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Zleva: Ing. Petr Chocholáč, 1. místostarosta (ANO 2011) - VŠ zemědělská, inženýr zahradnictví, od roku 1990 soukromě podniká v Židlochovicích, 
zaměstnává 30 stálých zaměstnanců, poslední čtyři roky působil jako zastupitel města Židlochovice, v uplynulých letech se pravidelně podílel 
na podpoře řady zájmových a neziskových organizací v našem městě; Bc. Lenka Brázdová (TOP 09) - bakalářské studium, obor Sociální 
pedagogika, od r.1997 okrsková sestra Pečovatelské služby v Židlochovicích, již třetí volební období působí v sociální komisi rady města, 
koordinátora plánování rozvoje sociálních služeb v regionu Židlochovice; Ing. Jan Vitula, starosta (TOP 09) - Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita, v komunální politice od roku 1998, kromě pozice starosty a místostarosty Židlochovic zastával i pozici předsedy finančního výboru 
Jihomoravského kraje, v současné době pracuje jako strategický expert v oblasti strukturálních fondů na Ministerstvu pro místní rozvoj; Mgr. Tomáš 
Šenkyřík 2. místostarosta (TOP 09) - Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, vedoucí pracovník Městského kulturního střediska,v letech 1999 
– 2008 koordinátor projektů na výzkum a propagaci romského folkloru, ve funkci místostarosty od r. 2010, je autorem či spoluautorem několika 
projektů, které městu zajistily důležité finanční prostředky, soustavně pracuje na zkvalitňování propagace města také v mimoregionálních 
médiích., Ing. Vladimír Hlaváč (Sdružení nezávislých kandidátů Za zámecké Židlochovice) - Vojenská akademie AZ v Brně (nyní Univerzita 
obrany Brno), v letech 1972 – 1994 profesionální voják, následně 20 let v manažerských funkcích u soukromé telekomunikační společnosti, 
v současnosti v pozici investičního ředitele, od roku 2012 předseda Sdružení občanů Za zámecké Židlochovice.

Nová Rada města Židlochovice 2014 - 2018

Dostává se Vám do rukou 
vánoční číslo našeho zpravoda-
je. Je to už trochu sváteční čas, 
přesto ale dovolte, abych se 
krátce vrátil k uplynulému měsíci. 
Pátého listopadu letošního roku 

Slovo starosty

Ing. Jan Vitula
starosta města

proběhlo v našem městě usta-
vující zasedání nového zastupi-
telstva. Koalice tvořená TOP 09, 
ANO 2011 a sdružením Za zámec-
ké Židlochovice, která disponuje 
devíti mandáty v patnáctičlen-
ném zastupitelstvu, zvolila nové 
vedení města ve složení: starosta 
Ing. Jan Vitula, 1. místostarosta 
Ing. Petr Chocholáč, 2. místosta-
rosta Mgr. Tomáš Šenkyřík, radní 

Bc. Lenka Brázdová a radní Ing. 
Vladimír Hlaváč. Takto sestave-
ná koalice obdržela ve volbách 
takřka 60% všech hlasů a repre-
zentuje tak nejsilnější možnou 
alternativu. Jsem hluboce pře-
svědčen, že se jedná o to nejlep-
ší uspořádání, které jsme mohli 
po volbách nalézt, a bude tomu-
to městu ku prospěchu.

Krátce se bohužel musím 

dotknout minulého čísla zpravo-
daje, kde pan Helma poněkud 
zavádějícím způsobem informo-
val o výsledcích voleb. Ač se 
k celé záležitosti nechci příliš vra-
cet, stojí možná za zmínku něko-
lik okolností. V komunálních vol-
bách není člověk volen starostou 
podle počtu preferenčních hla-
sů, ale podle počtu mandátů, 
které v zastupitelstvu strany zís-
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kají. Pokud by rozhodovaly o sta-
rostovi preferenční hlasy, byl by 
v našem městě několik prvních 
období po volbách starostou 
pan Jan Šotnar a v posledních 
volbách naše kolegyně paní 
Brázdová. Nikdy jsem z řad ODS 
neslyšel návrh, aby tomu tak bylo. 
Teprve v okamžiku, kdy se tato 
argumentace hodila, začala být 
používána. A velmi nerad zde  
také musím zmínit milion korun 
mimořádných odměn, které zce-
la účelově vyplatil pan Helma 
zaměstnancům městského úřadu 

právě před letošními komunální-
mi volbami. Každý soudný člověk 
pochopí, že žádný jiný kandidát 
na starostu nemohl mít podobný 
nástroj k dispozici. Nástroj ohrožu-
jící rozpočet města a hraničící 
s dobrými mravy. 

Jsem však rád, že uvedené 
debaty jsou za námi, a myslím, že 
nyní je potřeba začít znovu pra-
covat ve společný prospěch. Zde 
mi dovolte krátké zastavení. Opa-
kovaně je mi ze strany opozice 
předkládáno, že jsem vždy, když 
jsem měl příležitost, odešel z měs-

ta do vyšších funkcí. Na to mohu 
říci jediné. Výsledek mého půso-
bení – ať už na kraji nebo v Pra-
ze - máte každý den na očích: 
spravené sídliště, nová orlovna, 
fasáda na sokolovně i gymnáziu 
a mnoho dalších drobných akcí, 
které v součtu stály přes 100 mil 
Kč a u kterých mohu s naprostou 
jistotou prohlásit, že by v Židlo-
chovicích nebyly, pokud bych 
zůstal ve městě. Správný starosta 
se o město musí starat a na to jsou 
potřeba peníze. Ty samy z nebe 
nespadnou, ale musí se sehnat. K 

tomu patří právě neustálá jedná-
ní jak na kraji, tak v Praze. Přesto, 
abych tyto debaty omezil, jsem 
slíbil svým koaličním partnerům, 
že tentokrát zůstanu starostou po 
celé funkční období. 

Vážení spoluobčané, opustím 
nyní politická témata a dovolím 
si Vám zcela osobně popřát krás-
né Vánoce a šťastný Nový rok. 
Přeji Vám, ať máte svátky neru-
šené, plné klidu a míru a alespoň 
na chvilku máte čas potkat se se 
svými blízkými. 

Vážení spoluobčané, 
do redakční rady Mediální 
komise dorazilo několik článků 
týkajících se povolební situace. 
Článků nevyžádaných, dílem 
pochvalných a dílem kritických, 
dílem snažících se vyřídit si své 
osobní účty. Nemáme možnost 
je zde pro jejich obsáhlost všech-
ny otisknout a některé i odporují 
statutu našeho zpravodaje, ale 
pokusíme se alespoň o krátkou, 
lehce komentovanou sumarizaci 
témat, jimiž se ony články zaobí-
rají. Neotištěným pisatelům (i těm 
anonymním) se tedy tímto omlou-
váme, jejich příspěvky zůstanou 
v našem archivu připraveny pro 
případné další využití. 

Nyní tedy k diskutovaným 
tématům:

Kdo vlastně vyhrál?
Dne pátého listopadu proběhlo 

ustavující zasedání nového  zastu-
pitelstva. Volbě starosty a mís-
tostarostů předcházela předkoa-
liční jednání, a jelikož žádná ze 
stran nezískala ve volbách většinu 

Stále ještě doznívající volby v Židlochovicích

doc. Mgr. Petr Francán (první ODS a TOP09 dělilo nece-
lé procento hlasů), bylo jasné, 
že musí dojít ke koalici minimálně 
dvou stran. V našem městě je již 
tradičně vedení města pravicově 
orientováno a pravděpodobně 
většina občanů předpokládala, 
že se ve vedení města žádných 
změn nedočkáme.

Proč ne ODS spolu s TOP09?
ODS a TOP09 se ovšem nedo-

hodly. A nebylo to kvůli postu 
budoucího starosty, což mohu 
jako očitý svědek povolebního 
jednání zodpovědně prohlásit. 
Volební programy všech stran 
si byly navzájem velmi podobné, 
jako nejpravděpodobnější důvod 
sestavené koalice se zdá být tedy 
vzájemná osobní a pracovní zku-
šenost zvolených zastupitelů. 

Je nová koalice na naší radnici 
tajný komplot ?

Rozdělení ODS a TOP09 nelze  
v žádném případě považovat 
za komplot politických stran. Žije-
me v malém městě, kde oficiální 
stranická politika má jen malý 
vliv na volební výsledky. A navíc: 
Co může být demokratičtější než 
svobodné rozhodnutí nově zvo-
lených zastupitelů? Při veškeré 

upřímně míněné úctě k obětavos-
ti a nesporné pracovitosti  odstu-
pujícího starosty Helmy nelze opo-
menout, že devět ze zvolených 
zastupitelů si jej ve vedení města 
nepřálo. Nezbývá tedy než věřit, 
že k tomu měli pádný důvod, 
jelikož se ke svému názoru přihlá-
sili ve veřejné volbě. Zjevně volil 
každý ze zastupitelů sám za sebe 
a my jsme v sokolovně mohli sly-
šet jejich konkrétní názory, což se 
cení. Nezanedbatelnou skuteč-
ností je také fakt, že jde v drtivé 
většině o zastupitele, kteří již ve 
vedení města působili, popřípadě 
se zastupitelstvem úzce spolupra-
covali.

Kdo nese odpovědnost?
Výsledek, jakkoli se jeví pře-

kvapivý, zřetelně signalizuje, že 
můžeme skutečně očekávat 
změnu ve způsobu vedení měs-
ta a nový starosta tímto plně na 
sebe přejímá zodpovědnost. 
Ostatně za necelé čtyři roky nám 
bude společně s městskou radou 
skládat účty a to je vlastně  dost 
za krátko...

