finanční podpory studentů žid-
lochovického gymnázia v oblasti přírodo-
vědných oborů, důkazem je i právě zapo-
čatá stavba pavilonu přírodních věd při 
základní škole.

Kladete důraz právě na tuto oblast vzdě-
lávání, proč?

Celkový vývoj ve školství po roce 1989 
způsobil výrazné snížení zájmu o studium 
přírodovědných a technických oborů.

Milena Moudrá
redaktorka

Naše společnost už ale je a do budoucna 
ještě i bude silně závislá na technologiích 
a po lidech vzdělaných v tomto oboru bude 
stále větší poptávka. Nebudeme-li připrave-
ni, v konkurenci asijských zemí neuspěje-
me.

Co způsobilo propad zájmu o tyto obory?
Do roku 1989 bylo vzdělávání postaveno 

na drilu a příkazech. Kantor byl autorita 
podporovaná systémem. Po roce 1989 pak 
naopak přišlo období uvolnění, což nemys-
lím, že by bylo špatné.

Návrh: Perspektiva pavilonu přírodních věd
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Bohužel, režim se ale překlopil do silného 
extrému, a to vlivem kombinace dvou fak-
torů. Jednak to byl na konci 90. let výpadek 
porodnosti, kdy celá jedna generace odložila 
mateřství o několik let, který způsobil snad-
nější dostupnost škol i bez dobrých studij-
ních výsledků. A vedle toho rodiče začali 
docela agresivně hájit práva svých dětí.

Ve výsledku toto všechno vedlo ke změně 
pohledu na postavení dětí, rodičů a kanto-
ra, tím se nuceně začaly omezovat i nároky 
na úroveň znalostí. Postupně převládl zájem 
o společenské vědy, protože jsou, i když 
nechci podceňovat jejich význam, svým 
způsobem pro studenty lépe uchopitelné. 

Jak chcete v dětech probudit větší zájem 
o chemii či matematiku?

Nejdůležitější je zaujmout. Příkladem, že 
to jde, je mi můj otec. Jako chemik s námi 
doma dělal různé pokusy a my jsme doslo-
va hltali každé jeho slovo. Probudil v nás 
zájem. A to si myslím, že je cílem dobré výu-
ky. Nejenom vkládat do dětí encyklopedické 

znalosti, ale vzbudit v nich zájem o proble-
matiku. A k tomu může napomoci i vhodné 
prostředí. 

Odpovídající podmínky nabídne právě 
zahájená přístavba pavilonu přírodních 
věd u základní školy?

Z mého pohledu určitě. Nový pavilon 
poskytne učební prostory přizpůsobe-
né praktické výuce. Například při hodině 
přírodovědy nebudou děti nuceny pouze 
sedět v lavicích, ale velká posuvná okna jim 
umožní přímý vstup z učebny přes terasu do 
zahrady, kde v praxi uplatní právě nabyté 
vědomosti. Výuka musí být pro děti zábavná. 
A toho ve standardních učebnách nedosáh-
neme. Sázíme tedy na to, že nové moderní 
prostředí usnadní kantorům práci, jak zájem 
o přírodní vědy pozvednout.

V posledních letech však také vnímám, 
že se zanedbává i kulturní vzdělanost dětí. 
V zahraničí základní školy běžně navštěvují 
divadla i koncerty klasické hudby, zatímco 
my v hudební výchově lpíme na nepod-
statných letopočtech. Biflováním dat si 
děti vztah k umění nevytvoří. Cítím, že do 
budoucna nás čeká přerod i v této oblasti, 
proto už dnes máme se zastupitelem Petrem 
Francánem, děkanem JAMU, rozpracované 
projekty, kterým bychom se chtěli na našich 
školách věnovat. Aby z dětí byli nejen dob-
ří matematici a přírodovědci, ale aby byly 
schopny poslouchat různé žánry hudby, 
hrát na nástroje. Protože, jak dokazuje jistá 
studie, hudební nadání a poslouchání hud-
by úzce souvisí s rozvojem matematických 
dovedností. A nejen to, kultura totiž spojuje 
přes všechny hranice lidstvo v jeden celek.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na setkání u šálku čaje, které se bude konat ve středu 4. března 2020 
v 18:00 hodin v Městské knihovně Židlochovice. Ing. Jan Vitula, starosta

Miroslav Kemel: Z cyklu kreseb na téma životní prostředí



Škola pro 21. století

V posledních lednových dnech byla zahá-
jena dlouho očekávaná rekonstrukce jídelny 
základní školy a výstavba nového pavilonu 
přírodních věd. Z investice v celkovém roz-
sahu přes 100 milionů korun hradí necelých 
60 milionů stát a částečně se na ni skládají 
okolní obce v poměru, který odpovídá počtu 
žáků. Hotovo by pak mělo být na konci letoš-
ního roku. Vzhledem k tomu, že ve školní 
jídelně nebude v průběhu tohoto roku mož-
no zabezpečit vydávání jídel, uzavřelo město 
dohodu se Sokolem a jídla dovážená z okol-
ních provozoven budou vydávána dětem 
v Masarykově kulturním domě. Z tohoto 
důvodu je potřeba, jak letos na jaře, tak na 
podzim, očekávat zvýšený pohyb žáků mezi 
základní školou a sokolovnou. 

Výměnou za obtíže však žáci i kantoři zís-
kají nové moderní prostory. Jídelna nabíd-

Ing. Jan Vitula
starosta města

ne možnost za pěkného počasí posezení 
na terase a nové učebny budou mít přímé 
napojení na zahradu. Nabídne se tak prostor 
realizovat výuku, která svými podmínkami 
opravdu odpovídá 21. století. 

Co si pod tím lze představit? Výuku, kte-
rá je daleko více projektově orientována, ve 
které si lze na vlastní oči ověřit, jak se vyvíjí 
život v nově vybudovaném jezírku, a nebo 
prostě jenom sedět místo ve školní lavici pod 
pergolou na terase. 

Doufám však, že nezůstane jen u toho. Už 
teď začínáme připravovat plány na komplet-
ní rekonstrukci školní tělocvičny a dostavbu 
dalších klasických tříd. Pokud se ptáte, proč 
potřebujeme další třídy, tak je to především 
důsledek rozsáhlé výstavby v nejbližších 
obcích. Na rozdíl od tělocvičny, která 
s naprostou jistotou bude potřebovat roz-
šíření, u dostavby tříd se teprve rozhodne-
me na základě vývoje demografické křivky 
v našem regionu. Chceme však být připrave-
ni, abychom nebyli překvapeni.

Zpráva z matriky za uplynulý rok

K 31. prosinci 2019 mělo město Židlocho-
vice 3 645 obyvatel.  

SŇATKY
Civilní | V roce 2019 bylo v matričním 

obvodu Židlochovice uzavřeno celkem 
71 sňatků, z toho 62 bylo civilních.

Z tohoto počtu bylo v naší obřadní síni 
uzavřeno 35 sňatků,  10 sňatků bylo uzavřeno 
v zámecké kapli,  3 sňatky v zámecké obra-
zárně, 4 sňatky v zámecké zahradě, 1 sňatek 
v parku, 4 sňatky v zahradnickém centru 
Hortis,  2 sňatky byly uzavřeny v Žabčicích 
(1 na obecním úřadě a 1 v Hotelu Žabčice), 
1 sňatek v Medlově čp. 222, 1 sňatek na mys-
livně v Nosislavi a 1 sňatek ve Vojkovicích na 
obecním úřadě.

Církevní | Církevních sňatků bylo uza-
vřeno 9, z toho 3 sňatky v kostele Povýšení 
sv. Kříže v Židlochovicích, 1 sňatek byl uza-
vřen Českobratrskou církví evangelickou na 
parc. č. 2780/1 v k. ú. Židlochovice, 1 sňatek 
uzavřen Českobratrskou církví evangelickou 
v zahradnickém centru Hortis, 1 sňatek v kos-
tele sv. Václava v Přísnoticích, 1 sňatek v kos-
tele sv. Jakuba v Nosislavi, 1 sňatek uzavřen 
Českobratrskou církví evangelickou na parc. 
č. 1176/59 v k. ú. Žabčice, 1 sňatek v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích.   

Lenka Tesařová
matrika

Sňatky s cizinci | V  loňském roce  jsme měli 
opět několik zahraničních snoubenců. Do 
stavu manželského s českými občany vstou-
pily dvě občanky Ukrajiny, jeden občan Vel-
ké Británie, jeden občan USA,  jeden občan 
Sýrie, jeden občan Vietnamu a pět občanů 
Slovenské republiky.

ÚMRTÍ
Úmrtí na území obcí v matričním obvodu 

Židlochovice: 
Hrušovany u Brna – 11 úmrtí
Medlov – 7 úmrtí  
Nosislav – 10 úmrtí
Přísnotice – 2 úmrtí      
Vojkovice – 1 úmrtí 
Žabčice – 4 úmrtí
Židlochovice – 15 úmrtí 

OBYVATELSTVO
V  roce 2019 se narodilo celkem 50 dětí 

s trvalým pobytem v Židlochovicích. Zemře-
lo 30 občanů našeho města, z trvalého poby-
tu se odhlásilo 94 občanů, naopak k trvalému 
pobytu se do našeho města v loňském roce 
přihlásilo 139 občanů. 

Údaj o místu trvalého pobytu byl v roce 
2019 zrušen jednomu občanovi našeho měs-
ta. Místem jeho trvalého pobytu se stalo sídlo 
ohlašovny, což je Židlochovice, Masarykova 
100. Na této adrese je k dnešnímu dni při-
hlášeno 165 občanů. Přiděleno bylo 9  čísel 
popisných a evidenčních.   















Městský úřad Židlochovice vykonává matriční agendu ještě pro obce Hrušovany u Brna, 
Medlov, Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Vojkovice a Žabčice.

Otázka pro místostarostu
Mgr. Tomáše Šenkyříka:

Pane místostarosto, dlouhodobě 
sledujete vývoj dotačního progra-
mu Norských fondů, který by mohl 
nabízet možnost získání finančních 
prostředků na kompletní rekon-
strukci objektu Robertovy vily. Už je 
to přesně rok, kdy jste na stránkách 
Zpravodaje informoval veřejnost 
o úmyslu vedení města  financovat 
stavbu touto dotační cestou.

Jaký je vývoj v této záležitosti, je 
žádost na získání dotace podaná?

Na konci roku 2019 byly Norské fondy 
otevřeny pro příjem žádostí. Projektové 
žádosti bude možno podávat do konce 
března tohoto roku. Aktuálně máme 
zpracovanou projektovou dokumen-
taci a zažádáno o stavební povolení, 
které je nutnou součástí podávaného 
projektu. 

Takže v tuto chvíli nic nebrání 
tomu, aby město žádost podalo? 

V tuto chvíli zatím ne. Donátor kromě 
jiného ale klade důraz na to, aby měl 
žadatel při realizaci projektu spolupra-
cujícího partnera v Norsku, na Islandu 
či v Lichtenštejnsku. Spolu s dalšími 
kolegy poměrně intenzivně komuniku-
jeme s možnými partnery, kteří by byli 
ochotni se do našeho projektu zapojit. 
Musím říct, že to není úplně jedno-
duché, protože nejrůznější instituce 
stovky kilometrů od nás vzdálené mají 
svoje projekty, svoje problémy a jen tak 
někoho nalákat na spolupráci na vile 
v Židlochovicích není vůbec snadné. 
Je to ovšem podmínka Norských fondů 
a ministerstva financí. Takže to nevzdá-
váme a budeme se snažit splnit všech-
ny podmínky dotace.

Jakou částku se budete z fondů 
snažit získat a jak s ní naložíte?

Budeme žádat maximální výši, tedy 
35 mil. Kč. Robertova vila potřebuje ale 
celkovou, totální rekonstrukci. Takovou 
ale finančně najednou nezvládneme. 
Rekonstrukci bude třeba etapizovat. 
V tuto chvíli je do první etapy zahrnu-
ta statika celého objektu, kanalizace 
a vytipované časti vnitřních sanací. 
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 20. prosince 2019
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „Komunitní cen-
trum – vybavení interiéru“ s účastníkem 
zadávacího řízení, který se umístil jako 
první v pořadí – Quersus nábytek, s. r. o., 
Pasecká 2374, Zlín.

