
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 
čas nezadržitelně letí a rok nový střídá ten uplynulý. Můžeme 

hodnotit rok 2009, jaký byl, co nám dal či vzal, plánovat rok příští a 
přát si, aby byl lepší než ten předešlý. Dovolte mi tedy malé shrnutí 
posledních 12 měsíců života v našem městě. 

Protože jde o peníze vždy až na prvním místě, musím začít 
s rozpočtem města a vlivy ekonomické krize na naše hospodaření. 
V prvním pololetí roku už stát zaznamenával snížené výběry daní. Po 
přerozdělení daní na města a obce jsme v porovnání s rokem 2008 
obdrželi o 3 600 000 Kč méně. Snížený výnos z daní a pokles příjmů 
ze správních poplatků znamenal pro Židlochovice propad příjmů 
celkem o 5,5 milionu korun. Jelikož město nemá žádné finanční 
rezervy, museli jsme se s výpadkem příjmů vyrovnávat okamžitě. 
Z realizovaných úsporných opatření uvedu ty nejzásadnější. Byl 
zpracován „Pokyn tajemníka úřadu k omezení telefonních hovorů“, 
čímž došlo k významným úsporám. Byly odloženy přípravy další etapy 
regenerace panelového sídliště a projektu kamerového dohlížecího 
systému.   Další   opatření  znamenala   snížení  počtu  zaměstnanců  

 
úřadu. Postupně během roku došlo ke snížení počtu strážníků 
městské policie o 6. Rada města rozhodla snížení o 0,5 úvazku na 
odboru kultury a o 0,5 úvazku v knihovně. O jednoho pracovníka 
ubylo na pečovatelské službě, odboru sociální péče, odboru investic a 
místního hospodářství a odboru živnostenského úřadu. Tento pokles 
počtu zaměstnanců sníží náklady na mzdy o 4,7 milionu Kč 
v rozpočtu na rok 2010 oproti rozpočtu minulému.  

V roce 2010 se obáváme dalšího snížení příjmů z daní od státu. 
Proto realizujeme další opatření. Na konci r. 2009 schválilo 
zastupitelstvo vstup města do společnosti KTS ekologie. Od toho si 
slibujeme významné úspory v nákladech na svoz a likvidaci odpadů. 
V prosinci také proběhla elektronická aukce na dodavatele elektrické 
energie. Vybraná firma nabízí levnější elektřinu na rok 2010 zhruba o 
300 000 Kč. 

Došlo také k odložení některých dotačních projektů. Prováděly se 
jen nejnutnější opravy. Investiční činnost v Židlochovicích ale 
pokračovala dál, převážně však z dotačních peněz.  
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Po Třech králích 
 

Tři králové krom vzácných darů, 
z kterých nemáme zhola nic, 
přivezou sníh na dromedáru 
do povánočních plískanic. 

 
Rybníček za vsí ledem zkrutne, 
s nebe se chvěje sněžný prach. 
Je konec chmur, jako když utne 

a rozsvítí se v chalupách. 
 

Hned Ondra snese sáňky z půdy, 
máma Verunku zabalí, 

kluk v beranici, nos má rudý, 
dcerka se choulí do šály. 

 
A žádný král ve zlatém voze 
a na hedvábných polštářích 

nejel kdy lépe po úvoze, 
jak tihle dva, když fičel sníh. 

 
(Píseň o rodné zemi) 
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Starosta města bilancuje 
 



Novoroční rozhovor s P. Mgr. Pawlem Cebulou  

• Základní škole se podařilo zrealizovat projekt zaměřený na 
modernizaci výuky na obou stupních školy a na jejím vybavení 
počítačovou technologií. Mimo jiné bylo pořízeno přibližně 100 
počítačů a 5 interaktivních tabulí. Zde se podařilo získat 3,5 mil. Kč 
z EU, město se podílí částkou 1,9 mil. Kč. 

• Z Regionálního operačního programu se městu podařilo získat 
finanční podporu ve výši 2 300 000 Kč na úpravy na starém 
hřbitově u historické zvonice, na vytyčení naučné stezky s názvem 
Výhon – turistický okruh, a na výstavbu rozhledny. Příspěvek 
města činí necelých 300 tisíc Kč. 

• V září byly dokončeny práce na rekonstrukci autobusového 
nádraží v hodnotě 1 100 000 Kč. Byly rozšířeny dlážděné plochy 
nástupišť, přibyly 4 nové přístřešky a elektronická tabule s 
informacemi o odjezdech autobusů. Z rozpočtu Jihomoravského 
kraje jsme získali 90 % ceny díla. 

• Jihomoravsý kraj přispěl také částkou 120 tisíc Kč na automatický 
závlahový systém na fotbalovém stadionu. 

• Z fondů Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek byly 
zrekonstruovány sluneční hodiny na budově radnice a opravena 
střecha a krovy na zvonici. Tyto opravy stály 250 tis. Kč a 
ministerstvo na ně přispělo částkou 220 tisíc. 

• V listopadu byla dokončena realizace biocentra a biokoridoru u 
stadionu v hodnotě 870 tisíc Kč s významnou finanční podporou z 
operačního programu životní prostředí. Město k této částce 
přispívalo vlastními zdroji 160 000 Kč. 

Na nedostatek práce si vedení města a vedoucí jednotlivých odborů 
nemohli stěžovat. Domnívám se, že jsme se nenechali vléci 
událostmi, ale že jsme na nepříliš příznivý vývoj dokázali aktivně 
reagovat a zmírnit tak dopady hospodářské krize na naše město. 

Téměř celý rok 2009 trvala oprava krajské silnice ze Židlochovic 
do Vojkovic. I když jsme se na opravenou cestu do Brna už dlouho 
těšili, provoz na objízdných komunikacích byl občas nesnesitelný. 
Nejhůř byli postiženi hustým provozem občané na ulici Masarykově. 
Kolony se tvořily na příjezdu do města od Hrušovan a zvýšený provoz 
byl i na ulici Havlíčkově a Brněnské. První změna proti původnímu 
záměru byla, že se nebude opravovat komunikace od mostu směrem 
na Nosislav. Druhá pak že se nestihne zprovoznit most přes Cézavu. 
Výsledkem je, že se s důsledky tohoto zpoždění, které město 
nemohlo nijak ovlivnit, budeme opět potýkat na jaře letošního roku. 

