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V úterý 13. ledna 2015 navští-
vil Židlochovice hejtman Michal 
Hašek. Při pracovním jednání 
jsem ho seznámil s problémy 
města a současně ho požádal 
o pomoc kraje. Diskuse se roz-
vinula především nad špatnou 
průjezdností křižovatky, která 
dlouhodobě ve špičkách výraz-
ně zpomaluje průjezd městem, 

Pracovní výjezd hejtmana na Židlochovicko

Ing. Jan Vitula
starosta města

a to obzvláště ve směru od zám-
ku na Brno. Shodli jsme se na mož-
ném řešení v podobě semaforů. 
Odhad nákladů na pořízení inte-
ligentních semaforů však činí asi 
7 mil. Kč, což by značně zatížilo 
rozpočet města. Pan Hašek slíbil 
v této věci pomoc kraje, kdy by 
část nákladů mohla být hrazena 
z rozpočtu Správy a údržby silnic.

Dalším tématem bylo zřízení 
zastávky autobusů na hlavní silni-
ci v úrovni sídliště. S hejtmanem 
jsme se dohodli na postupu, kte-
rý by měl tuto výstavbu umožnit.

Během dopoledne jsme 
navštívili židlochovické gym-
názium a společnost Papírny 
Moudrý. Místnímu gymnáziu 
hrozilo před časem jeho zrušení 
či sloučení. I proto jsme uvíta-
li hejtmanův zájem a možnost 
představení celé budovy včet-
ně nové moderní učebny fyziky. 
Gymnáziu chybí venkovní hřiště 
pro hodiny tělesné výchovy, další 
nutné opravy vyžadují venkovní 
přístavky na dvoře. Kraj jako jeho 
zřizovatel přislíbil podporu i v této 
věci, a tak se gymnázium může 

v letošním roce těšit na nové hřiš-
tě či vybavení učebny informa-
tiky. Současně jsme byli ujištěni, 
že židlochovické gymnázium 
zůstane zachováno i v dalších 
letech.

Návštěva Papíren Moudrý 
proběhla v neformálním duchu. 
Majitel Libor Moudrý nás provedl 
po výrobě a seznámil s fungová-
ním a záměry firmy.

Jsem rád, že se město dokáza-
lo dohodnout na podpoře kraje, 
a jsem také spokojen s příslibem 
zachování a rozvoje gymnázia.

V průběhu prosincové kalamity 
došlo k několika rozsáhlým a na 
místní poměry i dlouhodobým 
výpadkům dodávek elektrické 
energie. Jednalo se především 
o části Židlochovic napojené 
k trafostanici u ZŠ na ulici Tyršova. 

Výpadky dodávek elektrické energie 

Ing. Jan Vitula
starosta města

Na dotazy města jsme obdrželi 
odpověď, že se jedná o dočas-
ný problém, způsobený klima-
tickými podmínkami. Po dalších 
výpadcích v uvedené oblasti 
a opětovném dotazování jsme 
byli informováni o následném 
řešení: zmíněný problém dle 
firmy EON souvisí s napájecím 
uzlem (trafostanice) Židlocho-
vice u základní školy. Technolo-
gie této distribuční trafostanice 

je již na konci své životnosti, což 
má za následek zvýšený počet 
poruch a tím i omezení dodáv-
ky elektrické energie do přilehlé 
napájené oblasti.

Z tohoto důvodu byla trafosta-
nice zahrnuta do plánu obnovy 
roku 2016 s tím, že pokud budou 
připraveny všechny potřeb-
né podklady a bude dostatek 
finančních prostředků, proběh-
ne její rekonstrukce dříve.

V minulých letech EON rekon-
struoval střechu, která byla 
v havarijním stavu, a fasádu, 
která byla od zatečení a spre-
jerů rovněž značně poškozena. 
V současnosti se soustředí na pří-
pravu rekonstrukce technologie 
vysokého a nízkého napětí. Dou-
fejme tedy, že v dohledné době 
bude uvedený problém odstra-
něn a na Žižkově bude zajištěna 
stabilní dodávka elektřiny.

Hašek (ČSSD) – Franta (nestraník) – Vitula (TOP09) | foto: Otto Ballon Mierny Návštěva hejtmana na Gymnáziu v Židlochovicicíh | foto: Michaela Šedová 
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení RM 9. 1. 2015
RM rozhodla:

žádosti o povolení umístě-
ní stánku pro prodej pečiva 
nevyhovět.

RM schvaluje:
úhradu nákladů spojených 
s hudbou a půjčením krojů pro 
„babské hody“.

RM jmenuje:
paní Danu Mašovou místo-
předsedou komise sociální 
a zdravotní s účinností ode 
dne 9. 1. 2015
do Komise sportu a mládeže 
místopředsedu Mgr. Tomáše 
Dratvu.

RM ukládá:
vyhlásit dotační řízení města 
pro místní spolky a neziskové 
organizace.

Výběr z usnesení RM 13. 1. 2015
RM na základě doporučení hod-
notící komise rozhodla:

o pořadí nabídek výběrového 
řízení na dodavatele staveb-













ních prací na akci MŠ Brněn-
ská 705, Židlochovice – zatep-
lení objektu takto:
1. Vyškovská stav. spol. s. r. o., 
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
2. 3V&H, Prakšická 2495, 668 01 
Uherský Brod
3. STAMA, s.r.o., Masarykova 
294, 691 64 Nosislav

Výběr z usnesení ZM 17. 12. 2015
ZM schvaluje:

plán řádných zasedání Zastu-
pitelstva města Židlochovice:
4.  21. 01. 2015
5. 04. 03. 2015
6. 15. 04. 2015
7. 20. 05. 2015
8. 24. 06. 2015
9. 02. 09. 2015
10.  14. 10. 2015
11.  18. 11. 2015
12. 16. 12. 2015

ZM rozhodlo:
koupit část pozemku parc. 
č. 409/1 zahrada o výměře 
cca 125 m2 a parc. č. 409/2 





























zahrada o výměře cca 113 
m2, obě zapsané na LV č. 209 
vedeném pro katastr. úze-
mí a obec Židlochovice, za 
dohodnutou cenu 240,- Kč 
od vlastníků pozemků. Přesná 
výměra pozemků bude sta-
novena oddělujícím geome-
trickým plánem. Účelem je 
získat pozemek pro budou-
cí výstavbu komunikace 
a technických sítí v šířce 12 
m s umístěním dle územní stu-
die „Lokalita Z5/IV a okolí dle 
územního plánu města Židlo-
chovice – lokalita Nábřeží“, 
zpracované v 03/2014 ing. 
arch. Barborou Jenčkovou. 

ZM schvaluje:
rozpočet pro r. 2015 v rozsahu 
paragrafového znění (závaz-
né ukazatele) a schvaluje 
rozpočtový výhled pro roky 
2015-2020.
závazné ukazatele – příspěv-
ky neziskovým organizacím 
v celkové výši 1.100 tis. Kč.





Zaznamenali jsme

Pyžamový ples 2015
V sobotu 10. 1. 2015 proběhl 

v sokolovně již pátý Pyžamový 
ples, který již tradičně pořádá 
Divadelní odbor Sokola Židlo-
chovice. Jako vždy si museli 
návštěvníci obléci pyžama, 
župany a papuče jakožto 
jediné možné oblečení, ve 
kterém Vás pořadatelé pus-
tili do sálu. K tanci i poslechu 
hrála kapela Nová tchýně, 
která velkou měrou přispě-
la ke skvělé zábavě. Je až 
neuvěřitelné, jak změna 
oblečení mění i náladu. Lidé 
se bavili již od prvních chvil 
a prvních tónů, které roze-
zněly sál. Pohodu přinesla 
i bohatá tombola, čítající 
nad 130 cen, které darovali 
převážně místní podnikatelé, 
za což jim touto cestou děku-
jeme. Už teď se těšíme na 
další ročník, který bude opět 
na počátku ledna.

Martin Janíček

Štěpánská výstava vín 
místních vinařů

Dne 26. 12. 2014 uspořá-
dala ZO ČZS Židlochovice 
tradiční Štěpánskou výstavu 
vín místních vinařů. Výstava 
se uskutečnila ve spolkové 
budově ZO ČZS. 

I přes velmi špatný rok pro 
vinaře mělo cca 100 náv-
štěvníků možnost ochutnat 
97 vzorků vystavených vín. 

Hodnocení vzorků vín pro 
výstavu se konalo v sobo-
tu 20. 12. 2014 za účasti 
17 degustátorů.

ZO děkuje všem vinařům 
za poskytnuté vzorky a přeje 
všem v novém roce hodně 
zdraví a pěstitelských úspě-
chů.

Jan Šotnar

Předsilvestrovský výstup na 
Výhon 

Jak je již tradičním zvykem 
koncem každého roku na 
30. prosince, židlochovic-
ký Klub turistů i v roce 2014 
zakončil svou sezonu spo-
lečným výstupem na kopec 
Výhon.  Po několika nevyda-
řených letech počasí opět 
přálo, a tak když se ke slu-
nečnému počasí přidal mráz 
a lehký sněhový poprašek, 
byla atmosféra vskutku silves-
trovská. 

