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Pane starosto, mezi obyvateli města kolují 
opakující se dotazy, proto dnes budeme vel-
mi konkrétní.

Jaký je vývoj s plánovaným nákupním 
centrem v lokalitě zahrádek u Litavy?

V současné době se chystají podklady 
a probíhá příprava území. Také probíhá jed-
nání se zájemcem o koupi tohoto prostoru. 
Město podmiňuje prodej území realizací 
studie, kterou připravil pan architekt Jura. 
To znamená poměrně složité smlouvy, na 
kterých pracujeme. 

Jan Vitula: Doufáme, že nabídka služeb ve městě se zlepší

Mezi lidmi se šušká i název obchodního 
řetězce, který by měl do Židlochovic vstou-
pit. Co k tomu můžete říct?

Máme poměrně jasnou představu o tom, 
který řetězec bychom rádi v Židlochovicích 
viděli. Přesto je však finální rozhodnutí pod-
míněno dobrou nabídkou ze strany zájemce. 
Takže bych nerad předbíhal události.

Jsou Židlochovice pro vybudování 
nákupního centra zajímavé, když nejzná-
mější řetězce mají své zastoupení v Husto-
pečích, v Pohořelicích a nedaleko v brněn-
ské Olympii?

Tohle bylo velmi složité rozhodování. 
Poměrně dlouho jsme si říkali, že přidávat 
další konkurenci místním obchodníkům 

Milena Moudrá
redaktorka

není dobré. To byl hlavní důvod, proč jsme, 
přes výrazný zájem řetězců vstoupit do 
Židlochovic, nesouhlasili s výstavbou další 
prodejny. Pak však došlo k tomu, že se pan 
Klvaň rozhodl zavřít Smíšenku. To, spo-
lu s neschopností pana Outulného obsadit 
zbývající prostory vedle Penny (ty bohužel 
nepatří městu), vedlo k rozhodnutí nabíd-
nout plochu u Litavy k využití dalšímu 
obchodnímu řetězci. Penny, které funguje v 
areálu bývalého cukrovaru, totiž zcela zjev-
ně potřebuje konkurenci. Doufáme, že se tak 
zlepší nabídka služeb ve městě.

Hlavní dopravní uzel města
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Koncem roku se proslýchalo, že o býva-
lou prodejnu paní Zoubkové v ústí Strej-
cova sboru, která je v majetku města, se 
ucházel nový nájemce. Budova je však stále 
prázdná.

Ano, zájemce byl, ale svoji nabídku nako-
nec stáhnul. V současné době hledáme nové-
ho nájemce. 

Prázdný a trvale beze změn je opodál 
stojící objekt známý jako Švestkův dům 
(č. p. 32). Jsou nějaké vize využití a naděje 
na jeho rekonstrukci?

To souvisí s předchozí otázkou. Pan archi-
tekt Jura dostal za úkol aktualizovat pět let 
starou studii, která řešila novou podobu 
Strejcova sboru. To v sobě zahrnuje nejen 
využití Švestkova domu, přestavbu nároží 
s domem bývalé Mototechny, ale také měst-
ské budovy, ve které sídlí prodejna Zdraví 
u cesty. Celý prostor by tak získal novou 
podobu. Jakmile se shodneme na řešení, 
začneme hledat zdroj financování.

Opakujícím se tématem konverzací na 
sociálních sítích je přetíženost křižovatky. 
Přispěvovatelé volají po zřízení kruhového 
objezdu nebo semaforů. Co si o tom mys-
líte? 

To je starý problém, který jsme zkoušeli 
řešit už z mnoha strana. Dělala se celá řada 
modelů, které nám měly ukázat správné 
řešení. Problém je, že každé z těchto řešení 
přináší další problémy. V podstatě všechna 
řešení vedou k tomu, že se zlepší situace při 
jízdě směrem od Žabčic do Brna, ale zhorší 
situace ze všech ostatních směrů. Ukazuje se, 
že pravděpodobně jediné opravdu rozumné 
řešení je zjednosměrnění náměstí. A to ve 
směru od mostu nahoru k radnici. To však 
vyžaduje vybudování propojky mezi ulicí 
Komenského a nábřežím. Na tuto komuni-

kaci připravujeme projektovou dokumenta-
ci, která by snad letos měla být hotová. To by 
mělo otevřít cestu k definitivnímu vyřešení 
problému s křižovatkou.

A pokud bychom měli být konkrétněj-
ší, kdy předpokládáte, že dojde k realizaci 
plánovaného zjednosměrnění?

Pokud se podaří získat stavební povole-
ní na již zmíněnou komunikaci mezi uli-
cí Komenského a nábřežím, musíme ještě 
vyřešit problém s umístěním městské čety. 
Poté bychom se mohli pustit do stavby zmí-
něné komunikace a pak již nic nebrání zjed-
nosměrnění náměstí. Takže odhad tak dva, 
tři roky.

>> pokračování ze strany 1

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

Z cyklu kreseb Miroslava Kemela



Jak již název napovídá, jedná se o zaří-
zení, které má sloužit všem občanům, 
jednoduše řečeno celé komunitě.  Komu-
nitní centrum by mělo v první řadě pro-
hlubovat vazby mezi občany různých 
věkových kategorií, v různých životních 
situacích, třeba i různých národností, 
centrum bude přístupné všem, kdo pro-
jeví zájem.

Kdo a jak bude komunitní centrum 
využívat?

Samotné centrum bude víceúčelovým 
zařízením, které bude občanům poskyto-
vat kombinaci různých služeb. Odborné 
sociální služby, jako je například sociální 
poradenství, budou poskytovat dva stálí 
pracovníci centra, kteří svým vzděláním 
splňují odbornost sociální pracovník pod-
le platných zákonů.

Pracovníci komunitního centra přícho-
zího vždy vyslechnou, poradí a nabídnou 
odbornou pomoc v obtížných životních 
situacích nebo nasměrují tam, kde mu 
bude pomoc poskytnuta. Předběžně je 
dohodnuta spolupráce s dalšími sociální-
mi službami, které mohou využít centrum 
k poradenské činnosti, k setkávání svých 
klientů, pořádání přednášek, besed, třeba 
i pro veřejnost.

Sociální služby, které budou v centru 
působit, se zaměřují na řešení nepřízni-
vé sociální situace a pomáhají lidem, aby 
zůstali součástí společnosti, překonali své 
problémy, žili běžným životem. Centrum 
je tedy po odborné stránce zaměřeno na 

Lenka Brázdová
Pečovatelská služba
Jana Richterová
Projektové řízení a dotace

Stavba Komunitního centra za starou radnicí se blíží ke konci, slavnostní otevření je plánováno na měsíc červenec.  Přestože otázce 
využívání nového objektu jsme se na stránkách Zpravodaje již věnovali, stále se množí dotazy, k čemu bude toto centrum sloužit. 

Komu a jak bude sloužit komunitní centrum
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pomoc, podporu, prevenci, poskytování 
sociálních služeb.

Poskytne centrum zázemí i veřejnosti?
Komunitní centrum bude moci využí-

vat i širší veřejnost. Zázemí centra umožní 
setkávání seniorů, maminek s dětmi, spol-
kovou činnost, koncerty, besedy s různou 
tematikou, promítání, významnou náplní 
komunitního centra budou také vzděláva-
cí aktivity ve formě zajímavých přednášek, 
besed, kulatých stolů, kulturních večerů 
atd. Občané si budou moci pronajmout 
prostory k soukromým akcím, napří-
klad oslavy významných životních jubileí 
apod.

Kreativitě a nápadům se však meze 
nekladou a kdokoli se může podílet svými 
podněty na vytváření programu v našem 
Komunitním centru. V rámci centra by-
chom také rádi uvítali dobrovolníky, kteří 

by se na organizaci komunitních služeb 
chtěli podílet.

Jaké prostory nabídne komplex centra?
Komplex komunitního centra tvoří  

dvě plně zděné budovy orientované do 
ulice Legionářská, ve dvoře pak otevřená 
hala a uprostřed venkovní klidné nádvoří 
s fontánou. Jedna ze zděných budov bude 
využívána hlavně pro zmiňovanou soci-
ální činnost. K účelu setkávání menších 
skupin nabízí centrum dvě klubovny.  

První nadzemní podlaží této budovy 
bude propojeno se starou radnicí a využí-
váno jako kanceláře městského úřadu. 
V budově bude výtah a tím se stane i první 
patro staré radnice bezbariérově přístup-
né.  

Ve druhé budově se nachází sál s kapaci-
tou do 60 osob pro konání besed, menších 
koncertů a dalších kulturně společenských 
setkání. Počítá se zde také s přemístěním 
studia pro kabelovou televizi, která v sou-
časné době tvoří vysílání ve zcela nevyho-
vujících sklepních prostorách.

Co si máme představit pod pojmem 
„otevřená hala“? 

Tato atypická stavba připomínající sto-
dolu  propojuje dvůr a městský meruňko-
vý sad s již před několika lety vysázenými 
stromy.   Pod názvem stodola je třeba si 
představit nezateplený a ne zcela uzavřený 
prostor, proto jako místo potkávání bude 
využívána v období od jara do podzimu. 
Prostředí stodoly bude vhodné pro konání 
svatebních a narozeninových oslav, neboť 
projekt myslel i na zázemí pro drobný ca-
tering.

Objekt „stodoly“ s průhledem do zahrady, únor 2020 / foto: M. Moudrá

Kontrolní den, starosta Ing. Jan Vitula před „stodolou“ / foto: R. Nováková

pokračování na straně 4 >>



Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 24. ledna 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

vybrat ve výběrovém řízení na restaurá-
torské práce na sloupu Nejsvětější Tro-
jice restaurátora MgA. Josefa Červinku, 
s nabídkovou cenou 239 545 Kč s DPH. 
uzavřít „Memorandum o spolupráci při 
realizaci projektu Chytrá udržitelná čtvrť 
Židlochovice – Líchy“ s majoritním vlast-





JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

níkem pozemků v oblasti, společností 
MBM Real s. r. o., se sídlem Stará pošta 
750, Rajhrad. 

RM 7. února 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

vybrat ve výběrovém řízení na restaurátor-
ské práce památky „boží muka“ restaurá-
tora MgA. Josefa Červinku, s nabídkovou 
cenou 91 655 Kč s DPH. 
Práce dle smlouvy o dílo budou realizo-
vány jen v případě, že město Židlochovice 
obdrží dotaci z JMK. 





objednat na základě nabídky společnos-
ti  PORR a. s., Dubečská 3238/26, Praha, 
demolici objektu (parcela č. 699/2) nářa-
ďovny v areálu ZŠ za dohodnutou cenu: 
189 750 Kč bez DPH a termínem provede-
ní do 31. 3. 2020.  

RM schvaluje:
poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč posky-
tovateli sociálních služeb Diakonie ČCE – 
středisko Betlém, Císařova 394/27, v Klo-
boukách u Brna.
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Stodola i s přilehlým náměstíčkem tak 
nabídne možnost pořádání řady akcí vše-
ho druhu v klidném prostředí se zázemím 
při nepřízni počasí, která nám ve městě 
chybí.

Akce v centru bude mít možnost pořá-
dat úplně každý?

Ano, těšíme se na takovou spolupráci, 
centrum by mělo být otevřeným místem 
pro všechny. Spolky města svůj zájem 
o využívání komunitního centra projevi-

>> pokračování ze strany 3

Komu a jak bude sloužit komunitní centrum

 Jeden ze dvou vstupů do nádvoří centra (z ul. Masarykovy) / foto: L. Betášová

ly již ve fázi plánování a jejich požadavky 
byly do projektu promítnuty (např. pódi-
um pro koncerty pěveckého sboru, klu-
bovny apod.).

Ano, počítáme úplně s každým. K tomu-
to účelu bude připraven provozní řád. 
S požadavkem na rezervaci prostoru se 
žadatelé budou moci obrátit na pracovní-
ky centra, kteří budou aktivity koordino-
vat.

 
Bude v objektu prodejna pro prodej 
místních produktů?

Stálý prodej místních výrobků v centru 

Budoucí velké okno propojí sál s nádvořím / foto: M. Moudrá

nebude, tato služba je nabízena v Infor-
mačním centru. Ale počítáme, že prodej 
místních produktů bude součástí někte-
rých akcí.

A co například stálá kavárna? 
Stálá kavárna zde nebude, ale zázemí 

pro catering během akcí je k dispozici ve 
dvou budovách.

oznámení

UZAVŘENÍ BUDOV MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE
Upozorňujeme občany, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie budou uzavřeny:

v pátek  20. března – budova radnice, Masarykova 100 
v úterý 24. března a ve středu 25. března (úřední den) – budovy Městského úřadu, Nádražní 750,  nám. Míru 152 a Masarykova 100.

Náhradní úřední den byl stanoven na čtvrtek 26. března 2020.
Děkujeme za pochopení.



Obnova kabelových tras na sídlišti Družba si vyžádá časté přerušení dodávky 
elektrické energie

22. ledna započala na sídlišti Družba výmě-
na starých olejových kabelů, které jsou v zemi 
více než čtřicet let. Jedná se o stavbu veřej-
né technické infrastruktury. Účelem stavby 
je zlepšení technického stavu distribučních 
rozvodů vysokého a nízkého napětí, včetně 
instalace tří nových trafostanic. Současně 
dojde k obnově kabelového vedení nízkého 
napětí včetně přípojkových a rozpojovacích 
skříní. Proběhnou výkopové práce v délce 
1 765 metrů a stavba bude provedena ve třech 
etapách:

I. etapa – modrá: od 22. 1. do 19. 2.
II. etapa – červená: od 17. 2. do 2. 3. 
III. etapa – žlutá: od 2. do 31. 3.

V průběhu stavby dojde rovněž k dočasné-
mu vypnutí dodávek elektrické energie. Obča-
né budou informováni minimálně sedm dní 
předem. Prosím sledujte internetové stránky 
města, případně hlášení městského rozhlasu. 
Zároveň žádáme občany o obezřetnost a tole-
ranci v průběhu realizace stavby.







Aleš Horváth 
odbor investic a místního hospodářství
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PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE

Vzhledem k rozpracování stavby je mož-
né, že některá odběrná místa (již připojená 
na nová vedení) nahlášená k vypnutí ve 
dnech 19.–25. března vypnuta nebudou. 
E.ON se tímto omlouvá.

