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Od poloviny prosince začne 
z Brna jezdit nový noční spoj
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Rodiče se aktivně zapojují do 
činnosti školní družiny
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předseda Mediální komise

Už to bude rok, co v čele 
Židlochovic stojí nová městská 
rada. Jaké je pro Vás ohlédnutí 
za tímto rokem?

Než se, jak říkáte, „ohlédnu“, 
cítím na tomto místě potřebu 
poděkovat skutečně všem 
členům zastupitelstva našeho 
města, bez ohledu na jejich 
stranickou příslušnost. Jsem 

zastupitelem již dlouho, ale pře-
sto jsem nečekal a dosud nezažil 
od zastupitelů tak konstruktivní 
přístup. A musím také konstato-
vat, že až na drobnou výjimku 
jsou zastupitelé jednotní ve svém 
náhledu na budoucnost Židlo-
chovic. Myslím to zcela vážně 
a bez přehánění. Je mi jasné, 
že jen díky úsilí všech jsme již za 
první rok fungování tohoto zastu-
pitelstva dosáhli spousty dílčích 
úspěchů, ve které jsem ve svém 
původním výhledu na rok 2015 
ani nedoufal.

A nejedná se jen o konkrétní 
opravy, stavby a investice, které 
se odehrávají průběžně po celý 
rok. Jednu z nejdůležitějších částí 
naší práce vidím ve zcela novém 
uvažování o budoucnosti města. 
Rada města zadala celou řadu 
studií, které nám mají nabídnout 
možné směry, kudy by se Židlo-
chovice mohly v budoucnosti 
ubírat. Vznikly nové náměty na 
řešení prostor Strejcova sboru, 
okolí kostela či radnice, břehů 
řeky a dalších míst. 

Co nás tedy čeká v tomto 
směru v nejbližší době?

Jako první to bude bezespo-
ru již započatá úprava prostoru 
u zámecké zdi, kterou bychom 
rádi dokončili v první polovině 
příštího roku. Souběžně s tím-
to projektem začne od února 
2016 již avizovaná dostavba 
nové části základní školy.

Je příjemné slyšet, že zastupitel-
stvo dobře funguje, zvláště, když to 
bezprostředně po volbách úplně 
ideálně v naší obci nevypadalo.

Ing. Jan Vitula: Roční ohlédnutí

Svěcení vín v kostele | foto: Lenka Betášová

Milosrdné Vánoce a celý rok 2016

Milí občané,
začali jsme advent, období 
očekávání na příchod Ježíše 
Krista. V podstatě celý lidský život 
je očekáváním. Neustále čekáme 
na věci malé a velké, důležité 
a ty, které s sebou nese próza 
všedního života. Čekáme na 
vlak, autobus, maturitu a zkoušky, 
výsledky zdravotního vyšetření. 
Starostliví rodiče čekají na dceru, 
až se vrátí z diskotéky, těhotná 
matka čeká na dítě. Někdo, 
možná celý život, čeká na lásku. 
Čekáme na léto, zimu, slunce 
a sníh. Na důchod a narozeniny, 
na dotek a dobré slovo druhého 
člověka, na návštěvu… S jedním 
očekáváním je spojena radost 
v srdci, s jiným nejistota a strach.

Advent je časem radostného 
očekávaní, protože člověk čeká 
na Boha, který v osobě Malého 
dítěte nám slabým a hříšným 
lidem chce dát to nejlepší, co 
má, své nekonečné milosrden-
ství. Tohoto setkání se nemusíme 
bát. Bůh, stvořitel celého světa, 
nám posílá svého syna jako Malé 
dítě, abychom se nebáli a ote-
vřeli dokořán svá srdce a přijali 
ten nejvzácnější dar – samého 
Boha. 

Bohužel, pravda o advent-
ním očekávání dnes vypadá 
úplně jinak. Člověk už nečeká 

R. D. Mgr. Paweł Cebula
farář

na Boha. Advent se stává hek-
tickým a hlučným obdobím 
předvánoční horečky, nákupů 
a zábavy, pochodu čertů, kde 
není místo na ztišení a zamyšlení. 
Vánoční stromky už nejsou sym-
bolem Vánoc, vrcholem a jád-
rem tohoto období se pro nás 
stávají dárky a zpívané koledy. 
V tom shonu, kdy sacrum míchá-
me s profanum, je velice snadné 
přehlédnout to nejpodstatnější, 
samotného Boha. Jestli se nepři-
pravíme, neztišíme a nezamys-

líme se nad sebou, nakonec se 
„svátky pokoje“ stanou obdobím 
konfrontací a napětí, možná 
i tiché domácnosti, a my pocítí-
me zklamání z toho, že naše oče-
kávání se nenaplnilo a náš život 
se nijak nezměnil. A zase bude-
me čekat na další Vánoce. 

