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Před 20 lety byla měst-
ská knihovna přestěhována 
z budovy sokolovny do pro-
stor dnešní mateřské ško-
ly na Brněnské ul. Po dvaceti 
letech se knihovna opět stěhu-
je, tentokráte do Robertovy vily. 

V neděli na Hromnice se 
uskutečnilo otevření městské 
knihovny. Slavnostní atmosféru 
podtrhlo vysvěcení prostor fará-
řem Pavlem Cebulou a hudeb-
ní vystoupení vokálního tělesa 
Pasqil. Nedělní slunné odpoled-
ne přilákalo do nových prostor 
spousty čtenářů, kteří si mohli 

Městská knihovna v nových prostorách

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

nově zrekonstruované prostory 
v klidu prohlédnout a vypůjčit si 
také knihy.

„Říká se, že v obci jsou vždy tři 
kulturní body. Fara, škola, hospo-
da … tam se odehrává veškerý 
společenský život. Já doufám, 
že v Židlochovicích se nám to 
podaří rozšířit ještě i do prostor 
knihovny.

Kniha dnes není běžnou sou-
částí našich domovů, děti míň 
čtou. Je třeba to změnit, protože 
bez čtení není žádné vzdělání 
a bez vzdělání neexistuje žádná 
civilizace.“

Jan Vitula, starosta

Knihovna má patřit ve městě 
mezi centra vzdělanosti a také 

setkávání lidí, komunity, která 
má ušlechtilý zájem - četbu knih 
a vědění. Takto město knihovnu 
chápe a v tomto smyslu ji bude 
i nadále rozvíjet. V blízké budouc-
nosti chceme, aby se knihov-
na stala ještě častějším místem 
besed pro všechny generace. 
Pro čtenáře, kteří knihy nejen 
rádi čtou, ale také si o nich rádi 
popovídají jak s autorem, tak tře-
ba i mezi sebou.

„Město Židlochovice si tako-
vou knihovnu zasloužilo, protože 
knihovna a četba knih je dost 
důležitou kulturní věcí pro každé-
ho člověka. Protože tam, kde 
je kniha, moudrá kniha, tam by 
měli být i moudří lidé.“

Pawel Cebula, farář

V prostorách, kde se knihovna 
nyní nachází, bydlela před sto 
lety rodina Robertů. Robertovi 
byli známi svou vysokou erudo-
vaností a vzdělaností. Je proto 
více než symbolické, že knihov-
na, která má být institucí, jež 
člověka zušlechťuje věděním 
a touhou po poznání, se nachází 
právě zde.

„Knih je hodně. Pamatuji si 
slova otce rektora, který říkal: 
Nesmíte číst dobré knihy, na 
to vám nestačí život, musíte číst 
jen ty nejlepší.“

Pawel Cebula, farář

Vážení židlochovičtí občané,
„život si máme především užívat,“ 
říkával Jón Gnarr, bývalý starosta 
Reykjavíku, „ale k tomu se musí-

Pozvání k neformálnímu setkání se starostou města 

me sami stát aktivními, zajímat 
se a mít odvahu předvést vlastní 
nápady. A nemusí to hned být 
něco, co bere dech.“ 

Souhlasím s ním. Tuto odvahu se 
snažím uplatnit i v pozici starosty, 
kdy nápady, ať už ty realizované, 
nebo ty neuskutečněné, máte 
možnost sami sledovat, reflekto-

vat a v konečném důsledku i žít. 
Protože při vedení - ať už měs-

ta, pracovního projektu nebo 
rodiny - dávám přednost dialo-
gu, chtěl bych Vás touto cestou 
pozvat k osobnímu setkávání, kdy 
si u šálku čaje velmi rád poslech-
nu Vaše nápady a náměty týka-
jící se spokojeného života v Židlo-

chovicích.
Setkání se bude konat 

ve středu 25. března od 17. hodi-
ny v restauraci Za Komínem 
a bude avizováno na webu měs-
ta a facebookové stránce infor-
mačního centra.

Těším se na viděnou.

Ing. Jan Vitula
starosta města

Interiér knihovny, za výpůjčním pultem knihovnice Eva Procházková 
| foto: Milena Moudrá

Slavnostní otevření knihovny (zleva knihovnice Eva Procházková, starosta Jan 
Vitula a farář Pawel Cebula)| foto: Milena Moudrá
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Na svém kontě má devět knih, 
v letošním roce vyjde jubilejní 
desátá a na další právě pra-
cuje. Psát začala dívčí romány 
již ve škole, nyní se zaměřuje na 
romány pro ženy, ale i pro muže 
- osobně znám několik - kteří 
její poslední detektivní román 
Sametová kůže přečetli jedním 
dechem. Do jejích románů se 
začtete okamžitě, neboť jsou 
nabité napětím, samozřejmě 
nechybí milostné zápletky a jsou 
plné nečekaných zvratů – jsou ze 
života.

Jak se to přihodí, že z vystu-
dované obchodní asistentky, 
manažerky, se stane profesio-
nální spisovatelka?

Tahle dráha mi asi byla předur-
čená, jsem odmala spíš umělec-
ký typ, ačkoli v naší rodině první. 
Povídky a pohádky o zvířátkách, 
vílách a podobných bytostech 
jsem psala už na prvním stup-
ni základní školy a k psaní mě 
to táhlo stále. Také jsem hodně 
malovala a zkoušela třeba navr-
hovat oblečení. Zvítězila však 
literatura. Jak už bylo zmíněno, 
svou prvotinu jsem napsala na 
střední škole, přesněji v patnácti 
letech. Bylo to takové přirozené 
rozhodnutí – jako vášnivá čtenář-
ka jsem zdolala prakticky celou 
krnovskou knihovnu, a jelikož 
už tam pro mne nebylo co číst, 
řekla jsem si, že tedy nastal čas 
něco napsat... Je fakt, že jsem 
studovala obchodní akademii, 
ta však byla spíše východiskem 
z nouze. Při studiu i následné prá-
ci jsem tedy tvořila, byla to sko-
ro až potřeba. Po čase už byla 
tvorba ale neslučitelná s nároč-
nou kariérou v obchodě, a tak 
jsem se rozhodla pro to, co bylo 
mému srdci bližší, a dnes žiji psa-
ním. 

Dějovou linii a osnovu si autor-
ka připravuje předem. Svým 
hrdinům vdechne duši, vlastnosti 
a typické rysy, jsou to osobnos-
ti s tváří, tělem i povahou. Jsou 
jejími každodenními společníky, 
bytostmi imaginárními, ale velmi 
blízkými. Jde s nimi celým příbě-
hem.

Devět, vlastně skoro deset knih 
je už pěkná řádka. Kde ke svým 
různorodým postavám čerpá-
te inspiraci? Např. ve vašem 
posledním detektivním románu 
Sametová kůže je vražda, vel-
ké peníze, láska a dále bolest, 
chamtivost, vášeň...

Inspiraci beru víceméně z úpl-
ně běžného života. Každý z nás 
se někdy setká se složitou situací, 
která je pro jeho bytí zlomová, 
musí se k ní nějak postavit a řešit 
ji A tak poslouchám, dívám se 

okolo sebe a inspiruji se. Samo-
zřejmě je to i hodně o fanta-
zii. Mé knihy mají dost daleko 
k „červené knihovně“, vybírám 
si většinou těžší témata a snažím 
se je pak v románu vyvažovat 
správnou dávkou humorných 
situací. Zpracovala jsem napří-
klad případy domácího násilí, 
duševní nemoci a drog, znásil-
nění, zneužívání dětí s dopadem 
na dospělost, tragické ztráty nej-
bližších a podobně. To všechno 
může bohužel potkat kohokoli 
z nás a jsou to bolestné záležitos-
ti. Z každé ošklivé zkušenosti však 
časem vzejde něco dobrého, 
což vím z vlastního života, a to se 
také pokouším do knížek přeta-
vit. Sametová kůže byla takovým 
momentálním nápadem, kostra 
příběhu vznikla při jedné z mých 
milovaných procházek. Láska je 
téma věčné, stejně jako cham-
tivost, kvůli penězům se vraždí 
od nepaměti… Spojit tyto atribu-
ty do jednoho románu se přímo 
nabízelo.

Sama si ke čtení vybírá knihy 
oddechového charakteru ze 
současnosti, a to hlavně o vzta-
zích. Nepohrdne ani detektivkou, 
preferuje však ty, které doprová-
zí i nějaký osobní příběh. Relaxa-
ci jí poskytují svižné procházky 
v přírodě, přes letní sezónu také 
jízda na kole a od letošního roku 
začala posilovat, ačkoli byla 
odjakživa odpůrce činek. Uvol-
ní ji  pohodová hudba anebo 
pomazlení s domácími mazlíčky, 
v neposlední řadě pak příjemné 
posezení s milými přáteli, které je 
pro ni vždy velice osvěžující.

Skoro na všech vašich zveřej-
něných fotografiích na internetu 
máte velmi smutné oči. Očeká-
vala bych od tak úspěšné spiso-
vatelky radostný úsměv na tváři. 
Není sice každý den posvícení, 
ale vás asi něco hodně trápí.

