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Nejen ledovka zaměstnávala 
hasiče

INFORMACE Z RADNICE ŠKOLSTVÍ
Mladí hrdinové

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Návštěva Mikuláše v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Židlocho-
vicích

ROZHOVOR
Starosta, který ve svém měs-
tě vítal Zemana s Havlem na 
hrudi...
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číslo 1

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 

2015. Dovolte mi tedy poohléd-
nout se za uplynulými dvanácti 
měsíci. Tak jako v letech před-
cházejících jsme se snažili během 
roku 2014 čerpat výhodně nasta-
vené dotace. Výhodnými dota-
cemi mám na mysli podmínky pro 
dosažení finančních prostředků 
a tematické zaměření, chcete-
li využitelnost daného progra-
mu pro nás. Z těch finančně 
významnějších investičních poči-
nů, které byly vázány na dotační 
příspěvky, můžeme jmenovat 

Ohlédnutí za rokem 2014

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

zejména projekt na vybudování 
školního hřiště a nový digitální 
městský rozhlas. Díky rozumné-
mu hospodaření města se nám 
podařilo v rámci vlastních zdrojů 
opravit ulici Husovu, jejíž stav byl 
už několik let alarmující. Pomocí 
vlastních zdrojů a za spoluúčas-
ti jihomoravské Správy a údržby 
silnic se nám podařilo zbudovat 
chodník na ulici Nádražní v cel-
kové délce 200 m. Další význam-
ný infrastrukturní dluh byl splacen 
realizací chodníku s přechodem 
k Penny a chodníkem napojují-
cím se k areálu Robertovy vily.  

Nové vedení radnice si již 
na prvních pracovních jedná-
ních stanovilo několik prioritních 
témat. Jedním z nich bude tech-
nická infrastruktura. V současné 

době se již podrobně zabývá-
me přípravami na rekonstrukci 
Komenského ulice, včetně bez-
pečného přístupu na hřbitov. 
Rovněž intenzivně pracujeme 
na tématu „průhlednosti“ radni-
ce. Radou města v čele se sta-
rostou Ing. Janem Vitulou jsem 
byl pověřen, abych navrhl kon-
cepci zvýšení transparentnosti 
samosprávy města. V současné 
době připravuji materiál, který 
bude obsahovat několik základ-
ních kroků. Mezi ty nejdůležitější 
bude patřit například zveřejňo-
vání smluv města na webových 
stránkách. O všech našich akti-
vitách vás budeme informovat 
prostřednictvím všech městských 
médií.

Minulý rok byl ve znamení 

mnoha úspěšných kulturních 
a společenských akcí. Jsem také 
rád, že aktivity, které se zrodily 
spíše před nedávnem, nadále 
pokračují a rozvíjejí se. Přitahují 
další dobrovolníky a nadšence 
a získávají si pevné místo vedle 
již zavedených událostí tradič-
ních. Bohatý kulturní, společen-
ský a sportovní život bude město 
nadále podporovat a bude jistě 
otevřeno novým a odvážným 
nápadům a námětům.

V duchu vánočních koled, 
které jsme si společně na Štědrý 
den zazpívali v kostele, Vám přeji 
štěstí, zdravý a pokoj. Světlo bet-
lémské, které přivážejí naši skau-
ti každoročně z Vídně, ať Vám 
radostně svítí po celý rok.

Vážení spoluobčané,
svátky utekly jako voda a zase 

jednou stojíme na počátku nové-
ho roku. Ten loňský byl plný změn 

Slovo starosty

Ing. Jan Vitula
starosta města

a já doufám, že už letos budeme 
moci ukázat, že se jednalo o změ-
ny k lepšímu. 

Rádi bychom se pustili do úpra-
vy prostoru u zámecké zdi naproti 
Penny marketu a vtiskli tak této 
části města důstojnější podobu. 
Také chceme výrazněji podporo-
vat spolkový život, jako příklad plá-

nujeme vytvoření nového prostoru 
pro setkávání seniorů. V neposled-
ní řadě hodláme intenzivněji pra-
covat se všemi školami ve městě 
tak, aby se našim dětem dostáva-
lo té nejlepší možné výuky. V prů-
běhu následujících měsíců připra-
vujeme i množství dalších novinek, 
o kterých Vás budeme pravidelně 

informovat nejen v židlochovic-
kém zpravodaji. 

Věřím, že se naše snaha a úsilí 
pozitivně projeví na Vaší spoko-
jenosti s životem u nás ve městě. 
Budeme na tom intenzivně pra-
covat. Pro tento okamžik si však 
dovolím Vám popřát krásný nový 
rok, hodně zdraví, lásky a pohody. 
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2 Informace z radnice MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení RM 14. 11. 2014
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na PD na 
akci „BD Komenského 52, Žid-
lochovice – stavební úpravy 
2. NP“ takto: 1. pořadí – INTAR 
a. s., Bezručova 81/17a, 602 
00  Brno; 2. pořadí – Ing. arch. 
Tomáš Jenček, Schodová 16, 
602 00 Brno; 3. pořadí – DEA 
spol. s r. o., Sladkého 13, 617 00 
Brno
vznést námitky k zpracova-
nému návrhu ÚP Hrušovany u 
Brna: 1. Požadujeme zapraco-
vat „Studii územních dopadů 
Rekonstrukce a elektrizace 
železniční trati Hrušovany u 
Brna - Židlochovice“; 2. Poze-
mek v majetku města v k. ú. 
Hrušovany u Brna p. č. 5016 
vymezit jako plochu pouze pro 
umístění cest pro nemotorovou 
dopravu a krajinnou zeleň. 
zveřejnit záměr prodeje čás-
ti parcely p. č. KN 117/95 o 
výměře cca 30 m2 v k. ú Židlo-
chovice, v rozsahu před p. č. 
167/2 ulice Malinovského. 

RM jmenuje:
do Školské rady Základní školy 
Židlochovice zástupce města 
Židlochovice ve složení: Ing. 
Jan Vitula, Mgr. Tomáš Šenkyřík, 
PhDr. et Mgr. Stanislav Rubáš.

RM odvolává členy povodňové 
komise města Židlochovice:

Vlastimila Helmu, Mgr. Tomáše 
Šenkyříka, Ing. Jana Vitulu, Ing. 
Janu Královou, Bc. Lenku Bráz-
dovou, Ing. Zdeňku Koutnou.

RM jmenuje jako členy povodňo-
vé komise města Židlochovice:

Ing. Jana Vitulu, Ing. Petra Cho-
choláče, Mgr. Tomáše Šenkyří-
ka, Bc. Lenku Brázdovou, Ing. 
Vladimíra Hlaváče, Ing. Zdeňku 
Koutnou – jednatelem komise.

RM odvolává členy bezpečnostní 
rady města Židlochovice:

Vlastimila Helmu, Mgr. Tomáše 
Šenkyříka, Mgr. Ivanu Kejřo-
vou, npor. Bc. Libora Dofka, 
npor. Ing. Petra Svobodu, Ing. 
Milana Komendu, Ing. Bibianu 
Janebovou.

RM jmenuje jako členy bezpeč-
nostní rady města Židlochovice:

Ing. Jan Vitulu - předsedou 
BR (ze zákona), Mgr. Tomáše 
Šenkyříka, Mgr. Ivanu Kejřovou, 
npor. Bc. Libora Dofka, npor. 
Ing. Petra Svobodu, Zdeňka 
Formana, Ing. Milana Komen-
du, Ing. Bibianu Janebovou 
- tajemníkem BR.

RM odvolává členy krizového štá-
bu ORP Židlochovice:
Členy bezpečnostní rady:

Vlastimila Helmu, Mgr. Tomáše 
Šenkyříka, Mgr. Ivanu Kejřo-
vou, npor. Bc. Libora Dofka, 
npor. Ing. Petra Svobodu, Ing. 
Milana Komendu, Ing. Bibianu 
Janebovou

Členy stálé pracovní skupiny:
Vlastimila Helmu, Ing. Bibianu 
Janebovou, Mgr. Ivanu Kejřo-
vou, npor. Ing. Petra Svobodu, 
vedoucí odborů MěÚ Židlo-
chovice, Ing. Petra Stejskala, 
Zdeňka Gregoroviče.

RM jmenuje jako členy krizového 
štábu ORP Židlochovice:
Členy bezpečnostní rady:





















Ing. Jana Vitulu (ze zákona), 
Mgr. Tomáše Šenkyříka, Mgr. 
Ivanu Kejřovou, npor. Bc. Libo-
ra Dofka, npor. Ing. Petra Svo-
bodu, Zdeňka Formana, Ing. 
Milana Komendu, Ing. Bibianu 
Janebovou.

Členy stálé pracovní skupiny:
Ing. Jana Vitulu - předsedou 
KŠ (ze zákona), Ing. Bibianu 
Janebovou - tajemníkem KŠ, 
Mgr. Ivanu Kejřovou - vedoucí 
stálé pracovní skupiny - směna 
1, JUDr. Ludmilu Čermákovou 
- vedoucí stálé pracovní skupi-
ny - směna 2, vedoucí odborů 
MěÚ Židlochovice, Ing. Petra 
Stejskala - členem za Hasičský 
záchranný sbor Jihomoravské-
ho kraje, Zdeňka Gregoroviče 
- členem za Zdravotnickou 
záchrannou službu Jihomorav-
ského kraje.

RM odvolává členy povodňové 
komise ORP Židlochovice:

Vlastimila Helmu, Mgr. Ivanu 
Kejřovou, Ing. Milana Komen-
du, Ing. Vladimíra Maršálka, 
npor. Ing. Petra Svobodu, npor. 
Bc. Libora Dofka, Ing. Bibianu 
Janebovou, Ing. Karla Suchán-
ka, Radka Šotnara, Petra Hav-
líka, DiS., Pavla Nevídala, Mila-
na Lapčíka.

RM jmenuje jako členy Povodňo-
vé komise ORP Židlochovice:

Ing. Jana Vitulu - předsedou 
(ze zákona), Mgr. Ivanu Kejřo-
vou - místopředsedou, členem 
pracovního štábu PK ORP, Ing. 
Milana Komendu - tajemníkem, 
členem pracovního štábu PK 
ORP, Ing. Vladimíra Maršálka 
- členem pracovního štábu PK 
ORP, Ing. Petra Svobodu - čle-
nem pracovního štábu PK ORP, 
npor. Bc. Libor Dofka - členem 
pracovního štábu PK ORP, Ing. 
Bibianu Janebovou - členem 
pracovního štábu PK ORP, Ing. 
Karla Suchánka, Radka Šotna-
ra, Petra Havlíka, DiS., Pavla 
Nevídala, Milana Lapčíka.