Role opozice v zastupitelstvu.
ODS má za sebou úspěšné 

volební období se svým starostou 

v čele Židlochovic. Nyní nastává 
období, kdy se dostává v zastupi-
telstvu do opozice, což není nijak 
dehonestující postavení. Naopak, 
je to příslibem pozitivního tlaku 
a kontroly současného vedení 
města. Židlochovicím kvalitní opo-
zice může přinést mnoho dobré-
ho, pokud se zastupitelstvo nesta-
ne místem osobních, účelových 
konfrontací. K tomu, jak všichni 
doufáme, docházet nebude, 
vždyť všichni zvolení zastupitelé 
patří mezi vážené občany a regi-
onální patrioty. A protože všichni 
zastupitelé pracují nezištně pro 
město, předpokládáme, že ani 
jejich další občanské aktivity v Žid-
lochovicích nepoleví.

Co se pro občany změní?
Jsme přesvědčeni, že volební 

výsledek nebude mít na prak-
tické fungování městského úřa-
du vůbec žádný vliv. Na všech 
vedoucích úředních postech jsou 
zodpovědní lidé, kteří jsou dob-
rými profesionály. Můžeme ale 
očekávat změnu v prezentaci 
města, v otevřenosti návštěvní-
kům, ve zviditelnění Židlochovic. 
A to zní docela optimisticky.

Vážení spoluobčané, 2. pro-
since zavítá do našeho města 
prezident České republiky Miloš 
Zeman. Jako starosta města jsem 

Návštěva prezidenta České republiky v Židlochovicích

Ing. Jan Vitula
starosta města

byl vyzván, abych koordinoval 
na straně města činnosti s touto 
návštěvou spojené. Rád bych 
se s Vámi podělil o následující 
pohled na celou akci. 

Jsem velmi na rozpacích, jak 
k této situaci přistoupit. Přiznám 
se, že vzhledem k mým postojům 
jsem byl ve velkém pokušení tuto 

návštěvu odmítnout. Je pro mne 
skutečně krajně složité prokazo-
vat úctu člověku, který se vyja-
dřuje velmi neomaleným způso-
bem a jehož postoje v zahraniční 
politice nás vystavují skutečnému 
riziku. Po zvážení všech okolností 
jsem však dospěl k názoru, že musí 
převážit postoj ne soukromý, ale 

veřejný. Jako volený zástupce 
všech občanů tohoto města jsem 
povinen chovat se k prezidentu 
republiky s respektem, i když si ho 
dle mého osobního názoru jako 
člověk nezaslouží. Proto jsem se 
nakonec rozhodl vyjít požadavku 
na přijetí prezidenta vstříc a celou 
akci nechat proběhnout.

ŽÁDOST
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kdy není možné, abychom sami, bez souhlasu 

každého z občanů, využívali osobní údaje z evidence obyvatel, žádáme seniory a jejich rodinné příslušníky, kteří se v roce 
2015 dožívají významného životního jubilea (85, 90 a více let) a které by potěšilo, aby jim starosta města osobně blahopřál, 
že je třeba se přihlásit na matrice MěÚ Židlochovice.

Z_12_2014.indd   2 26.11.2014   15:01:06



3Informace z radnicewww.zidlochovice.cz

Zaznamenali jsme ...
1. listopadu 2014, v předve-

čer svátku Památky zesnulých, 
přijel do Židlochovic prapra-
pravnuk Julia Roberta s rozsáh-
lou rodinou. Zajímal se o všech-
ny události týkající se rodiny 
Robertů v době jejich podni-
katelského působení v Židlo-
chovicích, s nimiž ho seznámil 
Karel Vavřík. Navštívil také 
Robertovu hrobku na místním 
hřbitově i vilu, v níž Robertovi 
žili. Byl překvapen udržovaným 
hrobovým místem a vzkázal 
p. starostovi Helmovi, že děku-
je městu za jeho udržování.

Jedinečné památky Čes-
ké republiky můžete zhléd-
nout na www.youtube.com/
embed/uP7FI8ah0II

Školní družina se v letošním 
roce rozhodla otevřít své dveře 
pro veřejnost. Navazujeme tak 
na úspěch loňských worksho-
pů, o které byl mimořádný 
zájem.

Jsme základním a důležitým 
článkem výchovy mimo vyu-
čování a pro děti nabízíme 
činnosti odpočinkové, zájmo-
vé a rekreační. Na všechny 
aktivity, které s dětmi děláme, 
se můžete přijít podívat.

Zveme tímto všechny na Dny 
otevřených dveří, kterých plá-
nujeme v tomto školním roce 
několik. Každá maminka i tatí-
nek, babička i dědeček si s 
námi mohou zasoutěžit, něco 
pěkného vytvořit, zazpívat 
nebo se i něco nového nau-
čit. 

Jeden ze dnů otevřených 
dveří se konal 4. listopadu 2014 
– děti se věnovaly populární-
mu gumičkování, zpracování 
přírodnin, cvičily nebo stavěly 
obrovskou pyramidu.

JSME TU PRO VÁS... Jste 
srdečně zváni, těší se vychova-
telky a děti ze školní družiny. 

Městské kulturní středisko, 
ve spolupráci s archivem měs-
ta Vás srdečně zvou do kon-
ce roku 2014 do Malé gale-
rie informačního centra na 
výstavu dokumentující události 
17. listopadu 1989 „25 LET SVO-
BODY - čtvrtstoletí od listopadu 
1989“. Výstava je přístupná PO-
ČT 9:00-17:00, PÁ 9:00-13:00.

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Rubriku zpracoval 
Mgr. Karel Vavřík

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 31. 10. 2014
RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 14 roz-
počtu r. 2014 

Výběr z usnesení ZM 5. 11. 2014
ZM rozhodlo: 
provést volbu starosty, mís-
tostarosty či místostarostů 
a členů městské rady veřej-
ným způsobem, a to formou 
zvednutím ruky 
ZM určuje: 
že pro výkon funkce staros-





ty města Židlochovice bude 
člen ZM dlouhodobě uvolněn 
ZM volí: 
starostou města Židlochovice 
Ing. Jana Vitulu 
ZM schvaluje: 
zvolení dvou místostarostů 
města Židlochovice 
ZM určuje: 
že pro výkon funkcí dvou mís-
tostarostů města Židlochovice 
nebudou členové ZM dlouho-
době uvolněni 
ZM volí: 







místostarostou města Židlocho-
vice Ing. Petra Chocholáče 
ZM volí: 
místostarostou města Židlo-
chovice Mgr. Tomáše Šenkyří-
ka 
ZM volí: 
členem Rady města Židlocho-
vice Bc. Lenku Brázdovou 
ZM volí: 
členem Rady města Židlocho-
vice Ing. Vladimíra Hlaváče









Jak jste již určitě zaznamena-
li, město Židlochovice má nový 
bezdrátový místní rozhlas. Rekon-
strukce byla provedena v rámci 
dotačního projektu na protipo-
vodňovou ochranu, která zahr-
novala vybudování sítě lokálního 
varovného a vyrozumívacího 
systému. Pro ozvučení města byly 
instalovány bezdrátové hlásiče 
a byla pořízena digitální ústředna. 
Vysílací zařízení bylo doplněno 

Nové hlášení městského rozhlasu

Bibiana Janebová
Odbor životního prostředí

o modul pro napojení do jednot-
ného systému varování a vyro-
zumění, který provozuje Hasičský 
záchranný sbor. Stávající 3 sirény 
byly demontovány a pořízeny 
2 digitální, které jsou umístěné 
na budově radnice a na budo-
vě gymnázia. Spouštění sirén 
se provádí v rámci jednotného 
varování z Krajského operačního 
střediska Hasičského záchranné-
ho sboru Jihomoravského kraje 
v Brně. Signál je vždy doplněn 
textovou zprávou, o jaký druh 
události se jedná. Zda o povo-
deň, nebo o požár. Systém se 
využívá také k vyrozumění jedno-

tek Sboru dobrovolných hasičů. 
I v tomto případě je doplněn tex-
tem „Požární poplach“, nejedná 
se však o varovný signál. 

Případné připomínky ke slyši-
telnosti amplionů můžete sdělit 
na Odboru investic a místního 
hospodářství Městského úřadu 
Židlochovice, nejlépe formou SMS 
na tel. 604 290 505 a 604 290 311, 
nebo e-mailem na adresu povol-
ny@zidlochovice.cz.

Bližší informace k jednotnému 
systému varování a vyrozumění 
na http://www.firebrno.cz/vase-
cesty-k-bezpeci/kdyz-zazni-sire-
ny.

Nákup vánočního osvětlení

Vážení spoluobčané, jak jste 
si jistě povšimli, v posledních dvou 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

letech jsme prováděli výměnu 
starého a nefunkčního vánoční-
ho osvětlení. Vzhledem k tomu, 
že se nejedná o zcela levnou 
záležitost a město řeší daleko 
důležitější investice, probíhá 
nákup nového vánoční osvět-

lení postupně v etapách. Letos 
dokončíme osvětlení městské 
radnice a v příštím roce bychom 
rádi zakoupili nové osvětlení pro 
vánoční strom.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽIDLOCHOVICE OZNAMUJE, 
ŽE BUDE 

OD 15. PROSINCE 2014 DO 30. LEDNA 2015
 UZAVŘENA

z důvodu stavebních úprav a rozšiřování do 
zrekonstruovaných prostor na Robertově vile.

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice 
oznamuje občanům, že vzhledem ke kalendářnímu 
uspořádání dnů vánočních svátků bude ve dnech 

31. 12. 2014 (středa) a 2. 1. 2015 (pátek)
MěÚ uzavřen.