Ano, to je pravda. Ti, kte-
ří zabrousili na můj web (www.
marketaharasimova.cz) ane-
bo oficiální autorské stránky na 
facebooku (www.facebook.
com/MarketaHarasimova1) asi 
vědí, že od raného mládí trpím 
vrozenou depresivní poruchou, 
která bohužel nijak nereaguje na 
farmakologickou léčbu. Rozhod-
la jsem se svůj problém zveřejnit 
a na svých stránkách o depre-
si hodně píšu. Osobně znám 
spoustu lidí, kteří ji také mají 
a často se setkávají s odsudkem 
a nepochopením okolí, což takto 
nemocnému velice ubližuje. Jde 
mi o to, aby se depresi dostalo 
větší osvěty a také aby takto 
postižení věděli, že v tom nejsou 
sami. A že i s těžkými deprese-
mi se dá žít a dělat něco, co 
má smysl a druhé potěší. Třeba 
psát. Nebo cokoli jiného. Pro 

Rozhovor se spisovatelkou Markétou Harasimovou

Jarmila Hájková
ně a jejich blízké jsem vytvořila 
ještě další web (www.talent-a-
deprese.com). Paradoxem je, 
že ve chvílích největších propa-
dů přicházejí nejlepší nápady 
a myšlenky. Je to asi něco jako 
nutná rovnováha: Bůh dá člově-
ku do vínku talent, ale někde se 
zase musí ubrat. Jak jsem zmíni-
la, pustila jsem se do posilování 
– to společně s psaním je moje 
terapie. Chemie není účinná, ale 
po poctivém tréninku se nějaké 
ty endorfiny přece jen uvolní 
a nálada jde nahoru. Každý si 
zkrátka hledá svůj způsob boje s 
tím, co je dané a vždy je to malá 
výhra nad tou „temnou dámou“, 
jak depresi přezdívám, když 
něco zafunguje. Třeba i jen na 
chvíli. I samotný život je o malých 
radostech, ze kterých se skládá, 
a já si vážím každé hezké chvil-
ky, která přijde. Beru ji jako velký 

dar. A ještě je tady jedna věc: 
každá vážnější nemoc, a tou 
deprese určitě je, má potenciál 
dostat člověka na kolena. V této 
pozici vás ovšem opouští veš-
kerá pýcha a vy máte možnost 
přijmout místo ní pokoru. A ta je 
duši i svědomí v každém případě 
užitečnější. Má nemoc mne sice 
trápí, nicméně na druhou stranu 
mi také něco dala.

Židlochovičtí čtenáři budou 
velmi rádi, když si v návalu prá-
ce uděláte čas a navštívíte naše 
město. Věřím, že zde najdete 
hodně svých věrných přízniv-
ců. Přeji vám, aby některý váš 
román oslovil vedle čtenářů 
také českého režiséra k nato-
čení televizní inscenace, příp. 
celovečerního filmu. Nechť se 
vám daří jak v soukromém, tak 
i uměleckém životě.

Markéta Harasimová (* 6. dubna 1977, Krnov).
Česká spisovatelka románů pro ženy a dívky. 

Městské kulturní středisko Vás srdečně zve
na setkání se spisovatelkou

Markétou Harasimovou
Autorka představí svou poslední knihu Sametová kůže, 

přidá i dvě malé ukázky z budoucí tvorby.
Beseda spojená s autogramiádou a pro případné zájem-

ce i s prodejem knih se uskuteční

16. března 2015 od 18.00 hodin
v prostorách Městské knihovny

(Robertova vila)
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení ZM 21. 1. 2015
ZM schvaluje:

poskytnutí měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupi-
telstva obce, u kterých dochá-
zí ke kumulaci vykonávaných 
funkcí, až do výše souhrnu 
odměn za jednotlivé funkce 
s účinností k 1. 1. 2015.
„Projekt regenerace sídliště 
Družba“ dle předloženého 
konceptu. ZM rozhodlo pro 
realizaci IV. etapy z rozpoč-
tu města pro rok 2015 uvolnit 
částku ve výši 33% z celko-
vé výše nákladů na realizaci 
IV. etapy.

ZM rozhodlo:
koupit pozemky p. č. PK 
4691/33 o výměře 10 m2, kte-
rý je zapsán na LV č. 716 pro 
k.ú. Židlochovice, od vlastníků 
a pozemek p. č. PK 4961/21 
o výměře 13 m2, zapsaný na 
LV č. 810 pro k.ú. Židlochovice, 
které jsou ve vlastnictví za kup-
ní cenu 340,- Kč/m2. Jedná se 
o pozemky pod místní komuni-
kací kpt. Rubena.
odkoupit pozemek p. č. 2727/9 
o výměře 624 m2, zapsaný na 
LV 1853 pro k. ú. Židlochovice, 
za 85,- Kč za 1 m2 od vlastníka 
parcely, společnosti XAVER-
gen, a.s., se sídlem Říčany 
u Prahy, Žižkova 286/12, PSČ 
251 01, IČ: 274 60 363. Jedná 
se o část meze pod komuni-









kací Komenského pod hřbito-
vem.
odprodat část pozemku p. č. 
KN 117/95 o výměře cca 30 
m2 v k.ú. Židlochovice za kup-
ní cenu 100,- Kč/m2. Přesná 
výměra pozemku bude urče-
na oddělovacím geometric-
kým plánem. 
koupit od firmy FP real s.r.o. se 
sídlem Šlapanice, Čechova 
305/1, PSČ 664 51, IČO 269 39 
134:
- pozemky p. č. 548/56 o výmě-
ře 3713 m2 a 548/70 o výměře 
22 m2, zapsané na listu vlast-
nictví č. 2159 pro obec a k. ú. 
Židlochovice
- stavbu „Židlochovice, loka-
lita rodinných domů U Avio-
nu – komunikace“ stavební 
objekt 41 Zpevněné plochy 
- komunikace a chodníky na 
pozemcích 560/1, 548/56, 
548/69, 548/70 a 554 v k. ú. Žid-
lochovice dle kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby č. j. 
OD/17322/2011-3 SO ze dne 
9. 1. 2012, vydaného MěÚ Žid-
lochovice
- stavbu „Židlochovice, loka-
lita RD u Avionu“ stavební 
objekt 50 Kanalizace dešťová 
na pozemcích p. č. 548/56, 
548/64, 548/12, 554 a 552/1 
v k. ú. Židlochovice dle kolau-
dačního souhlasu s užíváním 
stavby č. j. OZP/7325/2008 ze 





dne 3. 7. 2008 vydaném, MěÚ 
Židlochovice
- stavbu „Židlochovice, sídliště 
U Avionu, rozvody veřejného 
osvětlení“ na pozemcích p. č. 
548/56, 548/69, 548/70, 554 
v k. ú. Židlochovice dle kolau-
dačního souhlasu s užíváním 
stavby č. j. OUPSU/14443/2012 
ze dne 20. 12. 2012 vydané-
ho MěÚ Židlochovice, vše za 
dohodnutou cenu 10 000,- Kč. 
Veškeré náklady na převod 
staveb a pozemků ponese 
město Židlochovice.

Výběr z usnesení RM 6. 2. 2015
RM rozhodla: 

upozornit Lesní závod Židlo-
chovice na špatný stav poros-
tů Velkého hájku a požádat 
o informaci, jakým způsobem 
bude tato situace řešena.
v lesním porostu Malého hájku 
vytipovat prosychající stromy, 
které by mohly být nebezpeč-
né, a naplánovat jejich poká-
cení.

RM ukládá:
připravit prodej bytu 3 + KK na 
Coufalíkově nám. 358.
připravit podklady pro pro-
dej bytů na Havlíčkově ul., 
č. p. 393.

RM schvaluje:
připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením tibetské vlajky na 
budovu úřadu dne 10. 3. 2015.











Ve zkratce ...
Rajhrad vydal obdivuhodnou 

knihu o své historii
V roce 2014 knižní trh obohatil 

mimořádný přírůstek regionální 
literatury – více než 400stránko-
vá Kniha o Rajhradě. Kolektivní 
monografie vznikla pod vede-
ním historika a etnologa Karla 
Altmana a archiváře a socha-
ře Iva Durce a je komplexním 
zpracováním dějin Rajhradu od 
období starohor až po součas-
nost. Celkem deseti autorům 
se ve 14 kapitolách podařilo 
vytvořit faktograficky nabitý, při-
tom ale čtivý text, založený na 
velkém množství pramenů a lite-
ratury a doplněný více než 400 
položkami většinou unikátního 
obrazového doprovodu. Výklad 
je striktně chronologický, což 
je někdy na úkor přehlednosti, 
např. informace o rajhradské 
knihovně jsou roztroušeny na s. 
206, 308–309, 334, 338, 347, 352 
a 360. V tomto směru by byl 
užitečný odkazový aparát nebo 
věcný rejstřík. Citelným nedostat-
kem je nepřítomnost jmenného 
rejstříku. Text o období po roce 
1945 a zejména po roce 1989 
má charakter až jakéhosi kroni-
kářského záznamu, ve kterém 
se někdy těžko odlišují důležité 
a okrajové události. Výpravná, 
plnobarevná a na křídovém 
papíře tištěná kniha formátu A4 
by si zasloužila lepší grafickou 
práci s obrázky. Přes tyto dílčí 
výhrady patří Kniha o Rajhradě 
do knihovničky každého zájem-
ce o regionální historii a pro další 
badatele představuje základ, 
na kterém mohou stavět. Je tře-
ba jen litovat, že Židlochovice 
prozatím publikaci této kvality 
nemají, což by se snad mělo 
změnit v roce 2023 při příležitosti 
150. výročí povýšení na město.