Za Klub turistů Jan a Eva 
Válkovi

Mgr. Tomáš Šenkyřík

Větší transparentnost a otevřenost radnice 

Nové současné vedení města 
si kromě jiného dalo za cíl zvýše-
ní otevřenosti a transparentnosti 
vůči občanům. Proto jsem již 
v prosinci mediální komisi a poté 
první lednové radě města před-
ložil záměr zveřejňovat usnesení 
rady města. Doposud byly a jsou 
na webu města čili elektronické 
úřední desce zveřejňovány pou-
ze zápisy z jednání zastupitelstva. 
Jednou měsíčně můžete najít 
ve zpravodaji výběr usnesení 
z jednání radních. Tento stav 
jsme se rozhodli vylepšit.

Vzhledem k tomu, že rada je 
orgánem, který velmi výrazně 

ovlivňuje vývoj města, je zcela 
jistě na místě, aby byla zveřej-
ňována všechna usnesení, která 
rada města přijme. Občan tak 
od ledna tohoto roku najde pod 
příslušným odkazem (viz obrá-
zek) v chronologickém sledu 

publikované úplné usnesení 
ve formě pdf dokumentů. Praxe 
zveřejňování usnesení z jednání 
rady je v mnoha městech zaži-
tou a občany kvitovanou praxí, 
jsem rád, že se k nim Židlochovi-
ce také připojily.

Stížnosti na fungování České 
pošty v Židlochovicích slýchá-
vám dnes a denně. Občané 
jsou nespokojeni jak se služba-
mi České pošty, tak s umístěním 
židlochovické pobočky. Město 
bohužel kvalitu služeb, která je 
z velké části zapříčiněna nevy-
hovujícími prostory, ovlivnit nedo-
káže a ke steskům občanů na 
špatné doručování balíků a zási-
lek se může jen přidat. 

Pošta v Židlochovicích

Ing. Jan Vitula
starosta města

Ve věci umístění pobočky poš-
ty v Židlochovicích jsme se písem-
ně znovu obrátili na její vedení. 
V minulosti představitelé města 
několikrát jednali se zástupci Čes-
ké pošty s.p. ohledně nevyhovu-
jících prostor pro provoz. Město 
samo nemá vhodný objekt, kte-
rý by mohlo nabídnout, a proto 
uvítalo jednání pošty s Ing. Sva-
toslavem Outulným o nájmu 
v areálu bývalého cukrovaru. Již 
takřka hotovou dohodu však, dle 
našich informací, nakonec vede-
ní pošty neakceptovalo a Čes-
ká pošta s.p. uvažuje o nájmu 
objektu č. p. 152 na náměstí 

Míru. V této souvislosti jsme poš-
tu upozornili, že dopravní zatížení 
náměstí během dne je již v dneš-
ní době značné, ani instalované 
parkovací automaty situaci příliš 
nezmírnily, a je běžné, že v dopo-
ledních hodinách obvykle není 
na náměstí možné bez problémů 
zaparkovat. Umístění pobočky 
pošty by tuto situaci ještě zhoršilo 
a neprospělo by to ani občanům 
a konečně ani poště. Apelova-
li jsme na společný zájem, a to 
„spokojený občan“, a zvážení 
vhodnosti přestěhování pobočky 
do jiných prostor s lepší dopravní 
dostupností.
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Novela vyhlášky zpřísňuje kácení dřevin

Dne 1. listopadu 2014 vstou-
pila v platnost novela vyhlášky 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, která 
zpřísňuje režim povolování káce-
ní dřevin na soukromých zahra-

přístupná prostranství, důležité je 
pouze kritérium druhu pozemku 
v katastru nemovitostí. 

Pro ostatní druhy dřevin nadá-
le platí výjimka, která nepožadu-
je povolení k pokácení dřevin 
o obvodu kmene do 80 cm 
ve výšce 130 cm nad zemí nebo 
porostů dřevin nepřesahujících 
plochu 40 m2. Ruší se tedy výjimka 
z ochrany dřevin na uzavřených 

Ing. Kateřina Večeřová
referent odboru životního prostředí

zahradách u rodinných nebo 
obytných domů.

Podle ministerstva životního pro-
středí mezi ovocné dřeviny patří: 
angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, 
jabloň, temnoplodec (aronie), 
jeřáb obecný moravský (slad-
koplodý), kdouloň, líska obecná, 
mandloň obecná, meruňka, moru-
šovník, ořešák vlašský, maliník, 
ostružiník, slivoň, třešeň a višeň.

V roce 2014 přijali strážníci 
MP Židlochovice 373 oznámení 
a podnětů od občanů.

Městská policie při zabezpečo-
vání místních záležitostí veřejné-
ho pořádku a při plnění dalších 
úkolů dle zákona o obecní policii 
č. 553/1991 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, nebo zvláštního 
zákona, řešila na území obcí tyto 
přestupky:

přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozem-
ních komunikacích (řešeno 214 
přestupků)
přestupky proti pořádku ve stát-
ní správě a proti pořádku 
v územní samosprávě - nařízení 

•

•

a vyhlášky obcí (řešeno 130 pře-
stupků)
přestupky proti veřejnému 
pořádku - rušení nočního klidu, 
zábory veřejného prostranství, 
skládky (řešeno 63 přestupků)
přestupky proti občanskému 
soužití (řešeno 11 přestupků)
přestupky proti majetku - krá-
deže (řešeno  53 přestupků)
přestupky dle zákona o pozem-
ních komunikacích (znečišťová-
ní komunikací, vraky) (řešeno 21 
přestupků)
Městská policie Židlochovice 

postoupila 13 přestupků k dal-
šímu šetření správnímu orgánu 
a předala Policii ČR 16 případů 
s podezřením ze spáchání trestné-
ho činu.

Další činnost městské policie:
kontrola objektů napojených 
na pult centrální ochrany (pro-

•

•

•

•

•

Informace o událostech řešených MP Židlochovice v roce 2014 v obcích 
Blučina, Vojkovice, Žabčice a ve městě Židlochovice.

vedeno 70 výjezdů a kontrol)
3 výjezdy hlídek na tísňové volá-
ní (senioři)
29 kontrol podomních prodejců
60 odchytů zvířat
odstranění kadáveru (1x pes, 4x 
labuť)
21x usměrňování dopravy
49 výjezdů na požádání PČR
10x spolupráce s HZS a SDH
kontrola podnapilých osob (52x, 
z toho 7x převezeno na protial-
koholní záchytnou stanici)
3x odtah vozidel
2x řešení pokousání psem
zadržení 9 osob podezřelých 
z krádeží
8 kontrol restaurací společně 
s PČR (podávání alkoholu mlá-
deži) 
1x použití zbraně
3x asistence celní správě, 
záchranné službě, bezpečnost-

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Milan Šebek
strážník Městské policie

dách. 
Nově není požadováno povo-

lení k pokácení dřevin pouze 
u ovocných dřevin rostoucích na 
pozemcích evidovaných v katas-
tru nemovitostí jako druh pozem-
ku zahrada, zastavěná plocha 
a nádvoří nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku zeleň. 
Přitom se nemusí jednat pouze 
o uzavřené zahrady, ale i o volně 

ní agentuře
Městská policie se dále podílí 

svou přítomností na prevenci krimi-
nality a přispívá k ochraně a bez-
pečnosti osob a majetku. Dohlíží 
na bezproblémový průběh kultur-
ních, sportovních a společenských 
akcí. Provádí dohled na přecho-
dech pro chodce a podílí se na 
bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích 
v obcích. Provádí pravidelnou 
kontrolu koupališť, hřbitovů a roz-
hledny. Dohlíží na mládež v riziko-
vých lokalitách obcí. Kontroluje 
dodržování zavírací doby restau-
račních provozoven. Spolupra-
cuje s OÚ, MěÚ, PČR, HZS A SDH. 
Zabezpečuje ochranu majetku ve 
vlastnictví obcí (PCO) a ochranu 
seniorů napojených na tísňová 
tlačítka.

Zpráva o činnosti matriky v roce 2014

K 31. 12. 2014 mělo město Židlo-
chovice 3 546 obyvatel. 

Městský úřad Židlochovice vyko-
nává matriční agendu ještě pro 
obce Hrušovany u Brna, Medlov, 
Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Voj-
kovice, Žabčice.

V roce 2014 bylo v matričním 
obvodu Židlochovice uzavřeno 77 
sňatků. Z tohoto počtu bylo v naší 
obřadní síni uzavřeno 37 sňatků,  
13 sňatků bylo uzavřeno v zámec-
ké kapli, 4 sňatky pak v zámecké 
zahradě, 6 sňatků v zámecké 
obrazárně, po jednom sňatku 
na zámecké terase, v zahradnic-
kém centru Hortis, na zahradě 
domu čp. 677 v Židlochovicích, 
na soutoku Svratky a Litavy, po 
jednom sňatku ve višňovém sadu 
v Žabčicích a na parc. č. 1176/13 

Unkovice                           2 úmrtí 
Vojkovice                          4 úmrtí 
Žabčice                             8 úmrtí
Židlochovice                   10 úmrtí 
Další činností matriky je ověřo-

vání fotokopií (vidimace) a ověřo-
vání pravosti podpisu (legalizace). 
Vidimace byla provedena celkem 
1 447x, legalizace 923x. 