RM schvaluje:
návrh na zahájení výběru dodavate-
le „nového vozu pro městskou policii“ 
a ukládá realizovat výběrové řízení.





JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

RM 10. ledna 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo na vyhledávací stu-
dii s názvem „Židlochovicko: možnosti 
revitalizace vodních ploch“ se společností 
ATELIER FONTES, s. r. o., Brno, v ceně: 
318 800 Kč bez DPH.
uzavřít smlouvu o bezúplatné výpůjčce 
od 1. do 15. ledna 2020 na nemovité věci 
– pozemky p. č. 1087 (jehož součástí je 
budova č. p. 516) a p. č. 1088. 
uzavřít nájemní smlouvu od 15. ledna 
2020 do 8. února 2020 na nemovité věci 
– pozemky p. č. 1087 (jehož součástí je 
budova č. p. 516) a p. č. 1088 za nájemné: 
15 000 Kč / měsíc. 







vybrat ve výběrovém řízení na restaurátor-
ské práce na soše Sternův kříž restaurátora 
Mgr. Martina Slováka, ak. soch. a restaurá-
tora, s nabídkovou cenou 170 000 Kč.

RM schvaluje:
návštěvní řád areálu nádraží Židlochovice 
dle přílohy.
navýšení pracovního místa na odboru 
sociálních věcí – a to vytvořením jedné 
pracovní pozice (samostatný odborný 
referent, pracovník sociálně-právní ochra-
ny dětí). 







Jak je to se sociálním bydlením?

Ing. Jan Vitula
starosta města

Možná jste si všimli zásadní proměny, 
kterou prošel městský dům v cukrova-
ru, takzvaná fořtovna. Město využilo části 
dotací, které obdrželo na vybudování soci-
álních bytů, a tento objekt opravilo. V jeho 
přízemí vznikly tři sociální byty. Dalších pět 
pak vzniklo v objektu Komenského 52. Ze 
stejného projektu bylo také vytvořeno pět 
nových buněk pro sociálně slabé na Nádraž-
ní ulici a dvě větší buňky na ulici Palacké-
ho. Na tomto místě je asi dobré se zastavit 
a popsat si systém, který chceme ve městě 
vybudovat, a také to, jak stát sociální bydlení 
podmiňuje.

Před pěti lety po našem nástupu na rad-
nici jsme začali řešit, jak nakládat s bezdo-
movci a sociálně slabými v Židlochovicích. 

To, jak se s nimi snažíme pracovat, je asi na 
jiný článek. Při této diskuzi jsme však dospě-
li k jedné podstatné věci. Lidem bez domova 
se nedá pomoci, pokud jim nezabezpečíte 
alespoň nějaké bydlení. 

Pokud ráno vstanete a nemáte si kde vyčis-
tit zuby, umýt se, zajít si na záchod a podob-
né jiné pro nás běžné věci, v podstatě nejste 
schopni vrátit se k normálnímu životu. 
Z toho důvodu jsme se rozhodli vybudovat 
systém, jehož součástí je prvotní nouzové 
bydlení v podobě několika buněk. Za nimi 
následují malé sociální byty a na konci sto-
jí běžné obecní byty. Pokud se tedy člověk 
dostane do problémů, měli bychom být 
schopni mu poskytnout nouzové ubytování 
a následně přechod do lepšího standardu.    

Bohužel v našem státě není nic tak jed-
noduché. Na sociální byty nastavil stát tak 
nesmyslná kritéria, že je velmi složité je splnit. 
A nejedná se o žádnou zvůli Evropské unie, 

Po rekonstrukci v roce 2019 / foto: R. Nováková

nýbrž pouze hloupost našich ministerských 
úředníků. Jen pro příklad: mzda člověka 
ubytovaného v takovém bytu musí být velmi 
nízká. To by ještě bylo v pořádku. Nicméně 
výše této mzdy je neustále kontrolována, 
a pokud ji člověk přesáhne, musí toto byd-
lení opustit. To je při dnešní napjaté situaci 
na trhu s bydlením takřka smrtící. Motivace 
takového člověka vydělávat více peněz a tím 
si zlepšit svůj standard je tak takřka nulová. 
To by se mohlo zlepšit, pokud by obec měla 
dostatek volných bytů. Tak tomu však není, 
protože stát na normální byty obcím dotace 
neposkytuje a stavět je z vlastních zdrojů je 
pro většinu obcí téměř nereálné. 

Je jasné, že přemýšlíme, co s tím. Něco už 
nás napadlo. Jen kdyby stát nevymýšlel tolik 
hloupostí, byly by věci o hodně snazší a nám 
by se pracovalo lépe. 

Fořtovna před rekonstrukcí / foto: archiv města
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Mgr. Radek Palaščák
Společnost Podané ruce, o. p. s.

Gamblerství: Během roku 2018 prohráli hazardní hráči 31 miliard korun

KONTROLA DÍKY
APLIKACI V MOBILU

Hráče, který si Port stáhne do mobilu, 
hlídá hned několika způsoby. „Nabízí funk-
ce jako nastavení časových i finančních limi-
tů hry. V praxi to funguje tak, že si uživatel 
spustí hru, čímž se spustí stopky, které měří 
její délku. Po skončení pak uživatel vidí, kolik 
peněz za jaký čas utratil, případně vyhrál, 
a výsledná částka se promítne na dostupných 
financích,“ přiblížil psycholog ze Společnos-
ti Podané ruce Lukáš Franc a doplnil, že do 
aplikace je možné zaznamenat i mimořádné 
výdaje, které rozpočet pro hraní případně 
sníží. 

Projekt loni představila Společnost Poda-
né ruce, sociální služba, která se zabývá 
problematikou gamblerství už přes deset let. 
V České republice je tato aplikace první své-
ho druhu. 

Podle Výroční zprávy o hazardním hraní 
v ČR během roku 2018 hráči utratili bez-
mála 250 miliard korun, na výhrách jim ale 

Podle statistik se v ČR nejvíce sází a s patologickým hráčstvím mají problém především zajištění muži středního věku. Někteří jsou 
schopni prosázet i celé výplaty nebo rodinné úspory, čemuž se snaží předcházet aplikace Port (Naberte kurz), ta hráčům pomáhá jejich 
finance držet pod kontrolou.

bylo vyplaceno pouze 218 miliard. Jednatři-
cet miliard korun tedy prohráli a tuto částku 
tvoří i spousta prohraných rodinných úspor 
nebo celých výplat.

HRAJÍ PŘEDEVŠÍM MUŽI
Podle psychologa France jde v devíti pří-

padech z deseti o muže, typickým příkladem 
je otec od rodiny. Rodina o problému nemusí 
vědět, dokud domů nepřijde exekuce. „Je asi 
jasné, že taková situace může vztahy v rodině 
narušit či úplně zničit. Hraní také často vede 
k sociálnímu vyloučení jedince, a ten se tak 
dostane do začarovaného kruhu, kdy problé-
my vzniklé hraním řeší další hrou. To jsou 
přesně situace, kterým díky Portu může pře-
dejít,“ řekl Franc.

ANONYMNÍ ONLINE PORADENSTVÍ
I KOMPLEXNÍ PÉČE

Aplikace Port vznikla spolu s webovou 
stránkou na podporu prevence gamblerství 
nabertekurz.cz, na které se zájemci dozví 
nejen základní pravidla zdravého hraní, ale 
také mohou vstoupit do hromadných tema-
tických diskuzí hráčů s odborníky. K dispo-
zici je i soukromý chat s odborníkem. 

Port funguje na principu harm reduction, 
tedy snižování rizik patologického hráčství. 
Někdy ale není v silách hráče svou závislost 
regulovat svépomocí. „Pod Podané ruce spa-
dá mimo jiné olomoucké Centrum komplexní 
péče, které nabízí klientům terapie. Radíme 
také příbuzným,“ řekl vedoucí centra. Bez-
platné terapie s psychologem jsou dostupné 
všem lidem ohroženým hazardním hraním 
nebo jinou závislostí i jejich příbuzným. 
Zájemci mohou docházet na individuální 
psychoterapii nebo skupinová sezení. „Nabí-
zíme i související služby jako dluhové pora-
denství, pomoc v krizi či poradenství v oblasti 
finanční gramotnosti,“ doplnil Franc. 

V ideálním případě hráč vyhledá pomoc 
organizace sám. Nevadí ale, když se jako 
první informuje jeho příbuzný, který ho 
potom k pomoci dovede. Příbuzným cent-
rum nabízí možnost využít podpůrné skupi-
ny a rodinné či párové poradenství i terapie. 

www.podaneruce.cz
(redakčně kráceno)
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Přemístění provozního
střediska VAS Židlochovice

Provozní středisko VAS Židlochovice 
bude vzhledem k rekonstrukci

od 13. ledna 2020 fungovat
na adrese: 

Hrušovany u Brna,
Jiřího z Poděbrad  26, 

p. č. 572/1,

souřadnice:
49°2’1.733"N, 16°35’35.029"E. 

Pronajaté prostory jsou v budově 
společnosti Baronela Industry s. r. o.

oznámení



První „školní“ štěně

V minulém čísle Zpravodaje jsme infor-
movali o tom, že finanční prostředky vybra-
né na vánočním jarmarku jsme věnovali 
prostřednictvím Spolku rodičů společnosti 
Vodicí pes, z. s. 

Za tyto peníze měla společnost koupit ště-
ně, které jednoho dne bude konat nelehkou 
práci jako vodicí pes. Koncem ledna jsme 
obdrželi e-mail následujícího znění:

„…děkujeme ještě jednou za Váš dar na 
nákup štěňat – konkrétně na fenku německé-
ho ovčáka Laru (a na flat coated retrievera, 
který by měl přijít na konci února).  Váš dar 
jsme přijali na účet 20. 1. 2020. 

Mějte se hezky a pozdravujte děti od Larin-
ky :). Lenka Pláteníková, Vodicí pes, z. s.“

Fenka Lara se za našimi žáky v brzké době 
podívá.

Mgr. Vladimír Soukop 
ředitel

Desatero pro kontakt s nevido-
mým, kterého vede vodicí pes

Vodicího psa nevyrušujme při jeho 
práci. Nedožadujme se jeho pozor-
nosti mlaskáním, voláním, hvízdá-
ním či jinak. Velmi mu tím ztěžujeme 
jeho soustředěnou práci.

Bez vědomí majitele na vodicího 
psa nesahejme, nehlaďme jej, byť 
v dobrém úmyslu. Je slušností nej-
dříve oslovit člověka a zeptat se jej 
na souhlas.

Vodicího psa k sobě nevolejme. Nut-
kání ke komunikaci zaměřme na 
jeho majitele.

Psovi bez vědomí majitele nena-
bízejme jídlo či pamlsky. Kondice 
a zdravotní stav jsou základem pro 
jeho práci a dlouhý život.

Chceme-li pomoci nevidomému člo-
věku, kterého vede vodicí pes, vždy 
člověka nejdříve oslovme a zeptejme 
se, zda naši pomoc potřebuje. Neu-
rážejme se, když ji odmítne, je třeba 
plně soustředěn na svou cestu.

Pomáháme-li nevidomému, nema-
nipulujme se psem, komunikujme 
s člověkem a slovně doprovázejme, 
co děláme.

Jdeme-li po ulici se svým vlastním 
psem, nedovolme mu vodicího psa 
při práci obtěžovat, očichávat či jinak 
vyrušovat.

Míjíme-li nevidomého člověka 
s vodicím psem, mějme svého psa 
vždy na vodítku.

Nastupujeme-li se svým psem do 
dopravního prostředku, dejme před-
nost člověku s vodicím psem.

V dopravním prostředku umožněme 
umístění vodicího psa a uvolněme 
vhodné místo.

Respektujme, že nevidomý člověk 
s vodicím psem je oprávněn vstupovat 
do všech veřejných prostor, úřadů, škol, 
obchodů, zdravotnických ambulancí, 
kulturních a sportovních zařízení (kromě 
bazénů a saun) a dle zákona 223/2013 
Sb. § 23, odst. 4 též do restaurací.

                                                                                
             Zdroj: Vodicí pes, z. s.
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Základní škola Židlochovice přijme asistenta pedagoga

Předpoklady: maturita, kurz asistenta pedagoga výhodou.