Velice příjemně jsem překvapen přístupem občanů při úklidu 
sněhu na chodnících. I když to už není Vaší povinností, zdá se, že ti 
z Vás, kteří v minulosti sníh z chodníků odklízeli, v tom pokračujete i 
nadále. Velice Vám za to děkuji. V uplynulém roce jsme zaznamenali 
také nevídaný rozmach bytové výstavby i výstavby rodinných domů. 
Židlochovice se rozrůstají převážně v lokalitě bývalého cukrovaru a v 
lokalitě "U Avionu". Dokončuje se výstavba rodinných domů v ulici 

Janáčkově a v ulici Meruňkové za hřbitovem. O bydlení 
v Židlochovicích je stále zájem převážně pro pestrou občanskou 
vybavenost. Jsou zde úřady, služby, školy a široká škála zájmových 
organizací. 

Činnost zájmových organizací si určitě zaslouží naši pozornost.  
• Pro naše nejmladší obyvatele zahájilo 5. září 2009 svou činnost v 

Robertově vile mateřské centrum Robátko. Nabízí řadu kroužků 
pro děti do šesti let a nepravidelné akce pro celé rodiny. 

• V Židlochovicích byl také nově založen kynologický klub. 
K výcviku psů mu město zapůjčilo pozemek o výměře 4400 m2 na 
bývalých kalových polích v blízkosti čistírny odpadních vod.  

• Nejvýznamnějších sportovních úspěchů dosáhli v loňském roce 
reprezentanti Sokola v armwrestlingu a badmintonu a také judisté 
z místní organizace Orel. Členové Sokola i Orla mimo své 
sportovní a kulturní činnosti dokázali získat nemalé finanční 
prostředky z dotačních programů a díky nim rekonstruovat své 
budovy. 

• Dotace a finanční podporu na svoji činnost úspěšně získává i 
Židlochovický dětský sbor Skřivánek. Po úspěšném zájezdu do 
Kalifornie se vloni v červenci vydali Skřivánci do Japonska na 
festival ve městě Shizuoka. 

• Mezi nejaktivnější společenské organizace patřil v loňském roce 
Český svaz zahrádkářů. Svými pořady zahrádkáři oživují slavné 
tradice židlochovického vinohradnictví, ale nezapomínali ani na ty, 
kterým se stala zahrada koníčkem a místem odpočinku. Jejich 
činnost byla vhodně doplňována seriálem povídání o víně Ing. 
Ivany Flajšingerové ve vinotéce turistického informačního centra. 

• Péči o naše starší spoluobčany zajišťoval Sbor pro občanské 
záležitosti. Pořádal oblíbené besedy pro důchodce v MKK, 
zorganizoval setkání židlochovických seniorů s jednotou důchodců z 
partnerského města Gbely na Slovensku. Členky sboru se účastnily 
pletení pro charitativní účely a organizovaly sbírku pro Diakonii. Po 
celý rok se účastnily blahopřání starosty jubilantům. V předvánočním 
čase navštívily naše spoluobčany nad 80 let s dárkovými balíčky. 

Četné aktivity zájmových a společenských organizací doplnila 
svými pořady kulturní komise a komise sportu a mládeže tak, aby 
nabídka uspokojila různé věkové i zájmové skupiny našich obyvatel. 
V uplynulém roce jsem navštívil desítky těchto akcí, viděl jsem 
nasazení pořadatelů, kteří nezištně a dobrovolně věnují volný čas a 
energii ve prospěch veřejnosti, za což jim patří naše uznání a dík. 
Obzvláště děkuji za činnost organizacím, které pracují s dětmi a 
mládeží. 

Závěrem chci popřát Vám všem šťastný rok 2010, pevné zdraví, 
osobní i profesní úspěchy a ať se nám všem v našem slunečném 
městě spokojeně žije.                                                     

Vlastimil Helma 
 
 
 
 

V srpnu loňského roku jste nastoupil jako farář  římskokatolické církve na židlochovickou farnost. Můžete našim čtenářům sdělit něco 
bližšího o své osobě? 

Pocházím z jihopolského města Nowy Sacz, které má asi 100 000 obyvatel. Mám ještě tři sourozence – dvě  sestry a jednoho bratra. 
V devatenácti letech jsem se rozhodl vstoupit do kněžského semináře. Studoval jsem celkem šest roků v Krakově. Z toho dva roky filozofii a 
čtyři roky teologii. Jako kněz jsem deset roků působil na různých místech Polsku. V České republice žiji půl druhého roku. Začínal jsem v 
Hodoníně, kde mám doposud hodně přátel a známých. 

Jak se Vám v Židlochovicích líbí?  

V Židlochovicích se mi moc líbí. Je to krásné město, které teprve poznávám – počínaje od farních holubů, přes výborné české pivo a 
moravské víno až po radostné tváře občanů, kteří jsou ke mně velmi milí a srdeční. Vytrvale  se učím česky a poznávám místní zvyky. Nedávno 
jsme oslavili svátky Božího Narození. Pan starosta Vám v minulém čísle tak krásně přál všechno dobré a pěkné. Říkal, že lidská svoboda končí 
tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Ať Vám pomáhá Všemohoucí Bůh, který každodenně touží po lidské svobodě a především po 
čistém srdci každého z nás. Ať Malé Dítě, které k nám přišlo v betlémské noci, ohřeje to co je chladné a rozsvítí to co je temné. Ať pomůže v 
tom, co se zdá nemožné a dává naději, sílu, radost a pokoj srdce.                                             

To vše Vám do nového roku 2010 přeje P. Mgr.Pawel Cebula 
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daň z nemovitostí    

Zastupitelstvo města Židlochovic stanovilo obecně závaznou vyhláškou č.1/2008 místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí ve 
výši 2. Tímto koeficientem se znásobila daňová povinnost poplatníka od roku 2009.  

Město Židlochovice hledá jiné možnosti úspor, popř. zvýšení příjmů a rozhodlo se nevydávat další obecně závaznou vyhlášku, která by 
zvyšovala koeficient pro výpočet daně z nemovitostí od roku 2010 a zatěžovala by finančně naše občany.  

Přesto ke zvýšení daně z nemovitosti došlo. V rámci úsporných opatření státu schválil v říjnu 2009 Parlament ČR zákon 362/2009 Sb., 
který mimo jiné novelizuje zákon 338/92 Sb. O dani z nemovitostí. Tento zákon zvyšuje pro rok 2010 sazby v §6 a §11, tj. u zastavěných 
ploch a nádvoří, stavebních pozemků, ostatních ploch, obytných domů, rekreačních objektů, garáží, podnikatelských činností zemědělských 
a průmyslových, u ostatních staveb a bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů na dvojnásobek.  