Dne 29. 12. (pondělí) bude klasický úřední den.
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Projekt si klade za cíl zpro-
středkovat přímé a individuál-
ní vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti využívání 
digitálních technologií ve výuce. 
Podpořené osoby získají v průbě-
hu projektu potřebné know-how 
spojené s novými pedagogický-

ICT Kouč - Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovní-
ků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce 

mi a didaktickými přístupy, kte-
ré využívají těchto technologií 
ve výuce. Záměrem je zvýšit kva-
litu pedagogické práce, která 
by vedla k vyšší individualizaci 
výuky, zlepšení managementu 
školní hodiny a rozvoje kompe-
tencí vyžadovaných pracovním 
trhem v 21. století.

V tomto projektu je naše škola 
partnerem vzdělávací společ-
nosti Scio s finančními nároky 577 
tis. Kč. Do projektu je zapojeno 

47 partnerských škol a celkové 
náklady projektu činí 39,4 mil. Kč. 
Realizace projektu bude probí-
hat od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015 
a veškeré aktivity budou plně 
financovány z finančního pří-
spěvku od Evropského sociál-

ního fondu a rozpočtu České 
republiky.

Koordinátorem projektu 
na naší škole je Ing. Jana Králová, 
metodickou podporu IT zajišťuje 
Mgr. Jakub Janča.

Projekt „školní firmy“

Základní škola Židlochovi-
ce se zapojila jako partner bez 
finančního příspěvku do pro-
jektu „Školní firmy“, reg. číslo 
CZ.1.07/1.1.00/54.0020, jehož 
příjemcem je ZŠ Antonínská 3, 
Brno. Projekt byl zpracován ve 
spolupráci s Pedagogickou 

fakultou MU v Brně. Jeho rea-
lizace bude probíhat v obdo-
bí září 2014 až červenec 2015, 
celkové náklady projektu činí 
3.142.609,04Kč.

Naše škola v rámci tohoto 
projektu získá možnost zakoupit 
nové nářadí do školních dílen, 
které nebylo obnovováno cca 
20 roků. Dále bude na naší ško-
le zřízen jeden školní minipodnik, 
ve kterém se žáci budou sezna-
movat se základními zásadami 

podnikání a vlastním chodem 
minipodniku. Výrobky budou 
potom obchodovány s ostatními 
školami zapojenými do tohoto 
projektu.

Veškeré náklady s výše popsa-
nými aktivitami budou plně finan-

covány z finančního příspěvku 
od Evropského sociálního fon-
du a rozpočtu České republiky. 
Koordinátorem projektu na naší 
škole je PaedDr. Stanislav Březina 
a Mgr. Marek Kujal, vyučující ve 
školních dílnách 

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

Zvyšování kvality ve vzdělávání v ORP Židlochovice

Cílem projektu je vytvoření 
preventivně intervenčního sys-
tému podpory žáků ohrožených 
školních neprospěchem. Zámě-
rem je zmírnit zjištěné obtíže 
a jejich dopad na další vzdělá-
vání cílové skupiny žáků. V rámci 
projektu vznikne síť odborných 
a poradenských služeb přímo ve 
školách zapojených do projektu. 
Budou zvyšovány kompetence 
pedagogů pro práci s těmito 
žáky a současně bude poskyto-
vána metodická podpora v této 

činnosti. Projekt dále umožní poří-
zení potřebných kompenzačních 
pomůcek pro žáky. Inovativnost 
projektu spočívá v systematic-
kém posílení poradenství a roz-
šíření nabídky speciálně peda-
gogických a psychologických 
služeb již od 1. ročníku završené 
kariérovým poradenstvím v 8. 
a 9. ročníku.

Příjemcem dotace je město 
Židlochovice. Do společného 
projektu se zapojilo 15 základ-
ních škol z regionu. Velmi pozitivní 
se ukazuje spolupráce zřizovate-
lů škol a ředitelů, výměna zku-
šeností a dobré praxe v oblasti 
strategického řízení ve vzdělá-
vání, nastavení společné úrovně 

péče o žáky v celém regionu. 
Tato forma spolupráce je pře-
devším příležitostí pro menší školy 
dosáhnout na grantové peníze. 
Poměrně náročná administrace 
projektů neumožňuje pedago-
gům malých škol pustit se samo-
statně do projektové činnosti 
a uvítali možnost spolupráce na 
projektu, který přináší do škol 
nadstandardní péči o žáky.

Management projektu zajišťu-
je díky bohatým zkušenostem 

naše škola (Ing. Jana Králová-
projektový manažer, Mgr. Rad-
ka Minaříková-věcný manažer 
a PaedDr. Stanislav Březina-eko-
nomický manažer). Výše dotace 
u tohoto projektu, který je finan-
cován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR, 
je 10.869.800,- Kč. Projekt bude 
realizován v období od 1. 7. 2014 
do 30. 6. 2015.

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

Ing. Jana Králová
ředitelka školy
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Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ

Rekonstrukce sportovního are-
álu u ZŠ Židlochovice konečně 
začala. Poměrně náročné dvou-
kolové výběrové řízení, které 
probíhalo na jaře, bylo dlouho 
a velmi přísně posuzováno Regi-
onální radou ROP Jihovýchod. 
Byla požadována spousta dopl-
nění a vysvětlení, ale nakonec 
bylo shledáno vše v pořádku. 
Letní měsíce bohužel mezitím 
uplynuly a až v polovině září 
2014 došlo k předání staveniště 
a na hřiště najela těžká stavební 
technika. Teplé a pro stavební 
činnost velmi příznivé podzimní 
počasí umožňuje dohánět časo-
vý skluz. S přípravou podkladů 
a odvodněním celé plochy se 

počítá ještě do zimy, pokládka 
povrchů a dokončení celé stav-
by jsou plánovány na jaro.

Všichni věříme, že dílo 
za 15.137.098,- Kč, které je ve 
výši 10 mil. dotováno z Evrop-
ského fondu regionálního roz-
voje, bude rychle přibývat a již 
v příštím školním roce si budou 
moci žáci ZŠ a gymnázia v areá-
lu zasportovat. Mimo vyučování 
bude hřiště přístupné Školnímu 
atletickému klubu, sportovním 
oddílům, dalším organizacím 
a spolkům a hlavně široké veřej-
ností a dětem ze Židlochovic 
a z okolních obcí.

Děkuji touto cestou městu 
Židlochovice za spolufinanco-
vání tohoto díla. Dík patří také 
okolním obcím, které přispěly 
na rekonstrukci sportovního are-
álu. Velice si pomoci této spolu-
práce vážíme.

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

Spolupráce se ZŠ ze slovenského družebního města Gbely

V září naše škola přijala nabíd-
ku na zapojení do česko-sloven-
ského projektu, který spolu vyhla-
šují Slovenská pedagogická 
knihovna v Bratislavě a Národní 
pedagogické muzeum s knihov-
nou J. A. Komenského v Praze.

Cílem projektu je podpora 
čtení u dětí prostřednictví výmě-

ny záložek do knih. Naše škola 
se v tomto projektu stala part-
nerskou školou základní školy 
v Gbelech. Žáci obou škol vyro-
bili záložky do svých oblíbených 
knih a navzájem si je vyměnili.

Záložky našich žáků byly vysta-
veny na výstavě v knihovně 
v Gbelech, která byla součas-
ně oslavou vzniku společného 
Československa. A že se naše 
šikovné děti nemusí za své prá-
ce stydět, dokládají přiložené 
fotografie.

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

Záložka do knihy
zdroj: archiv ZŠ Židlochovice

Rekontrukce | autor:  Aleš Horváth

Práce na pozemku | zdroj: archiv ZŠ Židlochovice

Záložky do knih 
zdroj: archiv ZŠ Židlochovice

První badmintonový turnaj

V roce 2014 se rozrostl oddíl 
badmintonu TJ Sokol Židlochovi-
ce o 16 začínajících hráčů. Cel-
kem trénuje v přípravce 27 žáků. 
Osm z nich vyjelo v sobotu 15. 
listopadu 2014 na svůj první 
turnaj. V Hustopečích se totiž 
konal přípravný turnaj začínají-
cích žáků a sjelo se na něj přes 
50 nejmladších sportovců. Naši 
„borci“ ochutnali první pocity 
štěstí z výhry i první slzy po prohře. 
Na šesti kurtech si všichni pěkně 

Vlastimil Helma
vedoucí oddílu badmintonu

zahráli a získali další motivaci ješ-
tě usilovněji trénovat. Mezi našimi 
nejmladšími žáčky je plno šikov-
ných dětí, které budou zcela jis-
tě po několika letech následovat 
své úspěšné starší kolegy.

Na fotografii nahoře zleva: 
Aram Hulc, Jirka Sklenář, Maxim 
Kejř, Filip Rauš, trenér Vlastimil 
Helma a Matěj Janíček. Dole zle-
va: Anička Šubová, Terka Durmiši 
a Nikola Giňová | autor: Stani-
slava Gergelová
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Bývá dobrou tradicí, aby 
zahrádkáři našeho města uspo-
řádali zájezdy za poznáváním 
vinných sklepů, technologií pěs-
tování a výroby vín. Tak se stalo 
v sobotu 8. listopadu. 35 milovní-
ků i milovnic vín odjelo ze Židlo-
chovic. 

První stanicí byly vinné skle-
py vinařství Radomil Baloun 
v Hustopečích. V posledních 
7 letech se podařilo R. Balou-
novi tři velké zanedbalé sklepy 
na Nádražní ulici zrekonstruovat 
tak, aby  dnes mohl prezentovat 
jeden z nejmodernějších vinař-
ských závodů, v kterém vyrábí 
a skladuje až k lahvování kolem 
1.3 milióny litrů vína. Začali jsme 
chutnat vína už vyškolená z roku 
2013 a poté i mladá vína, která 
nebyla ještě čirá. 