Žádostí o výpisy z Czech POINTu 
bylo přijato a vyřízeno 370. Žádostí 
o zřízení datových schránek nebo 
o zneplatnění stávajících přístupo-
vých údajů do datových schránek 
a vydání nových přístupových 
údajů  bylo přijato 20, zkonverto-
váno bylo 40 dokumentů.

Opis rodného, oddacího a úmrt-
ního listu byl vyhotoven 19x. Zápis 
o určení otcovství k nenarozené-
mu nebo již narozenému dítěti byl 
sepsán 79x. Změna příjmení byla 
povolena 10x. Bylo přijato a ode-
sláno 10 žádostí o zápis matriční 
události do zvláštní matriky v Brně, 
vysvědčení o právní způsobilosti 

Lenka Tesařová
matrikářka

k uzavření manželství v cizině bylo 
vydáno 4x. 14 cizinců (po udělení 
státního občanství České repub-
liky) složilo v obřadní síni do rukou 
tajemnice úřadu státoobčanský 
slib. Veřejná listina o identifikaci 
byla provedena 3x.

Přiděleno bylo 11 čísel popis-
ných a evidenčních. 

V roce 2014 se narodilo celkem 
61 dětí s trvalým pobytem v Židlo-
chovicích, 2 děti se narodily v Žid-
lochovicích v domácím prostředí. 
Zemřelo 30 občanů našeho měs-
ta, z trvalého pobytu se odhlásilo 
85 občanů.

K trvalému pobytu se do naše-
ho města přihlásilo v loňském roce 
168 osob. 

Údaj o místu trvalého pobytu 
byl v roce 2014 zrušen 8 občanům 
našeho města. Místem jejich trvalé-
ho pobytu se stalo sídlo ohlašovny, 
což je Židlochovice, Masarykova 
100. Na této adrese je k dnešnímu 
dni přihlášeno 156 občanů.

v Žabčicicíh, dále pak jeden sňa-
tek v Nosislavi čp. 395. Církevních 
sňatků bylo 10 (2 sňatky v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích, 
1 sňatek v kostele Panny Marie 
Královny v Hrušovanech u Brna, 
4 sňatky v evangelickém kostele 
v Nosislavi, 1 sňatek v kostele sv. 
Jakuba v Nosislavi, 2 sňatky uza-
vřené církví Českobratrskou husit-
skou v parku v Židlochovicích). 

Jako každý rok, tak i v loňském 
roce jsme měli zahraniční snou-
bence. Do stavu manželského 
vstoupilo sedm občanů Sloven-
ské republiky s občany Česka, 
jeden občan Brazílie, dva občané 
Ukrajiny, jeden občan Velké Britá-
nie a jeden občan Malty uzavřeli 
manželství s našimi občany.

Úmrtí na území obcí v matričním 
obvodu Židlochovice: 

Hrušovany u Brna           20 úmrtí
Medlov                              2 úmrtí
Nosislav                              2 úmrtí
Přísnotice                           1 úmrtí
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Jana Čumová, Lenka Tesařová
pracovnice MěÚ Židlochovice

Místní poplatky pro rok 2015

Poplatek za psa
- splatnost do 31. 3. 2015
a) je-li držitelem psa poživatel 

invalidního, starobního, vdovské-

ho nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu

- 200,- Kč, pokud je pes cho-
ván v bytovém domě,

- 150,- Kč, pokud je pes cho-
ván mimo bytový dům,

b) v ostatních případech

Rada města vyhlašuje výzvu 
k podávání žádostí o dotace 
na podporu činnosti fyzických 
osob, právnických osob, popří-
padě jiných subjektů působících 
v oblasti využití volného času na 
území města Židlochovice pro 
rok 2015. 

O příspěvek mohou žádat 
místní organizace zabývající se 
volnočasovými aktivitami. Každá 
organizace rozvíjející své aktivi-
ty na území města může podat 
jednu žádost. Příslušné formuláře 
budou k dispozici na podatelně 
Městského úřadu Židlochovi-
ce, Nádražní 750. Elektronickou 
verzi formuláře najdou zájemci 
na webu města v sekci Město 
Židlochovice/Dotace, odkaz: 
http://zidlochovice.cz/mesto-

Město vyhlašuje dotační řízení pro místní neziskové organizace

zidlochovice/dotace
Termín pro podávání žádostí je 

stanoven od 23. 1. – 20. 2. 2015. 
Pro více informací se obracejte 
na email: senkyrik@zidlochovice.
cz, nebo tel.: 734 352 330.

Seznam spolků, které využily 
v roce 2014 možnost čerpání 
dotace z městského rozpočtu: 
Art ZUŠ, FK Židlochovice, Český 
zahrádkářský svaz Židlochovice, 
Farnost Židlochovice, INSPIRO, 

Skauti Židlochovice, Kynologický 
klub Židlochovice, MC Robát-
ko, Nízkoprahové zařízení VATA, 
Myslivecké sdružení Židlocho-
vice, Orel jednota Židlochovi-
ce, Pěvecký sbor Pasqil, Sbor 
dobrovolných hasičů, Sdružení 
Židlochovice, Táborová skupina 
Rendy, ŽDS Skřivánek, ŠAK Židlo-
chovice, TJ Sokol Židlochovice. 

Těším se na spolupráci.

Mgr. Tomáš Šenkyřík 
místostarosta

- 650,- Kč, pokud je pes cho-
ván v bytovém domě,

- 450,- Kč, pokud je pes cho-
ván mimo bytový dům.

Upozorňujeme občany 
na povinnost čipování psů.

Poplatek za svoz odpadu
- splatnost do 31. 3. 2015 nebo 

čtvrtletně inkasem. Svoz pravi-
delně každý pátek.

Sazba 650 Kč / osoba / rok

Poplatek za hrobová místa
Platba na základě zasla-

né smlouvy – zpravidla 10 letý 
nájem, 33,-Kč/m2 a rok.

V Pohořelicích se 15. prosince 
večer sešla Valná hromada Míst-
ní akční skupiny Podbrněnsko, 
o.s. (dále jen MAS).

Na tomto setkání členů MAS 
i hostů se řešila řada témat spo-
jených především s nadcházejí-
cími lety. V současnosti je třeba 
připravit celý region, ale i orga-
nizační strukturu a vnitřní pocho-
dy samotné MAS na příliv peněz 
z evropských dotací.

Je možná odvážné hovo-
řit doslova o přílivu financí, ale 
dle zveřejňovaných informací 
a dosavadních jednání probí-
hajících na vládní úrovni by se 
mělo mezi všechny MAS v Čes-
ké republice rozdělit v progra-
movacím období 2014-2020 
více než 15 miliard korun. První 
výzvy v operačních programech 
by mohly být vyhlašovány již oko-
lo poloviny roku 2015. Záleží však 
na postupu vyjednávání mezi ČR 

a Evropskou unií.
I naše MAS proto do té doby 

potřebuje vytvořit potřebné 
zázemí a nastavit organizační 
strukturu a zvolit potřebné orgá-
ny. Všechny tyto změny jsou 
pak předmětem 
schvalování na 
MMR. MAS musí 
projít tzv. stan-
dardizací. O této 
p r o b l e m a t i c e 
hovořili pracov-
níci kanceláře 
MAS. Jak uká-
zala následná 
diskuse, není to 
p r o b l e m a t i k a 
j e d n o d u c h á . 
Kancelář MAS 
však na stan-
dardizaci pra-
covala na plné 
obrátky, a tak 
se již diskutova-
lo o definitivní 
podobě stanov 
MAS, o pracích 
na dokončení 
strategie regionu 
(tzv. SCLLD) a i o dalších dota-

Valná hromada MAS Podbrněnsko, o.s.

Mgr. Jakub Jaňura
koordinátor projektu SMO ČR, 
ORP Pohořelice

Fotografie z jednání Valné hromady MAS Podbrněnsko, o. s. dne 15. 12. 2014 
| foto: Jakub Jaňura

cích, které podpoří činnost kan-
celáře v příštím roce.

Na Valné hromadě byli nomi-
nováni členové orgánů MAS 
– Výkonné rady, Dozorčí rady 

a Výběrové komise. Řady MAS se 
navíc po schválení Valnou hro-
madou rozšířily o nové partnery, 
kteří mají chuť aktivně se podílet 
na rozvoji našeho regionu.   

Oznámení rodičům
Oznamujeme rodičům dětí narozených v měsíci říjen – prosinec 2014, kteří by se rádi se svými dětmi zúčastnili slavnostního 

přivítání nových občánků našeho města, že je nutné přihlásit se nejpozději do 27. 2. 2015 v kanceláři matriky, Nádražní 750, 
nebo e-mail: tesarova@zidlochovice.cz. Rodiče s dětmi v obřadní síni přivítá starosta města Židlochovice.