Zvýšení sazeb se tedy netýká pozemků orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, travní porosty, lesy a rybníky s chovem ryb.  
Ing. Radmila Kafková, vedoucí finančního odboru 

Výběr z usnesení RM 18. listopadu 2009 
RM rozhodla: 
� o pořadí nabídek na dodávku služeb „Zimní 

údržba místních komunikací v Židlochovicích 
2009/2012“ takto: 1. Zednictví František 
Švaříček 

Výběr z usnesení ZM 18. listopadu 2009 
ZM bere na vědomí: 
� zprávu o hospodaření města za 3. čtvrtletí 

2009 
� zprávu o přijaté petici k nedostatku míst v MŠ 
ZM schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu r. 2009 
� smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK 

na výdaje na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Židlochovice na rok 2009 

ZM rozhodlo: 
� přijmout jako dar následující pozemky v k. ú. 

Židlochovice:  ½  p. č. PK 1100 o výměře 6262 
m2 do spoluvlastnictví – Prostřední Podsedky; 
p. č. PK 1808/2 o výměře 139 m2 do vlastnictví  

     v ulici Nad Farou 
� o dodatku 2 k pořízení změny č. VI územního 

plánu města Židlochovice 
ZM vydává: 
� Jednací řád Zastupitelstva města Židlochovice 

s účinností ode dne 1. 12. 2009; současně s 
vydáním tohoto jednacího řádu se ruší Jednací 
řád zastupitelstva města ze dne 18. 6. 2003 
včetně všech jeho dodatků 

Výběr z usnesení RM 27. listopadu 2009 
RM rozhodla: 
� vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektu 

pro stavební povolení na výstavbu sběrného 
dvora s kompostárnou  

� podání žádosti o finanční dotaci z OP MŽP 
prior. osy 6, oblasti podpory 6.6 – Prevence 
sesuvů a skalních zřícení, – na akci „Zajištění 
opěrné stěny– farská zahrada v Židlochovicích“ 
dle zpracované projektové dokumentace firmy 
O. K. Atelier, a to na částku odpovídající 90% 
nákladů (1 020 tis. Kč) se spoluúčastí města 
Židlochovice 10% (113 tis. Kč)  

� uzavřít smlouvu na projekt pro stavební řízení 
na dešťovou kanalizaci v ulici Masarykova, a to 
v úseku od ulice Husova po křižovatku se 
silnici II/416 s firmou Alef Brno, spol. s r.o. 

 

� provádět v roce 2010 nejnutnější opravy 
potřebné pro udržení provozu MŠ dle rozpočtu 
pro rok 2010 

� zapůjčit Moravskoslezskému kynologickému 
svazu, základní organizaci č. 10419 
Židlochovice, část pozemku p. č. KN 2780/1 o 
výměře 4440 m2 v k. ú.  Židlochovice – na 
bývalých kalových polích, který je v majetku 
města; smlouvu uzavřít na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 12 měsíců 

� přijmout poskytnutou dotaci od JMK ve výši 
32 000 Kč na odstranění povodňových škod 
vzniklých při přívalových deštích v roce 2009 

RM bere na vědomí: 
� předložený požadavek ředitelky MŠ na opravy 

budovy a vybavení mateřské školy 
� provádět v roce 2010 nejnutnější opravy 

potřebné pro udržení provozu MŠ dle rozpočtu 
pro rok 2010 

� zprávu o předpokládaném počtu žádostí o 
přijetí do MŠ ve školním roce 2010/2011 

RM nesouhlasí: 
� se zřízením veřejných parkovacích stání na 

parcele č. 510/2 v prostoru stávajícího vjezdu 
k HZS  

RM povoluje: 
� výjimku z maximálního počtu žáků pro 

jakoukoliv třídu ZŠ z 30 na 34 žáků na školní 
rok 2009/2010 

RM souhlasí: 
� s přerušením provozu v MŠ v období od 28. 

12. 2009 do 31. 12. 2009 
RM projednala: 
� zprávu komise životního prostředí na téma 

přemnožených volně žijících holubů  

Výběr z usnesení ZM 7. prosince 2009 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o otevřeném dopisu společenství 
vlastníků jednotek č. p. 791 a 79 oblast 
prevence kriminality na rok 2010 na projekt 
„Zvýšení bezpečnosti při odstavení jízdních kol 
v Židlochovicích“ v maximální výši 140 tis. Kč 

RM vydává: 
� nařízení města č. 1/2009, kterým se vymezují 

úseky místních komunikací a chodníků a 
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a 
místních komunikací v zimním období 
 

RM bere na vědomí:: 
� zprávu o průběhu prací na opravě dřevěných 

prvků zvonice 
� zprávu o hospodaření města za 3. čtvrtletí 

2009 
� zprávu ředitele Gymnázia Židlochovice. 
RM rozhodla:: 
� vyhlásit záměr prodeje pozemků v ulici 

Zámecká v Židlochovicích v prostoru mezi 
vozovkou a zámeckou zdí 

RM souhlasí:: 
� s přijetím dotace z JmK na realizaci projektu 

Family point  
RM schvaluje:: 
� sankční a registrační poplatky Městské 

knihovny s účinností od 1. 1. 2010 dle přílohy 
� SDH Židlochovice konání akce "Tradiční 

vánoční prodejní trhy" dne 19. 12. 2009 od 8 
do 13 hodin 

� podmínky pro poskytování dotací na podporu 
volnočasových aktivit, údržbu a provoz 
nemovitostí spravovaných organizacemi 

� podání žádosti o dotaci z rozpočtu JmK pro 
� rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu r. 2009 
� obnovit kontokorentní úvěr od ČS a.s. ve výši  

výši 3 mil. Kč, s maximální pohyblivou 
úrokovou sazbou odvozenou od  1M Pribor + 
marže 1,5 % p. a., splatnost úroků měsíční, se 
splatností kontokorentního úvěru 12 měsíců od 
podpisu smlouvy 

RM jmenuje: 
� pana Milana Šebka, vedoucího strážníka 

městské policie za člena Komise ochrany 
veřejného pořádku 

RM ukládá: 
� vést jednání se zástupci fy. Penny a upozornit 

je na stížnosti občanů na hluk 
� svolat jednání s rodiči dětí, kteří mají zájem o 

umístění dítěte v mateřské škole  
 

   �    
 
 

Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� Informace z radnice ���� 
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POPLATKY PRO ROK 2010 

Poplatek za psa – splatnost do 31. 3. 2010 

a) je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu: – 200 Kč, pokud je pes chován v bytovém domě; – 150 Kč, pokud je pes chován mimo bytový dům; 

b) v ostatních případech: – 650 Kč, pokud je pes chován v bytovém domě; – 450 Kč pokud je pes chován mimo bytový dům.  
      Upozorňujeme na povinnost čipování psů. 