Dále jsme jeli do Čejkovic, kde 
nás čekala návštěva historických 
sklepů templářů. Budování sklepů 
začalo v první polovině 13. stole-
tí. I když mnozí z nás tyto sklepy 
už navštívilo, historický výklad 
o vzniku a zániků templářů na 
jižní Moravě byl zajímavý včetně 
degustace několika archivních 
vín z produkce místního vinařství. 
Vína byla pochopitelně o něko-

Putování za jihomoravským vínem

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Jaromír Dratva 

lik staletí mladší než sklepy, ambi-
ente  degustace v historickém 
prostředí úžasné. Potom, co jsme 
složili poklonu největšímu stále 
používanému sudu na Moravě 
(mikulovský je sice větší, ale už 
nepoužívaný), pokračovala naše 
cesta dál na Vrbici, okouzlující 
obec nedaleko Velkých Pavlo-
vic. V labyrintu třech spojených 
sklepů v nejvyšší řadě sklepních 
uliček nás majitel sklepů U Jezír-
ka M. Tomeška provedl řízenou 
degustací do „závěrečné“ nála-
dy. Uvařil nám dobře a po jídle 
jsme se muzikálním doprovodem 
L.Bartla na harmoniku opravdu 
báječně bavili. 

Dík patří ZO ČZS, která nám 
sponzorovala cestu autobusem.

Závěrečná veselost ve vrbeckém sklípku U Jezírka | autor: Jaromír Dratva

Degustace mladých vín s Radomilem 
Balounem | autor: Peter Wendsche 

V úterý 11. 11. 2014 ZO ČZS 
společně s městem Židlochovice 
uspořádala malou oslavu svátku 
sv. Martina a to jako poděková-
ní za letošní úrodu vinné révy.

Uskutečnila se ve farním koste-
le Povýšení sv. Kříže, kde správce 
farnosti pan farář Pawel Cebula 
posvětil letošní mladá vína. 

V úvodu přivítal všechny pří-
tomné účastníky předseda 
ZO ČZS Jan Šotnar, který sezná-
mil přítomné s významem svátku 
sv. Martina, který byl a je jedním 
z nejoblíbenějších svátků. Kon-
čil hospodářský rok, hospodáři 
čekali první sníh, hospodyně 
pekly posvícenskou svatomar-
tinskou husu, čeledi končila služ-
ba, dostávala mzdu a hledala si 
nového hospodáře. V tento den 
se uzavíraly smlouvy mezi obcí 
a obecním pastýřem, ovčákem 

Svěcení mladých a martinských vín 

Jan Šotnar
předseda ZO ČZS

a ponocným. 
K tomuto dni se váže tradice, 

že se ochutnávalo první mladé 
víno, se kterým se mohlo poprvé 
připít. 

Židlochovičtí zahrádkáři 
nabídli letos veřejnosti k ochut-
nání 142 lahví mladého vína 
místních a profesionálních vina-
řů. Mezi nabízenými víny bylo 
12 lahví, které obdržely národní 
značku „Svatomartinské víno“, 
kterou propůjčuje Vinařský fond 
na základě výroků degustační 
komise, která tato vína hodnotí. 

V letošním roce tento titul 
obdrželo 342 vín od 107 vinařů. 

S přihlédnutím ke klimaticky 
extrémně nepříznivému roku je 
letošní sklizeň nízká, vína budou 
mít nižší obsah alkoholu, ale jinak 
by mohla být kvalitní. 

Po úvodním slově vystoupil 
starosta města pan ing. Jan Vitu-
la, který krátce zhodnotil práci 
vinařů, za kterou jim poděkoval.  

Následovalo svěcení vín, které 
provedl správce židlochovické 

farnosti pan farář Pawel Cebu-
la. Ve svém vystoupení seznámil 
přítomné s významem tohoto 
svátku a postavou sv. Martina. 

Po obřadu svěcení vín si sta-
rosta města ing. Jan Vitula, pan 
farář Pawel Cebula a předseda 
ZO ČZS Jan Šotnar symbolicky 
připili mladým vínem, kterému 
popřáli mnoho úspěchů. 

Závěrem si mohli účastníci 
ochutnat před kostelem posvě-
cené víno, včetně malého očer-
stvení. 

ZO ČZS děkuje všem vinařům, 
kteří přinesli svá vína na svěcení 
a nechali je na ochutnání pro 
účastníky. Všem, kteří se na této 
akci podíleli zvláště pak panu 
ing. Vladimíru Benešovi za zajiš-
tění vzorků vín od profesionál-
ních vinařů a paní Evě Bílkové 
za tvarohové koláče. 

OKÉNKO infokanálu 
Vážení čtenáři Židlochovic-

kého zpravodaje, po dlou-
hé odmlce, na závěr roku 
2014, opět přicházím se svým 
malým okénkem novinek 
a změn ve vysílání Regionál-
ního zpravodajství, které je 
možné přijímat prostřednic-
tvím infokanálu. Letošní rok, 
který byl  pracovně i psychic-
ky hodně náročný, přinesl 
sice jen nepatrné, ale pro nás 
zásadní technické vylepšení 
zvuku a mnohým divákům 
určitě neušla ostrost obrazu na 
HD televizních obrazovkách.  
Reportáže, které připravuje-
me v našem dvoučlenném 
týmu se v uplynulých měsících 
věnovaly především kulturním 
akcím pořádaným ve měs-
tě a okolí. Na internetových 
stránkách města Židlochovi-
ce, v odkaze Media/ Kabelo-
vá televize/ Pořady, je možné 
je naladit rovněž a to včetně 
textové smyčky všech rubrik 
ve vysílání, vždy s pondělní 
aktualizací. Snaha organizač-
ního týmu neustále směřuje 
ke zlepšení vybavení studia, 
nelze však vyloučit technické 
nedokonalosti, spíše řekněme 
nekompatibility technické-
ho vybavení… V současné 
chvíli řešíme problém, který 
vznikl kvůli přechodu městské-
ho rozhlasu v Židlochovicích 
z analogového na technicky 
vyspělejší digitální vysílání bez 
kabelového rozvodu. Zjistili 
jsme, že musíme znovu pro-
pojit dva v současné chvíli 
zcela oddělené systémy (roz-
hlas – kabelová televize). Nyní 
není v našich technických 
možnostech zajistit odvysílání 
přímé rozhlasové audiorelace 
ve smyčce infokanálu tak, jak 
tomu bylo dosud. Na technic-
kém problému se již od počát-
ku přechodu na nový rozhlas 
intenzivně pracuje a všichni 
věříme, že se nám podaří co 
nejdříve zajistit jeho opětovné 
fungování. Možná v těchto 
chvílích, kdy čtete můj příspě-
vek, byl již zmíněný problém 
vyřešen…

Nyní je čas popřát židlo-
chovické televizi vše nejlepší 
k jejím 18. narozeninám, které 
ji brzy čekají. Ano, regionální 
zpravodajství na infokanále 
vysílá již 17. rokem a směřu-
je ke své plnoletosti… hod-
ně štěstí, spokojené diváky 
a redakci nadšení a vůli neu-
stále držet krok s dnešní tech-
nicky vyspělou dobou.

Na závěr se loučím s přá-
ním poklidného času adventu 
a o Vánocích přeji nám všem 
načerpání porce láskyplné 
energie, kterou budeme moci 
rozsévat mezi sebe po celý 
rok 2015. Příjemné sledování 
vánočního speciálu Regionál-
ního zpravodajství (RZ) přeje 
redaktorka Len-
ka Betášová
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Letos si připomínáme 25 let 
od sametové revoluce. Komorní 
setkání se vzpomínáním na dny 
listopadové euforie roku 1989 se 
uskutečnilo v Malé galerii RTIC 
17. listopadu v příjemné atmo-
sféře společenství lidí, kteří ctí 
odvahu roku 1989, odvahu, jež 
obrátila směr našich životů.

Na události prvních sameto-
vých dní a pozvolný nástup svo-
body zavzpomínali přímí aktéři 
listopadových událostí zde v Žid-
lochovicích. 

Eva Surmanová
Do Židlochovic přijeli po 17. lis-

topadu studenti z vysokých škol, 
kteří  vyprávěli o tom, co se děje 
v Praze a na vysokých školách. 
Tak seznámili občany Židlocho-
vic s nejnovějšími událostmi.

Eduard Vyhlídal :
V Židlochovicích vznikla sku-

pina aktivistů OF 23. listopadu.  
26. listopadu svolali židlochovičtí 
studenti v 18 hodin na náměs-
tí před radnicí shromáždění, 
na němž přečetli své požadavky 
pro vznik demokratického státu. 
Shromáždění občané se pak 
v průvodu v čele se státní vlajkou 
odebrali k parku k památníku 
TGM, kde byly zapáleny svíčky, 
a po zpěvu Masarykových oblí-
bených písní se shromáždění 
spořádaně rozešlo.

Eva Surmanová:
Občanské fórum bylo založeno 

na podnět pana Karla Vavříka. 
Scházeli jsme se u Přichystalů, 
kde jsme sestavovali různé tis-
koviny, abychom informovali 
židlochovické občany o nových 
skutečnostech.

Vzpomínám dnes hlavně 
na ty, kteří už mezi námi nejsou: 
pan Zdeněk Přichystal, MUDr. 
Jaroslav Krbek, Blahoslav Jurák.

Eduard vyhlídal:
V dalších dnech se OF dalo 

do práce. Byly přejmenovány 
některé ulice, vyjednáno otevření 
zámku pro veřejnost o Vánocích, 
vrácení školních budov za koste-
lem městu, rekonstrukce národní-
ho výboru, příprava malé privati-
zace a  pomoc při zakládání OF 
v okolních obcích. Významnou 
akcí, při níž naši občané proká-
zali vysokou solidaritu, byla sbírka 
životních potřeb pro osvobodivší 
se Rumunsko, kde hrozila huma-
nitární katastrofa.