Lenka Tesařová, matrikářka
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Zápis do prvních tříd pro školní rok 2015 /2016

Zápis se koná podle § 36, 37 
a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (škol-
ský zákon) 10. 2. 2015 od 12:30 
– 17:00 hodin.

Pro koho?
pro děti narozené v období od 
01. 09. 2008 do 31. 08. 2009
pro děti s odkladem povinné 
školní docházky z loňského roku
Jak na to?
Dostavte se se svým dítětem 
v úterý 10. 2. 2015 k zápisu 
do budovy ZŠ na Komenského 
ulici v čase od 12:30 do 17:00 
hodin dle rozpisu. Pokud máte 
předškoláka v Mateřské škole 
Židlochovice, zapsali jste si již 
termín do tabulky, která byla 
v MŠ k dispozici. Pokud vaše 
dítě nenavštěvuje tuhle MŠ, 
můžete si domluvit čas zápisu 
telefonicky po 20. lednu 2014 
na ředitelství školy – tel. 547 425 
422. Pokud si termín předem 
nedomluvíte, nic se neděje, jen 

•

•

1.

budete muset možná nějakou 
chvilku počkat.
Vezměte s sebou svůj OP a rod-
ný list dítěte.
Potřebujete: přihlášku k zápisu 
a Zápisní list do 1. třídy. Rodi-
če dětí z MŠ Židlochovice již 
dokumenty vyplnili, ostatní je 
naleznou na webových strán-
kách školy v sekci Formuláře ke 
stažení. Můžete je také vyplnit 
až na místě.
Odklad plnění povinné školní 

docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon)
Rodič, který žádá pro své dítě 
odklad povinné školní docház-
ky, se musí dostavit i s dítětem 
k zápisu v řádném termínu zápi-
su.
Rodič obdrží formulář Žádost 
o odklad povinné školní docház-
ky. Vyplněný podá zpět na 
vedení ZŠ Židlochovice, Tyršova 
611 nejpozději do 31. 5. 2015. 
K žádosti o odklad je třeba 
doložit dvě přílohy - doporučení 
z PPP a od pediatra.
Rodiče dětí, kterým byl ve škol-

2.

3.

1.

2.

3.

Ing. Jana Králová
ředitelka školy

ním roce 2014/2015 povolen 
odklad, se k zápisu dostaví zno-
vu. Uvidíte, jaký pokrok Vaše 
dítko za ten rok udělalo.
Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete z jakéhokoli 

důvodu k zápisu dostavit, nezou-
fejte, máme pro Vás náhradní 
termín.

Kdy: ve čtvrtek 12. 2. 2015 po 
telefonické domluvě od 8:30 
do 12 hod.

Kde: na školním poradenském 
pracovišti v budově ZŠ na Tyršově 
ul.

Pouze Vás poprosíme o infor-
maci na tel. čísle 547 425 421 
nebo zaslání zprávy na jana.kra-
lova@zszidlochovice.cz, kde uve-
dete jméno dítěte, MŠ a kontakt 
na Vás.

Předškoláček, kterému bude 
6 let až po 1. 9. 2015

1. Může absolvovat zápis v řád-
ném termínu Zápisu do 1. tříd pro 
školní rok 2015/2016.

2. Musí mít doporučení – pro 
děti, které dosáhnou věku 6 let do 
31. 12. 2015 - doporučení z PPP, 
pro děti, které dosáhnou věku 

Žáci gymnázia na lyžařském výcviku | foto: Eva Lichková

6 let po 31. 12. 2015 - z PPP a od 
pediatra.

Co musí dítě k zápisu umět a 
zvládnout?

na tuto otázku naleznete odpo-
vědi v Desateru pro rodiče dětí 
předškolního věku, které je 
umístěno na webových stán-
kách naší školy
vaše dítě je na zápis připravo-
váno v MŠ, tudíž základní zna-
losti a dovednosti jistě ovládá 
pokud máte pocit, že mu něco 
nejde tak, jak by mělo (nebo 
jak byste si představovali), ber-
te v potaz, že do 1. září uběhne 
ještě 7 měsíců – za tuto dlouhou 
dobu Vaše dítě spoustu věcí 
dožene 
využijte možnosti účastnit se 
v MŠ programu edukativně 
stimulačních skupinek pod 
názvem Školáček
pokud ho čeká po nástupu do 
1. třídy jakýkoliv učební pro-
blém, náš kvalifikovaný peda-
gogický sbor si s tím bude umět 
poradit 
Těší se na Vás kolektiv pedagogů 

ZŠ Židlochovice!

•

•

•

•

•

Lyžařský výcvikový kurz sekundy v Karlově pod Pradědem

V sobotu 10. 1. jsme se všichni 
v pořádku vrátili z lyžařského kur-
zu v Karlově pod Pradědem. Sed-
midenního kurzu se zúčastnilo 26 
žáků sekundy, jedna studentka 
tercie a tři učitelé. Počasí nám 
přálo, sněhu bylo po celý týden 
spoustu, lyžařské podmínky byly 
výborné. Vyzkoušeli jsme si jízdu 
na čerstvém, technickém i lehce 
namrzlém sněhu. Poslední den 
jsme také okusili lyžování v dešti 
se sněhem. V tomto počasí žáci 
závodili ve slalomu na lyžích. 
Na stupních vítězů (v kategorii 
dívek a hochů) se umístili Vítek 
Veverka a Šárka Damborská, 
na druhých místech David Šuba 
a Aneta Valnohová a třetí místa 
obsadili Veronika Hochmanová 
a Matěj Petráš. V pátek si někteří 
žáci také natrénovali exhibiční 
jízdy na lyžích. Jejich představení 
byla velice podařená. V průbě-
hu večerů a osobního volna jsme 
s žáky hráli spoustu různých spole-
čenských a deskových her. Kurz 
dopadl velmi dobře, žádný žák 
nebyl zraněn ani nikdo během 
kurzu neonemocněl. Myslím, že 
na tento pěkný týden budou 
všichni žáci rádi vzpomínat. 

Eva Lichková
vedoucí kurzu

Gymnázium Židlochovice

ZŠ Židlochovice
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Můj syn Pavel začal navštěvo-
vat v září loňského roku Mateř-
skou školu v Židlochovicích. Prv-
ních pár dní jsme plakali oba, 
začátky byly opravdu těžké, ale 
postupem času se situace zača-
la pomalinku krůček za krůčkem 
zlepšovat. V předvánočním 

období se při rozloučení už ani 
neohlédl a spěchal za kama-
rády, no super pocit, po těch 
týdnech, kdy měl slzy v očích 
a nešťastný pohled, když jsem 
ráno odcházela. Největší a vlast-
ně i jedinou zásluhu na tom mají 
naše milé paní učitelky. Každý 
den, kdy vedu syna do školky, 
jsou usměvavé, vlídné a Pavlíka s 
dobrou náladou přivítají. Totéž se 
koná i na konci dne, kdy se lou-
čí a odchází domů. Pravidelně 

Poděkování Mateřské škole v Židlochovicích

Daniela Tichá
mě informují o jeho pokrocích, 
ale i neúspěších s optimismem, 
že všechno časem půjde lépe. 
Naučily ho mnohým návykům, 
které ještě neuměl. Ochotně mu 
pomáhaly nejen s oblékáním, ale 
i s ostatními činnostmi, kterých se 
bál a necítil se jistě. Důkazem 
toho byla pečlivě připravená 
vánoční besídka, na které všech-
ny děti opravdu zazářily. Nejlep-
ší odměnou po těch perných 
začátcích je, že syn má své paní 

Zpívající děti v kostele | foto: Mirka Šenkyříková

učitelky rád a ve školce si našel 
kamarády. Jmenovitě děkuji p. 
uč. Pacasové, p. uč. Němcové 
a p. uč. Dostálové ze třídy Brouč-
ků. Věřím, že v ostatních třídách 
jsou tyto pocity nově příchozích 
žáčků a jejich rodičů podob-
né, proto si určitě zaslouží velké 
poděkování všechny paní učitel-
ky a provozní zaměstnanci naší 
Mateřské školy v Židlochovicích, 
kteří se nám o naše děti tak pěk-
ně starají. Děkuji.

Každým rokem se na Štědrý 
den vydáváme do slavnostně 
vyzdobeného kostela Povýšení 
svatého Kříže v Židlochovicích. 
Kostel je vždy plný, protože se 
zde scházejí lidé jak ze Židlo-
chovic, tak i z okolních obcí. 
Vánoční atmosféra a nálada 
se nese celým kostelem, každé-
ho zaujmou krásně nazdobené 
vánoční stromečky, rozsvícené 
svíce a tradiční dřevěný betlém. 
V tomto vánočním čase se na 
chvíli zastavíme a zaposlouchá-
me do nejkrásnějších vánočních 
koled, které se za doprovodu 
hudebních nástrojů rozezní celým 
kostelem. Na pomoc přicházejí 
zazpívat děti společně s rodiči, 
aby si zkrátili zdlouhavé čekání na 

Ježíška. Zpívající děti a muzikanti 
nadchnou svým zpěvem všech-
ny přítomné, a proto se k nim 
po chvíli přidávají. Krásný zpěv 
rozezní celý kostel. Před oltářem 
je zapálena svíce s betlémským 
světlem, které do kostela při-
nášejí místní skauti. Všichni mají 
možnost si toto světlo odnést do 
svých domovů na štědrovečerní 
stůl a nechat ho hořet, dokud 
nevyhasne. Před odchodem 
z kostela si nikdo nenechá ujít 
možnost se podívat na dřevěný 
betlém. Především nás zaujmou 
dřevěné postavičky bývalých 
farářů z naší farnosti. Během 
koledování si dospělí mohou za-
jít na svařené víno. Než se lidé 
rozejdou do svých domovů, tak 
si popovídají a popřejí si krásné 
svátky. Tato tradice by se měla 
zachovat po každý rok.