Poplatek za svoz odpadu – splatnost do 31. 3. 2010 nebo čtvrtletně inkasem. Sazba 500 Kč / osoba / týdenní svoz / rok 
Poplatek za hrobová místa. Platba na základě zaslané smlouvy – zpravidla desetiletý nájem.  

Ing. Radmila Kafková, vedoucí finančního odboru 
Změna v odpadovém hospodářství 

Od 1. února 2010 přechází město Židlochovice k jinému subjektu zajišťujícímu sběr, shromažďování, svoz a likvidaci odpadů. 
Tyto činnosti bude zajišťovat firma KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem v Zastávce. Společnost je ve 100% vlastnictví obcí a je plně zaměřena na 

služby občanům. Město Židlochovice je společníkem této obchodní společnosti, starosta města je jedním z jednatelů společnosti. 
KTS EKOLOGIE s.r.o. bude zajišťovat veškeré služby v odpadovém hospodářství pro občany města, včetně provozování sběrného dvora. 
Odpady od obyvatel budou vyváženy každý týden – vždy v pátek – a roční poplatek za svoz odpadů je stanoven jednotně ve výši 500 Kč za 

osobu. Podnikatelé nejsou zařazeni od odpadového systému města a je jejich povinností zajistit si svoz a odstraňování odpadů vznikajících jejich 
činností na území města vlastní smlouvou se svozovou firmou. 

Pokud někdo z podnikatelů takovou smlouvu uzavřenou nemá nebo hodlá změnit odpadovou firmu, může smlouvu uzavřít s firmou KTS 
EKOLOGIE s.r.o. Kontakt: Ing. Matúš Marek, tel. 775 777 738,  e-mail : kts.ekologie@firemni.cz.  

          Pavel Fila – odbor investic a místního hospodářství 
Zadržení pachatele podezřelého z krádeží benzinu a vozidel. 

Dne 10. 12. 2009 v 23.45 hodin obdržela noční služba Městské policie Židlochovice telefonické oznámení od pozorného občana, shodou okolností 
strážníka obecní policie Hrušovany u Brna, že na ulici Nad Farou se pohybuje osoba s kanystrem na benzin a hadicí. Po příjezdu na místo oznámení, 
se muž dal před hlídkou Městské policie na útěk. Strážníci muže začali pronásledovat ulicí Legionářskou a ulicí Strejcův sbor, kde byl ozbrojený muž 
dostižen a za pomocí donucovacích prostředků zadržen. Poté byl předán Policii České republiky k dalšímu šetření. Tento pachatel je podezřelý 
z krádeží benzínu a vozidel, kterých se dopouštěl jak v našem městě, tak v okolních obcích. 

Milan Šebek, strážník pověřený vedením MP Židlochovice 
Poděkování ministra vnitra 

Starosta města obdržel 10. 12. 2009 dopis ministra vnitra ing. Martina Peciny, MBA s poděkováním  za pomoc, kterou město Židlochovice poskytlo 
rodině azylantů z Barmy. Ministr v dopise zmiňuje, že i díky pomoci Židlochovic nalezlo v průběhu letošního roku v České republice svůj nový domov 9 
rodin barmských uprchlíků. Tohoto výsledku by se nepodařilo dosáhnout bez vstřícného přístupu 9 měst a obcí v celé republice.  Jmenovitě pak děkuje 
tajemníkovi úřadu Mgr. Miroslavu Cvrkovi, jehož osobní nasazení pro společnou věc je zárukou, že azylanti našli v Židlochovicích ty nejlepší podmínky 
pro nový život v České republice.                                                                                                                                                                                     –rt- 

 
Nesvítí pouliční osvětlení? 

Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při zajištění funkčnosti maximálního počtu svítidel veřejného osvětlení. Jste to právě 
vy, kdo nejdříve zjistí, že světlo v blízkosti Vašeho domu nesvítí. Prosíme Vás o nahlašování nesvítících pouličních lamp na tel. 547 426 039 nebo 
547 426 044 eventuelně 604 290 311 (stačí SMS) nebo e-mail povolny@zidlochovice.cz. Důležité je nahlásit konkrétní umístění svítidla – nejlépe číslo, 
které je vyraženo na štítku a umístěno na sloupu cca 1 m nad zemí (příklad Ži 00147). Děkujeme! 

                                                                                                               Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
 
 
 

 
Stalo se již tradicí, že v prvních dnech nového roku potkáváme v našich městech a obcích tříkrálové koledníky se zapečetěnými pokladničkami 

označenými logem Charita Česká republika. Stejně tomu bude i ve dnech 1. – 14. 1. 2010, kdy bude probíhat již desátý ročník Tříkrálové sbírky a na 
svěřeném území modřického a rosického děkanátu ji organizuje Oblastní charita Rajhrad. Prostředky získané z Tříkrálové sbírky slouží pro potřeby 
nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných, mládeže a rodin v nouzi. 

Výtěžek loňské Tříkrálové sbírky byl použit na opravu havarijního stavu střešní krytiny a izolace budovy Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 
v Rajhradě. Z dalších prostředků bylo pořízeno zejména vybavení farního sálu setkávání Římskokatolické farnosti Ostrovačice a prostor Farní charity 
Podolí počítačovou a audiovizuální technikou určenou na vzdělávací a volnočasové aktivity mládeže, seniorů a sociálně slabých rodin. 

Vámi věnované dary z Tříkrálové sbírky 2010 budou využity na realizaci projektu Centra pro mládež, dále na podporu a rozvoj činnosti farních 
charit. Další prostředky přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou Charitní ošetřovatelská služba, 
Charitní pečovatelská služba a Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.   

Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha 
potřebným. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. 

                                                         Hana Bělehradová – koordinátorka sbírky za OCH, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 
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Tříkrálová sbírka aneb Za světlem dobrých skutků 
 

„Dobré skutky rozkvétají a přinášejí hřejivý pocit do lidských vztahů. Váš balík s 222 kusy ručně převzorně 
upletených obinadel přináší paprsek světla k uzdravení lidí, které nikdy nepoznáme a neuvidíme. Balík obsahuje 

naději a lásku.” 

Z dopisu z Oblastní charity v Uherském Hradišti adresovaném na jaře 2009 židlochovickým ženám, 
 které pletly obinadla pro malomocné v Africe. 

