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Pane starosto, sedíme naproti sobě 
mnohem dál než dva metry, já rychle 
nasazuji roušku. Přiznám se, že s postup-
ným uvolňováním vládních omezení mi 
samovolně polevuje přirozená opatrnost 
a roušky zapomínám nasazovat. Jak to 
máte s „rouškováním“ vy?

Já jsem zastáncem toho, že bychom 
neměli jít z extrému do extrému. Zpočát-
ku se přikročilo k radikálním opatřením, 
někdy i nelogickým, a spousta věcí ze strany 
vlády nebyla nejlépe zvládnutá, ale musíme 
všichni uznat, že pravděpodobně právě tato 

Jan Vitula: Plánování je v tuto dobu velmi složité 

radikální opatření zamezila nekontrolova-
nému šíření COVIDu. Chápu, že lidé už 
jsou z nošení roušek otrávení, tím víc s pří-
chodem teplých dnů. Jít však do druhého 
extrému a všechna opatření naráz zahodit 
s tím, že je všechno v pořádku, to podle mě 
dobře není.

Je potřeba mít na paměti, že virus tady 
stále je, i když v menším množství, než byly 
počáteční prognózy, a že tu ještě nějakou 
dobu bude. A do doby, než budeme mít 
vakcinaci nebo lék, by bylo dobré držet se 
principu předběžné opatrnosti. Protože 
když nevím, budu raději opatrný. Nevědo-
mostí totiž může riziko výrazně narůst.

Milena Moudrá
redaktorka

Jak to myslíte?
Spousta věcí stále ještě není úplně jasná. 

Zpočátku to vypadalo, že virulence (nakažli-
vost) je hodně vysoká, naopak teď se to jeví 
jinak. Stále však nevíme, jaké zdravotní 
dopady onemocnění má. Sice tušíme, jak se 
vyvíjí mortalita v jednotlivých státech, ale 
vůbec není zřejmé, proč je úmrtnost někde 
mnohem vyšší než jinde. Tyto informace 
stále ještě scházejí, proto myslím, že je lep-
ší vydržet třeba i pár měsíců v klidnějším 
režimu s rouškami, se sociálním distancem 
a ochranou seniorů. Ano, může se stát, že 
virus z populace za měsíc úplně vymizí, ale 
dokud jsou pořád nové nálezy, bych všem 

ROZKVETLÉ MĚSTO
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doporučoval obezřetnost.
Rozhodně nejsem zastáncem zastrašo-

vání, ale podle mě není dobré po čtyřech 
týdnech, kdy jsme všechno zastavili, zase 
hned všechno naráz uvolnit. I já čelím 
názorům, že nošení roušek je škodlivé, že 
se šíří bakterie a že by bylo „zdravější“ je 
odložit… S tím však nesouhlasím, pro-
tože pokud je zachována správná hygiena 
a látkové roušky uživatel po použití vyvaří 
a vyžehlí, žádné nebezpečí v tomto směru 
nehrozí.  

Hovoříte o předběžné opatrnosti. Za 
dva měsíce by mělo v Židlochovicích pro-
běhnout   Meruňkobraní, uskuteční se?

I když se vláda rozhoduje nahodile, 
dá se předpokládat, že akce tohoto typu 
uvolněny nebudou. Konkrétně na Meruň-
kobraní půjde o hromadné seskupení vel-
kého počtu lidí v bezprostřední blízkosti, 
a protože je jasné, že vážnost onemocně-
ní je závislá na dávce, kterou dostanete, 
předpokládám, že tyto akce budou ještě 
nějakou dobu omezeny. Také s ohledem 
na čas, který do Meruňkobraní zbývá, je 
naprosto nereálné akci v měřítku, na jaké 
jsme zvyklí, uskutečnit. 

A co další plánované akce? Budeme se 
setkávat při kultuře?

Plánování je v tuto dobu velmi složité. 
My pracujeme s myšlenkou rozmělnit 
kulturní aktivity na menší, ale častější 
setkávaní. Je zájmem a přáním nás všech 
zase společně trávit pěkné chvíle. Zatím 
však ale nikdo neví, od kdy, co a pro kolik 

lidí bude možné zrealizovat. Je těžké něco 
konkrétního plánovat.

To souvisí i s ekonomikou, která se 
jako všechno ostatní zastavila. Přijalo 
město v tomto směru nějaká opatření?

Nikdo není schopen dát konkrétní pre-
dikce (prognózy). Predikce propadu české 
ekonomiky jsou zhruba o 6,5 procenta, ale 
neví se, jaký to bude mít skutečný dopad 
na veřejné rozpočty. Náš odhad je 10 pro-
cent, proto jsme už s rozhodnutím rady 
města o 10 procent omezili investiční akce 
a posunuli   je na příští rok.

Můžete být konkrétnější?
Z větších akcí jde o opravu Komenského 

ulice, odložili jsme i plánovanou výstavbu 
bistra v předzámeckém parku, opravu stře-
chy radnice. Asi o třetinu jsme také snížili 
dotace neziskovým organizacím. Snížení 
se netýká nákladů na provoz nemovitostí, 
ale finanční podpory na pořádání spolko-
vých akcí. Příjemci dotací na fasády domů 
z řad soukromých osob se škrtů obávat 
nemusí. 

O jaké částky při omezování výdajů 
jde?

Rozpočet jsme snížili o 7 milionů 
100 tisíc a fakticky jsme ještě vyškrtali 
opravy, které nejsou pro tento rok nezbyt-
né.

Uvažujete o podpoře místních provo-
zoven?

Provozovnám, které musely být uzavřeny 
z důvodu nouzového stavu a sídlí v měst-
ském objektu, jsme odpustili nájmy.

Nájmy jste odpustili, nebo posunuli 
termín plateb?  

Nájmy jsme odpustili, protože posun 
pro dotčeného podnikatele nic neřeší. 
V rámci města jde zhruba jen o 100 tisíc, 
což nás nijak nepoškodí. Současně jsme se 
snažili doplatit všechny neuhrazené závaz-
ky vůči místním obchodníkům a dalším 
podnikatelským subjektům, aby v krizové 
době měli alespoň nějaký přísun financí. 
V záloze máme ještě další návrh, pro jehož 
realizaci je rozhodující další vývoj ekono-
miky po obnově provozu. Myslím, že za 
půl roku už budeme daleko moudřejší.

V tuto chvíli bych rád doporučil obyva-
telům Židlochovic, aby nakupovali u míst-
ních obchodníků, abychom jim alespoň 
částečně pomohli překlenout období, než 
se opět dostaneme do běžného režimu.

Kam se letos chystáte na dovolenou?
No, tak to zatím nikdo neví. Jako každý 

rok bychom ale velmi rádi zajeli k moři, 
dovolenou trávíme v pronajatém apart-
mánu, kde se dá riziko minimalizovat. 
S rozhodnutím ale musíme počkat, až jak 
se vyvine situace. Zatím je všechno dost 
chaotické a plánovat se nedá. Ještě před 
týdnem (rozhovor vedeme 28. 4.) uvažo-
vala vláda o koridorech přes Rakousko 
a Maďarsko, teď se naopak všechna opat-
ření uvolňují a vypadá to, že cestování 
bude možné. A není to tak dlouho, kdy 
epidemiolog Roman Prymula hlásal, že za 
hranice se nedostaneme dřív než za dva 
roky. Takže těžko říct. Faktor rozhodování 
vlády je v tomto hodně nepredikovatelný.

>> pokračování ze strany 1

Vypsání dotací pro spolky a na opravu fasád je schváleno   

Od 27. dubna mohou neziskové organiza-
ce podávat své žádosti v rámci každoroční-
ho dotačního titulu, který podporuje jejich 
činnost. V letošním roce bude vzhledem ke 
koronavirové epidemii objem finančních pro-
středků pokrácen. Přesto se budeme snažit 
žádostem, i když v určitém omezení, vyhovět. 
Další podstatné informace k programu najde-
te na našich webových stránkách v sekci: Měs-
to Židlochovice/Dotace.

Schválen byl již také program na rekon-
strukce a opravy fasád. Podrobnější informa-
ce najdete na webu města pod týmž odkazem, 
tedy Město Židlochovice/Dotace. Termín 
podávání žádostí je pro oba programy stejný, 
a to: od 27. dubna do 13. května. V přípa-
dě dotazů k oběma dotačním titulům mne 
můžete kontaktovat na tel.: 734 352 330 nebo 
emailu: tomas.senkyrik@zidlochovice.cz.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta 

Fasáda domu opravená z dotací za rok 2019 / foto: M. Moudrá
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Výpis ze zasedání rady 
a zastupitelstva města

RM 3. dubna 2020
výběr z usnesení
RM ukládá:

prověřit uzavření provozoven fungujících 
v prostorách města v souvislosti s krizo-
vým opatřením vlády.

RM rozhodla:
o odpuštění placení nájemného v prosto-
rách města po dobu uzavření provozoven 
v souvislosti s krizovým opatřením vlády.





JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Od poloviny dubna probíhá rekonstrukce 
2. patra staré radnice. Hlavním důvodem 
úprav je propojení staré budovy s novým 
komunitním centrem proskleným tunelem. 
Z důvodu této rekonstrukce došlo k dočas-
nému přemístění všech kanceláří z 2. patra 
staré radnice do prostor komunitního centra 
(vstup z ulice Legionářské). Odbor investic 
a místního hospodářství pracuje v přízemí 
staré radnice beze změny.

Přechodné rozmístění kanceláří 
v komunitním centru:

1. patro – přízemí 
(v pořadí od vstupu vlevo) 
kancelář starosty 
kancelář místostarosty
sekretariát
kancelář starosty

2. patro 
(použijete-li výtah, zmáčkněte 2)
finanční odbor: vedoucí odboru 
Radmila Kafková – poslední dveře vlevo
projektové oddělení a dotace

Předpoklad dokončení rekonstrukce je 
na konci května. Poté bude obnoven provoz 
sekretariátu a kanceláří starosty, místosta-
rosty a projektového oddělení v budově sta-
ré radnice. 

Finanční odbor zůstane i nadále na pra-
covišti v budově komunitního centra v kan-
celářích 2. patra. 

Pro bezbariérový přístup do komunitní-
ho centra lze již nyní využít výtah, který po 
ukončení prací na rekonstrukci staré radni-
ce poslouží i pro návštěvu kanceláří sekre-
tariátu ve 2. patře staré radnice.





Ing. Kateřina Cmarková
odbor investic a místního hospodářství

Provoz radnice v provizorním režimu  

Spojovací skleněný tunel mezi budovami radnice a komunitního centra / foto: M. Moudrá

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

ve středu 6. května 8:00–16:00 hodin. 
Vypnutá oblast: Brněnská č. p. 159, 440, 454, 501, 490, 

Nádražní č. p. 155, 249, 325, 750.

oznámení

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

ve středu 13. května 8:00–14:00. 
Vypnutá oblast: Komenského č. p. 79, 80, 395.

Upozorňujeme občany, že z technických důvodů jsou ve středu 6. května 
uzavřeny tyto budovy MěÚ:

ul. Nádražní č. p. 750
nám. Míru č. p. 152

Masarykova č. p. 100
náhradní úřední den je stanoven na čtvrtek 7. května 8:00–17:00 hodin.

Pracoviště finančního odboru v 2. patře komunitního centra / foto: M. Moudrá
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Provozní doba sběrného dvora odpadů

pondělí 15.00–18.00

úterý ZAVŘENO

středa 10.00–11.30 12.30–17.00

čtvrtek 8.00–11.30 12.30–17.00

pátek 8.00–11.30 12.30–18.00

sobota 9.00–13.00

Ing. Milan Komenda
odbor životního prostředí a stavebního úřadu

Co patří do sběrného dvora?

Kam s kterým odpadem  poradí pracovníci sb. dvora / foto: M. Moudrá

Při vstupu na sběrný dvůr se každý prokáže kartou, na základě které je občan Židlochovic oprávněn bezplatně ukládat odpad. 
Kartu vydává pracovnice příjmové pokladny na Nádražní 750.

Případně je možné na vyžádání zaslat kartu e-mailem (můžete si ji uložit do telefonu nebo vytisknout).
Odpad od firem a živnostníků sběrný dvůr nebere. 

Sbíráme použité šatstvo pro městský bazárek

Jana Richterová
projektové řízení a dotace

V rámci realizace projektu projekt „Začít 
znovu aneb návrat nezaměstnaných osob na 
trh práce“ jsme vytvořili několik podporova-
ných pracovních míst na údržbu veřejného 
prostranství a také na šití a prádelní služby. 

Jedním z výstupů projektu bude i městský 
bazárek „ŽIDLE bazar“, kde budou pracovníci 
projektu třídit a připravovat již nevyužívané 
oděvy pro další použití zejména k charitativ-
ním účelům. Kdo můžete darovat již nepotřeb-
né šatstvo, připravíme a nabídneme je potřeb-
ným lidem k dalšímu použití. Pro prvotní 
zásobení bazárku vyhlašujeme sběr použitého 
oblečení (oděvy dámské, pánské, dětské).

Čisté šatstvo připravené v pytlích můžete 
přinést na adresu Komenského 38, a to kaž-
dou středu od 15 do 16 hodin, nebo si můžete 
dohodnout jiný termín na kontaktu: Pavel 
Hnilica, mob.: 737 927 502; mail: pavel.hnili-
ca@zidlochovice.cz. Pytle s oblečením od vás 
také rádi odvezeme sami.
    Děkujeme.

Doma svědomitě třídíme a na 
sběrném dvoře spoléháme, že to 

někdo udělá  za nás?

černou skládku. Přitom se stačí jen malič-
ko zamyslet a odpad odvézt nebo si nechat 
odvézt na sběrný dvůr. Zkuste si uvědomit, 

že někdo jiný to po vás musí uklidit. Třiďte 
odpad, má to smysl! 

Vše, co doslouží, stává se ihned něčím, 
co nepotřebujeme a nechceme. Tedy odpa-
dem. Platí to i o takových věcech, které si 
s odpady jen tak nespojujeme. Je to třeba 
nábytek, koberec, suť z rekonstrukce kou-
pelny, lednička, mraznička, poklady naleze-
né na půdách a ve sklepních zákoutích. I to 
jsou odpady. Sběrný dvůr je jediné místo na 
světě, kam můžete legálně odvézt a zanechat 
většinu svých domácích odpadů. A to i těch 
nebezpečných. Existují ale i druhy odpadů, 
které mají sběrné dvory zakázáno přebírat. 
Namátkou jmenujme výrobky obsahující 
azbest – třeba eternit ze střech (k likvidaci 
azbestu je nutné povolat autorizovanou fir-
mu) nebo odpady obsahující dehet – např. 
železniční pražce. Tyto je možné uložit na 
skládce FCC Žabčice s. r. o.