Jiří Kratochvíl:
Rád vzpomínám na vystou-

pení JUDr. Miloše Juráka, který 
svými příspěvky pomáhal obča-
nům v orientaci v překotných 
událostech. Občanské fórum 
postupně přebíralo zodpověd-
nost za správu města a získávalo 
pro upevňování politické pozice 
další občany. 

Byly vytvořeny podmínky 
pro zakládání politických stran 
a uspořádání prvních svobod-
ných demokratických voleb.

Eva Surmanová:
Byli jsme nadšeni nabytou svo-

bodou, možností volně mluvit, 
věcmi, ve které jsme už nedo-
ufali, že přijdou. Vzpomínám 

Něžné vzpomínání na sametovou revoluci

s nostalgií na chvíle, kdy jsme 
k sobě byli hodní, pomáhali si, to 
souznění, které nás všechny spo-
jovalo.

Pak přišel běžný život, prv-
ní nadšení vyprchalo, nastaly 
obtíže, které k životu prostě patří. 
Chtěla bych všem říci, že jestliže 
chceme, aby byl život lepší, musí-
me s tím začít sami u sebe. Pokud 
nebudeme dělat věci, které 
nechceme, aby ostatní dělali 
nám, už to je krok kupředu.

Chci říci těm naštvaným 
a zahořklým, že jsme dostali vel-
ký dar – svobodu. Važme si jí. 
Demokracie není nejlepší způsob 
vládnutí, ale je zatím nejlepší, 
který známe.

K oslavě svobody se připojil 
i farář Pawel Cebula, který sice, 
jak sám řekl, „byl tehdy ještě malý 
kluk“, zmínil však silný vliv události  
kanonizace  sv. Anežky České, 
tolik důležitý v předlistopadové 
náladě, a poukázal na zavazující 
duchovní dar této ženy.

Eduard Vyhlídal:
25 let tedy žijeme svobod-

ně v demokratickém státě. 
Co každému z nás svoboda při-
nesla, to si musí vyhodnotit kaž-
dý sám. Ale jistě každý poznal, 
že žít ve svobodě není jedno-
duché. Ona totiž svoboda není 
anarchie, ale především velká 
odpovědnost a neustálá volba. 
Svobodu je však třeba neustále 
hájit a nedovolit nikomu, aby nás 
o ni připravil. A nemusí to být jen 
válkou. Angažujte se.

Ke ztrátě svobody stačí lhos-
tejnost dobrých a angažovanost 
zlých. V jedné staré tábornické 
písni se zpívalo:

Svoboda je svoboda,
bez té nelze žít,
tu nám nikdo neprodá,
o tu musíme se bít.
A když jsme ji vydobyli,
mějme aspoň tolik síly
pro ni jenom žít,
pak ji budem věčně mít…

Sám vzhůru dlouho
po půlnoci

z ulice slyšet
nejspíš hlasy

pro šelest nespím
nad Macandou
přeležel jsem si

srdce
asi…

Přeležel jsem si
srdce asi

že hoří svíce pro Václava
že zvony

ještě nedozněly
a nevychladla katedrála.

Přeležel jsem si
srdce asi

zase jsme aspoň
smutně hrdí
kouř a mráz

z duší nad Macandou
proudí mi dovnitř,
dovnitř proudí…

Tomáš Klášterecký ze sbírky 
Čas popeleční

Pozn. redakce: Macanda je hospoda.

Dnes se večeře o Štědrém dnu 
oproti dřívějším dobám mnohdy 
„odbývá“ kapřím řízkem a bram-
borovým salátem, popř. tomuto 
chodu předchází rybí polévka. 
Co se týká všeobecného přije-
tí rybího masa, především pak 
kapřího, a jeho zařazení do slav-
nostního večerního menu, jde 
o záležitost 19. století. Až tehdy 
se totiž rybí maso stalo finančně 
dostupné širším vrstvám. Bram-
borový salát je pravděpodobně 
pokrm přijatý z ruské kuchyně 
(rozšířený především v době dru-
hé světové války). V postmoder-
ní době se jako náhrada rybího 
masa používají i vinné klobásy. 

Vyberme jednu z mnoha 
dodnes využívaných staročes-
kých podhorských tabulí s mno-
hachodovým hodováním, kde 
hrají důležitou roli symboly. Dříve 
se lidé setkávali a jezdili v daleko 
menším měřítku než dnes, proto 
i takovýchto menu existuje větší 
množství, které je vždy uzpůso-
bené místním podmínkám. 

Při námi popisované veče-
ři bude nejdůležitější roli hrát 
číslo tři (symbolika Otce, Syna 
a Ducha svatého), které gradu-
je (stupňuje se) opětně číslem 
tři. Účastník této štědrovečerní 
večeře tedy sní devět různých 
chodů. Není důležité přejíst se (tj. 
pak neřest), ale okusit od všeho, 
popř. si nechat i na později. Vzni-
kají tak tři hlavní trojice různých 
pokrmů. Ta první, nejdůležitější 

Večeře o Štědrém dnu …

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D.
chod, se skládá z hlavních jídel, 
kde svoji důležitou roli hraje pole, 
les a voda. Dodejme však ještě, 
že vše použité mělo být nejdo-
stupnější a nejlevnější všem vrst-
vám, tedy i těm nejchudším.

Polní plodiny jsou zastoupeny 
hrachem, resp. hrachovou kaší 
s usmaženou cibulkou. Z lesa se 
použijí houby na houbák (v něk-
terých místech se mu také říká 
kuba). Houby se uvaří, umelou, 
přidá se vajíčko, smetana, kru-
pice, česnek, nutné koření a dá 
se to péct. Z vody se pak použije 
jako nejběžnější ryba kapr (řízek 
z kapra je v čs. kuchyni také 
novinkou; z rakouské kuchyně ho 
u nás ve své kuchařce uvedla 
Magdalena Dobromila Rettigo-
vá na počátku 19. st.). K rybě se 
používal kompot, který ale měl 

být z méně dostupného ovoce 
(pro Čechy a podhorské oblasti 
např. broskvový). Druhá trojice 
je ve znamení čaje s punčem, 
vánočky a cukroví. Závěrečná 
trojice by šla nazvat jako ovocná 
– rozdělená na dvě; patřilo sem 
domácí běžné ovoce (míněno 
z vlastní zahrady) – jablko (pře-
krajovalo se, pokud byla upro-
střed hvězda, člověk bude žít, 
jestliže křížek – nikoliv), hruška, 
hrst oříšků (vlašských a lískových) 
a vedle toho po třech druzích 
méně dostupného, např. mand-
le, jedlé kaštany.

Po večeři se rodina setkala 
u jeslí, stromečku – šla na půl-
noční. Když se vrátili, sedli si ke 
stolu se svící, povídali si a dojídali 
jednotlivé kupičky jídla, které jim 
zbyly.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko
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Nové knihy ...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
MORIARTY – Manželovo tajem-
ství, HARAN – Za rudým obzo-
rem, LYNN – Počkám na tebe, 
PEETZ – Úterní ženy mezi bylinami 
a řepou
Historické romány
BUREŠ – Legionář, JONES – Krá-
lovská krev, DENKOVÁ – Jitka 
Lucemburská
Romány českých autorů
OBERMANNOVÁ – První věci, 
PEKÁRKOVÁ – Beton, KUNDERA – 
Zahradou těch, které mám rád
Detektivní romány
NESBØ – Přízrak, HAYES – Já, 
Poutník, DÁN – Kráska a zvíře, 
ENGER – Fantomová bolest
Dobrodružné romány
PALMER – Srdce Sahary, 
L’AMOUR – Krajina pistolníků, 
ROLLINS – Nevinná krev
Psychologické romány
MUNRO – Drahý život, SHIN 
– Modlitba za matku, KIMCHI 
– Plačící Zuzana
Fantasy romány
KADLEČKOVÁ – Mycelium 1., 2., 
a 3. Díl, MARTIN – Rytíř Sedmi krá-
lovství
Pravdivé příběhy
COJEAN – Kořistí v Kaddáfího 
harému, FRÖHLING – Ukradený 
život, KEENAN - Zlomená
Literatura faktu 
KULKA – Krajiny metropole smrti, 
WILSON – Bohemian Rhapsodies, 
SKLOOT – Nesmrtelný život Henri-
etty Lacksové
Životopisy
ALTMANN-LOOS – Můj život a 
Adolf Loos,  ŽANTOVSKÝ – Havel, 
MOUČKOVÁ – Nejsem žádná 
lvice
Naučná literatura
PECINOVSKÝ – Windows 8, MRO-
VĚCOVÁ – Obchodní ruština, 
KOUKOLÍK – Mocenská posed-
lost

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
Peppa a mašinka, PROŠKOVÁ 
– Jak se řepa vrátila, ADAMEC 
– Dudek a zvířátka ze dvorku, 
Dudek a zvířátka ze ZOO
Pohádkové příběhy
SOUKUPOVÁ – Bertík Čmucha-
dlo, HUSEINOVIC – Dobrodružství 
v knihovně, Vševědělové, ŠŤAST-
NÁ – O čtyřech flétničkách, 
aneb, Jak Soprinka našla ztrace-
nou písničku, SODOMKA – Jak si 
postavit motorku
Historické příběhy
VÁLKOVÁ - Husité
Komiksy
KOPL – Sherlock Holmes – Posled-
ní případ, Procitnutí, WELSH – Har-
ry Houdini, ARONOFSKY – Noe:  
Trest za krutost, Noe: Vše, co se 
plazí po zemi
Naučná literatura
FRITH – Co se děje s odpadem, 
FUČÍKOVÁ – Hus a Chelčický, 
LUKEŠOVÁ – Jak si uděláme 
zeměkouli

Eva Procházková
knihovnice

V těchto dnech vrcholí přípravy 
již patnáctého ročníku Tříkrálové 
sbírky (dále TS), která odstartu-
je s novým rokem 1. ledna 2015 
a potrvá do 14. ledna 2015. Jde 
o největší dobrovolnickou akci 
v zemi, která je součástí tradice 
a umožňuje veřejnosti podílet se 
spolu s Charitou na pomoci lidem 
v nouzi.