Josef Schwarz ml.

V minulém čísle Zpravoda-
je v příspěvku „Židlochovice 
mají nového kronikáře“ bylo 
nesprávně uvedeno jméno kro-
nikáře z let 1933 - 36. V té době 
záznamy zpracovával Karel 
Hamák (chybně bylo uvedeno 
Karel Hanák). K chybě došlo při 
přepisu záznamu Jiřího Smutné-
ho, který je uložený v archivu 
města. 

Milena Moudrá 

V průběhu března budou ve 
městě rozmístěny popelnice na 
použitý potravinářský olej a tuky. 
Do těchto označených popelnic 
mohou občané odkládat pou-
ze oleje a tuky z kuchyní. Ole-
je a tuky se do nádob vkládají 
v uzavřených PET lahvích nebo 
jiných uzavřených plastových 
obalech. Popelnice budou umís-
těny na těchto sběrných mís-
tech:

ul. kpt. Rubena, mezi sokolov-
nou a samoobsluhou
sídl. Družba, za prodejnou elek-
tra a autoservisem
ul. Masarykova, u býv. kotelny
ul. Komenského , pod kostelem
ul. Topolová, sběrný dvůr

•

•

•
•
•

Ing. Jan Vitula
starosta města

Slovo starosty

Vážení občané,
v současné době zadáváme 
několika uznávaným architek-
tům řešení tří oblastí Židlocho-
vic. První z nich je území kolem 
zámecké zdi naproti super-
marketu Penny. Rádi bychom 
již v letošním roce zahájili jeho 
úpravu tak, aby zmizela stará, 
nevzhledná budova patřící 
městskému úřadu včetně sta-
rých objektů cukrovaru a toto 
místo konečně dostalo podo-
bu odpovídající jeho důležitos-
ti. Rada se hodlá držet studie 
architekta Šimečka a otevřít 
pohled na zámek více, než 
se původně předpokládalo. 
V uvedeném prostoru by tak 
měly vzniknout plochy zeleně 
a místo pro odpočinek. Sou-
časně se připravuje i celková 
rekonstrukce oblasti od Strej-
cova sboru kolem zvonice přes 
Coufalíkovo náměstí a okolí 
kostela, abychom pro tato pro-
stranství nalezli trvalé řešení se 

zapojením do fungování města. 
Objekty Švestkova domu, zvo-
nice a kostela patří k nejstarším 
objektům ve městě a zaslouží si 
náležité zvýraznění. Osloven byl 
například pan architekt Jura, 
projektant naší rozhledny. Prv-
ní návrhy bychom rádi viděli již 
v první polovině letošního roku. 
Obzvláště vhodné je to s ohle-
dem na chystanou přestavbu 
ulice Komenského, kde jsme 
již zadali přípravu projektové 
dokumentace a očekáváme, 
že nejpozději v roce 2016 bude 
zahájena. Poslední zadanou 
studií je objekt 98. Předmětem 
řešení je pozemek za starou 
radnicí a některé další směrem 
k faře. Rádi bychom toto místo 
využili jako prostory pro spole-
čenské vyžití tak, aby se celý 
objekt oživil a případně propo-
jil na parkoviště vedle Policie 
ČR. Doufám, že tyto investice 
přispějí k lepšímu vzhledu měs-
ta a lepšímu pocitu nás všech, 
kteří zde žijeme.

Vývoj situace kolem pošty 
v Židlochovicích

V minulém čísle jsem vás infor-
moval o situaci umístění poboč-
ky České pošty v Židlochovicích. 
Začátkem února jsem jednal 
s ředitelem pobočkové sítě Čes-
ké pošty, s.p., regionu Jižní Mora-
va, panem Ing. Jaroslavem 
Navrátilem. Ten potvrdil naši 
informaci, že se pošta nedohod-
la s Ing. Svatoslavem Outulným 
na nájmu prostor v areálu býva-
lého cukrovaru z důvodu ceny, 
a dementoval spekulaci o mož-
ném nájmu objektu na nám. Míru 
152. 

Česká pošta tedy v současné 
době nejedná s žádným majite-
lem nebytových prostor vhod-
ných pro přemístění pobočky, 
neboť žádné další v tuto chvíli 
ve městě nejsou. Také s ohle-
dem na záměry celého podni-
ku, a nejasnosti kolem dalšího 
směřování rozvoje, Česká pošta 
prozatím upustila od stěhování 
a zůstane ve stávajících prosto-
rech. Ing. Navrátil přislíbil alespoň 
úpravu stávajících prostor, a tím 
také zlepšení kvality poskytova-
ných služeb.
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por. Mgr. Lada Temňáková 
tisková mluvčí Celního úřadu pro 
Jihomoravský kraj

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin 
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy…)

Dle § 133 odst. 4 zákona o spo-
třebních daních je každá osoba, 
která prodává lihoviny (v lahvích 
i rozlévané) na veřejně přístup-

ných sportovních a kulturních 
akcích, včetně tanečních zábav 
a diskoték, povinna nejpozději 
3 pracovní dny před konáním 
akce o této činnosti písemně 
informovat celní úřad, v jehož 
územní působnosti se bude pro-
dej uskutečňovat.

Písemná informace musí obsa-

hovat údaje o prodejci, časové 
vymezení prodeje a údaje o dru-
hu a množství prodávaných 
lihovin. Oznámení lze podat 
i elektronicky, a to do datové 
schránky, příp. na emailovou 
adresu podatelny příslušného 
celního úřadu.

Za nesplnění této oznamova-

cí povinnosti lze uložit pokutu až 
do výše jednoho milionu korun. 

Při kontrole musí prodejce 
předložit:

doklady o nákupu lihovin 
(od registrovaného distributora)
koncesi (na žádost vydává živ-
nostenský úřad)
kopii oznámení celnímu úřadu

•

•

•

Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Zpravodaj v nové podobě

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou břez-
nové číslo Zpravodaje. K první 
výraznější změně došlo před dvě-
ma lety, kdy jsme ho začali vydá-
vat v kvalitnější tiskové úpravě. 
Novou grafickou podobu začala 
zajišťovat pracovnice Městského 
kulturního střediska. Nyní jsme se 
rozhodli pro další vylepšení podo-
by měsíčníku. Je jí barevná obál-
ka, tedy čtyři strany A4. Barevný 
tisk umožní také zavedení celo-

barevné rubriky fotoreportáž 
měsíce, která bude každoměsíč-
ním ohlédnutím za společenským 
a kulturním životem ve městě. 
Od barevné verze celého Zpra-
vodaje jsme upustili z finančních 
důvodů. Měsíčník by se pak pro-
dražil o další dvě třetiny nákladů. 
Nově zavádíme také rubriku pro 
děti pod názvem Židlochovické 
hlavolamy, budeme se věno-
vat  dopisům občanů, i poezii. 
Za vaše další náměty budeme 
vděční. Přejeme vám příjemné 
čtení.

Změny by se tedy kromě 
barevnosti a také úpravy fon-
tů písma měly týkat především 
obsahové stránky periodi-
ka. Nápadů a nových témat 
je mnoho, k jejich realizaci však 
budeme potřebovat i vás. Snad 
všichni chceme a také si přeje-
me, abychom na jeho stránkách 
mohli číst témata, o kterých se 
třeba i příliš nemluví, ale pálí nás, 
témata, která se bezprostředně 
týkají života ve městě. Chceme 

přinášet zprávy pokud možno 
ze všech oblastí dění, otevřít pro-
stor opozičním názorům, včetně 
možnosti reakce. 

Cílem je tedy vytvořit naše 
periodikum jako otevřené místo 
pro dialog a názor každého z vás. 
Pro vaše komentáře a náměty 
jsme zřídili schránky, které jsou 
umístěny v podatelně městské-
ho úřadu a také v prostorách 
Informačního centra. Ti, kterým 
je dostupná elektronická pošta, 
mohou i nadále využívat e-mai-
lové adresy pro příjem příspěvků 
uvedené v tiráži každého čísla.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Cyklostezka – nové bezpečné úseky

Je všeobecně známo, že naše 
město je členem několika dob-
rovolných svazků. Namátkou 
můžeme zmínit například Region 
Židlochovicko, svazek Vodovody 
a kanalizace Židlochovicko, nebo 
také Cyklistickou stezku Brno-

Vídeň. Posledně zmíněný má ve 
svých cílech především budová-
ní, údržbu mezinárodní cyklostez-
ky Brno-Vídeň a s tím související 
rozvoj cykloturistiky a cestovního 
ruchu v regionech Jižní Moravy.