Cílem sběrného dvora je zvýšit recykla-
ci odpadů a zároveň snížit množství odpa-
dů ukládaných na skládky. Pracovníkům 
sběrného dvora pomůžete, budete-li vozit 
váš odpad již vytříděný! Objemný odpad 
předem upravte, aby se vešel do kontejne-
ru. Praxe nám říká, že někteří lidé nacpou 
do popelnic a kontejnerů směsného odpa-
du vše, co se tam vejde (i nevejde). Nechají 
ležet ledničky, televize, skříně, postele a jiný 
odpad na sběrných místech, čímž vytvářejí 

oznámení

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie.
 v pátek 22. května 7:45–12:00 hodin. Vypnutá oblast: Nádražní č. p. 232, 299, 330, 357, 898, 919.
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Úřad práce České republiky, Kontaktní pracoviště Židlochovice sídlí na adrese Komenské-
ho 80. Náplní naší činnosti jsou dvě oblasti:

Oblast zaměstnanosti
Oblast nepojistných sociálních dávek

Oblast zaměstnanosti se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozděj-
ších předpisů. Pokud vám skončil pracovní poměr:

můžete se zaevidovat do evidence uchazečů o zaměstnání
můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti
poskytneme vám poradenství při hledání volných pracovních míst a k doplnění nebo 
změně vaší kvalifikace

Informace k této problematice vám poskytnou pracovnice na těchto telefonních číslech: 

ZAMĚSTNANOST

Jméno pracovnice Telefon Email 

Renata Matonohová 950 105 401 renata.matonohova@uradprace.cz

Veronika Vášová 950 105 402 veronika.vasova@uradprace.cz

Vlasta Měřínská 950 105 403 vlasta.merinska@uradprace.cz

Pavla Benáčková 950 105 405 pavla.benackova@uradprace.cz

Oblast nepojistných sociálních dávek se dále člení:
1. Státní sociální podpora 
2. Dávky pěstounské péče
3. Dávky pomoci v hmotné nouzi
4. Příspěvek na péči
5. Dávky pro osoby se zdravotním postižením

1. Státní sociální podpora se řídí zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů, a zahrnuje tyto dávky:

a. Porodné
b. Rodičovský příspěvek
c. Přídavek na dítě
d. Příspěvek na bydlení
e. Pohřebné

2.  Dávky pěstounské péče zahrnují dávky dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k této problematice vám poskytnou pracovnice na těchto telefonních číslech:

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA A DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Jméno pracovnice Telefon Email 

Jiřina Horňáková 950 105 531 jirina.hornakova@uradprace.cz 

Veronika Ondráčková 950 105 534 veronika.ondrackova@uradprace.cz 

Veronika Franková 950 105 533 veronika.frankova@uradprace.cz

3.  Dávky pomoci v hmotné nouzi se řídí zákonem č. 111/2006, Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje tyto dávky:

a. Příspěvek na živobytí
b. Doplatek na bydlení
c. Mimořádná okamžitá pomoc











Bc. Ondřej Plhal, DiS.
Úřad práce Židlochovice

Úřad práce: Důležité kontakty pro informace 
z oblasti pracovního trhu

pokračování na další straně  >>

Darujte krev: Brněnské 
nemocnice aktuálně 
řeší nedostatek krve
Fakultní nemocnice Brno Bohunice

Základní kritéria pro dárcovství krve:   
věk: 18–65 let (první odběr do 60 let)
hmotnost: minimálně 50 kg
netrpím vážným chronickým nebo 
psychiatrickým onemocněním
neprodělal/a jsem žloutenku B, C
nejsem HIV pozitivní
neprodělal/a jsem malárii
nejsem alkoholik
nepatřím do rizikové skupiny (pro-
miskuitní způsob života, uživatel 
drog)
nebyl jsem v letech 1980–1996 více 
jak 12 měsíců v Anglii nebo ve Fran-
cii

Fakultní nemocnice 
Brno Bohunice
Nemocnice má aktuálně zvýšenou 
potřebu krve ve všech krevních skupi-
nách. 

Objednávání je pouze telefonicky:
 
    800 900 097
                532 233 607
Linky jsou přetížené, mějte prosím str-
pení. Opravdu vás potřebujeme.
FB neslouží pro objednávání a rušení 
dárců z odběru.

On-line objednávání je stále nefunkční.
PRVODÁRCI mohou na odběry cho-
dit pouze po předchozím telefonickém 
objednání.

Fakultní nemocnice 
u sv. Anny
Dárci se mohou objednat telefonicky:

                 543 182 190 
                           
          (7:00–15:00) 

nebo využít on-line formulář: 
iweb3.fnusa.cz/odberove-centrum/
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4.  Příspěvek na péči se řídí zákonem č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů, a je určen k zajištění péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby. Ve 
zkratce to znamená, že nezvládá základní životní potřeby vyjmenované zákonem v § 9.

Informace k této problematice vám poskytnou pracovníci na těchto telefonních číslech: 

HMOTNÁ NOUZE A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Jméno pracovníka Telefon Email 

Mgr. Pavel Horáček 950 105 536 pavel.horacek@uradprace.cz 

Bc. Kateřina Sedláčková 950 105 537 katerina.sedlackova@uradprace.cz 

Matěj Slavík, DiS. 950 105 535 matej.slavik@uradprace.cz z

Hana Teinerová 950 105 532 hana.teinerova@uradprace.cz 

5.  Dávky pro osoby se zdravotním postižením se řídí zákonem č. 111/2006, Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje:

a. Průkaz pro osoby se zdravotním postižením
b. Příspěvek na mobilitu 
c. Příspěvek na zvláštní pomůcku

Informace k této problematice vám poskytnou pracovnice na těchto telefonních číslech: 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Jméno pracovnice Telefon Email

Ivana Oblezarová 950 105 538 ivana.oblezarova@uradprace.cz

Kristýna Samlíková, DiS. 950 105 407 kristyna.samlikova@uradprace.cz 

Vedoucí kontaktního pracoviště Židlochovice:

Jméno pracovníka Telefon Email

Bc. Ondřej Plhal, DiS. 950 105 400 ondrej.plhal@uradprace.cz

V tomto příspěvku jsou uvedeny základní údaje a kontakty na jednotlivé pracovníky kon-
taktního pracoviště Židlochovice. Úřední doba není záměrně zveřejněna, protože v době 
nouzového stavu funguje kontaktní pracoviště v omezeném režimu.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

>> pokračování z předchozí strany 

Pečujete o osobu se 
zdravotním postižením? 
Pomůžeme vám!

Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR, z. s., realizuje nový pro-
jekt „Podpora neformálních pečovatelů 
v Brněnské metropolitní oblasti“. 

Projekt se zaměřuje na bezplatnou inten-
zivní podporu těch, kteří pečují o osobu 
se zdravotním postižením. Jde o pomoc 
v oblasti právní i sociální, dále psychote-
rapeutické, odlehčovacích služeb, profes-
ního poradenství, rozšíření kvalifikace 
apod.

Projekt je financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR.

Mgr. Eliška Škrancová
Brno

Po dobu trvání nouzového stavu kontaktujte úřad telefonicky nebo písemně / foto: M. Moudrá

KYTAROVÝ PŘÍMĚSTSKÝ  
TÁBOR RAJHRAD

....................................

6.–10. července 2020
13.–17. července 2020

17.–21. srpna 2020
..................................

cena: 3000 kč
V ceně je oběd, svačinky, pitný režim, 
materiály. Tábor je určen pro úplné 

začátečníky až pokročilé. Hrajeme na 
akustickou kytaru, španělku, 

elektrickou kytaru, ukulele.
......................

info. 722 031 507
www.kytarabrno.cz

oznámení

Podrobnosti: 
Tel.: 739 579 782
E-mail:pecujicibrno@nrzp.cz 
Web: www.nrzp.cz.



7Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Zastáváte pozici referentky krizového 
řízení ORP (obce s rozšířenou působnos-
tí) Židlochovice. Jak dlouho?

Tuto funkci zastávám 4 roky, ovšem 
krizový stav jako takový řeším poprvé 
v životě. 

Kdo je vaším nadřízeným?
Moje pracovní pozice spadá pod tajemnici 

městského úřadu, to znamená, že v období 
„klidu“ je mojí nadřízenou ona, nicméně ze 
zákona je odpovědnou osobou za krizovou 
připravenost starosta. To v praxi znamená, 
že úkoly jsou od něj předávány přes mně 
nadřízenou tajemnici MěÚ. Pokud se kraj 
nebo celý stát přepne do krizového režimu, 
začíná fungovat tzv. krizový štáb, kde mou 
pozicí je tajemnice krizového štábu a pře-
dávám ostatním členům jednak své znalosti 
z krizového působení a jednak úkoly, které 
nám zadávají vyšší pozice. 

Nejvyšší „instancí“ zůstává starosta měs-
ta, který má zodpovědnost za bezpečnost 
občanů a je připraven plnit úkoly, které 
přijdou buď z kraje, nebo ministerstva, či 
jiných státních institucí. Přesto i staros-
ta spoléhá na odbornost a rady krizového 
referenta. 

Kolik členů má náš krizový štáb a kdo 
ho tvoří?

Náš KŠ (krizový štáb) má celkem 8 členů 
– což je dáno nařízením vlády č. 462/2000 
Sb. Pokud je krizová situace v takovém roz-
sahu, kdy je zapotřebí fungování 24 hodin, 
svolává se ještě Stálá pracovní skupina KŠ 
(u nás dalších 6 členů). Podle potřeby se 
pak tyto dvě skupiny po směnách střídají.

Hlavním členem KŠ je jeho předseda 
– starosta města, pak místostarosta, tajem-
nice MěÚ, já jakožto tajemnice krizového 
štábu, člen PČR, člen HZS, další zaměst-
nanci MěÚ a hosté. Do štábu je možno 
kdykoliv přizvat další odborníky dle dané 
krizové situace a rozšířit tak specializaci 
této skupiny.

Jak štáb pracuje? Jak často se setkává?
Štáb zasedá pouze v případě, kdy je vyhlá-

šena krizová situace, ke koordinaci záchran-
ných a likvidačních prací nebo povinně 1x 
za rok v rámci cvičení. My jsme měli napří-
klad v listopadu 2019 cvičení „Sucho 2019“, 
kde jsme v řešení krizových opatření a úko-
lů z JMK obstáli velmi dobře – tímto bych 
ráda poděkovala všem členům KŠ, jelikož 

připravila Milena Moudrá 
redaktorka

máme ve skupině skutečné odborníky a lidi 
na svém místě.

V minulosti řešil tento pracovní orgán 
hlavně povodně, pak v rámci různých cvi-
čení to byl blackout, nakažení epidemií 
atd.

Můžete upřesnit, v jakých konkrétních 
situacích nastupuje „do akce“ krizový 
referent? 

„Krizař“ nastupuje po vyhlášení krizové-
ho stavu – v České republice máme celkem 
čtyři typy takových stavů, a to stav nebezpe-
čí, nouzový stav, stav ohrožení státu a pak 
válečný stav. 

Ale samozřejmě i při vzniku nějaké mimo-
řádné události může starosta obce svolat 
krizový štáb k řešení situace a za tohoto sta-
vu jsem jeho pravou rukou a snažím se svý-
mi znalostmi přispět ke zlepšení situace. 

Za dobu mého působení se nás jen okra-
jově dotkla ptačí chřipka v roce 2017, kdy na 
našem území uhynulo několik labutí nebo 
vodních ptáků, ale naštěstí se ani u jednoho 
zvířete onemocnění nepotvrdilo. Nicméně 
i v této situaci, byť je teprve jen podezření, 
že by se něco takového mohlo stát, začíná 
„krizař“ sbírat informace a připravovat se 
pomocí přípravy dokumentů na možnou 
vzniklou událost na území jeho ORP.

Kdo ukládá povinnost zřízení krizové-
ho oddělení?

Tato povinnost je dána zákonem 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změ-
ně některých zákonů (tzv. krizový zákon).

A na jaké úrovni je ze zákona nutné?
Funkci referenta krizového řízení musí 

mít každá obec s rozšířenou působností 
(ORP). 

Ale jelikož každý starosta je při vzniku 
nějaké mimořádné události nebo krizové-
ho stavu zodpovědný za bezpečnost svých 
občanů, zůstává na jeho rozhodnutí, zda si 
zřídí z osob, kterým důvěřuje a může se na 
ně spolehnout a tyto osoby mají nějaké cen-
né zkušenosti, krizový štáb. Ze zákona to ale 
není nutné. Bohužel, pak v případě vzniku 
mimořádné události nebo krizového stavu 
je starosta odkázán sám na sebe a mnohdy 
se nemá o co opřít. V tom případě zase ale 
každý starosta ví, že se může kdykoliv obrá-
tit na krizové řízení svého ORP, a to mu 
bude nápomocno.

Obraceli se na vás starostové v souvis-
losti s koronavirem? S jakými problémy?

Ano, ze začátku, kdy byl vyhlášen v ČR 
nouzový stav a bylo nařízeno nošení roušek 
na veřejnosti, starosty především zajíma-

Krizové situace řeší krizový štáb. Ten svolává krizový referent

Na seznamu kontaktů města Židlochovice najdete mezi běžnými odbory také pozici referenta krizového řízení. Běžný návštěvník úřadu 
vlastně ani s pracovníkem tohoto oddělení nepřijde do styku, a tak možná jen málokdo ví o jeho existenci. Jaká je role krizového refe-
renta, kdy nastupuje do akce, komu podléhá? Povídáme si s Bc. Martinou Holoubkovou, referentkou krizového řízení.

ly dvě věci – kde mohou sehnat ochranné 
pomůcky pro fungování úřadu a pro obča-
ny a pak počet nakažených v jejich obci. 

Bohužel se ode mne nedočkali přízni-
vé odpovědi, jelikož ochranných pomů-
cek bylo v té době minimum a počet 
nakažených v jednotlivých obcích KHS 
zakázala od 21. 3. 2020 sdělovat. Starostům 
bylo doporučeno postupovat jako MěÚ 
Židlochovice – a to vytvářet si ochranné 
pomůcky vlastními silami – ušitím roušek. 
Po čase jsme se dostali do stavu, kdy byla 
poptávka dostatečně zásobena.