Celý lidský život je očekává-
ním. Neustále čekáme na věci 
malé a velké, důležité a ty, kte-
ré s sebou nese próza všedního 
života. To poslední, na co člověk 
čeká, je Boží milosrdenství. 

Vážení, papež František vyhlásil 
rok 2016 rokem Božího milosrden-
ství. „Blahoslavení MILOSRDNÍ, 
neboť oni dojdou milosrdenství.“ 
(Mt 5,7). Přeji Vám, abychom 
se v očekávání toho Malého 
Milosrdenství položeného do 
jesliček sami stávali milosrdnými 
ke druhým a otevírali svá srdce 
dokořán. A Bůh, bohatý v milosr-
denství, určitě to naše poslední, 
nejdůležitější očekávání splní.
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No, ono to popravdě není jen 
o zastupitelstvu. Musím sebe-
kriticky poznamenat, že si uvě-
domuji, že mé požadavky na 
zaměstnance městského úřadu 
jsou občas na hranici zvládnutel-
nosti. Vždyť si vezměte, že napří-
klad stavba základní školy od 
nakreslení prvního projektu po 
otevření má být zrealizovaná za 
pouhé dva roky! To, že se v tom-
to i jiných projektech dokážeme 
držet přesně časového plánu, 
je zásluha právě konkrétních 
zaměstnanců městského úřadu. 
Dík tedy směřuje i k nim.

Mluvíme o budoucnosti, samo-
správě, ale co samotní obyvate-
lé našeho města?

Mám-li sáhnout do kladných 

zjištění, tak za poslední rok mám 
velmi dobrý pocit z aktivit a cel-
kového počtu spolků fungují-
cích ve městě. Tyto spolky jsou 
jasným důkazem, že město žije 
a občané se o své město zají-
mají. Právě proto jsem se snažil 
najít cestu k podpoře co největ-
šího počtu z nich. Snad nebudu 
přehánět, když uvedu, že každý 
ze spolků, který projevil zájem, 
obdržel v letošním roce dotaci 
Jihomoravského kraje. Podařilo 
se mi tak znásobit zdroje, které 
do podpory jejich aktivit vkládá 
naše město. 

Kdybych však měl vybrat jedi-
nou věc, která mi udělala v Židlo-
chovicích radost, pak by to bylo 
rozhodnutí o zachování a posí-

lení jednotky židlochovických 
hasičů. 

Nebuďme jen optimističtí, do 
hodnocení roku patří i negativa.

Je jasné, že „všechno“ se pros-
tě podařit nemůže. Jako největší 
slabinu, zvláště po demolici zbý-
vající části cukrovaru u zámec-
ké zdi, vidím v nezprovoznění 
obchodních prostor firmy Outul-
ný. Ale doufám, že městské akti-
vity, jako jsou obnovení železniční 
dopravy, rekultivace u zámecké 
zdi a další, donutí majitele objek-
tu k dotažení jeho investičního 
záměru. 

Vánoce, advent jsou za dveř-
mi. Nedá mi to, abych se neze-
ptal: Co takhle vánoční dárek 
pro občany, pane starosto?

I s vědomím toho, že se jed-
ná o odlehčenou otázku, jeden 
dáreček pro občany skutečně  
máme. Jde o změnu vyhlášky 
o místních poplatcích, která od 
Nového roku zavádí novinku: Za 
každé třetí a další dítě v rodině 
se již poplatky za odpady hradit 
nebudou!  Rozumím tomu, že se 
nejedná o žádnou mimořádnou 
úsporu, ale chceme aspoň sym-
bolicky v tomto čase, kdy všichni 
společně chystáme slavit svátek 
narození dítěte, malého Ježíška, 
dát najevo, že v Židlochovicích 
jsou děti vítány.

Přeji všem občanům Židlocho-
vic krásné a požehnané svátky 
vánoční.

Město Židlochovice ve spolu-
práci s Městskou policií Židlocho-

Peníze získané z dotace poslouží ke zvýšení prevence kriminality

Milan Šebek
vedoucí strážník městské policie

vice a Komisí ochrany veřejného 
pořádku a prevence kriminality 
podalo úspěšně žádost o dotaci 
z rozpočtu JMK v oblasti preven-
ce kriminality ve městě Židlo-
chovice zaměřenou na seniory 
a mládež. 