16. března od 7:30 do 15:00 hodin
 Komenského č. p. 79, 80, 395

16. března od 7:30 do 15:30 hodin
Masarykova od č. p. 117 a 857 směr Blu-
čina, včetně zahrádek mimo č. p. 186, dále 
bude vypnuto sídl. Družba 367, 651, 652

17. března od 7:30 do 15:30 hodin
sídl. Družba č. p. 653, 654, 655, 656, 657 
a 666, 667, 668

18. března od 7:30 do 15:30 hodin
sídl. Družba č. p. 658, 659, 660

19. března od 7:30 do 15:30 hodin
sídl. Družba č. p. 661, 663, 664, 665

20. března od 7:30 do 15:30 hodin
Masarykova č. p. 100, 143,
nám. Míru č. p. 147, 148, 31

23. března od 7:30 do 15:30 hodin
nám. Míru č. p. 149, 150, 151, 152, 153, 
155

24. března od 7:30 do 15:00 hodin
Nádražní 750

25.  března od 8:00 do 16:00 hodin
Brněnská č. p. 159, 440 454, 501, 490, 
Nádražní č. p. 155, 249, 325, 750, Masa-
rykova od č. p. 117 a 137 směr Blučina po 
konec města a č. p. 100 a 143, sídl. Druž-
ba mimo bytovky č. p. 700 až 703, 694 až 
697, 690 až 693, 698, 699, a MŠ, dále bude 
vypnuto nám. Míru severní strana (strana, 
kde se nachází poliklinika)
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Nový letáček, který nabízí Informační 
centrum pro letošní sezónu, ještě voní tis-
kárnou. Připravili jsme ho pro vás ve spo-
lupráci s Destinační společností Brněnsko 
(GofromBrno) a poprvé byl představen na 
letošním Regiontouru na brněnském výsta-
višti. Najdete v něm cyklo- i pěší výlety 
do kraje, kde to v létě voní a doslova žije 
meruňkami.  Součástí destinace Brněn-
sko se Židlochovicko stalo na jaře 2019 
a během krátké spolupráce vzniklo hned 
několik nových produktů, které můžeme 
turistům na RTIC v  Židlochovicích nabíd-
nout. Bez povšimnutí nesmí určitě zůstat 
také internetový portál GofromBrno, ve 
kterém se odráží online informace na výle-
ty pěšky nebo na kole označené Meruňkové 

Lenka Betášová
Regionální turistické informační centrum

Židlochovicko.  V sekci Nejlepší akce širo-
ko daleko narazíte třeba na židlochovické 
Meruňkobraní, Otevřené sklepy v Nosisla-
vi nebo Těšanské národopisné slavnosti 
s odkazem na podrobné informace zadané 
PŘÍMO pořadatelem.

Pokud jste příznivci letáků, pak doporu-
čujeme již právě zmíněný v tiskové podobě, 
s tipy na jednodenní cyklovýlet od dubna 
do října s trasami 23 km; 44 až 60 km a pro 
turisty na jednodenní pěší výlety s trasami 
16 až 20 km. 

K tomuto letáčku, který je zdarma,  si 
u nás můžete zakoupit jako doplněk vína 
z regionální produkce vinařů, meruňkový 
nektar, víno či marmeládu. Nabídku vín 
jsme v roce 2020 rozšířili například o víno 
z farmy v Syrovicích. Příznivce literatury, 
především té místní, zaujmou třeba knižní 
publikace autorů Jiřího Smutného, Eduarda 
Vyhlídala, Jana Baltuse, Dany Wendscheo-

Informační centrum se připravuje na sezónu

Ing. Milan Komenda
odbor životního prostředí a stavební úřad

Jak si stojí systém třídění v našem městě

Stávající systém třídění odpadů funguje 
v Židlochovicích bezmála 5 let. Za tu dobu 
se neustále rozvíjí až do dnešní podoby.   
Jeho provoz je založen na úzké spolupráci 
s občany. Rádi bychom vám poděkovali za 
to, že třídíte.  Díky výsledkům v oblasti tří-
dění jsme nejen pomohli životnímu prostře-
dí, ale také příznivě ovlivnili náklady města, 
které bychom jinak vynaložili na ukládá-
ní odpadu na skládku nebo na energetic-
ké využití odpadu ve spalovně. Uspořené 
peníze byly použity na snížení poplatku za 
odpady (občané zavedení do systému třídění 
400 Kč/rok, nezavedení 600 Kč/rok) a také 
na další rozvoj města.

Díky vaší snaze se nám podařilo ve srov-
nání s rokem 2015 snížit množství směsného 
komunálního odpadu (viz přiložený graf). 
Za rok 2019 evidujeme malý nárůst směsné-
ho komunálního odpadu, a to o 9 tun oproti 
roku 2018. Tento vývoj je pravděpodobně Graf: Třídění odpadu v Židlochovicích v letech 2015–2019

oznámení

Oznamujeme rodičům dětí narozených v měsíci prosinec 2019, leden a únor 2020, kteří by se chtěli se svými dětmi zúčastnit

SLAVNOSTNÍHO PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ NAŠEHO MĚSTA,   
že je nutné přihlásit se nejpozději do 11. března 2020 v kanceláři matriky.

Rodiče s dětmi v obřadní síni přivítá starosta města Židlochovice.

Kontakt: Nádražní 750, e-mail: lenka.tesarova@zidlochovice.cz.
Formulář žádosti k pozvání na slavnostní přijetí naleznete na internetových stránkách města. 

vé, Miloslava Juráka nebo Karla Vavříka. 
U nás na Infocentru zakoupíte především  
publikace tematické pojednávající o historii  
židlochovického regionu nebo jednotlivých 
okolních obcích, které jinde neseženete. 
Vznikaly totiž  jako nízkonákladová vydá-
ní a na knižní trh se nedostaly. V loňském 
roce na podzim jsme také nechali vyrobit 
celou škálu rozličných suvenýrů od zrcátek, 
propisek, až po pilníky nebo velké magnety 
ve tvaru kolíčku s motivy města Židlocho-
vice, které určitě ocení nejen jejich sběrate-
lé.   Doporučujeme také stavit se pro naše 
nová razítka do turistických deníků, která 
vznikala v druhé půlce roku 2019 při osla-
vách výročí postavení Akátové věže nebo 
zprovoznění vlakového nádraží. 

Věřte, že ze široké škály sortimentu si 
u nás určitě vyberete.

způsoben nárůstem počtu obyvatel v Židlo-
chovicích. 

V přiloženém grafu můžeme porovnat 
nárůst vytříděných odpadů: plastů, papíru, 

skla a bioodpadu, které by jinak skončily 
ve směsném komunálním odpadu a nebla-
ze ovlivňovaly životní prostředí a také  výši 
poplatku za svoz odpadu v Židlochovicích.
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Zdroj: WHO, ECDC, CDC, SZÚ                    
poskytl MUDr. Tomáš  Hill

Koronavirus – vše, co by vás mohlo zajímat

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ONEMOCNĚNÍ
Výskyt: první případy onemocnění byly hlášeny z Wu-chanu 

(Wuhan), provincie Chu-pej (Hubei) v Číně 31. prosince 2019. 
Onemocnění se vyskytlo u lidí, kteří pracovali nebo navštívili trh, 
kde jsou prodávány živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýři, svišti, 
ptáci a jiné živočišné produkty a kde dochází i k jejich zpracování 
a konzumaci.

Podle ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu ne-
mocí) bylo od 31. prosince 2019 do 23. února 2020 hlášeno 78 833 
potvrzených případů onemocnění, z toho 76 995 případů v Číně, 
121 případů v EU/EAA a Velké Británii; hlášeno bylo 2 463 úmrtí 
na nový koronavirus.

Příznaky a symptomy: mezi nejčastější klinické příznaky u hos-
pitalizovaných pacientů patří horečka, kašel, dušnost, bolesti svalů 
a únava, mezi méně časté se řadí průjem a zvracení, u závažných 
případů zánět plic. U starších lidí a osob s chronickým onemocněním 
je pozorován závažnější až smrtelný průběh onemocnění.

Inkubační doba: aktuálně udávaná inkubační doba nového koro-
naviru se odhaduje na 5–6 dnů, s maximem až 14 dnů. (Tato infor-
mace se může měnit.)

Původce: SARS-CoV-2 je nový koronavirus (původně označen 
2019-nCoV). Jako původce onemocnění u lidí dosud nebyl zachycen.

Koronaviry patří do velké rodiny obalených RNA virů. Koronaviry 
byly objeveny v 60. letech, patří mezi zoonotické infekce. Vyvolávají 
onemocnění respiračního a trávicího traktu u lidí a zvířat (ptáci, 
savci). 

Zdroj: zatím neidentifikován. Je pravděpodobné, že za první 
případy onemocnění je zodpovědný zvířecí zdroj/rezervoár z tržnice 
ve Wu-chanu.

Koronaviry jsou viry, které cirkulují mezi zvířaty, o některých je ale známo, že mohou vyvolat onemocnění i u lidí. Nový koronavirus 
z roku 2019 byl identifikován v Číně na konci roku a jedná se o nový kmen, který dosud nebyl u lidí pozorován. Cílenou léčbu nemáme, 
jde o virové onemocnění, proto můžeme pouze léčit symptomy.

Přenos: k přenosu dochází primárně kontaktem s infikovanou 
osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční 
kapénky na své okolí. Přenos je možný také předměty čerstvě kon-
taminovanými sekrety infikovaného člověka. 

Virová DNA byla detekována ve stěrech z nosohltanu i hrdla, 
v séru, krvi, výtěrech z konečníku, ve slinách, moči a stolici.

Období nakažlivosti: období nakažlivosti je zatím neznámé.

PREVENCE
Obecně platná pro nákazy přenášené kapénkami či kontaktem:
vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním 
onemocněním
často si mýt ruce, zejména při přímém kontaktu s nemocnými 
nebo v jejich okolí
dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s divokými, 
hospodářskými i domácími zvířaty
lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat 
„etiketu kašle“:  dostatečná vzdálenost od jiných osob, krýt ústa 
a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu), mýt si 
často ruce vodou a mýdlem; pokud nejsou dostupné, lze použít 
dezinfekční gely na bázi alkoholu
ve zdravotnických zařízeních dodržovat pravidla prevence a kon-
troly infekcí – viz www.nrc-hai.cz

Očkování: očkovací látka není dostupná.

Terapie: symptomatická, podpůrná, aktuálně se při terapii zkoušejí 
dostupná antivirotika a experimentální léky.

Aktualizováno 23. 2. 2020
Informace pravidelně aktualizuje Krajská hygienická stanice a 

Státní zdravotní ústav www.SZU.cz. 











Prohlášení oddělení krizového řízení
města Židlochovice

Aktuálně NEHROZÍ PŘÍMÉ OHROŽENÍ ANI NEBEZPEČÍ, všechny 
kroky a opatření jsou preventivní jako u jiných respiračních a podob-
ných viróz.

V návaznosti na závěry jednání Bezpečnostní rady státu 
doporučujeme zvážit návštěvu zemí s výskytem koronaviru. Ak-
tuální informace sledujte na webových stránkách Ministerstva zdra-
votnictví www.mzcr.cz a Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz. 
V případě návratu z rizikových oblastí doporučujeme telefonickou 
konzultaci s praktickým lékařem. K dispozici je zároveň infolinka 
Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje pora-
dit v souvislosti s koronavirem, a to od 9 do 21 hodin na čísle: 724 
810 106. 

JE ZBYTEČNÉ PROPADAT PANICE A JE VELMI DŮLEŽITÉ 
DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ HYGIENY A ZEJMÉ-
NA MYTÍ RUKOU.
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Ve školní jídelně je ke stravování přihlášeno 770 žáků základ-
ní školy a 212 studentů gymnázia, dále se ve školní jídelně stra-
vují zaměstnanci základní školy a gymnázia. Pro všechny tyto 
strávníky je škola ze zákona povinna zajistit školní stravování. 
V případě dovozu jídel do výdejny bylo nutné najít vývařovnu s 
volnou kapacitou minimálně 800 jídel. Dovoz z více vývařoven 
by byl velmi složitý z důvodů dodržení stejné kvality stravy, jídel-
níčků a také dovozu stravy, kdy musí být dodrženy velmi náročné 
hygienické předpisy. Během roku 2019 byly tedy osloveny školní 
vývařovny s vyšší kapacitou.  Vzhledem k našim požadavkům 
nakonec vyhovovala pouze jedna vývařovna v Brně. 

Školní výdejna v Masarykově kulturním domě  vznikla staveb-
ním rozšířením původního prostoru pro přípravu občerstvení.  
Výdejna je  dovybavena novou myčkou nádobí, nerezovými prvky 
(pulty , dřezy, stoly)  a novým výdejním pultem. Pro převoz stravy 
byly zakoupeny termoporty, které jsou denně využívány pro pře-
voz jídel z Brna.

O provoz se stará 7 plně kvalifikovaných kuchařek, 3 jsou na čás-
tečný úvazek zaměstnány ve vývařovně v Brně, kde se podílí na 
přípravě našich jídel. Na pracovišti v Brně jsou už v 5 hodin ráno. 
Hotová jídla jsou naložena v termoportech do  přepravního auta, 
které bylo zakoupeno z prostředků školy, a kuchařky obědy převe-
zou  do školní výdejny, kde se pak podílí na jejím výdeji strávní-
kům. Kromě výdeje stravy kuchařky zajišťují i následný úklid ve 
výdejně.

S přesunem stravy z auta do výdejny vypomáhá technická četa 
města Židlochovice, jedná se až o 500 kg stravy denně. 

Do budoucna bude auto sloužit škole i pro přepravu dětí na růz-
né akce pořádané školou. 

Strava se vydává v předsálí sokolovny, jako jídelna slouží kulturní 
sál. Zde mají strávníci k dispozici pití, zeleninové či ovocné přílo-
hy. V prostorách výdeje a konzumace jídla je zajištěn stálý dohled. 
Díky velmi dobré spolupráci obou škol, např. úpravou rozvrhů 
hodin, společnými dohledy ve výdejně atd., probíhá výdej stravy 
ve výdejně plynule a bez komplikací a bez dlouhých front.

Nové pro děti základní školy je, že se musí přesouvat na stravová-
ní do jiné budovy a pro učitele zajištění dohledu na trase přesunu. 
Zvolili jsme variantu, že dohled nad žáky je určen na třech místech 
na trase – chodník okolo školy, přechod ke gymnáziu a přechod 
u prodejny potravin Brněnka. Tento dohled je zajišťován každý 
školní den v době od 11:30 do 14:00 hodin.