Komunikace se starosty většinou probí-
hala v přátelském a chápajícím duchu. 

Čemu se věnujete v „běžném“ stavu?
Za doby klidu, kdy není potřeba řešit žád-

nou krizovou situaci, je moje pozice hlavně 
o papírování, přemýšlení do budoucnosti, 
zdokonalování se pomocí různých školení, 
o přípravě na krizové stavy hlavně spolu 
a v součinnosti s oddělením krizového říze-
ní na krajském úřadě JMK a s Hasičským 
záchranným sborem JMK.

Další úlohou v běžném období je monito-
rování situace a příprava na možnou krizi. 
Dále v součinnosti s HZS JMK jezdí krizo-
vý pracovník ORP na kontroly dodržování 
krizového zákona k ostatním starostům 
obcí v ORP, kdy nás zajímá především to, 
jestli má daná obec zřízen krizový štáb, jak 
by starosta postupoval v případě vyhláše-
ní krizového stavu a řešil jeho následky, 
postup v případě varování a informová-
ní občanů, zda mají vyčleněné evakuační 
místo, spolupráce s krizovým řízením ORP 
a mnoho dalších bodů. 

Mohu říci, že v našem územním celku 
jsou všichni starostové svědomití, o krizo-
vém řízení mají přehled a jsou připraveni 
za jakékoliv situace začít ihned v krizovém 
módu fungovat. 

Se situací tohoto typu – pandemií – se 
bohužel do dnešního dne nesetkal nikdo 
z nás. Pro všechny, ať už pro občany, nebo 
ministerstva i ostatní státy po celém světě je 
to něco nového, na co se podle mě bohužel 
nedalo připravit.

V současné době začíná postupné uvol-
ňování omezujících opatření, ale lidé by 
toto neměli brát jako možnost začít ihned 
fungovat normálně, jako před vyhlášením 
nouzového stavu, ale měli by zůstat opatr-
ní a svědomití – jen takto dokážeme situaci 
držet v rámci možností na dobré úrovni, 
jako to bylo nastaveno na začátku vydávání 
opatření.

Proto myslete, prosím, v této nelehké 
situaci na zdraví svoje a svých nejbližších. 



K 27. dubnu dalo MŠMT k dispozici 
pouze časový harmonogram, na konkrét-
ní metodiku a vyhlášku však stále čeká-
me. 

Podle tohoto harmonogramu budou 
moci být od 11. května osobně přítomni ve 
škole oktaváni pro dobrovolné konzultace a 
přípravu k maturitní zkoušce. Sestavili jsme 
tedy časový rozpis těchto konzultací k jed-
notlivým maturitním předmětům a v rámci 
možností se pokusíme maturantům zajistit 
co nejlepší podmínky. 

Státní část maturitní zkoušky by dle před-
pokladů měla proběhnout hned na začátku 
června, profilová část by následně mohla 
plynule navázat. 

Do měsíce června zatím ministerstvo 
plánuje přeložit také přijímací řízení a v pří-
padě příznivého epidemiologického vývoje 
umožnit dobrovolné konzultace a občasné 
vzdělávací aktivity i ostatním žákům školy. 
Prioritu ovšem bude mít stále tzv. výuka na 
dálku. 

Máme za sebou již více než měsíc fun-
gování v tomto režimu. Počáteční nejistoty 
jsme snad již překonali, nyní se tedy snaží-
me zdokonalovat v používání zvolené plat-
formy pro distanční výuku, včetně on-line 
videokonferencí. 

Je tedy ten správný čas k tomu, abych 
touto cestou vyzdvihnul a ocenil náročnou 
práci našich učitelů, kteří svým přístupem 
zajišťují pokračování kvalitního vzdělávání 
na židlochovickém gymnáziu i v této složité 
době. Samozřejmě velmi chválím také naše 
studenty a jejich rodiče. Děkuji za to, že se 
téměř všichni dokázali postavit k této nové 
výzvě čelem, komunikují, pomáhají nám 
a dokáží třeba i odpustit chyby. Bez jejich 
spolupráce bychom nemohli výuku na dál-
ku úspěšně realizovat. 

Mgr. Jan Vybíral
ředitel gymnázia 

Uplynulý měsíc distanční výuky a kdy děti opět zasednou do lavic

„Od uzavření škol a přechodu na on-line výuku uběhlo už skoro sedm týdnů a za tu 
dobu se systém naštěstí stihl vylepšit. Začátky totiž byly opravdu náročné. Všechno pro 
nás bylo nové a učitelé byli pověřeni nevděčným úkolem pokusit se odhadnout, kolik 
se toho zvládneme sami naučit. Teď už nějakou dobu pracujeme přes aplikaci Goo-
gle Classroom, kde jsou materiály ke všem předmětům pěkně pohromadě, a protože 
jsou naši učitelé kreativní a všemožně se nás snaží přinutit něco doma udělat, točí nám 
videa, vytvářejí kvízy a vyhledávají další a další stránky k procvičování. Čím dál častěji 
používané videokonference jsou taky fajn, protože alespoň částečně nahrazují výklad 
a potřebný sociální kontakt. My studenti se mezitím snažíme navzájem si pomáhat, 
jak to jen jde, a i přesto, že si na školu často stěžujeme, právě teď začíná chybět skoro 
všem.“

Anna Veselá, sexta

I tak může vypadat jeden den 
studenta kvinty

Konverzace mezi 
studentem a učitelem: 

učitel: Jak se máte?
student: Mám se skvěle :)

učitel: Nekecáš? :-)
student: Nee, vážně, mám se 

skvěle.    
Spím do 11, jezdím na kolo, včera 
jsem cvičila. Peču buchty, opaluji 

se u bazénu. 
Užívám si to :)

Učebna biologie, už druhý měsíc trvá distanční výuka / foto: M. Moudrá
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Tři děti a jedna domácí učebna / foto: I. Flajšingerová

Konverzace žáků základní školy – bez úpravy
@ dobrý den  paní učitelko středová souměrnost mě bavila a rozumím tomu

@ Paní učitelko, omlouvám se, že jsem včera neodeslal referát. Povedlo se mi usmažit 
všechny zásuvky v bytě  :-) takže mi přestal jed počítač. Do 15:00 referát pošlu. Pěkný 
zbytek dne

@ Děkuji paní učitelko, pracovní list si překontroluji a přeji Vám příjemný zbytek dne 
a hodně zdraví a dobré nálady v těchto nelehkých dnech



Vyskytly se i případy, že studenti nebo 
i učitelé nemají počítač pro výuku on-line?
J. Vybíral: Všichni učitelé a žáci mají naštěstí 
doma takové podmínky, které umožňují dál-
kové vzdělávání. 
V. Soukop: Všechny děti nemají PC pro prá-
ci on-line, ale je jich dle našeho průzkumu 
minimum. Jeden počítač jsme zapůjčovali

Je možné přenášet výuku on-line pouze 
po telefonu, nebo jsou potřebná další zaří-
zení? 
J. Vybíral: Teoreticky si to lze představit. 
Samozřejmě záleží na typu telefonu a schop-
nostech jeho ovládání. Praktičtější je ovšem 
využívat možností počítače či tabletu.
V. Soukop: Výuka on-line funguje i po tele-
fonu. Proto jsme zvolili Classroom (Učebnu), 
kde je vše možné dělat na PC, tabletu i tele-
fonu, bez ohledu na operační systém (hlavně 
Android, iOS Apple).

Jak probíhá vzdělávaní žáků, kteří nema-
jí možnost využít počítač ani žádné ze zmí-
něných médií?
V. Soukop: Pošleme jim úkoly poštou nebo 
si je mohou vyzvednout na vrátnici. Když 
k nám přijdete, uvidíte, že na vrátnici je pro 
žáky pořád něco připraveno.

Jak funguje škola on-line? Otázky pro dva ředitele
Stáhněte si aplikaci pro čtení QR kódu a nahlédněte do domácích učeben

Vyskytujíse při výuce on-line problémy?
J. Vybíral: Za nejhorší důsledek pandemie ve 
školství považuji efekt odloučení a sociální izo-
lace. Setkávání ve škole a přímou komunikaci 
nemůžete nikdy ničím plnohodnotně nahra-
dit. Domnívám se, že hlavní problém on-line 
výuky je s tím také spojený. Vysvětlit základní 
principy probírané látky např. v matematice, 
fyzice, chemii představuje v současnosti mno-
hem komplikovanější proces. 
V. Soukop: Technické problémy se vysky-
tují. K tomu jsou vyčleněni tři učitelé infor-
matiky, kteří mají službu na telefonu, mailu 
(callcentrum) a hlavně v prvních 14 dnech 
zajišťovali velmi častou technickou podporu. 
V současné době se vyskytne tak jeden tele-
fonát za dva dny.

Co bylo nejsložitější při překonávání 
nastartování výuky?
J. Vybíral: Úplně na začátku jsme museli 
zavést novou výukovou platformu (Google 
Suite for Education), naučit se s ní pracovat a 
následně převést do tohoto systému všechny 
úkoly a úlohy. Poté bylo nejproblematičtější 
odhadnout množství učiva, abychom studen-
ty nepřehltili. Tyto komplikace se postupně 
podařilo překonat díky stále častější a účin-
nější komunikaci. 

Vyučují se úplně všechny předměty, nebo 
se výuka některých třeba i jen mírně ome-
zila?
J. Vybíral: Vyučují se všechny předměty, 
některé ovšem ve velmi odlehčené podobě.

Jak funguje komunikace mezi vedením 
školy a učitelským sborem?
J. Vybíral: Již od začátku máme pravidelné 
porady pomocí videokonferencí, akutní věci 
řešíme telefonicky či emaily. Na gymnáziu 
máme naštěstí progresivní kolektiv, který 
se nové situaci snažil rychle přizpůsobit a 
navzájem si pomáhá.
V. Soukop: Já sleduji celý průběh výu-
ky u všech učitelů na svém počítači. Mám 
pod kontrolou 317 učeben. Prakticky, co uči-
tel a předmět, to jedna učebna.

MŠ na Brněnské ulici / foto: R. Nováková
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Jak to vypadá v praxi

 Třeťáci on-line

Systém výuky očima deváťáka

Mateřská škola: Velikonoční galerie na plotě

Domácí výuka přináší 
velkou změnu v přístupu 

mnohých dětí ke svému vzdě-
lávání a mám za to, že u mno-

hých přestává být pouhou 
povinností. 

Mgr. V. Soukop, ředitel ZŠ



Tajemství naší knihovny: Vítězná práce literární soutěže Jižní Morava čte

Povím Vám tajemství, nebo vlastně příběh. 
Příběh, který se dnes dozvíte, není jen tak 
obyčejný. Začíná v malebném městečku na 
jihu Moravy. Není to tak dávno, co jsem se ho 
dozvěděla. Tak buďte tišší a pozorně naslou-
chejte. 

Každá knihovna má své malé nebo i větší 
tajemství. V té naší ožívají vždy po setmě-
ní knižní postavy. Ale to vím jenom já a teď 
i vy…

„Jsem zvědavá, jaké nové pohádkové posta-
vy k nám dorazí,“ špitla víla Amálka. „Škoda, 
že nemám žádné dobré kamarády v mé kníž-
ce,“ postěžovala si. „Já jsem slyšela, že k nám 
má přijít nějaká nová princezna!“ vylétlo 
z Lociky. „Holky už svítá, měly bychom se jít 
zase schovat,“ napomenula hlouček princezen 
a víl opatrná Sněhurka. „Tak se těším na večer 
a ahoj!“

Celý den se neskutečně vlekl. A to se všich-
ni těšili na besedu s dětmi, ale bylo to únavné. 
Zrovna ti nejmladší žáčci z mateřské školky. 
No co vám budu povídat, asi si to dokážete 
sami živě představit. Knížky se válely všude 
po podlaze. Mnohé byly otevřené, ba i přeto-
čené nebo dokonce zavřené i s přeloženými 
listy stránek a paní knihovnici dalo skutečně 
velkou námahu, než vše uklidila a správně 
urovnala na svá místa do regálků a poliček 
v dětském oddělení. Některé z nich musela 
dokonce i opravit, jak byly poničené.

Konečně nastal večer, paní knihovnice 
vyprovodila poslední čtenáře, pozhasína-
la všechna světla a zamkla hlavní vchodové 
dveře. Jakmile dámy uslyšely její vzdalující se 
kroky, poupravily si šatičky, vlasy i make-up a 
začaly se shromažďovat u první nové knížky. 
Nebyla nová, ale po dlouhé době se vrátila zpět 
z jiné knihovny. Ale někdo ji, asi ve spěchu 
z dopoledního zmatku, zařadil do nesprávné-
ho oddílu, a tak se mezi pohádkovými prin-
ceznami objevila rota špinavých a zpocených 
vojáků. Než se všechny princezničky vzpama-
tovaly, z knížky prudce vyskočil velitel a zave-
lel: „Všechny nežádoucí civilní osoby musí být 
z bitevního pole okamžitě odvedeny!“ To ale 
velitel neměl říkat, takové přivítání princez-
ny skutečně nečekaly! Popelka sice nejprve 
chtěla špinavé uniformy vojákům vydrhnout 
a vyprat, ale po velitelově rozkazu se okamžitě 
přidala k ostatním dámám, které se urazily a 
ihned samy odešly. 

V hale na stolku u počítače ležela nějaká 
neznámá knížka. Tato druhá, nová kniha je 
snad už ta pravá. Ano, je to ona! Ale co to? 
Z první stránky opatrně vystupuje pouze jed-
na jediná osoba! „Kde máš kamarády?“ zvě-
davě vyzvídá Locika. „Já nemám žádné kama-
rády, nikdy jsem je v naší knížce neměla,“ 
tichým hláskem odpovídá neznámá kráska. 
„Jak to myslíš, v naší knížce? Vždyť jsi říkala, 

Michaela Oprchalová 
ZŠ Židlochovice, 8. B

že nemáš žádné kamarády?“ přerušila ji poho-
tově Bella. „Ale já nemám kamarády, mám 
jen starší sestru,“ odvětila nešťastně Anna, tak 
se totiž ta princezna jmenovala. „A kde je?“ 
zeptaly se všechny princezny najednou. „No 
právě,“ začala vzlykat Anna. „V knize bylo 
napsáno, že se máme spolu ošklivě pohádat a 
ona se se mnou nejenom pohádala, ale navíc 
i utekla. A teď nevím, kde je!“ „Neboj, my ti ji 
pomůžeme najít!“ utěšovaly ji nové kamarád-
ky a hned se všechny vydaly na cestu.