Pokud Vás tato nabídka zaujme,
obracejte se mailem nebo telefonicky na zástupkyni ředitele:

Mgr. Ivana Koždoňová, tel.: 605 707 377, ivana.kozdonova@zszidlochovice.cz.
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Lara brzy projde speciálním výcvikem
foto: Vodicí pes, z. s.

Má oblíbená postava z knížky:
Výtvarné práce dětí ze školní družiny
Ve školní družině se uskutečnil VI. ročník výtvarné soutěže, tentokrát na téma  „Má oblí-
bená postava z knížky“. Úkolem dětí bylo výtvarně ztvárnit oblíbenou postavu, která je 
něčím zajímavá a nebo ke které cítí nějakou náklonnost.

oznámení



Rok se s rokem sešel a nás, které si říká-
me baby ze Židlochovic, čekají přípravy na 
červnové hody. Tentokráte už šesté, s datem 
konání více než odpovídajícím, a to 6. června 
2020. I když pro návštěvníky je to akce pou-
ze jednodenní, my začínáme s přípravami už 
nyní v únoru. Je potřeba všechno dopředu 
dojednat, zamluvit a přichystat. Musíme 
připravit choreografie tanečků, vybrat pěk-
né písničky a pak trénovat a trénovat, aby-
chom vypilovaly každou drobnost a mohly 
na náměstí pod májkou předvést to nejlepší. 
Krásně nás pak hřejí u srdce pochvaly náv-
štěvníků babských hodů a mnohdy se stane, 
že i dlouho po hodech některé z nás zastavují 
kolemjdoucí spoluobčané a chválí nám „naše 
hody“.  Rády bychom se o tento pocit podě-
lily s dalšími ženami, a proto zveme všech-
ny, které by si rády zatančily a zazpívaly, aby 
přišly mezi nás. Vůbec nezáleží na tom, jestli 
jste se v Židlochovicích narodily, nebo jste se 
přistěhovaly, jestli si na „babu“ přijdete moc 
mladé, nebo naopak staré, jestli máte pocit, 
že neumíte dobře tancovat nebo zpívat… 

Iva Šosová
židlochovické baby

Rády vás všechny mezi námi přivítáme
5. března 2020 v 19:00 hodin na náměstí Míru 152.

Přípravy na šesté babské hody začínají

Židlochovické baby vzkazují: Přidejte se nám / foto: P. Ustohal, 2019

Gabriela Motlíčková, Barbora Jakubcová      
Orel jednota Židlochovice

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme si město

Cílem akce je uklidit oblasti, které nejsou pravidelně 
uklízeny městem. Jedná se např. o místa podél cyklos-
tezky, meze silnic, okolí cest na Výhonu a nebo třeba 
cestu za parkem. V minulosti se takto podařilo uklidit 
také několik letitých černých skládek. Akce má oprav-
du smysl, protože pravidelným úklidem znečištěných 
míst výrazně ubývá. 

Sraz dobrovolníků je v sobotu 4. dubna 2020 v 9:00 
hod na parkovišti MěÚ Židlochovice, Nádražní 750. 
Pojďte se také zapojit do této akce a udělejte něco pro 
ekologii, pro naše město i pro svůj dobrý pocit. Rukavi-
ce a pytle zajistíme. Každý dobrovolník je vítaný, včetně 
dětí.  Děkujeme také ostatním organizacím města, kte-
ré se tradičně do úklidu zapojují. 

Těšíme se na hojnou účast!

Orel jednota Židlochovice organizuje letos již poosmé úklid města v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

Úklid města v roce 2019: Odpad z malé zahrádkářské oblasti / foto: archiv města
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oznámení

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na místo:

ZAHRADNÍ ARCHITEKT   
Zájemci se mohou přihlásit do 28. února 2020. 

Přihlášky včetně příloh budou přijímány poštou nebo osobně na adrese Městský úřad Židlochovice, Nádražní 750.
Bližší informace naleznete na webových stránkách města v sekci aktuality.



Jižní Morava čte: Slavnostní předávání cen v knihovně         

Bohumila Pavková
Městská knihovna

Městská knihovna Židlochovice se 
již počtvrté zapojila do projektu Jiho-
moravského kraje na podporu čtenářství 
s názvem Jižní Morava čte, tentokrát na 
téma „Tajemství knihovny“.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
proběhlo v úterý 26. listopadu 2019. Vítězkou 
výtvarné soutěže pro nejmenší děti se 
stala Anna Feitlová s obrázkem Knihovna 
u Kouzelné kašny. V kategorii volné 

tvorby vyhrál komiks Tajemství opuštěné 
knihovny od Pavla Oprchala. V literárních 
kategoriích, které byly rozděleny podle tříd, 
se na 1. místech umístily Lucie Pavlitová 
s básničkou Kouzelné srdce knihovny, Jana 
Psotová s tajemným příběhem Přívěšek 
a Michaela Oprchalová s pohádkovým 
příběhem Tajemství naší knihovny. Vítězové 
obdrželi pozvánku do Divadla Polárka 
a na Hvězdárnu a planetárium Brno, 
kde proběhlo setkání vítězů z knihoven 
celého Jihomoravského kraje. I v této silné 
konkurenci se prosadila Michaela Oprchalová, 
která získala 3. místo v krajském kole.

pozvánka

Městská knihovna Židlochovice Vás srdečně zve na besedu Ing. Milana Rozsypala 
Velké indické dobrodružství

26. února v 18:00 hodin, v Městské knihovně v Židlochovicích, Nádražní 232

Humorné i napínavé příběhy dvou rybářů putujících podhůřím Himálají za posvátnou velkou rybou zvanou mahsír. 
Místo bájného úlovku se rybáři střetávají jen s nepřízní osudu. Navzdory všem útrapám se z nich postupně stávají zajatci 

zvláštností a krás Indie. 
- Vstup volný - 

V rámci projektu MAP II hostila Městská 
knihovna Židlochovice v úterý 21. ledna známou 
autorku knih pro děti Zuzanu Pospíšilovou, která 
svým živým a bezprostředním projevem dokázala 

zaujmout  téměř 60 dětí
ze základních škol Blučina a Žabčice.

Besedy s autory a ilustrátory knih jsou návštěvní-
ky židlochovické knihovny velmi časté  a oblíbené, 
podstatnou část náplně besed  obsahově naplňují  

také samy knihovnice. / foto: M. Moudrá

Statistika besed pro školy v roce 2019
počet besed: 97
počet návštěvníků besed: 2 086
počet spisovatelů: 3                                 
počet ilustrátorů: 1
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Současně jsme také ocenili všechny 
účastníky celoročního projektu Lovci 
perel, kdy se vybrané dětské knížky stávají 
perlorodkami a přinášejí svým čtenářům 
zisk v podobě perel, které si děti navlékají 
na drátky přímo v knihovně.  V letošním 
roce lovilo perličky v knihovně 34 dětí, které 
celkem přečetly 348 knih. Nejúspěšnější 
lovkyní se stala Magdalena Láčíková, která 
přečetla 49 knih.

Všem návštěvníkům akce zpříjemnilo 
předávání cen hudební vystoupení Pavla 
Oprchala na trubku a závěrem také domácí 
zákusek.



Do Židlochovic, do restaurace Za komí-
nem, přijel Kmenta, aby pobesedoval o své 
poslední knize Rudý Zeman. A nebylo nijak 
překvapivé, že restaurace byla zcela zaplněná. 
Zdá se, že by zaplnil i sokolovnu. Čím však 
Jaroslav Kmenta skutečně překvapuje, je jeho 
optimismus. Muž, který se od roku 1993 
brodí bahnem a podsvětím naší politiky, 
který odhaluje tajná konta politických stran, 
nelegální zdroje příjmů volených zástupců 
a kšefty vysokých úředníků s mafiány, ze 
sebe vyzařuje neskutečně nakažlivou pozitiv-
ní energii. 

Čtenář Kmentových knih jde tedy na bese-
du s očekáváním, že odsud odejde v hluboce 
trýznivém rozpoložení,  způsobeném pokles-
lostí naší české politické scény, ale mluvím-li 
sama za sebe, tak se mi to nestalo.  Knihu 
Rudý Zeman hltám jako detektivku, trochu 
jako drbna lačná po bulváru ze světa spo-
lečenské smetánky a informace v knize mi 
působí někdy až fyzický diskomfort z toho, 
jak mám sevřený žaludek. Avšak očekávání, 
že po besedě mi bude ještě hůř, se nenaplnilo. 
Naopak. 

Jaroslava Kmentu politici nemají rádi 
– napříč politickým spektrem. Jemu i jeho 
rodině bývá vyhrožováno fyzickou likvida-
cí, Krejčíř mu prý chtěl nechat vykopat hrob 

Jana Tesařová
Židlochovice

– sranda…? A tenhle statečný člověk se tváří, 
vtipkuje a rozšafně švitoří, jako by prodával 
kuchařky nebo instruktážní video ke kru-
hovému tréninku a ne bichle plné důkazů 
o tom, jaká pakáž nám tu vládne. A to je tedy 
to podstatné, co si z besedy odnáším. Mám 
pocit, že optimismus je nutné si zachovat, že 
pozitivní energii potřebujeme, že o ni máme 
usilovat, protože je palivem pro to nezůstá-
vat v pasivitě. Naštěstí, tady v Židlochovicích 
je ještě svět v pořádku, jak prohlásil Jaro-
slav Kmenta na samotném začátku besedy. 
A moderátor večera Vašek Müller pak na 
svém facebookovém profilu doplnil „Bylo to 
včera v Židlochovicích krásné, až zázračné. 

Beseda s investigativním novinářem Jaroslavem Kmentou

Plný dům, lépe řečeno moc hezký sál, výborná 
muzika v podání Marušky Puttnerové a Mar-
tina Nováka... a noční lahev s Jardou Kmen-
tou na hotelovém pokoji, kde jsme probrali to, 
co jsme za dne nestihli.

A hlavně musím jmenovat vedení města, 
copak někde mají místostarostu, co skvěle zhu-
debňuje Magora a nahrává terénní nahrávky 
zvuků krajiny, a kde vás starosta pozve ráno 
na snídani k sobě domů? A sám udělá skvělá 
vajíčka od vlastních slepic? Tak krásně neznor-
malizované město! Oáza!

Jsem přesvědčen, že zavítat sem Kennedy, 
zvolal by: Ich bin ein Židlochovjan!“

Člen našeho spolku, pan Karel Čaloud, 
byl společností Zájmové sdružení slav-
kovského bojiště Austerlitz (Slavkov) dne 
30. listopadu 2019 na zámku ve Slavkově 
oceněn pamětní medailí. 

Karel Čaloud, židlochovický rodák a žijící 
celý život v rodném městě, je spoluzaklada-
telem Baterie rakouského dělostřelectva této 
společnosti. Společnost byla založena v roce 
1989 a Karel Čaloud byl od začátku u ní.  Fas-
cinovalo ho historické pozadí rušného napo-
leonského období. 

Předmětem činnosti spolku je na základě 
získaných dotací propagovat slavkovské bojiš-
tě, organizovat propagační a výroční akce 
a spolupracovat se všemi podobně oriento-

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Vlastivědný spolek

vanými organizacemi, společnostmi a spolky. 
Jedna z nich je Česko-slovenská napoleonská 
společnost, která vydává bulletiny o význam-
ných osobnostech z doby vládnutí Napoleo-
na Bonaparteho.  Na podkladě návrhu Karla 
Čalouda se chystá nyní jedno z dalších čísel 
o francouzském lékaři Dominique Larreyovi. 
Larrey byl hlavním chirurgem napoleonské 
„Velké armády“. Je mezi úrazovými chirurgy 
považován za zakladatele moderní válečné 
chirurgie. Organizoval pro každou armádní 
divizi mobilní lékařské stany (ambulance). 
V těchto stanech pracovali Larreyem vyško-
lení a ve válečné chirurgii vycvičení lékaři. 
Teprve po urgentním ošetření v těchto sta-
nech byli zranění odvezeni do lazaretu za 
frontou.  Po zavedení tohoto systému ošetření 
úmrtnost zraněných vojáků významně klesla.

Karle, gratulujeme Ti k vyznamenání. Dávej 
na sebe pozor, když střílí ta strana naproti! 