Vybudování nových úseků zvy-
šující bezpečnost jízdy cyklistů je 
cílem aktuálního projektu, který 
se právě dostává do své reali-
zační fáze. V jeho rámci vznikne 
celkem 12 nových kratších asfal-

tových povrchů. Židlochovic se 
výstavba dotkne v úseku ústícím 
na komunikaci II/416. Jedná se 
o bezpečné napojení cyklos-
tezky vedoucí z Blučiny na silnici 
II. třídy. Cyklostezka nepovede 
kolmo na zmíněnou komunika-
ci, ale bude pod určitým úhlem 
svedena blíže k ulici Masaryko-
va. Z dotčených obcí regionu 
stojí dále za upozornění Rajhrad, 
kde bude položen nový asfal-

tový povrch podél levého bře-
hu Svratky (821 m), Rebešovice 
nebo Modřice, a kde bude řešen 
bezpečný pohyb cyklistů v loka-
litě obchodní zóny kolem Olym-
pie. Projekt je hrazen především 
z dotačních peněz EU a Jihomo-
ravského kraje. Stavba by měla 
být ukončena k 30. 6. 2015. O dal-
ším vývoji projektu vás budeme 
informovat na stránkách Zpravo-
daje.

Milan Šebek
vedoucí strážník MP Židlochovice

Vybrané události řešené strážníky v lednu 2015

Strážníci městské policie 
ve spolupráci s OO PČR v Žid-
lochovicích prováděli kontrolu 
podávání alkoholu mladist-
vým v restauračních zaříze-
ních ve městě Židlochovice 
a v okolních obcích,
vyjížděli 2x na oznámení 
o rušení nočního klidu v Židlo-
chovicích,

•

•

odchytli 9 psů a převez-
li zraněného raroha velkého 
do záchranné stanice v Raj-
hradě,
strážníci také řešili domácí 
násilí a poškozování cizí věci 
ve městě Židlochovice,
zajistili odstranění nepojízd-
ných vozidel na ulici Brněnská 
a Husova,
kontrolovali dodržování zákazu 
TRANZITU kamionů přes naše 
město,
řešili dva opilce, kteří se roz-
hodli i přes nepřízeň počasí 

•

•

•

•

•

přespat na lavičkách u řeky 
zadrželi v obci Blučina cyklis-
tu, který jel v noci po obci bez 
osvětlení a v podnapilém sta-
vu,
strážníci také řešili vloupání 
do budovy v areálu fotbalo-
vého hřiště a po zjištění škody 
celou věc předali PČR,
při kontrolní činnosti v nočních 
hodinách zjistili otevřené dveře 
do obchodního domu PENNY 
a zajistili jejich uzamčení,
díky kamerovému systému 
ve městě zjistili viníky dvou 

•

•

•

•

dopravních nehod a u další 
nehody asistovali při usměrňo-
vání silničního provozu,
řešili oznámení od občana 
o poškozování cizí věci na síd-
lišti Družba a rozbití výplně 
vchodových dveří do prodej-
ny potravin v Blučině,
ve spolupráci s pečovatelskou 
službou předali dvě nouzová 
tlačítka seniorům,
strážníci zjistili poškození 
dopravní značky při dopravní 
nehodě na ulici Masarykova 
v Židlochovicích.

•

•

•

Milena Moudrá
Městské kutlurní středisko
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Ples gymnázia 2015 | foto: Michaela Šedová, kvinta

Gymnázium Židlochovice

ZŠ Židlochovice

V pátek 6. února 2015 se usku-
tečnil již 16. ples naší školy. Pořa-
datelem plesu bylo tak jako kaž-
dý rok Sdružení přátel Gymnázia 
Židlochovice. Rodiče ze správní 
rady a revizní komise pod vede-
ním učitelů Mgr. Tomáše Dratvy 
a Mgr. Antonína Továrka věno-
vali přípravě a organizaci plesu 
mnoho času a energie. Do prá-
ce se také zapojila většina uči-
telů a žáků školy, pomohli také 
někteří další rodiče a jiné osoby.

Na úvod plesu zatančili naši 
studenti polonézu, kterou při-
pravovali přes dva měsíce pod 
vedením Mgr. Hany Vybíralové. 
K tanci a poslechu hrála celkem 
tři hudební tělesa. Byly to skupiny 
Velvet, Snails a cimbálová kape-

la Vonica. Téměř 400 účastníků 
plesu si tak mohlo hudbu vybrat 
podle svého zájmu. Součástí ple-
su byla také tombola, ve které se 
letos sešlo 297 cen. Přispěla do ní 
téměř stovka dárců. Byli mezi nimi 
rodiče a další osoby, řada firem 
a institucí, místních i ze širokého 
okolí, včetně městských úřadů 
Židlochovic, Rajhradu, Modřic 
a Pohořelic. Všem dárcům je tře-
ba poděkovat. Škola se i tímto 
způsobem snaží prezentovat na 
veřejnosti. Výtěžek plesu bude 
použit k hrazení různých aktivit 
žáků školy. Proto si přeji, aby rodi-
čům, učitelům i žákům zůstala 
motivace a elán k pořádání této 
akce i v dalších letech. Občany 
města bych proto rád pozval na 
17. společenský ples Gymnázia 
Židlochovice, který se uskuteční 
v únoru 2016.

16. společenský ples Gymnázia Židlochovice

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

Víme, jaká je sociální situace žáků na zdejších školách?
ČT uvedla, že je statisticky 

zjištěno: že asi 10% školáků žije 
v poměrech, které neumožňují 
jejich rodičům zaplacení školního 
stravování.

Zajímalo by mne, jaká je sociál-
ní situace na zdejších školách.    

Mají židlochovické školy o soci-
ální situaci svých žáků přehled? Je 
podchycený adresně a co se pro 
zlepšení dělá nebo už udělalo?

Ivan Fenc

Škola je instituce, která poskytuje 
veřejnou službu, a její činnost tedy 
upravují právní předpisy veřejné-
ho práva. Zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) přesně 
definuje, které informace smí škola 
od rodičů požadovat. Podle § 28 
písm. 2 a 3 jsou to jméno a příjmení 
dítěte, rodné číslo, státní občanství, 
údaje o předchozím vzdělávání 
a údaje o zdravotním postižení či 
znevýhodnění. Údaje o sociálním 

znevýhodnění eviduje škola pouze 
tehdy, pokud je tento údaj zákon-
ným zástupcem poskytnut. 

Z předešlého odstavce tedy 
plyne, že základní škola evidenci 
takovýchto žáků nemá a ani nes-
mí mít. 

Dávky státní sociální podpory 
vyplácí úřad práce, který je přísluš-
ný k rozhodování o dávkách. A ten 
také zjišťuje příjmy rodiny. Možná 
by měl dotaz směřovat spíše tam.

Naše škola navíc neprovozu-
je školní jídelnu, takže informace 
o problémech placení školního 
stravování vlastně nemáme.

Přesto díky nadstandardní péči 
o naše žáky jsme již druhým rokem 
zapojeni do projektu Obědy pro 
děti obecně prospěšné společ-
nosti Women for Women o.p.s 
(Ženy pro ženy) manželů Tykačo-
vých, která pomáhá ženám (popř. 
i mužům), které se ocitly v tíživé 
životní situaci a nedokáží ji vlast-
ními silami řešit, ale k řešení svých 
problémů přistupují aktivně. Cílem 
projektu je pomoci dětem, jejichž 
rodiče se ocitli v takové životní situ-
aci, že si nemohou dovolit hradit 
jim obědy ve školních jídelnách.

A jak spolupráce probíhá?
Škola osloví organizaci přes 

krátký dotazník na webu projektu 
s dotazem, zda mají v současné 
chvíli volné finanční prostředky 
na obědy pro děti. Organiza-
ce odpoví, pošle informace jak 
postupovat dál a návrh darovací 
smlouvy. 

Škola vytipuje několik dětí, které 
by splňovaly podmínky. Na naší 
škole probíhá spolupráce na ose 
školní psycholog - vedení školy - 
třídní učitelé. Škola osloví rodiče, 
informuje je o existenci projektu, 
krátce jim nastíní fungování pro-
jektu a zeptá se, zda mají zájem. V 
tomto školním roce přijaly nabíd-
ku téměř všechny oslovené mat-
ky. Obdobně jako loňský školní 
rok jsme od Women for Women 
obdrželi dotaci pro deset dětí.

Více o projektu na webu www.
obedyprodeti.cz, včetně transpa-
rentního účtu, na který lze přispět 
jako soukromá či právnická osoba, 
či také na www.zszidlochovice.cz 
v sekci Novinky a aktuality ZŠ Židlo-
chovice ze dne 21. 10. 2014.