Z prostředků získaných dota-
cí JMK v rámci preventivních 
opatření vedoucích ke snížení 
kriminality ve městě uspořádala 
Městská policie Židlochovice ve 
spolupráci s Pečovatelskou služ-
bou a místním Klubem důchodců 
besedu, kterou vedli se seniory 
pracovníci Sdružení obrany spo-
třebitelů – asociace na téma 
„podomní prodej a reklamace 
zboží“. Během besedy naši seni-
oři dostali informační materiály 
a mnoho užitečných rad, jak se 
chránit před tzv. „šmejdy“.

Pro osamělé seniory bylo 
zakoupeno šest kusů nouzových 
tlačítek, kterými je zasílán signál 
na Městskou policii Židlochovice. 
Tato tlačítka poskytnou senio-
rům pocit bezpečí a řeší přivolání 
pomoci v krizových situacích. 

Další beseda, tentokrát zamě-
řená na mládež a drogovou 
problematiku, proběhla koncem 
října pro žáky druhého stupně na 

základní škole a gymnáziu v Žid-
lochovicích. Besedu provedli zku-
šení lektoři z občanského sdružení 
„Řekni NE drogám – řekni ANO 
životu“, kteří na závěr rozdali žá-
kům škol profesionální a čtivé 
materiály řešící zneužívání drog.

Z dotačního programu byly 
také zakoupeny a osazeny 
u mateřských škol ve městě infor-
mační tabulky „Váš automobil 
není trezor“ pro zapomnětlivé 
a roztržité řidiče, kteří ponechá-
vají v zaparkovaných vozidlech 
cenné věci nebo opouštějí neu-
zamčená vozidla, a tím napomá-
hají trestné činnosti.

Na informace a kontakty 
z oblasti požární ochrany a pre-
vence kriminality bude také 
zaměřený kalendář, který byl při-
praven ve spolupráci s místními 
hasiči, Městskou policií Židlocho-
vice a Policií ČR a vyjde koncem 
roku.

Beseda o drogové problematice | foto: archiv městské policie

Vážení občané, vzhledem 
k tomu, že lávka přes Farský potok 
vedoucí z ulice Legionářské do 
ulice Nad Farou za garážemi je 
ve velmi špatném stavu, bude 
od začátku prosince uzavřena. 
Odborná prohlídka lávky proká-
zala její havarijní stav a neopravi-
telnost. Lávka bude proto násled-
ně  trvale odstraněna.

Přístup do ulice Nad Farou z uli-
ce Legionářská bude zajištěn přes 
historický mostek vedoucí k faře. 
Ten bude současně i s chodníkem  
kolem farské zdi v příštím roce zre-
konstruován.

Děkujeme za pochopení.

Lávka přes Farský potok dosloužila

Ing. Zdeňka Koutná
vedoucí odboru investic a místní-
ho hospodářství

Dosluhující lávka přes Farský potok| foto: Milena Moudrá
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení RM 26. 10. 2015
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu na „Rekon-
strukci kotelny objektu Nádraž-
ní 232“ s firmou, která poda-
la nabídku s nejnižší cenou: 
CERGOMONT s. r. o., Sukova 
1052/6, 678 01 Blansko. 

Výběr z usnesení RM 6. 11. 2015
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu na zpracování 
architektonické studie a nava-
zující dokumentace pro územ-
ní řízení pro řešení prostoru 
okolí radnice Masarykova 100 
s projektantem Ing. Arch. Pav-
lem Jurou dle nabídky. 
o pořadí nabídek veřejné 







zakázky na akci „ZIMNÍ ÚDRŽ-
BA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, 
ŽIDLOCHOVICE – 2015–2018“ 
takto:
1. Zednictví František Švaříček, 
Brněnská 633, 667 01 Židlocho-
vice (OPRD/18571/2015).
o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na akci „ROTAČNÍ 
KARTOTÉKA – MěÚ ŽIDLOCHO-
VICE“ takto:
1. ORGATEC, spol. s r. o., 
K Rybníku 610/2, 621 00 Brno 
(OPRD/18247/2015);
2. MEDIS INFO SECURITY, s. r. o., 
Spodní 327/5, 748 01 Hlučín 
(OPRD/18295/2015);
3. KASYS s. r. o., Gulde-
nerova 9, 326 00 Plzeň 



(OPRD/18054/2015);
4. BEG BOHEMIA, spol. s r. o., 
Ledárenská 386/25, 620 00 
Brno (OPRD/18360/2015).