 
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů je možné přes webové stránky školy, na ter-
minálu, který je umístěný ve škole nebo přímo u vedoucí školní-
ho stravování. Upozorňujeme znovu, že je nutné stravu odhlásit 
48 hodin před jejím případným odběrem. Dále prosíme rodiče, 
aby  kontrolovali, zda stravu děti odebírají, protože mnohým  se 
občas nechce jít do sokolovny a jejich strava tak zbytečně propadá 
a jídlo se musí vyhodit. Bližší informace o odhlašování stravy jsou 
na webových stránkách školy.

Bohužel vzhledem k náročnosti organizace zajištění školního 
stravování nelze zajistit v tomto roce výběr z více jídel.

Rekonstrukce  stávající  jídelny na ZŠ Tyršova probíhá 
od 1. ledna do 31. prosince 2020.

Mgr. Martina Bartáková, kancelář tajemnice MěÚ
Mgr. Vladimír Soukop, ředitel ZŠ

Pro období stavby nové školní jídelny a pavilonu přírodních věd je školní stravování přesunuto  do školní výdejny v Masarykově kultur-
ním domě. Po zvážení různých variant, jak zajistit stravování velkého množství strávníků, byla pro přípravu jídla zvolena provozovna 
školní jídelny v Brně-Líšni na ulici Masarova, odkud se denně dováží čerstvá teplá jídla.

Provoz školní jídelny v náhradních prostorách

Kulturní sál se proměnil v jídelnu / foto: M. Moudrá

Výdejna v předsálí: nový výdejní pult pro výdej jídel / foto: M. Moudrá

Kuchařky se připravují na výdej obědů / foto: M. Moudrá

Technická četa pomáhá s přesunem těžkých termoportů / foto: M. Moudrá
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Mgr. Vladimír Soukop
ředitel

Sociální sítě nemají soukromí. 
Nejenom děti, ale i rodiče by měli zvážit, jaké fotografie kde zveřejňují

Úvodem byly přítomným představeny sociální sítě 
nejčastěji používané dětmi ve věku 10 až 14 let. Jed-
ná se o sítě Instagram a Tik Tok. Zvláště Tik Tok je 
nebezpečný kvůli své jednoduchosti a nepotřebnosti 
zřizování uživatelských účtů.

Děti si vůbec neuvědomují, že na videa, která zde 
umisťují, se může kdykoliv podívat kdokoliv. Na in-
ternetu se pohybují tzv. predátoři, kteří děti vydírají 
a následně od nich požadují různé služby. Děti se cítí 
jako v pasti a uvědomují si, že záznam, který pořídily, by 
se rodičům nelíbil, a tak často predátorům podlehnou. 
Jen málo z dětí má odvahu svěřit se s tím, že udělaly 
hloupost. Na semináři byly rodičům přehrány záznamy 
ze sítě Tik Tok, a to pouze z českého internetu. Všechna 
videa obsahovala nejhrubší vulgarity, urážky, měla sex-
uální podtext a týkala se dětí ve věku kolem 12 let. 

Na semináři nešlo jen o děti. I rodiče by měli uvážit, 
jaké informace o svých dětech sdílejí na internetu. 
Album rodinných fotografií, které dříve zhlédlo pár 
příbuzných, může dnes díky sociálním sítím sledovat 
půl planety. 

Na semináři se rozproudila diskuze, co s tím lze 
udělat. Závěr není optimistický. Technologie jsou nato-
lik rychlé, že je právo nestíhá sledovat. Proto mnohem 
důležitější než represe je s dětmi o těchto technologiích 
hovořit a ukázat jim cestu, jak sociální sítě využít jinak 
než k vytváření videí s nevhodným obsahem.

KYBERŠIKANA NA ŠKOLE
Nejčastějším problémem, se kterým se na základní 

škole v souvislosti se sociálními sítěmi setkáváme, 
je bezpochyby kyberšikana.  Přinášíme Vám několik 
základních informací o tomto jevu a o způsobech, jak 
kyberšikanu řešit. 

V multifunkčním sále základní školy proběhl 4. února seminář na téma „Technologie a kyberprostor”. Lektorka Petra Sobková z Národ-
ního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost seznámila všechny zájemce z řad rodičů i pedagogů s riziky nových sociálních 
sítí a především s možnostmi, jak jim čelit.

Co je to kyberšikana?
Úmyslné jednání, které má za cíl někomu ublížit, zesměšnit ho nebo jinak 

ponížit, je realizováno pomocí internetu nebo mobilního telefonu. Na rozdíl od 
běžné šikany toto jednání nemusí být opakované. I jednorázová akce totiž může 
způsobit opakované ponížení, například v případě rozeslání hanlivé fotografie. 

Nejčastější projevy kyberšikany:
Urážení, nadávání, ztrapňování… v rámci sociálních sítí, chatů, webových 
stránek, v diskuzích, emailech či SMS. Může jít o nevhodné statusy, komentáře 
nebo ankety („Kdo souhlasí, že je Ingrid trapná?”).
Zveřejňování ponižujících fotografií, videozáznamů nebo audiozáznamů, ať už 
se jedná o autentické nebo uměle vytvořené materiály (např. z Photoshopu). 
Vyloučení z online komunity, do které by dítě mělo patřit (FB skupina třídy).
Zastrašování, vyhrožování či vydírání pomocí internetu nebo elefonu.
Obtěžování a pronásledování.
Krádež identity.

Jak kyberšikaně předcházet?
Mluvte s dětmi o internetu, sociálních sítích a rizicích s nimi spojených. Zajímej-
te se o to, jak Vaše děti čas na síti tráví. Snažte se porozumět a neodsuzovat, aby 
se dítě v případě, že bude mít problém, nebálo za Vámi přijít. 
Je třeba chránit své soukromí – nikomu nesdělovat citlivá data: nezveřejňovat 
osobní údaje, nevhodné fotografie, neposílat hesla, nesvěřovat se se svými pro-
blémy. Tyto zásady platí pro všechny uživatele internetu. 
Respektovat ostatní, nevyvolávat zbytečné konflikty v reálném ani virtuálním 
světě. 

Jak kyberšikanu řešit?
Ukončit komunikaci s útočníkem, nemstít se. 
Zamezit útočníkovi přístup k oběti i k dané službě. Můžete například kontakto-
vat poskytovatele služby, ze které agresor svou oběť šikanuje. 
Nemazat zprávy a další důkazy, které mohou pomoci usvědčení pachatele. 
Odhalit pachatele, pokud je to možné. 
Oznámit útok. Dítě by se vždy mělo obrátit na dospělého – rodiče, učitele či 
pracovníka školního poradenského pracoviště. V případě závažné kyberšikany 
je třeba kontaktovat Policii ČR. 

Více informací najdete například na webových stránkách:
www.zszidlochovice.cz/miniporadna-pro-rodice
www.e-bezpeci.cz

Mgr. Renata Zapletalová, školní pedagogické pracoviště
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Mgr. Jakub Janča
zástupce ředitele školy

Řezání, gravírování i práci s robotickým ramenem nabídl žákům škol FabLab

FabLab experience je návěs, který se 
v týdnu před jarními prázdninami uhnízdil 
na parkovišti před naší školou. Po zaparko-
vání se proměnil v dílnu plnou moderních 
výrobních strojů. Žákům nabídl praktické 
vzdělání v oblasti digitálních výrobních 
technologií. 3D tisk, laserové řezání a gra-
vírování, práce s robotickým ramenem.

To vše si žáci vyzkoušeli v rámci akce, kte-
rou společně pořádalo gymnázium a základ-
ní škola. Práce v takovéto dílně kombinuje 

netradiční zážitek s technickým vzděláním 
a umožňuje vyzkoušet si jinak těžko dostupné 
moderní výrobní stroje a přístroje. Naši žáci 
si v rámci praktických workshopů vyzkouše-
li návrh výrobku v prostředí 2D i 3D CAD 
systémů a následně si návrhy i sami vyrobili 
pomocí 3D tiskáren a laserové řezačky. Akce 
byla velmi úspěšná a naše žáky oslovila nato-
lik, že někteří pracovali v dílně i do pozdních 
odpoledních hodin. Chtěli bychom také tou-
to cestou poděkovat týmu FabLabu za nápa-
ditý a profesionální program a Gymnáziu 
Židochovice za organizaci akce.

Návěs FabLab experience / foto: M. Moudrá



Už před lety mě při návštěvě rodiny 
Hankových ohromilo množství medailí 
zavěšených na zdech pokoje dvojčat Štěpá-
na a Kryštofa (o 5 let mladší sestra Anežka 
ještě žádné medaile neměla, tehdy sotva 
chodila), které pocházely z atletických 
soutěží. Dnes je klukům 15 let a atletice se 
věnují už desátý rok. Při jejich výkonnosti, 
kterou jsem měla možnost sledovat díky 
práci v redakci Zpravodaje, si teď skoro 
neumím představit, kam všechny další zís-
kané přírůstky doma vyvěšují. K rozhovo-
ru se uvolil Štěpán.

Štěpáne, jak dlouho se atletice s bratrem 
věnujete a proč jste si vybrali tuto sportov-
ní disciplínu? 

První vzpomínky se mi vybavují už ze 
školky. Tam jsme získali naše první medaile 
na atletických závodech, které se tuším před 
začátkem prázdnin pořádají doteď. K atleti-
ce jako zájmovému kroužku nás ale přived-
la mamka, sama se jí v mládí také věnovala 
a běhá pro radost doteď. Už od školky jsme 
chodili do atletické přípravky a poté na kla-
sickou atletiku při Školním atletickém klubu 
(ŠAK). 

Pod vedením trenéra klubu Lukáše 
Přichystala jste během osmi let doslova 
„vysbírali“ přední místa na všemožných 
atletických soutěžích. Co považuješ za svůj 
největší úspěch z tohoto období?

Závodů bylo tolik, že si ani nevzpomínám, 
kde všude jsme běhali a jakých umístění jsme 
dosáhli. Ale za svůj nejvýraznější úspěch 
v barvách klubu ŠAK považuji 8. místo na 
mistrovství České republiky v crossu.  (pozn. 
red.: přespolní běh / běh v terénu) 

Absolvovali jste bezpočet běžeckých 
závodů, dnes už se specializujete na kon-
krétní disciplíny. Jaké? 

Už v posledním roce pod ŠAKem jsem 
zkoušel překážky. Po přestupu do Moravské 
Slavie jsem se dostal k trenéru Honzovi Dvo-
řákovi – bývalému překážkáři. Když viděl, že 
mám překážky rád, začal mě v tom výraz-
ně podporovat a teď se věnuji hlavně této 
disciplíně a běhu na 300 metrů. S bráchou 
si teď už moc nekonkurujeme, protože on 
se rozhodl pro osmistovku. Společně s ním 
a s kamarády z týmu běháme na závodech 
i štafety, výborný čas nyní máme ve štafetě 
mixu (2 kluci a 2 holky).

Kolik času věnujete přípravě a tréninku?
V Brně trénujeme třikrát týdně pod dohle-

dem trenéra, o víkendu máme samostatný, 
ale předepsaný trénink. V týdnu se vracím 
až kolem osmé večer, se školou už mi moc 

Milena Moudrá
redaktorka

volného času nezůstává. Snažím se ale doma 
ještě věnovat čas strečinku a posilování.

K tomu máte ještě individuální trénink, 
tzv. vyklusání. Zbývá chuť a odhodlání?

(Smích) Popravdě?  Když jdu s trenérem, je 
to v pohodě, ale když jdu sám, tak se musím 
hodně přemlouvat. To si často říkám, jestli 
mi to stojí za to.

Tvoje výsledky ukazují, že určitě ano. 
Nedávno sis přivezl zlatou medaili z repub-
likových závodů. O co šlo?

Kromě toho, že oba s bráchou startujeme za 
Moravskou Slavii, reprezentujeme i Základ-
ní školu Židlochovice. V konkurenci 14 kra-
jů se náš čtyřčlenný tým ve složení Korber, 
Kosina, Hanek, Hanek umístil na prvním 
místě a stal se mistrem České republiky, byl 
to týmový úspěch. Vítězný pohár jsme pře-
bírali z rukou bývalé československé repre-
zentantky v běhu na lyžích, několikanásobné 
olympijské medailistky Květy Jeriové a Jana 
Čenského, herce a moderátora.

Podařilo se mi také dostat se do výběru 
atletů Jihomoravského kraje, který na celore-
publikové soutěži vyhrál v kategorii starších 
žáků. Z osobních úspěchů si docela cením 
zisku dvakrát 2. místa a jednoho 3. místa na 
Evropských hrách mládeže. Ty se konají pra-
videlně v Brně na atletickém stadionu VUT 
a sjíždí se tam mladí sportovci z celé Evropy. 
S jedním soupeřem z Bulharska si píšeme 
doteď. A i když se někdy závodně nedaří, 
užívám si atmosféru, která na atletice panuje 
v partě ostatních, co se atletice věnují.

Sport může přinést i zcela nečekané pří-
ležitosti – tobě i Kryštofovi nabídl filmo-
vou roli v novém filmu o Emilu Zátopko-
vi…

Jednou přišli do klubu nějací lidé, hledali 
komparzisty. Ukázali na našeho trenéra, že 
by mohl hrát trenéra… On se jim vysmál, že 
trenérem je a že ve filmu hrát nebude.

Štěpán a Kryštof Hankovi: Budou mít Židlochovice svého Emila Zátopka?

Nabídku na komparz poslal všem svěřen-
cům. Věci se daly do pohybu a s Kryštofem 
jsme dostali pozvání na kostýmovou zkouš-
ku.

Jakou jste dostali ve filmu roli?
V jednom obraze jsme se s bráchou stali 

členy americké delegace, která průvodem 
nastupovala na sportoviště. Taky jsme před-
stavovali fandící diváky na tribuně, což se 
natáčelo v Brně za Lužánkami.

Na jedno z natáčení jsem jel do jižních 
Čech. Byla tam olympijská vesnička s český-
mi sportovci, kteří se zde i se Zátopkem při-
pravují na závody. Hrál jsem také ve scéně, 
kdy se Emil Zátopek potkal se svou budoucí 
ženou na večírku.

Kdy půjde film do kin?
Letos v létě.
Díky natáčení jsem se o Zátopkovi dozvě-

děl ještě mnohem víc, než jsem znal z domo-
va. Největším překvapením pro mě bylo 
srovnání podmínek, v jakých sportovali, 
např. boty, ve kterých běhali. To bylo úplně 
o něčem jiném. Nebo oblečení – asi bych 
nevydržel v tom běhat. 