Na naší škole určitý přehled 
o sociální situaci rodin žáků máme. 
Na začátku školního roku dáváme 
rodičům dotazník, kde se ptáme, 
zda je žák sociálně znevýhodně-
ný. Pokud rodiče vyplní ano, tříd-
ní učitel se individuálně s rodiči 
domluví na charakteru a rozsa-
hu znevýhodnění. Hledají se pak 
možnosti, jak žákovi v této situaci 
pomoct. Příkladem je půjčování 
učebnic a jiných pomůcek, které 
si žáci běžně kupují. Škola je má 
pro tyto případy v rezervě. Jed-
ná se přibližně o 0-2 děti ze třídy. 
Měli jsme např. i několik dětí – úpl-
ných sirotků, kteří dokázali úspěš-
ně školu dokončit. Žáky sociálně 
znevýhodněné máme adresně 
podchycené, ale jsou to údaje 
důvěrné, které podléhají ochraně 
osobních údajů, a nelze je zveřej-
ňovat. 

O placení školního stravování 
si nedovolím spekulovat, ale stra-
vování ve školní jídelně je určitě 
finančně výhodné. 

Ing. Jana Králová
ředitelka zíkladní školy

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2015/2016

Zápis dětí do 1. třídy na škol-
ní rok 2015/2016 proběhl v úterý 
10. února 2015 v budově ZŠ Žid-
lochovice na ulici Komenského 
182.

K zápisu rodiče přihlásili 70 dětí. 

64 dětí je ze Židlochovic, 6 dětí 
má bydliště v okolních obcích 
(Vojlkovice, Syrovice, Rajhra-
dice, Branišovice, Hrušovany 
a Nosislav). 

Cílem zápisu je posouzení školní 
zralosti dítěte. Ověřujeme porozu-
mění instrukcím, soustředění se na 
práci, matematické představy 
a prostorovou orientaci, zrakové 
a sluchové vnímání, grafomotori-

ku, výslovnost. 
Rodiče mohou požádat 

o odklad povinné školní docház-
ky pro své dítě do 31. 5. 2015. 
K žádosti je třeba doložit doporu-
čující posouzení příslušného škol-
ského poradenského pracoviště 
(nejbližší je Pedagogicko-psycho-
logická poradna Brno, odlou-
čené pracoviště Židlochovice, 
Nádražní ul. – Robertova vila) 

a doporučující posouzení dětské-
ho lékaře nebo klinického psy-
chologa. Odklad povinné školní 
docházky zvažují rodiče dvanácti 
přihlášených dětí.

Pro školní rok 2015/2016 počí-
táme s otevřením tří prvních tříd. 
Ale definitivně se rozhodne začát-
kem června po ukončení odkla-
dů, až budeme přesně vědět, kolik 
dětí přesně nastoupí do školy.

Ing. Jana Králová
ředitelka základní školy

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia
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Pejsci | foto: Aleš Habart

Gymnazisté zjišťovali povědomí o Židlochovicích

Dvě desítky kvintánů a několik 
oktavánů z Gymnázia Židlochovi-
ce se v rámci semináře z českého 
jazyka ptalo v ulicích Brna oby-
vatel a návštěvníků jihomoravské 
metropole na to, odkud jsou a co 
vědí o Židlochovicích. Podařilo 
se jim získat odpověď od 395 lidí. 
Většina jich byla přímo z Brna 
(213), z brněnského venkova (57) 
a z ostatních částí Moravy (72). 
Zbytek byl z Čech a vyskytlo se 
i pár cizinců. 

Kde leží Židlochovice, vědělo 
celkem 131 dotázaných, 125 to 
vědělo jen přibližně a 139 to nevě-
dělo vůbec. U otázky „Co vás 
jako první napadne při vyslovení 
jména města Židlochovic?“ jed-
noznačně převažovala odpověď, 
že zámek a zámecký park. Tak se 
vyslovilo 117 respondentů. Dale-

ko za touto skupinou byl kopec 
Výhon a rozhledna Akátová věž 
(26 odpovědí), vinařství (24) a růz-
né služby, jako restaurace, Pen-
ny, cukrárna aj. (22). Následoval 
most přes Svratku a řeka sama 
(14), sport a kultura, zejména cyk-
lostezka a badminton (10). Méně 
než deset odpovědí bylo blízký 
člověk (9), kostel (8), T. G. Masa-
ryk (6), cestování a doprava (6) 
a bývalý cukrovar (4). Jednotlivci 
pak tvrdili, že je napadá bažantni-
ce, uzeniny, posilovna, přestupní 
uzel, zasedání vlády, Habsburko-
vé, sraz prezidentů, hasiči, stará 
radnice, městský úřad, konírna, 
nádraží, náměstí, zahradnictví aj. 
Vyskytly se i méně jasné odpově-
di, jako židle nebo rodiště V. Men-
šíka. Pro úplnost nutno dodat, 
že z výsledků bylo vyřazeno 35 
odpovědí gymnázium nebo ško-
la, protože ty se přímo nabízely při 
pohledu na studenty, oblečené 
ve žlutočerných fotbalových dre-

Jiří Smutný
sech s výrazným nápisem Gym-
názium Židlochovice.

Jak výsledek studentské ankety 
hodnotit? Asi by to chtělo nějaké 
srovnání. Vzpomínám si, že když 
jsem kdysi pracoval jako redak-
tor Židlochovického zpravoda-
je a městský kronikář, vymyslel 
jsem si podobnou anketu. Tehdy 
jsem se ale neptal náhodných 
chodců, nýbrž různých význam-
ných politiků, novinářů a umělců, 
o kterých jsem věděl, že už někdy 
Židlochovice navštívili. Otázka 
zněla prakticky stejně jako teď: 
„Když se řekne Židlochovice, co 
se vám bezprostředně vybaví?“ 
V odpovědích se sice občas 
objevil Masaryk (tak se vyjádřil 
třeba malíř Veleba nebo spiso-
vatel Kundera), ale většinou se 
dotazovaným vybavilo jen to 
konkrétní místo, které osobně 
navštívili. Takže u politiků to byl 
zámek, kde měli nějaké jednání, 
u umělců kostel nebo zámecká 

kaple, kde vystoupili, případně 
hala knihovny, kde měli výstavu 
(výsledky ankety jsem zveřejnil 
v Židlochovickém zpravodaji č. 
12/1994 a doplněk od opozdilců 
v č. 1/1995). Závěr z této ankety 
byl, že všeobecná povědomost 
o městě není nijak mimořádná.

 Postavíme-li výsledky obou 
průzkumů vedle sebe, musíme 
konstatovat, že se za těch dvacet 
let všeobecné povědomí o Židlo-
chovicích nijak výrazně nezmě-
nilo. Není to zkrátka žádná velká 
sláva. Středem větší pozornosti 
se Židlochovice staly jen párkrát. 
K takovým výjimečným okamži-
kům patří například 15. červe-
nec 1992, kdy se ve městě obje-
vili rakouský prezident Thomas 
Klestil a náš Václav Havel, nebo 
2. prosinec 2014, kdy to byl prezi-
dent Miloš Zeman. Faktem ale je, 
že mnohá města, co do velikosti 
srovnatelná s tím naším, jsou na 
tom podobně, nebo ještě hůř.

Náš klub úspěšně funguje již 
téměř šest let, kdy byl založen 
místními nadšenci. Díky poskyt-
nutí plochy k výcviku městem 
Židlochovice, máme takřka ide-
ální podmínky pro výcvik našich 
čtyřnohých kamarádů. Podařilo 
se vybudovat kvalitní výcviko-
vý areál pro sportovní kynologii. 
Pod odborným vedením zku-
šené a milé výcvikářky Lenky 
Brzobohaté a jejího týmu má 
počet členů vzrůstající tenden-
ci a i nyní, ve studeném počasí, 
se vystřídá během výcvikového 
dne 40-60 členů v různých věko-
vých a výkonnostních skupinách. 
Několik výsledků našich členů 
v minulém roce: Jakub Novot-
ný – pes Volch (československý 
vlčák) 1. místo v canis-crossu 
Remember, složení ZZO. Účastní 
se musherských akcí, dog treku 
a canis crossu. Marcela Satko-
vá - pes (československý vlčák), 
složení ZZO, účast v extrém-
ně náročném závodě Long 
(86 km!).

KK Židlochovice se kromě 
výcviku zaměřuje na neutěše-
nou situaci rostoucího počtu 
opuštěných, vyhozených a týra-
ných psů v Jihomoravském kraji. 
Specializuje se na naše národní 
plemeno československý vlčák. 
Spolu s CHS Tawy často vyjíždí do 
terénu a zachraňuje a umísťuje 
ve svém zařízení psy, mnohdy 
ve velmi špatném stavu. Věnu-

je jim maximální péči a snaží se 
jim po dostatečné socializaci 
a adaptaci hledat nové majitele. 
Vzhledem k nedávnému stěho-
vání do nových prostor probíhá 
převážně svépomocí budování 
nových bezpečných kotců pro 
zachráněná zvířata.