RM schvaluje:
příspěvek 6 800 Kč za děti ze 
Židlochovic navštěvující MŠ 
Hrušovany.
bezúplatné užívání tělocvičny 
základní školy Tyršova 611 Škol-
ním atletickým klubem.
rozšíření činnosti Kulturní komise 
o činnost letopisecké komise, 
která posuzuje zpracování kro-
niky města za dané období.

RM rozhodla:
o pořadí nabídek na pojištění 
aut – povinné ručení – v majet-
ku města Židlochovice takto:









1. Česká pojišťovna a. s.
2. Kooperativa, pojišťovna 
a. s.
zrušit členství v Mediální komisi 
paní Yvonne Konečné.

RM souhlasí:
se zřízením jedné pracovní 
pozice – samostatný odbor-
ný referent odboru sociálních 
věcí – pracovník sociálně-
právní ochrany dětí k datu 
1. 1. 2016.

RM bere na vědomí:
přerušení provozu MŠ Židlo-
chovice v období vánočních 
prázdnin na 4 dny, a to pon-
dělí 28. 12., úterý 29. 12., středu 
30. 12. a čtvrtek 31. 12. 2015.







Do konce roku 2015 mají držite-
lé dočasných průkazů osoby se 
zdravotním postižením (OZP) a 
průkazů mimořádných výhod 
možnost zajistit si výměnu za nový 

průkaz OZP. V případě, že tak neu-
činí, nebudou moci po 1. 1. 2016 
využívat žádné benefity a náro-
ky, které jim z vlastnictví průkazu 
vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podobu 
plastové kartičky obdobně jako 
občanský nebo řidičský průkaz.  
Tento typ průkazu je odolný proti 

poškození a chráněný vůči padě-
lání. Nahrazuje všechny dosa-
vadní průkazy OZP. Všechny tyto 
doklady jsou platné už jen do 31. 
12. 2015. 

Pro účely vydání nového prů-
kazu OZP je třeba doložit aktuální 
fotografii, která odpovídá formátu 
podobizny určené na občanský 

průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). 
Stejně jako při všech ostatních 
úředních jednáních musí držitel 
průkazu také prokázat svou totož-
nost občanským průkazem. Lidé, 
kterým Úřad práce ČR přiznal prů-
kaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vypl-

Úřad práce ČR

Průkazky OZP lze vyměnit jen do konce roku

Poměrně často se setkává-
me s dotazy a prosbami občanů 
o rozšíření autobusové dopravy 
v nočních hodinách, a to zejmé-
na během víkendů. Otázky tohoto 
typu jsou na místě. Když se vydáte 
do Brna na jakoukoli kulturní akci, ať 
se jedná o koncert, operu, dance 
party či divadlo, tak poslední spoj, 
který vás do Židlochovic dopraví, 
jede ve 22:27 z Brna. Což často 

Od poloviny prosince začne z Brna jezdit nový noční spoj
Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

znamená, že z akce musíte odejít 
ještě před jejím skončením. Z toho-
to důvodu jsme začali jednat se 
společností Kordis JMK a. s. o pro-
dloužení trasy autobusu z Rajhradu 
do Židlochovic o sobotách, nedě-
lích a svátcích. Výsledkem jednání 
je tato vyjednaná změna v jízd-
ním řádu: Linka 505 pojede v 2:03 
hodin ze zastávky z Brna, Strážní 
(ulice Heršpická u České pošty, 
resp. Hornbachu). Na ni se cestují-
cí dostane běžným nočním rozjez-
dem brněnské MHD – N96. Ve 2:31 
přijede autobus do Židlochovic. 
Zpět na Brno vyjede ve 3:48 hodin 

Časy nově prodloužených nočních spojů na lince 505, 
platné od 13. 12. 2015

Odjezd: Příjezd: 
Brno, Strážní: 2:03 Židlochovice: 2:31
Židlochovice: 3:48 Brno, Strážní: 4:16

a jeho příjezd bude ve 4:16. Auto-
bus bude na své trase zastavovat 
také v Holasicích. Nově zřizované 
spoje v nočních hodinách spo-
lečnost Kordis JMK nehradí v plné 
výši, ale požaduje od obcí příspě-
vek. Holasice se k této naší aktivitě 
připojily, což znamená, že jsme se 

o financování mohli podělit. Kon-
krétní suma, kterou Židlochovice 
měsíčně uhradí za provozování 
prodlouženého spoje, je 9500 Kč. 
Jsme přesvědčeni, že výše finanč-
ní částky je rozumná, neboť za ni 
pořídíme smysluplnou službu pro 
naše občany. 