Prostředky z Tříkrálové sbírky 
každoročně významně přispívají 
k udržení, zkvalitnění a rozšíření 
nabídky sociálních a zdravotních 
služeb v regionu poskytovaných 
Oblastní charitou Rajhrad.

 Z prostředků TS 2015 bude poří-

Díky vám Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným

Ing. Hana Bělehradová
Koordinátorka sbírky
Oblastní charity Rajhrad

zeno vybavení nového zařízení 
Chráněného bydlení sv. Luisy, 
určeného pro osoby s demen-
cí, jehož provoz bude zahájen 
v lednu 2015. Další prostředky 
pomohou nevyléčitelně nemoc-
ným v hospici sv. Josefa, např. 
příspěvkem na nákup léků proti 
bolesti a zdravotnického materiá-
lu, podpoří činnost dobrovolníků, 
kteří jsou nedílnou součástí hospi-
cového týmu a také zajistí provoz 
odborného sociálního poraden-
ství, které je zdarma poskytováno 
osobám dlouhodobě pečujícím 
o nevyléčitelně nemocné.

Díky vašim darům bude možné 
přispět na provoz charitní pečo-
vatelské a ošetřovatelské služby 
v regionu a usnadnit tak život 
seniorům a lidem se zdravotním 
znevýhodněním, kteří kvůli věku, 
chronickému onemocnění nebo 
zdravotnímu postižení potřebují 
pomoc druhých.

Peníze pomohou mládeži 
ohrožené negativními spole-
čenskými jevy, kterým se věnují 
sociální pracovníci nízkopraho-
vého centra Vata v Židlochovi-
cích. Část výtěžku poputuje také 
do salesiánského střediska Don 
Bosko Hospet v Indii, které vyhle-
dává děti zneužívané k práci, 
poskytuje jim pobytovou službu, 
roční základní školní vzdělávání, 

zdravotní péči a stravu a ve spo-
lupráci s rodinou následné umístě-
ní do klasických škol.

Další prostředky budou věnová-
ny na pomoc rodinám s více dět-
mi v nouzi a v případě živelných 
katastrof na humanitární pomoc 
v České republice a zahraničí. 
Více o podpořených projektech 
najdete na www.rajhrad.charita.
cz.

Oblastní charita Rajhrad děku-
je Vám všem, kteří vlídně přijme-
te koledníky, otevřete svá srdce 
a štědré dlaně a pomůžete tak 
mnoha potřebným a lidem v nou-
zi. Velké díky patří i samotným 
koledníkům, kteří věnují nezištně 
svůj čas ve prospěch pomoci dru-
hým.

Tříkrálovým koledníkům požeh-
ná otec biskup Mons. Vojtěch Cikr-
le při mši svaté na Petrově v pátek 
2. ledna v 15 hodin. Tato akce je 
spojena s losováním kolednické 
soutěže a pro koledníky je připra-
veno teplé občerstvení.

V neděli 4. ledna v 18 hodin 
můžete na programu ČT1 zhléd-
nout přímý přenos Tříkrálového 
koncertu z Městského divadla 
v Brně.

Podpořit Tříkrálovou sbírku 
můžete také zasláním dárcovské 
SMS KOLEDA na číslo 87 777.

Vážení spoluobčané, další roč-
ník Tříkrálové sbírky se opět blíží. 
Koledovat budeme v sobotu 

Tříkrálová sbírka 2015 v našem městě

Mgr. Daniela Tichá
10. ledna 2015. V letošním roce 
se díky vašim štědrým darům 
sešlo v pokladničkách celkem 
69 497 Kč. Doufáme, že nám 
bude v následujícím ročníku 
opět přát počasí a dobrý výsle-
dek podpoří hojná účast dětí 

a rodičů ze Základní školy v Židlo-
chovicích, židlochovických skau-
tů a dalších dobrovolníků z řad 
našich občanů. 

Děkujeme za příspěvky 
a za milé přijetí koledníků.

Betlémské světlo je plamínek, 
který putuje napříč Evropou. Svě-
týlko zažehnuté v Betlémě k nám 
letos dorazí již po šestadvacáté. 
Myšlenka šíření předvánočního 
pokoje a míru vznikla v Rakousku, 
odkud se rozšířila do pětadvace-
ti zemí světa. Tak byla založena 
novodobá vánoční tradice. Úpl-
ně poprvé plamínek přicestoval 
v roce 1986 letadlem do Lince, 
kde se stal součástí vánoční sbír-
ky rakouského rozhlasu a televi-
ze na pomoc znevýhodněným 
dětem. K nám se betlémské 
světlo dostalo po pádu čtyřiceti-
leté komunistické vlády a v rukou 

skautů a skautek poprvé putova-
lo v prosinci 1989 až pod sochu 
sv. Václava v Praze.

I letos Vám přivezou betlém-
ské světlo skauti. Přijít si 
pro něj můžete v úterý 
23. 12. 2014 od 17 do 
19 hodin do sklepení 
pod radnicí (vchod 
turistickým informač-
ním centrem). Vez-
měte s sebou buď 
lucerničky, nebo vám 
dáme svíčky v kelímku 
na přenesení betlém-
ského světla domů. 
Můžete zde také spo-
lečně se skauty chvíli 
posedět u čaje, cuk-
roví, koled a nechat 
na sebe dýchnout 
vánoční atmosféru. 

Betlémské světlo v Židlochovicích

Ondřej Novák
skautské středisko Hrozen Židlochovice

Betlémské světlo bude k dispo-
zici také ve středu 24. 12. 2014 
v kostele během akce Hop hej 
koleda! od 15 do 16 h.
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Vánoční slovo

Milí občané, vkročili jsme 
společně do adventního času. 
Naše příbytky zdobí krásné věn-
ce a první rozsvícená svíce nás 
zvolna přenáší ke štědrovečer-
nímu stolu, kdy společně s celou 
rodinou přivítáme právě naroze-
né Boží Dítě a budeme si přát to 
nejlepší, co může vyslovit naše 
srdce.

Možná podvědomě cítíme, 

že v těchto přáních se odrážejí 
vlastní sny a touhy, které pečlivě 
skrývá naše neklidné, nespokoje-
né srdce.

Zdraví, Štěstí, Spokojenost…, 
možná nám to trochu zevšed-
nělo, ale přece takové „patetic-
ké“ přání se vztahuje na každou 
sféru naší existence a také tomu, 
čemu my říkáme štěstí.

Člověk chce být šťastný, ze své 
podstaty touží po štěstí. Jenomže 
život nás neustále konfrontuje s 
krutou realitou, tiše trpíme, tiše 
zápasíme, tiše bychom chtěli 

R. D. Mgr. Paweł Cebula – farář
všechno spravit a dát do pořád-
ku, aby nikdo skrze nás netrpěl 
a neplakal.

Vánoce nám dávají šanci 
toto změnit, zároveň nám dávají 
šanci změnit sebe samého, kdy 
možná po delší době konečně 
můžeme v zrcadle uvidět oprav-
dového člověka.

Starý člověk se stává pravdi-
vým člověkem, protože dokáže 
překonat své sobectví a zapo-
menout na vlastní ego. Povzná-
ší se a v plné euforii cítí štěstí 
a tomu říká Kouzlo Vánoc.

Ale přece i během roku si 
dáváme dárky a přejeme si. Proč 
nemáme až tak velký pocit štěstí 
jako o Vánocích? Možná proto, 
že zapomínáme a možná nevěří-
me tomu, že o Vánocích se ještě 
někdo jiný stává člověkem. Bůh 
se stává člověkem, jedním z nás. 
Lidské, ubohé člověčenství se 
najednou dotýká toho božského 
dokonalého člověčenství. Člo-
věk cítí v sobe božskou důstoj-
nost.

Přeji Vám, abyste se nebáli 
nechat se dát Bohem pohladit.

Čtyřka v dějinách Židlochovic – 11. část

Mgr. Karel Vavřík

1964
23. prosince 1964 byl zahájen 

provoz na prvním úseku nové, 
zatím jen 1600 metrů dlouhé stát-
ní silnici Brno – Bratislava, která 
končí v Židlochovicích. Vlastní 
přípravné práce ke stavbě nové 
silnice byly zahájeny na podzim 
1962, kdy byly vykáceny vrby 
na trase nové silnice. 1. prosince 

1964 se začalo s likvidací mostu 
přes bývalý mlýnský náhon v Žid-
lochovicích u pošty. Vozovka 
byla v těchto místech uzavřena a 
pěší chodili po písku přes bývalý 
náhon, kde byla provizorní pěšin-
ka. Objížďka aut byla vedena 
směrem na Hrušovany a Vojkovi-
ce. 10. prosince byl zahájen pro-
voz pro vozidla po zasypaném 
a částečně upraveném náho-
nu. Na úseku nové silnice z Voj-
kovic do Židlochovic, dlouhém 
1600 m, bylo nutno vybudovat 
tři mosty. Podkladem této silni-

ce je tzv. cementová stabiliza-
ce. Povrch je asfalto-betonový 
s bílými vodicími pruhy. Stavba 
je řešena novou vývojovou tech-
nikou. Pro stavbu silnice bylo 
použito přímo na místě přenos-
né moderní obalovny asfaltové 
drtě dodané z NDR. K ukládání 
materiálu na vozovku sloužil fini-
šer sovětské výroby. U Vojkovic 
byl vybudován 75 metrů dlouhý 
most přes Svratku. Je to jeden 
z mála mostů řešených oblouko-
vitě s předpjatou, jednolitou, na 
místě betonovanou konstrukcí. 

