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Vážení spoluobčané,
jak již jistě víte, ve čtvrtek 20. ledna 2011 schválila Rada Jihomoravského kraje (dále rada JMK) snížení počtu tříd
osmiletých gymnázií. Jednou ze škol, kterých se rozhodnutí týká, je i Gymnázium Židlochovice.

, protože zakazuje řediteli školy přijímat studenty do prvních
ročníků.

V tuto chvíli byl připraven materiál pro všechny starosty regionu, kteří již vyjadřují
nesouhlas svým podpisem. Současně pedagogové gymnázia sepsali petici, kterou budou moci v těchto dnech
podepisovat také občané našeho města. Prosíme Vás tímto o podporu tohoto dokumentu.

Rada Jihomoravského kraje nebere v úvahu, že je pro rodiče naprosto nemožné posílat své desetileté děti samotné až do
Brna. Svým rozhodnutím bere možnost takovým dětem se kvalitně vzdělávat. Z tohoto důvodu rozhodnutí rady JMK
vyznívá asociálně a diskriminačně proti venkovu.

Níže předkládáme argumenty, které svědčí ve prospěch gymnázia a upozorňují na absurditu rozhodnutí rady JMK:
1) Rozhodnutí rady JMK, které je pro Gymnázium Židlochovice v podstatě likvidační,

, vedená mezi JMK a gymnáziem. Nebyla rovněž předložena analýza, na základě které by byla
stanovena kriteria pro výběr škol, u kterých budou provedeny změny.

2) Omezuje za účelem postupného zrušení školu, která je mezi
ostatními institucemi hodnocena velmi dobře. Nemá problém s naplněním tříd. Její žáci mají vynikající výsledky,
jak v rámci kraje, tak i celé republiky.

3) Z 54 víceletých gymnázií, která se testování v naší republice zúčastnila, bylo gymnázium v testu čtenářské
gramotnosti na prvním místě, v testu matematické gramotnosti na sedmém.

4) , proč zrovna
gymnázium v Židlochovicích má být zrušeno. Na jih od Brna tak zůstává zachováno pouze gymnázium v Mikulově,
kdežto na sever od Brna zůstávají gymnázia všechna.

5) Rada JMK . Jedná se o krok, který je
a je v důsledku , kteří si právě

v těchto dnech přihlášky podávají a kteří se na přijímačky poctivě připravují.

6) Žádná z politických stran, která je v radě JMK zastoupena, tedy ČSSD a KDU-ČSL
, které mají postupně směřovat k jejich likvidaci.

Z výše uvedených důvodů město Židlochovice , aby ze dne 20. 1.
2011, na jehož základě do prvních ročníků a současně jej vyjmula ze
skupiny gymnázií, u kterých tato reduktivní opatření navrhuje.

V

Za město Židlochovice
Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta

Toto snížení v podstatě
znamená postupný zánik gymnázia v Židlochovicích

Vedení města Židlochovice nesouhlasí s výše uvedeným rozhodnutím a bude dělat vše proto, aby gymnázium v
Židlochovicích zůstalo zachováno.

nepředcházela žádná širší
odborná diskuse

Ze strany JMK se jedná o krok nesystémový.

JMK a náměstek hejtmana Stanislav Juránek, nepředložili žádný racionální argument

vydala rozhodnutí měsíc před podáváním přihlášek na střední školy
naprosto nesystémový namířen prosti občanům a zejména dvanáctiletým dětem

nepsala ve svém volebním
programu o snižování výkonu některých středních škol

důrazně žádá Radu JMK přehodnotila své rozhodnutí
nepovoluje gymnáziu Židlochovice přijímat žáky

ážení spoluobčané, v těchto dnech Vás budou oslovovat studenti gymnázia za účelem podpisu petice, která
vznikla jako protest proti zrušení gymnázia v Židlochovicích. Zmíněný dokument můžete podepisovat také na
Infocentru v Židlochovicích a na podatelně MěÚ v Židlochovicích.

GYMNÁZIU ŽIDLOCHOVICE HROZÍ ZRUŠENÍ...



MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce v Městské knihovně – podzim

Na podzim pokračovala úspěšná spolupráce s Základní školou, byl
připraven plán návštěv dětí v knihovně během celého školního roku.
Každá třída navštíví knihovnu celkem 5x. Začali jsme v říjnu, kdy se
všechny třídy seznamovali s knihovnou. Těm nejmenším
vysvětlujeme k čemu knihovna slouží, jak správně zacházet s
knihami, ukazujeme si nabídku knih, časopisů a nově i CD v
knihovně a vysvětlujeme si, jaká pravidla platí pro čtenáře. S těmi
staršími ještě navíc probíhá ukázka vyhledávání v on-line katalogu,
používání čtenářského konta a práce s informacemi. Pro nejmenší
děti z Mateřské školy jsme připravily divadlo – Pohádku o koblížkovi.
V tomto měsíci ještě proběhly návštěvy žáků 6. tříd ZŠ a primy
Gymnázia. Další cyklus návštěv probíhal koncem listopadu.
Prvňáčci se v knihovně seznámili s postavičkou Krtečka, s dětmi ze
druhé třídy jsme si povídali o moderních pohádkách Miloše
Macourka a dokonce jsme si jednu pohádku společně vymysleli.
Třeťáci se zase pokoušeli stát básníky, vymýšlet rýmy a četli jsme si
básničky Jiřího Žáčka. S žáky čtvrtého ročníku jsme si hráli na
loupežníky podle knihy Astrid Lindgrenové a pro pátou třídu byl
připraven náročný program – vyhledávání informací a orientace v
naučné knize. V prosinci proběhla v počítačové učebně Základní
školy knihovnická lekce pro žáky 6. tříd. Paní knihovnice pro ně
připravily názornou ukázku využití nového knihovnického programu
Clavius, který knihovna používá. Naučili se vyhledávat v on-line
katalogu, zjistit si novinky v knihovně, rezervovat a prodlužovat si
knihy a používat čtenářské konto. Pro žáky byly připraveny názorné
ukázky a úkoly, aby se naučili tento systém používat. Celkem
pořádala Městská knihovna 33 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo
702 návštěvníků.

Bohumila Pavková, knihovnice

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat za zpříjemnění
předvánočního času paní
učitelce Evě Darmovzalové
ze Základní umělecké školy
v Židlochovicích a jejím
žákům ze Základní školy v
Sokolnicích, kteří nám přišli
zazpívat nejen vánoční
písně na vánoční posezení,
které proběhlo v jídelně
našeho domova 16.12.2010.

Ještě jednou – díky.

Zaměstnanci domova, Domov důstojného stáří Hrušovany u Brna

v pátek 18. února 2011 ve 20 hodin

FANTAZIE a SNAILS

v sokolovn v Židlochovicích

k tanci a poslechu hrají skupiny

slavnostní zahájení plesu - polonéza
tombola
kulturní vystoupení student
ob erstvení zajišt no

ě

ů

ěč

Gymnázium Židlochovice
si Vás dovoluje pozvat na

12. spole  enský plesč

SBOR PRO OB ŽITOSTIČANSKÉ ZÁ LE
pořádá ve čtvrtek 10. února 2011

v 15.00 hodin v klubovně zahrádkářů.

Přijďte se pobavit a zatančit si!
Maska není podmínkou pro vstup!

Zahraje nám pan František Pazdera.
Občerstvení i tombola zajištěny.

TĚŠÍME SE NA VÁŠ.

MAŠKARNÍ BESÍDKU

NOVÉ KNIHY - VÝBĚR
Knihy pro dospělé

Knihy pro děti

Romány pro ženy
URBANÍKOVÁ – Svět je mi dlužný, MISHA – Jednou pochopíš, HAGENA – Chuť
jablečných jadérek

Romány českých autorů
KOCHOVÁ – Síla lásky, SOBOTKA – Návrat nežádoucí, TUČKOVÁ – Vyhnání
Gerty Schnirch

Romány světových autorů
MAILER – Duch děvky, MURAKAMI – Po otřesech, MOSSE – Zimní přízraky

Detektivní romány a thrillery
MCDERMID – Temné struny, KEPLER – Hypnotizér, HIGGINS – Vánoční plavba,
CARRELL – Shakespearova kletba

Životopisné romány
GRACLÍK – Švorcová osobně, HLADKÝ – ZlataAdamovská

Naučná literatura pro děti
Fantastická příručka přírodních věd podle Koumáků, Nejúžasnější atlas
celého širého světa podle Koumáků, Jak bylo skoro všechno vynalezeno, Jak
funguje neuvěřitelné lidské tělo

Eva Procházková, knihovnice



1. pyžamový ples v Židlochovicích

Plesová sezona v Židlochovicích začala poněkud neobvykle.
Divadelní odbor židlochovického Sokola uspořádal v sobotu 15.
ledna 2011 1. pyžamový ples. Pobavit se přišla více jak stovka
návštěvníků, kteří museli být v povinném úboru - v pyžamu. Takto
oblečeni byli i muzikanti z židlochovické kapely Vebra band,
obsluha či šatnářky. Odvážně se k povinnému úboru postavil i
starosta města Vlastimil Helma, kterému za to poděkovali
pořadatelé vyhlášením sóla. Oživením večera byly nejenom
některé soutěže, ale také postel uprostřed sálu, která doslova
lákala k zalehnutí. Stejně jako na jiném plese nemohla chybět
tombola, za niž je nutno poděkovat všem sponzorům. Nezbývá
než doufat, že i zbytek plesové sezony v Židlochovicích bude tak
úspěšný jako její úvod.