Ocenění člena Židlochovického vlastivědného spolku
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Zleva V. Müller, J. Kmenta, M. Puttnerová, J. Vitula a M. Novák / foto: R. Nováková

23. ledna navštívil Židlochovice Jaroslav Kmenta. Nymburský rodák, spisovatel a především přední český investigativní novinář, autor 
dvanácti knih a stovek článků, ve kterých se věnuje odhalování korupce a spojení mafie s českými politiky.  Jeho texty dovedly k rezignaci 
řadu politiků včetně premiéra Stanislava Grosse. Kvůli knize Kmotr Mrázek II – Krakatice přijali politici náhubkový zákon, který médiím 
nesmyslně zakazuje zveřejňovat odposlechy. V roce 2010 získal prestižní cenu Karla Havlíčka Borovského a v roce 2019 pak Cenu Ferdi-
nanda Peroutky.

Karel Čaloud v uniformě rakouské dělostřelby z roku 
1805 s medailí za zásluhy / foto: P. Wendsche



Kdo by se nechtěl alespoň na chvíli vžít do 
osudu slavné filmové hvězdy či úspěšného 
státníka? Možná právě proto je četba životo-
pisů známých osobností tak oblíbená.  Pro 
někoho z nás je naopak lákavé dozvědět se 
o pohnutkách, které vedly k činům nechval-
ně známých postav soudobé nebo vzdále-
nější historie a které jsou naprosto v rozporu 
s naším životním postojem či chápáním. 

A kde v naší knihovně tzv. životopisy či 
biografie naleznete? Velká část literatury 
zabývající se životem nebo také dílem určité 
osobnosti je z fondu vyčleněná a máte ji pěk-
ně po ruce ve dvou samostatných regálech 
přímo uprostřed knihovny, v sousedství tzv. 
fantasy a sci-fi literatury. Najdete zde životo-
pisy jak neautorizované, týkající se většinou 
populárních umělců, tak ty, které si zaslouží 
úctu historiků (např. od publicisty Pavla 
Kosatíka). A pak tu máme také oblíbené 
autobiografie, které jsou přímo dílem člově-
ka, jehož se daný životopis dotýká.  Můžeme 
prozradit, že o první místo mezi našimi 
nejžádanějšími tituly v této kategorii bojuje 
kniha Můj život od Michelle Obamové s kni-
hou Dagmar Peckové Dítě štěstěny. 

Aby toho nebylo málo, nabízíme vám 
i životopisné romány. Zakládají se na reál-
ných událostech, mohou ale také částečně 
využít fikci a čtou se velmi dobře – no pro-
stě jako romány. Jsou proto zařazeny mezi 
beletrii.  A naše knihovnická doporučení? 
Jednoznačně životopisný příběh o životě 
cembalistky Zuzany Růžičkové Sto zázraků 
nebo Dějiny světla od Jana Němce o fotogra-
fovi Františku Drtikolovi.

Iva Zichová
Městská knihovna

K nejnovějším přírůstkům naší knihovny 
patří kniha Luboše Y. Koláčka Neslavná mlá-
dí slavných. Určitě budou při její četbě nejen 
rodiče dětí školou povinných fascinováni, 
jakými spletitými cestami dospěli géniové 
ke svému poznání, a že byli nezřídka i velmi 
špatnými žáky, už snad nikoho ani nepře-
kvapuje.  A tak se třeba dozvíme, že G. J. 
Mendel byl již od dětství velmi zaujatý příro-
dou. Často při svých odbočkách do polí ani 
nestačil dorazit do výuky. Těžko pak pocho-
pit, že ho na univerzitě nadvakrát vyhodili 
od zkoušek, a to dokonce z přírodopisu!

Další novinka Muž mezi VW a Škodou 
potěší bezesporu všechny muže milující 
rychlé motory. Jedná se o vzpomínky Hanu-
še Holzera, nenápadného a velmi skromného 
člověka, který stál v pozadí vstupu koncernu 
VW do mladoboleslavské automobilky. 

Opravdovou lahůdkou, kterou můžeme 
nabídnout milovníkům krásných starých 

Život-opisy aneb nahlédnutí do života slavných

tisků, je Národní album s podtitulem Sbír-
ka podobizen a životopisů českých lidí prací 
a snahami vynikajících i zasloužilých. Pro-
tože se jedná o jednu z nejstarších publikací 
v naší knihovně, můžeme vám ji nabídnout 
pouze k prezenčnímu zapůjčení. A jen na vás 
je, jestli uhodnete naši následující hádanku: 
Ve kterém roce byla tato precizně graficky 
upravená publikace nakladatelstvím Jos. 
R. Vilímek vytištěná? (Dostatečnou nápově-
dou vám může být poznámka v knize, ve kte-
ré se uvádí, že během jejího vydání zemřela 
spisovatelka Karolína Světlá.)

Zatím ještě dlouhé zimní večery přímo 
vybízejí k posezení s knihou v ruce a my vám 
velmi rády budeme při výběru zajímavých 
životopisů nápomocny.  Nechť jsou inspirací 
k mnohému dobrému i ve vašich životech 
a zahřejí vás silou příběhů!

Čím víc vím, tím víc chci vědět. Vyberte si z nabídky. / foto: M. Moudrá
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pozvánka

ZIMNÍ BITVA:  NARVA 1944
ARMY PARK OŘECHOV

sobota 8. února 2020 | 10:00–16:00   

Narva – město na stejnojmenné řece ležící v dnešním Estonsku u hranic s Ruskem,
kde v roce 1944 proběhla jedna z největších bitev II. světové války.

Pro diváky je připravena téměř hodinu trvající bojová ukázka inspirovaná právě těmito událostmi.

Představí se několik stovek účinkujících v dobových uniformách a historická vojenská technika v čele s legendárním tankem T34.

Areál bude otevřen od 10:00 hodin, bojová ukázka ve 14:00 hodin.

Parkování aut diváků je zajištěno přímo v areálu a jeho bezprostřední blízkosti.
Pro každého diváka bude připraven horký čaj zdarma.

V areálu lze před bojovou ukázkou navštívit např. army shop, občerstvit se v Army baru nebo zhlédnout ukázky výcviku vojska.

Předprodej cenově zvýhodněných vstupenek online: vstupenkybrno.cz
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JUDO: Jak pokračujeme

Karel Vitula 
Jednota Orel Židlochovice

V září tohoto roku jsme se po náboru rozrostli až na 
210 aktivních členů z měst a vesnic vzdálených i něko-
lik desítek kilometrů od Židlochovic. To je pro nás 
zpráva, že o tento sport je v naší oblasti velký zájem. 

Judo patří mezi velice technicky náročné sporty. 
Vyžaduje pravidelný trénink, disciplínu, sebekázeň 
a často skromnost samotných judistů, pracovitost 
a odříkání. Pokud judista vydrží dostatečně dlouho, 
může se pokusit o zvládnutí zkoušek na vyšší technic-
ký stupeň (pás). Tak tomu bylo i na konci roku 2019, 
kdy proběhlo zkoušení některých judistů. Těm, kteří 
uspěli, gratulujeme. 

V prosinci 2019 jsme se také ještě stihli zúčastnit 
několika turnajů. Např. turnaje v Kosticích nebo Tvr-
donicích, kde jsme posbírali mnoho krásných umístě-
ní.V současné době se opět připravujeme na závodní 
sezónu zdokonalováním technik a zvyšováním kon-
dice. Zkouškám na technické stupně (pásky) dohlíží trenér K. Vitula / foto: Jednota Orel

Máme rádi pondělky. Protože chodíme do knihovny 

Alžběta Hanzlová 
Přírodní školka Výhonek

Děti mají rády knížky. Ze začátku o tom 
úplně nevědí, musíme jim první knížky uká-
zat. Potom ale milují listování stránkami od 
nejútlejšího věku. Noří se do výpravných 
obrázků, hrají si se skládačkami a rády si od 
nás rodičů nechávají číst pohádky. Proč jsou 
knížky pro děti tak důležité a stále aktuální? 
Expertka na čtenářskou gramotnost Hana 
Košťálová říká: „Proto, že takové dítě se snáze 
vzdělává ve všech oblastech. Obvykle lépe mlu-
ví i píše, rozumí lépe slovním úlohám i jiným 
oblastem, a potažmo i světu kolem sebe. Má 
to samé benefity. Usnadňuje to jeho cestu za 
vzděláním i učitelům práci. A dělá to jeho život 
lepším. Některé věci se nedají zažít líp, než když 
o nich čtete.“

Podle mnoha odborníků se láska ke knihám 
a čtení nejintenzivněji rozvíjí v raném dětství 
v rodině. Kde mají doma velkou knihovnu a 
rodiče sami často a rádi čtou, děti ke knihám 
cestu najdou snadno. Údajně je dobré nijak 
samotné čtení nedémonizovat a jen jemně 
nabízet tituly, které by mohly děti zaujmout, 
tak aby se mohlo stát běžnou součástí života.

Ve Výhonku si taky uvědomujeme, jak jsou 
knížky pro děti důležité. Průvodkyně čtou 
pohádky při odpoledním klidu, hledají spo-
lečně s dětmi informace k tématům, kterým 
se zrovna věnují ve svých měsíčních blocích. 
V jurtě je volně přístupný čtenářský kou-
tek v herně, kde si děti můžou samy knížky 
prohlížet a louskat první písmenka. A pro-
tože nádherných knížek je na světě oprav- Četba knih dělá život lepším, učme to děti už od mala / foto: A. Hanzlová

du hodně a všechny by se nám do jurty ani 
domů nevešly, zařadily průvodkyně do pro-
gramu pravidelnou návštěvu židlochovické 
městské knihovny. Už druhý rok každé první 
pondělí v měsíci sestupuje skupina patnác-
ti dětí s batůžky od Výhonu po lávce přes 
řeku Svratku k Robertově vile. Vrátí všechny 
přečtené knížky a vyberou si nové. Vybírají 
k tématu, které zrovna ve školce řeší, aktuálně 
je to vesmír, mohou si ale půjčit i něco jiného, 
co je hodně zaujme. Polehávají na polštářích 
v dětské části knihovny a prohlížejí si knížky 
a časopisy. Disponují jednou společnou prů-
kazkou na školku Výhonek.

Z knihovny se odeberou rovnou na hřiš-
tě na zahradu před knihovnou, kde posvačí 
a vyřádí se na houpačkách, a už se těší na čtení 

do tepla do jurty. Byla jsem s lehkou obavou 
v knihovně na výzvědách. Chtěla jsem zjistit, 
jak tyto nájezdy malých čtenářů vnímají paní 
knihovnice. Prý to je úplně v pořádku. Děti 
jsou ve skupině docela klidné. To mě dost 
překvapilo…

Když je bláto, nechávají boty před dveř-
mi a údajně se chovají seriózně. Některé se 
už umí přijít samy zeptat, kde by nějakou 
knížku našly, a nechají si poradit. Milá paní 
knihovnice jim vždy v září udělá přednášku, 
jak se v knihovně chovat, aby byli poučeni 
i nejmenší nováčci, a jinak skupinu berou 
jako standardního čtenáře. Děti návštěvu 
knihovny taky vnímají jako běžnou součást 
měsíce, se kterou počítají, a na tyto pondělky 
se moc těší. 
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Světlana Zapadlová
Židlochovice

Ekoblog aneb Jak se poprat s ekopraním

Lenka má syna alergika se silnou reakcí na 
všechny konvenční prací prostředky. Míša 
si nechce vylívat toxickou vodu do zahrady. 
Pro Katku je v životě důležitá ochrana život-
ního prostředí. Každá z účastnic přednášky 
o ekologické domácnosti má své důvody, 
proč nechce používat přípravky obsahují-
cí ropné deriváty, chlor, formaldehyd, látky 
hubící vodní mikroorganismy nebo umělé 
parfémy. Jsou toxické, často i karcinogen-
ní a vyvolávají alergie. Domácnosti, kde se 
používají k úklidu a praní jen přípravky šetr-
né k lidem, zvířatům i životnímu prostředí, 
se říká netoxická. Koho zajímá, jak se k ní 
dobrat, může se připojit do facebookové 
skupiny Svět non toxic, kde podobně smýš-
lející lidé sdílejí své zkušenosti.