Co tvoje sportovní cíle, sahají také až 
k olympiádě? 

Bylo by to hezký, ale o tak daleké budouc-
nosti zatím nepřemýšlím. Teď se zaměřuji 
na současnou sezónu. Já a můj trenér si věří-
me na medaili na mistrovství České repub-
liky buď teď v hale nebo v létě venku. S časy, 
co jsem běhal vloni v konkurenci starších, 
mám nyní šanci uspět.

A kolik u vás doma visí na zdi medailí?
Kvůli Vám jsem to spočítal – mám jich přes 

160, stejně tak i Kryštof, a k tomu spoustu 
pohárů. A dnes už se atletice věnuje i naše 
Anežka, říká, že chce být překážkářkou, tak 
třeba ještě něco přibude… (smích)
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Štěpán se na mistrovství ČR v běhu přes překážky (29. 2. – 1. 3.) probojoval do finále, kde se umístil na 6. 
místě. Zlatou medaili a titul mistr České republiky získal ve štafetě na 4 x 200 m. / foto: V. Alexová



Čištění ptačích budek a příprava hnízdišť pro vlhy

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V sobotu 8. února proběhlo čištění budek 
v celém areálu zámeckého parku. Vyčistili 
jsme jich kolem padesáti.  Zhruba polovina 
byla městských, které jsme s dětmi instalovali 
předloni. Budky se tak již brzy stanou obydlím 
pro naše ptactvo, které zde vychová svoji další 
generaci.

Péče o naše opeřené spolubydlící 
pokračovala přípravou prostor pro hnízdění 
nejbarevnějšího ptáka, vlhu pestrou. Vlha 
pestrá se k nám do Židlochovic pravidelně 
vrací z daleké Afriky během května. Během 
doby, kdy vlhy odlétají za teplem, obrostou 
jejich hnízdiště bujnou vegetací, kterou je 
nutné odstranit a tím zajistit lepší dostupnost 
pro nové zahnízdění. Čištění ptačích budek v zámeckém parku, na srazu / foto: M. Moudrá

V kruhu roku

Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Jurta otevřená. Tak říkáme už pátý rok 
našemu celoročnímu projektu plnému 
seminářů, dílen, přednášek i divadel. Ačko-
li je jurta až na konci Židlochovic, „kdesi“ 
nad hřbitovem, snažíme se, aby skrze akce 
pro veřejnost byla otevřená všem, kdo se do 
ní chtějí přijít podívat, nechat se okouzlit 
jejím kruhovým tvarem i výhledem z Výho-
nu. I letos jsme si toho pro vás připravili 
spoustu a zveme vás, abyste si vybrali, co 
vás v našem kruhu roku bude bavit.

V březnu začínáme dílnou výroby píšťal-
ky z křídlatky s lektorem Vítem Kašpaříkem 
(15. března). Dílna bude vedena tak, že po 
ní byste měli nejen mít píšťalku, na kterou si 
leccos zahrajete, ale také budete moci při její 
výrobě doprovázet někoho dalšího, třeba děti. 
Na smrtnou neděli, 29. března, již tradičně 
vynášíme Moranu. Ačkoli zimu bychom letos 
ocenili mrazivější, stejně už se na jaro moc 
těšíme. Pojďte si s námi „zařachtat“.

V pátek 3. dubna se můžete přijít inspiro-
vat na přednášku Přírodní péče o vlasy. Julie 
Janečková, maminka z naší školky s krásnými 
zrzavými vlasy, nám představí přírodní oleje, 
hydrolyzáty a barvy, které na vlasy používá, 
a povypráví o své cestě tzv. no poo (péče 
o vlasy bez šamponu). Dozvíte se tam spoustu 
věcí, které na internetu nenajdete. Stejně jako 
na přednášce Veroniky Křížové Včelí produk-
ty v domácí lékárničce 15. dubna. Na praktic-
kém semináři Jak s emocemi (23. dubna) nás 
lektorka Hanka Čechová naučí, jak zpracová-
vat emoce tak, abychom je dokázali projevit, 
ale neubližovali jimi sobě ani ostatním.

Na naše přednášky s environmentální 

Jurta otevřená: Kalendář akcí Výhonku 2020
neděle 15. března
9.00–15.00, v jurtě

Výroba píšťalek
pro přihlášené, lektor Vít Kašpařík pro dospělé pro dospělé

neděle 29. března
10.30–11.30, u kostela

Vynášení Morany
bez přihlášení pro celou rodinu

pátek 3. dubna
17.00–19.30, v jurtě

Přírodní péče o vlasy
pro přihlášené, lektorka Julie Janečková pro dospělé

středa 15. dubna
17.30-19.00, v jurtě

Včelí produkty v domácí lékárničce
přednáška, lektorka Veronika Křížová pro dospělé

čtvrtek 23. dubna
17.00–19.30, v jurtě

Jak s emocemi?
pro přihlášené, lektorka Hana Čechová pro dospělé

úterý 5. května
17.00–19.30, v jurtě

Ekologická stopa
přednáška, lektor Petr Ledvina pro dospělé

sobota 16. května
odpoledne, v jurtě

Pohádka
bez přihlášení pro celou rodinu

úterý 2. června
17.00–19.30, v jurtě

Výroba náušnic z peříček v jurtě
dílna, pro přihlášené, lektorka Petra Busiu

pro rodiče
s většími dětmi

27.–31. července
v jurtě

Příměstský tábor zázemí
pro přhlášené pro děti od 4 do 7 let

sobota 10. října
14.00–19.00, u jurty

KUKU festival
bez přihlášení pro všechny

čtvrtek 15. října
17.00–19.30, v jurtě

Montessori v kuchyni
pro přihlášené, lektorka Irena Kubantová pro dospělé

pátek 27. listopadu
17.00–19.30, v jurtě

Adventní věnce
dílna, pro přihlášené

pro dospělé a rodiče 
s většími dětmi

tematikou, kterých proběhlo minulý rok 
v jurtě několik, naváže v květnu povídání 
o ekologicky šetrném každodenním chování. 
V sobotu 16. května se pak můžete vydat na 
kopec i s dětmi – bude divadlo! Pro zájemce 
o docházku do naší školky bude k dispozici 
naše koordinátorka Dana Bekker, která ráda 
zodpoví vaše otázky v rámci infobloku po 
pohádce. Větší děti pak můžete vzít s sebou 
i na červnové vyrábění peříčkových náušnic 
a věnečků s Petrou Busiu.

Podzim se v jurtě ponese v duchu našich 
tradičních akcí. Desátého října se kopcem 

rozezní zvuky čtvrtého ročníku KUKU fes-
tivalu, (nejen) rodinného odpoledne s muzi-
kou, divadlem a hravými zákoutími a dílnami. 
Počtvrté k nám zavítá taky zkušená maminka 
a montessori lektorka Irena Kubantová se 
seminářem Montessori v kuchyni (15. října). 
Její dynamické vyprávění plné konkrétních 
výchovných nápadů vždycky přitáhne do jur-
ty spoustu zájemců. Adventní čas pak můžete 
spolu s námi zahájit 27. listopadu tradičním 
vyráběním adventních věnců.

Tak naviděnou v jurtě! S věnci, věnečky, 
emocemi a tóny…

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz
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Světlana Zapadlová
Židlochovice

Ekoblog aneb Kam to vyhodit

Napsat článek o správném třídění odpadu 
tak, aby se při tom autor ani čtenář nenu-
dil, to je tedy výzva. Ovšem to nejisté pře-
šlapování u koše se vrací. Kam to vyhodit!? 
Vždycky, když naše mladší dcera přemítá 
u odpadkových košů, kam s tím, tváří se při 
tom velice dobrodružně. Vesele jásá, když to 
trefí. Pro ni je totiž dobrodružné a zábavné 
všechno! Takže vzhůru za dobrodružstvím. 
Odpadkový kvíz je tady. Vemte si tužku a ke 
každému odpadku napište, kam byste ho 
vyhodili nebo co s ním udělali (spálit v kotli 
se nepočítá!).

Obal od šampónu, tuba od zubní pasty, 
hliníkové víčko od jogurtu, konzerva, plas-
tová láhev od oleje, polystyrenový obal od 
jídla, krabice od pizzy, papírový kapesník, 
dřívko od nanuku, plato na vajíčka, skleněná 
láhev od oleje, obal od kapsičky pro kočku, 
kelímek od kafe, obálka s fólií, účtenka.

A nebudeme vás napínat a řešení kvízu 
prozradíme už v tomto čísle.

Obal od šampónu patří do plastu (zbytky 
kosmetiky se doporučuje slít do jednoho 
sáčku a vyhodit do směsného odpadu), zato 
tuba od zubní pasty do směsného odpadu 
(může obsahovat hliníkovou vrstvu a navíc 
uvnitř zůstává pasta, kterou je obal znečiš-
těný). Hliníkové víčko u nás patří do plastu, 
stejně jako konzervy – tak jako všechny další 
znečištěné kovy či plasty je třeba je vymýt 
vlažnou vodou a usušit. Drobné znečištění 
však recyklaci nevadí (na dotřiďovací lince 
se znovu umývá). Co ale při recyklaci plas-
tů vadí, je mastnota. Takže plastovou láhev 
od oleje, není-li opravdu důkladně vymytá 
(což ale na druhou stranu znamená plýtvání 
vodou), vhoďte obloukem do směsi. Z láhve 
od oleje i z konzerv je dobré sundat papíro-
vou etiketu (ideálně ještě dřív, než se ušpiní 

a zamastí). Polystyren sice patří do plastu, 
ale příliš znečištěné plasty recyklovat nejde, 
takže polystyrenový obal od mastného jídla 
opět do směsi. A jdeme dál, kolik máte zatím 
bodů?

Trochu jiné je to s recyklací papíru – ten 
musí být zcela čistý. Krabice od pizzy tedy 
do směsi, popř. nastříhanou na malé kous-
ky do kompostu. Mezi žížaly patří i použitý 
papírový kapesník (pokud není parfemova-
ný) a dřívko od nanuku. Plato od vajíček je 
poslední fází recyklace papíru, takže je už do 
modrého koše neházejte. Rozloží se v kom-
postu nebo je u Jokverů znovu naplní.

Nejtěžší kousky nám zůstaly na konec. 
Skleněnou láhev od oleje vyhoďte do skla, 
roztřiďte podle barvy a pozor – nemusíte 
vymývat ani sundávat víčko. Pro kapsičku 
platí totéž, co pro zamaštěné obaly – pokud 
ji nerozstřihnete, neumyjete a nevysušíte, 
vhoďte ji do směsi. Plastový kelímek od kávy 
samozřejmě do plastu. Povoskované papíro-
vé kelímky ale patří do směsného odpadu. 
Vnitřní vrstva kelímku je z polyetylenu, kte-
rý zajišťuje voděodolnost, ale při recyklaci 
není oddělitelný od papírové části. Obálku 
s fólií můžete bez starosti vhodit do papíru, 
při recyklaci fólii odloučí (stejně tak papír 
s izolepou, bublinkovou fólii je ale potřeba 
oddělit před vyhozením). Účtenky z termo-
papíru se vyhazují do směsi, protože termo-
papír většinou obsahuje bisfenol, který zne-
čišťuje vodu v papírnách.

A nyní vyhodnocení kvízu: Kdo správně 
vytřídil 10–15 položek, přechází do katego-
rie zero waste. Kdo má pod pět, musí ještě 
zamakat. Odpadky jdou ale 4. dubna sbí-
rat všichni nezávisle na výsledcích v kvízu. 
Pokud u vás ještě stále přetrvává nejistota 
ohledně správnosti vašeho třídění, můžete 
navštívit webové stránky pro odpadové detek-
tivy: kamtovyhodit.cz, trideniodpadu.cz 
nebo jaktridit.cz. Občas si sice rady na těchto 
stránkách mírně protiřečí, ale vždy obsahu-
jí odůvodnění, podle něhož se můžete sami 
rozhodnout, ke které variantě se přikloníte. 
Zábavnou formou a zároveň dosti uceleně 
píše o odpadech magazín samosebou.cz. Na 
závěr mi tedy nezbývá než vám popřát hod-
ně smysluplných a dobrodružných zážitků 
u vašeho odpadkového koše. ilustrace: A. Hanzlová

Při recyklaci plastů nevadí 
drobné znečištění. Nejvíc vadí 

mastnota. 

oznámení

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na místo:

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU
– vodní hospodářství –

Zájemci se mohou přihlásit do 15. března 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.
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Paní Juránková vystudovala Střední 
všeobecně vzdělávací školu a Střední 
zdravotnickou školu v Brně, obor oční 
optik, po krátké praxi v Brně si vědo-
mosti prohloubila studiem optometrie. 
Studium očního optika zahrnuje nejen 
komplexní znalosti očních vad, ale 
i ruční zpracování skla, tj. jeho vyměře-
ní, broušení, zasazení do obruby. Dnes 
toto zpracování nahrazují automatické 
stroje, které používá i paní Juránková. 
Opuštěním školních lavic ale studium 
nekončí. Technologický vývoj stále při-
náší novinky i do výroby brýlí, takže na 
stole paní Anny leží odborné časopisy, 
navštěvuje speciální semináře, veletrhy.

Po studiu pracovala v Brně, přičemž 
také navštěvovala jedenkrát týdně poboč-
ku v Židlochovicích. V roce 1979 Brno 
opustila a přesunula se do Židlochovic. 
Nejdříve na pracoviště na poliklinice na 
nám. Míru, později do prostor dnešního 
tabáku na náměstí. Od sametové revolu-
ce provozuje svůj obchod na Coufalíkově 
náměstí v Židlochovicích. 

„Nabízím více než 250 druhů obrouček. 
Musíte mít v nabídce obruby pro muže, 
ženy, mladší, starší generaci, pro děti, spor-
tovce. Klasický, moderní styl, dnes oblíbený 
retro styl, pár kousků extravagantních. Plas-
tové, kovové obruby. Zkrátka pro každého 
něco. Dříve takový výběr nebyl. Bylo tak 
5–10 modelů, pár kousků z dovozu, a z těch 
si musel zákazník vybrat.“  

Samostatnou kapitolou jsou pak „skla“ 
brýlí. Dřívější tlustá skla, zejména u vyš-
ších dioptrií, jsou minulostí. Lehké, ten-
čené plastové čočky, samozabarvovací 
skla, tónovaná skla, antireflexní vrstvy... 
a tak bychom mohli pokračovat. Nabídka 
je opravdu široká. Každou chvíli je něco 
nového, je třeba to sledovat a umět tak 
reagovat na případnou poptávku zákazní-
ků. „Někdy je toho až moc. Zákazník pak 
očekává příliš, stojí ho to nemalé peníze, 
a pak zjistí, že je to něco jiného, že to nespl-
nilo očekávání. Přitom by někdy stejnou 
službu poskytlo ‚jednodušší‘ sklo, které stojí 
třetinu.“

Ivana Flajšingerová
redakce

Brýle jsou pro každého nositele jeho 
vizitkou, dotvářejí jeho osobnost. Vliv 
módních trendů je zde více než patrný. 
Dříve to byly mohutné, výrazné, kostěné 
– plastové obruby, později kovové, jed-
noduché, hranaté, tenké, dalším trendem 
byly výrazné ozdobné nožičky. Dnes je již 
pár let v oblibě retrostyl, plastové, silnější 
obruby, nejlépe černé. Pomalu se ale vrací 
také jednoduché, kovové, klasické obruby. 