Dne 4. 12. 2015 bude kvů-
li odpolednímu Pochodu 
pravých čertů svoz odpadu 
mimořádně probíhat od 5:00. 
Prosíme, nachystejte popelni-
ce již ve čtvrtek večer.
Pokud nemáte na popelnici 
na směsný komunální odpad 
nalepenou nálepku s QR 
kódem, můžete si ji vyzved-
nout od 1. 12. 2015 na poklad-
ně MěÚ, Nádražní 750. Nádo-
by, které nebudou těmito 
kódy označeny, nebudou od 

•

•

roku 2016 svozovou společnos-
tí obsluhovány.
Pytle na třídění odpadu 
a nálepky s QR kódem si 
můžete vyzvednout od 7. 
12. 2015 na pokladně MěÚ, 
Nádražní 750.
Nádoby na tříděný odpad byly 
rozváženy v týdnu 23.–27. 11. 
přímo k domům. Pokud jste si 
nádobu objednali a nebyla 
Vám dodána, kontaktujte nás 
prostřednictvím emailu barbo-
ra.svobodova@zidlochovice.cz.
Vyplněné registrační formulá-
ře odevzdejte do 20. 12. 2015 
na pokladně MěÚ, Nádraž-
ní 750 nebo elektronicky na 
email barbora.svobodova@

•

•

•

zidlochovice.cz. Do formuláře 
uveďte údaje o osobách, kte-
ré budou na daném stanovišti 
třídit (včetně dětí), a zapište 
také identifikační čísla všech 
nádob (směsný komunální 
odpad, plast, papír, biood-
pad). Identifikační číslo najde-
te na nálepce s QR kódem. 
Pokud budete třídit do pytlů, 
QR kódy s identifikačními čís-
ly si vyzvednete na pokladně 
MěÚ. Také identifikační čísla 
pytlů je potřeba zapsat do 
registračního formuláře.
Obyvatelé bytových domů 
na sídlišti budou mít nádoby 
na tříděný odpad k dispozici 
automaticky. I přesto je nut-

•

né se zaregistrovat. Obyvate-
lé bytových domů na sídlišti 
vyplní pouze údaje o třídících 
osobách, identifikační čísla 
nádob nevyplňují. Registrační 
formulář lze vyplnit zvlášť za 
jednotlivé rodiny nebo dohro-
mady za bytový dům.
Město Židlochovice pro vás 
ve spolupráci se svozovou 
společností KTS Ekologie s. r. o. 
připravilo kalendář svozu. 
Kalendář je distribuován spo-
lečně se Zpravodajem. Uve-
dený materiál také najdete na 
www.zidlochovice.cz.

•

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

Změny v odpadovém hospodářství

pokračování na straně 4 >>
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Základní škola

V letošním školním roce odstar-
toval na Gymnáziu Židlochovice 
projekt podpory přírodovědných 
předmětů pod záštitou a za 
finanční podpory města Židlo-
chovice. 

Jeho přípravou se uplynulý 

První ocenění v projektu podpory přírodovědných předmětů 
půlrok zabývala pracovní skupi-
na složená z vybraných pedago-
gů gymnázia. Cílem projektu je 
podpořit zájem studentů gymná-
zia o přírodovědné obory, jako 
jsou matematika, fyzika, chemie, 
biologie, zeměpis a výpočetní 
technika. 

Podporou přírodovědně 
zaměřeného vzdělávání chce-
me studenty motivovat ke stu-
diu oborů, kde mají v rámci své 

budoucí profese velkou šanci 
na uplatnění a dobré finanční 
ohodnocení.

V rámci projektu studenti sbíra-
jí body za účast a úspěchy v pří-
rodovědných soutěžích, za refe-
ráty a odborné práce a také za 
významné zlepšení prospěchu 
v přírodovědných předmětech. 
Všechny tyto aktivity vyžadu-
jí mnoho času, píle, trpělivosti 
a studia navíc především ve vol-

ném čase. Nejlepší žáci jsou pak 
oceněni na konci měsíce hod-
notnou věcnou cenou.

Na začátku školního roku 
se soutěže teprve rozbíhají, za 
měsíc září proto byla cena udě-
lena žákům, kteří dosáhli největ-
šího zlepšení prospěchu v minu-
lém školním roce. Ocenění za 
měsíc září tedy získali Viktor Ča-
něk z tercie a Adéla Blümelová 
ze septimy.