„A kde to vůbec jsem?“ zeptala se Anna. 
„Ty neznáš knihovnu? Ty jsi v ní nikdy 

nebyla?“
„Ne.“
„Tak my ti to vysvětlíme: například moji 

knihu sem přivezli z knihovny v Kuřimi. Niko-
ho jsem zde neznala a bylo mi moc smutno,“ 
řekla víla Amálka. „Jen pomalu jsem si nachá-
zela kamarády, kteří mi pomáhali se v novém 
dětském oddělení zabydlet. A tak od té doby, 
když do naší knihovny přibyde nová knížka, 
se první večer u ní zastavíme a přivítáme nové 
kamarády a pomůžeme jim.“

„Holky, tiše, pššt!!!“ otáčí se po nich Sně-
hurka.

„To je zase Sněhurka, to je taková naše 
máma. Stará se nejenom o trpaslíky, ale 
i o nás.“ 

„Holky!“ napomíná je znovu.
„No jo!“ kývají princezny.
„Nejdříve začneme prohledávat dětské 

oddělení,“ navrhuje Sněhurka.
„Teď jsme prošly okolo vojáků, nějaký 

dospělácký sci-fi. Ale jestli si je paní knihov-
nice ráno neodnese, tak dětské oddělení bude 
úplně rozbombardované! A mě z toho určitě 
rozbolí hlava!“ prohlašuje Růženka. „Celé 
mládí spát a na stará kolena se nevyspat,“ brb-
lala si pro sebe. 

„Vojíne, neviděl jste tu jednu princeznu?“
„A jak vypadala?“
„No jo, jak máme někoho najít, když vlast-

ně nevíme, jak vypadá?“
V ten okamžik se strašlivě ochladilo a začal 

foukat tak silný vítr, že se všichni museli scho-
vat do nejbližší knížky. Princezny byly velmi 
překvapené změnou počasí a dostaly strach.

„To tu ještě v knihovně nebylo!“ diví se Sně-
hurka.

Dívky se svěří vojákům, že se snaží najít 
ztracenou princeznu, a požádají je o pomoc 
při hledání. Velitel se rychle rozhoduje a posílá 
pár vojáků na průzkum. Anna pohotově popi-
suje vzhled své sestry Elsy: „Je asi o dva roky 
starší než já. Nosí dlouhé, světlemodré šaty 
s vlečkou a třpytkami. Její nádherné dlouhé 
bílé vlasy jí sahají skoro až po boky. Ladí jí k 
pleti, která je také bílá. Má úzký obličej a velké 
modré oči.“

„To by snad mohlo stačit!“ netrpělivě hru-
bým hlasem přerušuje Annu velitel a posílá 
vojáky ven z knihy. Ti ale nemohou vůbec ote-
vřít hlavní obal. Když se jim to alespoň trošku 
povede, vysype se na ně studený sníh. Vojá-

ci se oklepou z ledové „spršky“. Ale velitel se 
zatím náramně rozzuřil: „Kde se v knihovně 
bere tolik sněhu? Co to má znamenat!?“ 

V tu chvíli se před velitelem nebojácně 
objevuje Anna. „Tak za to může asi moje sest-
ra. V našem příběhu je napsáno, že má schop-
nost vyčarovat sníh. Nevím jak, ale nikdy to 
nedělala, alespoň ne přede mnou.“

„A rodiče o tom ví?“ nevěřícně se zeptal 
velitel.

Anna si uvědomila, že zapomněla na rodi-
če. „Rodiče!“ smutně vydechla a chtělo se jí 
plakat. „Jak jsem na ně mohla zapomenout!?“ 

„A kde jsou?“ zeptala se opatrně Sněhurka. 
„Asi budou ještě doma, v knížce.“ 
„No super! Hledáme rodiče a nějakou žen-

skou, která nám z naší teplomilné knihovny 
udělala Antarktidu!“ nesoucitně křičí velitel.

„Pane, jak se dostaneme ven?“ vyzvídá 
jeden z vojáků.

Velitel chvíli přemýšlí a pak rázně zavelí: 
„Seberte všechna nepotřebná písmenka, ulož-
te je do barelů a zapalte!“ „Takže,“ pokračuje 
stále silným hlasem: „Nakladatelství, adresa, 
tiskárna, rok výroby a tak dále, všechno musí 
jít pryč!“

Vojáci se rychle dají do práce. Když ale při-
náší písmena se jménem autora, Růženka je 
rázně zastaví. Jako jediná si totiž uvědomu-
je, že by už vojáci z dětského oddělení nikdy 
neodešli. Paní knihovnice by je nerozpoznala 
a knihu by nikdy neodnesla.

Černá písmenka se v barelu pěkně roz-
hořela, sníh začal pomalu roztávat. A tak se 
naši dobrodruhové mohli vydat na stále ještě 
zasněženou a dalekou cestu. Nejprve se zasta-
vili u stolku, kde princezny poprvé spatřily 
Annu. Anna se rychle vrátila do knížky, kte-
rá zde ještě zůstala otevřená, a uviděla rodi-
če, jak si popíjí svůj půlnoční tea. Anna jim 
rychle pověděla vše, co se od večera jejich 
příjezdu stalo. Král si nasadil svou králov-
skou korunu a poděkoval veliteli za to, že se 
postaral o jejich druhorozenou dceru. Dále 
mu řekl i o schopnostech Elsy, že umí kouzlit 
se sněhem. Anna žasla a všichni s ní. Nakonec 
se král obrátil ke královně se slovy: „Proveď-
te prosím, Vaše milosti, všechny princezny 
naším zámkem. Zůstaňte zde, v teple naše-
ho paláce, my už ji určitě rychle najdeme.“ 
Poté se ustrojil do toho nejteplejšího obleče-
ní a vydal se s velitelem, královskou gardou 
a dvěma tucty vojáků hledat Elsu.

Rozhodli se, že začnou hledat v dospělác-
kém oddělení, kde bylo nejvíce sněhu. 

Velitel cestou poznával své přátele i nepřá-
tele. Přátel se vyptával, zda tu někde neviděli 
dívku v modrém s bílými vlasy. Před nepřá-
teli se ukrývali v zasněžených závějích. Ces-
tou potkávali nejen vlky, medvědy, lišky, soby, 
tuleně… zkrátka všechna zvířátka, která zimu 
milují. Ale i zvířata z tropů a subtropů, kte-
rá na tom byla moc špatně. Papoušci, opice, 

pokračování na další straně  >>
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sloni, hadi, velbloudi se choulili k oknům 
knihovny, odkud proudil alespoň slabý vánek 
teplé jarní noci. Když přešli encyklopedickou 
část, objevilo se historické oddělení knihovny. 
Zde spatřili Marii Terezii, jak s Emmou Des-
tinovou sedí u jedné z knih a popíjejí jeden 
šálek horkého čaje za druhým. Vedle nich se 
vědci a učenci tiše choulili u malého ohníčku, 
kouřili doutníky a místo čaje popíjeli rum od 
pirátů.

Poté promrzlá a unavená výprava vstoupila 
do oddělení romantické četby. Zde konečně 

všichni spatřili hledanou Elsu. Ta, uprostřed 
všech zamilovaných hrdinů, vesele rozhazo-
vala závěje sněhu a užívala si s nimi zimní 
radovánky. Pro své přátele vytvořila dokonce 
nádherný vysoký ledový zámek. 

Král s velitelem nevěřícně hleděli na Elsu. 
Mají ji zastavit a přísně potrestat, nebo se snad 
přidat k jejím veselým zimním radovánkám? 
Co se stane s knihami? Kdo odstraní všechen 
sníh a led a dá celou knihovnu do pořádku? 
Copak se to dá vše stihnout a zachránit?

Jako mávnutím čarovného proutku vše 
vyřešilo sluníčko. To svými prvními ranními 
paprsky rozpustilo všechen sníh a led. Všichni 

se pomalu začali vracet do svých příběhů. Už 
bylo na čase. 

Paní knihovnice stojí u hlavního vchodu a 
hledá v kabelce klíče od knihovny. Vše je tak, 
jak má být. Jen v jejím hrnečku na kávu se tiše 
rozpouští poslední sněhová vločka. Tu však 
už nikdo nevidí.

V krajském kole soutěže  Jižní Morava čte 
získala  práce Michaely Oprchalové  3. místo 
z celkem 60 zaslaných vítězných prací z jed-
notlivých knihoven. Gratulujeme.

>> pokračování z předchozí strany

Náš městský úřad zareagoval na do té 
doby nevídanou epidemiologickou situaci 
velmi akčně. Zasedací místnost se promě-
nila jako mávnutím kouzelného proutku ve 
stříhárnu, knihovna v šicí salón, dílna paní 
Pospíšilové navíc také v prádelnu a žehlír-
nu a pod rukama pracovnic úřadu se začaly 
rodit první roušky určené primárně pro nej-
ohroženější skupinu pracovníků v terénu. 
Brzy se ukázalo, že počty potřebných rou-
šek budou daleko větší, zvláště když mož-
nost jejich zakoupení či získání z jakýchko-
liv jiných zdrojů byla v nedohlednu. Proto 
hned 16. března oslovilo město Židlocho-
vice spoluobčany s žádostí o pomoc při 
jejich šití. V té době se už rýsovaly smělejší 
plány – roušky jsme chtěli v co nejkratším 
čase distribuovat pracovníkům našich ško-
lek, obchodů, firem, pošty a seniorům nad 
65 let. A nestačili jsme se divit! Dobrovolníci 
ze Židlochovic, ale i z okolí (např. z Blučiny, 
Přísnotic, Syrovic, Nosislavi, Unkovic, Voj-
kovic a Žabčic) zareagovali téměř okamžitě. 
Z knihovny si odnášeli nastříhaný mate-
riál a mnohdy se ještě tentýž den vraceli 
s dokončenou prací a požadavkem na další 
polotovary. Nezřídka, pokud neměli přes 
víkend do čeho „píchnout“, neváhali oběto-
vat a rozstříhat ve prospěch veřejného blaha 
i zánovní povlečení od babiček či zpracovat 
nějaký ten zapomenutý svatební dar. A šily 
a šňůrky navlékaly i celé rodiny a také pra-
covnice škol a školek. Ti, kterým bylo líto, že 
neumí šít, nám s důvěrou zapůjčili své spo-
lehlivé, ale už roky odpočívající Veritasky. 
Do schránek seniorů pak pracovníci úřadu 
a dobrovolníci z řad studentů dodali v šibe-
ničním termínu tolik potřebné roušky. A že 
jsme se někdy úplně „netrefili“ do požado-
vané velikosti nebo střihu, nám už snad bylo 
dávno prominuto…

Švadlenky se nakonec tak rozešily, že jsme 
mohli díky nim nabídnout darem roušky 
i do okolních obcí, pomohli jsme vykrýt 
aktuální potřeby Oblastní charity Rajhrad, 
Fakultní nemocnice Brno, Vojenské nemoc-
nice (200 ks), Úrazové nemocnice (400 ks), 
Nemocnice Milosrdných bratří (200 ks), 
nemocnice Tišnov (100 ks), LDN Polní 
(400 ks), dětského centra Chovánek (100 ks) 
atd.

Bez koho by ale určitě nespatřila světlo 
světa nefalšovaná židlochovická rouška? 
Zcela jistě bez paní Michaely Zoubkové, kte-
rá od samého počátku neúnavně pomáhala 
s přísunem nedostatkového materiálu (a to 
i o víkendech) a jejíž kolegyně na prodejně 
nám vždy ochotně vyšly vstříc.

Možná, že až tyto roušky po letech obje-
ví naši potomci v zadních šuplících skříní, 
budou je brát jako podivné artefakty z dob 
dávno minulých. Nám ale budou už navždy 
připomínat ochotu a sounáležitost konkrét-
ních lidí s dobrým srdcem, kteří neváhali 
věnovat svůj čas ve prospěch jiných. 

Pro každého z řad dobrovolníků máme 
nyní přichystaný malý symbolický dárek. 
Z tohoto důvodu vás budeme v nejbližší 

Šiju, šiješ, šijeme aneb Malé ohlédnutí a velké díky dobrovolníkům

době telefonicky nebo mailem kontaktovat. 
Prosím, pokud bychom se vám nějakým 
nedopatřením neozývali, neváhejte se nám 
ohlásit na telefonním čísle RTIC nebo 
knihovny.
Ještě jednou vřelé díky, máte náš stálý obdiv!

Kdo by si pomyslel, do jakých rozměrů se rozroste organizované šití roušek v Židlochovicích? Pokusme se alespoň v krátkosti zmapovat 
tuto aktivitu hlavně proto, abychom tak mohli poděkovat za pomoc všem ochotným dobrovolníkům.

Úrazová nemocnice převzala 400 ks našich roušek / foto: V. Hanek

Nemocnice Milosrdných bratří Brno:
Velice vám děkujeme za krásně našité 
roušky. Zdravotníkům i pacientům jistě 
pomohou v boji s nákazou a ještě nám to 
bude moc slušet!!!
Ještě jednou děkuji a přeji pevné zdraví 
Vám i všem švadlenkám.
-------------

Vojenská nemocnice Brno: 
Velice Vám děkujeme, jste hrozně hodní. 
Roušky budou rozděleny na oddělení, 
kde jsou potřeba. Ještě jednou veliké dík, 
věřím, že to všechno zvládneme :-)
----------------------

Hospic sv. Alžběty:
Roušky určitě užijeme. Díky za vaši 
pomoc.

Iva Zichová
Městská knihovna
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Světlana Zapadlová
Židlochovice

Ekoblog aneb Krásy české krajiny

Do Chorvatska, do Thajska nebo do Paříže? 
Letos asi nejspíš nikam, kam se létá letadlem, 
a možná ani nikam, co je za hranicemi naší 
české kotliny. Kdo ví. Pokud už máte letenky 
na Floridu, asi budete pěkně naštvaní. Srd-
ce ekologa, navzdory tak velkému omezení 
svobody, však jásá nad všemi ušetřenými 
kilogramy emisí, které se letos v létě v rámci 
dovolených nevypustí do atmosféry.

V České republice je podíl emisí sklení-
kových plynů z dopravy asi 15 %. Letecká 
a automobilová doprava se celosvětově řadí 
mezi hlavní příčiny změny klimatu. Pokud 
si zkusíte změřit svou ekologickou stopu, 
tedy zjistit, jaký dopad má vaše chování na 
stav planety, pak cestování bude jeden z klí-
čových faktorů. Můžeme klidně nakupovat 
lokálně a bezobalově, recyklovat, šetřit vodu 
a mít zateplený dům, ale pokud několikrát za 
rok letíme letadlem, naše ekologická stopa se 
prudce navýší.