RM podle ustanovení § 102 odst. 2 
písm. h) zákona o obcích ruší:

Komisi technickou, Komisi soci-
ální a zdravotní, Komisi sportu 
a mládeže, Komisi školskou, 
Komisi kultury, Komisi ochra-
ny veřejného pořádku a pre-
vence kriminality rady města 
Židlochovice, Komisi životního 
prostředí, Sbor pro občanské 
záležitosti, Redakční radu Zpra-
vodaje a odvolává jejich před-
sedy, místopředsedy, tajemníky 
a členy, a to s účinností ke dni 
14. 11. 2014.

RM zřizuje podle ustanovení § 102 
odst. 2 písm. h) zákona o obcích:

Komisi technickou, Komisi soci-
ální a zdravotní, Komisi sportu 
a mládeže, Komisi školskou, 
Komisi kultury, Komisi ochrany 
veřejného pořádku a preven-
ce kriminality, Komisi životního 
prostředí, Komisi pro občanské 
záležitosti a Komisi mediální. 
Komise jsou zřízeny pro volební 
období 2014 – 2018.

RM jmenuje s účinností ode dne 
15.11.2014:

do Komise technické před-
sedu Ing. Vladimíra Hlaváče, 
tajemníka Ing. Zdeňku Kout-















nou, členy Ing. Víta Betáše, 
Miroslava Klvaně, Ing. Petra 
Jaroše, Ing. Zbyňka Jakubce, 
Ing. Josefa Pavlase, Ing. Pav-
la Grygara, Vlastimila Helmu, 
Prof. MUDr. Petera Wendsche-
ho CSc., Ing. Petra Mašu, Ing. 
Danu Wendscheovou, Ph.D, 
Petra Priegera.
do Komise sociální a zdravotní 
předsedu Bc. Lenku Brázdo-
vou, tajemníka Mgr. Ivu Tyco-
vou, členy Danu Mašovou, 
Ivanu Teinerovou, PhDr. et Mgr. 
Stanislava Rubáše, MUDr. Irenu 
Vyzulovou, Marii Vaculkovou, 
MUDr. Slavomíra Šmída, Bc. 
Radmilu Jurisovou.
do Komise školské předsedu 
PhDr. et Mgr. Stanislava Rubá-
še, tajemníka Mgr. Martinu 
Bartákovou, členy Mgr. Dag-
mar Novákovou, Bc. Vladimí-
ra Dudáka, DiS., Jana Tesaře, 
Zbyňka Nečase, Ing. Pavla 
Grygara, Ing. Janu Královou, 
MUDr. Jitku Valachovou, Dag-
mar Krkavcovou, MgA. Dag-
mar Bradovou, Mgr. Lukáše 
Gryce, Mgr. Davida Kopečka.
do Komise kultury předsedu 
Mgr. Davida Kopečka, mís-
topředsedu Martina Janíčka, 
tajemníka Milenu Moudrou, 
členy Martina Mžíčka, Zdeňku 
Vrbovou, Ing. Barboru Jakub-
covou, Ivanu Paláškovou, Ive-
tu Janáčkovou, Dagmar Nos 
Pančíkovou.
do Komise ochrany veřejného 
pořádku a prevence krimina-
lity předsedu Ing. Petra Svo-
bodu, tajemníka Ing. Bibianu 
Janebovou, členy Mgr. Lukáše 
Gryce, Antonína Houdka, Ivetu 
Janáčkovou, Miroslava Klva-
ně, Bc. Vladimíra Dudáka, Dis., 
Milana Šebka, Pavla Bravence, 
Radovana Motlíčka.
do Komise životního prostředí 
předsedu MVDr. Pavla Forejt-
ka, tajemníka Ing. Martina Dra-
tvu, členy Ing. Jiřího Zapadla, 
Miroslava Klvaně, Ing. Janu 
Sklenskou, Radka Zatočila, Jiří-
ho Křenka, Ing. Svatavu Vitulo-
vou, Zbyňka Nečase.
do Komise pro občanské 
záležitosti předsedu Ing. Rad-
milu Kafkovou, tajemníka Len-
ku Tesařovou, členy Evu Bílko-
vou, Bc. Lenku Brázdovou st., 
Bc. Lenku Brázdovou, Dis. ml., 
Bc. Radmilu Jurisovou, Danu 
Mašovou, Ivanu Paláškovou, 
Marii Tichou, Marii Štyglicovou.
do Komise mediální předse-
du doc. Mgr. Petra Francána, 
tajemníky Bc. Martinu Golovou 
a Lenku Betášovou, odpověd-
ného redaktora Milenu Moud-
rou, členy Mgr. Ivanu Kejřovou, 
Mgr. et Mgr. Martina Hladkého, 
Ph.D., Mgr. Martinu Bartáko-
vou, Ing. Ivanu Flajšingerovou, 
Ph.D., Marcelu Teinerovou, 
Yvonne Konečnou, Jana Tesa-
ře, Bc. Vladimíra Dudáka, DiS.
do Komise sportu a mládeže 
předsedu Ing. Janu Bělohláv-
kovou, tajemníka Gabrielu 
Motlíčkovou, členy Otakara 
Nose, Zbyňka Nečase, Jana 
Tesaře, PhDr. et Mgr. Stanislava 
Rubáše, Vladimíra Konečného, 

















Ing. Zdeňka Jurise, Ing. Josefa 
Kratochvíla, Mgr. Tomáše Dra-
tvu.

RM pověřuje
Bc. Lenku Brázdovou, Masary-
kova 304, Židlochovice, Anto-
nína Houdka, Jiráskova 630, 
Židlochovice, Ing. Vladimíra 
Hlaváče, Zámecká 832, Židlo-
chovice, PhDr. et Mgr. Stani-
slava Rubáše, Zámecká 833, 
Židlochovice, Vlastimila Helmu, 
Brněnská 124, Židlochovice 
- výkonem funkce oddávají-
cího, schvaluje jejich účast na 
slavnostních obřadech (vítání 
občánků, setkání jubilantů, 
přijetí prvňáčků, přijetí nejlep-
ších žáků místních škol, přijetí 
maturantů místního gymnázia, 
účast na slavnostních akcích u 
příležitosti významných událostí 
státu a města Židlochovice) a 
stanovuje, že jsou tito členové 
Zastupitelstva města Židlocho-
vice při slavnostních obřadech 
oprávněni užívat závěsný 
odznak.

Výběr z usnesení ZM 26. 11. 2014
ZM určuje:

že místostarosta Mgr. Tomáš 
Šenkyřík zastupuje starostu v 
době jeho nepřítomnosti nebo 
v době, kdy starosta nevyko-
nává funkci. 

ZM schvaluje:
bezúplatný převod pozemku 
p. č.  418/1 o výměře 2918 m2, 
zapsaného na LV 10002 pro k. 
ú. Židlochovice ve vlastnictví 
České republiky, právo hospo-
daření s majetkem státu má 
Státní pozemkový úřad, Husi-
necká 1024/11a, 130 00 Praha 
– Žižkov, na město Židlochovi-
ce. 

ZM určuje:
dle § 6 odst. 5 písmeno f) záko-
na č. 183/02006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (stavební 
zákon) pana ing. Jana Vitu-
lu, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem na pořízení 
územního plánu Židlochovice 
a změn č. VII a VIII územního 
plánu města Židlochovice, a to 
při návrhu zadání či vyhodno-
cování výsledků jejich projed-
nání tak, jak to ukládá stavební 
zákon.

ZM schvaluje:
zástupce města do subjektů, 
kde je město členem:

Region Židlochovicko – Ing. Jan 
Vitula
Cyklistická stezka Brno – Vídeň 
– Mgr. Tomáš Šenkyřík
Region Cezava – Mgr. Tomáš Šen-
kyřík
VAK Židlochovicko – Ing. Jan Vitu-
la
Česká asociace pečovatelské 
služby – Bc. Lenka Brázdová
Sdružení obcí a měst jižní Moravy 
– Mgr. Tomáš Šenkyřík
Svaz měst a obcí České republiky 
– Mgr. Tomáš Šenkyřík
KTS Ekologie, s.r.o. – Ing. Jan Vitula
ZM zřizuje:

Finanční výbor a Kontrolní 
výbor

ZM volí:
Ing. Bronislava Svobodu před-
sedou Finančního výboru,
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II. etapa krajinných úprav u mokřadu v lokalitě Líchy

Koncem listopadu roku 2014 
byly zahájeny práce na realizaci 
krajinných úprav v rámci projek-
tu „Tvorba ekostabilizačních prv-
ků v lokalitě Líchy u Židlochovic 
– II. etapa“. V rámci této etapy 
bude dokončena celková obno-
va ekologicky významných kra-
jinných prvků na pozemcích měs-
ta Židlochovice v lokalitě Líchy, 
a to na ploše 4,3 ha. Náklady na 
realizaci této akce jsou 1,7 mil Kč, 
z toho 90 % je hrazeno z dotace 
Operačního programu Životní 
prostředí, 10 % z rozpočtu města. 
Na ploše 4,3 ha bylo vysazeno 

bilizačních prvků výrazně přispěje 
ke zlepšení obrazu krajiny a výraz-
ně zlepší možnosti pro odpočinek 

Ing. Martin Dratva
a krátkodobou rekreaci obyvatel 
Židlochovic a blízkého okolí.

Líchy II. | autor: Ing. Martin Dratva

Vážení čtenáři, rád bych vás 
blíže informoval o městské knihov-
ně v souvislosti se stavebními pra-
cemi, které se v těchto dnech 
chýlí ke konci. Jak jste se dočetli 
v již minulých číslech, rekonstruk-
ci knihovny jsme z provozních 
důvodů rozčlenili na dvě etapy, 
abychom po její dobu zaručili 
alespoň omezený provoz. Díky 
velkému nasazení našich knihov-
nic, i přes tyto provizorní podmín-
ky, měli čtenáři k dispozici téměř 
celý fond, i když někdy s mírnou 
časovou prodlevou. Celá rekon-
strukce byla poměrně náročná, 
neboť 65 let se s těmito prostory 
nedělo vůbec nic, co bychom 

mohli označit za stavebně pozi-
tivní. Prostory pouze chátraly, ve 
zdech bylo popraskané vedení a 
v některých místnostech sahala 
černá plíseň do výšky metr a půl. 
Jsem rád, že jsme rozhodli o pře-
sunutí knihovny do těchto míst, 
neboť se alespoň podařilo prosa-
dit nutnou rekonstrukci, která by 
stejně jednou byla nutná, pokud 
bychom tedy nechtěli přijít o tak 
unikátní památku, jakou vila je.  