Mgr. Dana Pauková
třídní učitelka sexty

Hastingský hrad | foto: archiv ZŠ Židlochovice 

Gymnázium

Dne devatenáctého září jsme 
odjeli na jazykově-vzděláva-

cí pobyt do Anglie do města 
Hastings. Cestovali jsme auto-
busem přes Německo, Nizozemí, 
Belgii a Francii. Ve Francii jsme 
se v přístavu Calais nalodili na 
trajekt a přepluli do Anglie do 
města Dover. Tam jsme navští-

vili hrad. Pak jsme se šli podívat 
do podzemní nemocnice z dru-
hé světové války. Bylo to hodně 
zvláštní, ale pro některé velice 
zajímavé. Potom jsme už jeli do 
Hastings, kde jsme si prohlédli 
město a navštívili jsme hastingský 
hrad a také pašerácké jeskyně, 
kde jsme si mohli zkusit různé 
činnosti, které dělali pašeráci, 
například zvedání čaje atd. Zde 
se pak čaj mohl i zakoupit. Na 
večer jsme se konečně dostali 
k naší škole, kam si pro nás přije-
ly naše rodiny. Všichni jsme byli 
v rodinách spokojení. 

Druhý den ráno jsme se v devět 
hodin sešli u školy a byli jsme roz-
děleni do tříd. Škola byla úžasná. 
Byli tam moc milé učitelky a uči-
telé, jako u nás ve škole. Naučili 
jsme se mnoho nových věcí.

Každé odpoledne jsme vypl-
nili prohlídkou zajímavých míst. 
Seznámili jsme se například s měs-
tečky Battle a Rye. V Brightonu 
jsme se šli podívat do podmořské-

Jak jsme se jeli učit do Anglie
Barbora Cveková, 8. A
Daniel Broskva, 8. A

ho světa. Bylo to nádherné. Vidě-
li jsme různé mořské živočichy. 
Poslední den školy – ve středu 
– jsme odpoledne navštívili kří-
dové útesy Seven Sisters. Útesů 
není sedm, nýbrž osm. Tam se 
nám líbilo ze všeho nejvíce. Byla 
to nádhera. Svítilo slunce a jeho 
paprsky se odrážely od moře. 
Sešli jsme z útesů dolů a ocitli jsme 
se na pláži plné zvláštních kame-
nů. Byla to opravdu krása. 

Ve středu večer jsme se sbalili 
a rozloučili se s rodinami. Posled-
ní den zájezdu jsme věnovali 
prohlídce hlavního města Velké 
Británie Londýna. Viděli jsme Big 
Ben a Parlament, Westminster 
Abbey a velkým zážitkem byla 
výměna stráží u Buckinghamské-
ho paláce. Celý den jsme zakon-
čili na Covent Garden. Poté už 
byla před námi jen dlouhá cesta 
domů.

Jsme moc rádi, že jsme se moh-
li tohoto pobytu zúčastnit.

V současné době probí-
há schvalování novely záko-
nů o občanských průkazech 
a o cestovních dokladech. 

Upozorňujeme občany, že 
v době od 24. do 31. 12. 2015 
budou informační systémy 
občanských průkazů a cestov-
ních dokladů mimo provoz.

V době přípravy tohoto člán-
ku není jasné, jestli novela bude 
přijata, ale přesto jsme se roz-
hodli předem informovat o tom, 
že s největší pravděpodobností 
nebude možné v době od 24. do 
31. 12. 2015 v rámci celé České 
republiky podat žádost o vydá-
ní OP ani CD a také ani nebu-
de možné vyzvednout hotové 
doklady.

V uvedené době lze podat 
pouze:

- žádost o vydání OP (blesk), 

platnost tohoto OP je jeden 
měsíc a nebude za něj vybírán 
správní poplatek. 

- žádost o vydání CD (blesk), 
platnost tohoto CD je šest měsí-
ců, poplatek pro dítě do 15 let je 
1000 Kč a pro občana nad 15 let 
1500 Kč (s tímto CD dokladem 
není možné cestovat do všech 
států). 

K vydání těchto osobních 
dokladů je nezbytné předložit 
při podání žádosti navíc dvě 
fotografie. Žádost o OP a CD 

bez strojově čitelných údajů pro 
občany správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Židlocho-
vice přijímá pouze pracoviště OP 
a CD MěÚ Židlochovice, Nádraž-
ní 750 ve svých úředních hodi-
nách.

Žádosti o OP a CD s plat-
ností na 10 let je možné podat 
do 23. 12. 2015 a potom od 
4. 1. 2016, fotografii pořídí pra-
covnice přímo na pracovišti OP 
a CD.