Možná vás to překvapí, ale přednáška Len-
ky Kolářové v jurtě Výhonku nebyla o dopo-
ručování drahých ekologických přípravků. 
Naopak – nejen já jsem si tam připadala 
jako na kroužku Malý chemik (vyloženě 
má parketa). Základní výbavou netoxické 
domácnosti je totiž jedlá (popř. prací) soda, 
kyselina citronová, ocet, kokosové mýdlo, 
perkarbonát sodný a jeho aktivátor TAED. 
A ještě – žlučové mýdlo na skvrny. Vše pro 
přírodu i člověka neškodné, cenově dostup-
né a účinné. Z té spousty ekologických rad 
z přednášky nebylo lehké vybrat jen něco. 
Pro dnešek se tedy popereme s praním.

Pračku je potřeba jednou za měsíc vyčistit 
na 90 °C, střídavě octem (či kyselinou cit-
ronovou) a jedlou sodou. Základní směs na 
praní (7 kg prádla) je pak 1–2 lžíce nastrou-
haného kokosového mýdla a 1–2 lžíce prací 
sody. K vybělení prádla můžete přidat per-
karbonát sodný (na bílé prádlo 2 lžičky, na 
barevné a černé k projasnění barev 1 lžičku, 

ne víc, aby nevznikly fleky). Ten ale potřebu-
je při praní pod 60 °C aktivátor. Má tajemný 
název TAED, jsou to takové modré krystalky 
a dává se ho 10 % váhy perkarbonátu. Tak. 
Vypráno? Já, když jsem tohle slyšela, měla 
jsem chuť se nenápadně odplížit pryč. Tohle 
nezvládnu! A to jsem vám ještě neřekla, že 
správné poměry přísad si musíte vyladit 
sami. O octu místo aviváže ani nemluvě. 
Zoufalství nad pračkou zažehnala vůně 
esenciálního oleje Litsea cubeba, který se 
kape přímo do bubnu.

Naštěstí při přechodu na ekologické pra-
ní nemusíte hned koupit desetikilová balení 
všech zmíněných přísad, jako to dělá Len-
ka v brněnské Fichemě. Po několika letech 
zkoušení totiž už kromě jaru nekupuje žádné 
hotové přípravky, protože si vše vyrobí sama. 
Můžete začít pomalu – třeba jen používáním 
jednoho z mála skutečně netoxických pracích 
gelů Sonett neutral (skeptici omluví reklamu 
– snažím se být neutral, co to jde, ale tady to 
asi bez konkrétních a vlastnoručně vyzkou-
šených značek opravdu nezvládnu). Ten mají 
stáčený v bezobalových obchodech a na jeho 
účinnosti se na přednášce shodli všichni, kdo 
ho používají. K němu na vyzkoušení přidáte 
perkarbonát a TAED, jež se dají (stejně jako 
prací soda a další přísady k domácí výrobě 
téměř čehokoli) koupit v rozumném balení 
třeba na webu s úsměvným názvem ekokoza.
cz. Sonett vyrábí také účinný jar a netoxické 
čisticí prostředky. Levnější je značka Frosch 
– dá se sehnat v Tetě, a přestože nesplňuje 
požadavky na netoxicitu (např. obsahuje 
deriváty palmového oleje), je to pro začátek 
dobrý kompromis. Užitečné tipy, jak prát 
i uklízet šetrně, najdete v podrobné brožur-
ce Do čista mé oblíbené Nadace Veronica. 
Podle ní můžete zbytky konvenčních pra-
cích prostředků v klidu dopotřebovat, je to 
šetrnější než je vyhodit, protože se nejedná 
o nebezpečný odpad.

Chce to trochu trpělivosti a taky ochoty 
zkoušet, co bude vyhovovat právě vaší rodině. 
Čas věnovaný strouhání kokosového mýdla 
u televize se vám vrátí v podobě ušetřených ilustrace: A. Hanzlová

Základní výbavou netoxic-
ké domácnosti je totiž jedlá 

soda, kyselina citronová, 
ocet, kokosové mýdlo, perkar-
bonát sodný a jeho aktivátor 

TAED.

Chce to trochu trpělivosti a 
taky ochoty zkoušet, co bude 
vyhovovat právě vaší rodině.

peněz za litry pracích gelů. Pokud nemáte 
televizi, kupte si ho už nastrouhané. Zkrátka, 
neklaďme si zbytečné překážky. Pamatujete 
tu radost při prvních chemických pokusech 
na základní škole?

oznámení

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na místo:

VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY – ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ A MAJETKU MĚSTA   
Zájemci se mohou přihlásit do 28. února 2020.

 Přihlášky včetně příloh budou přijímány poštou nebo osobně na adrese Městský úřad Židlochovice, Nádražní 750.
Bližší informace naleznete na webových stránkách města v sekci aktuality.



13Život ve městěwww.zidlochovice.cz

HISTORIE
Firma Pavel Hamerník, HP-Technic byla 

založena v roce 2002 po rozpadu původ-
ní společností Ingstav Brno s. p. (1990) 
a následně Ekoingstav Brno, a. s., kde Pavel 
Hamerník působil řadu let jako vedoucí  
střediska montáží. Záměrem při zakládání 
nové firmy bylo získané zkušenosti rozvíjet, 
další vytvářet a podílet se mimo jiné i na 
zajímavých akcích (jako např. lávka nad 
ulicí Koliště do IBC v Brně, dálniční most 
na D1 123. km atp.).  

„V začátcích jsme s manželkou a dcerou 
prováděli drobné zámečnické práce a postup-
ně se přidávali další pracovníci, kteří svou 
odborností, zkušenostmi a celkově i zájmem 
dodnes rozvíjí a obohacují tuto firmu,“ dopl-
ňuje Pavel Hamerník, majitel firmy.

VÝVOJ
Z provozu, který vznikl „doma na dvoře“, 

se firma rozrostla na cca 12 stálých kvalifi-
kovaných pracovníků a rozvinula spoluprá-
ci s řadou externistů a dalších firem. „V roce 
2008 jsme zakoupili dnešní provozovnu, 
nacházející se na ulici Komenského č. p. 499 
(za hřbitovem).“  Zde probíhá výroba větši-
ny zakázek společnosti a jsou zde také kan-
celářské prostory.

VÝROBA
Firma Pavel Hamerník, HP-Technic se 

zabývá zejména výrobou a montážemi 
v následujících oblastech: 

výroba a montáž ocelových konstruk-

rubriku připravuje
redakce

cí průmyslových hal, přístřešků, pergol, 
markýz, různých atypických konstrukcí
opláštění průmyslových hal a objektů 
zámečnické výrobky – např. schodiště, 
zábradlí, ploty, brány, dveře, vrata, pergo-
ly, atypické výrobky
zámečnické výrobky z nerezových mate-
riálů
výroba a montáž pojízdných a křídlových 
bran, včetně zapojení elektroinstalace
příprava a vypracování návrhů, projekto-
vých a výrobních dokumentací.

DALŠÍ NABÍDKA 
zpracování a zařizování projektových 
dokumentací pro stavební povolení, pas-
port, ohlášení stavby...
návrhy a vizualizace různých domovních 
doplňků (např. zábradlí, pergoly, přístřeš-
ky, schodiště atd.)
doplňkově můžeme zajistit také prá-
ce s autojeřábem AD080 a s plošinou 
MP13.

KLIENTI
Klienty tvoří domácí i zahraniční inves-

toři, kteří chtějí investovat a stavět na území 
ČR. „Z naší praxe se nám vyplácí osobní pří-
stup a pak další doporučení zákazníků. Toto 
je pro nás známkou kvality a dobře odvedené 
práce.  Čím dál více se objevují i drobní čeští 
klienti s vysokými nároky na kvalitu výrobků 
a prací, kteří tak postupně začínají nabývat 
na velkém významu.“ 

TRH PRÁCE
Současné potíže neplynou ani tak z nedo-

statku práce, pracovních příležitostí, pří-
padně financí,  ale momentální největší 
problém dnešní doby vidí Pavel Hamer-
ník ve velmi malém zájmu mladých lidí 

















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: Pavel Hamerník, HP-Technic

Realizace: Lázeňská kolonáda, Lednice / foto: archiv firmy

Firma: Pavel Hamerník, 
 HP-Technic

Adresa: Malinovského 377, 
 667 01  Židlochovice
Provozovna:  Komenského 499, 
  667 01  Židlochovice

Telefon: +420 737 285 045
Email:   info@hp-technic.cz
Web:  www.hp-technic.cz

o řemeslo, kvalifikaci a odbornost profesí, 
zejména svářečů, montážníků, zámečníků, 
truhlářů a sklenářů.  „Ti  lepší v produktiv-
ním věku jsou většinou v zahraničí a mladé 
učně nemá v podstatě kdo vychovávat.“ 

REALIZOVANÉ  ZAKÁZKY
v nedávné době: 

zámečnické vybavení sídla společnosti 
Artin v Brně, 
balkony a vybavení rodinných domů 
Kociánka, Rumiště, Ryolit na ul. Mlýnská 
v Brně atd.
ocelové konstrukce a vybavení zámečnic-
kými výrobky Möbelix a XXXLutz v Brně 
a DORN 
výstavba a opláštění ocelové haly Koplast 
Jedovnice, Meier Prostějov  atd.
ZOO Brno – Africká vesnice, Lázně Led-
nice – kolonáda, amfiteater, rozhledna  
    
„Nevyhýbáme se ani takovým  zajímavos-

tem  jako jsou nerezové  konstrukce květi-
náčů a terasy  venkovní zahrádky ve Vaň-
kovce v Brně, velmi rozměrných  květináčů 
pro stromy na Štefánikově nám. v Bratislavě 
a nebo např. naše židlochovická „hnízda“ na 
kontejnery.“ 











Realizace: Nerezové schodiště, Lednice
foto. archiv firmy
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Turisté okradeni za bílého dne:
Příběh tří králů v netradičním provedení uzavřel období Vánoc

Lukáš Gryc, autor hry
Židlochovice

Pánové K., M. a B. putující s pomocí astro-
navigace za novorozeným králem byli během 
trávení siesty na okraji Jeruzaléma sprostě 
okradeni známým Náčelníkovým gangem! 
Odcizeno bylo 333 g kovu značky Au v umě-
lecky zdobené truhličce, flakón s vonnou 
mastí pro balzamování mrtvých a sušená 
pryskyřice z exotické rostliny rodu Boswel-
lia, známá pro silné aróma, které vydává její 
dým. Odcizené předměty nesli okradení 
jako dar výše zmíněnému králi. Poškození 
kupodivu celou věc nejenže neohlásili čacké 
městské ani státní policii, ale dokonce sami 
sehnali náhradní dar – mobilní telefon pres-
tižní ovocnářské značky. 

Celé drama mělo ovšem nečekanou 
dohru, jak mohli vidět diváci 12. ledna při 
dětské mši v židlochovickém kostele. Ve 
slušné společnosti se konce detektivek nevy-
zrazují, ale zde musím udělat výjimku, pro-
tože tento finis korunuje celý opus a mohl 
by být povzbuzením pro všechny, kterým 
již vánočně naladěné srdce okoralo. Lupi-
či se nakonec s poškozenými sešli v chlévě 
a došlo u nich k metanoie – vnitřní promě-
ně smýšlení. U lupičů dokonce o 180°. Věřte 
nebo ne, pod něžným pohledem svědkyně 
Marie roztáli a nejen že lup předali původně 
zamýšlenému obdarovanému, novorozené-
mu králi Ježíši, ale přidali z vlastních zásob 

veku, chlupatou deku a, protože nechtěl, aby 
šlo o trapnou frašku, sám hrůzu nahánějící 
Náčelník věnoval po dědečkovi zděděnou 
termoflašku. O jejím obsahu se vedou spory, 
ale zdroje blízké redakci potvrdily, že manžel 
svědkyně Josef T. utíkal do Egypta mnohem 
lehčím krokem, než kterým kráčel do Bet-
léma.

Jak celá událost zpočátku vypadala na čer-
nou kroniku, tak nakonec skončila ne dobře, 
ale přímo výborně. Tak to dopadne se vším, 
co dělá Bůh. I velký průšvih dokáže přetavit 
v dobro, a co se jeví jako prohra, obrátí ve 
vítězství.

   farní řádky

Tříkrálová sbírka 2020: Letos jsme byli štědří

Tříkrálová sbírka v našem městě letos pro-
běhla v sobotu 11. ledna. Do ulic vyrazilo 
celkem 45 koledníků a 15 doprovodů. Tedy 
celkem patnáct skupinek koledníků. Koled-
níci jsou především žáci naší školy a někteří 
pravidelní účastníci z jiných škol či z mateř-
ské školy. Šestnáctá pokladnička byla opět 
s laskavým svolením pana faráře umístěna do 
kostela. Počasí bylo celkem příjemné, pouze 
ráno bylo trochu chladno. Všichni kolední-
ci se vraceli asi za tři hodinky s plnými koši 
odměn a sladkostí, kterými byli obdarováni. 