Oldřich Kahoun, TJ Sokol Židlochovice

Tři století v životě města

Oldřich Kahoun, TJ Sokol Židlochovice

V neděli 9. ledna 2011 se uskutečnil v budově sokolovny v
Židlochovicích (v prostorách pronajatých židlochovickému
gymnáziu) již druhý díl cyklu přednášek s názvem "Tři století v
životě města". Organizace se ujal Sokol Židlochovice,
přednášejícím byl pan Eduard Vyhlídal. Téměř padesátka
posluchačů si vyslechla poutavé povídaní související s historií
města v 16.-18. století, doplněné projekcí obrázků a fotografií,
které ve spolupráci s přednášejícím připravil vzdělavatel
židlochovického Sokola Oldřich Kahoun.
Již nyní se můžeme těšit na zbývající díl tohoto cyklu, který se
uskuteční 27. února 2011 v 16 hodin.

ZAZNAMENALI JSME



KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

VÝSTAVY:
1. - 28.2. Mateřská škola „OD JARA DO ZIMY”

28.1. - 4.2. JAK SE ŽIJE V MATEŘSKÝCH
CENTRECH

10.2., 15.00 MAŠKARNÍ BESÍDKA

11.2., 20.00 SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
"LETEM SVĚTEM FILMOVÝM
PLÁTNEM”

12.2., 9.00 předVALENTÝNSKÝ CYKLO VÝJEZD
po Židlochovicku … pro muže, ženy,
páry i samotáře.

18.2., 20.00 12. SPOLEČENSKÝ PLES

19.2., 13.00 TURNAJ V MARIÁŠI (ve 3)

místo: vestibul městské knihovny
pořádá: MŠ Židlochovice

místo: vestibul městské knihovny
pořádá: MC Robátko

místo: klubovna zahrádkářů
pořádá: SPOZ

Hraje skupina RAFFAEL.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

Drsně romantická vyjížďka po okolí
Židlochovic.
místo: sraz u radnice na náměstí Míru
pořádá: INSPIRO, in.spiro@email.cz

Hrají skupiny FANTAZIE a SNAILS.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Gymnázium Židlochovice

Účast je nutné potvrdit do 18.2.2011.
startovné: 100 Kč
místo: Milton
pořádá: pohostinství Milton

KULTURA - ÚNOR 2011

19.2., 13.00 hodin
TURNAJ V MARIÁŠI (ve 3)

<

<

<
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13.30 hodin - upřesnění pravidel a zahájení
her

startovné 100 Kč (zahrnuje klobásu a pivko)
účast je nutné potvrdit do pátku 18.2.2011.

Srdečně zveme všechny vyznavače této hry

hrají se čtyři kola po 45 minutách s výměnou
protihráčů

26.2., 10.00 hodin
VEŘEJNÁ DOMÁCÍ ZABÍJAČKA

prodej hotových domácích výrobků a teplých
pochoutek přímo z kotle a pánve
prodej polévky do přinesených nádob
teplý svařáček i studené pivko zajištěno

Přijďte si vychutnat atmosféru domácích
zabíjačkových hodů.

<

<

<

Areál letního kina Židlochovice

Informace: Pohostinství Milton, Tel.: 606 720 539

POHOSTINSTVÍ MILTON
Vás zve v měsíci únoru 2011 na tyto akce :

19.2. ZA KRÁSAMI DO KUTNÉ HORY a okolí
(vlakem)

25.2., 20.00 ALBÁNIE

26.2., 10.00 VEŘEJNÁ DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
přijďte si vychutnat atmosféru
domácích zabíjačkových hodů

26.2., 18.00
ezinárodní závody

27.2., 16.00 MĚSTO NA KONCI DRUHÉHO
TISÍCILETÍ
Závěrečná přednáška z cyklu
"Město a čas”

místo: autobusové nádraží
pořádá: Klub turistů Židlochovice,

Mgr. Cvrk, tel.: 604 290 303

Cestopisné povídání s čajovnou
Čajovna začíná v 18.30 hodin,
přednáška od 20.00 hodin.
místo: vestibul městské knihovny
vstupné: dobrovolné
pořádá: INSPIRO, in.spiro@email.cz

Prodej hotových domácích výrobků
a pochoutek přímo z kotle a pánve.
místo: areál letního kina
pořádá: pohostinství Milton

Kvalifikace začíná ve 12.00 hodin.
místo: Masarykův kulturní dům
vstup: zdarma

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

cestovním ruchem minimálně
dotčená země

ARMWRESTLING
m