Eva Válková
odbor vnitřní správy

Přerušení výroby občanských průkazů a cestovních dokladů

ňovat žádnou žádost. Stačí, aby 
pouze doložili fotografii a pode-
psali příslušný formulář, který dosta-
nou na přepážkách ÚP ČR. Držite-
lé průkazů mimořádných výhod 
(kartonové průkazy, které vydá-
valy obecní úřady do konce roku 

2011) a dočasných průkazů OZP, 
které ÚP ČR vydával podle legis-
lativy účinné do 31. 12. 2013, musí 
před samotnou výměnou podat 
„Žádost o přechod nároku na prů-
kaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR 
průkaz v nové podobě vydat. 

Zodpovědné osoby pro průkazy OZP na pracovišti Židlochovice:
Bc. Michaela Forejtková, DiS. 

tel. 950 105 538; jména klientů začínající písmeny A–L
Žaneta Minaříková, DiS. 

tel. 950 105 407; jména klientů začínající písmeny M–Ž

•

•
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V pátek 23. října se uskutečnila 
dlouho očekávaná akce – Sto-
povaná na Výhon. Jednalo se 
o dobrodružný výšlap nejen pro 
děti, ale také pro jejich rodiče 
a sourozence. Již při srazu účast-
níků bylo zřejmé, že dvě základní 
podmínky úspěšného průběhu 
odpoledne byly splněny – všichni 
byli dobře naladěni a plni očeká-
vání a počasí bylo krásné, sluneč-
né. 

Družinové děti byly rozděle-
ny do osmi skupin a následně se 
výprava vydala na cestu plnou 
dobrodružství a zábavy. Trasu při-
pravilo šest dětí s pomocí dvou 
vychovatelek. Úkoly byly vymyš-
leny tak, aby prověřily kvalitu spo-
lupráce dětí v týmu – bylo nutné 
vymyslet bojový pokřik, zazpívat 
písničku, skákat po jedné noze, 

nasbírat různé druhy listů, vést 
kamaráda, který musel mít zavře-
né oči, určit sever a děti si také 
vyzkoušely indiánský běh. Jedním 
ze závěrečných úkolů byla hra na 
honěnou s rodiči, což byla úžasná 
chvíle celé akce, neboť ne každé 
z dětí mělo přítomného rodiče, 
a tak ti z rodičů, kteří zvládli honit 
vlastní dítko, ještě doháněli ostatní 
děti, a rozhodně to nebylo nic jed-
noduchého při tak velkém počtu 
dětí a rychlosti jejich pohybu. 

Posledním úkolem pak bylo na-
jít ukryté děti a vychovatelky, kte-
ré celou trasu přichystaly. Ačkoliv 
se na první pohled mohlo zdát, 
že je díky jejich výbornému mas-
kování budou soutěžící hledat 
dlouho, nebylo tomu tak a záhy 
byli všichni nalezeni. Radost dětí 
byla o to větší, když se na závěr 
mohla každá skupina pochlubit 
svým bojovým pokřikem a každý 
účastník obdržel odměnu. 

Velký dík a pochvala patří 

Rodiče se aktivně zapojují do činnosti školní družiny
Irena Adler Pavelková
maminka ze Židlochovic

Dobrodružný výšlap – Stopovaná na Výhon | foto: archiv ZŠ Židlochovice

vychovatelkám, které celou akci 
vymyslely a připravily. Děti si užily 
krásné podzimní odpoledne, 
vyřádily se v přírodě, přiučily se 
respektu a spolupráci a v nepo-
slední řadě se mohly kochat 
nádherným výhledem z Výhonu. 
Věřím, že i pro přítomné rodi-
če bylo odpoledne přínosem 
– mohli vidět, jak se jejich dítko 
chová v kolektivu spolužáků, jak 
dokáže spolupracovat, a celko-
vě bylo možné zase o kousek víc 
nahlédnout do práce vychovate-
lek s dětmi. Akce, jako byla tato, 
mají bezesporu obrovský význam 
pro všechny zúčastněné – vycho-
vatelky mají zpětnou reakci od 
rodičů ohledně své práce, rodiče 
zase vidí, že práce s dětmi není 
jednoduchá, a konečně děti jsou 
nadšené, když mohou se svými 
rodiči podniknout takové malé 
odpolední dobrodružství. 

Díky všem a příště opět na vidě-
nou!

Ve zkratce...