Chtěla bych zdůraznit pro 
laickou veřejnost význam všech 
kynologických disciplín, které 
jsou v dnešní době k dispozici. 
Už to dávno není o donucova-
cím drilu jako za starých časů 
u služebních plemen, kdy se 
zejména v armádě psi určitou 
dobu používali k výkonu a pak 
byli utraceni nebo v lepším pří-
padě adoptováni. Samozřejmě 
primárně jde o výchovu k posluš-
nosti již od útlého věku, protože 
jedině tak může být náš pes pří-
jemným společníkem po řadu 
let. Je to podobné jako s výcho-
vou dětí. Čím více času jim věnu-
jeme, tím vychovanějšího, vyrov-
nanějšího a sebevědomějšího 
psa máme. Všechny chyby, kte-
rých se dopustíme, se dříve nebo 
později projeví v povaze, cha-
rakteru nebo zdraví zvířete. A to 
je základní náplň práce našeho 
kynologického klubu. Psa si člo-
věk k sobě připoutal – domes-
tikoval před mnoha tisíci lety. 
A pokud si v dnešní uspěchané 
době živého tvora schopného 
pociťovat radost i bolest pořídí-
me, jsme za jeho celý život, to, 
jak mu ho umožníme prožít, plně 
zodpovědní. 

Kynologický klub Židlochovice se stará i o týrané a opuštěné psy

Ing. Svatava Vitulová

Ukáza z výcviku | foto: Tomáš Novotný
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Nízkoprahový klub Vata slaví 
1. března své čtvrté narozeniny, 
není tedy nutné jej čtenářům 
Zpravodaje představovat. Cílem 
článku je malé roční bilancování 
a souhrn všeho podstatného, co 
se ve Vatě událo.

Nejprve trochu čísel. Za rok 2014 
službu aktivně využilo 70 klientů, 
platných smluv bylo 134. Za celou 
dobu existence Vata obsloužila 
197 klientů. Financování probíha-
lo z dotačních titulů MPSV, JmK, 
města Židlochovice a z projektu 
Zajištění vybraných služeb sociální 
prevence v Jihomoravském kraji. 
V letošním roce služba mírně utlu-
mila svůj provoz. Nadále ji zajišťují 
3 pracovníci, ale celkový úvazek 
klesl na 1,8 a také se zkrátila pro-
vozní doba. Pracovní tým také 
prošel několika proměnami, nyní 
je už ovšem stabilní a plný elánu 
do práce s dětmi a mládeží.

V roce 2014 kromě běžného 
programu služby (zhruba 27 hodin 
služby pro klienty týdně, bylo 
během roku měněno) nabídla 
Vata v rámci ambulantní a terén-
ní formy poskytování svým klien-
tům tyto větší akce:

primárně-preventivní aktivity 
na témata bezpečný sex, sub-
kultury a internet – přítel nebo 

•

nepřítel?
projekt Vata video – klienti 
vytvářeli video o smyslu a čin-
nosti Vaty
sportovní odpoledne (4x)
hudební odpoledne (2x)
sociálně-aktivizační program 
– zdobení velikonočních dob-
rot, příprava cukroví na vánoč-
ní besídku, geografické aktivi-
ty a hry, Origami odpoledne, 
Domácí plastelína, AZ kvíz, 
malování na drumbeny, tábo-
rák, etiketa a socializace pomo-
cí divadla – Jak je důležité míti 
Filipa, výstava Bodies Revealed, 
Laser Game apod.
filmové projekce Biovata (13x 
běžná, 1x filmový maraton, 1x 
filmový maraton s přespávač-
kou)
turnaje v piškvorkách, pinecu, 

•

•
•
•

•

•

Život není vata, ale ve Vatě je živo

Mgr. Lukáš Gryc
vedoucí NCDM Vata

Pohoda ve Vatě | foto: Lukáš Gryc

fotbálku, kulečníku
vánoční besídka - Rappl show, 
při které jsme klientům nadě-
lili také dárky, např. stolní hry, 
kytaru, joja a powerbally
Podzimní akce pro veřejnost 

proběhla tentokrát pod širým 
nebem, a to v zahradě Robertovy 
vily v Židlochovicích. Vata se pre-
zentovala návštěvníků i potenci-
álním klientům, představila nová 
klubová trika a instruktor sebeo-
brany pan Lubomír Medo poho-
vořil o základech sebeobrany 
dětí a mládeže, o rizicích, o tom, 
jak jim předcházet a jak řešit pří-
padné krizové situace. Trénink byl 
aktivní i interaktivní a zapojili se jak 
klienti, tak i odvážlivci z řad veřej-
nosti. S organizací Vatě pomohlo 
město Židlochovice (zapůjčení 
aparatury, propagace, logistika). 

•
Závěr provázel déšť, takže došlo 
ke skvělému utužení sociálních 
vazeb při zachraňování vybavení 
a během čekání pod balkonem, 
než přeháňka ustane.

Děkuji všem, kteří se na činnos-
ti Vaty podíleli, podílejí a podílet 
budou. Díky všem těmto lidem 
Vata prospívá a může svým fun-
gováním pomáhat dalším. Služba 
je pro uživatele zdarma, proto 
jsou pro její poskytování finanční 
příspěvky malých i velkých doná-
torů klíčové.

Informace o Vatě najdete 
i na našich webových strán-
kách http://rajhrad.charita.cz/
nizkoprahove-centrum-pro-deti-
a-mladez-vata/ nebo je můžete 
získat na telefonu 734 435 138 či 
na mailu vata.zidlochovice@raj-
hrad.charita.cz.

Krajský přebor JM, týden před MČR, kde vyhráli sourozenci v mixu | foto: Tomáš Šplíchal

Mistrovství ČR 2015 v badmintonu za účasti židlochovických 
Moniky a Michala Světničkových

Monika a Michal Světničkovi, 
odchovanci oddílu badmintonu 
TJ Sokola Židlochovice, zabodo-
vali na mistrovsvtí republiky. Oba 
přivezli mistrovský titul, Michal na 
dospělých ve čtyřhře (1. úno-
ra) a Monika o týden později 
(8. února) v kategorii juniorů U 19 
ve dvouhře a ve smíšené čtyřhře. 

Získání titulu bylo nečekané 
a o to víc potěšilo jak oba spor-
tovce, tak také nejbližší rodinu. 
Především dědečka Antonína 
Šlégla, který sourozence od mala 
doprovází na tréninky a turnaje 
u nás i v zahraničí. „Bez dědečka 
bychom jen stěží dosáhli tak vyso-
ko, je pro nás největší psychickou 
podporou,“ říkají Michal a Moni-
ka. Zázemí v rodině, ale také pev-
né základy mateřského oddílu 
vynesli oba sportovce na nejvyšší 
stupínek mistrovského titulu České 
republiky. Blahopřejeme.

Milena Moudrá
šéfredaktorka
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Termín židlochovických šibřinek 
pro rok 2015 s názvem „Láska“ 
připadnul na 14. 2. 2015, na svá-
tek svatého Valentýna, patrona 

všech zamilovaných. V nád-
herně vyzdobeném sále přivítal 
všechny účastníky tradiční mode-
rátor Olda Kahoun coby zamilo-
vaný čuník. K poslechu a hlavně 
k tanci hrála skupina Merllin. Sou-
těž masek vyhrála skupina sesta-
vená z našich „divadelníků“, 
kteří upoutali svým vystoupením 

Valentýnské šibřinky

Oldřich Kahoun
starosta jednoty 

přesně jako z klipu „Láska je lás-
ka“. Druhé místo získala Kapička 
lásky a třetí bylo Zlomené srdce. 
Odměnou jim byly krásné dor-
ty. V průběhu večera vystoupil 
i pivní umělecko-lihový soubor 
Chlastáš, který uchvátil publi-
kum především svou parodií na 
irské tance s názvem WC Dance. 

Půlnoční losování hlavní tombo-
ly bylo zpestřeno malou taneční 
soutěží. Závěrem chceme podě-
kovat všem členům pořádající 
jednoty Sokol Židlochovice, kteří 
se zapojili do příprav a shánění 
tomboly, a rovněž všem spon-
zorům. A příští rok se na všechny 
těšíme na velké „Párty“.

Hledáte-li historické prame-
ny k našemu městu, většinou se 
v dnešní době uchýlíte k inter-
netovým vyhledávačům. Dalším 
zdrojem může být regionální tisk 
a literatura a zkušenější probá-
dají fondy archivní v Rajhradu 
a třeba i v Moravském zemském 
archivu v Brně. Hloubavější hleda-
jí dále v málem zapomenutých 
kronikách, muzejních regálech, 
ba i v cizině. Důležitou roli hrají 
mnohdy i náhody. Ač na ně nevě-
řím, o jedné vám přece povím. 

Při jednom takovém bádá-
ní se mi do ruky dostala kniha 
F. A. Borovského Čechy VIII. díl 
Táborsko. Vlastně jsem hledal 
úplně jiné téma než Židlochovi-
ce. Z doby svého nedávného 
židlochovického pobytu jsem 
věděl, že široko daleko o jiné 
Židlochovice v moravské ani 
české kotlině či jejich vrcho-
vinách a vysočinách nezava-
díte, a jak už to tak bývá, pře-
ce jsem narazil právě na ně. 
Inu, vzal jsem k ruce turistickou 
mapu a hledám na ni místopisný 
název nedaleko Čestína poblíž 
Uhlířských Janovic, ale marně. 
Hledám i ve starších mapách 
a turistických průvodcích a zase 
nic. Vzal jsem na pomoc Ottův 
slovník naučný a dozvídám se 
o samotě Židovice, která měla 
i svoje záznamy ve starých mat-
rikách. Pokouším se opět nalézt 
v mapách aspoň ony Židovice, 
ale místo nich objevuji na stej-
ném místě samotu se statkem 

Drobná autorská chyba

Mgr. Miroslav Cvrk
Židlochovický vlastivědný klub

zvanou Žichovice. Z polohy ově-
řuji, že se opravdu jedná o tutéž 
samotu, o které se v knize z roku 
1892 pojednává jako o Židlocho-
vicích. 