Při porovnání dopravních prostředků 
z hlediska ekologičnosti celkem jasně vítězí 
vlak. Oproti letadlu produkuje přibližně 
osmkrát méně emisí, oproti autu asi šestkrát. 
Záleží mimo jiné na obsazenosti auta. 

Výpočty kalkulaček se liší, podle toho, 
jaké faktory do výpočtu zahrnují, gró však 
zůstává stále stejné.

Naše rodina jezdí na dovolené po krajině 
české i moravské už dlouho a ráda. Rádi jez-
díme do končin lidmi zapomenutých, jako 
jsou příhraniční sudetské oblasti. Raději 
vyšplháme na menší kopec a kocháme se 
méně známými památkami, než abychom se 
hnali za tím nejkrásnějším výhledem. Ta nej 

místa totiž ztrácejí svá nej, jsou-li obležená 
lidmi. Tak nás třeba loni nadchlo Novo-
hradsko, letos se chystáme do Broumovské-
ho výběžku (jen škoda těch vynechaných 
polských národních parků) a skoro každý 
rok jedeme do Jeseníků nebo přilehlých 
Rychlebských hor. Malebná krajina a menší 
města, silný genius loci. Při plánování dovo-
lené u nás často padá věta „Tak do jakého 
Zapadákova pojedeme letos?“ Má to samo-
zřejmě své parametry. Já i v Zapadákovech 
vyžaduji často marné hledání bezmasých 
menu v restauracích, dostatečnou estetiku 
a kulturu ubytovacích prostor a dostupnost 
zajímavostí pro děti. Skoro všude lze pod-
pořit místní podnikavé lidi, kteří se o tyto 
aspekty snaží.

Z ekologických tipů na dovolenou v Čes-
ku bych rozhodně vyzdvihla možnost uby-
tovat se v ekologickém centru Hostětín, kte-
ré leží na okraji Bílých Karpat, v jeho okolí 
se nachází spousta přírodních zajímavostí 
a navíc si tu lze domluvit vegetariánské i kla-
sické stravování. Centrum, jeho zahrada 
i celá přilehlá vesnice jsou také super-zají-
mavé z environmentálního hlediska.

Je jasné, že Jindřichův Hradec není Bar-
celona a Mácháč není Thajsko. Důležité je 
nastavení, s jakým na dovolenou jedete. 
Pokud budou prázdniny v Česku jen chabou 
náhražkou vysněné dovolené a bude je pro-
vázet rozhořčení z toho, že nás „nikam dál 
nepustili“, asi to nebude nic moc. Když se ale 
rozhodnete si objevování českých a morav-
ských krajů užít, pak zjistíte, že kolem 
Mácháče je toho spousta, a slavné jezero už 
tam zdaleka není to nejpodstatnější.

Možná si teď říkáte, jestli mi opravdu stačí 
vyjet za humna a netoužím po zahraničním 
dobrodružství. Daleké cesty si nechávám na 
čas, až děti povyrostou natolik, že z cest budu 
něco mít já i ony. A i pak se těšíme spíš na 
pomalé cesty vlakem, při kterých si stihneme 
uvědomit, že jsme se přesunuli z bodu A do 
bodu B a že mezi těmito body se nachází 
krajina. Samozřejmě, že chci našim holkám 
ukázat můj milovaný Londýn nebo Edin-
burgh. Cesta do Londýna autobusem trvá ilustrace: A. Hanzlová

23 hodin a věru ji už znovu takto absolvo-
vat nepotřebuji. Tak jako steak k obědu ale 
považuji cestu letadlem do zahraničí, byť 
mimo nouzové časy zatraceně dostupnou, 
za zážitek z kategorie nesamozřejmých.

K takovému srovnání můžete využít 
řadu  uhlíkových kalkulaček, jako např.  
www.kalkulacka.zmenaklimatu.cz 
nebo www.ecopassenger.org. 

Readakce 
Zpravodaje 

dává 

Přidáte se také?

BOREC MĚSÍCE

facebook
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Milan Schovanec převzal malířské řemes-
lo po svém otci a pokračuje tak v rodinné 
tradici. Už jako dítě, při sledování otce při 
práci, si uvědomoval, jaký významný vliv 
mají barvy při dotváření prostředí, které 
nás obklopuje, jak dokáží doslova pový-
šit, anebo naopak při nevhodně zvolených 
odstínech pocitový vjem potlačit.

I toto vnímání smyslu pro estetiku 
s laděním barev bylo rozhodující při vol-
bě budoucího povolání. Řemeslu se Milan 
Schovanec vyučil na Středním odborném 
učilišti Hustopeče, které má dlouholetou 
tradici ve výuce v oboru malíř, lakýrník 
a natěrač. Následovalo dvouleté nástavbo-
vé studium v Brně – obor Stavební provoz, 
zakončené maturitou.

„Řemeslu jsem se plně začal věnovat po 
vojně, kdy jsem nastoupil do nejmenované 
velké brněnské stavební firmy jako řadový 
malíř, později zástupce mistra. Ve firmě jsem 
vydržel 9,5 roku, ale bohužel mě tento styl 
malířského řemesla nenaplňoval.“

V tuto dobu přišla zajímavá nabídka od 
živnostníka dělat umělecko-řemeslnou 
práci. 

„Neváhal jsem ani minutu a nabídku jsem 
přijal. Zpočátku to bylo náročnější a člověk 
se neustále něčemu učil a zdokonaloval se, 
ale stálo to za to. 

Podílel jsem se na obnově a opravách his-
torických památek, např. na fasádě zám-

rubriku připravuje
redakce Zpravodaje

ku v Lednici, na výmalbách kostela v Luži 
u Pardubic nebo Mahenova divadla v Brně 
i opravě valtického zámku.“ K tomu přiby-
lo i  provádění různých speciálních nátěrů 
– fládrování dveří (tj. imitace dřeva) i v dal-
ších historických objektech. Začaly se hro-
madit poptávky, a tak se Milan Schovanec 
v roce 2011 rozhodl osamostatnit a začal 
podnikat.

 „Z počátku to bylo zase úplně něco jiného, 
než jsem byl zvyklý, ale postupně jsem se do 
toho dostával. Různá práce, různé prostředí, 
jednání s lidmi a řešení problémů se staly 
součástí mých dnů. S každým zákazníkem 
jednám individuálně a snažím se přizpůso-
bit jeho požadavkům. Někdy mi práce zabí-
rá i víkendové dny, většinou na úkor rodiny. 
Moje priorita je rychlost, kvalita a hlavně 
čistota.“

Služby a obchody ve městě: Milan Schovanec, malíř-natěrač
Se zákazníkem jednám individuálně a snažím se přizpůsobit jeho požadavkům

Realizace práce,  výmalba kostela ve Vrbici / foto: soukromý archiv M. Schovance

Firma: Milan Schovanec 
 
Adresa:  sídliště Družba 651
 Židlochovice 667 01

Tel.: +420 607 678 263

E-mail: schovanecmilan@seznam.cz 

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.

Objem zakázek tvoří v rovnováze vět-
ší klienti i soukromé osoby. Potřebujete-li 
vymalovat byt nebo natřít celou fasádu 
domu, plánujete-li obnovu nátěru oken či 
dveří, je Milan Schovanec tou správnou 
volbou, protože jak sám říká, spokojený 
zákazník a dobře odvedená práce je pro 
něj nejlepší odměnou. A dnešní zákazník 
dokáže tyto priority ocenit. 

Podpořím, uvařím: Jan Rimpler vařil pro židlochovické hasiče

Lenka Betášová
Regionální turistické informační centrum

Škola vaření Kuliner, která je pravidelným 
hostem židlochovického Meruňkobraní, 
v čele s Janem Rimplerem teď nemůže pořá-
dat oblíbené kurzy. To však není důvod zahá-
let. Sám Jan Rimpler před nedávnem potřebo-
val pomoc všech složek IZS, a tak se v těchto 
náročných dnech, které nastaly v čase karan-
tény, rozhodl bez váhání pomáhat složkám 
v první linii a rozjel neziskový projekt Podpo-
řím, uvařím a na Velký pátek navařil jídlo pro 
naše hasiče. Židlochovičtí hasiči nebyli zda-
leka prvními, kteří poobědvali jídlo navařené 
v Kulineru. Obědy zdarma již putovaly také 
k záchranářům do Tišnova, policistům do 
Brna, Českému červenému kříži a dalším. Židlochovičtí hasiči a Jan Rimpler při předávce pokrmů / foto: L. Betášová



Indiáni v izolaci

Kdo jsme? Výhonci!
Hrajeme si na kopci!
Říkáme si hezké věci,
nejsme tady jako v kleci…

Ve školce se celý letošní školní rok nese 
v indiánském duchu. Od září se po prérii 
nad Židlochovicemi prohání celý indiánský 
kmen neohrožených Výhonků. Mají svůj 
pokřik, svůj tajný jazyk i pravidla. Ctí a chrá-
ní přírodu, poznávají zvířata a rostliny, učí 
se jí porozumět a být s ní v souladu. Ještě na 
podzim vyrazil celý kmen na dobrodružnou 
cestu ke hřebeni kopce Výhonu na Jestřábku, 
kde Veliký Duch přidělil každému Výhonko-
vi nové indiánské jméno. Mám doma jednu 
indiánku „Parádivou vlčici“, takže o tom 
něco vím. V zimě pak jeli Výhonci načer-
pat inspiraci do Divadla Polárka v Brně, kde 
společně zhlédli divadelní kus nazvaný Vin-
netou. Příslušníci trpasličího kmene Výhon-
ků jsou také velice manuálně zruční. Z kraje 
školního roku jim bledé tváře z nížiny posta-
vily vlastní novou dílnu, ve které Výhonci 
zpracovávají nalezené větve, vytváří pravé 
kouzelné amulety, lepí peří na čelenky, vyrábí 
hudební nástroje. Ze staré klády svými dlátky 
a škrabkami na brambory slupují kůru, aby 
mohli uprostřed tábora vztyčit totem.

Ovšem ani tomuto statečnému kmeni se 
nemohly vyhnout změny, které s sebou při-
nesla pandemie nákazy, momentálně se šíří-
cí světem. Malí indiáni museli opustit svou 
sluncem prohřátou zemi, voňavou jarním 
kvítím, a uchýlit se do svých civilních domo-
vů. Chvíli to bylo docela zajímavé, skoro jako 
o prázdninách. Velice brzy ale všem Výhon-
kům začali chybět kamarádi, průvodkyně, 
průvodci, rozpracované projekty a celodenní 
pohyb na čerstvém vzduchu. Začali se chví-
lemi dokonce i nudit a otráveně vyžadovat 
digitální technologie. Naštěstí na první jar-

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

ní den přišel dceři, i ostatním indiánům ze 
školky, ručně psaný, celostránkový dopis. 
Psalo se v něm o kamarádství a soudržnos-
ti, které nemizí ani tehdy, když si lidé sejdou 
z očí, a o oslavě semínka, která by se tou 
dobou měla ve školce slavit. Z obálky vypad-
la hrst semen s návodem, jak je zasadit a jak 
se o ně starat. Vše jsme s dcerkou okamži-
tě s nadšením zrealizovaly. Z následujícího 
dopisu, který přišel poštou naší Parádivé 
vlčici hned po smrtné neděli, se zase vysypa-
la alternativní „lego“ skládačka malé Mora-
ny. Chumel sena, čtvereček látky, pár klacíků 
a provázek. Moranu jsme společně doma 
sestrojili, pokreslili a celá rodina ji procház-
kou šla hodit do řeky. Kolem Velikonoc přišel 
úkol ještě náročnější. Matka Parádivé vlčice 
obdržela tajemnou SMS zprávu, ze které 
vyplývalo, že na Velký pátek se s velkou prav-
děpodobností budou otevírat poklady i na 
kopci Výhoně a že u jurty bude první indicie 
k pátrání. Bylo slunné odpoledne a pro celou 
naši orouškovanou rodinu bylo hledání indi-
ánského pokladu na Výhoně velkou zábavou. 
Nebylo to zdaleka jednoduché, nachodili 

jsme jarní přírodou pěkných pár kilometrů. 
Bylo nádherné dopřát si konečně společný 
čas na procházku po místech, kudy děti nor-
málně chodí denně. Dokonce jsme zdálky 
potkali i jiné indiány Výhonky s jejich rodi-
nami. Dnes obdržela dcerka ovšem opravdo-
vou výzvu. U našich vchodových dveří ležel 
veliký pytel plný balíčků označených jmény 
ostatních indiánů z kmene Výhonků spolu 
s harmonogramem postupu zásilky okolím 
Židlochovic. Jde o tajnou nekontaktní štafetu, 
kdy si máme vzít z pytle svou obálku a zbytek 
dopravit nepozorovaně dalšímu indiánovi na 
seznamu. Náš balíček obsahoval materiál ke 
společnému tvoření na vlastním indiánském 
oděvu. V pytli byly i vzkazy a dopisy jiných 
dětí pro naše děti, u kterých štafeta byla před 
pár dny. Nádherná alternativa digitálnímu 
světu, který nás v současné době pohltil více 
než jindy. Těší nás tyto hry a výzvy pro celé 
rodiny a ještě více se těšíme na shledání. Je 
také zjevné, že i když je školka nyní zavřená, 
Veliký Duch se nedá jen tak zastrašit a pulzu-
je životem a radostí i v současných složitěj-
ších podmínkách.

Soukromé vynášení Morany –  s rouškami a každá rodina zvlášť / foto: archiv Výhonku

Poslední strana Zpravodaje dosud vždy 
výhradně patřila fotografickému shrnutí 
společenských akcí ve městě. Sám název 
této rubriky Fotoreportáž měsíce napo-
vídá, že fotografie byly vždy pečlivě vybí-
rány, aby jednak byly milou připomínkou 
uplynulých událostí a zároveň aby ještě 
na závěr potěšily oko čtenáře.

Posledním obrazovým přehledem z kul-
turního dění ve městě byla zřejmě na 
delší dobu fotoreportáž Šibřinky 2020 
od Martina Mžíčka (v minulém čísle bylo 

chybně uvedeno jméno autora fotografií, 
za což se omlouváme). V důsledku korona-
virové epidemie, která pozastavila veškeré 
aktivity ve městě, se stalo, že pro další čísla 
řešíme otázku, čím fotoreportáž naplnit.