Občané Židlochovic byli opět velmi vstřícní 
a příjemní a naše koledníky vlídně a s úsmě-
vem přijali. Celkem jsme tedy vykoledovali 
103 132 Kč (vloni 95 816 Kč). 

Nyní pár slov k využití výnosu ze sbírky. 
Ráda bych připomněla, že 65 procent výtěž-
ku putuje místní charitě, která sbírku v našem 

Mgr. Daniela Tichá
Základní škola Židlochovice

kraji organizovala, u nás tedy Oblastní charitě  
Rajhrad. Zbytek peněz je rozdělen v poměru 
různých procent na diecézní charity, pomoc 
v zahraničí, projekty Charity ČR a také na 
zákonnou režii sbírky.

Oblastní charita Rajhrad poskytuje soci-
ální a zdravotní služby, zajišťuje potřeby 
nemocným, sociálně znevýhodněným, mlá-
deži a rodinám v nouzi. Provozuje chráně-
né bydlení pro seniory s demencí a věnuje 
se mladým v nízkoprahovém centru. Díky 
penězům z Tříkrálové sbírky vytváří pro-
jekty, které přispívají k udržení, zkvalitnění 
a rozšíření nabídky svých služeb v regionu.

Loňský příspěvek využil Hospic sv. Josefa 
v Rajhradě takto: 

zakoupení lehátek a vozíků na převoz 
hospicových pacientů,
pořízení auta pro Charitativní pečova-
telskou službu, o kterou je velký zájem,
instalace přenosné klimatizační jednot-
ky v prostorách Hospice sv. Josefa.







Letos plánuje tyto projekty:
vybudovat velmi potřebný nový výtah 
v budově Hospice sv. Josefa pro pře-
mísť vání hospicových pacientů,
rekonstruovat některé vícelůžkové hos-
picové pokoje na jednolůžkové, 
zakoupit nové povlečení pro pacienty na 
50 lůžek,
pořídit zdravotní a kompenzační 
pomůcky a pomůcky pro manipulaci 
s imobilními klienty.

Podrobné informace o využití peněz najde-
te na stránkách www.trikralovasbirka.cz .

Děkuji vedení a kolegyním z naší Základní 
školy v Židlochovicích za podporu při pří-
pravách sbírky, všem rodičům, žákům, pra-
videlným dobrovolníkům z řad doprovodů 
a všem ostatním, kteří se jakkoliv zapojili do 
příprav a realizace sbírky. 

Děkujeme za příspěvky, děkujeme, že 
pomáháte s námi lidem, kteří to potřebují.









Děti z farnosti v roli tří králů / foto: L. Gryc



V loňském roce proběhly v přesných 
dvouměsíčních intervalech velmi různo-
rodé a nekonečně barevné výstavy zají-
mavých lokálních autorů, malířů, kreslířů 
a fotografů.

Těmto se vždy velmi originálním a oso-
bitým způsobem povedlo zprostředko-
vat a předat jejich vlastní pohled na svět 
a nechali nás taktéž nahlédnout klíčovou 
dírkou do svého nitra a vnitřního tvůrčího 
rozpoložení.

Výstavy, které proběhly v loňském roce:
Radovana Zejdová: „Malba – akryl, 
špachtle, abstrakce“
Vladimír Procházka: „Básně a fotografie“
František Mikeš:  „Projekt Inktober“ 
(kresby)
Jiří Zoufalý: „Dopravní prostředky v kra-
jině“ (malby, obrazy)
Jitka Špánková: „Nejen andělé“ (malby, 
obrazy)

V současné době probíhá:
Anička Stehlíková: „Oheň a led“ (fotogra-
fie z Islandu)













Galerie Orlovna a restaurace Za komínem zve na výstavy děl převážně lokál-
ních tvůrců

Lukáš  Musil
Orel jednota Židlochovice

Výstavy, které připravujeme:
Vítězslav Ruber
Miroslav Daňhel
Kristýna Hálová
Zdeněk Bernát









Těší nás, že o tyto, byť drobné výstavy je 
stále větší zájem.

Pokud máte chuť  prezentovat svoje foto-
grafie, kresby či malby, napište nám  na: 
info@orelzidlochovice.cz.
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Galerie Orlovna / foto: L. Musil

Galerie Orlovna funguje již 9 let. Za dobu své existence zde byla představena celá řada obrazů, fotografií i výtvarných počinů.  Galerie 
je umístěna v I. podlaží restaurace Za komínem a přístupná veřejnosti je denně od 10:00 do 22:00 hodin.

První výlet roku směřoval do Moravské-
ho krasu, konkrétně do netypické jeskyně  
Výpustek.

Využili jsme nového vlakového spojení 
a za krátkou dobu tak dorazili do Křtin. Zde 
nás zaskočila ledovka a ke kostelu Panny 
Marie ve Křtinách jsme doslova doklouzali. 

Další kroky vedly k jeskyni Výpustek, kde 
jsme absolvovali poutavou 70 minutovou 
prohlídku. Odtud jsme vyrazili na Babic-
kou náhorní plošinu,  abychom si prohléd-
li propast Malá Macocha. Dalším bodem 
našeho zájmu byla rozhledna Alexandrov-
ka nad Adamovem. Tu jsme však nakonec 
kvůli husté mlze a silné ledovce z programu 
vypustili a vydali se k Památníku umuče-
ných lesníků a Slučí studánce, odkud jsme 
se doklouzali do nedalekého Adamova, kde 
jsme výlet zakončili.

Petr Válek 
Klub turistů

Lednový výlet turistů vedl  do jeskyně Výpustek

Počasí židlochovické turisty od výletů do přírody neodradí / foto: P. Válek



Zahradník na zahradě: Únor

Zahrádkářský informátor
vybral Jan Urbánek

KDY ŘEZAT A KDY NE
U kmenových ovocných stromů je 

zásadně důležité upravit korunu výchov-
ným řezem již v prvních třech letech 
po výsadbě. Vychovat silnější a zdravé 
kosterní větve je základ kvalitního stro-
mu. Pro strom je prvotní osvětlení, tedy 
vstup slunečních paprsků ke každému 
listu v koruně. Proto je nutné mít korunu 
stromu řídkou. Již staří francouzští sadaři 
zdůrazňovali: Koruna stromu musí být tak 
řídká, aby přes ni mohl přeskočit sadař 
s putýnkou na zádech. To platí dosud.

Proto koruny pěstované tak, aby byly 
i uvnitř v létě dobře osvětlené, nevyžadují 
každoroční řez a stačí jen odstranění zlo-
mených nebo nemocných větví.

OŠETŘENÍ PŘI NAPADENÍ MONILIÍ
Mumifikované plody na stromech na-

padené monilií sbíráme po celou zimu. 
Zabráníme tak vzniku a rozšíření této 
zákeřné choroby. Tam, kde se moniliový 
úžeh vyskytuje (vadnutí koncových 
větviček při začátku růstu u višní, třešní, 
meruněk, švestek), provádíme postřik 
vhodnými preparáty:

při 10–20 % rozkvetlých poupat
při dokvétání zbývá 10–20 % poupat.
Postřik je vhodné provádět brzy ráno 

nebo navečer, ochráníme tak včelky.

PĚSTOVÁNÍ VE SKLENÍKU
Skleníkové půdy bývají vlivem pravidel-

ného vyššího hnojení obvykle přehnojeny 
fosforem. Proto i v malých skleníčcích 





alespoň jednou za pět let půdu vyměníme 
nebo obohatíme kompostovou zemi-
nou. Hnojení fosforečnými  hnojivy ve 
skleníčcích omezujeme a dáváme o třetinu 
méně, než je předpoklad plné výživy. 

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH 
HERBICIDŮ

Při používání chemických herbicidů je 
vhodné občas si vyzkoušet, zda nemáte 
zamořenou půdu rezidui herbicidů. Stačí 
k tomu jednoduchý biotest: Semena řepky 
olejné, případně i oves setý dáme klíčit do 
odebrané půdy, kde jsme použili herbicidy. 
Vyzkoušíme klíčivost řepky/ovsa a jejich 
další růst ve vrstvě 0–10 cm a 10–20 cm. 
Odebrané vzorky půdy dáme na ploché 
misky do výšky 3 cm. Nevyklíčí-li semena, 

jde pravděpodobně o silné zamoření půdy 
herbicidy. V tom případě  je používání 
herbicidů na 3–5 let nutné zcela vyřadit. 
Vyklíčí-li slabě a jen část semen, omezení 
stačí po dobu 1–2 let. Vyklíčí-li všechna 
semena, můžeme herbicidy používat dále.

Nudíte se, nemáte sílu tvořit, pra-
covat? Tak něco začněte dělat a 

za hodinku nebudete mít na nudu 
čas. Zahrada to umí, stačí se po ní 

projít a máte práce na rok.   
                                                                   

J. Šikula
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Ilustrační foto: archiv města

Pohybové akce v orlovně

Jana Bělohlávková
Jednota Orel

Po vánočním odpočinku bychom vás 
rádi pozvali do orlovny na pár akcí, které 
připravujeme.  Nejen, že pokračují kurzy 
pilates, tabaty či zumby pro děti i dospělé, 
ale chystáme i akce víkendové.

8. února budeme společně spalovat 
vanilkové rohlíčky kondičním cvičením 
a pilatesem.  

Na dvoudenní seminář školy pánevního 
dna vás srdečně zveme 29. 2. – 1. 3. 2020.

Na bowlingových dráhách proběhl o po-
loletních prázdninách 31. ledna 2020 dětský 
bowlingový turnaj.

Více informací o aktivitách v orlovně:  
www.orelzidlochovice.cz.

MINI ZUMBA + pohybová průprava

děti ve věku 3,5–6 let (cvičí se bez rodičů) úterý 16:00–17:00

ZUM!DANCE

pro dívky 7–12 let ,
cvičení přizpůsobené dětem: zumba, tanec, aerobik úterý 17:00–18:00

PILATES

otevřený kurz pondělí 19:30–20:30, tělocvična judo

ZUMBA STRONG

pro ženy úterý 18:30–19:30

KONDIČNÍ TRÉNINK – TABATA

otevřený kurz středa 19:00–20:00

SM SYSTEM středa 20:15–20:45

FITNESS pondělí–neděle: 9:00–21:00



18 Volný čas MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Koncem srpna 1649, byl za obchodem 
ve Vojkovicích a v Židlochovicích žid jmé-
nem David, bydlištěm v Ivančicích. Bylo to 
v době, po velké morové ráně, která postihla 
židlochovické panství v předchozích letech. 
Celé panství trpělo bídou a obživa se sháněla 
velmi těžce.  

Žid David při této své cestě koupil nějaké 
kůže hovězí a jednu telecí, plátno a málo 
koření.  Po nákupu se vracel domů přes pus-
tou ves Ledce.  Na cestě ho dohnal Jan Trn-
ka ze Židlochovic a vyvolal s ním spor kvůli 
sedmi krejcarům, které údajně jeho žena 
Běta židovi dlužila. Během hádky Jan Trnka 
zabil žida sekerou. Potom ho ukryl (zako-
pal) ve sklepě opuštěného statku.  Kromě 
zboží, které ukryl v rákosí, vzal nebožtíkovi 
i nějaké peníze.

Volně připravil Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

Po návratu domů poslal ženu Bětu, aby 
v Ledcích vyzvedla uschované kůže a proda-
la je na trhu v Ivančicích.

Souvěrci Davida však poznali jím zakou-
pené kůže a pojali podezření na nekalost. 
Obrátili se proto na rychtáře Martina Wol-
fa ze Židlochovic se svým podezřením. Ten 
ihned nechal Jana Trnku předvést a vyslechl 
ho.  Obviněný Trnka se ke všemu přiznal, 
k loupeži i k vraždě a prosil za odpuštění.