Co naše čtenáře v nových 
prostorech čeká? Především to 
bude nádherné místo a genius 
loci Robertovy vily. V knihovně 
bude v regálech umístěno více 
než 20.000 svazků knih. Součástí 
knihovny bude také pro mamin-
ky s dětmi prostor vyčleněný pro 
Family Point. Jedna z největších 
místností v knihovně bude určena 
pro naše nejmenší. V tomto dět-

Zrekonstruovaná knihovna zahájí provoz na hromice
ském oddělení bude instalováno 
vyvýšené pódium, které bude 
sloužit k pořádání besed pro žáky 
základní školy a také další akce, 
které knihovna pořádá. Rozvíjení 
pozitivního vztahu dětí ke knihám 
a četbě patřilo a nadále bude 
patřit mezi naše stěžejní priority.

V Robertově vile dnes půso-
bí Mateřské centrum Robátko, 
pěvecký sbor Skřivánek, základní 
umělecká škola a v půdních pro-
storech pedagogicko psycholo-
gická poradna. I z těchto důvodů 
vidím jako logické a koncepč-
ní, že jsme přesunuli městskou 
knihovnu do těchto míst (i když si 
všichni uvědomujeme nevýhodu 
docházkové vzdálenosti). „Vila“ 
se tak stala včetně svého areálu 
kulturním a spolkovým místem, ži-
vým komunitním centrem. Myslím 
si, že takový architektonický kle-

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Souhrnně a v číslech:

2 mil. Kč 
vč. DPH

celková suma, kte-
rou město vyčlenilo 
ze svého rozpoč-
tu na rekonstrukci 
knihovny

24.000
počet svazků, které 
budou mít čtenáři v 
knihovně k dispozici

4 pracovní stanice 
veřejného internetu 
s online katalogy

250 m2
plocha, na níž bude 
působit „nová“ 
Městská knihovna

2. února 2015 otevření knihovny v 
plném provozu

vybudování parkovacích míst.
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na pojištění 
majetku města ŽIDLOCHOVICE 
takto: 1. ČSOB pojišťovna a. 
s.; 2. Allianz  pojišťovna a. s.; 3. 
Kooperativa, pojišťovna a. s.

RM schvaluje:
Provozní řád Žerotínských far-
mářských trhů v Židlochovicích 
s Organizačním řádem Žerotín-
ských farmářských trhů - přílo-
ha č. 1 a Formulář k registraci 
prodejců.
zřízení funkčního místa 
na Odboru dopravy na pozi-
ci právník Odboru dopravy 
– úředník , a to k 1. 3. 2015.

RM souhlasí:
s uzavřením provozu mateřské 
školy Židlochovice, p. o. na síd-
lišti 713 a Brněnské 705 v době 
od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015.

RM bere na vědomí:
zprávu o připravenosti správ-











ního území ORP Židlochovice 
na mimořádné události a krizo-
vé situace.

RM jmenuje:
do pracovního štábu povod-
ňové komise města Židlocho-
vice:

zaměstanance města odboru 
OIMH: 

Ing. Dratvu Martina
Goše Jaroslava
Povolného Miroslava
Horvátha Aleše
Ing. Halounovou Hanu
zástupce JSDH: Formana Zdeňka 
zástupce VAS a.s.: Ing. Odstrčílka 
Jonáše.

Výběr z usnesení RM 12. 12. 2014
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na studii na 
akci „Studie řešení uličního pro-
storu ulice Komenského“ takto: 
1. pořadí – Ing. Jiří Šerek, Jose-
fy Faimonové 14, 628 00  Brno; 





2. pořadí – Ateliér DPK, s. r. o., 
Nárožní 3, 616 00 Brno; 3. pořadí 
– ViaDesigne, s. r. o., Na Zahra-
dách 16, 690 02 Břeclav.
poskytnout příspěvek TJ Sokol 
Židlochovice na historickou 
knihu fotografií z divadelních 
představení ve výši 8.000,- 
Kč v rámci finanční dotace 
pro městské neziskové organi-
zace v roce 2015.

RM ruší:
s účinností ode dne 12. 12. 2014 
členství v Komisi sociální a zdra-
votní MUDr. Ireně Vyzulové.

RM jmenuje:
s účinností ode dne 12. 12. 2014 
členem Komise sociální a zdra-
votní Ludmilu Bartlovou a Janu 
Kacetlovou. 
s účinností ode dne 12. 12. 2014 
členem Komise ochrany veřej-
ného pořádku a prevence 
kriminality MUDr. Irenu Vyzulo-
vou. 









Jana Šotnara předsedou Kont-
rolního výboru,
Ing. Radmilu Kafkovou tajem-
níkem, Mgr. et Mgr. Martina 
Hladkého, PhD., Ing. Zdeňku 
Dudákovou, Zbyňka Nečase, 
Ing. Tomáše Krábka, Růženu 
Strašákovou, Vlastimila Helmu, 
Ing. Ivo Janebu členy Finanč-
ního výboru,
Hanu Schönwälderovou 
tajemníkem, Ing. Pavla Gry-
gara, Zdeňka Schaffera, Jana 
Tesaře, Vlastimila Helmu členy 
Kontrolního výboru.

Výběr z usnesení RM 28. 11. 2014
RM ukládá:

doplnit VO u hřbitova o dva 
stožáry se svítidly
připravit a vyhlásit výběrové 
řízení na dodavatele stavby 
„Zpevněné plochy před BD 
Masarykova 717 - 719“. Jed-
ná se o přeložení chodníku a 











celkem 1.320 stromů, 339 keřů 
a na jaře 2015 bude založeno 
4,25 ha lučních trávníků s kvetou-
cími druhy bylin. Základ výsadeb 
dřevin budou tvořit původní dru-
hy lužních lesů, jako např. dub 
letní, jasan úzkolistý, lípa srdčitá 
či topol černý, z keřových druhů 
pak brslen evropský, kalina obec-
ná či krušina olšová. Přístupová 
louka k vodní ploše je pak lemo-
vána stromořadím, tvořeným 
několika ovocnými odrůdami 
třešní. Zmíněné náklady na rea-
lizaci akce zahrnují i následnou 
údržbu po dobu jednoho roku. 

Realizace těchto krajinných 
prvků poskytne vhodné podmín-
ky pro rozvoj společenstev lužního 
lesa a mokřadů. Výsadba ekosta-

not města, jakým Robertova vila 
je, si to zaslouží. 
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Ing. Martin Dratva

Ledová kalamita od 1. do 3. prosince 2014

Následky ledové kalamity, 
která zasáhla nečekaně po tep-
lých podzimních dnech, likvidu-
je technická četa města Židlo-
chovice ještě v těchto dnech. 
Námraza poškodila především 
stromy, elektrické vedení a způ-
sobila nemalé problémy v dopra-

vě. Především v pondělí 1. 12. 
odpoledne byly veškeré snahy o 
posyp ledovky marné, protože při 
teplotě -2 °C a silném dešti mizel 
posypový materiál okamžitě pod 
vrstvou ledu. 2. prosince navíc 
komplikovaly situaci ve městě 
dlouhodobé výpadky el. proudu 
a dopravní omezení kvůli návště-
vě prezidenta republiky. Množství 
zlomených či vyvrácených dře-
vin bylo obrovské, některé komu-

O tom, že do Židlochovic hodlá 
přijet prezident republiky, jsme se 
dozvěděli asi 14 dní před termí-
nem návštěvy. Ta se uskutečnila 
v rámci jeho programu návštěvy 
Jihomoravského kraje ve dnech 
1. – 3. prosince 2014.

Zprvu s námi jednali zaměst-
nanci Jihomoravského kraje 
a požadavky byly poměrně snesi-
telné. Pan prezident měl navštívit 
řeznictví Janíček & Čupa, poté 
se setkat s občany města a po 
obědě v restauraci Za Komínem 
pokračovat dále na jih kraje. 
Městský úřad měl pouze zajis-
tit místo pro setkání s občany, 
připravit pamětní knihu města 
a městský prapor. 

V následujících dnech nás nav-
štívila ochranka hradu s panem 
Krulišem z Protokolu Kanceláře 
prezidenta republiky k prohlíd-

ce prostor. Ochranka k našemu 
překvapení čítala několik vlád-
ních vozů se zapnutými majáč-
ky a doprovodem Policie ČR. 
Někteří občané tak nabyli dojmu, 
že návštěva prezidenta již zača-
la. Jednalo se však jen o přípravu 
celé akce. 

A úkoly začaly narůstat… Bylo 
požadováno uzavření prostor jak 
na náměstí, tak částečně u orlov-
ny, ozvučení náměstí, stavba 
zastřešení apod. Vládní ochran-
ka řešila zabezpečení prostor i to, 
zda bude pan prezident mezi 
místy přecházet, nebo bude pře-
jíždět vozem. Rovněž se začalo 
mluvit o „mokré“ variantě, tj. zajiš-
tění prostor pro nepřízeň počasí 
a místu na setkání se zastupiteli 
města. Obřadní síň byla zrovna 
v rekonstrukci, práce se muse-
ly rychle dokončit a síň alespoň 
provizorně připravit. Na dotaz, 
zda je možné v čerstvě vymalo-
vané síni kouřit, jsme tedy striktně 
odpověděli, že v žádném pří-
padě. Pro tento účel byla panu 

Příprava návštěvy prezidenta v zákulisí

prezidentovi zajištěna kancelář 
v přízemí. Dále bylo nutné připra-
vit seznam hostů do obřadní síně, 
zajistit nápoje, jmenovky, uzavře-
ní vedlejších kanceláři a dvora. 
Pro nás kuriozním požadavkem 
bylo zajištění háčku na městský 
prapor, na který měl pan prezi-
dent zavěsit stuhu. Nesměla to 
být karabina ani háček malé 
velikosti, ale pořádný háček, 
aby pan prezident svými prsty 
manipulaci zvládl. Také proběhla 
prohlídka sálu sokolovny. Byl kon-
trolován příjezd k budově, vstup 
ze dvora a uspořádání předse-
dajících i publika. 