Pod tato krásná slova se rádi podepisujeme a přejeme našim ženám hodně elánu i pro nastávající nový rok 2010.                                                                                                
Vlastimil Helma, starosta a Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník 

 



 
Poruchy zraku – oznámení pro rodiče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Našim zahrádkářům 
Pěstování chřestu   

 

Snad každý zahrádkář se setkal 
s vyobrazenou rostlinou, která se botanicky 
nazývá  chřest - Asparagus officinalis. Naši 
zahrádkáři jej pěstují už jen velmi zřídka. 
Mnozí jej znají jako zplanělý a na polích i 
zahrádkách se s ním často mohou setkat. Byl 
kdysi nazýván královskou zeleninou. V době 
své největší slávy se ve velkém množství 
pěstoval v Ivančicích, v Trboušanech a 
v menším množství i v Židlochovicích. Chřest 
je nejen vzácnou lahůdkou, ale pro svou 
ranost je vyhledávanou zeleninou, která po 
dlouhé zimě přináší obrovské biologické 
hodnoty vhodné pro lidský organismus.  

Posuďte sami. Obsahuje velké množství 
vitaminu C, vitamíny skupiny B, provitamin A, 
vitamin E, draslík, fosfor, vápník a hořčík, 
železo, jód, zinek, sodík. Zelený chřest 
obsahuje množství kyseliny listové, která 
působí na omlazování buněk, pomáhá při 
únavě a stresu.  

Má mnoho vlákniny, která pomáhá při 
ochablosti střev, zácpě. Množství zinku 
aktivuje mozek, posiluje cévy.  

Nutno dodat, že chřest se pěstuje v 
několika odrůdách (nejčastěji zelená a bílá). 
Zelená odrůda má vyšší biologickou hodnotu. 

  Účinky chřestu na organismus. 
� chřest přináší vitalitu, omlazení a osvěžení 

organismu  
� chřest působí jako diuretikum  
� pomáhá při slabozrakosti  
� posiluje nervový systém  
� podporuje krvetvorbu  
� odstraňuje zácpu  
� posiluje sliznice v těle  
� aktivuje metabolismus sacharidů, bílkovin a 

tuků  
� chřest má odkyselovací účinky  
� je nízkokalorický (13 kcal na 100 g) a 

vhodný při dietě  

Návod na pěstování chřestu včetně 
obrázků přineseme v dalším čísle. 

-rt- 

Moudrá slova 

Václav Havel 1989: 
„PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ.” 

Václav Havel 2009: 
„JSEM RÁD, ŽE JEŠTĚ PO DVACETI LETECH TOTO HESLO NAŠE 

POLITIKY STÁLE DRÁŽDÍ.” 
 

Kurz R espektovat a být respektován aneb O komunika čních dovednostech 
pro zvládání b ěžných i náro čných životních situací  

týkajících se výchovy a vztah ů. 

Rádi bychom vám představili kurz Respektovat a být respektován, který je založen na 
stejnojmenné knížce českých autorů. Jedná se o jedinečný kurz výchovných a motivačních postupů a 
komunikačních dovedností široce použitelných při výchově dětí ve škole i v rodině i v komunikaci 
dospělých mezi sebou. Je vhodný pro učitelky a učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatele a zejména pro rodiče. 
Autoři této knihy a zároveň zkušení psychologové (Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a manželé 
Pavel a Tatjana Kopřivovi), kteří vedou i samotný kurz, v knize říkají: „…Někdy to vypadá, že ve jménu 
výchovy je dovoleno téměř vše. Jako by děti byly nějaký jiný živočišný druh. Jako by pouhý fakt, že je 
máme řadu věcí naučit a ony v tom dělají chyby, ospravedlňoval, že se k nim chováme méně slušně a 
hruběji než k dospělým … Nelze vychovávat autoritativně a pak očekávat, že se děti budou chovat 
demokraticky …“. Autoři tvrdí, že důležité je naučit dítě především samostatnosti a zodpovědnosti za 
vlastní činy. Poslušnost, která je tradičně metou ve výchově mnoha rodičů, není žádoucí. „Poslušné 
dítě může být zbožným přáním i pýchou řady nepoučených rodičů. Když se pak takové dítě třeba 
„chytne party“, nešťastní rodiče často říkávají:  ´Vždyť on to byl takový hodný, poslušný chlapec 
(poslušná dívka)´. Vlastně se nic nezměnilo. Jsou stále poslušní. Jenže teď poslouchají někoho jiného.“ 
Autoři konstatují, že výchova a vzdělávání dětí založené na uplatňování moci a síly jsou vyčerpávající a 
přitom málo účinné a navíc mají negativní dopady na sebeúctu, rozvoj osobnosti a klima a vztahy 
v rodině či ve třídě. Zároveň nabízí účinné postupy a dovednosti respektujícího pojetí výchovy a 
mezilidských vztahů okamžitě využitelné v praxi. Přirozeným důsledkem osvojení těchto dovedností je 
udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti.   

Obsah kurzu (délka trvání kurzu i pořadí a výběr témat jsou modifikovatelné. Lze realizovat i 
zkrácenou verzi kurzu (témata č. 1, 3, 5 a 6) v rozsahu 28 hodin, plný seminář však vypadá 
následovně: rozsah 49 hodin – 7 seminářů po 7 hodinách:  

1. Postupy při oprávněných nárocích vůči dětem nebo dospělým 
Neefektivní způsoby sdělování oprávněných požadavků a jejich nežádoucí dopady na splnění úkolu, 
sebeúctu a vzájemné vztahy.  
2. Výchova, vzdělávání a základní lidské potřeby. Sebeúcta – duševní „imunitní systém“ naší 
osobnosti 
Nedostatečné uspokojení základních lidských potřeb vede k fyzické, emocionální nebo sociální 
nepohodě, která mimo jiné ztěžuje také učení. Analýza školy z hlediska péče o základní lidské potřeby 
dětí i učitelů může být velmi dobrým výchozím bodem tvorby školního vzdělávacího programu. 
3. Zvládání negativních emocí 
Často se z banální situace rozvine konflikt, protože si nevšímáme emocionálního rozpoložení, které 
situaci provází. Zabýváme se zákonitostmi, podle nichž „fungují“ naše emoce, co pomáhá či nepomáhá 
jejich zklidnění a proč.  
4. Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společně s dětmi 
Pro pocit bezpečí dětí je důležitá existence smysluplných a srozumitelných pravidel, na jejichž vytváření 
se podílejí děti. Seminář nabízí postupy, jak s dětmi na vytváření pravidel pracovat. 
5. Rizika trestů a co namísto nich 
Tresty učí děti chovat se jinak proto, aby se vyhnuly dalším trestům, a nikoliv proto, že je to tak 
správné, a mají ještě další rizika. Naučíme se rozlišovat tresty a přirozené důsledky a používat 
alternativy. 
6. Rizika pochval a odměn a co namísto nich 
Pochvaly vytvářejí závislost na autoritě a učí dělat věci pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro věci 
samotné. Odměny, podobně jako tresty, podkopávají vnitřní motivaci k učení a práci a učí děti chovat 
se žádoucím způsobem, pokud z toho kyne prospěch. Respektující vztah k druhým lidem dáváme 
najevo uznáním, oceněním a poskytováním tzv. zpětné vazby. 
7. Rizika závislosti na autoritě, vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti 
Z manipulovaných dětí se mohou stát manipulovatelní i manipulující dospělí. Udržování v závislosti má 
mnoho forem. Jsou ale i postupy, které vedou děti k rozšiřování jejich autonomie a nezávislosti ruku v 
ruce s přebíráním zodpovědnosti. (převzato z www.zkola.cz) 