Rychtář požádal o právní poradu na vyš-
ší právo brněnské (hrdelní soud), odkud 
mu radní doporučili provést ještě výslech 
právem útrpným, a při něm ověřit, zda byl 
při vraždě sám, nebo jestli neměl kumpá-
ny.  Zároveň zjistit, jaký byl podíl jeho ženy 
Běty.  

Útrpným právem bylo prokázáno, že Jana 
Trnku poslala za židem jeho žena Běta, která 
ho nabádala, ať ho zabije a jeho věci vezme.  
Běta se dověděla o vyšetřování Jana Trnky, a 
proto odešla z domu. Přes snahu rychtáře se 

Psal se rok 1649: 
Vražda ivančického žida Davida Janem Trnkou ze Židlochovic v Ledcích

ji nepodařilo zadržet a zůstala nepotrestána.
Židlochovičtí konšelé odeslali tuto zprávu, 

spolu se zjištěnými skutečnostmi brněnské 
městské radě dne 5. září 1649, a následující 
den vynesla rada města Brna konečný ortel.

„Žádost o milost se zamítá a Jan Trnka se 
odsuzuje ke smrti kolem a následným vplete-
ním do kola, a jakožto zemský škůdce a zjev-
ný mordýř bude vystaven všem, pro hrůznou 
výstrahu.“

Zde stojí za povšimnutí, rychlost, s jakou 
probíhal celý proces.  Zachovaná korespon-
dence jej komentuje doslova krok za kro-
kem od prvního oznámení, až po vynesení 
rozsudku. Celé soudní řízení i s vyhlášením 
rozsudku a vykonání práva trvalo pouhých 
šest dní.

                                                                         
     Pramen:

Kocman, P.: Sborník Jižní Morava, 2002.  

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

Pranostiky: Od masopustu už jen sedm týdnů do Velikonoc

Lednová pranostika nám přinesla řadu 
rozpaků.  Na Hromnice jsme sice měli 
o hodinu delší den, ale horší to bylo v led-
nu s povětrnostními poměry. Je pravdou, že 
byl leden „vlhký“, ale k pořádným chumele-
nicím bylo daleko. Dokonce i na horách je 
sněhu poskrovnu, a kdo si chtěl zalyžovat, 
našel pouze „technický“ sníh. Doufejme, že 
se příroda umoudří a ten sníh i mráz si ještě 
užijeme. Je to nutné nejen kvůli sportu, ale 
hlavně kvůli úrodě. Vždyť za chvíli máme 
Matěje, a ten je malou předzvěstí jara a my 
toho ještě musíme tolik stihnout. Opravit 
nářadí, připravit setbu, vyčistit a opravit 
mašinky, aby nás v plné práci nezradily. 
Později, při obdělávání půdy, to již jaksi 
nestihneme.  

Únor býval časem ledařů, kteří na zamrz-
lých vodách (rybnících i řekách) sekali led, 
aby ho pracně naváželi řezníkům, hospod-
ským, obchodníkům, ale také do domác-
ností k „ledování“.  Proti ledničkám sice dři-
na, ale ta romantika. A hlavně na přírodním 

ledě se dalo uchovat maso několik měsíců a 
pivo bylo jako křen.

Kvůli nedostatku práce na polích se 
musel kvůli kondici zajistit pohyb pro koně, 
proto bylo nutno připravit sáně a „vyjet“ do 
kostela nebo jen tak na přástky. Tam, kde to 
bylo možné, se „chodilo do lesa na dřevo“.  
Většinou se domlouvali tři chlapi. Dva řeza-
li, jeden klestil a rovnal.  Připravené klády 
se stahovaly na pilu k dalšímu zpracování. 
Hospodyně uklízely a dělaly práce, na které 
nebyl v létě čas, po večerech draly peří, vyší-
valy nebo šily. Připravovaly také výbavu pro 
dcery, která obsahovala povlečení, peřiny 
a další potřebné věci.

V únoru býval také čas na zabíjačky. Voní-
cí jitrničky, jelítka a pečeně byly lahůdkou, 
která doplňovala tolik potřebnou sílu. Ale 
také to byl dárek pro sousedy „na ochut-
nání“. Však na oplátku oni zase donesou 
nám. Protože býval povětšinou mráz, moh-
lo se maso nechat vychladnout před dalším 
zpracováním, a naložit do láku pro pozdější 
použití, nebo na uzení. Po třech nedělích 
se dědiny rozvoněly klobásami, uzeným 
masem a špekem. 

Se zabíjačkou se spojovala často svatba, 
ale hlavně masopustní veselí. Čas dobrého 
jídla a pití před nastávajícím půstem.  Naši 
předkové říkávali, že bez masopustu by 
snad ani jaro nebylo.  Masopust byl přiroze-
ným předělem mezi zimou a jarem.

Původ masopustních oslav můžeme odvo-
dit od starořeckých „dionýsií“ a „bakchaná-
lií“.  Končíval třídenním obdobím zvaným 

„ostatky“. Na jejich konec o masopustním 
úterku o půlnoci se slavnostně pochovávala 
basa.  Od tohoto okamžiku končila zábava 
a sousedi se rozcházeli domů.

Velikonoce jsou svátky pohyblivé. Jejich 
čas je určován prvním jarním úplňkem. Od 
nich se teprve předsunuje začátek masopus-
tu, který trvá sedm týdnů.

Ale v únoru nesmíme zapomenout ani na 
svatého Valentina, patrona zamilovaných.  
A proč vlastně Valentin?  Zlehčeme trochu 
situaci a řekněme, že proto, že v únoru jsou 
velké zimy a málo práce. Lidé jsou bujněj-
ší, mají nějak blíže k sobě a obejmutí, nebo 
společné zakrytí duchnou jsou i romantic-
ké. A zkuste v průběhu roku najít vhodnější 
termín. 

PRANOSTIKA ÚNOR

Únor bílý – pole sílí.

6. únor 
Svatá Dorota – stromy sněhem ometá.

9. únor 
Apolena – bývá mlhou zahalena.

24. únor 
Na svatého Matěje musí skřivan vrznout,

i kdyby měl zmrznout.

Na přírodním ledě se dalo 
uchovat maso několik měsíců 

a pivo bylo jako křen.



Pan president republiky dal své svolení, 
aby byl se soustředěným četnickým oddílem 
v Židlochovicích fotografován. Fotografo-
vání bylo stanoveno na den 19. června 1929 
dopoledne.  

Na základě této zprávy p. osobního tajem-
níka p. pres. republiky odebral se velitel 
četnického oddělení kpt. Vilém Klvaňa dne 
18. června 1929 do Židlochovic, aby jako veli-
tel soustředěného oddílu vše potřebné zařídil. 

 
Pokračování příště.

19Volný časwww.zidlochovice.cz

Příběh vzniku jedné fotografie aneb Masaryk, četníci a Židlochovice – 1. část

Matěj Ott, Vít Funk 
redakce

Když v červnu roku 1929 navštívil tehdejší 
prezident Masaryk Židlochovice, jednalo se 
už o jeho třetí návštěvu města. Bezpečnost 
prezidenta a jeho letního sídla tehdy kromě 
hradní stráže zajišťoval také zvlášť vybraný 
četnický strážní oddíl. Jeho členy byli četníci 
z okolních stanic, odvelení do Židlochovic 
po dobu prezidentovy návštěvy. Tehdejší 
četníci považovali za velkou čest, že právě 
oni byli vybráni ke službě v těsné blízkosti 
tatíčka Masaryka, a chtěli mít na tuto vzác-
nou chvíli nějakou památku. Rozběhl se tak 
dlouhý řetězec žádostí a zdvořilých proseb, 
jehož výsledkem bylo domluvené foto-
grafování prezidenta Masaryka s četníky 
židlochovického strážního oddílu, které 
připadlo na 19. června 1929. 

V Moravském zemském archivu v Brně 
se dochovalo hlášení tehdejšího četnického 
zemského velitele na Moravě generála Vlad-
imíra Putny, kde na dvou stranách detailně 
(a přeci s vojenskou stručností) popisuje 
právě ono fotografování a vznik dvou 
snímků. A protože tyto snímky se rovněž 
dochovaly (jejich kopie byly nalezeny ve stát-
ním okresním archivu v Rajhradě), máme 
dnes vzácnou příležitost – můžeme doslova 
sledovat příběh vzniku jedné fotografie.

Následující řádky obsahují výstižné 
hlášení generála Putny, které nám přiblíží 
úřední vojenskou mluvu konce dvacátých 
let minulého století: 

„Pan president republiky strávil i letos část 
svého letního pobytu na Moravě v zámku 
židlochovickém, přijel do Židlochovic dne 
3. června 1929 a odjel dne 21. června 1929. 
Podrobný program zájezdu, jakož i hlášení, 
týkající se učiněných bezpečnostních opatření, 
předložil jsem svého času generálnímu veliteli 
četnictva.  

Pobyt pana presidenta v Židlochovicích 
minul i letos bez i těch nejmenších rušivých 
příhod. Četnictvo v každém směru konalo 
službu bezpečnostní bezvadně a vyslovil se 
zejména p. zemský president velice pochvalně 
o činnosti četnictva. 

Během posledních dnů pobytu pana 
presidenta republiky v Židlochovicích bylo 
podepsanému tlumočeno velitelem oddělení 
II Brno přání soustředěného četnictva 
v Židlochovicích, by zemský četnický ve-
litel vhodným způsobem sprostředkoval 
(sic!) prosbu četnictva, aby pan president se 
nechal s četnictvem soustředěným k výkonu 
bezpečnostní služby v Židlochovicích vyfoto-
grafovati.  

Obrátil jsem se krátkou cestou na presidium 
zemského úřadu v Brně a prosil, aby vhodným 
dotazem a přímluvou pokud možno interve-
noval v tomto směru.  

pozvánka

VÝSTAVA KOLEJOVÝCH MODELŮ
 RAJHRAD |  sokolovna | 14.–16. února 2020

Modelová kolejiště, modely kolejových vozidel, provozní vybavení železnice, dobové i současné fotografie, unikátní historické 
jízdenky, ohlédnutí za výročím 180 let první jízdy parní lokomotivy Moravia z Rajhradu do Brna 11. 11. 1838, připomínka 20 let od 

zrušení stanice Rajhrad, momentky ze znovu zprovoznění trati Hrušovany–Židlochovice.

Výstava bude otevřena:
pátek 14. února 9:30–16:30 | sobota 15. února 9:30–16:30 | neděle 16. února 9:30–14:30

Více info: www.novy.rajhrad.cz

Sdružení  Židlochovice, zapsaný spolek, pořádá

v neděli 9. února 2020 od 14:00 hodin
v sále Masarykova kulturního domu

Dětský karneval
Program zajišťuje: Divadlo KEJKLE.

Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti zdarma.

Fotografie je jedním z nejcennějších historických pramenů, protože i pouhý „jeden obraz vydá za tisíc slov“. Je přitom vcelku běžné ob-
jevit na zadní straně zaprášeného snímku krátký popisek, který nám sdělí, kdy byla dávná fotografie pořízena a co zajímavého je na ní 
k vidění. Málokdy se nám ale dochová detailní popis situace, za které snímek vznikal, a všech peripetií, které vedly k jeho pořízení.  