Den před konáním akce se 
dokončovaly přípravy obřadní 
síně a kanceláře v přízemí. Situ-
aci nečekaně zkomplikovala 
ledovka a výpadek elektrické 
energie. Uspořádání a úklid tak 
probíhaly za tmy. Kalamitní situ-
ace pokračovala i následující 
den, tedy den, kdy se měla náv-
štěva uskutečnit. Nefungovala 
nejen elektřina, ale ani telefo-

nické spojení a rozhlas. Všichni 
jsme byli přesvědčeni, že akce 
bude zrušena. Nebyla. Restaura-
ci Za Komínem byl ze strany kra-
je poskytnut záložní zdroj a E.ON 
řešil Židlochovice jako prioritu č. 
1. Dodávka energie byla obno-
vena a návštěva proběhla. A její 
hodnocení je na každém z vás..

PREZIDENTSKÉ MENU:
Přípitek: Znovín de Lux Brut 

2009, Znovín Znojmo
Terinka z kachních jater provo-

něná koňakem s omáčkou z plo-
dů lesního ovoce

Tramín červený │ pozdní sběr 
│ polosladké │ 2013 Lahofer

Zvěřinové consome s morkový-
mi knedlíčky a kořenovou zeleni-
nou

Filírovaný jelení hřbet s gratino-
vaným bramborem, restovaným 
hříbkem, s červenou cibulí a roz-
marýnovým demi glace

Svatovavřinecké │ pozdní sběr  
│ suché │ 2013 Lahofer

Domácí tiramisu

Gabriela Motlíčková
sekretariát starosty

Nejen ledovka zaměstnávala hasiče

Ve dnech 30. 11.-4. 12. zaměst-
nal příslušníky HZS JMK ÚO Brno-
venkov, stanice Židlochovice 
zvýšený výskyt výjezdů v důsled-
ku ledovky, která potrápila úze-
mí zejména okresu Brno-venkov. 
V daném období vyjela jednot-
ka ke 32 případům, jednalo se 

zejména o spadlé stromy a větve 
na drátech elektrického vedení 
nebo spadlé a nalomené stromy 
ohrožující bezpečnost silničního 
provozu a bezpečnost obyvatel 
našeho regionu. Krom těchto 
technických zásahů zasahovala 
jednotka u dopravních nehod, 
na jejichž vzniku měla podíl zmí-
něná ledovka, a to zejména v je-
jích prvních dnech. K nejtěžším 
dopravním nehodám patřila 
nehoda na rychlostní komuni-
kaci R52, kde došlo k nehodě tří 
osobních automobilů se zraně-
ním sedmi lidí, a ve druhém pří-
padě dopravní nehoda u obce 
Velké Němčice, kde po čelním 
střetu dvou osobních automobi-
lů došlo ke zranění tří osob, z toho 

jeden z řidičů zůstal po dopravní 
nehodě zaklíněn ve vraku vozidla 
a příslušníci jej museli vyprostit za 
pomoci hydraulického vyprošťo-
vacího zařízení.

V rámci systému First respon-
der - AED (automatizovaný 
externí defibrilátor) byla jednot-
ka na žádost ZZS JMK v úterý 
2. 12. vyslána k záchraně muže 
se srdeční zástavou do obce 
Hrušovany u Brna na ulici Vod-
ní. Muži se po několika minu-
tách prováděné resuscitace, 
i za použití AED, podařilo obnovit 
srdeční rytmus. Muže by se však 
nepodařilo zachránit, kdyby mu 
do příjezdu jednotky a následně 
i ZZS JMK neposkytli pomoc dva 
žáci Základní školy Židlochovice. 

npor. Ing. Petr Svoboda
velitel požární stanice Židlocho-
vice; HZS JMK

Konkrétně žáci osmé třídy Mar-
tin Florián a Jan Záviška, kteří 
za pomoci operátorky ZZS JMK 
a svých znalostí prováděli do pří-
jezdu naší jednotky nepřímou 
srdeční masáž a muži tak zachrá-
nili život. Paradoxní situací pro 
nás bylo zjištění, že resuscitaci 
přihlíželo několik dospělých, aniž 
by chlapcům jakkoliv pomohli 
či resuscitaci převzali. 

Oba chlapci prokázali, že jim 
není lhostejné cizí neštěstí, nebojí 
se nabídnout pomocnou ruku  
a že jsou dospělejší než někte-
ří dospělí. Svým činem si oba 
žáci vysloužili nominaci na Zla-
tý záchranářský kříž v kategorii 
Záchranářský čin laiků.

nikace byly zataraseny mnoho 
hodin. Silně poškozeny byly i něk-
teré nedávno vysazené mladé 
stromky ve městě, především pak 
v lokalitě Líchy. 3. prosince přišla 
obleva a město nejvíc ohrožova-
ly padající kusy ledu ze stromů a 
vůbec všech nadzemních objek-
tů. Přesto, že při likvidaci kalamity 
výrazně pomohlo nové technic-
ké vybavení města (nakladač, 
traktor s drtičem dřevní hmoty, 

vozidlo Multicar M30 4x4), úklid 
větví a ošetření poškozených 
stromů bude trvat ještě několik 
týdnů. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří se aktiv-
ně podíleli na likvidaci následků 
kalamity v našem městě, jmeno-
vitě hasičům, pracovníkům tech-
nické čety města, firmám Fran-
tišek Švaříček, Ing. Jiří Zapadlo, 
E-on Energie, a.s. a Povodí Mora-
vy, s.p.
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Stalo se v Základní škole v Židlochovicích

MLADÍ HRDINOVÉ
Na naší škole máme od 2. pro-

since dva mladé hrdiny. Jmenují 
se Martin Florián a Jan Záviška, 
jsou žáky 8. A a 8. C a již ve svých 
třinácti a čtrnácti letech zachrá-
nili život muži, který upadl do bez-
vědomí. Chlapci si ráno při cestě 
do školy všimli muže bezvládně 
ležícího na ulici a poté, co zjistili, 
že muž není při vědomí, nezpa-
nikařili a okamžitě zavolali na tís-
ňovou linku. Podle pokynů dispe-
čera pak začali s masáží srdce. 
Vytrvali ve svém úsilí až do příjez-
du hasičů, kteří si zraněného pře-
vzali. Muž byl následně převezen 
do nemocnice, kde zůstává 
nadále v péči lékařů. Jejich neo-
byčejná odvaha a mimořádná 
schopnost zachovat si v krizové 
situaci zdravý rozum se rozhodu-
jící měrou podílely na záchraně 
lidského života v prvních chví-
lích bezvědomí, kdy je taková 
pomoc nejdůležitější. Oba hrdi-
nové uvedli, že využili především 
svých vědomostí o zásadách 
první pomoci získaných ve ško-
le v hodinách přírodopisu, kde 
jsou všichni žáci s těmito zása-
dami pravidelně seznamováni. 
Ukázkově tak zafungoval i pro-
jekt HOBIT (Hodina BIologie pro 
živoT), který má za úkol předat 
dětem základní informace o roz-
poznání příznaků mozkových 
a srdečních infarktů a jak na ně 
správně zareagovat. Oba hrdiny 
záchranáři vyznamenali čest-
ným uznáním, hasiči je ocenili 
věcnými dary a byla jim uděle-
na veřejná pochvala ředitelky 
školy. Se svou gratulací a vyjád-
řením obdivu přišel i starosta Žid-
lochovic. Chlapci jsou svým sta-
tečným činem příkladem nejen 
pro své spolužáky, ale pro nás 
všechny, kteří se do takové situ-
ace můžeme dostat, a měli by-

chom vědět, jak v ní pomoci – je 
to přece nejen naše občanská, 
ale hlavně lidská povinnost. 

PŘEDVÁNOČNÍ BAZÁREK
Dne 8. prosince proběhl v naší 

škole již tradiční předvánoční 
bazárek. Akce se konala v prv-
ním patře budovy školy na Tyršo-
vě ulici od 15:30 do 18:00 hodin 
při příležitosti třídních schůzek 
a její organizace se opět uja-
lo Sdružení rodičů při ZŠ Židlo-
chovice. Při vstupu do budovy 
mohli rodiče a další přátelé školy 
věnovat dar (v jakékoli výši, nej-
méně však 50 Kč) a výměnou 
za něj obdrželi poukázky, za kte-
ré si následně vybírali v bazárku. 
K Vánocům či pro radost bylo 
možné v bazárku pořídit nejrůz-
nější drobné dárky, které děti 
přinášely v průběhu předešlé-
ho týdne. Každá třída zde byla 
zastoupena vlastním dobročin-
ným stánkem, který si děti vedly 
samy. S průběhem dětem pomá-
hali členové pedagogického 
sboru, ale i další zaměstnanci 
školy. V druhém patře čekala 
na návštěvníky kavárnička, kde 
se podávaly zákusky, chlebíčky 
nebo čaj a k příjemnému pose-
zení hrály koledy. Děti zde také 
nabízely svíčky z včelího vosku, 
vánoční ozdoby či přáníčka. Cel-
kový výtěžek z bazárku a kavár-
ničky přinesl přes 48 000 Kč. Zís-
kané finanční prostředky budou 
použity na zkvalitnění vybavení 
naší školy, a pomůžou tak pří-
mo našim dětem. Poděkování 
patří všem zúčastněným čle-
nům Sdružení rodičů, provozním 
zaměstnancům školy a žákům, 
ale také, a to především, všem 
rodičům a dalším návštěvníkům, 
kteří přispěli svými finančními 
dary. Po letošním vydařeném 
ročníku by škola v dalších letech 
ráda v této tradiční akci pokra-
čovala, a nadále tak přispívala 
ke zpříjemnění školního prostředí 
a k vánočnímu naladění. 

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

PF 2015
Vánoční svátky již jsou za námi 

a já věřím, že pro Vás byly klidné 
a příjemné, že jste zpomalili krok 
a nechali na sebe působit to sta-
ré vánoční kouzlo. 

Přeji Vám, aby byl pro Vás rok 
2015 rokem výjimečným. Rokem 

PF ZŠ Židlochovice | zdroj: archiv ZŠ Židlochovice

Předvánoční bazárek | zdroj: archiv ZŠ Židlochovice

Mladí hrdinové Martin Florián a Jan Záviška | zdroj: archiv ZŠ Židlochovice

Chceme poděkovat rodinám 
žáků školy za všechny dary, které 
nám do školy poslaly, bez nich by 
se žádný bazárek nemohl usku-
tečnit. Také děkujeme za všech-
ny finanční dary jak v průběhu 
samotného bazárku, tak za dary, 
které rodiče odevzdali přímo tříd-
ním učitelům. Zvláštní poděková-
ní pro rodinu Grygarovu. 