MC Robátko by rádo tento kurz zorganizovalo i v Židlochovicích a to přibližně na konci roku 2010 
nebo začátku roku 2011. Po tomto kurzu je totiž velká poptávka a jsou objednány již na měsíce 
dopředu. Pokud byste se chtěli účastnit tohoto kurzu, dejte nám o tom prosím vědět na email: 
info@mcrobatko.cz nebo na tel: 608574153. Cena kurzu není nízká, nepřesáhla by však 2 000 Kč 
(konečná cena bude stanovena dle počtu zájemců). 

Rada MC Robátko 
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Co udělat když zazní sirény?Co udělat když zazní sirény?Co udělat když zazní sirény?Co udělat když zazní sirény? 

Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který 
znamená a hlavně – jak se v případě ohrožení zachovat. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno 

a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik základních informací o tom, jak rozlišit od sebe „houkání“ sirén a jak se chovat při spuštění 
varovného signálu. 

Jak funguje varovný systém a k čemu slouží  
V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který 

pokrývá téměř 100% všech trvale osídlených oblastí naší země. Je tvořen 
převážně sirénami, ale také obecními rozhlasy, napojenými na dálkové 
ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény (elektronické) 
„umějí mluvit", tj. po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová 
informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci 
místních informačních systémů). Většina sirén je však staršího typu 
(rotační), pouze „houkají" a po zaznění signálu není možné 
prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je 
důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů.  

Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení 
takového charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. 
V České republice od r. 2001 můžete slyšet tři signály, ale pouze jeden 
varovný signál „Všeobecná výstraha", který Vám sdělí, že „se něco děje" 
a je na Vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace.  

 
 Jaké druhy signálu můžete slyšet  
 Všeobecná výstraha – tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a 

může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná 
výstraha" je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po 
sobě. U „mluvících" sirén následuje informace o druhu ohrožení, např.  

 
„Nebezpečí zátopové vlny", v každém případě ale příslušná tísňová 

informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla 
v obecním rozhlase, vysílají ji rádiovozy policie/hasičů nebo také zazní 
v televizi a rozhlase.  

 
Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva 

v celé ČR.  

Zkouška sirén – tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první 
středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také 
slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte „svoji" sirénu v místě 
Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. 
Signál „Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 
sekund. U „mluvících" sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn 

informací „Zkouška sirén". Zkouška sirén není tedy varovným signálem!  

 

 

Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci 
ve dvanáct hodin.  

  Požární poplach – tento signál slouží pouze ke svolání jednotek 
požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál „Požární poplach" je 1x 
přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující 
zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným 
signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný 
požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním 
okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li 
k tomu záchranáři vyzváni.  

Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete vyzkoušet na 

www.firebrno.cz/jak-zni-sirena   

Jak se zachovat po spuštění varovného signálu 
„Všeobecná výstraha"  

Vyhledat úkryt  
Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné 

budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do 
které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost 
místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. 
Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu 
by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte 
se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak – 
poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.  

Pozor – v některých případech se do budov neukrývejte! V případě 
hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). 
Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru, 
sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) atp. 

Zodolnit úkryt  
Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od 

okolního prostředí. To je důležité zvláště při úniku chemických nebo 
radioaktivních látek. Především zavřete dveře a okna. Vypněte větrání či 
klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte 
utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti. Použijte k tomu izolační pásky 
nebo např. deky. Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní 
oblečení.  

Zajistit si informace  
Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném 

případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě 
rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia – 
především ČT 1 a ČRo 1Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od 
zasahujících záchranářů. 

npor. Ing. Bronislav Kocman, Hasičský záchranný sbor Jmk – 
Projekt "Vaše cesty k bezpečí" 

Moudrá slova 
Člověk především musí najít víru v sebe samého, aby se stal svobodným. 

Federico Fellini, italský filmový režisér 
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Kalendářní (ale i opravdová) zima je již v plném proudu a můžeme se tak ohlédnout za uplynulým podzimem. Celé toto období bylo spíše teplejší se třemi 

výraznějšími projevy, deštivěji pak bylo v listopadu. K těm výraznějším projevům bych zařadil bouřku s přívalovými srážkami a krupobitím v polovině září 
(židlochovické hody), chladnější období uprostřed října (sněhová kalamita na horách) a „zimní“ úvod měsíce listopadu. A nyní trochu podrobnější údaje. 

Září se k nám zachovalo velice vlídně a mohli bychom ho ještě zařadit k letnímu období. Po celý měsíc převládalo spíše slunečné a teplé počasí (babího 
léta) s denními teplotami nad +20°C (často i nad +25°C) a ranními teplotami většinou nad +10°C. Deštivých dnů bylo málo, i když zrovna v době hodů nás 
jeden vydatnější „deštík“ překvapil. A proto se také nakonec srážkový úhrn vyšplhal na hodnotu 57,1mm a tudíž 132,8% normálu, i když celkově bylo většinou 
sucho. Průměrná teplota za celý měsíc hodnotou +17,30°C výrazněji překročila (odchylka +2,70°C) dlouhodobý průměr. Na maximální hodnotu +29,9°C se 
dostala teplota dne 3. září, na minimum +7,2°C poklesla 7. září. Celkově jsem zaznamenal 13 letních dnů (výrazně nadprůměrné množství, normální hodnota 
je 5 dnů). Přes příznivé výletní počasí jsme přece jen zažili jeden extrémní projev. Přes Židlochovice se v sobotu v podvečer (hodový víkend) prohnala lokální 
bouřka doprovázená přívalovými srážkami a krupobitím (za necelou hodinu napršelo 38,1mm srážek). Do začátku večerního programu se však následky bouře 
(voda, bahno, větve) podařily organizátorům odstranit a zábava proběhla ke spokojenosti většiny přítomných. Toto však byla jen malá kaňka na zářijovém 
počasí.  