Příchod prezidenta republiky s velitelem oddělení 
II Brno, kapitánem Vilémem Klvaňou.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Cukrovar v 70. letech 20. století / foto: archiv T. Dratvy

 Dnešní podoba – říjen 2019 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Srdce v bouři, 
MORTON – Hodinářova 
dcera, TYLER – Běh času, 
QUICK – Nedotknutelný

Společenské romány
LIVIERO – Stezka v troskách, 
HARDACH – Svědectví 
modrých koní, SCHRÖDER 
– Dáma Měsíčního svitu, 
DI FULVIO – Sen, který se 
naplnil

Psychologické romány
VIGAN – Vděk, PICOULT 
– Záblesk života, ROUDA 
– Oblíbená dcera

Historické romány
ČEŠKA – Případ uprchlého 
biskupa, HARROD-EAGLES 
– Země mých snů, EBERT 
– Meč a koruna 3: Čas zrady

Romány českých a sloven-
ských autorů
SVĚRÁK – Bohemia, PAW-
LOWSKÁ – Takhle jsem 
si to teda nepředstavovala, 
HAMAROVÁ – Slzy anděla

Detektivní romány 
a thrillery
ADLER-OLSEN – Oběť 2117, 
SLAUGHTER – Poslední 
vdova, JACKSON – Stříbrná 
cesta, NOREK – Code 93, 
MARSONS – Skryté karty

Fantasy a sci-fi romány
ANDERS – Město uprostřed 
noci, ABERCROMBIE – Půl 
krále, Půl světa, FRENCH 
– Šedí bastardi

Literatura faktu
MORRIS – Cilčina cesta, 
EGER – Máme na vybranou

Životopisy
KRÁLÍK – Muž mezi VW 
a Škodou, KOLÁČEK 
– Neslavná mládí slavných

Audioknihy
FIŠAROVÁ – Kája a Claudie, 
GALBRAITH – Ve službách 
zla, Smrtící bílá, FLANAGAN 
– Bratrstvo 1: Vyděděnci

Táňa Kubátová: Bukůvky

Román Bukůvky nepatří do růžové knihovny, jak obálka kni-
hy napovídá.  Je to nahlédnutí do doby od druhé světové války 
až po rok 2013, kde se odvíjí osudy spřátelených rodin z Brna 
a Polska. Kniha je napsána formou dopisů a deníku, z nichž se 
snažíte pochopit správnost jednání lidí v totalitním režimu.

pokračování na straně 21 >>



Nové knihy

Regionální literatura
BALTUS – Výhon a jeho 
proměny v tisíciletí, CVRK 
– První kRoky naší lokálky 
aneb Půlstoletí železniční tratě 
Židlochovice–Hrušovany 

Naučná literatura
WYLIČIL – Zahoďte duševní 
zátěž, ŠAFROVÁ DRÁŠI-
LOVÁ – Základy úspěšného 
podnikání, BŘEZINOVÁ 
– Taneční v noční košili

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
ČAREK – O veselé mašince

Pohádky
KOVÁŘ KOVY – iPohádka, 
VETEŠKOVÁ – Jak maminka 
vyprávěla o Československu

Pohádkové příběhy
BELŠÁN – Zvědavá lištička, 
ROŽNOVSKÁ – Zachráněné 
Vánoce, FRANK – Neviditel-
ný Vítek, LUNDE – Sněhová 
sestřička

Fantasy romány
MAAS – Království popela, 
SHUSTERMAN – Nimbus

Dobrodružné a historické 
příběhy
VÁLKOVÁ – Břetislav a Jitka, 
FERRANTE – Pláž v noci

Literatura young adult 
RINA – Kroniky prachu, 
MATHIEU – Ranařky

Naučná literatura
KONEČNÁ – Co se děje, 
když se děje počasí, CELLI 
– Divy světa, GOLASOVSKÁ 
– Bylinkář, MRÁZKOVÁ 
– České pohádky pro malé 
děti: Czech fairy tales for 
small children

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice
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KříŽidle Víta Funka

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  BENEDICAT

Bývalý stát na Balkáně 
Část území první republiky: … Rus  
Druhý československý prezident Edvard…
Tradiční český výrobce motorek  
Prodejny, které za bony prodávaly zboží ze Západu
Bývalý brněnský zbrojařský podnik 
Tělocvičné vystoupení, které za komunismu nahradilo sokolské slety 
Česká obdoba stavebnice LEGO z 90. let 

TAJENKA: Československý divadelní i filmový herec, bavič a vypravěč, který by 6. února oslavil své 
115. narozeniny. Žil v letech 1905 až 1980. 
   
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

oznámení

Kompostovatelné sáčky v nabídce Infocentra
Třídíte bioodpad? V Informačním centru Židlochovice, Masarykova 100 nabízíme k prodeji

kompostovatelné sáčky. Sáčky o velikosti 8 litrů zakoupíte za 30 Kč / 10 ks. 
Kompostovatelné sáčky slouží pro sběr kuchyňského odpadu z domácnosti. Do sáčků lze ukládat listy a 

nať ze zeleniny, slupky z brambor, slupky a jadřince z ovoce, skořápky z ořechů a vajec, starý chléb a peči-
vo, kal z kávy a čaje, použité papírové ručníky a utěrky, odpad z pokojových květin. Bioodpad v tomto 

speciálním sáčku pak můžete vyhodit do hnědé popelnice nebo přímo na váš kompost.
Biologicky rozložitelné sáčky se rozměrově hodí i do větratelných nádob,

které v minulosti město Židlochovice rozdávalo.
Třiďte odpad, má to smysl! Děkujeme.

autorka kresby: Barbora Musilová 

J

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



22 Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

3. 1. – 29. 2. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ANNY STEHLÍKOVÉ
místo:  Galerie Orlovna
pořádá: Městské kulturní středisko Židlochovice

23. 1. – 13. 2. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO ŠMEHLÍKA
místo:  Malá galerie RTIC Židlochovice
pořádá: Městské kulturní středisko Židlochovice

1. 2., 20:00 | HASIČSKÝ PLES
Hraje skupina Dreams.
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice

4. 2., 17:00–18:30 | SEMINÁŘ TECHNOLOGIE
A KYBERPROSTOR
S riziky nových sociálních sítí vás seznámí lektorka Petra Sobková 
z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Akce 
se koná v multifunkčním sále v přístavbě školy.
místo:  základní škola
pořádá:  Základní škola Židlochovice

8. 2., 10:00 | ČIŠTĚNÍ PTAČÍCH BUDEK V ZÁMECKÉM PARKU
místo:  sraz u hlavní brány do zámeckého areálu
pořádá: město Židlochovice

8. 2., 10:00–11:30 | SPALOVÁNÍ VANILKOVÝCH ROHLÍČKŮ 
Rezervace na 605 233 527 do 5. 2. nebo na místě.
místo: orlovna
pořádá:  Orel jednota Židlochovice

9. 2., 14:00 | DĚTSKÝ KARNEVAL
Program zajišťuje divadlo Kejkle. Bohatá tombola, občerstvení. 
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  Sdružení Židlochovice
vstupné:  70 Kč dospělí, děti zdarma

14. 2., 19:00 | DRUHÝ BYTOVÝ KONCERT 
Vstupenky a další podrobnosti v Informačním centru. 
místo:  Židlochovice
pořádá:  město Židlochovice

26. 2., 18:00 | VELKÉ INDICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Beseda s promítáním. Vstup volný.
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá:  Městská knihovna Židlochovice

27. 2., 18:00–20:30 | SÍLA ŽENY
Více informací na www.jankasrdcem.cz.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  250 Kč

28. 2., 18:00 | ŠANSONOVÝ DVOJKONCERT NA OÁZE 
Kapela Zakaž hvězdu, duchovní emo šanson, a Klára Veselá, akorde-
on, a Luciano Mayaci, kytara (šanson).
místo:  klub Oáza Židlochovice
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
vstupné: dobrovolné

29. 2., 10:00 | PŘÍPRAVA AREÁLU PRO VLHY PESTRÉ 
Provedeme odstranění náletových dřevin a uvolníme hnízdní stěny 
pro vlhu pestrou. 
místo:  za cihelnou 
pořádá:  město Židlochovice a MVDr. Pavel Forejtek
info: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz

Kulturní a sportovní akce v únoru 2020
29. 2., 20:00 | SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
K tanci a poslechu hraje skupina Meteor.
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 150 Kč, předprodej od 5. února v Informačním centru
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice

29. 2. – 1. 3. | TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA
Registrace na www.pruvodkynezeny.cz/akce.
místo: orlovna
pořádá: Jana Rosa a Orel jednota Židlochovice 

PŘIPRAVUJEME V BŘEZNU A DUBNU:
4. 3., 18:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU U ŠÁLKU ČAJE
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá:  starosta města Židlochovice 

5. 3., 19:00 | NÁBOR ŽEN A DÍVEK NA BABSKÉ HODY
místo: nám. Míru 152
pořádají:  židlochovické baby

7. 3., 9:00 | HODNOCENÍ NA VÝSTAVU VÍN
místo:  klubovna ČZS, ul. Palackého 240
pořádá:  ZO ČZS a město Židlochovice

14. 3., 9:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN V ŽIDLOCHOVICÍCH
místo:  Masarykův kulturní dům 
pořádá:  ZO ČZS a město Židlochovice

28. 3., 9:00 | KURZ TRADIČNÍ LUKOSTŘELBY
místo:  areál lukostřelnice v Židlochovicích
pořádá:  3D lukostřelba Židlochovice

4. 4., 9:00 | UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
místo:  Židlochovice
pořádá:  Orel jednota Židlochovice

Oprava z minulého čísla:

Redakce Zpravodaje se omlouvá řediteli židlochovického gymná-
zia Mgr. Janu Vybíralovi za pravopisnou chybu v titulku článku na 
straně 6 (Zpr. 1/2020).
Titulek nebyl z důvodu časové tísně před uzávěrkou autorizován 
a neprošel ani jazykovou korekturou.



23Inzercewww.zidlochovice.cz

Nabízím kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, 
veškeré zpracování daňových přiznání. 
Dále nabízím vedení mzdové agendy. 

Kontakt na tel. čísle: 724 221 741
E-mail: ucetni110@email.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupíme byt 2–3+1 na Židlochovicku.  Tel.: 605 871 619.
Hledám ke koupi starší rodinný domek.  Nabídněte, děkuji.  
Tel.: 739 915 473.
Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.







Ordinace ve dvoře 
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Židlochovice, Komenského 458 
(naproti Úřadu práce)

PLYNOVÉ INJEKCE
Injekce sterilního čistého (bez příměsí 
jiných plynů) oxidu uhličitého (CO2) do podkoží reflexních zón.
Široké spektrum indikací:

Syndrom bolestí celé páteře.
Ischemická choroba srdce (stav po infarktu).
Poruchy prokrvení horních i dolních končetin.
Chronické bolesti hlavy, vazomotorické migrény .

Více informací na www.ordinacevedvore.cz.  
Telefonické objednávky na 602 791528 nebo info@ordinacevedvore.cz.













PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
V ŽIDLOCHOVICÍCH

Město Židlochovice v rámci projektu Péče o děti I. stupně základní 
školy ve správním obvodu ORP Židlochovice bude realizovat pro děti 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v době jarních prázdnin 2020.

Tábor je určen pro děti, které splňují následující podmínky:
žák prvního stupně základní školy (tj. ve školním roce 2019/2020 nav-
štěvuje první až pátou třídu základní školy, nebo přípravnou třídu),
musí být splněna podmínka rodičů dítěte (obou) o jejich vazbě na 
trh práce (zaměstnaný, vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč 
o zaměstnání, OSVČ, student – připravující se na budoucí povolání, 
rekvalifikace).

Kde: Robertova vila (Nádražní č. p. 232)
Kdy: pondělí až pátek, od 7:00 do 17:00 hodin.
Za kolik: 1 den / 120 Kč (celkem 600 Kč, v ceně 2x svačina a oběd)
 platí se v den nástupu na tábor

Přihlášky a doplňující formuláře je možné získat:
v Informačním centru (Masarykova 100, Židlochovice)
na webových stránkách města Židlochovice www.zidlochovice.cz

Rezervace míst prosím zasílejte na kristyna.ondrova@zidlochovice.cz. 
Rezervace je platná do 12. února, pokud nebudou dodány požadova-
né dokumenty, bude místo nabídnuto náhradníkům.

Dokumenty odevzdávejte v písemně do 12. února na adresu:
knihovny: Nádražní 232, Židlochovice
po, st, pá 8:00–11:00, 12:30–17:30
podatelny: Nádražní 750, Židlochovice
po, st 7:30–17:00, út, čt 7:30–15:00, pá 7:30–14:00
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Zahájení výstavy fotografií J. Šmehlíka (vpravo) / foto: L. Betášová

Společenský ples Gymnázia Židlochovice, slavnostní polonéza / foto: M. Mžíček

Koledníci Tříkrálové sbírky 2020 před kostelem / foto: P. Ustohal

Společenský ples Gymnázia Židlochovice / foto: M. Mžíček

Hasičský ples / foto: P. Griebler

„Babička Chrota vypráví“. Divadlo ve školce / foto: M. Moudrá

Děti se pod dohledem MP seznamují s dopravními značkami / foto: archiv ZŠ

„Babička Chrota vypráví“. Divadlo ve školce / foto: M. Moudrá