Celá akce se konala ve škol-
ních prostorách, kde při samot-
ných přípravách vydatně pomá-
hali zaměstnanci školy. Děkujeme 
proto vedení školy za přizpůsobe-
ní aktuálního denního programu, 
dále všem, kteří přiložili ruku k dílu 
(všichni učitelé a učitelky, přede-
vším třídní, asistentky pedagogů, 
vychovatelky školní družiny, pan 
školník a paní školnice, všechny 
paní uklízečky).

Předvánoční školní bazárek aneb Pomáháme 
naší škole – a tím i svým dětem!!!

Stanislava Gergelová
Dovolím si také zmínit neoce-

nitelnou pomoc žáků a jejich 
rodičů samotných, kteří asistovali 
přímo na bazárku a podpořili tak 
zdárný průběh akce.

Děkujeme všem, kteří přispěli 
k celkovému výtěžku 44.974,-Kč. 
Jednalo se o tuto již třetí akci, 
ovšem s prozatím nejvyšší vybra-
nou částkou.

Jistě všechny zajímá, jak zkva-
litníme našim dětem školní pro-
středí. Naším záměrem je, aby 
škola pro děti nebyla prostředím 
stresujícím, proto chceme v škol-
ním roce 2014/15 zřídit odpočin-
kové – relaxační koutky, které by 
sloužily právě pro načerpání sil 
do dalších vyučovacích hodin. 
Chceme tak přispět k odděle-
ní trávení „soukromého“ času 
ve škole.

Vždyť pro to, aby děti mohly 
získávat nové vědomosti, musí 
být odpočaté a schopné dalšího 
soustředění.

splněných přání, nových cest 
a poznání. Nedávejte si neustá-
lá předsevzetí, ale konejte, čiňte 
a věřte.

Za všechny pracovníky Základ-
ní školy Židlochovice Jana Králo-
vá.
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Zazamenali jsme
Vážení občané, prosíme 

Vás, abyste vánoční stromky 
odváželi na sběrný dvůr, kde 
budou zpracovány. V pří-
padě, že nemůžete stromek 
na sběrný dvůr odvést, uložte 
ho ke kontejnerům na tříděný 
odpad, a to tak, aby nezava-
zel. 

Sběrný dvůr je otevřen: 
ve středu od 10 do 17 hodin. 
Ve čtvrtek od 8 do 17 hodin. 
V pátek od 8 do 18 hodin. 
V sobotu od 9 do 13 hodin. 
Mimo soboty je v době 11.30 
– 12.30 sběrný dvůr uzavřen.

Starosta Ing. Jan Vitula 
osobně vyjádřil uznání a jako 
poděkování předal dar Marti-
nu Floriánovi a Janu Záviškovi 
- osmákům ZŠ Židlochovice, 
kteří v úterý 2. 12. ráno v Hru-
šovanech u Brna resuscito-
vali muže, který zkolaboval 
na ulici. Muže oživovali podle 
instruktáže operátorky tísňové 
linky za přítomnosti mnoha 
dospělých.

Tento záslužný čin ocenil 
i náměstek ředitele Zdravot-
nické záchranné služby Jiho-
moravského kraje Rudolf Zvo-
lánek a velitel požární stanice 
HZS Židlochovice Petr Svobo-
da.

Starosta ocenil jejich 
duchapřítomnost a odhodlá-
ní, které mnohdy neprokážou 
ani dospělí.

Gabriela Motlíčková
sekretariát starosty

Komise pro občanské 
záležitosti oznamuje, že sběr 
pro Charitu Brno na sídl. 
Družba (naproti mateřské 
škole) bude od 17. 12. 2014 
do 11. 1. 2015 uzavřen. Sběrna 
bude opět otevřena v pondě-
lí  12. 1. 2015 od 16:00 do 18:00 
hod. Od roku 2015 bude sběr-
na otevřena každé pondělí.

Lenka Tesařová, matrikářka

Městská policie Židlocho-
vice

V týdnu před vánočními 
svátky zaznamenala noční 
služba Městské policie Židlo-
chovice na kamerovém systé-
mu podezřelé chování dvou 
osob v prostorách náměstí 
Míru v Židlochovicích. Při pát-
rání po těchto osobách stráž-
níci zjistili rozbitou výlohu jed-
noho z obchodů. Podezřelé 
osoby poté zadrželi strážníci 
na mostě přes řeku Svratku, 
kde podezřelé osoby odci-
zené zboží hodily do řeky. 
Po zadržení těchto osob byla 
na místo přivolána Policie ČR, 
která si převzala osoby k další-
mu šetření.

Huš! Čerte, zlobivý a poťouchlý. 
Anděli! Odvěká představo čisté 
a bezelstné ochrany lidské bytosti. 
Přidružte se na moment k člověku 
a připomeňte lidem jejich dobré 
i zlé skutky. Potěšte je, přineste jim 
radost i zamyšlení. V doprovodu 
Mikuláše pomozte lidem podívat 
se na ně samé – na nás. 

V adventním čase tyto tři posta-
vy navštěvují především malé 
děti s  poselstvím a radostí, také 
v našem kostele. Letos, v nedě-
li 7. prosince, pan farář P. Pawel 
Cebula přivítal návštěvu Mikuláše 
během mše svaté pro děti. Andě-
lé přinesli dětem sladkou odměnu 
za přednesené básničky a písnič-
ky, zatímco čert hudroval, dělal 
rámus a běhal okolo (zlobil jako 
obvykle). 

Svatý Mikuláš je historickou 
postavou, nicméně o jeho živo-
tě a působení není mnoho his-
torických pramenů. V mladém 

věku se okolo roku 300 po Kr. stal 
biskupem v Myře (dnes Demre v 
Turecku). Během pronásledování 
křesťanů za Galeria Valeria Maxi-
mina se dostal do zajetí. V r. 325 
vystoupil na nicejském konci-
lu. Den 6. prosince v rozmezí let 
345–351 po Kr. je udáván jako 
den jeho skonu. Mikulášův kult 
se z řecké církve postupně rozší-
řil. Z Čech jsou nejstarší záznamy 

Návštěva Mikuláše 
v kostele Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích

Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.
o Mikulášské nadílce ze 14. století. 
Patronem je mimo jiné pro děti 
a námořníky.

Adventní doba nám dává 
příležitost odskočit z hektické-
ho životního kolotoče současné 
doby. Představit si, o čem by-
chom s těmito mytickými posta-
vami mohli rozprávět – o tom, 
jaký náš život je, jaký bychom ho 
chtěli mít.

Mikuláš v kostele Pobýšení sv. Kříže | autor: Ladislav Najman

Mikuláš v prodejně Zdraví u cesty v Židlochovicích

autor fotografií: doc. Mgr. Petr Francán
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Oddíl basketbalu | autor: archiv Sokola 

Na konci starého roku a se 
začátkem nového, my, skauti, 
bilancujeme, jak se nám ved-
lo. Židlochovičtí skauti pořádají 
v průběhu celého roku mimo jiné 
již tradiční akce pro veřejnost, 
jako jsou: Probouzení broučků, 
Pálení čarodějnic, sbírku Postav-
me školu v Africe, Drakiádu nebo 
Betlémské světlo. Všechny tyto 
akce se dlouhodobě těší velké 
úspěšnosti a my máme radost, 
že můžeme být prospěšní svému 
městu a společnosti i v této rovi-
ně. Mimo tyto akce fungují skauti 
velmi dobře ve svých oddílech: 
chodí na každotýdenní schůz-

ky, jezdí na výpravy jednodenní 
i víkendové a samozřejmostí jsou 
také 14denní tábory, které jsou 
vždy vrcholem našeho celoroč-
ního snažení. Jako skauti trávíme 
samozřejmě velkou část pro-
gramů v přírodě: poznáváme 
květiny, zvířata a učíme se, jak 
žít v souladu s přírodou tak, aby-
chom jí neškodili. 

Kromě vlčat a světlušek, což 
byla do nedávna naše nejmlad-
ší výchovná kategorie, máme 
i oddíly skautek a skautů a ve stře-
disku jsou také roveři a rangers, 
což jsou dívky a chlapci od 15 do 
18 let. Letos v září se navíc díky 
Petře a Pavlu Holíkovým poda-
řilo v Židlochovicích založit nový 
oddíl benjamínků – kulíšků, který 
je určen pro děti od 4 do 7 let. 
Zajímavostí na skautingu (a i dal-

Skautský rok 2014

Lenka Ježková - Ježek
vůdkyně oddílu střediska Hrozen

ších podobných hnutích) je, že 
všichni, kteří se podílejí na vede-
ní oddílů či střediska samotné-
ho, dělají svoji práci bez nároku 
na jakoukoliv odměnu, finanční 
nebo věcnou. A za to jim patří 
obrovský dík.

Co se týče akcí, tak letos jsme 
se také se světluškami a vlčaty 
účastnili okresního kola Závodu 
vlčat a světlušek v Oslavanech. 
Na tomto závodě vždy jednou 
za 2 roky poměří své síly hlíd-
ky oddílů z celého okresu. Příští 
rok čeká obdobný závod starší 
výchovnou kategorii – skaut-
ky a skauty, i jim držíme palce 
a doufáme v úspěch. Mimo tyto 
závody se příští rok vydají naši 
členové na celosvětové setkání 
skautů a skautek, tzv. Jambo-
ree, které se uskuteční tentokrát 

v Japonsku. A čeká nás ještě jed-
na významná událost: dívčí část 
organizace již vyhlíží významné 
výročí, protože zatímco český 
skauting jako celek oslavil své 
století již v roce 2012, dívky jej 
budou oslavovat v právě začí-
najícím roce.

Ve skautingu děti navazují přá-
telství často na celý život, učí se 
respektu, povinnosti vůči společ-
nosti, práci v týmu a férovému 
jednání. S novým rokem 2015 
doufáme, že se nám tyto hodno-
ty bude dařit uchovávat nejen 
v rámci hnutí, ale také je rozšiřo-
vat do celé společnosti.

Za středisko Hrozen Židlochovi-
ce vám přeji pohodové Vánoce 
a nový rok plný krásných chvil, 
pravdy a hlavně lásky.

V uplynulém roce 2014 půso-
bily v oddíle basketbalu 3 aktivní 
družstva. Žáci, muži a veteráni 
aktivně reprezentovali jednotu 
a město, a to ve svazové soutěži 
nebo na turnajích.