Nejteplejší bylo září v roce 1999 s průměrnou teplotou +18,1°C (odchylka +3,5°C) a celkem s jedenácti letními dny a 27 dny s teplotou vyšší jak 20°C. 
Nejstudenější září bylo v roce 1996 s průměrnou teplotou +11,6°C (odchylka -3,0°C) a žádným letním dnem (maximální teplota +24,6°C) a jen 4 dny s teplotou 
nad 20°C.  

První dekáda října se vyznačovala pokračujícím teplým počasím babího léta, které bylo typické pro předchozí měsíc. O mimořádně teplém počasí 
napovídá skutečnost, že dne 7. října byl překonán teplotní rekord nejen pro tento den, ale také pro celý měsíc říjen od roku 1990 a to hodnotou +28,0°C! Ještě 
i následující den se teplota vyšplhala na letních +25,0°C, což je nejpozdější letní den v ročním chodu maximálních teplot. Před koncem první dekády se 
výrazně ochladilo a celá prostřední dekáda se nesla ve znamení studeného, větrného a deštivého počasí (teploty kolem +5°C). Vždyť také vrchovinné a horské 
oblasti zasáhla sněhová kalamita a napadlo rekordní množství sněhu pro měsíc říjen (na Lysé hoře v Beskydách dosáhla dne 18. října maximální výška sněhu 
103cm a byl tak překonán historický rekord z roku 1930). V poslední dekádě převládalo počasí s velkou oblačností a občasnými srážkami a příjemnými 
teplotami mezi +10°C a +15°C. V samotném závěru se pak ochladilo. Výsledná průměrná teplota měsíce +9,08°C byla téměř na normálu (odchylka -0,02°C), 
22,2mm srážek představuje podprůměrných 49,3%.  Na  maximální  hodnotu vystoupila teplota  již zmíněného 7. října, s teplým začátkem měsíce se vyskytly 2 
letní dny. Přílet havranů byl letos v podstatě normální, a to 20. října. Vzhledem ke sněhové kalamitě ve vyšších a horských polohách ležela sněhová pokrývka 
na vrcholcích hor (i přes oblevu v poslední dekádě) i více než polovinu měsíce (Beskydy). 

Nejteplejším říjnem za posledních 19 let byl ten v roce 2000 s průměrnou teplotou +13,0°C (odchylka +3,9°C) a celkem 18 dny s teplotou vyšší jak 15°C. 
Nejchladnějším pak byl říjen 2003 s průměrnou teplotou +7,2°C (odchylka -1,9°C) se  4 dny s teplotou nad 15°C, s 5 dny s ranním mrazem a minimální 
teplotou -4,6°C. 

Na začátku měsíce listopadu zima „vystrčila drápky“ chladnějším počasím a dvěma dny se sněžením a sněhovou pokrývkou (3. a 4. listopadu). Navíc 
hned první listopadový den poklesla teplota na nejnižší hodnotu (-5,5°C). Po většinu měsíce však převládalo spíše teplejší jihozápadní proudění, a proto se 
teploty nezřídka dostávaly nad hodnotu +10°C (celkem to bylo ve 14 případech), zejména při slunečném počasí (většinou ve 2. polovině měsíce). Při mlze a 
nízké oblačnosti se pohybovaly jen kolem +5°C. Nejvyšší teplotu +15,2°C jsem zaznamenal dne 15. listopadu. Ale i v závěru měsíce bylo neobvykle teplo a ve 
4 případech (23., 24., 25. a 30. listopadu) padly teplotní rekordy pro příslušné dny za období od roku 1990. A tak se nelze divit, že jako celek vyšel listopad 
teplotně mírně nadprůměrný (průměrná teplota +6,19°C, odchylka +2,39°C) a vůbec nepřipomínal blížící se zimu. Vyskytly se pouze 2 dny s mrazem. I přes 
dostatek pěkných (slunečných) dnů byl nakonec listopad poměrně deštivý (15 dnů se srážkami) a celkový úhrn srážek 52,1mm představuje slabě 
nadnormálních 127,1%. I na našich horách se v důsledku teplejšího počasí sněhová pokrývka objevovala jen občas a v malé vrstvě (za pozornost stojí jen 
45cm na Lysé hoře dne 12. listopadu, i zde však sníh za týden roztál). 

Nejtepleji bylo v listopadu 2000 s průměrnou teplotou +7,5°C (odchylka +3,7°C), nejvyšší teplotou +17,8°C dne 14. listopadu a jen dvěma dny se 
zápornou teplotou a žádným sněžením. Nejchladnějším listopadem se stal ten v roce 1993 s průměrnou teplotou +1,4°C, odchylkou -2,4°C, nejnižší teplotou -
11,0°C dne 23. listopadu, 15 dny s mrazem (z toho bylo 9 dnů s celodenním mrazem) a 11 dny se sněhovou pokrývkou. 

Přes teplý začátek prosince již zima ukázala také svou pravou tvář (celodenní tuhé mrazy a sněhová pokrývka) a mohli bychom považovat podzim za 
zdárně ukončený. A pokud vyšly předpovědi meteorologů a Vánoce (z hlediska počasí) úplně idylické nebyly, snad nám to nepokazí vstup do dalšího roku. 
Milovníkům zimních sportů pak přeji příznivé počasí pro jejich radovánky a nám všem úspěšný rok 2010. 

Ing. Karel Král 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příjemný podzim 2009 
 

Nové knihy v městské knihovně 
Pro dospělé:  

Malta, Barcelona, Irsko, Berlín, Belgie – turistický průvodce � 
Vábivé ticho – skutečný příběh horolezce � 

Manželky prezidentů – portréty manželek českých prezidentů 
� Ořechy – 75 různých receptů � 

Královna dvou králů, Past na královnu, Poslední láska Petra Voka – 
historické romány � Vikingova žena, Tajný sňatek, Rubínová 

pouta, Láska na útěku, Hradní paní, Kletba zelených očí – milostné 
romány 

� Mrtvá v lázni, Vražda v blázinci, Úkol pro spolehlivého vraha – 
detektivky 

Pro mládež: 
Už vím proč a jak – první zvědavé otázky 

�  Moje první knížka o koních � Moje první knížka o psech � 
Šelmy � Příhody Bořka Stavitele � Blázen do koní, 

Dobrodružství na Měsíčním hradu, Létající přízrak – dobrodružné 
příběhy �  Pusinka, Dotek Anděla, Kočičí holka, Princezna Viktorie 

– dívčí romány �   
 

Řádková inzerce 

Ihned koupím garáž v Židlochovicích. 

 Platím hotově. ���� 728 531 944. 