Hop, hej koleda! – ohlédnutí za akcí

Klára Birknerová

Vystoupení hudebníků | foto: Mirka Šenkyříková

Pod hlavičkou Jihomoravské-
ho kraje prezentovaly letos opět 
pracovnice RTIC Židlochovice 
náš region na 24. ročníku mezi-
národního veletrhu turistických 
možností v regionech, a to pří-
mo v den zahájení 15. ledna. 
RTIC se účastnilo na stánku kraje, 
jako zástupce turistických oblas-
tí jižní Moravy, konkrétně Okolí 
Brna. Největší zájem byl tradičně 
o stále populární Akátovou věž 
a většina návštěvníků se zajímala 
rovněž o historii místního vinařství 
a možnosti cykloturistických výle-
tů po okolí. Součástí expozice byl 
bohatý doprovodný program, 
hrála cimbálová hudba s mož-
ností ochutnávky moravských 

vín a na velkoplošné obrazov-
ce mohli návštěvníci zhlédnout 
prezentační videa z jednotlivých 
regionů. Nedílnou součástí ces-
tovního ruchu je také jídlo a místní 
produkty se známkou kvality, kte-
ré letos na veletrhu prezentovali 
v gastronomické sekci držitelé 
především nových ocenění za rok 
2014 na RegFoodFest festivalu 
krajových specialit a regionální 
potraviny v pavilonu P. Návštěv-
níci veletrhů tak měli jedinečnou 
příležitost ochutnat a zakoupit 
tradiční regionální potraviny z více 
než 27 výrobků od 21 českých 
producentů, mezi kterými vysta-
vovali i účastníci našich Žerotín-
ských farmářských trhů. Zde jsme 
i letos načerpali nové kontakty na 
účastníky farmářských trhů u nás 
ve městě v roce 2015. Na první trh 
se můžete těšit již 18. dubna.

Region Židlochovicko se prezentoval na Regiontour 2015 

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Pohled na stánek Jihomoravského kraje| foto: Lenka Betášová
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Letošní ročník Tříkrálové sbírky 
se uskutečnil v sobotu 10. ledna. 
Ráno ještě trochu poprcháva-
lo, ale kolem desáté hodiny, kdy 
sbírka začala, naštěstí již nepršelo. 
Bylo nezvykle teplé počasí. Letos 
se do ulic vydalo čtrnáct skupin 
koledníků (loni třináct) a patnác-
tá kasička byla s laskavým svo-
lením pana děkana umístěna 
do kostela. Koledovalo čtyřicet 
tři koledníků. Těší mě velký zájem 
dětí ze základní školy, některé 
děti a jejich rodiče se opakovaně 
účastní sbírky několik let po sobě. 
Bohužel už není takový zájem 
o dospělé doprovody, které musí 
skupinku bezpodmínečně dopro-
vodit. Vše ale nakonec dobře 
dopadlo a díky Vám, občanům 
Židlochovic, jsme společně přispě-
li krásnou částkou 76 754 Kč (loni 
69 497 Kč). Z prostředků letošní 
sbírky bude pořízeno vybavení 

nového zařízení Chráněného byd-
lení sv. Luisy určeného pro oso-
by s demencí v Rajhradě, jehož 
provoz bude zahájen v lednu t.r. 
Dále budou peníze poskytnuty 
na nákup léků, zdravotnického 
materiálu a podpoří činnost dob-
rovolníků v rajhradském hospici. 
Finance také pomohou mládeži 
ohrožené negativními jevy, kte-
rým se věnují sociální pracovní-
ci Nízkoprahového centra Vata 
v našem městě. Další prostředky 
poputují do Indie – na vzdělává-
ní, zdravotní péči a stravu pro děti 
zneužívané k práci, v ČR rodinám 
s více dětmi v nouzi, na živelné 
katastrofy a humanitární pomoc 
u nás i v zahraničí. Více informa-
cí o podporovaných projektech 
najdete na stránkách www.raj-
hrad.charita.cz

Opět bych velmi ráda poděko-
vala. Všem p. učitelkám 1. stupně 
za propagaci sbírky a agitaci dětí, 
paní učitelce Mgr. Pavlíně Srnco-
vé za pomoc s organizací žáků ve 
škole, paní ředitelce Ing. Janě Krá-

Tříkrálová sbírka 2015

Mgr. Daniela Tichá
lové za podporu nás organizátorů 
i koledníků, rodině Ustohalových 
a Drahonských za pravidelnou 
pomoc. 

 Stává se nám, že při koledování 
naši králové zazvoní na jeden jedi-
ný kritický zvonek, kde se jim vždy 
ozve stejná věta: „Vypadněte, 

jste na soukromém pozemku!“ Tak 
bohužel tohoto pána jsme za ta 
léta, co koledujeme, neobměkčili, 
ale vypadá to, že ostatní spolu-
občany ano, poněvadž všichni 
otevíráte svá srdce a koledníky 
vlídným přijetím a darem potěšíte. 
Za což Vám patří velké díky!

Z běžného života naší jednoty v 
loňském roce bych chtěl vyzdvih-
nout několik akcí. Významnou kul-
turní událostí bylo květnové diva-
delní představení „Nepokojné 
hody svaté Kateřiny“. Odehrálo 
se ku příležitosti 85. výročí narození 
autora Jaroslava Dietla za účasti 
jeho manželky Magdaleny Dietlo-
vé. Druhou akcí, do jejíchž příprav 
se zapojila celá jednota, bylo 
červnové „U nás v Sokole“. Uvítali 
jsme u nás několik desítek sokolů z 

celého Česka. Mohli si u nás zacvi-
čit, zhlédnout divadelní předsta-
vení, absolvovat komentovanou 
prohlídku města, zámku i túru po 
Výhonu, včetně vyhlídky z Aká-
tové věže. Na všechny účastní-
ky zanechalo naše město velký 
dojem.

Další akce pořádané jednotou 
jsou již tradiční. Plesová sezóna 
byla zahájena pyžamovým ple-
sem v režii našeho divadelního 
odboru a ukončena tradičními 
šibřinkami v barevném rázu. V září 
jsme pak zajišťovali organizaci žid-
lochovických hodů, které význam-
ně ovlivnilo počasí. Uspořádali 
jsme rovněž ve spolupráci s Vlas-

Rok 2014 v naší jednotě TJ Sokol Židlochovice

Oldřich Kahoun
starosta jednoty 

Koledníci Tříkrálové sbírky 2015 | foto: Petr Ustohal 

tivědným klubem několik předná-
šek o historii našeho města.

Na poli sportovním chci pře-
devším vyzdvihnout skutečnost, 
že díky nadšení našich trenérů 
a cvičitelů je tělocvična každo-
denně plná sportovců od těch 
nejmenších dětí až po ty nejstarší. 
Z větších investičních akcí stojí za 
zmínku rekonstrukce sociálních 
zařízení v prvním patře sokolovny 
v prostorách pronajímaných gym-
náziu.

A co nás čeká v roce 2015? 
V únoru to budou sokolské šib-

řinky, jejichž letošním tématem je 
Láska, což je dokresleno i symbo-
lickým termínem 14. 2. V září to 

pak zřejmě budou židlochovické 
hody. Zřejmě proto, že ten loň-
ský rok nám zejména kvůli poča-
sí ubral hodně sil a chuti se do 
této organizačně největší akce 
ve městě pustit.

Závěrem chci vyzdvihnout 
všechny, kteří se na životě naší 
jednoty nejvíce podílí. Jsou to pře-
devším členové výboru, trenéři, 
cvičitelé, ale i hrstka ostatních cvi-
čenců či herců, kteří naší jednotě 
věnují několik hodin týdně svého 
času. Toto všechno dělají zcela 
dobrovolně a bezplatně. Za to 
jim chci poděkovat a věřím, že ve 
svém úsilí nepoleví ani v tom letoš-
ním roce 2015.

Dne 16. ledna se uskutečnil již 
devátý ročník plesu města Židlo-
chovice. K vynikající společen-
ské atmosféře bezesporu přispěl 
brněnský orchestr Mr. Swing Brno, 
který účastníkům nabídl porci 
skladeb ve stylu boogie-woogie, 
quickstepu, džajvu, tanga, walt-
zu, valčíku, polky atd. Soubor 
svému pojmenování plně dostál 
a „swingoval“ jako přesně seříze-
ný stroj. Svou energií a rytmickou 

precizností okamžitě po zahájení 
plesu starostou města Ing. Janem 
Vitulou strhl většinu lidí na taneč-
ní parket. K slavnostnímu vyznění 
akce přispěla rovněž nádherně 
připravená tombola. V této sou-
vislosti bych rád srdečně poděko-
val všem, kteří se na přípravě ple-
su podíleli, a zejména také našim 
místním i mimoměstským podnika-
telům za ochotu a štědrost, neboť 
právě oni přispěli k tomu, že jsme 
mohli pro účastníky plesu připra-
vit tak bohatou a reprezentativní 
tombolu. 