„Oční optik musí umět spojit přání zákaz-
níka s technologickými možnostmi skla 
a obruby. Při komunikaci se snažím zákaz-
níkovi vše vysvětlit. Například člověk, který 
má velmi silné dioptrie. Přestože moderní 
plastová skla jsou již značně tenčená, není to 
tolik, aby se mohla vsadit do každého typu 
a tvaru obruby. Ne vždy to však zákazník 
přijme. Snažím se nabídnout zákazníkovi 
vždy několik obrub, které by mu, dle mých 
znalostí a zkušeností, slušely a vyhovovaly. 
Je dobré, aby si je v klidu vyzkoušel a vše si 
promyslel. Vybrat si ale musí sám. Důležité 
je, aby se v nich cítil dobře, že je to to nejlep-
ší a odcházel tak spokojený. Po tolika letech 
praxe už některé zákazníky znám tak dob-
ře, že bych jim mohla nové brýle nabídnout 
přes telefon a věřím, že by byli spokojeni.“

„Neméně důležité je, aby si zákazník uvě-
domil, že nikdy nebude vidět jako ve dvace-
ti. I když bude mít vynikající brýle, pořád 
jsou to jen brýle. Tak jako já nevyběhnu 
ve svém věku do kopce, tak on vzhledem 
k věku a typu oční vady musí přijmout tuto 
skutečnost.“

Služby a obchody ve městě: Oční optik – Anna Juránková  
Brýle jsou pro každého nositele jeho vizitkou, dotvářejí jeho osobnost

Interiér prodejny s částí nabídky obrouček brýlí / foto: M. Moudrá

Firma:  OPTIK 
  Anna Juránková

Adresa:   Coufalíkovo nám. 78,  
 Židlochovice, 667 01

Tel.:  +420 547 238 334

Otevírací doba: 
  po zavřeno
  út  8:00 - 16:00
  st  8:00 - 16:00
  čt  8:00 - 16:00
  pá 8:00 - 12:00

Oční optik také řeší drobné opravy brý-
lí, např. zlomená nožička, ztracený šrou-
bek. Důležitým ukazatelem pro výběr 
dodavatelů je proto jejich kompletní ser-
vis, možnost dodávání náhradních dílů, 
kvalita materiálu obruby, skla. Během let 
jejich počet paní Juránková sice omezila, 
ale věří, že se zaměřila jen na ty nejlepší.   

Vybrat brýle si zde můžete od úterý do 
čtvrtka od 8:00 do 16:00 hodin, v pátek 
pak od 8:00 do 12:00 hodin.

Brýle jsou pro každého nositele 
jeho vizitkou,

dotvářejí jeho osobnost.

Studium očního optika zahrnuje 
nejen komplexní znalosti očních 
vad, ale i ruční zpracování skla, 

tj. jeho vyměření, broušení, 
zasazení do obruby.

„Po tolika letech praxe už něk-
teré zákazníky znám tak dobře, 

že bych jim mohla nové brýle 
nabídnout přes telefon a věřím, 

že by byli spokojeni.“



Beránková neděle v Masarykově kulturním domě zahájí pašijový týden

V Masarykově kulturním domě na Květ-
nou neděli mezi 13. a 17. hodinou si děti 
i dospělí ve výtvarných dílničkách vyrobí 
a domů odnesou velikonoční ozdůbky, ty 
nejmenší určitě potěší živá zvířátka a babičky 
zavzpomínají na dobu, kdy jim mláďátka ště-
betala na dvorku. Anebo si jen tak  posedíte 
v klidu sváteční neděle při kávě či skleničce 
vína.

To už se ale přiblížíme k závěru nedělního 
odpoledne, kdy přijde toužebně očekávaná 
chvíle, kdy se nakrojí a ochutnají  vystavení  
velikonoční beránci a dojde snad i ke sdíle-
ní tajných receptů.  Nic nedbejte na starou 
pověru, že se o Květné neděli nemá nic péct. 
Lidé totiž věřili, že by se tak zapekly i květy 
na stromech i loukách a pak by nebyla žádná 
úroda.

My vás chceme naopak pobídnout k tomu, 
abyste se třeba kouskem tradičního pečiva 
spolupodíleli na přátelské atmosféře, kterou 
se nám snad podaří vytvořit. Chceme oslo-
vit i vás začínající pekaře, kteří jste si zatím 
netroufli ukazovat své výtvory světu. Nejde 
nám o dokonalost napečené sladkosti, ale 
o možnost setkání od nejmenších vnoučků 
až po babičky, utváření a udržování pěkných 
vztahů mezi lidmi.

Iva Zichová
Městská knihovna

Pokud ještě váháte, do jakého druhu peči-
va se pustit, mohou vám být inspirací knihy 
s recepty, které si můžete vypůjčit v městské 
knihovně.  Podle nich upečete velikonočního 
beránka na několik způsobů (s ořechy, z tva-
rohového těsta, z jemného těsta či beránka 
dietního). Kdo by neměl formu (a nemyslíme 
tím, že by měl být v dokonalé fyzické kondi-
ci), může přinést třeba tradiční velikonoční 
cop nebo věnec, jidášky či velikonoční piško-
tové vejce. To vše podle knihy Lidové obyčeje 
a nápady pro šikovné ruce.  Kuchařka ze vsi 
naopak nabízí velikonoční koláč plný čerst-
vých vajec nebo velikonoční mazanec podle 
farského receptu.  Pokud máte rádi jistotu a 
nechcete se rovnou pustit do nevyzkouše-
ných receptů, doufáme, že se spolehnete na 
doporučení Jiřiny Bohdalové, která vám ve 
své knize nabízí svůj zaručený na velikonoč-
ního beránka. 

Těšíme se na vás i vaše výrobky, které 
můžete do Masarykova kulturního centra 
přinést mezi 10. a 12. hodinou.

Květné neděli se také někdy říká „Beránková“.  V letošním roce ji budeme slavit 5. dubna a je to taky den, kdy se můžete aktivně zapojit 
do tradičního „Velikonočního hraní s beránkem“.  Městské kulturní středisko tak chce již tradičně pozvat rodiny i jednotlivce, aby svá-
tečně a optimisticky otevřeli svátek Velikonoc.  

Květná  de neděla,
Velkonoc nastane,
bode juš toplóčko,

zema nám přestane.
Radujme se, veselme se,

potěšme se z jara.
                                                                   

z knihy Věry Frolcové: 
Velikonoce v české lidové kultuře

oznámení

Sbíráme použité šatstvo pro městský bazárek

V rámci nového projektu pro lidi obtížně uplatnitelné na trhu práce „Začít zno-
vu“ připravuje město Židlochovice Bazárek s prodejem použitého šatstva.   

Kdo můžete darovat již nevyužívané oděvy, nabídneme je potřebným lidem 
k dalšímu použití za symbolickou cenu. 

Výtěžek bazárku bude použit pro dobročinné účely v našem městě na podporu 
činnosti pomáhajících a volnočasových spolků, např. Mateřské centrum Robátko, 
Klub seniorů, Sdružení Židlochovice atd. O využití výtěžku budeme každoročně 
informovat.

Pro  prvotní zásobení bazárku vyhlašujeme  sběr použitelného šatstva, vhod-
ného k dalšímu použití. Bereme oděvy dámské, pánské, dětské. Např. sukně, kal-
hoty, košile,  opasky, kabáty, svetry, halenky, trika, blejzry, kabelky, šátky atp.

Čisté šatstvo připravené v pytlích můžete přinést:
na adresu Komenského 38 (bývalá Městská policie), a to každou středu od 
15:00 do 16:00 hodin nebo můžete dohodnout jiný termín. Pytle s oblečením 
také rádi odvezeme sami.

Kontakt: 
Pavel Hnilica, 737 927 502, pavel.hnilica@zidlochovice.cz

Děkujeme.





BERÁNEK
od Židlochovického Otakárka ovocného
 
250 g hrubé mouky
250 g pískového cukru
5 vajec
250 g másla
300 g směs ovoce (sušené, kompotované, 
čerstvé) a ořechů (lískové, vlašské, mandle)
½ lžičky bramborové moučky
½ lžičky prášku do pečiva
tuk a strouhanka na vymazání a vysypání 
formy
 
Ořechy a mandle nasekáme, obalíme v bram-
borové moučce. Kompotované ovoce nakrá-
jíme, osušíme. Sušené ovoce necháme tro-
chu nabobtnat, scedíme a osušíme. Formu 
vytřeme tukem a vysypeme strouhankou. 
Troubu vyhřejeme na 180 °C.
Žloutky utřeme s polovinou cukru a máslem 
do hladka. Vyšleháme z bílků sníh s druhou 
polovinou cukru. Mouku smícháme s práš-
kem do pečiva a pomalu s bílkovým sněhem 
vmícháme do máslovo-žloutkové hmoty. 
Nakonec přimícháme ovoce a ořechy.
Těsto vlijeme do formy a pečeme na 180 °C 
45 až 60 min.
Vychlazeného beránka vyklopíme a dozdo-
bíme.

Oceněná práce v soutěži Jižní Morava čte ve výtvarné kategorii:
Barbora Mücková – Strom vzdělání
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Příběh unkovických varhan

Martin Otýpka
Nosislav

Jeden z prvních velkých úkolů letošní-
ho  roku, které čekaly židlochovickou far-
nost, byla  lednová oprava varhan v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích.  
Aktuální stav nástroje si vyžadoval velký 
rozsah prací: vyjmutí píšťal a následné umytí 
nečistot, čištění jednotlivých štoků, seřízení 
mechanické části traktury a konečné ladění 
nástroje. Práce trvaly 14 dní a dopadly úspěš-
ně, varhany jsou v plné formě a krásně zní.

Toto byla čistě technická stránka věci, za 
zmínku ale stojí historie samotných varhan. 

Kolem roku 1980 už bylo všem v Unko-
vicích jasné, že stávající pneumatické var-
hany s nekvalitní výpustkovou vzdušnicí 
dosloužily.

Proto tehdejší duchovní správce R. D. 
Josef Valoušek využil nabídky zachránit var-
hany ze zničeného a rozkradeného kostela 
v obci Údrč v Karlovarském okrese. Jedna-
lo se o reprezentativní barokní nástroj z let 
1770 až 1780 od varhanářské rodiny Müllerů 
z Nepomyšle u Podbořan. Stavitel se jmeno-
val Jan Ferdinand Müller, datum jeho křtu 
je 24. 3. 1749. Údrčské varhany toho zažily 
hodně, ještě v roce 1908 proběhla jejich opra-
va, kdy byly vyměněny rejstříky Viola a Prin-
cipál. Výměnu provedl Christof Müller. 

Od této opravy však už následovaly jen 
samé pohromy. V první světové válce byly 
jako cenný kov částečně rekvírovány píšťaly 
na válečné účely. Pak začala druhá světová 
válka s vyhlášením Benešova dekretu o odsu-
nu původního německého obyvatelstva. 
Noví přistěhovalci si ale již nikdy nevytvořili 
k novému domovu vztah, čímž trpěl i vzácný 
nástroj v kostele. Poslední ránou pro varhany 
byla místní organizace svazu mládeže, kdy 

si mladí pionýři rozebrali píšťalky na hraní. 
Údrčtí pamětníci vzpomínají na to, jak var-
hanní píšťaly byly všude po vsi, jen ne v kos-
tele. 

Smutný osud údrčských varhan do osm-
desátých let minulého století změnil až páter 
Josef Valoušek, když zorganizoval partu unko-
vických farníků a ti pod odborným vedením 
varhanáře Richarda Stehlíka zajeli do Údrče 
varhany rozebrat a odvézt do Unkovic. Jeden 
z unkovických pamětníků převozu vzpomíná 
na ubytováni ve staré faře, jak měli co dělat, 
aby mezi místními uhlídali nejen zbývající 
vybavení kostela, ale i vlastní nářadí.   

Po převozu na Moravu se vše čistilo, moři-
lo proti dřevokaznému hmyzu, penetrovalo, 
natíralo a zlatilo.  Varhany byly téměř bez 
píšťal, proto bylo nutné všechny chybějící  
doplnit, chyběla úplně celá pohledová část 
– prospekt. Píšťaly vyrobila firma Kubát Jan 
podle jediné dochované prospektové píšťaly.  
Před montáží varhan se musel stavebně upra-
vit hudební kůr kostela. Na sestavování var-

han a zábradlí kůru se podílel i židlochovický 
varhaník Antonín Janák, který také pochá-
zel z rodiny varhanářů. Nutno zdůraznit, že 
s ohledem na politickou situaci osmdesátých 
letech byla tato akce úctyhodným výkonem. 

Poslední velká oprava varhan byla prove-
dena v roce 1995 Richardem Stehlíkem a jeho  
bratrem. Unkovické varhany  jsou zapsány 
v seznamu kulturních památek České repub-
liky.

Zajímavou historii mají bezesporu i žid-
lochovické varhany s třemi tisíci píšťal, které 
byly nainstalovány v roce 1951 a kvůli jejichž 
instalaci bylo nutné rozšíření kůru o několik 
metrů hlouběji do těla kostela.   Ale o tom 
zase někdy příště.