Naše basketbalová mládež, 
žáci, trénují dvakrát týdně pod 
vedením bratrů Milana Koša-
ra a Ing. Josefa Kratochvíla ml. 
V oddíle sportuje 15 dětí ročníků 
2002-2006 a vzhledem k tomuto 
věkovému rozpětí nebylo aktiv-
ní v žádné dlouhodobější sou-
těži, proto v roce 2014 odehráli 
jen několik přátelských utkání 
s družstvem Sokola Podolí a vyvr-
cholením sezony pro nás byl silně 
obsazený Svatomartinský turnaj 
v Podolí. Zde obsadili hezké třetí 
místo. V letošním roce bychom 
rádi uspořádali pro naše nadě-
je domácí turnaj, na kterém by 
ukázali svoje dovednosti nabyté 
tvrdým tréninkem.

Muži se tradičně účastnili 
brněnského městského přeboru. 
V sezóně 2013/2014, která skon-
čila v únoru loňského roku, obsa-
dili 4. místo. V sezóně 2014/2015, 
která začala v říjnu loňského 
roku, zatím muži drží 2. postupo-
vou příčku. V září loňského roku 
mužstvo pořádalo přípravný tur-
naj s mezinárodní účastí rakous-
kého družstva UKJ Mistelbach, 
na kterém obsadilo třetí příčku. 
Mužstvo trénuje dvakrát týdně 
pod vedením bratra Josefa Kra-

tochvíla. 
Družstvo veteránů se v loň-

ském roce účastnilo čtyř turnajů. 
V Podolí (1. místo), v Líšni (3. mís-
to), v Rosicích (3. místo) a také 
uspořádalo jeden turnaj v Žid-
lochovicích (3. místo). Veteráni 
trénují společně s muži jedenkrát 
týdně. 

Vedení oddílu basketbalu pře-
je všem svým aktivním členům 
hodně sportovních úspěchů 
v roce 2015 na turnajích i v sou-
těžích a všem svým příznivcům 
pozitivní a spokojený rok 2015. 
Doufáme, že nám zůstane-
te nakloněni i v letošním roce 
a podpoříte naše děti i muže ale-
spoň diváckou kulisou při domá-
cích turnajích a utkáních.

Oddíl basketbalu TJ Sokola Židlochovice v roce 2014

Jakub Kratochvíl, Milan Košar
oddíl basketbalu TJ Sokola Židlochovice 

Oddíl basketbalu | autor: archiv Sokola 
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Nové knihy ...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
LARK – Ostrov tisíce tajemství, 
MCKINLEY – Neúprosný žář, 
ROBERTS – Závrať všedních dnů
Historické romány
DI FULVIO – Dívka, která se 
dotkla nebe
Romány českých a slovenských 
autorů
MACHÁČOVÁ – Šokující afé-
ra, PODHORCOVÁ – Postel pro 
dvě, MONOŠOVÁ – Lekce z 
nenávisti
Psychologické romány
GREEN – Papírová města, BRIZ-
ZI – 100 DNÍ ŠTĚSTÍ, MURAKAMI 
– Kronika ptáčka na klíček
Dobrodružné romány
WALDEN – Maorská princezna, 
CHRISTER – Kodex Camelot
Detektivní romány
JOHANSSON – Nespavost, ROBB 
– Neprůstřelné alibi, ÜMIT – Istan-
bulské memento
Fantasy a sci-fi romány
Svůj svět si musíte zasloužit, 
Zabij/zachraň svého mimozem-
šťana, KADLECOVÁ – Mycelium 
4.: Vidění
Literatura faktu 
SCHREIBER – Život si nikdo nevy-
bere, STEHLÍK – Do temnoty
Životopisy
FIALOVÁ – Květa Fialová – Pod 
křídly andělů, KOVAŘÍKOVÁ 
– Příběhy domů slavných, ILLNE-
ROVÁ – Helena Illnerová: Čas 
pro světlo
Naučná literatura
Online marketing, ŠKOR-
PIL – Škorpilova škola běhu, 
HAINSTOCK – Metoda Montes-
sori a jak ji učit doma – školní 
léta

KNIHY PRO DĚTI
Básně a říkadla
MALÝ – Moře slaný vody, BYST-
ROV – Nech ten mech
Pohádkové příběhy
ROŽNOVSKÁ – Medvěd Tuli, 
BOUČKOVÁ – Tajemství dědeč-
kova deníku, MILLER – Krtek ve 
městě
Dobrodružné a detektivní pří-
běhy
EGELAND – Tajemství katakomb, 
DEARY – Švindlova uličnická 
akademie 3.: Rošťáci v akci, 
VERNE – Nový Hrabě Monte
Fantasy romány
STUART – Dobrodružství 
Minecraftu 2.: Portál
Komiksy
Tajemné příběhy Čtyřlístku
Dívčí romány
HARRIS – Příběh dvou staletí, 
MCCOMBIE – Deník rebelky 2.: 
Moje trapný dvojče, HOOVER 
– Život jedna báseň
Naučná literatura
Zábavné tvoření pro české děti, 
BÁRTA – Chemické prvky kolem 
nás, LANDWEHR – Nejnapína-
vější experimenty pro děti

Eva Procházková
knihovnice

Od začátku roku se členové 
našeho oddílu účastní zhruba 
každých čtrnáct dní turnajů růz-
ných věkových kategorií. Mezi 
největší úspěchy určitě patří 
postup našich členů na mistrov-
ství republiky po absolvování 
pěti největších turnajů a nasbírá-
ní potřebných bodů. To byl Čes-
ký pohár Ostrava, Český pohár 
Jablonec, Český pohár Cho-
mutov, Grand Prix Brno a Český 
pohár Teplice. Na turnaji Mistrov-
ství ČR mladších žáků v Hranici se 
náš člen Radek Pisk po těžkých 
zápasech probojoval do bojů 
o třetí místo a tam se mu poda-
řilo zvítězit. Obsadil tak třetí místo 
na MČR. V nejvyšší soutěži pro 
kategorii mladších deseti let je 
šampionát Moravy, kde se nám 
také velice dařilo. Mistři v růz-
ných vahách se stali naši členo-
vé Matěj Pazdera a Terezka Blat-
ná. Stříbro se podařilo vybojovat 
Filipu Karasovi, Lucii Sekaninové 
a Jirkovi Žákovi.

Další dlouhodobá celoroč-
ní soutěž, které se pravidel-
ně účastní v průměru dvacet 
našich závodníků, je čtyřkolová 
rakouská liga. V tomto roce se 
také konala ve městech Krems 
a Guntramsdorf. Judisté za kaž-
dé umístění na stupních vítězů 
získávají body pro své celkové 
hodnocení, ale i body pro svůj 
oddíl. Na čtvrtém, závěrečném 

kole, které se uskutečnilo 16. 11. 
2014, oddíl Judo Orel Židlocho-
vice dokázal vybojovat třinácté 
místo ze 45 zúčastněných klubů 
Evropy. V této soutěži je opravdu 
těžké porazit soupeře, protože 
tam jezdí budoucí špičky juda. 
Nicméně si naši judisté dovezli 
za celkové umístění jednotlivců 
ze čtyř kol tři první místa, pět dru-
hých a šest třetích míst. 

Další přebory a turnaje jsme 
absolvovali v dalších městech 
naší republiky a v sousedním Slo-
vensku. Pro nejmenší kategorie 
od 5 let až po starší žáky pořádá 
i náš oddíl dvakrát ročně turnaj 
mládeže pro nás a pozvané 
oddíly. Letos se uskutečnil na jaře 
a na podzim. Opět byl výborně 
obsazen a celkem se účastnilo 
turnaje přes 130 judistů. Ohlas 
rodičů a trenérů na námi pořá-
dané turnaje i z jiných oddílů byl 
velice dobrý. 

Výsledky oddílu JUDO OREL Židlochovice v roce 2014

V září tohoto roku jsme se po 
náboru rozrostli o 40 nových čle-
nů z měst a vesnic vzdálených 
i několik desítek kilometrů. V sou-
časné době navštěvuje náš 
oddíl přes 170 členů a jsme dru-
hý největší oddíl na Moravě. To 
je pro nás signál, že o tento sport 
je v naší oblasti nadále velmi 
velký zájem. Judo je velice tech-
nicky náročný sport a vyžaduje 
pravidelný trénink, disciplínu, 
sebekázeň a často skromnost 
samotných judistů, pracovitost 
a odříkání. Proto, aby se tento 
plán podařil, tj. vychovat z dětí 
špičkové závodníky a dobré lidi, 
kteří si váží fyzických i psychic-
kých hodnot, je potřeba hodně 
úsilí, za které je potřeba poděko-
vat i těm, co nás podporují: rodi-
čům, prarodičům, sponzorům 
a firmám, městu i naší sportovní 
organizaci a jejich trenérům, cvi-
čitelům a pomocníkům.

Ing. Karel Vitula
trenér

V letošním roce Inspiro oslavilo 
kulatiny. V červnu jsme pořáda-
li šedesátou akci. A to si myslím, 
že není za pět let činnosti málo. 
Někteří ale přesto ještě váhají, zda 
na naše akce mohou vůbec dojít. 
Nevytváříme mantinely, snažíme 
se je spíše bourat, a proto u nás 
rádi uvidíme smíšené publikum od 
školních dětí po seniory. 

Rok 2014 byl bohatý na filmo-
vé promítání. Již poněkolikáté se 
zapojujeme do pořádání filmo-
vých festivalů Expediční kame-
ra a Snow film fest. Jedná se 
o dokumentární snímky z různých 
koutů světa o rozličných aktivi-
tách i tématech. Navíc jsme si 
nenechali letos ujít promítání vel-
kého dokumentárního filmu V kůži 
vlka po stopách Čingischána 
(hodnocení ČSFD – 86%) a navíc 
jsme objednali letos zbrusu nový 
film Trabantem až na konec světa 
(hodnocení ČSFD – 86%), na kte-

rý přišlo do sokolovny více než 
šedesát návštěvníků. Je to mož-
ná otázka k zamyšlení, zda v Žid-
lochovicích nechybí kryté kino 
s kvalitní nabídkou filmů. 

Inspiro tradičně pořádá ces-
topisná povídání s čajovnou. 
V letošním roce jsme zavítali např. 
do Maroka, Nikaraguy či do 
Turecka na kole.

Inspiro se podílí také na akcích 
jiných spolků a organizací. Důka-

Inspiro v roce 2014

zem toho je Výtvarná dílna 
– výroba adventních věnců ve 
spolupráci s MC Robátko nebo 
multižánrový festival Židlochovice 
Živě.

Pokud jste si z našich aktivit 
v letošním roce vybrali alespoň 
jednu, jsme velmi rádi za Vaši náv-
štěvu a přejeme Vám, abyste se 
i nadále nechali inspirovat a inspi-
rovali i nás k další práci.