IX. ples města se nesl v duchu rozhoupané swingové nálady

Mgr. Tomáš Šenkyřík

Orchestr MR. SWING BRNO | foto: Martina Golová
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Nové knihy ...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
LOWEL – Nech minulost spát, 
MANNEL – Vůně pouštní růže
ALPTEN – Sestry rudého slunce
Romány českých a sloven-
ských autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ – Manžel-
ky
VEJMĚLKOVÁ – Růžové moře
HOUSEROVÁ – Vidíš-li vosu, 
nehýbej se!
Humoristické romány
YOUNG – Dokonalá chuť, 
aneb, Jak sníst svého 
manžela
Psychologické romány
MURAKAMI – Podivná knihov-
na
Detektivní romány
SCHULMAN – Chlapec, který 
přestal plakat
PENNY – Vražedný chlad
DEMILLE – Odvetný úder
Životopisy
KOVAŘÍKOVÁ – Nové příběhy 
domů slavných
Naučná literatura
ZAHEL – Dolomity
WAUTERS – Čakry
FORBES – Domácí vaření piva

KNIHY PRO DĚTI
Dobrodružné příběhy
VERNE – Dva roky prázdnin
NEFF – Pán vzduchu
Válečné příběhy
ORLEV – Ostrov v ptačí ulici, 
Běž, chlapče, běž
Naučná literatura
BÖHM – Hlava v hlavě
HOLASOVÁ – Lumír a včelaři

Eva Procházková
knihovnice

Pan starosta Ing. Jan Vitu-
la spolu s členkou Komise pro 
občanské záležitosti paní Lenkou 
Brázdovou navštívili a poblaho-
přáli  letos prvnímu občanovi 
města panu Augustinovi Vlaši-
covi k významnému životnímu 
jubileu. Dohromady s manželkou 

jubilanta jsme v přátelské atmo-
sféře besedovali a zavzpomínali 
na mladá léta, sportovní aktivity 
a životní zkušenosti ze zaměstná-
ní u Lesního závodu v Židlocho-
vicích, kde pan Vlašic celý život 
pracoval.

Komise pro občanské záležitos-
ti začala po posledních vol-
bách pracovat ve staronovém 
složení. Předsedkyní se stala paní 
Ing Radmila Kafková, tajemníkem 
paní Lenka Tesařová a členkami 

Komise pro občanské záležitosti

paní Eva Bílková, Marie Tichá, 
Marie Štyglicová, Ivana Paláško-
vá,  Dana Mašová, Bc. Radmila 
Jurisová, Bc.Lenka Brázdová DiS 
ml.,Bc. Lenka Brázdová st. Chtěli 
bychom spolu s panem staros-
tou zachovat tradici blahopřání 
déležijícím občanům našeho 
města, besed pro důchodce a 
jiných aktivit.

Těšíme se na nová společná 
setkání.

Bc. Lenka Brázdová
Komise pro občanské záležitosti

Z historického hlediska je nepo-
stradatelnou povinností každé 
obce zaznamenávání událos-
tí týkajících se bezprostředně 
života v ní a také událostí širšího 
charakteru, jež nějakým způso-
bem přímo i nepřímo ovlivňují její  
budoucí vývoj. Důležitou roli stráž-
ců obecních dat pro budoucí 
generace na sebe berou archiv 
a činnost kronikáře… 

Kroniku města Židlochovice 
vedl po osm let Mgr. Karel Vavřík, 
od letošního ledna přijal úlohu 
zapisovatele událostí, čísel, jmen 
a dalších fakt Mgr. et Mgr. Martin 
Hladký, PhD. (vyučující české-
ho jazyka a literatury, absolvent 
Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, zabývá se lite-
rární historií i archivními výzkumy. 

Publikuje v odborných i popu-
lárně naučných periodikách či 
monografiích, aktivně se účastní 
vědeckých konferencí.)

Prvním počinem Mgr. Martina 
Hladkého bude zřízení nového 
odkazu na webových stránkách 
města, který nám dá možnost 
„zalistovat“ dějinami Židlochovic 
kdykoliv, a to přímo z pohod-
lí našeho domova. Zde budou 
postupně zařazovány všechny 
dosud vydané dostupné kroniky 
Židlochovic. Nynější praxe mož-
nost volně přístupného nahléd-
nutí do těchto důležitých souborů 
písemností v podstatě nenabíze-
la. Novodobé kroniky jsou vázá-
ny většinou v ročních souborech, 
a to vždy ve dvou výtiscích, kdy 
jeden je uložen v archivu města 
Židlochovice a druhým povin-
ným výtiskem disponuje Státní 
okresní archiv Brno-venkov v Raj-
hradě. V židlochovickém archivu 
najdeme kroniky od roku 1937. 

Židlochovice mají nového kronikáře

Stejně tak jako zápisy kroniká-
řů najdeme v nejbližší době na 
webu města i odkaz na činnost 
archivu, který založil v roce 1994 
pan Eduard Vyhlídal a už 21. rok 
jej s pečlivostí vede. 

Kronikáři Mgr. Karlu Vavříko-
vi děkujeme, že se zodpověd-
ně staral o uchovávání paměti 
našeho města.

Židlochovičtí kronikáři:
Antonín Šrámek 1918 – 32
Karel Hanák 1933 – 36
Antonín Flodr 1937 – 60
Otakar Beneš 1961 – 68
Jaroslav Vladík 1969 – 77
Jan Burian 1978
František Komínek 1979 – 83 
a 1986 – 1990
Jiří Kratochvíl 1984 – 85
Blanka Úlehlová 1991
Jiří Smutný 1992 – 99
Lidmila Šotnarová 1999 – 2007
Karel Vavřík 2007 – 2014
(seznam sestavil Jiří Smutný)

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

V. Betášová, 4. B, 9 let

17. 2. – slavíme masopust
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V lednovém čísle Zpravodaje 
jsme připomněli den osvobození 
koncentračního tábora v Osvěti-
mi. Situaci s odsunem židlocho-
vických Židů ve městě popisuje 
brožura vydaná Okresním muze-
em v Židlochovicích v r. 1948  
Židlochovice v letech zápasů 
a budování, v uspořádání Arnoš-
ta Ondrůje.

„První nápor okupantů se 
obrátil proti Židům. Do Burianova 
a Steinerova obchodu dosadili 
na dozor nejprve místní ordne-
ry, po několika týdnech pak tzv. 
„treuhändery“, věrné správce. 
Obchodník Burian a cukrovar-
ský inženýr Kohn byli zatčeni 

a po několika týdnech na čas 
propuštěni. V létě 1939 byl dosa-
zen k Steinerovi za treuhändera 
Rudolf Hannak, švagr učitele 
Schattka, několikrát zkracho-
vaný obchodník z Brna. Stal se 
místní vedoucím Němců (ortslei-
terem) a takřka zloduchem měs-
ta. Na majetek Maxmiliana Kosi-
ny, průkopníka organizovaného 
sadařství, byl dosazen za správ-
ce v r. 1940 Jeschek.

V r. 1942 byli Židé soustřeďo-
vání do sběrných táborů. Museli 
napřed vydat prohlášení o svém 
majetku a odevzdat drahé kovy 
a vlněné látky. Židlochovičtí 
byli odvezeni 30. března 1942 
do Brna a pak do Terezína. Byli 
to manželé Burianovi s dvěma 
dcerami Hildou a Gretou, staří 
manželé Kosinovi, Steinerovi, ing. 
Kohn, Jakub Šťastný (přistěhova-

Židé a Židlochovice – (Ne)dávná historie města
lý) s manželkou a synem Otou. 
Podle kusých zpráv, které sem 
došly, byli Kosinovi v cholmském 
okrese v Polsku, Burianová s dce-
rami a Steinerovi ve Varšavě. 
Ing. Kohn psal v r. 1943 z Polska. 
Z odvlečených osob židovské-
ho původu se do Židlochovic už 
nikdo nevrátil, všichni byli usmr-
ceni“.

Sedmý milion. Izraelci a 
holocaust, Tom Segev

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, PhD.
Jde o novou monografii na čs. 

knižním trhu (vyšla v r. 2014) lito-
myšlského nakladatelství Paseka, 
která se zabývá problematikou 
holokaustu i jeho hodnocením 
po r. 1945. Kniha Sedmý milion 
bývá často vyhodnocovaná 
jako přelomové dílo, bez kte-

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

rého se neobejde další diskuse 
o holokaustu. Segev si zde položil 
základní otázku (a tímto směrem 
vedl i další výzkum) – jaký dopad 
má holokaust na identitu člově-
ka, národa. Zpracovává zde mj. 
odtajněné dokumenty, vedle 
toho pak např. deníky, archiv-
ní materiál doplňuje rozhovory 
pamětníků. 