Proto redakce Zpravodaje dává až do odvo-
lání tuto prestižní stranu k dispozici všem 
fotoamatérům, poloprofesionálům i profe-
sionálům k představení jejich tvorby.

Představte vlastní  vidění života kolem vás. 
Vyberte osm fotografií v jednotném téma-

tu a v tiskové kvalitě dodejte do redakce 
Zpravodaje.
Nejvhodnější přenos přes:
www.uschovna.cz na adresu: 
milena.moudra@zidlochovice.cz 
Případně volejte: 734 874 622

Témata:
Umělecká fotografie 
Příroda Židlochovicka
Každodenní život v Židlochovicích i 
okolí







VÝZVA FOTOGRAFŮM: Zadní strana Zpravodaje pro vaše fotografie

oznámení
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Pane Vrbo, jaké jsou vlastně vaše začát-
ky s fotografováním v Židlochovicích?

Fotografem jsem se vyučil u pana Menší-
ka v domě, kde nyní sedíme, v letech 1959 
až 1962. Po odchodu mistra do důchodu 
jsem převzal tuto provozovnu jako vedoucí. 
v Roce 1977 jsme se přestěhovali na náměstí 
do domu služeb města Židlochovice. V prv-
ním patře jsme měli fotoateliér a laboratoře. 
V průběhu mé činnosti se u mě vyučili čtyři 
učni a stihl jsem i další přestěhování v roce 
1990 do domu mého mistra pana Menšíka 
na Brněnské ulici, kde sídlím dodnes.

Za tu dobu fotografování jistě prošlo 
bouřlivým vývojem. S jakými přístroji 
jste fotografoval?

To je pravda, začínal jsem s ateliéro-
vým fotografickým přístrojem Flexaretou, 
poté Praktisix II. a další řadou Nikonů až 
po Nikon D 610. No, a celkem jsem za tu 
dobu vystřídal 12 fotoaparátů. Dříve jsem 
se zaměřoval na černobílou fotografii, ale 
roku 1998 jsem přešel na ruční zpracování 
barvených snímků, což je poměrně náročný 
proces. Dnes se to již dělá v profesionálních 
laboratořích.

Na jaký typ fotek jste se zaměřoval? 
Velmi často jste mimo jiné přispíval i do 
našeho Zpravodaje, že?

Ano, Zpravodaj začal vycházet roku 1976 
a dodnes do něj i do regionální kabelové 
televize přispívám svými snímky. Speciali-
zuji se na reportážní a reklamní fotografie, 
což přinášelo rozmanitou činnost. Zachy-
coval jsem hlavně události na zámku a rad-
nici, mou vášní jsou myslivecké hony, které 
fotím i filmuji po celé republice. Kromě toho 
jsem fotil v mnoha podnicích a průmyslo-
vých závodech, včetně našeho cukrovaru, 
na okresních spartakiádách a podobně.

To je skutečně velmi široký záběr čin-
nosti. Dostal jste se v rámci fotografování 
i do zahraničí?

Ano, díky našemu pěveckému sboru 
Skřivánek. Ten jsem doprovázel do střední 
a západní Evropy, ale i Vatikánu, Ameriky 
a Japonska. Při těchto cestách ale nemůžu 
vnímat okolí jako běžný turista, protože 
jsem neustále v pozoru kvůli fotkám – ty 
nejlepší snímky vznikají v situacích, kte-
ré nejdou zopakovat. Skřivánek si získal 
světové renomé a doprovázeli jej domácí 
i zahraniční zpěváci, např. Jiří Korn, Bára 

Vít Funk
redakce

Basiková, Daniel Hůlka nebo sestry Elefte-
riadu či Martino Hammerle-Bortolotti.

To jsou v hudebním průmyslu skuteč-
ně známá jména. Měl jste možnost fotit 
třeba i politiky, kteří přijížděli jednat na 
židlochovický zámek?

Ano, ty také. Jmenovitě premiéry Klau-
se a Mečiara, když u nás roku 1992 jednali 
o rozdělení Československa. Později také 
prezidenta Zemana. Vážím si ale i možnosti 
setkat se na zámku roku 1969 s doktorem 
Barnardem, který provedl jako první na 
světě úspěšnou transplantaci srdce.

Získal jste třeba i nějaké ocenění od 
odborné veřejnosti, na které jste pyšný?

Na poslední výstavě v rámci mých 
70. narozenin mně udělal upřímnou radost 
veliký technolog a znalec barevné fotografie 
Pavel Prouza, který se o výstavě pochvalně 
vyjádřil v pamětní knize.

 
Za tak dlouhou dobu jste jistě zažil 

i mnohé zábavné chvíle spojené s vaší 
profesí. Podělíte se s námi o nějaké?

Ano, velmi rád. Napadá mě například 
focení na biřmování v Křepicích roku 1969, 
kdy ze mě biřmovaní udělali biskupa. To 
bylo tak: tehdy jsem na všechny fotografie 
dával na zadní stranu razítka svého podni-
ku. Na jedné fotografii byl vyfocen i brněn-
ský biskup a pan farář se biřmovaných ptal, 

Colorfoto pana Vrby aneb Nestárnoucí židlochovický fotograf

Pavel Vrba při akci / foto: R. Lejska

Když přijde v Židlochovicích řeč na fotografování, každý si jistě ihned vybaví pana Pavla Vrbu. Ten působí v našem městě již více než 
50 let. Jeho snímky zachycují okázalé svatby i myslivecké akce, významné politiky, osobnosti z našeho kulturního života, reklamní foto-
grafie a nepřeberné množství reportážních snímků, které představil v rámci svých četných fotografických výstav. Jak probíhal celý jeho 
profesní život? Zeptali jsme se jej přímo v jeho ateliéru Colorfoto na Brněnské ulici.

zdalipak vědí, jak se onen biskup jmenoval. 
Ti odpověděli přesvědčivě, že Pavel Vrba, 
protože jeho jméno bylo na každé fotografii. 

Jindy mě zase upřímně rozesmál malý 
neposedný chlapec při focení v židlocho-
vických jeslích. Paní učitelka chtěla posta-
vit všechny děti do řady, aby je mohla 
před snímkem učesat, ale jeden zlobivec to 
odmítal a povídá mi: „Já ši mám štoupnout 
do řady, do řady, ale já jí na to se…“

Fotografování tedy přináší nejednu 
veselou příhodu. Na závěr bychom se rádi 
zeptali na aktuální nabídku vaší firmy 
Colorfoto.

Moji dosavadní práci převzala paní Soňa 
Sommerová, já se věnuji fotografování na 
různé průkazy. Mnozí se mě ptají, jestli mě 
vůbec focení na průkazky baví, ale věřte 
mi, že je v něm určitý půvab. Když navážete 
dobrý kontakt se zákazníkem, hned se 
uvolní, změní pohled a na fotografii vypadá 
o mnoho lépe, než když na úřadě v rychlos-
ti zasedne k přepážce a úřednice zmáčkne 
knoflík.

Je to právě dbaní na dobrou image, 
jakož i galantnost k dámám a profesio-
nální přístup k zákazníkům, které jsou 
pro Pavla Vrbu typické. Colorfoto najde-
te u mostu na Brněnské ulici č. 490 na již 
historickém místě spjatém s focením více 
než 70 let.
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Jaká omezení nás čekají?
Prodej v rukavicích, dodržování roze-

stupů a bez kulturního zážitku.
Farmářský trh uspořádáme s omeze-

ními, která nám nařizuje vláda ČR. To 
znamená bez přítomnosti stánků s občer-
stvením k přímé spotřebě a bez doprovod-
ného kulturního programu, na který jsme 
si za těch uplynulých sedm let již zvykli. 
Stánky na náměstí budou rozmístěné tak, 
aby mezi sebou měly nařízené odstupy, a 
také zákazníci budou povinni mezi sebou 
dodržovat dvoumetrové rozestupy. 

Zdá se, že tato nařízení značně omezí 
zaběhnutý farmářský kolorit našich trhů.

Nemusíte se však bát, prodejci u každé-
ho stánku budou mít k dispozici vyčleněný 
stůl navíc, který poslouží k předání zboží 
a převzetí peněz. Navíc ho budou povinni 
neustále dezinfikovat. Zvětšením prodej-
ního prostoru by se měla zrychlit komuni-
kace i samotný nákup. 

Lenka Betášová
Regionální turistické informační centrum

Zboží bohužel nebude možné ochutná-
vat, jak jsme zvyklí, a běžnou součástí se 
stane také prodej v rukavicích.

Kde budou stánky rozmístěny a jaký sor-
timent bude v nabídce?

Bohatý sortiment letniček, řemesl-
né výrobky i oblíbené domácí farmy na 
náměstí, pod věžákem a možná i na trž-
nici.

Z důvodu zamezení prodeje v uplynulých 
měsících byl zájem zúčastnit se náhradní-
ho termínu ze strany trhovců opravdu nad 
naše očekávání. Budeme se snažit vyhovět 
všem, a tak je možná najdete umístěné 
také na prostranství pod věžákem nebo na 
staré tržnici.

Pozvat vás můžeme již nyní na bohatý 
sortiment letniček, bylinek, bio hnojiva a 
rané zeleniny. V případě příznivého jarní-
ho počasí rovněž čerstvých jahod. Z dal-
šího doplňkového sortimentu to budou 
kvalitní nože rodinné firmy Štarhových, 
proutěné zboží, keramika, ponožky z Tře-
bíče, vitráže, šperky z pryskyřice od paní 
Smetanové, keramika paní Snopkové, dře-

Neuskutečněný dubnový farmářský trh má náhradní termín v květnu   
Po rozvolnění vládních opatření spojených s koronavirovou pandemií se na přání veřejnosti Městské kulturní středisko rozhodlo sta-
novit náhradní termín za neuskutečněné dubnové farmářské trhy. Rada města Židlochovice již nový termín odsouhlasila, a to sobotu 
16. května 2020. Podmínkou konání trhů je dodržení řady restrikcí.

věné zboží do domácnosti z Dřevotéky 
a dřevěné stoličky. 

Českou kvalitu nabídne farma rodiny 
Němcovy, Maspro z Hodonína, kozí far-
ma z Opatovic a pražírna Kafe Pouzdřany. 
Chybět nebudou oblíbené domácí džemy, 
hořčice, sirupy, chilli omáčky, medy, medo-
vník i různé slané i sladké pečivo a spous-
ta dalšího sortimentu. V čase, kdy vzniká 
tento článek, nejsou ještě zdaleka všichni 
trhovci potvrzeni. Uvidíme, jaký počet 
stánků se nakonec na námi zvolený prostor 
v důsledku nařízených odstupů vejde.

oznámení
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Zahradník na zahradě: Květen

Zahrádkářský informátor
vybral Jan Urbánek

MULČOVAT FÓLIÍ, NEBO ROSTLINNÝM 
MATERIÁLEM?

Oba způsoby nastýlání jsou výhodné a pro-
spěšné pro pěstování rostlin. Přesto je však 
značný rozdíl při použití fólie a organického 
mulče.

Na jaře je vhodnější fólie, protože urychlu-
je prohřátí půdy do hloubky, zatímco povr-
chový mulč ze zbytků rostlin a kompostu je 
tepelným izolátorem. V noci je však organic-
ká nástylka výhodnější, protože uvolňuje více 
tepla než fólie.

Pro zeleniny je při prohřátí půdy před výse-
vem nebo výsadbou lepší mulčování rostlin-
ným materiálem z důvodu intenzivního uvol-
ňování kysličníku uhličitého, který podstatně 
zvyšuje intenzitu fotosyntézy.

PROBÍRKA KVĚTŮ, NEBO PLODŮ?
Při silnější násadě květů a plodů se v sou-

časné době neobejdeme bez včasné probírky. 
Provedeme-li tento důležitý úkon do začátku 
června, zajistíme nejen dobrý vývin plodů 
s převahou výběrové a první jakosti, ale sou-
časně podstatně omezíme střídavou plodnost 
i u odrůd s genetickou náchylností k tomuto 
negativnímu jevu.

Ve velkosadech není jiné možnosti než 
uplatnit chemickou probírku v době kvě-
tenství. Na zahradách však šetříme potravu 
včelám a současně si ponecháváme v záloze 
možnost upravení velikosti násady podle 
vývoje klimatických podmínek v květnu. Pro-
to raději uplatníme ruční probírku v začátku 
června nebo koncem května.

Z větších shluků odstraníme plody menší, 
poškozené nebo nepravidelně vyvinuté. Pro-
bírka koncem června a července je již méně-
cenná, protože neovlivní tvorbu květů pro 
příští rok.
(podrobně na youtube Jan Urbánek – pěstitel)

PĚSTOVÁNÍ ČESNEKU
Česnek vyžaduje největší péči v květnu 

a červnu. Jeho rychlý vývoj je podmíněn step-
ním původem. Proto je nutné zajistit pro čes-
nek vzdušné a kypré humózní půdy s mírným 
dostatkem vláhy po celé jarní období.

Spolu s vláhou musíme přihnojovat, nejlépe 
kombinovaným hnojivem, případně přídav-
kem síranu amonného. Přítomnost síranové 
formy je důležitá pro česnek i cibuli, protože 
zajišťuje vznik charakteristických aromatic-
kých látek fytoncidní povahy.

RYBÍZ A ANGREŠT
Nesmějí trpět nedostatkem vláhy. Tyto 

rostliny mají hlavní vývoj a růst v jarních 
měsících a velmi mělce koření.

Proto je zavčas přikryjeme alespoň 5cm 
mulčem z kompostu. Při použití fólií rostou 
často kořeny až nad zem a při déle trvají-
cím suchu pak rostliny vadnou. Přihnojo-
vání musíme dělat též opatrně, aby nedošlo 
k popálení povrchových kořenů. 

Zahrádka i malá vyžaduje 
pracovní úsilí a námahu. 

Je to nejen nutné, ale i 
zdravé. Může nám zde poradit 
Karel Čapek: „Když nemám co 

dělat, pracuji“.
J. Šikula

mjr. Ing. Antonín Bastl
velitel hasičské stanice Židlochovice

Při dubnovém požáru na Výhoně zasahoval i vrtulník

V úterý 7. dubna 2020, krátce před půl třetí odpo-
ledne, vyjely jednotky požární ochrany k nahláše-
nému požáru trávy na kopci Výhon, v lokalitě Strže. 
Prvotně byla povolána jednotka profesionálních 
hasičů z hasičské stanice Židlochovice a také dob-
rovolná jednotka ze Židlochovic. Po příjezdu na 
místo události a následně provedeném průzkumu 
bylo povoláno dalších šest jednotek a také vrtulník 
Letecké služby Policie ČR s prostředky na letecké 
hašení. Na likvidaci požáru bylo nasazeno několik 
proudů vody a rovněž bylo provedeno osm shozů 
z bambivaku vrtulníku.