Jazykovědec by zajásal a s pílí 
morfologa by usoudil, že vývo-
jem z někdejšího místního jména 
Židovice a později užívaného 
Žichovice vyvinuly se Židlochovi-
ce. Nicméně název Židlochovi-
ce (sice asi jen jednou) byl užitý 
ještě před pojmenováním Žicho-
vice. Co je tedy pravdou?

Čtu dál v obsáhlé knize 
o Čechách a objevuji zmínku 
o jednotě bratrské a pomalu se 
dostávám k cíli, jak se dostalo 
neobvyklé jméno našeho měs-
ta do staré knihy popisující měs-
ta, obce i docela malé samoty 
a především českou krajinu. Kruh 
bádání se téměř bezvýsledně 
uzavřel. Vrátil jsem se k samot-
nému autorovi a až tady jsem si 
přečetl, že pocházel z Moravy 
a měl blízko k českým bratrům. 

Rozuzlením a snad i přijatelným 
vysvětlením na závěr je prostě 
jen autorova nepozornost, kdy při 
přepisování místního jména mu 
při počátečním „Žich…ovice“ 
vklouzly do textu jemu z Moravy 
známější Židlochovice.

Přebal knihy | foto: Miroslav Cvrk

Dovolte mi opět po čase pár 
postřehů o tom, jak někteří z nás 
neumí udržovat pořádek na 
veřejných prostranstvích města. 
Občas slyším názory od občanů, 
že tam a tam je málo odpadko-
vých košů, že městská četa málo 
a špatně uklízí nebo že stromy 
jsou akorát na to, že z nich pořád 
padá nějaký „svinčík“. Dokonce 
jsem nedávno slyšel názor, že na 
Výhoně kolem turistických cest se 
povalují hromady odpadků kvůli 
tomu, že tam nejsou odpadkové 
koše.

Tak mi to nedalo a jednu úno-
rovou středu jsem si udělal malou 
fotoreportáž. Potvrdil jsem si jen 
to, co jsem předpokládal. Je úpl-
ně jedno, jaká je hustota osazení 
odpadkových košů. Jsou prostě 

lidé, kteří se do toho odpadko-
vého koše asi nikdy netrefí. Podle 
mého názoru by mělo být samo-
zřejmostí, že pokud není v dosahu 
odpadkový koš, tak si prostě ten 
obal od svačinky nebo prázd-
nou PET láhev schovám do kap-
sy nebo do batohu a vyhodím, 
až to bude možné. Pro informaci 
uvádím, že technická četa uklízí 
centrum města včetně vyprázd-
nění odpadkových košů každé 
pondělí, středu a pátek. Pokud 
chcete mít čisté město, přestaň-
te prosím vyhazovat odpadky, 
kam se vám zachce.

Loni v létě jsem byl na výletě 
v Rakouských Alpách a Národ-
ním parku Bavorský les v Němec-
ku. Zaujala mě tam jedna věc. 
V obou dvou lokalitách bylo 
neuvěřitelně čisto a přitom 
kolem turistických cest a odpočí-
vadel v přírodním prostředí nebyl 
jediný odpadkový koš. Poslední 

odpadkový koš byl vždy na okra-
ji parkoviště či autokempu. Lidé 
jsou tam totiž zvyklí na to, že vše, 
co do přírody přinesou, si také 

O tom, jak jsme (ne)pořádní

Ing. Martin Dratva

Třídení odpadu „po našem“ | foto: Martin Dratva

odnesou. Na chvíli jsem se zasnil, 
jak by tady bylo krásně, kdyby to 
tak fungovalo i u nás…
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Nové knihy ...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ERSKINE: Nejtemnější hodina, 
STEEL: Na první pohled, DEVE-
RAUX: Navěky
Humoristické romány
BRADFORD: Černošský Pán Bůh 
a páni Izraeliti, SHEM: Dům Páně
Romány českých autorů
ZÁBRANOVÁ: Flashky, POSPÍŠILO-
VÁ: Kočka na plotě, SÍS: Zeď, Pilot 
a Malý Princ,
KOVÁŘOVÁ: Advokátka v šoku
Historické romány
VONDRUŠKA: Ďáblův sluha, 
GABALDON: Hořící kříž, WEBER: 
Zpověď inkvizitora
Detektivní romány
PATTERSON: Posedlost, OHLSSON: 
Oběti ráje, SEGHERS: Nevěsta 
ve sněhu, ROBB: Odplata tě 
nemine
Horory
LOTZ: Trojice
Fantasy a sci-fi romány
NEFF: Tma, MCNEILL: Říše
Pravdivé příběhy
FORMANOVÁ: Příběh Pavlína, 
NÁZANIN: Odsouzená, LIEBY: 
Zachránila mě slza
Životopisy
WOOD: Paní Hemingwayová, 
SAUDEK – Jan Saudek na útěku, 
REINER: Básník: román o Ivanu 
Blatném
Naučná literatura
COMPERTZ: Na co se to vlastně 
díváme, HEJNA: Pozapomenuté 
osobnosti české literatury, BUH-
NER: Přírodní antibiotika

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
Mistr sportu skáče z dortu, KRATO-
CHVÍL: Kouká roura na kocoura
Pohádky
BEŠŤÁKOVÁ: Písmenkové pohád-
ky, PAGE: Krátké pohádky, DROZ-
DA: Pohádky přednosty stanice
Pohádkové příběhy
DRIJVEROVÁ: Sísa Kyselá 
a ušmudlaný rytíř, KRATOCHVÍL: 
Modrý Poťouch, PETIŠKA: O nej-
bohatším vrabci na světě, FUČÍ-
KOVÁ: Jakub a Hvězdy
Historické dobrodružné příběhy
GAARDER: Kouzelný kalendář, 
MOULD: Pašerácký důl, VÁL-
KOVÁ: Trojská válka, Terezínské 
ghetto, Marie Terezie
Fantasy romány
TAYLOR: Dcera kostí a dýmu, 
Dny krve a hvězdného třpytu, 
STROUD: Lockwood & spol., 
SCOTT: Tajemství nesmrtelného 
Nicolase Flamela 1.-3. díl
Komiksy
ARANOFSKY: Noe 3. díl: Čtyřicet 
dní a čtyřicet nocí
Dívčí romány
LANCZOVÁ: Třináctá komnata, 
RUSSEL: Deník miminky 6.: Příběhy 
nešťastný lásky
Naučná literatura
ŠPAČEK: Dědečku, ještě vyprá-
věj, NGUYEN: Svět origami, CÍLEK: 
Krajiny domova

Eva Procházková
knihovnice

Někdo se bojí říci Tma
tak řekne Den, co zavřel oči
 
Někdo se bojí říci Nic
tak řekne To Bůh Zemí točí
 
Někdo se bojí říci Smrt
tak řekne Vracíme se domů
 
Někdo se bojí
a věří tomu

František z Kaštanu, Anežka ze 
Slunečnic, nakl. Meander, 2006 

Radek Malý (nar. 1977 v Olo-
mouci) je básník, překladatel 
a autor knih pro děti. Je nosi-
telem Ceny Jiřího Ortena za 
sbírku Vraní zpěvy a dvou Liter 
ve výročních knižních cenách 
Magnesia Litera: v kategorii 
poezie za sbírku Větrní (Zcestné 
verše) a v kategorii literatura pro 
děti a mládež za knihu Listonoš 
vítr. Jako pedagog a badatel 

působí na Univerzitě Palackého 
v Olomouci a na Literární akade-
mii (Soukromé vysoké škole Jose-
fa Škvoreckého). 

http://radekmaly.flexum.cz/
?cs/

Básníci dnešku

vybral Tomáš Klášterecký

Z výstavy na výstavu aneb 
hodnocení vín

Člověk má tendenci hodnotit 
vše, co je kolem něj. A víno není 
výjimkou. Fenomén místních, 
regionálních či celostátních 
výstav a přehlídek vín patří již po 
mnoho let ke koloritu Moravy. 
Vinaři amatéři a profesionálové 
se sejdou u jednoho stolu a dis-
kuze začíná: vzhled, vůně, chuť, 
čistota, intenzita, harmonie... 
Někdy je závěr jednoznačný, 
jindy nastává bouřlivá výměna 
názorů. 