Tom Segev bývá řazen mezi 
nejznámější izraelské historiky 
a zároveň, svým přístupem, tzv. 
nového historika. Nového proto, 
že začal nově objevovat pokla-
dy izraelských archivů. Změnil 
se tím výklad izraelských dějin – 
mýtus navždy vystřídal konkrétní 
situace a vztahy mezi nimi. Zpo-
chybňuje tedy tradiční výklady 
o vývoji země. Tom Segev dnes 
patří mezi nejuznávanější „nové 
historiky“.

„Poslechněte si, co se před 
více než 2000 lety stalo někde v 
Babylonii.” Tak těmito slovy začí-
nalo již historicky druhé divadelní 
představení biblického příběhu 
Narození Páně v Betlémě, které 
mohli shlédnout farníci a náv-
štěvníci zaplněného židlocho-
vického kostela Povýšení svaté-
ho Kříže v neděli 4. ledna 2015 
při ranní bohoslužbě. Divadelní 

ztvárnění narození Krista nacvičil 
pan farář R. D. Mgr. Pawel Cebu-
la se školními dětmi v hodinách 
náboženství během adventní 
doby. Téma narození Ježíška, 
poselství tří králů, pastuškové s 
ovečkami nebo úkaz betlémské 
hvězdy jsou dětem velice dobře 
známy, což děti také s velkým 
zaujetím a přesvědčením proká-
zaly v jejich divadelním pojetí.

Děj vánočního příběhu nás 
opět zavedl na Blízký východ 
před více než 2000 lety, kde se 
mudrcům zjevila ona známá 

Naši nejmenší ochotníci mají už svoji první premiéru za sebou

Mgr. Petra Knotková
hvězda na obloze, která je v 
jejich putování doprovodila až 
ke Králi králů. Strastiplné putová-
ní Josefa s Marií, lidská lhostejnost 
k potřebě druhých, ale i pocho-
pení a pomoc těch nejchudších, 
až po radostné narození malého 
děťátka, to vše nám děti pro-
střednictvím tohoto příběhu opět 
připomenuly.

Všem účinkujícím dětem patří 
velký potlesk a pochvala, všem 
pastýřům, pasáčkům, mudr-
cům, andělům, vojákovi, hos-
tinskému, vypravěči, Josefovi a 

Marii a všem, kdo se na realizaci 
tohoto milého představeníčka 
podíleli. Poděkování patří nejen 
Otci Pawlu Cebulovi, který si vzal 
tento nelehký úkol na svá bedra 
a stará se tak o duchovní a kul-
turní rozvíjení dětí, ale také všem 
rodičům, kteří podpořili své rato-
lesti v jejich snažení a obstarali 
jim originální kostýmy a rekvizity.

Nezbývá než si přát, aby takto 
započatá tradice vánoční hry 
měla své pokračování i v příštím 
roce a nadchla tak další nové 
ochotníky.

Historické okénko

Letos si budeme připomínat už 
70 let od skončení 2. světové vál-
ky. Budeme se scházet na mnoha 
pietních místech, vzpomínat na 
události z válečných časů i na 
statečné lidi, kteří tehdy neváhali 
bránit svobodu své vlasti i za cenu 
svých životů.

Já jsem měla to štěstí, že jsem 
se poznala se vzácným člově-
kem, bývalým vězněm  koncen-
tračního tábora v Mauthausenu 
(dále KTM) a ten mě pozval na 
pietní slavnosti u příležitosti osvo-
bození KTM americkou armá-
dou (4. května 1945). Od r. 1990 
organizoval a vypravoval zájezdy 
do tohoto místa, kde i prováděl. 
Pozvání jsem přijala i s paní Lýdií 
Husovskou z Nosislavi, jejíž tatínek 
Jaroslav Vedra byl v KTM také 

vězněn a pak i v r. 1942 umučen. 
Tábor jsme navštívily dohromady 
pětkrát po sobě. Měly jsme obě 
mimořádnou příležitost setkat se 
a hlavně hovořit ještě s dalšími 
sedmi přeživšími bývalými vězni 
a vyslechnout si hodně přesmut-
ných jejich osudů. Panu Jaroslavu 
Vedrovi jsme v Nosislavi v r. 2007 
odhalovali pamětní desku.

KTM byl jedním z mnoha táborů, 
zřízených v letech 1933–1945 naci-
onálně-socialistickým režimem 
Adolfa Hitlera skoro v celé Evro-
pě, ke zničení jeho odpůrců a Ži-
dů. Byla-li v předávacích spisech 
nějakého vězně vytištěna pís-
mena RU – znamenalo to návrat 
nežádoucí, měl zde zahynout. 
V Mauthausenu bylo přes 300 tisíc 
vězňů obojího pohlaví i děti. Více 
jak 100 tisíc bylo usmrceno nebo 
zahynulo následkem útrap lágro-
vého života. Půda této obrovské 
pevnosti je napojena krví tisíců 
nevinných a statečných lidí.

KTM patřil k nejhorším nacistic-

Lidé na holocaust nesmí zapomenout
kým likvidačním táborům. Vězně 
zde stříleli, věšeli, naháněli do 
ostnatých drátů nabitých elektři-
nou, usmrcovali je petrolejovými 
injekcemi, v plynových komorách 
nebo pojízdném plynovém auto-
busu, v zimě na mrazu polévali 
vězně vodou z hydrantů, štvali 
na ně psy, prováděli na vězních 
pseudolékařské pokusy, vraždili 
je hladem, psychickým týráním 
i těžkou fyzickou prací. Hlavně 
v lomu – 186 strmých schodů vyte-
saných do žuly, po nichž vězňové 
v kolonách vynášeli na zádech 
několikrát za den, bez odpo-
činku, poháněni klacky, obušky 
a střelbou, mohutné kvádry žuly. 
Nahoře na plošině si esesáci vybí-
rali oběti, které shazovali dolů do 
jezírka. Výstižně o tamních pomě-
rech vypovídá film Přežil jsem svou 
smrt, hlavní roli ztvárnil František 
Peterka.

Přestože si tisíce lidí válečné 
hrůzy prožily a přinášely naši svo-
bodě oběti nejvyšší, ozývají se v 

Dana Karhánková
jednatelka ZO Českého svazu 
bojovníků za svobodu Židlochovice

současnosti hlasy, že žádný holo-
caust nebyl…

Ze čtrnáctideníku Českého sva-
zu bojovníků za svobodu Národní 
osvobození cituji: „Nepřítelem 
je naše lhostejnost. Za svobodu 
a nezávislost naší vlasti položilo 
své životy půl miliónu lidí – 140 tisíc 
rudoarmějců a 360 tisíc našich 
vlastenců. My máme povinnost 
jejich odkaz chovat ve své pamě-
ti a aktivně ho bránit. Nepřítelem 
je zde kromě neonacionalistů 
a globalistů také lhostejnost, 
nesmírná shovívavost a otevřená 
či skrytá kolaborace se snaha-
mi nepřátel zotročit náš národ 
a zneužít ho pro cíle aspirantů 
lidovlády. Lidé na holocaust nes-
mí zapomenout. Je strašné vidět, 
jak se opět vzmáhají a sílí ultrapra-
vicová hnutí. Mají pocit, že uteklo 
mnoho času, že už je to vzdálená 
historie, která se dá dnes zfalšovat 
a popřít.“

Upřímně mě to děsí.
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Vážená redakce, 
vyslechl jsem na přímou otázku položenou na Zastupitelstvu odpověď pana starosty, že ve Zpravodaji je a 
bude vždy místo na názory v zájmu veřejnosti nebo na názory opozice.
Chtěl bych se ohradit proti znění nadpisu článku „Starosta, který ve svém městě...“ (pozn. redakce - viz 
Zpravodaj 01/2015). Starosta vykonává zákonnou funkci získanou volbou. Město k funkci nedostal, to patří 
všem, kdo zde mají trvalý pobyt. I když jde o nadpis převzatý, nemyslím si, že starosta stojí o takovou servilitu.
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pohlednice z osvětimi

v barákach
ve kterých se pálili lidi
se mluví
o večeři
o zpáteční cestě a
pije
 se
  pepsi
není
 tady

nic
z osvětimi
z dob kdy
v oknech nebyly záclony a 
- arbeit macht frei –
znamenalo
něco jinýho než
s t y l o v ý
m í s t o  p r o
f o c e n í
od osmý do devatenáctý
hodiny – 
je mi z toho
 do brečení
 a do blití
napíšu ti 

radši
něco o motýlech

Jan Těsnohlídek ml. (nar. 1987)
Jeden z nejčtenějších žijících 

českých autorů současnosti. Svojí 
přímočarostí dokáže oslovit i lidi, 
kteří se jinak o poezii příliš neza-
jímají. Jeho texty mají potenci-
ál stát se generační výpovědí 
všech, kterým je dnes něco mezi 
dvaceti a třiceti. Na internetu lze 
dohledat velké množství zázna-
mů z jeho autorských čtení. Díky 
velmi svéráznému přednesu zde 
získává jeho poezie „naživo“ na 

ještě větší naléhavosti. Za svou 
debutovou sbírku Násilí bez před-
sudků (Psí víno 2009, 2. vydání 
Petr Štengl 2009) získal Cenu 
Jiřího Ortena. V roce 2011 vyšla 
druhá sbírka s názvem Rakovina 
v nakladatelství JT‘s, kde v roce 
2012 vydal také svůj první proza-
ický debut, román ADA a v roce 
2013 třetí sbírku básní Ještě je co 
ztratit. Jeho básně byly přeloženy 
do angličtiny, němčiny, italštiny, 
holandštiny, španělštiny, polštiny, 
finštiny a slovinštiny.