Přes říčku Cézavu na odbočce 
směrem k Blučině byl postaven 
další most, dlouhý 48 m, a koneč-
ně nad soutokem Svratky a Cé-
zavy směrem k Židlochovicím 
třetí most, dlouhý 70 m. Na stav-
bu posledních dvou mostů bylo 
použito prefabrikovaných nos-
níků, které byly předem napnu-
ty a zapuštěny do vystavěných 
základů. Výstavba této důležité 
vozovky stála přes 13 mil. korun. 
Prvním autem, které po nové sil-
nici projelo, bylo sanitní auto žid-
lochovické polikliniky.

Symbol a jeho význam, kostel, 
II. část

Ad symbol a jeho význam)
Slovo symbol se k nám dostalo 

přes němčinu a latinu z řeckého 
sýmbolon a to ve dvou význa-
mech – odznak, anebo (pozná-
vací) znamení. Jde tu pak o dvě 
rozdílné roviny: a) materiální 
(postavený kostel, tj. historický 
smysl), b) ideovou potřebu (jaký 
byl důvod stavby kostela našimi 
předky; projev „hlubšího“ vzta-
hu). 

Pouze tento zorný úhel je před-
mětem našeho zájmu. Samozřej-
mě souvisí i s historickými souvis-
lostmi, ale ty v tomto vymezení 
nehrají podstatnou roli, spíše dopl-
ňují rovinu naznačeného přesahu 
(transcendence). 

Využití symbolů bylo a je rozličné 
jak v náboženské, tak všední (pro-
fánní) oblasti, zmiňme proto ales-
poň dva. V antice symboly hrály 
důležitou roli při identifikaci dvou 
neznámých osob. Proto dva lidé 
měli dva různé předměty, které 
do sebe musely pasovat (zapad-
nout). Podobné je to i v novější 
době, kdy lidé před pitím vína 

Známé a méně známé symboly kolem nás ...

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, PhD.

o sebe ťukali kovovými nádoba-
mi s takovou razancí, že se nápoj 
z jednoho poháru dostal do dru-
hého a naopak. Nešlo zde ještě 
o přání zdraví, ale o jistotu neotrá-
veného vína. V obou případech 
užití symbolů jde o pomyslný klíč 
k důvěře toho druhého. 

Jestliže se obracíme za zvukem 
zvonů, božími muky, kostely, kříži 
v polích … nejen v našem okolí, 
mají určitou symboliku – druhou 
stránku věci. Nejsou tu jen proto, 
aby tu byly, ale mají význam, koli-
kráte i rodinný.

Ad kostel)
Pojmenování pro kostel je přejato 

z latiny s významy hrad, pevnost a 
tvrz. Kostely původně byly součástí 
opevnění. Mnohdy připomínají 
podobu hradního komplexu, 
např. věží či ohrazením. První 
křesťané kostely neměli, scházeli 
se v soukromých domech. Až od 
3. st. se vyskytly domy, které patřily 
celé (církevní) obci. V následujícím 
století jsou doloženy první basiliky 
(haly s několika loděmi i apsidou). 
Antický kostel byl příbytkem 

(obydlím) pro božstva, „běžný“ 
člověk se do těchto prostorů 
nedostal. Modlení a obětování 
probíhalo na prostranství před 
chrámem. 

Od doby „poantické“ 
až do dnešních dnů se kostel stal 
místem pro liturgická shromáždění, 
kam je člověk zván díky vyzváně-
ní zvonů. Jestliže pozvání přijme, 
je na místě symbolický pozdrav – 
vyjadřuje se pokleknutím. Platí zde 
historické pravidlo (využívali i rytíři) 
– před králem na levé koleno (ale 
např. i při žádosti o ruku), před 
Bohem na pravé koleno. Obdo-
bu lze spatřit i u vchodových dveří 
starých domů (roubenek). Výška 
dveří byla nízká – právě proto, aby 
vcházející člověk byl nucen uklonit 
se (součást pozdravu) hospodáři.

Vedle toho pak sloužil (slouží) 
i pro kulturní akce, na freskách se 
dochovalo např. čtení Dantovy 
Božské komedie. V českých pod-
mínkách v kostelech vzniklo diva-
dlo, jeho počátky lze odvozovat v 
dialogickém čtení (zpívání) žalmů.

Vidíme je, slyšíme je, dějí se, jsou 
všude kolem. Mnohé jsou pro nás 
samozřejmostí. Jsou tu však od pra-
dávna a nejsou s námi náhodou… 
zvony a kříže, světlo a  voda, svíce, 
úklona či pokleknutí.

Právě těmito symboly se zabý-
vá seriál pana Martina Hladké-
ho. Může být jen připomenutím 
jejich postavení v našem rychlém 
životě, může být cestou k hlubší-
mu poznání lidských dějin, neboť 
i tyto symboly je vytvářejí a jejich 
pochopení pak může být i cestou 
k získání většího respektu k místu, 
v němž žijeme.

Milena Moudrá, Městské kulturní 
středisko

Úvodní část (Zvony a zvonky) 
byla otištěna v zářijovém vydání 
Židlochovického zpravodaje.
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Násilí na seniorech může mít 
různé podoby: od ekonomické-
ho vykořisťování, příslibu péče 
podmíněné převodem majetku, 
vydírání, vyhrožování, zastrašová-
ní, ponižování, odpírání uspoko-
jení základních potřeb, zamykání, 
omezování pohybu, postrkování, 
zanedbání péče (otoky, podvý-
živa, dehydratace, proleženiny), 
facky, až např. po nastavová-
ní překážek do cesty. Na první 
pohled nevýrazné formy ubližo-
vání mohou mít fatální důsled-
ky pro psychickou a fyzickou 
kondici seniora. Počátky mohou 
být nenápadné a plíživé. Útoky 
postupně nabývají na intenzitě 
i frekvenci. Ojedinělý nebývá tzv. 
cyklus domácího násilí, který je 
charakteristický střídáním klidných 
a násilných období, který kompli-

kuje vymezení se oběti vůči proží-
vanému příkoří. 

S věkem ubývá fyzických sil, 
sociálních kontaktů a zároveň 
přibývá zdravotních omezení či 
potíží. Dříve plně samostatná oso-
ba se tak může přechodně nebo 
dlouhodobě dostat do situace, 
kdy se stane závislou na druhých, 
nebo jejich dopomoci. Takováto 
proměna postavení v podmín-
kách sociální izolace se při nere-
spektování lidské důstojnosti může 
prohloubit až do podoby nadvlá-
dy jedné strany nad druhou, kdy 
násilná osoba získává kontrolu 
a moc nad obětí tohoto násilí.

Vyhledání odborné pomoci 
komplikuje seniorům nejen zdra-
votní omezení nebo sociální izola-
ce, ale především povaha vztahu 
s násilnou osobou, kterou nezříd-

PERSEFONA pomáhá seniorům

Iveta Urbánková
sociální pracovnice

ka bývají děti nebo i vnuci seni-
ora. Časté jsou pocity viny, že si 
za násilí může senior sám, protože 
dítě „špatně vychoval“. Kroky 
k vyřešení situace může seniorovi 
ztěžovat také obava ze ztráty blíz-
ké (byť násilné) osoby a strach ze 
samoty. V procesu odpoutávání 
od násilné osoby tak může sehrát 
roli jak blízké okolí, tak odborní 
pracovníci, kteří mohou seniorovi 
nabídnout tolik potřebnou pod-
poru, poradenství i praktickou 
pomoc. 

Jednou z organizací, která 
pomáhá obětem domácího 
a sexuálního násilí, je brněn-
ská organizace Persefona. Díky 
finanční podpoře Ministerstva vnit-
ra ČR realizuje v letošním roce Per-
sefona v rámci projektu Prevence 
domácího násilí osob seniorského 

věku aktivity zahrnující vzdělávání 
veřejnosti, ale také přímou pomoc 
seniorům formou odborného soci-
álního, právního a psychologické-
ho poradenství. 

Z důvodu lepší dostupnosti pro 
klienty poskytuje Persefona dva-
krát měsíčně po předchozí tele-
fonické nebo e-mailové domlu-
vě služby přímo v Židlochovicích 
v Domě s pečovatelskou službou, 
Masarykova 115. 

Pokud zažíváte násilí v rodině 
nebo jste svědkem násilí a chce-
te oběti pomoci, přijďte se k nám 
poradit! Jsme tu proto, abychom 
vám podali pomocnou ruku. 

Kontakty:
poradna@persefona.cz 
domacinasili@persefona.cz 
www.persefona.cz 
tel.: 545 245 996, 737 834 345
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Po celý minulý rok jsme vás slo-
vem i obrazem na našich webo-
vých stránkách www.rajhrad.
charita.cz průběžně informo-
vali o tom, jak v areálu Oblastní 
charity Rajhrad vyrůstají prostory 
nové charitní služby - chráněné-
ho bydlení pro osoby se zdravot-
ním postižením-osoby s demencí. 
Nyní vám s radostí sdělujeme, že 
služba je připravena pro budou-
cí klienty, kteří začnou v novém 
domě bydlet od 1. ledna 2015. 

Prostory chráněného bydlení sv. 
Luisy slavnostně požehnal ve čtvr-
tek 13. listopadu t. r. brněnský bis-
kup ThLic. Vojtěch Cikrle za účasti 
ředitele Diecézní charity Ing. Mgr. 
Oldřicha Haičmana, zástupce 
Jihomoravského kraje Mgr. Mar-
ka Šlapala, starostů obcí, ředitelů 
oblastních charit a dalších milých 
pozvaných hostů.

V pátek 14. listopadu od 13 do 
18 hodin se konal Den otevře-
ných dveří pro všechny ty, kteří 
měli zájem prohlédnout si nové 
chráněné bydlení sv. Luisy, které 
sídlí v blízkosti budovy hospice 
sv. Josefa na adrese Jiráskova 
1014.