Požár na ploše cca 200 x 200 metrů byl zlikvido-
ván po 3,5 hodinách hašení.

Souběžně s touto událostí řešily další tři jednotky 
požár trávy v lokalitě Pod vodojemem. Jeho likvida-
ce hasičům zabrala přibližně jednu hodinu.Zmizela nejen tráva, ale i všichni hmyzí obyvatelé  / foto: HZS JMK

Bylinková zahrádka / foto: R. Nováková
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Stejně jako v loňském roce i na léto 2020 
jsme pro vaše děti připravili příměstské 
tábory. Tábory jsou určeny pro děti, které 
splňují následující podmínky:

žák prvního stupně základní školy (tj. 
ve školním roce 2019/2020 absolvo-
val první až pátou třídu základní školy 
nebo přípravnou třídu),
oba rodiče dítěte mají vazbu na trh 
práce (zaměstnaný, vedený v evidenci 
úřadu práce jako uchazeč o zaměstná-
ní, OSVČ, student – připravující se na 
budoucí povolání, rekvalifikace).

Každý turnus má svůj vlastní program se 
speciálním zaměřením, ale je zpracován tak, 
aby si každý přišel na své. 





Bc. Kristýna Ondrová
koordinátorka táborů

Letní prázdniny plánujte už teď: 
Celkem osm turnusů příměstských táborů pro vaše děti 
Město Židlochovice v rámci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Židlochovice bude realizovat pro 
děti PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v době letních prázdnin 2020.

V roce 2020 proběhne v době letních prázdnin celkem osm turnusů v termínech:

Červenec:
7.–10.: výtvarný (POUZE ÚT–PÁ)
13.–17.: v přírodě
20.–24.: sportovní 
27.–31.: výtvarný

Místo: Mateřská škola (Brněnská 705), 
             poslední dva turnusy Robertova vila (Nádražní 232)
Čas: pondělí až pátek (1. turnus ÚT–PÁ, PO – státní svátek), vždy od 7.00 do 17.00 hod.
Cena: 120 Kč / 1 den (celkem 600 Kč, v ceně 2x svačina a oběd)
Přihlášky, které stáhnete na webu města Židlochovice (ikona souboru přihláška 2020), 
je možné odevzdat v elektronické podobě do 15. 5. 2020 na email: kristyna.ondrova@
zidlochovice.cz.
Dotazy: kristyna.ondrova@zidlochovice.cz
VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI A OPATŘENÍM VLÁDY SE JEDNÁ O PŘED-
BĚŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ.

Srpen:
3.–7.: v přírodě
10.–14.: sportovní
17.–21.: výtvarný
24.–28.: v přírodě

Ing. Renata Nováková
Regionální turistické informační centrum

Vhodný: pro děti od 4 let, milovníky 
zmrzliny a krásných výhledů na místní 
krajinu.
Délka trasy v km: 11 km
Časová náročnost: 45 min

Trasa vede ze Židlochovic po ulici Komen-
ského kolem hřbitova směrem na Nosislav. 
Na konci ulice Komenského projedete pří-
rodním parkem Výhon, kolem meruňkových 
sadů a dále přes vzrostlou alej. Z aleje vyjedete 
na ulici Masarykova v Nosislavi.

Na ulici Masarykova č. p. 344 uspokojíte 
chuťové pohárky nejen dětí, ale i své. Poctivá 
nosislavská zmrzlina i káva stojí za to!

Trasa směřuje dál po Masarykově kolem 
malebných nosislavských sklepů. Na kon-
ci Masarykovy odbočíte doprava podél zdi 
evangelické fary s citáty. Dále pokračujte přes 
hlavní silnici po ulici Za mostem přes řeku 
Svratku. Po chvíli se před vámi objeví dětské 
hřiště. Pokračujte dál po ulici Za mostem. Na 
jejím konci začíná „Knížák“, pro děti les plný 
dobrodružství a překvapení!

Lesní cestou se dáte doprava a pak doleva 
k hájence. U hájenky je možnost spočinout 
na odpočívadle. Projeďte kolem závory, až na 
křižovatku, kde odbočíte vpravo směr Židlo-
chovice. Nadohled je mokřad u Židlochovic, 
odpočinkové místo k setkávání rodin. Výlet 
se chýlí ke konci a poslední kilometry vedou 
cyklostezkou, přes most směrem na náměstí.







Koronavýlet na kole s rodinou a poctivá zmrzlina cestou

Nosislavské sklepy / foto: R. Nováková

Odpočívadlo u Mokřadu v Židlochovicích / foto: R. Nováková



Vzpomínka na JUDr. Miloslava Juráka

V polovině dubna letošního roku zemřel 
JUDr. Miloslav Jurák, židlochovická osobnost, 
která nadevše milovala svou rodinu, svoje 
povolání a v neposlední řadě naše slunečné 
město. V Městském vlastivědném archivu je 
uložena památná fotografie z roku 1930. Pre-
zident Tomáš Garrigue Masaryk přijíždí do 
židlochovického zámku na prázdninový pobyt 
a vítá ho delegace města. Mezi zástupci města, 
kteří Masaryka vítají, je i Petr Jurák, tehdejší 
židlochovický poštmistr a předseda místní 
školní rady. Pozorným a vnímavým pohle-
dem sleduje všechno dění jeho syn Milošek. 
Při pohledu na tuto fotografii si vždycky zno-
vu uvědomím, jak hluboké emoční zážitky 
musel devítiletý chlapec mít.

Neuvěřitelná závěj času devadesáti let nás 
dělí od tohoto slavnostního Masarykova uví-
tání. My nejstarší jsme ještě tehdy nebyli na 
světě.

Tatínek Petr vychovával syna k lásce k vlasti, 
k sociálnímu cítění a k velké úctě k prezidentu 
Masarykovi. Jako předseda Československého 
červeného kříže v Židlochovicích byl v pra-
covním kontaktu s Alicí Masarykovou, která 
byla celorepublikovou předsedkyní této orga-
nizace. Tím se také stalo, že došlo k osobnímu 
setkání, kdy malý Miloš společně s bratrem 
Blahošem byli pozváni na odpolední náv-
štěvu prezidentovy rodiny v židlochovickém 
zámku. Pozdějším studiem Masarykových 
spisů se Jurákova úcta a obdiv k němu ještě 
více prohloubily. Vzpomínky na Masarykův 
pobyt v Židlochovicích vepsal dr. Jurák do 
publikace, která vyšla v roce 2002.

 Až do dnešních dnů se také zachovalo 
maturitní tabló židlochovického gymná-
zia z roku 1940. Maturant Miloslav Jurák je 
na něm vyobrazen u piana a nedaleko něj je 
fotografie jeho spolužačky a Milošovy životní 
lásky Vlasty Duroňové. K úplnosti je vhodné 
podotknout, že to byla doba nacistické oku-

Mgr. Karel Vavřík, prof. MUDr. Peter 
Wendsche, CSc., Vlastivědný spolek

pace a gymnázium přesunuté z okupovaných 
Hustopečí bylo ihned po těchto maturitách 
zrušeno.

JUDr. Miloslav Jurák se narodil v roce 
1921. V době nacistické okupace to nebyl 
nejšťastnější ročník. Pamětníci vědí, že právě 
tito mladí lidé byli ve válečných letech využí-
váni k manuální práci pro Hitlerovu Třetí 
říši. Říkalo se tomu totální nasazení, které 
mělo pomoct nacistům k vítězství. Čerstvý 
maturant byl nasazen do firmy Radio Wan-
jek v Brně. Teprve po skončení války se mohl 
vrátit k dalšímu studiu, které ukončil v roce 
1949 na právnické fakultě v Brně.

Moje kontakty s JUDr. Jurákem začaly někdy 
v šedesátých letech. Setkávali jsme se na kon-
certech Státní filharmonie v Brně a na koncer-
tech Pěveckého sdružení moravských učitelů. 
Když jsem později začal působit v Židlochovi-
cích, byly naše styky četnější. Zasvěceně mne 
seznamoval s historií Židlochovic a během 
vydávání Židlochovického zpravodaje jsem 
měl možnost obeznámit se s desítkami člán-
ků, které uveřejňoval v místním měsíčníku. 
Nebyly to stati vždy jen historické povahy, 
některé se zabývaly i současností. Jejich výběr 
vyšel v publikaci Vyňato ze zápisníku, kterou 
v roce 2007 vydalo město Židlochovice.

K úplnosti jeho aktivit je třeba vyzdvihnout 
i to, že po léta patřil k nejagilnějším divadel-
ním ochotnickým organizátorům Jihomorav-
ského kraje, byl dlouholetým členem ústřední 
a krajské oborové sekce pro divadlo. Byl také 
od počátku členem redakčního kruhu Ama-
térské scény i Ochotnického divadla, pro něž 
pravidelně psal o dění amatérského divadla 
v Jihomoravském kraji.

Se svědomitostí jemu vlastní shrnul do pub-
likace i stoletou činnost divadelních ochotní-
ků v Židlochovicích.

Nejen divadlo, ale také hudba byla v popředí 
jeho zájmu. Hrál na několik hudebních nástro-
jů a postupem let založil několik orchestrů, 
kde s nadšením hráli hudebně nadaní mladí 
muži ze Židlochovic a širokého okolí, kteří 
na to i v pokročilém věku rádi vzpomínali. 

Lásku k hudbě předal svým dětem, vnukům 
i pravnukům, kteří úspěšně navazují na odkaz 
svého pradědečka.

Židlochovicím – slunečnému městu, se 
věnoval v mnoha svých pracích. Za všechny 
jmenuji Devatero vyprávění o lidech ze slu-
nečného města. Četl jsem je už v rukopisu 
v době, kdy tisk podobných publikací nebyl 
možný. Nakonec se autor i veřejnost dočka-
li vydání díla v roce 1992. Záhy byla kniha 
rozebrána a je nejen ozdobou knihovniček, 
ale především svědectvím sledu historických 
událostí našeho města.

Jsou i další četné publikace s regionální 
tematikou, které dr. Jurák vydal. Jistě i ony se 
stanou v budoucnosti předmětem studia těch, 
kteří se začnou zajímat o dění ve městě.

K Jurákovým zásluhám patří také bezvý-
hradná morální i právní pomoc židlochovic-
kému Občanskému fóru v roce 1989.

Za všechnu práci pro město je třeba zesnu-
lému JUDr. Miloslavu Jurákovi mnohokrát 
poděkovat. Jen málo lidí dokáže nezištně pra-
covat pro společnost.

V doktoru Miloslavu Jurákovi odešel člověk 
vřelých citů, ušlechtilých zájmů a urozeného 
ducha.
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JUDr. Miloslav Jurák, židlochovický rodák

Z historie židlochovických domů: č. p. 149   

Jan Hroudný
Vlastivědný spolek

Jan Burk ve své knize Historie židlo-
chovických domů a jejich držitelů za léta 
1609–1791 poprvé zmiňuje dům č. p. 149 
v zápisu z roku 1613, kdy jistý Friedrich 
Kaltenhof z Malejova a na Křetíně (v letech 
1618 až 1620 pravděpodobně účastník sta-
vovského povstání) prodal tento dům spo-
lečně s dalšími pozemky za 1800 zlatých 
Jiříku Fryčovi. Domu a jeho obyvatelům 
se evidentně nevyhnuly těžkosti v podobě 

vojenských tažení, nemocí a požárů, které 
zasáhly v 17. století celý židlochovický regi-
on. Když po smrti Jiříka Fryče koupil dům 
v roce 1637 Pavel Homan, zaplatil už jen 
1085 zlatých (není však jisté, jestli jej koupil 
i s pozemky). Dům však rozhodně ztrácel 
na hodnotě. V roce 1679 jej Vilém Turnov-
ský kupoval jako „pustý“ za pouhých 550 
zlatých. Majitelé se dále a poměrně často 
střídali. Lze z nich zmínit alespoň Jakuba 
Formandla (majitelem 1764 až 1770), kte-
rý v domě provozoval mydlářství. Po něm 
dům vlastnil Petr z Eichu, který byl pošt-
mistrem. 

Ačkoliv se tento článek zabývá historií 
domu č. p. 149, je nutné stručně zmínit i his-
torii domu č. p. 150. Tyto domy totiž dříve 
společně zabíraly prostor, kde dnes stojí už 
jen dům č. p. 149. Burk dům č. p. 150 popr-
vé zmiňuje v zápise z roku 1644, kdy jej Jan 
Veselský daroval hraběnce Zdislavě z Vald-
štejna. Ta jej zase darovala veliteli zámecké 
vojenské posádky Hansi Federschmidovi. 
Mezi lety 1673 až 1727 vlastnili dům jen dva 
majitelé – Jakub Sabulle a jeho syn Pavel. 

pokračování na další straně >>
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Po nich jej vlastnil úředník Šimon Wachtel 
a vrchní zámecký komorník Josef Ciegler.

V roce 1771 oba domy koupil majitel 
židlochovického panství kníže Karel Max-
milián z Ditrichštejna. Oba zřejmě patřily 
v Židlochovicích mezi ty honosnější. Z his-
torických map víme, že nejpozději v roce 
1825 měl nad sebou každý z domů jedno 
patro. Za oběma z nich byly také hospo-
dářské budovy a menší zahrádky. V průbě-
hu 19. století obě budovy sloužily úředním 
účelům.

V roce 1909 byly oba původní domy 
zbourány a začalo se se stavbou úplně nové 
budovy pro rozšiřující se potřeby okresního 
soudu. Vedením stavby byl pověřen inženýr 
Karel Nagl. Budova ve stylu historizující 
secese byla dokončena v roce 1910. Za hlav-
ní budovou byla postavena i věznice (dnes 
dům č. p. 150). Okresní soud v Židlochovi-
cích působil až do roku 1961. Od roku 1963 
je dům č. p. 149 sídlem polikliniky.

Zásadní přestavba původní vězeňské 
budovy proběhla v polovině sedmdesá-
tých let. Podle údajů ze starších čísel Žid-

lochovického zpravodaje ji provedl Okresní 
stavební podnik Brno-venkov, středisko 
Židlochovice. Rekonstrukce stála celkem 
1,3 milionu korun. 