http://tesnohlidek.blogspot.cz/

Básníci dnešku

vybral Tomáš Klášterecký

V této nové rubrice se budete 
setkávat s informacemi a zajíma-
vostmi z oblasti vinohradnictví 
a vinařství, dvou oborů, které 
spolu úzce souvisí. Vždyť víno se 
nedělá ve sklepě, ale ve vinici. 
Kvalita výchozí suroviny – hroznů, 
kterou tvoří vinohradník, je zákla-
dem úspěchu vinaře. Pokud vinař 
ve sklepě dobře naslouchá, víno 
mu samo řekne, co s ním udělat, 

aby bylo co nejlepší. 
Spoluautory této rubriky 

můžete být i Vy. Pokud jste se 
potkali s něčím novým, nezná-
mým, stačí napsat do redakce 
a my se budeme snažit Vám dát 
odpověď.

V současné době probíhá 
ve vinicích řez révy vinné, jedna 
z nejdůležitějších agrotechnic-
kých operací, která je základem 
budoucí sklizně. V dnešní době 
se upřednostňuje řez na jeden 
kratší až střední tažeň s jedním 
dvouokým čípkem. Tažeň se 

vyvazuje do vodorovné polohy 
nebo jen velmi mírného oblou-
ku, aby se podpořil rovnoměrný 
růst všech letorostů. Vyvazování 
do velkých oblouků může vést, 
zejména v nepříznivých klima-
ticko-půdních podmínkách, 
k nerovnoměrnému růstu leto-
rostů. Samozřejmě existuje vel-
mi mnoho dalších způsobů řezu 
– záclona, vertiko atd. – z nichž 
každý má svá specifika řezu. 
Na jejich popis a principy by-
chom ale potřebovali nejméně 
jedno číslo Zpravodaje. 

V tomto období už je také 
potřeba myslet na chemickou 
ochranu vinice. Po ukončení 
řezu a vyvázání se provádí „dez-
infekce“ vinice pomocí příprav-
ků obsahujících síru. Toto ošetření 
bude obzvláště důležité, jednak 
kvůli velkému výskytu chorob 
v druhé polovině vegetace 
loňského roku, a také mírnému 
průběhu zimy, který nahrává 
dobrému přezimování chorob 
a škůdců. 

Z vinohradu do sklípku – Zimní práce na vinici

Ing. Ivana Flajšingerová, PhD.

Ivan Fenz

Z dopisů občanů

Světlo a vedle toho i příbuz-
ný oheň přijímal antický člověk 
s vděčností jako dar. Později 
v něm křesťanské obce spat-
řují dar od Boha, který jej první 
den stvořil. Vedle starozákonní 
zmínky pak 1Jan 1,5 přirovnává 
Boha ke světlu – Bůh sám je svět-
lo a žádná temnota v něm není. 
V křesťanských shromážděních 
byla světlu používanému zprvu 
hlavně z praktických důvodů při-

kládaná hlubší symbolika. Světlo 
využívané v souvislosti s pohřební 
liturgií (i v antice) se stalo symbo-
lem vzkříšení.

Světlo věčné, lampa
Nechávat hořet světlo na sva-

tých místech je prastarý zvyk 
na znamení úcty a požehnání, 
které z tohoto místa vychází. 
Hned od samého počátku se 
nachází v křesťanských svaty-
ních, hlavně u oltářů či hrobů 
mučedníků. Východní křesťané 
využívají světel běžně u ikon, 
na západě byl tento zvyk ome-
zen zprvu na poutní kostely 

a uctívané obrazy. Pro dlouho-
dobé užívání se dává přednost 
olejovým lampičkám. Věčné 
světlo se má napájet olivovým 
olejem nebo včelím voskem, 
v nouzi i jinými oleji, nově lze pak 
použít i elektrické světlo.

Svíce 
Zvyk rozžíhání svící v oblasti 

kultu zemřelých je předkřesťan-
ského původu. Symbolizovat má 
ochranu před démony. Ve svět-
le svící věřící vidí symbol Krista, 
hořící svíce pak představuje 
obraz panny a služebníky oče-
kávající příchod ženicha a Pána 

(Mt 25,1-12, Lk 12,35). Z císařské-
ho ceremoniálu se v Římě vyvinul 
zvyk užívat kadidla a svící při pří-
chodu k papežské bohoslužbě.

Svíce „hromničky“ se zapa-
lovaly v souvislosti s počasím 
– Zažehnávání počasí. Samy 
o sobě se svíce nesvětí ani 
nežehnají. Pravdou však je, že od 
10. století se vyskytují žehnací for-
mule pro žehnání svíček pro prů-
vody. Jde o výraz procesní mod-
litby. Zprvu se užíval především 
o svátku Uvedení Páně do chrá-
mu, lidově pak Hromnice.

Známé a méně známé symboly kolem nás ..., IV. část
Světlo, svíce, lampa

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, PhD.
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1. 2., 15:00–18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NOVÉ KNIHOVNĚ
Se slavnostním požehnáním prostor panem farářem Pawlem Cebulou.
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 mož-
nost 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

7. 2., 14:00 | DĚTSKÝ KARNEVAL
Programem provází Tetiny, občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  děti zdarma, dospělí 70 Kč

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

13. 2. – konec března 2015 | DOBROČINNÝ BAZÁREK MÓDNÍCH DOPLŇKŮ
Na podporu Ligy na ochranu zvířat v ČR, konkrétně sdružení Dejte nám šanci.
pořádá:  Orlovna Židlochovice
místo:  Galerie Orlovna Židlochovice
kontakt:  vitulova.svatava@centrum.cz
info:  www.dejtenamsanci.cz

14. 2., 20:00 | ŠIBŘINKY
Téma maškarního plesu je LÁSKA.
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
hraje:  skupina Merllin
vstupné:  150 Kč
předprodej:  v informačním centru Židlochovice, Masarykova 100

14. 2., 10:00 | DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
Prodej hotových domácích výrobků a teplých pochoutek přímo z kotle a 
pánve. Prodej polévky do přinesených nádob. Teplý svařáček i studené pivo 
zajištěno.
pořádá:  Pohostinství Milton
místo:  Pohostinství Milton
info:  606 720 539

21. 2., 14:00 | OCHUTNÁVÁNÍ A BODOVÁNÍ PÁLENEK (5. ročník) 
Příjem vzorků v hostinci Milton a pneuservisu Za radnicí do 19.2. (3 Dcl). Zahá-
jení ochutnávky ve 14:00 hod. V 16:00 hod. odevzdání bodovacích lístků a 
vyhlášení vítězů.
pořádá:  Pohostinství Milton
místo:  Pohostinství Milton
vstupné:  50 Kč
info:  606 720 539

21. 2., 17:00 | EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival. Čajovna od 17:00 hodin, promítání od18:00 hodin.
pořádá: Inspiro, o.s.
místo: sklepení pod radnicí
vstupné:  dobrovolné

28. 2., 13:00 | TURNAJ V MARIÁŠI (ve 3) „Memoriál Petra Goly“
Hrají se čtyři kola po 50 minutách s výměnou protihráčů, 18:00 – 18:30 hodin 
vyhlášení výsledků a ocenění vítězů.
pořádá:  Pohostinství Milton
místo:  Pohostinství Milton
Startovné:  100 Kč (zahrnuje klobás a pivo)
info:  606 720 539

Kulturní kalendář – únor 2015
28. 2., 20:00 | OLDIES party
pořádá:  Pohostinství Milton
místo:  Pohostinství Milton
info:  606 720 539

PŘIPRAVUJEME:
14. 3., 9:00–21:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
Doplněná o prezentaci vín profesionálních vinařů. Hodnocení vín se koná 7. 
3. od 9:00 hodin v jídelně ZŠ Tyršova 611.
pořádá:  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
místo:  Masarykův kulturní dům
info:  721 796 090, pan Jan Šotnar

inzerce

Hledám ke koupi dům v Židlochovicích - opravy nevadí, 
zahradu uvítám. Tel.: 737 529 680.

Koupím byt 3+1 (3+kk, větší 2+1, 2+kk) v Židlochovicích. 
Tel.: 728 832 677.

Farma rodiny Němcovy bývá v 
Židlochovicích každý čtvrtek od 15:30 
do 17:30 hodin.

Vinařství Rozařín s.r.o.
664 55 Moutnice 278

E-mail: rozarin@centrum.cz
www.rozarin.cz
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