Sv. Luisa de Marillac (1591–1660) 
byla francouzská řeholnice a spo-
luzakladatelka mezinárodní spo-

Chráněné bydlení sv. Luisy v Rajhradě brzy zahájí provoz

Ing.Hana Bělehradová
OCH Rajhrad

lečnosti vincentek. Hlavní náplní 
řádu byla služba nemocným 
a potřebným, zvláště odloženým 
dětem, galejním otrokům, věz-
ňům, starým a postiženým lidem.

Chráněné bydlení je pobytová 
sociální služba poskytovaná lidem 
se zdravotním postižením–jed-
ná se o osoby se středně těžkou 
a rozvinutou demencí. Sociální 
služba si klade za cíl maximální 
možnou podporu samostatnosti 
a soběstačnosti klienta s důrazem 
na individuální přístup ke každé-
mu člověku, respektování jeho 
potřeb, přání, požadavků a soci-

álních zvyklostí. Smyslem zařízení 
je umožnit osobám, které potře-
bují určitý dohled a dopomoc 
v jednotlivých denních aktivitách 
a činnostech, aby mohly žít vzhle-
dem k charakteru své nemoci 
v chráněném, důstojném a bez-
pečném prostředí. 

Vybudování zařízení bylo spo-
lufinancováno Evropskou unií. 
Nákup vnitřního vybavení chrá-
něného bydlení sv. Luisy, přede-
vším pokojů klientů, je z velké části 
realizován díky podpoře Tříkrálo-
vé sbírky 2014.

INSTALATÉR – Jiří Kavalíř
- veškeré instalatérské práce: voda, topení, kanalizace, plyn
- běžné opravy i havárie
- montáž a výměna kotlů, radiátorů, sanitární techniky
- ústřední a podlahové vytápění
- rekonstrukce koupelen (i formou na klíč)
- cenová nabídka zdarma

Sportovní 885, Židlochovice, tel.: 608 861 806

inzerce
Hledám bydlení v Židlochovicích a v okolí–menší RD se zahrádkou 

nebo byt 2-3 + 1 s balkonem. Tel.: 722 063 341.
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3. 12., 13:00–17:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU V ŽIDLOCHOVICÍCH
Další termín: St 28. ledna 2015 od 13:00 do 17:00 h. Srdečně zveme 
žáky ZŠ a jejich rodiče.
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
místo:  Gymnázium Židlochovice
info:  547 231 476, info@gymnzidlo.cz, www.gymnzidlo.cz

5. 12.,16:00–18:30 | MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro děti bude připravena ochutnávka nealkoholického punče a 
promítání pohádky s doprovodným čtením.
pořádá:  prodejna Zdraví u cesty
místo:  před prodejnou Zdraví u cesty, náměstí Míru 31

6. 12., 9:30–12:00 | MIKULÁŠSKÉ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
pořádá:  Ing. Jitka Pokorná ve spolupráci s Jednotou Orel
místo:  TJ Orel Židlochovice
cena:  100 Kč/ 1 lekce; 250 Kč/ celý blok
info:  775 372 203, pokorna.jitka@seznam.cz, 
 www.jitkapokorna-ae.cz

6. 12., 10:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ A SMÍŠENÝCH DVOJIC
pořádá:  jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
vstupné:  jednotlivci 100 Kč / os., dvojice 100 Kč / os.; 
 v případě účasti obou turnajů: 1 jednotlice, 
 smíšené – 250 Kč, 2 jednotlivci, smíšené – 300 Kč
přihlášky:  do 2. prosince 2014 na e-mail: info@orelzidlochovice.cz 
 nebo na tel. 605 233 527

7. 12., 13:00–17:00 | VÁNOČNÍ JARMARK TRADIČNÍCH ŘEMESEL
pořádá: Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  náměstí Míru, Židlochovice

8. 12. 15:30–18:00 | PŘEDVÁNOČNÍ ŠKOLNÍ BAZÁREK
Výtěžek použijeme na zkvalitnění školního prostředí pro děti.
pořádá:  ZŠ Židlochovice
místo:  ZŠ Židlochovice, Tyršova 611

10. 12. 18:00 | KYTAROVÝ KONCERT ZUŠ ŽIDLOCHOVICE
pořádá:  ZUŠ Židlochovice
místo:  sál ZUŠ, Robertova vila

11. 12., 18:00 | KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ŽIDLOCHOVICE
pořádá:  ZUŠ Židlochovice
místo:  sál ZUŠ, Robertova vila

13. 12., 8:00–13:00 | TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice
místo:  náměstí Míru, Židlochovice
info:  sdh.zidlochovice@centrum.cz

13. 12., 9:30–11:00 | BAREVNÝ SVĚT PRO DĚTI 4-7 LET
Téma:  Vánoční koleda
pořádá: Mateřské centrum Robátko

13. 12., 13:00 | ADVENTNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
Závazné přihlášky podávejte do pátku 12. prosince!
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice, oddíl badmintonu
místo:  sokolovna Židlochovice
startovné:  150 Kč (v ceně: občerstvení a ceny pro vítěze)
pálky:  vlastní, míče dodá pořadatel
vedoucí:  Kateřina Golová, Michal Weinbrenner
přihlášky:  Katerina.Golova@seznam.cz, tel.: 603 472 025, 
 michal.weinbrenner@centrum.cz

13. 12., 18:00–19:30 | MONTESSORI DÍLNA ANEB HERNIČKA PRO MAMINKY
Tvorba pomůcek vhodných pro děti 4-7 let.
pořádá: Mateřské centrum Robátko

20. 12., 13:00 | VÁNOČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI (VE TŘECH)
Hrají se čtyři kola po 50 minutách s výměnou protihráčů.
startovné:  100 Kč (zahrnuje klobás a pivko)
přihlášky:  do 19. 12. 2014
místo:  areál letního kina
pořádá:  pohostinství Milton

23. 12., 17:00–19:00 | 24. 12., 15:00 - 16:00| BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Vezměte si s sebou buď lucerničky, nebo vám dáme svíčky v kelím-
ku na přenesení betlémského světla domů. Můžete také společně 
se skauty chvíli posedět u čaje, cukroví, koled a nechat na sebe 
dýchnout vánoční atmosféru.
místo:  sklepení pod radnicí, kostel (Hop hej koleda!)

Kulturní kalendář - prosinec 2014
pořádá:  skautské středisko Hrozen, www.strediskohrozen.cz

24. 12. 15:00 | HOP HEJ KOLEDA!
Přijďte si zazpívat vánoční koledy a pro Betlémské světlo od židlo-
chovických skautů. Srdečně zve MC Robátko a přátelé.
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá:  MC Robátko a přátelé
info:  www.mcrobatko.cz

26. 12., 10:00 | ŠTĚPÁNSKÁ VÝSTAVA VÍN MÍSTNÍCH VINAŘŮ
Bodování vin v neděli 21. prosince ve spolkové budově v ulici Palac-
kého.
pořádá:  ZO Českého zahrádkářského svazu
místo:  spolková budova zahrádkářu, Palackého ul.

26. 12., 14:00 | ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V BADMINTONU
Prezentace do 13:20. I pro nečleny sokola.
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice, oddíl badmintonu
místo:  sokolovna Židlochovice
startovné:  150 Kč

26. 12., 17:30 | VÁNOČNÍ KONCERT SKŘIVÁNEK & MARTINO 
HAMMERLE BORTOLOTTI
pořádá:  Židlochovský dětský sbor Skřivánek
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže, Židlochovice

27. 12., 15:00–17:00 | NETRADIČNÍ BOWLINGOVÝ VÁNOČNÍ TURNAJ 
DÍTĚ + RODIČ
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
vstupné:  150 Kč / družstvo

31. 12., 20:00 | SILVESTR 2014/ 2015
Hraje a zpívá skupina MERLLIN (www.merllin.cz).
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  350 Kč-v ceně vstupenky je večeře
předprodej: informační centrum, Masarykova 100, Židlochovice
info:  www.sokol-zidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME:
10. 1., 10:00 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Koledování probíhá za každého počasí – sněžení, déšť, mráz, závěje.
pořádá:  skauti a ZŠ Židlochovice

10. 1. | PYŽAMOVÝ PLES
pořádá:  Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

17. 1. | PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
pořádá:  město Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

24. 1. | PLES SKŘIVÁNEK
pořádá:  Židlochovský dětský sbor Skřivánek
místo:  Masarykův kulturní dům

MEDIÁLNÍ KOMISE
Pro nastávající volební období byly ustanoveny nové pracovní komi-

se Rady města Židlochovice. Nově byla jmenována Mediální komise, 
která je sestavena z řad občanů, přičemž jejími členy nejsou zástupci 
z vedení města. Úkolem komise je vydavatelství Židlochovického zpra-
vodaje a zároveň sdružení dalších městských médií, jako jsou městský 
rozhlas, městské webové stránky a vysílání kabelové televize. 

Další informace o složení a činnosti od ledna na www.zidlochovice.cz

VÁNOČNÍ AKCE-ZVÝHODNĚNÉ DÁRKOVÉ POUKAZY 
NA THAJSKOU MASÁŽ

Darujte originální vánoční dárek-zážitek v podobě thajské 
masáže od rodilé Thajky!

Voucher aromatická olejová masáž 90 min za cenu 60 min - 790 Kč
Voucher thajská masáž bylinnými váčky 90 min + voucher 30 min 

masáž dle výběru zdarma - 1190 Kč
Voucher thajská královská masáž 120 min + voucher 30 min 

masáž dle výběru zdarma - 1490 Kč
Akce platí od 1. 12.-20. 12. 2014.

Thai Suai, Masarykova 734, 667 01 Židlochovice
www.thaisuai.cz, 778 472 233

inzerce
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