Existuje mnoho způsobů hod-
nocení vín, mezi nejznámější 
patří 20bodový a 100bodový 
systém, méně se pak používá 
5bodový nebo penalizační sys-

tém. Všechny systémy pak mají 
kategorii vynikající víno až víno 
po vyřazení, např. 20bodový 
systém má kategorii vynikající 
víno v rozmezí bodů 18-20, velmi 
dobré 16-18 bodů a teprve vína 
pod 10 bodů jsou vína plná chyb 
a vad, vína na vyřazení. Vezme-
me-li ale katalogy místních vín, 
najdeme hodnocení od cca 17,5 
do 19,5, tzn. že by všechna vína 
musela být velmi dobrá až vyni-
kající. Víno, které dostane pod 
18 bodů, však podle hodnotitelů 
je víno špatné. Je tedy zřejmé, 
že současné zažití hodnotících 
systémů není správné. 

Nezapomínejme také, že hod-
nocení vína je, ať chceme nebo 
ne, velmi subjektivní záležitost. 
Každý člověk má jinou citlivost 
na vůně a chutě, jiné preference 
a zkušenosti. Stejně tak momen-
tální zdravotní a psychický stav 

degustátora má vliv na jeho 
hodnocení. Dalším důležitým 
faktorem jsou pak zkušenosti 
a znalosti degustátora. Profesio-
nální degustátoři ochutnají stov-
ky vzorků ročně, vzdělávají se 
v nových trendech, odrůdách, 
absolvují spoustu odborných ško-
lení, musí být schopni se oprostit 
od svých osobních preferencí. 
Profesionální degustátor = vzdě-
lávání se po celý život.

Slovo výstava se rovná před-
stavení, přehlídka, prezentace, 
seznámení se s vínem. Místní 
výstavy by se měly stát nebodo-
vanými přehlídkami vín od drob-
ných pěstitelů, zahrádkářů, vina-
řů s cílem zviditelnění vinařství 
v regionu, místem setkání milov-
níků vína. Setkáme se v Židlocho-
vicích 14. března na výstavě vín! 

Z vinohradu do sklípku

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.

Popel
Popel je produkt procesu spalo-
vání. Podle archaického myšlení 
vzniká očistnou a tříbící sílou ohně. 
Používal se pro účely očišťová-
ní, usmiřování či pokání. V bib-
lickém světě symbolizuje lidskou 
křehkost a smrtelnost, ale i smu-
tek a kajícnost. Přijetím pope-
la kajícník vyznává, že se svým 
chováním sice odvrátil od Boha, 
biblicky pak od zdroje života, ale 
že se chce z vlastního rozhodnutí 
k němu navrátit.

Popeleční středa, popelec
Popeleční středou končí maso-
pustní veselí. Byla zavedena 
v období mezi 6.–7. stoletím. Její 

datace je pohyblivá, záleží na 
termínu Velikonoc. Ten byl určen 
koncilními otci při Nicejském kon-
cilu, tj. v r. 325, na první neděli po 
prvním jarním úplňku. Samotná 
neděle v této době není postním 
dnem.

Popeleční středa je den 
přísného postu – zdrženlivos-
ti od masa (kromě ryb) a půstu 
újmy (tzn. pouze jednou za den se 
úplně nasytit). Tímto dnem tedy 
nastává příprava na velikonoční 
svátky v podobě čtyřicetidenního 
postního období. To pak vrcholí 
oslavou zmrtvýchvstalého Krista. 

V galikánské církvi (francouzské) 
byla Popeleční středa dramaticky 
doprovázena vyhnáním kajícníků 
z kostela. Oblékání kajícího rou-
cha bylo doprovázeno sypáním 
popela na ně. Mělo jít o nápodo-

bu vyhnání Adama a Evy z ráje. 
Tato veřejná pokání zanikla ke 
konci 1. tisíciletí. Obřad sypání 
popela se však udržel a postupně 
rozšířil i do jiných zemí. Od 11. st. 
uděluje popelec kněz všem; zna-
mení kříže na čelo s formulí Pama-
tuj, že jsi prach a v prach se obrátíš 
(srov. Gn 3,19) anebo ve variantě 
Obraťte se a věřte v evangelium 
(srov. Mk 1,15).

Modlitba žehnání popela se 
poprvé objevila v 11. st. První 
zachovaný předpis pro získá-
ní popela pochází z 12. st. Šlo 
o pálení palmových ratolestí 
nebo kočiček, které byly uscho-
vané z loňského roku.

Popeleční středa bývá také 
pojmenována jako černá, škare-
dá anebo smetná středa.

Známé a méně známé symboly kolem nás ..., 
V. část Popel, Popeleční středa, popelec

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, PhD.
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1. 3. | ZAHÁJENÍ 7. ROČNÍKU BOWLINGOVÉ LIGY - 1. HRACÍ DEN
Dejte dohromady tříčlenné družstvo. V případě účasti více než 7 
družstev budou ligy rozděleny do více kategorií, dle výše náhozu. 
Celkem jsou 4 hrací dny. Odměny čekají na všechny zúčastněné. 
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
info:  www.orelzidlochovice.cz

9. 3., 13:00 - 16:15 | SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU U DĚTÍ
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  MC Robátko - Robertova vila
přihlášky: andrea.jerabkova@email.cz

13. 3., 18:30 | VZNIK BENEDIKTINSKÉHO ŘÁDU, JEHO ČINNOST BĚHEM 
STALETÍ …
pořádá:  Římskokatolická církev Židlochovice
místo:  kostel Povýšení svatého Kříže
přednášející:  P. Augustin Gazda, OSB – převor rajhradského opatství

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

14. 3., 9:00 | BADMINTONOVÝ TURNAJ
Turnaj čtyřhra (možno i mix). Odměna pro 3 nejlepší týmy.
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
cena:  100 Kč na hráče (v ceně občerstvení)
info:  www.orelzidlochovice.cz

15. 3. | 2. HRACÍ DEN ŽIDLOCHOVICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
info:   www.orelzidlochovice.cz

15. 3., 17:00 | CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ S ČAJOVNOU - KOSTARIKA
pořádá:  Inspiro, o.s.
místo:  sklepení pod radnicí
vstupné:  dobrovolné

16. 3., 18:00 | AUTORSKÉ ČTENÍ S MARKÉTOU HARASIMOVOU
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  Městská knihovna, Robertova vila

18. 3., 16:00 | POSEZENÍ U KAFÍČKA S BESEDOU „JAK SE CÍTIT LÉPE“
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti
místo:  klubovna zahrádkářů, Palackého ulice

22. 3., 10:15 | VYNÁŠENÍ MORANY (po Mši svaté)
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  od židlochovického kostela k lávce

22. 3. 16:00 | INDICKÁ LOUTKOVÁ POHÁDKA O NIRDHANATOVI
Pro děti i dospělé, hraje divadelní soubor Umění mění.
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  MC Robátko - Robertova vila
přihlášky: andrea.jerabkova@email.cz

25. 3., 17:00 | SETKÁNÍ SE STAROSTOU
pořádá:  starosta města Židlochovice
místo:  restaurace Za Komínem

27. 3., 8:00 - 15:00 | MALÁ VESNICKÁ ZABÍJAČKA
pořádá:  účastník Žerotínských farmářských trhů Maspro-Hodonín
místo:  vedle informačního centra v Židlochovicích

28. 3., 9:00 | FLORBAL PRO DĚTI
pořádá:  Komise sportu
místo: sokolovna Židlochovice

29. 3. | 3. HRACÍ DEN ŽIDLOCHOVICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
info:  www.orelzidlochovice.cz

Kulturní kalendář – březen 2015
PŘIPRAVUJEME:
18. 4. | FARMÁŘSKÝ TRH
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  náměstí Míru, Židlochovice

19. 4. | MŠE ZA MĚSTO
pořádá:  město Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže

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.

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
7. 3. 1850 - 14. 9. 1937
165. výročí narození

Fyzioterapie – Rehabilitace 
Andrea Malíková Cer. MDT    Tel: 778 544 295
Poliklinika Židlochovice 149   Email: malikova-fyzio@seznam.cz

www.fyzioterapie-am0.webnode.cz

Nabízíme služby z oblasti fyzioterapie, návštěva možná bez 
lékařského doporučení.
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Milě děti, luštitelé křížovek, 

záhad a jiných hlavolamů! V 
této rubrice se budou objevovat 
křížovky, jejichž obsah se vztahu-
je k Židlochovicím a našemu kra-

Židlochovické hlavolamy
rubriku připravuje MKS ji. Pokud si chcete osvěžit znalosti 

nebo se dozvědět více o našem 
regionu, tak luštěte. A pokud 
budete chtít přispět vlastní křížov-

kou s tématy našeho kraje do 
následujících čísel Zpravodaje, 
pošlete ji do redakce (můžete ji 
vyrobit ručně nebo na počítači).
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Dětský maškarní ples II | foto: Lenka Betášová

Beseda „Dominikáni včera a dnes“ | foto: Lenka Betášová

Dětský maškarní ples | foto: Lenka Betášová

Nástup masek - Šibřinky 2015 | foto: Jakub Kratochvíl

Vánoce v mateřské škole | foto: Petr Francán

Výroční schůze zahrádkářů | foto: Miroslav Gergel Zápis dětí do 1. třídy | foto: Milena Moudrá

Vánoce v mateřské škole II | foto: Petr Francán
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