Nechte své dítě vyrůst ve skautu…Nechte své dítě vyrůst ve skautu…Nechte své dítě vyrůst ve skautu…Nechte své dítě vyrůst ve skautu…    
…člověk si tam sáhne na GPSku, učí se dělat 

reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na 
raftech. Důležitější je ale to, co se naučí mimochodem 

– že má cenu se o něco snažit, zapojit se, 
spolupracovat. Že má být součástí věcí, 

ne pozorovatelem… 

www.skaut.cz    
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• V sousedních Hrušovanech vznikl z bývalé fary Církve československé husitské v blízkosti vlakového nádraží Domov důstojného stáří. 

V bezbariérovém domě žijí lidé se sníženou soběstačností a specifickými potřebami způsobenými chronickým duševním onemocněním.  
• V prosincovém čísle minulého roku jsme uvedli píseň Tomaše Šenkyříka Je advent čtvrtá neděle. Tomáš Senkyřík komponuje elektronickou a 

elektroakustickou hudbu. Inspiruje se autentickým folklorem, a to především romským a moravským. Rozsáhlý rozhovor s umělcem byl uveřejněn 
v posledním loňském čísle časopisu HIC VOICE. Bližší informace na www.hidvoice.cz.  

• V sobotu 28. listopadu 2009 proběhl již několikátý ročník volejbalového turnaje smíšených družstev, který pořádala Komise sportu a mládeže při 
Radě města Židlochovic. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev vyrovnaných kvalit. Po napínavých zápasech skončil turnaj pořadím: 1. Základka, 
 2. Sokec Hrušovany, 3. Orli, 4. Eagles , 5. KO Systém 

• Ještě do 29. ledna 2010 potrvá výstava obrazů židlochovického výtvarníka Vítězslava Rubra Zmnožená kresba. Zájemci ji mohou navštívit v Galerii 
Katakomby v Centru divadla Husa na provázku na Zelném trhu číslo 9 v Brně. Výstava je přístupná od 10 do 18 hodin. 

• Po dlouhém čase jsem se synem navštívila hroby svých předků a město. Tímto chci poděkovat paní matrikářce za její ochotu, a protože je velice 
milá, přeju jí vše dobré v roce nadcházejícím a hlavně zdraví jí i jejím blízkým. Město je krásné, nového mnoho od dob, kdy jsem tu běhala jako 
malá a tropila neplechu se sestrami. Tatínek, dědeček, teta i strýc zde ve škole učili a já bych ráda věděla, zda ještě žije někdo, kdo znal Bohuše 
Orsáčka, mého otce, nebo manžele Hrubých, tetu a strýčka. Děkuju a ať se Židlochovicím daří i nadále! 

     Vlasta Eliška a Ruben František Orsáčkovi 2. 12. 2009. (převzato z webových stránek města.)  
• Jedinečný interiér minoritského kostela v Brně s Loretou si nedávno mohli návštěvníci prohlédnout první prosincovou sobotu. Vzácná barokní 

památka se totiž rekonstruuje a tak dlouhá léta nebyla přístupná. Tento barokní klenot z počátku 18. století vytvořil stavitel Mořic Grimm, který se 
také podílel na přestavbě židlochovické zámecké kaple a rovněž upravil horní část zámecké fasády s balustrádou směrem do parku.                 –kv- 

• V sobotu 5. prosince 2009 se v židlochovické orlovně uskutečnil již druhý squashový turnaj v tomto roce, tentokrát ve spolupráci s komisí sportu a 
mládeže Rady města Židlochovice a fitness Bobo. Na předních příčkách v kategorii mužů se umístili: 1. Phil Bělohlávek, 2. Jan Figlovský, 3. Michal 
Ondrůj. V kategorii žen bylo toto pořadí: 1. Iveta Chehabi, 2. Milena Moudrá, 3. Marcela Šormová                                                                           -rt- 

• Všechny občany upozorňujeme, aby neotevírali osobám, které se vydávají za podomní prodejce či pracovníky různých podniků, kteří přišli 
zkontrolovat stav plynoměru, elektroměru či vody atp. Nepouštějte do domácností lidi, které neznáte a u nichž si nejste jisti jejich úmysly. Odečítání 
elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů je vždy napřed ohlašováno městským rozhlasem a není důvod, aby mimo ohlášené termíny byly odečty 
prováděny. Koncem listopadu se v ulici Nad Farou pokusil vykrást rodinný dům muž středního věku. Bezohledně zničil vchodové dveře 
s bezpečnostním sklem a nakonec byl vyrušen majitelkou domu. Způsobil škodu za několik tisíc korun. Popisem a porovnáním s kamerou bylo 
zjištěno, že neznámý muž se pohyboval v různých městech na okrese Brno – venkov a peníze z krádeží používal k hraní na výherních 
automatech. Obsáhlejší článek o neznámém lupiči přinesl deník Rovnost 10. prosince.                                                                                            –rt-                                                                                                      

• Opět máme příležitost seznámit vás s jubilanty, které starosta města pan Vlastimil Helma v uplynulých měsících navštívil. Některým pogratuloval  
k jejich významnému jubileu osobně, jiným zaslal alespoň přání. Všude se mu dostalo vřelého přijetí a pohoštění, příjemného popovídání a 
vzpomínek. 85. narozeniny v těchto měsících oslavili pan František Průka a paní Milada Šedivá. 90. narozeniny oslavili paní Marie Jelínková, paní 
Františka Říhošková,  paní Miloslava Luklová a paní Emilie Karpíšková. Gratulaci k 95. narozeninám pak obdržel JUDr. Karel Tyc. Další  příležitost 
k návštěvě starosty byla zlatá svatba manželů Eliášových, kteří jsou spolu již 50 let. Také redakce zpravodaje přeje oslavencům hodně zdraví, 
spokojenosti  a životní pohody a také životní vitalitu v nadcházejícím roce.  

• Málokdy se stává, aby byl úplněk dvakrát v jenom kalendářním měsíci. V právě uplynulém prosinci 2009 tomu tak bylo. První úplněk byl 2. prosince 
a další pak 31. prosince. Podobný jev se bude opakovat v roce 2012.   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzhledem k n ěkterým 
důležitým článkům a úředním 
sdělením se nám nepoda řilo 
zařadit rubriky, které obvykle 

pravideln ě uvádíme.  Za řadíme 
je opět v dalším čísle.  

�     �     � 
ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ  – měsíčník MěÚ 

v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 
2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, 

odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 15. v měsíci. 
Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: 

martina.krizová@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad Židlochovice. 
Grafická úprava Jan Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je 
bezplatně doručován občanům do domácností vždy začátkem měsíce. 
Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za 

obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo neprošlo jazykovou 
úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského 

úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 

Zaznamenali jsme 
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