Mgr. David Kopeček

Dan Přibáň, Trabantem Jižní Amerikou, přednáška | autor: archiv Inspiro 
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Karel st. ze Žerotína. Avers medaile 
Lumíra Šindeláře

Ilustrační foto: autor

Tajemství krypta nevydala

Náhodou se mi dostala 
do rukou velmi zajímavá publi-
kace Příběh žerotínské hrobky, 
neboť se trošku zajímám o život 
Karla st. ze Žerotína. 

Příběh žerotínské hrobky je 
nesmírně erudované a čtivé dílo, 
jež jsem takříkajíc slupl na jeden 
tah. Jak by ne?! Autorem je 
zkušený publicista Karel Vavřík. 
[Brožurka vyšla loni jako podklad 

pro setkání zástupců žerotínských 
měst – pozn. aut.] Autor precizně 
shromáždil podklady a fakta, 
vážící se k události evropského 
formátu. Roku 1956 zde František 
Horák – po mnohaletém osobním 
úsilí – konečně narazil na archeo-
logický poklad: žerotínskou hrob-
ku. Spaly v ní – v šesti cínových 
rakvích – už cca 350 let příslušníci 
slavného rodu. Experti potvrdili, 
že nález je ve výborném stavu; 
současně však varovali před nar-
ušením mikroklimatu bakteriemi, 
tzv. „cínovým morem“ a doporu-

PhDr. Jiří Mrva
člen Syndikátu novinářů

a) Voda
Na symboliku vody lze pohlížet 

z duálního pohledu dobra a zla. 
Již od antických dob je považo-
vána za pramen plodnosti. To se 
týká nejen samotného člověka 
(narození, pokračování rodu), 
ale i stavby sídel, kde bydlí. S ní 
je totiž spjata zavodněná země, 
úroda, tedy život, anebo nao-
pak ta suchá, neúrodná (mrtvá) 
země, tedy poušť.

Člověk nikdy nepostavil základ 
žádného pozdějšího centra na 
nevyhovujícím místě. Např. nej-
starší mužský klášter našeho území 
vznikl dle Hájkovy kroniky v místě, 
kde se potkal kníže Boleslav II. 
s Vojtěchem Slavníkovcem. Prá-
vě na onom místě uviděli bílého 
jelena, tam se nacházela voda. 

Samozřejmě – Václav Hájek 
z Libočan psal svoji kroniku spíše 
pro pobavení čtenářů v 16. sto-
letí, neoddiskutovatelný však 
zůstává ten fakt, že bez vody by 
nebylo myslitelné zrození nového 
kulturního centra tehdy nedale-
ko Prahy.

Voda však sehrála důležitou roli 
i pro stavební rozvoj Brna. Kvůli ní 
se totiž několikrát stěhovalo cen-
trum. Nejstarší místa se nacházejí 
v okolí kláštera Milosrdných bratří, 
pak se střed města přesunul přes 
řeku, do míst, která úzce souvisejí 
s augustiniánským klášterem. Nej-
mladším brněnským centrem je 
pak až do dnešních dob Petrov. 
Stěhování center města je třeba 
spojovat i s technickým pokro-
kem (vodovodem).

Druhé nazírání na vodu je jako 
na hrozbu záplav, ale i ohrožení 
života.

Naši předkové na ni nahlíželi 

Známé a méně známé symboly kolem nás ... Voda, svěcená voda … 
(III. část)

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, PhD. i jako na ohrožující „protibožskou“ 
moc. Tuto evokaci přijali za vlast-
ní především díky filozofickému 
tvrzení, že voda (moře) obklopu-
je zemi. Vodu přijala za prazáklad 
(pralátku) všeho. 

Vedle vody jako symbolu 
a pramenité vody je třeba při-
pomenout náhled našich před-
ků na stojatou vodu. Byla pro ně 
místem nebezpečí, resp. sídlem 
démonických sil, tedy zla.

Pro praktický život má symbol 
vody hned několik motivů. Jde 
především o prostředek k umytí 
či smytí špíny, lustraci (z lat.  luce-
re – být jasný; zlo (které někam 
proniklo): a) má být vyloučeno, 
b) které hrozí, má být zadrženo 
a odvráceno). Umývání a smý-
vání má smysl i v duchovní rovině 
– smytí hříchů (prohřešků) pomocí 
křestní vody. Jde pravděpodob-
ně o nejstarší motiv křtu. Umývání 
rukou a užívání svěcené vody má 

představovat přání očistit se.

b) Svěcená voda
Používá se v rámci nábožen-

ského očisťování a zbavení viny 
(lustrace). Zvyk je rozšířen již od 
starověku, starší byl na Východě, 
v Galii se místo vody užíval olej. 
Pohanské chrámy se očišťova-
ly vodou s příměsí soli. Lustrační 
(očišťovací, svěcená) voda se 
rozstřikovala i v domech a pila se 
proti nemoci a zlým duchům.

Z příležitostných svěcení vody 
a lustrací se v 8. st. vyvinulo pra-
videlné svěcení vody v chrámu 
s následujícím kropením. Vznikl 
i nový motiv – křestní obnova. 
Dnešní využití svěcené vody zna-
mená prosbu o posvěcení, použí-
vá se obecně při žehnání. V kos-
tele, když kněz kropáčem vykrápí 
lid svěcenou vodou, dochází 
k odpuštění lehkých hříchů.

čili rychlou konzervaci. 
A vše skončilo jinak. Z finanč-

ních důvodů k restaurátorskému 
ošetření nedošlo. Při znovuote-
vření krypty (1990) se už nenašlo 
téměř nic, jen prach. Pokud by 
K. Vavřík nezaznamenal, co se 
před 70 lety stalo a jaké tragické 
důsledky přinesla lidská lhostejn-
nost, časem by se asi zapomně-
lo i na celý objev. Přál bych si, 
aby se příběh stal mementem 
pro „zacházení“ s jinými našimi 
památkami. Žerotínská hrobka 
totiž zdaleka není výjimkou…

Sedmdesát let od osvobození Osvětimi
Patřím ke generaci, která 

období genocidy nezažila, jsem 
ráda, že tady jsem, protože ani 
moji rodiče nemuseli touto udá-
lostí projít . 70 let je dlouhá doba,  
žádná délka však není dostateč-
ně dlouhá, aby zmírnila utrpení 
a bolest lidí, na kterých byl spá-
chán tak těžký zločin.

Milena Moudrá

Osvětimský táborový komplex 
osvobodili vojáci 60. armády 
1. ukrajinského frontu v sobotu 
27. ledna 1945. V srpnu, kdy Něm-
ci připravovali budoucí evakuaci 
tábora, zde bylo 130 000 vězňů.   
Zabíjení Židů trvalo do listopadu 
1944. 65 000 vězňů obsluhujících 

plynové komory a krematoria 
bylo do poloviny ledna 1945 
deportováno na práci do Řiše, 
56 000 vězňů i z pobočných tábo-
rů bylo v témže měsíci vyhnáno 
směrem na západ. Osvobození 
Osvětimi se dočkalo jen asi 7000 
uvězněných, převážně Židů. 

Nacistickými koncentračními 
tábory prošlo v letech 1933 – 45 
asi 26 miliónů lidí, z nichž asi 
11 milionů už se nevrátilo. Přibližně 
polovina zavražděných byli lidé 
židovské víry, různé národnosti či 
původu. Mezi nimi bylo i téměř 
devadesát tisíc Židů z mnoha 
měst a obcí Čech a Moravy. Jen 
necelých šest tisíc přežilo. 

Deska na zdi budovy radnice foto: Milena Moudrá

vzpomíná na odvlečené židlo-
chovické občany.

Článek převzat z webových 
stránek: http://www2.holocaust.

cz/cz2/history/events/liberation_
auschwitz dne 18. 12. 2014.
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Velké emoce vzbudilo gesto 
starosty Židlochovic Jana Vitu-
ly (TOP 09), který si při návštěvě 
prezidenta Zemana připnul na 
sako placku Václava Havla. 
„Neprotestoval jsem proti člově-
ku, který se kymácel u koruno-
vačních klenotů, ani proti člově-
ku, který používal vulgární výroky 
v přímém přenosu. To náš národ 
přežije. Protestoval jsem proti 
člověku, který opovrhl svobodou 
jiného národa,“ uvedl ve svém 
vyjádření. Svůj pohled nejen 
na prezidenta Zemana vysvětlil 
i v rozhovoru pro ParlamentníLis-
ty.cz.

Na setkání s prezidentem 
Zemanem tento týden při jeho 
návštěvě jste si vzal placku 
s Václavem Havlem. Z toho usu-
zuji, že si ze tří českých preziden-
tů nejvíce ceníte právě Václava 
Havla. Proč?

Myslím si, že Václav Havel - 
i přes různé chyby, které jsou mu 
vytýkány - měl několik vlastností 
velmi vhodných pro českého 
prezidenta. Velká míra osobní 
statečnosti a důraz na lidská prá-
va. Ať už v České republice, či 
kdekoliv ve světě.

Po Václavu Havlovi se stal 
prezidentem Václav Klaus, kte-
rého na sociální síti označujete 
jako sběratele titulů a per. Nyní 
se kritizuje odklon naší zahranič-
ní politiky od té, kterou symboli-
zoval Václav Havel s apelem na 
lidská práva. Podílel se na tomto 
posunu už Václav Klaus?

Václav Klaus je ve světě znám 
především svým pobytem v Chile 

jako sběratel tužek. Alespoň ale 
dělal jednu věc. Že nešel aktiv-
ně proti politice lidských práv. 
Což u Miloše Zemana ten pocit 
nemám. Vyjadřuje se vyloženě 
- třeba ohledně Ukrajiny, což 
je pro mě citlivá záležitost, neb 
jde o blízký evropský stát - způ-
sobem, který bych od českého 
prezidenta neočekával.

Miloš Zeman bývá svými 
odpůrci označován jako příliš 
proruský. Je takový?

Nejsem zahraničně politický 
komentátor, ale zdá se mi, že 
tato vazba je tam poměrně silná. 
Což je jedna z věcí, kterou vidím 
jako značně problematickou.

Rozebírá se jeho výrok o fin-
landizaci. Mluvčí Hradu Ovčá-
ček jej vysvětluje jako most mezi 
zeměmi, jaký je váš výklad?