Zdroj:
Tomší, Lukeš, Tomíček, Uhlíř: Historické 

varhany v Čechách. Praha 2000.
Okresní muzeum a knihovna Sokolovsko a 

Karlovy Vary.
Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, 

Žatecka a Podbořanska. SOA Louny 2003. 

   farní řádky

Varhany v Ůdrči, 60. léta / foto: farní archiv

Charity Day je sobota doslova nabi-
tá programem pro celou rodinu. Výtěžek 
z akce bude prostřednictvím organizace 
Společnou cestou s námi z. ú. poskytnut na 
podporu konkrétních dětí s handicapem 
v našem regionu. Návštěvníci se mohou 
těšit na bohatý program sportovního či 
kulturního charakteru, kterého se mohou 
aktivně zúčastnit. Pro dospělé i děti budou 
k dispozici různé dráhy, kde si lidé bez 
postižení mohou vyzkoušet např. jízdu na 

Pomáháme společnou cestou: Charity Day v Těšanech

Ing. Miroslav Zborovský
starosta obce Těšany

invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí 
nebo se seznámit s výcvikem asistenčního 
psa. Děti si určitě užijí skákací hrady, sklu-
zavky, jízdu na koni či hudební scénu na 
pódiu. Symbolickým vyvrcholením progra-
mu bude, stejně jako minulý rok, exhibiční 
zápas výběru starostů proti Mercedes týmu 
složeného Petrem Švancarou. Kromě muzi-
kantů a sportovců akci podpoří také šikovní 
výtvarníci, kteří při loňské akci namalovali 
k vydražení nádherné obrazy na rozměrná 
plátna. Této akce se v loňském roce zúčast-
nilo přibližně 1 000 návštěvníků, díky ní a 
dalším akcím s Charity Day spojených se 
vybralo úctyhodných 364 331 Kč na dobrou 

věc. Společně se zapsaným ústavem Společ-
nou cestou s námi organizaci akce zaštiťuje 
mikroregion DSO Cezava, přičemž aktivní 
podporu tomuto projektu poskytuje kromě 
Těšan a dalších obcí našeho regionu i vaše 
město.

Podpořte dobrou věc, přijďte se za námi 
podívat a užijte si skvělý den. A chcete-li 
nás podpořit ještě více, můžete nám pomo-
ci s organizací anebo materiálně či finančně 
přispět. Více informací a kontakty naleznete 
na www.charityday.cz

Těšíme se na vás 23. května na Charity 
Day v Těšanech.

V květnu letošního roku se bude v obci Těšany konat druhý ročník akce Charity Day – pomáháme společnou cestou.

15Život ve městěwww.zidlochovice.cz



Dnes je Sabině Nečasové ze Židlochovic 
třináct a samostatně na koni jezdí od svých 
7 let. První jezdecké krůčky udělala ve stáji 
JK Rufa Velké Němčice pod vedením chova-
tele Karla Růžičky st. Jejím prvním koněm 
byl poník Dominik, na kterém se naučila 
základům jízdy na koni. 

„Do sedla mě posadila maminka s  tatín-
kem, když mi byl jeden rok. To si ale nic nepa-
matuji.  První vzpomínka se mi vybavuje už 
s poníkem Dominikem, pamatuji si, že když 
jsem ho zkoušela, moc jsem si přála, abych ho 
mohla mít doma.“

V 8 letech přesedlala na velkého koně 
jménem Lanessa, se kterou se začala účastnit 
parkurových závodů. Nejprve skákali hobby  
soutěže  (pozn. red.: soutěže se mohou účastnit 
i nelicencovaní jezdci včetně dětí a mladých 
koní) a v 11 letech, kdy absolvovala zkouš-
ky základního výcviku a získala jezdeckou 
licencí ČJF (Česká jezdecká federace), moh-
la začít jezdit oficiální parkurové závody. 

„Zkoušky se skládají z drezurní úlohy, par-
kuru, předvedení koně a vědomostního testu. 
Prakticky to znamená  skákání přes překážky 
na čas, předvedení, jak koně vodit, klusat 
s ním, otáčet se, zastavit a sdělit o něm infor-
mace. Součástí zkoušky je také znalost anato-
mie a fyziologie koně, kolik vypije kůň vody za 
den,  jaká jsou bezpečnostní pravidla pohybu 
na jízdárně, a základní znalosti jezdeckého 
sportu. Když někdo zkoušku neudělá, tak ji 
znovu může opakovat nejdříve za půl roku.“

Ivana Flajšingerová
redakce

Již více než rok reprezentuje JS Ruf v Tere-
zíně, kde trénuje Karel Růžička ml. Novým 
koněm, se kterým Sabina tvořila jezdeckou 
dvojici pro rok 2019, se stala 11letá klisna 
Chairo. Kvalifikovaly se na Mistrovství české 
republiky dětí a juniorů v závodě družstev, 
kde obsadily 8. místo. Také se zúčastnily 
seriálu závodů Jihomoravské jezdecké ligy 
v kategorii juniorů (do 18 let). Výsledkem 
bylo 3. místo. Ve výkonnostním žebříčku 
ČJF v Jihomoravské oblasti, kde se hodno-
tí 15 nejlepších výsledků závodů sezóny, 
v kategorii dětí 11–14 let na velkých koních, 
získala Sabina 1. místo. V lednu za toto 
umístění byla oceněna na Galavečeru Jiho-
moravské oblasti ČJF.

Sabina ještě nechodila a už seděla v koňském sedle

„U koní jsem pětkrát týdně. Skokový tré-
nink mám 1–2x týdně. Ostatní dny se s koň-
mi pracuje drezurně nebo jezdíme do terénu. 
Nejběžnější činnost je čištění koní, umývá-
ní nohou, mazání kopyt, údržba výstroje a 
pomoc s krmením a kydáním. Počáteční strach 
z velkých koní už dávno nevnímám,  jen občas 
když spadnu, tak se trochu bojím.  Důležité 
je ale  znovu sednout do sedla a strach pře-
konat.“

Pro rok 2020 Sabině přibyla posila v podo-
bě zkušené 15leté klisny jménem Lady Lau-
ra. S těmito koňmi se bude snažit splnit opět 
kvalifikaci na mistrovství republiky, tento 
rok za družstva i jednotlivce.  

Sabino, držíme Ti palce!

Sabina s klisnou Chairo / foto: S. Pitela

16 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Bublinkový karneval pobavil děti i rodiče

Sdružení Židlochovice, z. s., uspořádalo 
v neděli 9. února Bublinkový karneval. I když 
v našem kraji vypukla chřipková epidemie, 
na účasti to nebylo nijak znát. Sál byl opět 
zaplněn do posledního místečka. O program 
plný zábavy se postaraly Petra a Pavla z diva-
dla Kejkle.  Karnevalový rej byl plný krásných 
originálních masek.  Při tanci a soutěžích se 
bavili všichni bez rozdílu věku. Pro ty, které 
již tanec unavil, byl ve vestibulu přichystaný 
bufet s občerstvením. Součástí karnevalu tra-
dičně byla i bohatá tombola. Nedělní odpo-
ledne uteklo jako voda a my doufáme, že 
jsme ho všem dětem i jejich rodičům připra-
veným programem zpříjemnili. Poděkování 
patří všem, kteří přispěli do tomboly, organi-
zátorům a samozřejmě i divadlu Kejkle.

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

Karneval pro děti pořádá Sdružení Židlochovice / foto: M. Moudrá
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Markéta Vašíčková
Mateřské centrum Robátko

Festival na podporu Tibetu poprvé v Židlochovicích

POHÁDKA O TIBETU, O ZEMI, 
KTEROU SI PODMAŇUJE (HROZNÝ) 
ČERVENÝ DRAK

Když půjdete ze Židlochovic stále na 
východ, dorazíte k hustým lesům. Když 
potom přeplavete dvě moře, máte skoro 
vyhráno. Pokračujte pořád do kopce, a až 
se z kopce stanou hory a budete stát na té 
nejvyšší hoře, teprve pak budete na místě. 
A kam jste se to dostali? No přece do Tibetu! 
Že jste o něm ještě neslyšeli? Tak to musíme 
hned napravit.

V Tibetu žijí lidé jinak než my tady. Místo 
Penny mají na kopci kozy, místo televize 
meditují a místo fotek dělají mandaly z pís-
ku. Nemají krále ani prezidenta jako my, 
mají svého dalajlámu. Dalajláma je moud-
rý člověk, lidem spravedlivě vládne, stále se 
směje a po smrti se umí převtělit zase do 
dalajlámy.

Říkáte si, že se těm lidem krásně žije? A že 
se mají dobře? Znáte to, občas někam doletí 
drak a chce celou princeznu k večeři a jako 
zákusek i zemi k tomu. I do Tibetu přiletěl, 
zlý kouzelník z Číny ho tam poslal. Ten kou-
zelník, který Tibet neměl vůbec rád. Jenže 
Drak nechtěl princeznu, ale rovnou celou 
zemi. Všechny lidi k obědu. Tak velký měl 
hlad. Lidé se draka nebáli, i když byl větší 
a silnější. Vrhli se do krutého boje. Drak jich 
spoustu snědl, a protože se mu mezi horami 
líbilo, rozhodl se, že tam zůstane. A tak byd-
lel v Tibetu a taky v Číně. 

Lidé nechtěli žít v neustálém strachu 
z toho, že je drak sežere, a začali se bouřit. 
Ale čím víc draka prosili, aby odešel, čím 
víc proti němu bojovali, tím víc je drak trá-
pil. Vyjedl skoro celou zem. Dalajláma se o 
ni velmi bál, a tak odešel hledat pomoc do 
světa. 

Drak se zatím nadobro v zemi usadil a na-
psal kamarádům, aby se za ním přestěhova-
li. A jak to dopadlo? Spíš to nedopadlo. Ještě 
se nenašel statečný princ, který by Tibetu 
pomohl a draka vrátil zpět zlému kouzelní-
kovi do Číny. Lidi, kteří proti drakovi bojují, 
drak bez okolků sní. Dalajláma se nemůže 
vrátit domů, a co je horší, skoro nikdo mu 
nechce se záchranou Tibetu pomáhat.  A tak 
má drak pořád větší a větší hlad. Zkrátka si 
z Tibetu udělal čínu. 

Říkáte si, že je to nějaká divná pohádka? 
Asi to bude tím, že to ani pohádka není. 
Tohle se totiž opravdu stalo a neskončilo to 
šťastným koncem. Ale já doufám, že když se 
všichni spojíme, dokážeme Tibetu pomoci. 
A co si o tom myslí dalajláma? Ten věří, stej-
ně jako v to věřil jeho přítel a náš prezident 
Václav Havel, že i v tomto případě pravda 
zvítězí.

TIBET STRUČNĚ
Tibet byl vždy tajemným místem, které vyvolá nespočet otázek. Je ukryt mezi horami táh-

noucími se tisíce kilometrů, s nejvyšší horou světa Mount Everest. Drsné horské podmínky 
přiměly zdejší obyvatele k pasteveckému způsobu života a možná i díky své síle přispěly 
k vývoji ojedinělého náboženství. Co se horám nepovedlo, je uchránit tento až endemický 
systém před nepřítelem. Před Čínou.

Od 1. března 1913 byl Tibet fakticky nezávislým státem. To se změnilo v roce 1949, kdy 
armáda ČLR vstoupila do Tibetu v přesile 40 tisíc oproti 2 tisícům vojáků. Důsledek? Znásil-
ňování mnichů, ničení kulturních hodnot, nátlak a hrozba kompletního zničení. Čína tibet-
ské vládě prakticky vnutila podepsání sedmnáctibodové smlouvy. Od této chvíle už není 
Tibet samostatným státem. Dle Číny se oficiálně jedná o „osvobození Tibetu od imperialistů 
a feudálního systému“.

„Doufám, že se čínský postoj zmírní… ale možná jsem posledním dalajlámou. Tibetský bud-
dhismus však přežije i bez dalajlámy.“ (Dalaylama, Sydney Morning Herold – 21. 9. 1996.) 
Letos bude dalajlámovi 85 let. Jaká je budoucnost jeho země, neví. 

Historie i kultura Tibetu jsou rozsáhlé a fascinující. Proto jsem ráda, že se Židlochovice 
pravidelně zapojují do vyvěšování vlajky 10. března a letos poprvé se tu uskuteční i Festival 
na podporu Tibetu.

Festival ProTibet 2020 je zaměřen na život a poslání Jeho Svatosti dalajlámy,
který letos v červenci oslaví už 85 narozeniny. Pojďme si jej společně připomenout.

městská knihovna
o problematice Tibetu

městská knihovna
11.3., 8.00-11.00, 13.00–17.30 promítání filmu

Kauza Tibet
Dokumentární film Kauza Tibet byl vytvořen speciálně pro 60. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase. Dokument
mapuje čínskou okupaci Tibetu od lhaského povstání po současnost. Číňané tvrdí, že zbavili Tibet vlády teokracie
a přinesli do země pokrok. Co na to Tibeťané? Odpověď se nachází právě v tomto dokumentu. Připomíná
nucenou emigraci Jeho Svatosti dalajlamy a dalších tisíce následovníků, zničení 6 254 klášterů, násilnou smrt 1,2
milionu Tibeťanů. Dodnes jsou Tibeťané ve své zemi občané druhé kategorie bez přístupu k�vyššímu vzdělání
a�k�lepší práci. V této děsivé situaci a�ve snaze připoutat světovou pozornost sahají Tibeťané od roku 2009 k
zoufalému kroku sebeupalování.

březen

10. 3.
10. 3., 9.00–12.00

výstava | malá galerie RTIC
výstavka | městská knihovna

o problematice Tibetu, workshop

Tsampa v životě Tibeťanů

knihy o Tibetu
vyvěšení vlajky
promítání filmu

Útěk přes Himálaj
Neobyčejně strhující dokument zachycující tvrdou realitu tibetských dětí, které jejich matky posílají na nebezpečný
a�často smrtelný pochod přes Himaláj do Nepálu, aby jim dali šanci na školní vzdělání v tibetštině a život ve své
vlastní kultuře, ke kterému v�dnešním Tibetu nemají přístup. Maria Blumencron se vydala naproti šesti malým
dětem, které šly spolu s průvodcem přes vysoká himálajská sedla a doprovázela je až do tibetské exilové vesničky
v�Indii. Emocionální dokument ukazuje složitý život tibetských dětí bez své rodiny, součástí filmu jsou dojemné
zpovědi dětí a ukazuje na statečnost, vyspělost a neskonalou vděčnost, kterou děti cítí vůči svým rodičům.

Nejvyšší hora: Mount Everest  8 848 m n. m.
Průměrná výška je 4500 m n. m.
Počet obyvatel: 3,18 milionu (k roku 2014)
Rozloha: 1 228 000 km²
Od 1. března 1913 do 23. května 1951 je 
Tibet samostatným nezávislým státem.
V roce 1949 vstupuje do Tibetu armáda 
ČLR.
V roce 1951 je Tibet pod tlakem donucen 
podepsat sedmnáctibodovou smlouvu 
o podmanění Tibetu Čínou.