Kromě toho proběhla samozřejmě i řada 
menších rekonstrukcí. Dům si však dodnes 
zachoval svou původní fasádu ze začát-
ku 20. století. Pozornost si zaslouží např. 

zdobený průjezdový portál. Se svým his-
torickým vzhledem představuje tento dům 
nedílnou součást náměstí Míru.

Hlavní prameny: BURK, Jan. Historie židlocho-
vických domů a jejich držitelů za léta 1609–1791.
Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci s Ing. 
Hanou Hanzlíkovou.

Dům č. 28 v minulosti / foto: vlastivědný archiv      

Může se stát, aby v kostele měl svůj náhro-
bek ďáblův služebník? A aby se na jeho 
ztvárnění podílel jeden z nejvýznamnějších 
umělců renesanční doby Albrecht Dürer? 
Byla to snad jeho protislužba za poskytnutí 
přímo ďábelského daru – geniálního talentu? 
Ano, toto vše je možné, ale ten kostel musí 
stát v městě Brně. Tady se totiž bizarnostem 
daří. A existence „čeratova náhrobku“ v kos-
tele sv. Jakuba, jak praví legenda, skutečně 
bizarní je. Ale jak už to s legendami bývá, 
pravdy je na ní jen část. Přesto je tato pověst 
velmi zajímavá a stojí za objasnění.

Být pohřben v kostele sv. Jakuba patři-
lo k největší cti, které se zemřelému mohlo 
dostat. Pouze nejváženější měšťané a pro-
minenti mohli mít náhrobní kameny zasa-
zené ve zdech kostela. Přestože během čas-
tých úprav vnitřního vybavení chrámu bylo 
mnoho náhrobníků přemístěno a odstraně-
no, několik významných osobností je zde 
má dodnes. K nejzajímavějším z nich patří 
náhrobní kámen, jenž měl kdysi uzavírat 
hrobku rodiny brněnského rychtáře a stavi-
tele Kryštofa Čerta († 1600).

Proslulý člen rodu Čertů, stavitel a brněn-
ský rodák Jan Čert (Hans Tschert, *1470, 

Ing. Aleš Svoboda
Brno

Čertův náhrobek v kostele

†1552), působil na počátku 16. století ve 
Vídni jako královský stavitel silnic a mostů. 
Podílel se rovněž na úpravách vídeňského 
hradu a dolnorakouských zámků. Nejvíce 
však vynikl při opevňování císařské Vídně po 
tureckém obléhání roku 1529. Patřil k teh-
dejším intelektuálům a humanistům, s nimiž 
udržoval velmi úzké kontakty. K jeho osob-
ním přátelům patřil také významný malíř a 
všestranný umělec Albrecht Dürer, s nímž se 
seznámil zřejmě na říšském sněmu v Norim-
berku roku 1522. Všestranný Dürer s Janem 
Čertem jako stavitelem fortifikací konzul-
toval i problematiku geometrie, stavitel na 
oplátku získal od malíře informace v nauce o 
perspektivě. Tehdy také malíř navrhl a v dře-
vorytu zhotovil Čertův rodinný znak. Ten je 
i součástí kamenného náhrobku ve svatoja-
kubském kostele, který dal vyrobit pravdě-
podobně syn Jana Čerta Kryštof. Představu-
je divého muže s loveckým rohem, se dvěma 
chrty, gryfy držící v levé přední noze svíjejí-
cího se hada a schéma Pythagorovy věty.

Kryštof Čert se narodil ve Vídni, kam se 
rodina Čertů odstěhovala v r. 1509. Po smr-
ti Jana Čerta se jeho potomci vrátili zpět do 
Brna a z Kryštofa se stal dlouholetý br-něn-
ský měšťan, radní a rychtář. Vyznáním však 
byl nekatolík – luterán. Vzhledem k dob-
rým vztahům se svatojakubskou farností si 
dal v letech 1586–1596 zhotovit pískovco-

vý náhrobník (198 x 136 cm), který byl bez 
popisu umístěn v kostele sv. Jakuba. V roce 
1596 byl však na faru dosazen přísně kato-
lický farář Jan Chenetius, působící v kostele 
až do roku 1606. Když Kryštof Čert 13. září 
roku 1600 zemřel, nebylo mu umožněno být 
pohřben ani v kostele sv. Jakuba a nikdo se 
neodvážil jej pohřbít ani v žádném z brněn-
ských katolických hřbitovů. Dne 16. 9. 1600 
byla tedy rakev s tělem Kryštofa Čerta vyve-
zena na voze za asistence tří trubačů a dvou 
radních Běhounskou branou do Řečkovic, 
kde byl pohřben na hřbitově určeném pro 
nekatolíky. Náhrobník v kostele sv. Jakuba 
sice zůstal, ale nebyl nikdy ani označen Čer-
tovým jménem, a tudíž ani využit k uložení 
jeho ostatků či ostatků někoho z jeho rodiny.

Ke složitosti příběhu Čertova náhrobníku 
přispívá i názor heraldiků, kteří dle alianční-
ho štítu připisují náhrobní desku ženě z rodu 
Čertů – Regině Premové Sejsenické z Tarno-
vic. A není to zdaleka poslední zvláštnost, 
která se k celé problematice vztahuje. Čet-
nost mnoha symbolů, včetně zednářských ve 
svorníku klenby nad náhrobkem, naznačují 
mnoho skrytých sdělení. Existence Čertova 
náhrobku v kostele sv. Jakuba je tedy zatím 
opředena tajemstvím a legendami, jež stále 
čekají na své vysvětlení.

>> pokračování z předchozí strany 

Koronavirová pandemie zabrzdila  všechny kulturně společenské akce . Obdivovatelé historie Brna tak na konci března přišli o netrpěli-
vě očekávanou přednášku ing. Aleše Svobody, který v prostředí městské knihovny už celkem pětkrát velmi poutavě hovořil o klikatých 
a tajemných uličkách brněnského podzemí. Jako malou záplatu za neuskutečněné setkání přinášíme čtenářům Zpravodaje jednu 
z mnoha záhad jež nabízí vyprávění Aleše Svobody.



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

1. máj v roce 1965 / foto: archiv města

říjen 2019 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy

DEVERAUX – Skvělá partie, 
HANNAY – Setkání v Benátkách, 
WILLIAMS – Báječný čas života, 
HAMPSON – Vůně Francie

Psychologické romány
MACMILLAN – Chůva, 
TOKARCZUK – Bizarní povídky, 
WÜRGER – Stella, WARGA – Jiné 
jméno pro domov

Společenské romány
HARATISCHWILI – Osmý život, 
LUNÁKOVÁ – Chtěla mi vzít 
život, MANÁKOVÁ – Slzy africké 
lásky

Humoristické romány
MLYNÁŘOVÁ – Dvakrát dole, 
jednou nahoře, VALOVÁ – Na-
mazaným dolů, BERG – Je tohle 
vůbec láska?, BITTL – Nech to 
plavat

Romány českých a sloven-
ských autorů
DUFFKOVÁ – Zápisník alkoholič-
ky, ŘEZNÍČEK – Rozpojené státy, 
VANĚČEK – Mlýn, KAROLOVÁ 
– Já, doktor(in), ŠTINDL – Až se ti 
zatočí hlava

Detektivní romány a thrillery
CASTILLO – V moci zla, HUNTER 
– Není úniku, COLE – Konec hry, 
KAVUROVÁ – Malenčí, MICHA-
ELIDES – Mlčící pacientka, 
HYLAND – Černá ovce

Fantasy a sci-fi romány
THEORIN – Příběh o Jarmalandu 
2: Hon na Vittry, STAVELEY – Kro-
nika Netesaného trůnu 4: Lebky

Životopisy a autobiografické 
příběhy
FRIŠTENSKÁ STARKOVÁ – Každé-
mu jeho Izrael, WESTOVER 
– Vzdělaná, STRNADOVÁ – Pro-
dloužená sonáta života Boženy 
Němcové

Audioknihy
LUKÁŠKOVÁ – Losos v kaluži, 
KOŠLEROVÁ – Příběhy včelích 
medvídků, TRAVERS– Mary 
Poppinsová, NERUDA – Povídky 
malostranské

Naučná literatura
JONSSONOVÁ – Růžové vrány, 
PROKOP – Slepé skvrny, BUTLER 
– Angličtina na 5 minut, TUHÁ-

Alex Michaelides: Mlčící pacientka
Perfektně dějově vystavěný thriller z prostředí psychiatrické 

léčebny, který vás udrží v napětí až do samotného, nečekaného 
konce.

pokračování na straně 25 >>
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1.                        

2.                        

3.          U              

4.                        

5.                  

6.          C              

7.                        

8.                        

9.                        

Nové knihy

ČEK – Berta a Jan hledají kešky

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
BORDET-PETILLON – Nej…leta-
dla a letiště v pohybu, FISCHE-
ROVÁ – Bum bum tydlidum, 
DUDEK – Pec nám spadla

Pohádky
STLUKOVÁ – Nejznámější lidové 
pohádky, BUREŠOVÁ – Ovečka 
Nina a jiné pohádky, ISERN 
– Myška a sedm postýlek

Pohádkové příběhy
HORÁČEK – Jak myška snědla 
měsíc, ROŽNOVSKÁ – Povídání 
o svaté Anežce České, HLAVIN-
KOVÁ – Sesterstvo ve Snové říši, 
BEIGEL – O hrochovi, který měl 
škytavku

Humoristické příběhy
WALLIAMS – Ledová obluda, 
O’DOHERTY – Nebezpečí stále 
číhá všude, GREEN – Kája super 
frája: Čtyřnozí kamarádi

Fantasy romány
NOVIK – V zajetí zimy, GLÄSER 
– Strážci příběhů, NEJEDLÝ 
– Hororová čítanka, FLANAGAN 
– Bratrstvo 8: Návrat Temudžajů

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
ŠLIK – Tajemství jeskyně pokla-
dů, UNWIN – Neuvěřitelné pří-
běhy zvířecích hrdinů, COWELL 
– Jak vycvičit draka 8: Jak zlomit 
dračí srdce

Dívčí romány
BRAMI – Deníček nudilky, 
MCMANUS – Dva tajemství 
neudrží, VARÁČKOVÁ – Spolu to 
zvládneme

Naučná literatura
PEROUTKOVÁ – Ženy, co se 
nedaly, RIHA – Hurá do přírody, 
TATÍČEK – České státní svátky, 
CÍLEK – Evropa, náš domov, 
COBOS – Jak pracují stroje

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Víta Funka

ilustrace: V. Betášová 

Co s volným časem: 
Do autokina na brněnské výstaviště

V areálu brněnského výstaviště v prostoru za pavilonem Z vzniklo autokino. Promítat se bude čty-
ři dny v týdnu, vždy v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. Návštěvníci kina musí pro vjezd použít bránu 
č. 9, která bude otevřena vždy půl hodiny před začátkem promítání.

Ve voze smí sedět pouze dva lidé nebo jedna rodina a po dobu promítání nesmí návštěvníci z au-
ta vystoupit.

Vjezd pro jedno auto bude stát tři sta korun. Začátek promítání je ve 20 hodin.

Nákup vstupenek pouze on-line, přes web ibvv.cz nebo mobilní aplikaci BVV Trade Fairs. Nutností 
je autorádio s možností manuálního ladění. 
                        
zdroj: brnenskydenik.cz 
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Malý evropský stát mezi Belgií a Německem 
Pohoří táhnoucí se celou jižní Amerikou
Muž, který jako první dobyl jižní pól: Roald…
Nejznámější řecký pokrm 
Největší světadíl 
Tekutina užívaná k okyselení pokrmů 
Balkánský alkoholický nápoj 
Oblíbené slovenské jídlo
Hlavní město Ruské federace

TAJENKA: Sopečný ostrov v Indickém oceánu poblíž Afriky, který je 
oblíbeným cílem turistů. 
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Obchod na korze

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

pozvánka



ŘÁDKOVÁ INZERCE

Milujeme zahrádkaření, proto poptáváme RD  min. 3+1, 
Židlochovicko.   Tel.: 604 743 584.
Hledám ke koupi byt 2+1/3+1.  Tel.: 703 668 397.
Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
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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

ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

NÁBYTEK (sedačky, křesla, židle, taburety, ...)

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz

Draha 448, 664 59 Telnice
tel.: 606 403 810

Provozní doba:  
Po – Pá: 8:00 – 17:00 

STÁLE JSME TU PRO VÁS!

rozvodových
brzdových

a renovace 

Kontrola
a dodání 

STK + EMISE

Kontrola

Náhradní

MYCÍ CENTRUM

V PROVOZU

Ohodnocení 16 000–35 000,- měsíčně

Požadavky: Komunikativnost, zručnost, samo-
statnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,  

praxe v oboru vítána

Ohodnocení 16 000–35 000,- měsíčně
Požadavky: Komunikativnost, zručnost, samo-
statnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,  
praxe v oboru, základní znalost práce na PC

Kontakt: 606 403 810
E-mail: autocentrumtelnice@seznam.cz

Nabídka volných pracovních míst

Hlavní mechanik do pneuservisu

Přijímací technik autoservisu

Zaměstnavatel: Autocentrum Telnice, 
Draha 448, 664 59 Telnice

Jste skvělí! Vaše barevné obrázky v oknech a ozdobe-
né předzahrádky rozzářily Židlochovice. Děkujeme, 
že jste se připojili a společně rozveselili naše město. 

Velikonoce letos sice vypadaly jinak, ale my v Židlochovicích 
jsme si je udělali i tak krásné a veselé. Město Židlochovice 

zveřejnilo výzvu, aby občané velikonočně vyzdobili svá okna, 
předzahrádky, domovní dveře… A tak se malovalo, tvořilo, 

vyrábělo a peklo… a fotilo.
Děkujeme všem, kteří se připojili. Vámi zaslané fotografie 

byly vystaveny na zídce v dolní části náměstí Míru.
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Povinné rozestupy před vstupem do budovy úřadu / foto: R. Nováková

Setkávání je povoleno jen v malých skupinkách / foto: M. Moudrá

Obsluha přepážky na městském úřadu / foto: R. Nováková

Zahrádka u Žerotínů, pomáhám rodičům při přípravě / foto: M. Moudrá

Mateřská škola funguje v provizorním režimu / foto: R. Nováková

Po uvolnění karantény do knihovny, ale s rouškou / foto: M. Moudrá

Výdejní okénko Pivnice u Toma je v provozu po celou karanténu / foto: R. Nováková

Zelenina Jokver, vstup jenom po třech / foto: M. Moudrá