To je snaha zahladit stopy 
tohoto výroku v České republi-
ce. Finlandizace je jasný pojem, 
který nastal po druhé světové 

Starosta, který ve svém městě vítal Zemana s Havlem na hrudi, 
prezidenta ani po jeho odjezdu nešetří

Oldřich Szaban
ParlamentníListy.cz

válce, kdy bylo Finsko v podstatě 
uvrženo do pozice jakéhosi pro-
tektorátu Ruska. O tom, jakou 
bude mít Finsko zahraniční poli-
tiku, se rozhodovalo v Moskvě. 
Takže to není žádný most mezi 
zeměmi. Znamená to, že se ta 
země stane protektorátem cizí-
ho státu.

Zmínil jste, že sledujete vývoj 
na Ukrajině. Jak vidíte tamní 
vývoj?

Nemyslel jsem to tak, že ho 
bedlivě sleduji. Ale že se mě to 
dotýká. Protože Česká repub-
lika má historicky velmi špatné 
zkušenosti s tím, jak s ní mocnosti 
zacházely. Myslím proto, že prá-
vě my bychom měli upozorňo-
vat na to, že jakýkoliv stát, ať už 
sousedí s velkým státem, či niko-
liv, má sám právo rozhodnout si 
o své budoucnosti.

Máme 25 let od listopadu 
1989. Jaká největší nebezpečí 
číhají v nejbližší budoucnosti na 

naši demokracii?
Nebezpečí vidím především v 

koncentraci médií v rukou poli-
tického oligarchy. Což výrazně 
zamezuje možnosti objektivně 
informovat o tom, co se děje v 
České republice i jinde. Podo-
týkám, že v tomto případě není 
podstatné, co se řekne, ale spíše 
co se neřekne.

Na závěr dotaz z jiné oblasti 
- jak dopadla ledovková kala-
mita?

Kupodivu, jak odjel prezident 
Zeman, ledy roztály. Teď se 
jenom napravují škody.

Článek převzat z webových 
stránek http://www.parlament-
ni l i s ty .cz/arena/rozhovory/
Starosta-ktery-ve-svem-mes-
te-vital-Zemana-s-Havlem-na-
hrudi-prezidenta-ani-po-jeho-
odjezdu-nesetri-348780 dne 
15. 12. 2014 v 11:00.

Starosta Židlochovic Ing. Jan Vitula | autor: Daniela Černá

Poděkování státním policistům

Když člověku v nějakém obo-
ru chybějí znalosti a praxe, může 
s tím mít problémy. Týká se to 
i vyřizování dopravních nehod. 
Sám jsem doposud žádnou 
vážnou nehodu nezavinil a do 
mě se jiný řidič trefil jen jednou, 
navíc někdy před čtyřiceti lety. 
Teď to bylo podruhé. 

Když jsme oba vystoupili 
na náměstí Míru v Židlochovicích 

ze svých vozů a přemýšleli, co 
dělat, byli jsme na tom oba stej-
ně. Nikdy v životě jsme protokol 
o nehodě nevypisovali, a přes-
tože viník nehody měl příslušný 
euroformulář k dispozici, vyplnit 
jsme ho nedokázali (a navíc 
jsme ho v některých částech 
ani nechápali). Kromě toho bylo 
zima a stmívalo se. A tak mě 
napadlo zkusit zajít na nedaleké 
Obvodní oddělení Policie České 
republiky a požádat o pomoc. 

Tam nám napřed vysvětlili, 
že nejsou dopraváci, a že když 

Ing. Jiří Smutný
nedošlo ke zranění ani ke škodě 
nad sto tisíc, tak že si to můžeme 
vyřídit s pojišťovnou sami a bez 
policie. Když ale viděli naši bez-
radnost a naprostou neschop-
nost formulář vyplnit, ujali se nás. 
Nejen že nám poskytli stůl a židle 
a možnost to vyplnit v teple 
a při dobrém osvětlení, ale když 
jsem zjistil, že mám brýle na čte-
ní doma a nevidím na to, tak 
to jeden z nich vyplnil za mě. 
A navíc do předepsaného pro-
storu namaloval potřebné sché-
ma nehody a patřičně popsal. 

Jako šofér mám s policií dlou-
holeté zkušenosti a můžu říct, že 
většinou nepříjemné. Nezištné 
pomoci se mi dostalo od policie 
jen jednou v životě, a navíc to 
bylo až na Islandu. U nás nikdy, 
až teď v Židlochovicích. Takže 
všem třem policistům, kteří byli 
na služebně v úterý 9. prosince 
v půl čtvrté odpoledne, ještě 
jednou děkuji za jejich nečeka-
nou vstřícnost, ochotu a pomoc.
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vyplňujeme již jen drobná místa 
- každý svými věcmi
jako bychom oděrkami kůry
vyznačovali teritoria

trvá to déle, než jsme mysleli

světlo zatím
posunulo barvy stěn chodbou
až k prázdným krabicím

Petr Čermáček ze sbírky 
Vrstevnice, vydalo Revue Weles, 
2010

Básníci dnešku
Tomáš Klášterecký

PETR ČERMÁČEK 
Narodil se r. 1972. Pochází 

z Chocně, v současnosti žije v 
Brně. Od roku 2005 je redakto-
rem literárního revue WELES, od 
roku 2011 pak jeho šéfredakto-
rem. 

Vydal básnické sbírky: Drkotá-
ní větví (Host 1998), V průsečíku 
ryb (Host 2002), Mezi rezedami 
(Sursum 2005), Rozhovory bělo-
by (Host 2006), Linea nigra (Protis 
2008), Vrstevnice (Weles 2010). 
Dvakrát byl nominován na Dráž-
ďanskou cenu lyriky – v letech 
2008 a 2012.

Lukáš Brychta, 13 let

inzerce

Když se k dnešku vyjadřují politici, novináři, vědci, sportovci nebo 
celebrity, jsme zvyklí je poslouchat a často i jejich výklady přejímat. 
Nikoho jiného vlastně už ani na veřejnosti poslouchat nejsme moc zvyklí. 
Chceme proto nabízet i pohled odjinud než z těžiště naší technokratické 
a výkonově zaměřené společnosti. Chceme představovat tvorbu 
současných českých básníků. Protože současná báseň má stejnou 
vypovídající hodnotu jako nejnovější studie z akademie věd. To nejlepší 
ze současné české básnické tvorby představuje Tomáš Klášterecký.
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Bc. Martina Golová, golova@zidlochovice.cz. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. 
Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Grafická úprava Bc. Martina Golová. Tisk: Centrum digitálního tisku s.r.o. Náklad 1800 ks. Výtisk je neprodejný a je 
bezplatně doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 7. 1. 2015, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

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

10. 1., 20:00 | PYŽAMOVÝ PLES
pořádá:  Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

do 15. 1. | PUTOVNÍ VÝSTAVA - BROWNFIELDS
Putovní výstava úspěšně řešených příkladů nevyužívaných areálů a 
objektů Jihomoravského kraje - brownfields. Návštěvníkovi se nabízí 
pohled do zákulisí regenerace areálů a objektů, které patří k těm nej-
zdařilejším. Mezi nimi je zařazen i projekt revitalizace areálu bývalého 
cukrovaru v Židlochovicích.
pořádá:  jednota Orel Židlochovice
místo:  Galerie Orlovna
autor vstavy:  Regionální rozvojová agentura JMK

17. 1., 20:00 | IX. PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
pořádá:  město Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
hraje:  velký taneční orchestr MR. SWING BRNO
vstupné:  190 Kč, předprodej od 5. ledna v informačním centru 
 v Židlochovicích, Masarykova 100

24. 1. | SQUASHOVÝ TURNAJ
pořádá:  jednota Orel Židlochovice
místo:  orlovna Židlochovice
startovné:  100 Kč/ osoba
přihlášky:  do 20. ledna na 605 233 527 
 nebo info@orelzidlochovice.cz nebo osobně ve fitness

24. 1., 20:00 | III. SKŘIVÁNČÍ PLES
Překvapení večera, tombola.
pořádá:  Židlochovský dětský sbor Skřivánek
místo:  Masarykův kulturní dům
hudba:  taneční kapela „SYMPAŤÁCI“ (Karlovy Vary)
vstupné:  150 Kč
předprodej:  od 5. ledna v informačním centru v Židlochovicích, 
 Masarykova 100

31. 1., 20.00| VII. HASIČSKÝ PLES
Hraje kapela Dreams.
pořádá:  SDH Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč
předprodej: v informačním centru v Židlochovicích, 
 Masarykova 100
info:  www.fajci.cz, www.facebook.com/sdh.zidlochovice

PŘIPRAVUJEME:
1. 2., 15:00 - 18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NOVÉ KNIHOVNĚ
Se slavnostním požehnáním prostor panem farářem Pawlem Cebu-
lou.
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

6. 2., 20:00 | 16. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA
K tanci a poslechu hrají skupiny VELVET, SNAILS A VONICA. Slavnostní 
zahájení plesu - polonéza, kulturní vystoupení studentů, občerstvení 
zajištěno.
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

7. 2., 9:30 - 16:00 | JEDNODENNÍ SEMINÁŘ PRO RODIČE - MONTESSORI 
HRAVĚ
Zážitkový seminář určený především rodičům dětí, kteří se zatím neměli 
možnost s Montessori pedagogikou aktivně setkat.
pořádá: Mateřské centrum Robátko
místo:  MC Robátko, Robertova vila, Židlochovice
cena:  450 Kč, pro členy MC Robátka 350 Kč
info:  radkica@gmail.com

Kulturní kalendář - leden 2015
7. 2. | DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

10. 2., 12:30 - 17:00 | ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
pořádá:  Základní škola Židlochovice
místo:  budova 1. stupně ZŠ Židlochovice, Komenského ul.

14. 2. | ŠIBŘINKY
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

inzerce

Rozpis domácích basketbalových utkání - sezóna 2015
v městském přeboru II

datum čas soupeři
středa 21. ledna 2015 20:00 SK Žabovřesky S

středa 11. února 2015 20:00 Sokol Juliánov

středa 25. února 2015 20:00 VFU Brno B

POJĎTE S NÁMI NA BABSKÉ HODY
Židlochovské „baby“ budou pořádat 13. 6. 2015 babské hody. 
Oslovujeme tímto všechny vdané ženy, které mají chuť a zájem 
se této akce zúčastnit, aby se dostavily dne 14. ledna 2015 (tj. ve 
středu) v 17:30 hodin do zahrádkářské klubovny na Palackého ulici. 
Těšíme se na vás.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku a štěstí a 

pohodu v jeho průběhu. Naším novoročním předsevzetím je 
nadále rozvíjet Zpravodaj, co se obsahu i formy týče. Věří-
me, že nám k tomu pomohou i autorské přispěvky z Vašich 
řad.

Redakční rada Zpravodaje.
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