V roce 1959 dojde k prvnímu povstání, kte-
ré je potlačeno. Dalajláma prchá do exilu.
K dalším pokusům o povstání došlo 
v letech 1989 a 2008.
Od roku 2008 dochází k vlně sebeupalování 
mnichů, zemřelo tak víc než 150 lidí.
Během okupace v padesátých letech 
zemřela šestina obyvatel Tibetu,
tj. 1,2 milionu lidí.











Sokolové budou vzpomínat na T. G. Masaryka sportem. Přidat se může kdokoli.

T. J. Sokol Praha-Krč

Běžecký oddíl T. J. Sokol Praha-
Krč pořádá nesoutěžní štafetový běh 
u příležitosti výročí 170 let od narození 
našeho prvního prezidenta Tomáše Gar-
rigua Masaryka. Poběží se z města, kde 
se narodil, na místo jeho posledního 
odpočinku. Běh tak symbolicky připomene 
jeho životní dráhu a bude se zastavovat 
v místech, která nesou jeho jméno. 

Akce je koncipována na jeden víkend. Tra-
sa měří cca 360 kilometrů a počítá se s tem-
pem 1 km/6 min, tj. 10 km/h. V plánu je tak 
běžet nonstop cca 36 hodin. Kromě členů 
štafety se může kdokoli přidat třeba jen na 
několik kilometrů nebo přijít fandit.

Trasa bude rozdělena na cca 10km úseky. 
Začátek prvního úseku od Masaryko-

va muzea v Hodoníně přes Masarykovo 
náměstí k rodnému domu T. G. M. (500 m) 
poběží všichni členové štafety společně, poté 
vždy jeden určený běžec dle rozpisu, který 
bude připraven na základě konečného počtu 
účastníků a zveřejněn v týdnu před akcí. 
Běžec vždy nese štafetovou vlaječku České 
republiky, která musí doputovat od startu do 
cíle. K němu se mohou libovolně přidávat 
další běžci nebo cyklisté jako doprovod. 

Start: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 
sobota 7. března v 8:00 hodin.

Cíl: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, 
neděle 8. března kolem 20:00.

Celá trasa:  Hodonín – Čejkovice – Hustopeče 
– Židlochovice – Brno – Kuřim – Tišnov – 
Bystřice nad Pernštejnem – Svratka – Skuteč 
– Chrast – Chrudim – Heřmanův Městec 

– Kutná Hora – Kolín – Pečky – Český Brod 
– Praha – Unhošť – Lány  

Dílčí trasa:
VelkéNěmčice – 12:30
Nosislav – 12:45
Židlochovice – 13:15
Opatovice – 13:50
Rajhradice – 14:00
Rebešovice – 14:15
Brno-Olympia – 14:40

Kontakty: 
Alois Sečkár, 721 302 700,
seckar@svobodni.cz
Anton Sečkár, 723 146 074,
rakcesa@seznam.cz
Martin Šandera, 731 060 253,
m.sandera@seznam.cz

Informace: www.tgmstafeta2020.cz





















Soustředěný oddíl četnictva, v jeho 
středu pan president republiky, vlevo veli-
tel oddělení, kapitán Vilém Klvaňa, vpravo 
okresní četnický velitel v Hustopečích, 
nadporučík výkonný Josef Plaček a v druhé 
řadě, druhý zleva, štábní strážmistr Jaroslav 
Kunert z ČS Měnín. Někde na snímku jsou 
také praporčík Vojtěch Šmidák a strážmistři 
Josef Kašpárek a Alois Grušek z ČS Syrovice. 

Prameny: 
Moravský zemský archiv v Brně, fond B 

72, Katalog důvěrných spisů, kart. 437, inv. 
č. 518, čís. jedn. 518 dův./1929 z 1. července 

1929, fol. 42. 
Státní okresní archiv Brno-venkov, fond 
B-012 Četnická stanice Měnín, inv. č. 1, 

Památník četnické stanice v Měníně, nefol.

Příběh vzniku jedné fotografie aneb Masaryk, četníci a Židlochovice – 2. část

Matěj Ott, Vít Funk 
redakce

“Dne 19. června 1929 v 10 hodin 30 minut 
byl soustředěný oddíl postaven přítomným 
fotografem ve skupinu v zámeckém parku 
a očekával příchodu pana presidenta re-
publiky. Pan president vyšel ze zámku před 
12. hodinou, byl napřed fotografován s hradní 
stráží, pak odebral se ke skupině četnictva. 
Velitel oddělení šel panu presidentu vstříc 
a hlásil se mu.  

Pan president došel ke skupině, tuto 
pozdravil, jeho pozdrav byl četnictvem 
opětován provoláním „zdar“, pak  pan presi-
dent usedl do připraveného křesla uprostřed 
skupiny. Nato byly fotografem vzaty dva sním-
ky, načež pan president povstal, kpt. Klvaňa 
poděkoval jménem soustředěného četnického 
oddílu několika slovy panu presidentu za čest 
nejvyšší, které se dostalo takto nejen četnictvu 
shromážděnému v Židlochovicích, ale také 
celému zemskému četnickému velitelství, 
načež se pan president s oddílem rozloučil.  

Po opětném provolání „zdar“ četnickým 
oddílem odešel pak pan president na procház-
ku v zámeckém parku. Soustředěný oddíl 
odebral se nato postranní alejí ze zámeckého 
parku do četnických kasáren. 

Zemské četnické velitelství zamýšlí jeden fo-
tografický snímek skupiny četnictva, s níž se 
dal pan president republiky v Židlochovicích 
fotografovati, dáti k dispozici redakci časopisu 
„Naše vojsko“ k uveřejnění a prosí o předchozí 
schválení. K tomu dovoluji si podotknouti, že 
pan osobní tajemník pana presidenta repub-
liky, p. dr. Šenk se vyslovil vůči veliteli oddělení, 

že není žádných námitek, doporučoval, aby 
při uveřejnění fotografického snímku bylo též 
krátce vylíčeno, za jakých okolností a kdy k fo-
tografování došlo, a projevil přání, aby jeden 
výtisk časopisu „Naše vojsko“, v němž bude 
fotografie reprodukována, byl jemu zaslán, že 
jej uloží v archivu kanceláře pana presidenta 
republiky. 

Zemské četnické velitelství učiní kromě 
toho vhodné opatření, aby tento fotografický 
snímek, pro zdejší četnictvo tak významně 
památný, byl pojat do památníků četnictva 
zdejšího obvodu.”

Autoři dodávají, že ve jmenovaném 
časopise Naše vojsko nebyla fotografie onoho 
roku (ani o rok později) otisknuta, z čehož 
plyne, že byla pravděpodobně součástí 
některé z nedochovaných příloh časopisu.

Soustředěný oddíl četnictva, v jeho středu pan president republiky, vlevo velitel oddělení, kapitán Vilém 
Klvaňa, vpravo okresní četnický velitel v Hustopečích, nadporučík výkonný Josef Plaček a v druhé řadě, 
druhý zleva, štábní strážmistr Jaroslav Kunert z ČS Měnín. Někde na snímku jsou také praporčík Vojtěch 

Šmidák a strážmistři Josef Kašpárek a Alois Grušek z ČS Syrovice.
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Zahradník na zahradě: Březen

Zahrádkářský informátor
vybral Jan Urbánek

CO DĚLAT PŘI VĚTŠÍM JARNÍM 
NEDOSTATKU VLÁHY?

Zachytit vodu v půdě v jarním období 
lze použitím časného jarního mulče. Tedy 
nastýlky půdy nerozloženým, nejlépe 
dvouletým kompostem, nebo nastýláním 
půdy mezi vysetými a vzešlými řádky 
pěstovaných kultur zavadlou trávou nebo 
slámou. Tento způsob uchrání nejen 
zimní vláhu v půdě, ale současně ucho-
vává i vláhu srážkovou a závlahovou. 
Nevýhodou tohoto časně jarního mulče 
je pomalé oteplování půdy. Pak již mu-
síme uvažovat nad tím, zda je důležitější 
pro růst pěstovaných rostlin vláha, nebo 
teplota půdy, která určuje ranost sklizně. 
Máme-li možnost závlahy z jiných zdrojů, 
volíme raději ohřev půdy a časně jarní 
mulč neděláme. Nemáme-li však zdroj 
závlahové vody, volíme raději mulč, který 
nám zajistí po delší dobu dostatek půdní 
vláhy přijímané kořeny pěstovaných ros-
tlin.

HNOJIVA TYPU OSMOCOTE
Dlouhodobě účinná hnojiva bez 

nebezpečí uvolňování solí do půdního 
roztoku a tím i do pramenitých vod. Os-
mocote je ve vyspělých zemích již několik 

let používané hnojivo. V Osmocote jsou 
živiny fixovány v hnojivé hmotě pomocí 
organických pryskyřic s přídavkem ros-
tlinného oleje, takže jde skutečně o poz-
volna rozpustné živiny bez negativních 
zbytků pro životní prostředí. Jediným 
přihnojením rostlin zajistíte výživu 
kultuře po dobu 5 měsíců, což je v našich 
podmínkách prakticky celá vegetační 
doba. Hnojiva tohoto moderního typu 
jsou drahá a hodí se prozatím více pro 
pěstování okrasných rostlin v bytech, na 
balkónech a ve větších truhlících.

OCHRANA STROMŮ A ROSTLIN 
BEZ CHEMIKÁLIÍ

Může jít o několik metod, které 
umožňují udržet zdravé rostliny i bez 
chemických zásahů. Mezi výhodné náleží 
bezesporu metoda mechanického zásahu. 
Na zahradách, zvláště menších, je to jeden 
z nejpoužívanějších prostředků. Máme-
li silně napadenou větévku mšicemi, 
odřízneme ji a nad hořícími novinami 
mšice zlikvidujeme. Již staří zahradníci 
používali proti mšicím měkčí kartáče, vždy 
dva proti sobě, a tím zničili mšice, aniž by 
poškodili větévky. Je to výhodné zvláště 
u růží na letorostech s poupaty, ale lze této 
jednoduché metody využít i u letorostů 
ovocných dřevin. Může nám být nápo-
mocný ostrý proud závlahové vody. Ráno, 
když jsou mšice málo aktivní po chladné 

noci, snadno je proudem smyjeme na zem 
a v blátě se zničí. Jistě, že je metod mnoho, 
ale na ukázku alespoň tyto.

I pro zahrádkáře platí věta naší 
slavné K. Světlé:  „Člověk stojí 

za to, mnoho-li v životě objevil 
pravdy a uskutečnil dobrého.“ 
Přemýšleli jste již o náplni této 

moudré věty pro sebe? Nikoliv? 
Tak to vyzkoušejte nyní.   

                                                                   
J. Šikula

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

Pranostiky: Maminko, já už letos viděl vlaštovičku

I když je jaro už za humny, přece jen za 
kamna ještě rádi vlezem. Vždyť v březnu sed-
lák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává.  
Proč taky?  Březen je přece přelomový měsíc 
mezi jarem a zimou, který každý z nás netr-
pělivě očekává. Stále častěji vyhlížíme k oblo-
ze a očekáváme přílet ptáků. Svatý Řehoř 
(12. března) je nekompromisní a na svůj svá-
tek půdu ryje a sedlákům přikazuje vyjet na 
pole. Vítá také ptáky (zejména čápy a vlaštov-
ky) od moře. A jistě i vaše dítě se zvláštním 
leskem v očích doma zvěstuje: „Maminko, 
já už letos viděl vlaštovičku.“  Ano, jaro se 
blíží mílovými kroky a Josefova širočina seká 
poslední ledy (sv. Josef 19. března).

 První výjezd na pole býval vždycky sváteč-
ní. U všech slovanských národů k němu pat-
říval obřad, který sice měl krajové odchylky, 
ale vždy stejnou symboliku. Před výjezdem 
na pole rozkrojil hospodář doma upečený 
chléb z „výjimečného zrna“ (z dožínkové-
ho věnce nebo z posledního snopu minulé 

úrody).  Každý v domácnosti, ale i podružná 
chasa dostali po krajíčku, abychom si vážili 
toho, co nám půda dává.  Po krajíčku dostal 
i koník, nebo kravka, která byla k první orbě 
zapřažena.  Chléb byl kladen také na práh 
(nebo pod něj), přes který se vyjíždělo. Podle 
místních zvyklostí se skýva chleba dávala i do 
první vyorané brázdy.  Ke chlebu se místně 
přidávalo vejce, jako symbolika plodnosti 
a dostatku nové úrody.

Noc na první březen bývala věštební. Děv-
čata čekala, až ponocný odtroubí půlnoc, aby 
první březnové vteřiny přivítala povídáním: 
„Já tě vítám, březne, pověz ty mně věrně, o kom 
se mi bude zdát, za koho se mám provdat?“  
V mnoha případech se tato tichá předpověď 
vyplnila a ženy dostaly svého milého (nebo 
někoho jiného).

Po masopustě začíná velikonoční obdo-
bí nedělí liščí. Dar v podobě preclíků na 
vrbovém proutku našly děti s ranním sví-
táním pověšené na stromě „od lišky“. Další 
byla neděle pražmá, černá nebo sazometná. 
Její název určovalo pražmo (pražené obilí 
a z něho připravené jídlo). Potom následo-
valy neděle: kýchavá – provázená častým 

nachlazením od již bosých nohou, druž-
ná – svolávala všechnu mládež ke koláčům 
„družbancům“, následovala neděle šuláková 
– tuto neděli se často domlouvaly svatby. Při 
té příležitosti byla obřadním jídlem pučál-
ka – naklíčený opražený hrách.  O smrtné 
neděli se ze vsi vynášela smrtka a o květné 
se vítalo jaro.

Konec března je počátkem jarních dět-
ských her, kuliček, vrbových píšťalek, vod-
ních mlýnků, větrníků a dalších – to vše již 
jako příprava na svátky jara – Velikonoce.

PRANOSTIKA BŘEZEN
Březnové slunce má krátké ruce.
Hřmí-li v březnu, sněží v květnu.

12.  března 
Když na Řehoře pluh zemi ryje,

zima stále ještě žije.
  

19.  března
Když je na Josefa krásný čas,

bude úrodný rok. 

25.  března
Jaké zvěstování, takové Velikonoce.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Legionářská ulice na přelomu 50. a 60. let 20. století / foto: archiv města

Stejné místo v říjnu 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
SPARKS – Spřízněná duše, 
LAMBALLE – Hluboká modř 
moře, MCCULLOUGH – Hoř-
kosladký život, HOOVER – To 
nejlepší v nás, ASHER – Láska 
v Provenci

Historické romány
HRDLIČKA – Opatova pro-
tivenství, NESMĚRÁK – Na 
zemské stezce, MACKOVÁ 
– Příběh falešného copu

Romány českých a sloven-
ských autorů
NESVADBOVÁ – Hovory 
s doktory, DVOŘÁKOVÁ 
– Vrány, JAKOUBKOVÁ 
– Odříkaného manžela 
největší krajíc, GILLEROVÁ 
– Život plný iluzí

Detektivní romány a thril-
lery
SILVA – Nová dívka, JOHN-
SRUD – Kalypso, GRIFFIN 
– Sběratelé zla, BANNALEC 
– Bretaňské tajemství, STEN 
– Ve stínu moci

Fantasy a sci-fi romány
LIU – Kulový blesk, ANDRE-
WS – Magie vítězí, MARTIN 
– Hon na lovce, HEITZ – Dce-
ry Jidášovy

Komiksy
OSOHA – Návrat krále Šuma-
vy 2: Agent chodec, ŠIMÁČEK 
– Článek II

Autobiografické příběhy
PALLAVICINI – Deník šílené 
markraběnky, GLASEROVÁ 
– Rusanda na větvi

Cizojazyčná literatura
DE TOMMASO – Příběh 
Casanovy, SEWELL – Černý 
krasavec

Audioknihy
GAWLICKOVÁ – Dominika 
na cestě Jižní Amerikou, 
LANDSMAN – Kapitán Adora-
bl a bambitka černokněž-
níka Vorána, NESVADBOVÁ 
– Hovory s doktory

Lin Rina: Kroniky prachu

Toužíte po pohlazení na duši? Začtěte se do romantické-
ho příběhu o mladé knihovnici odehrávajícího se v Anglii 
v 18. století.

Určitě oceníte výborný překlad z německého originálu a tím 
zároveň čtivost knihy.

pokračování na straně 21 >>



Biblický zrádce Ježíše Krista  
Nemoc z nedostatku vitaminu C, kterou dříve trpěli hlavně námořníci   
Největší žijící suchozemský savec
Vyznavač islámu
Největší stát světa
Zjednodušené písmo, které používá stenograf 
Celosvětová organizace na ochranu a podporu dětí
Hlavní město Dánska
Nejznámější politik pražského jara 1968: Alexander…
Materiál, ze kterého se vyrábějí dámské punčochy
Název jídla z budoucnosti v československém seriálu Návštěvníci
Syn Spejbla

TAJENKA:
15. března uplyne již 2064 let od smrti jednoho z nejvýznamnějších vojevůdců a politiků starově-
ku i všech dob. Jeho citáty zlidověly a jeho spisy jsou dodnes ceněným zdrojem informací. Jako 
vojevůdce vítězil napříč celou Evropou i severní Afrikou. 

(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje)

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  JAN WERICH 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nové knihy

Naučná literatura
NOVOTNÁ – Cesta na Dakar, 
ŠÁMAL – Jak se žije za zdmi 
Valdic, DUŠEK – Camino na 
kolečkách

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
KONEČNÁ – Dům plný zví-
řátek, ROBIN – Ptačí budka, 
Hmyzí hotel, KOZLOWSKA 
– Čistotný beránek

Pohádky
ŠKÁPÍKOVÁ – Klubíčko 
veselých pohádek, KOTOVÁ 
– Poslouchám pohádku a čtu 
podle obrázků, PILAŘOVÁ 
– Kytice plná pohádek

Pohádkové příběhy
POSPÍŠILOVÁ – Štěpánův 
podivuhodný stroj, PELÁN-
KOVÁ – O mamince, která 
si ostříhala vlásky, FURMAN 
– Toníkův zlý sen

Fantasy romány
GUTERSON – Tajemství hote-
lu Winterhouse, MCGUIRE 
– Každé srdce je bránou

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
LANDSMAN – Kapitán Adora-
bl a bambitka černokněžníka 
Vorána, BREZINA – Ďábelský 
parník

Komiksy 
STEVENSON – Záleskautky, 
WHEDON – Astonishig X-
men, MAYEROVÁ – Kdy má 
králík bobky?

Literatura Young adult 
GEIGER – Sleduj mě!, Nelži!, 
FRICK – Všechny hvězdy na 
nebi

Naučná literatura
BJORVAND – Astrid Lindgre-
nová, SEKANINOVÁ – Velká 
kniha podzemí, Velká kniha 
sněhu a ledu

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Víta Funka

pozvánka

VÍTEJ, NEVĚSTO MILÁ… SVATEBNÍ ŠATY MĚSTA I VENKOVA
14. února – 10. května | Památník Alfonse Muchy v Ivančicích

Výstava návštěvníky zavede do kouzelného světa dámské elegance. Představeny jsou svatební šaty 
od začátku do poloviny 20. století. Jako protipól městským svatebním šatům nabízí také  ukázku 
lidového svatebního kroje. Výstava je doplněna o svatební fotografie, oznámení a další doplňky.

Otevírací doba:
středa: 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin

úterý, čtvrtek a pátek: 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin
sobota a neděle: 13:00–17:00 hodin

autorka kresby: Veronika Betášová 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek. Tel. 736 
154 528.
Rodina se rozrůstá, tak potřebujeme větší dům ( 4+1,5+1). 
Nabídněte. Tel. 604 959 361
Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.







�

✔ Docházkové prémie
✔

✔

✔

✔
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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.





Na neurologii v Židlochovicích hledáme 
ZDRAVOTNÍ SESTRU S PRAXÍ
a bydlištěm v blízkosti Židlochovic, 
vhodné pro maminky na nebo po rodičovské dovolené. 
Možnost  kontinuálního vzdělávání a profesního růstu, 
v případě zájmu také rozšíření pracovního úvazku.  
Obor neurologie: elektrofyziologické vyšetření

Elektromyografie (EMG) – práce s lékařem – pondělí 
7:00 –16:00 hod. 
Evokované potenciály (EP) – čtvrtek 8:00–12:00 hod. 
– samostatná práce. 
Administrativní činnost

Vyškolení zajistíme. Striktně nekuřácké pracoviště. 
Požadavky: zájem o obor, samostatnost, ochota se 
vzdělávat, spolehlivost.  Prosíme napište nám, 
email: neurologiezidlochovice@seznam.cz







krevní plazmu?

Krevní plazma obsahuje látky, které 
jsou nezbytné pro zachování imunity 

-

-

-

-

-

Tel.: 775 674 573
Email: lenka.nedvedova@century21.cz

Chcete prodat Vaši nemovitost?

•

pro konzultaci ZDARMA

Město Židlochovice vyhlásilo 28. února 2020
ZÁMĚRY PRODEJE 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK v domě č. p. 
651 na sídlišti Družba. Jedná se o byty č. 615/12 a 651/14 
o velikosti 2+1.

Bližší informace najdete na úřední desce a webových 
stránkách města. Informace rovněž poskytuje:
JUDr. Libor Schönwälder, tel.: 604 290 314 nebo je možné 
dotazy zaslat  na e-mail: libor.schonwalder@zidlochovice.cz.

22 Volný čas / Inzerce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Zeptali jsme se:  Četnost svozu odpadů a údržba sběrných míst

Občané upozorňují na problémové 
sběrné místo za potravinami na sídlišti. 
„Nemáme u domu kontejner na sklo, tak 
jsem to nesla tam a pak byla bezradná, co 
s tím. Úplně plné, zejména kontejner na 
bílé sklo, ale přišel mi přeplněný i komu-
nální odpad a plast… Nechtělo by vyvážet 
častěji, zvlášť kontejnery, které jsou sdí-
lené pro všechny?“ /facebook/   Stížnosti 

se týkají i celkového nepořádku na tomto 
sběrném místě, podobnou situaci vnímají 
také obyvatelé Žižkova.

Tato dvě sběrná místa aktuálně řešíme. 
Kontejnery na sklo byly přidány, ale i tak 
došlo k přeplnění.  Situace se ale neopaku-
je každý měsíc, proto budeme další vývoj 
monitorovat. O údržbu sběrných míst se 
stará pracovník města,  pravidelně jednou za 
týden vykonává obhlídku a snaží se uklidit 
drobný  nepořádek, který vytvořili občané. 
Případný větší nepořádek odváží technická 
četa města. 

Co dělat, když je nádoba na bílé sklo 
plná? 

Pokud je nádoba na bílé sklo plná a je mís-
to v nádobě na barevné sklo, můžou občané 
toto bílé sklo dát do barevného. Nikoliv však 
naopak.   

Odpověděl Ing. Milan Komenda, vedou-
cí odboru životního prostředí  a stavebního 
úřadu.

inzerce



14. 2. – 1. 5. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO ŠMEHLÍKA
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

1. 3. – 30. 4. | VÍTĚZSLAV RUBER „VÝBĚR Z ARCHIVU“
Výstava obrazů je přístupna denně od 10:00 do 22:00 hodin.
místo: Galerie  Orlovna
pořádá: Městské kulturní středisko a Galerie Orlovna

1.–31. 3. | VÝSTAVA TSAMPA V ŽIVOTĚ TIBEŤANŮ
místo: malá galerie RTIC
pořádá: Městské kulturní středisko

1. 3., 16:00 | DIVADLO PRO DĚTI
místo:  Masarykův kulturní dům
pořádá:  město Židlochovice

5. 3., 9:00–12:00 | SVĚTOVÝ DEN OBEZITY A JEJÍ PREVENCE
Celosvětový projekt WORLD OBESITY DAY zaměřený na prevenci 
nadváhy a obezity, nyní i v Židlochovicích. Workshop, jehož sou-
částí je přednáška, příprava nutričně vyváženého salátu, interaktivní 
výstava potravin a měření složení těla na bio-impedančním přístroji.
místo:  Robertova vila
pořádá:  Tereza Kukol ve spolupráci se STOB

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

6. 3., 18:00 | 7. 3., 16:00 | 8. 3., 16:00 | P. P. S.
Rozpustilá komedie co jste ještě neviděli v režii Martina Janíčka. 
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 100 Kč, důchodci 80 Kč
pořádá: Divadelní odbor T.J. Sokol Židlochovice

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

7.–8. 3. | ŠTAFETA T. G. M. HODONÍN–PRAHA–LÁNY 2020
Nesoutěžní štafetový běh u příležitosti výročí 170 let od narození 
Tomáše Garrigua Masaryka.  
místo:  trasa vede přes Židlochovice
pořádá:  běžecký oddíl T. J. Sokol Praha-Krč
kontakt: Martin Šandera, 731 060 253, m.sandera@seznam.cz

10.3., 9.00–12.00 | VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ FILMU
O PROBLEMATICE TIBETU, WORKSHOP
místo: Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

11.3., 8.00-11.00, 13.00–17.30 | VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ FILMU 
O PROBLEMATICE TIBETU
místo: Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

12. 3., 17:30–19:00 | FENG SHUI – BARVA, TVAR, MATERIÁL
Dozvíte se, jaké barvy, materiály a tvary jsou vhodné používat doma 
i v zahradě a jaký mají význam. Rezervace na info@robatko.cz.
místo:  Robertova vila
vstupné:  150 Kč 
pořádá:  Mateřské centrum Robátko

14. 3., 9:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN V ŽIDLOCHOVICÍCH
Od 14:00 hodin hraje cimbálová muzika p. Farkaše.
místo:  Masarykův kulturní dům 
vstupné: 300 Kč (konzumace vzorků a sklenička v ceně)
pořádá:  ZO ČZS a město Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v březnu 2020

15. 3., 9:00–15:00 | VÝROBA PÍŠŤALY S VÍTEM KAŠPAŘÍKEM
Přihlášky na kiwous@seznam.cz. Cena dílny je 500 Kč.
místo:  jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá:  Přírodní školka Výhonek

18. 3., 18:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU U ŠÁLKU ČAJE
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá:  starosta města Židlochovice

21. 3., 17:30–19:00 | ODEMYKÁNÍ JARA
Těšit se můžete na zábavné úkoly a společné odemknutí jara
v Židlochovicích. Za špatného počasí se program o týden posouvá.
místo:  Robertova vila
vstupné:  dobrovolné
pořádá:  Mateřské centrum Robátko

25. 3., 18:00 | BRNĚNSKÉ PODZEMÍ VI – ZELNÝ TRH, I. ČÁST
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

27. 3., 19:00 | NOC S ANDERSENEM
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

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

28.3., 10:00–12:00 |  BOWLINGOVÝ TURNAJ DÍTĚ+RODIČ 
místo: restaurace Za komínem
kategorie: 1.–3. třída (zábrany)
 4.–6. třída (zábrany)
 7.–9. třída (bez zábran)
startovné: 100 Kč 
registrace: do 25. března na místě nebo na tel.: 605 233 527
pořádá: Jednota Orel Židlochovice

29. 3., 10:30 | VYNÁŠENÍ MORANY
místo:  sraz před židlochovickým kostelem
pořádá:  Přírodní školka Výhonek

PŘIPRAVUJEME V DUBNU:
3. 4., 17:00–19:30 | PŘÍRODNÍ PÉČE O VLASY
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školka Výhonek

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

5. 4., 13:00–17:00 | VELIKONOČNÍ HRANÍ S BERÁNKEM
místo:  Masarykův Kulturní dům
pořádá:  Městské kulturní středisko

15. 4., 17:30–19:00 | VČELÍ PRODUKTY
V DOMÁCÍ LÉKÁRNIČCE
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školka Výhonek

18. 4., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
místo:  nám. Míru
pořádá:  Městské kulturní středisko

23Kulturawww.zidlochovice.cz

Připomeňme si: 
7. 3.  |  170. výročí narození Tomáše Garriqua Masaryka
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Oblast Dolní Vítkovice, návštěva dolu / foto: P. Válek

Deváťáci na exkurzi v české televizi Brno / foto: A. Prášilík

Jarní příměstský tábor s městskou knihovnou / foto: R. Nováková

Malí Výhonci na návštěvě u myslivců / foto: L. Betášová

Nedělní představení pro děti a rodiče, 1. března / foto: R. Nováková

Příprava hnízdišť pro vlhy, MVDr.  Forejtek a Ing. Vitula / foto: M. Moudrá

Šansonový dvojkoncert v klubu OAZA, kapela Zakaž hvězdu / foto: J. Sláma

Přípravu hnízdišť pro vlhy zvládnou i malé děti / foto: M. Šenkyříková