Komise pro občanské 
záležitosti 

Členky komise pro občanské 
záležitosti vypravily sbírku odě-
vů, spacích pytlů a povlečení 
pro Charitu Brno. Tentokrát se 
muselo auto obrátit dvakrát, 
tak velký byl zájem z řad obča-
nů. Děkujeme, vše se dostane 
k potřebným lidem.

Eva Bílková, Marie Tichá

Jihomoravský kraj pořádá 
informační seminář ke kotlíko-
vým dotacím

Jihomoravský kraj pořá-
dá v úterý 15. prosince 2015 
v budově Administrativního 
a školicího centra, Cejl 530/73, 
601 82 Brno, informační seminář 
k tzv. kotlíkovým dotacím v rám-
ci specifického cíle 2.1 Ope-
račního programu Životní pro-
středí. Seminář bude probíhat 
ve dvou obsahově stejných 
blocích – dopoledním (od 9.00 
do 11.00 hod.) a odpoledním 
(od 13.00 do 15.00 hod.).

Seminář je zdarma a je určen 
pro fyzické osoby – potenciál-
ní zájemce o podání žádosti 
o finanční podporu na dílčí 
projekt v Jihomoravském kraji. 
Jeho obsahem bude podrob-
nější seznámení s obecnými 
i specifickými pravidly Jihomo-
ravského kraje jako poskytova-
tele dotace.

Podrobnější informace o kot-
líkových dotacích a přihláše-
ní na seminář naleznete na 
webových stránkách Jihomo-
ravského kraje v sekci Granty 
a dotace (EU). 

Upozorňujeme občany, kteří 
mají vozidla uložena v režimu 
dočasného vyřazení před 
1. 7. 2013, že vozidla k 1. 1. 2016 
ze zákona zaniknou.

Pokud vlastník vozidla nech-
ce o vozidlo přijít, je nutné, aby 
se nejpozději do 31. 12. 2015  
dostavil na registr vozidel 
a vyplnil na tiskopis „Žádost 
o vyřazení silničního vozidla 
z provozu a zápis zániku sil-
ničního vozidla“, adresu místa 
umístění vyřazeného vozidla 
a účel jeho využití.

K tomu doloží technický prů-
kaz a OP. Poplatek je 50 Kč. 

Od 18. listopadu je v pro-
deji na informačním centru 
charitativní kalendář HASIČ-
KY NOSISLAV 2016 nafocený 
nosislavskými ženami. Cena je 
150 Kč a jeho výtěžek bude 
věnován rodinám hasičů, kteří 
zahynuli při výkonu povolání.

Jako každý rok začátkem listo-
padu naše základní škola uspo-
řádala v místní sokolovně Burzu 
středních škol pro žáky devátých 
tříd a jejich rodiče. Sešlo se zde 
27 zástupců okolních středních 
škol a na připravených stano-
vištích prezentovali svoji školu 
pomocí letáků, osobních poho-
vorů a ukázek výrobků žáků. 

Celá akce začala úvodním 
slovem paní ředitelky Ing. Jany 
Králové. Následovala prezenta-
ce o způsobu výuky kariérového 
poradenství na naší základní ško-

le, o činnosti školního poradenské-
ho pracoviště, o přijímacím řízení 
pro příští školní rok. Podmínky řízení 
jsou téměř stejné jako v loňském 
roce, kdy na vybraných školách 
začal způsob pilotního jednotné-
ho ověřování znalostí. Přijímací 
řízení vyhlašuje ředitel střední ško-
ly. Žákům i rodičům byla doporu-
čena návštěva veletrhu středních 
škol v Brně ve dnech 20. a 21. 11. 
a také dny otevřených dveří na 
jimi vybraných školách. Zdůrazně-
ny byly termíny podání přihlášek 
na školy s talentovou zkouškou do 
30. 11. 2015 a na ostatní školy do 
15. 3. 2016. Závěrečné informace 
se týkaly brožury Atlas školství pro 
rok 2016/2017, kterou obdrží kaž-
dý vycházející žák a která obsa-
huje ucelené informace o přijí-

macím řízení, kontakty na školy 
v Jihomoravském kraji a také veš-
keré potřebné internetové odka-
zy k této problematice.

Zajímavostí letošního ročníku 
bylo, že se dostavili i někteří žáci 
osmých tříd se svými rodiči, aby se 
předběžně informovali o tom, co 
je za rok čeká, dále pak žákyňka 
páté třídy jako zájemkyně o stu-
dium na víceletém gymnáziu 
a pro nás potěšující bylo i to, že 
naši burzu na základě odkazu 
na stránkách školy navštívili i žáci 
z jiných základních škol v okolí.

O úspěchu letošní akce svědčí 
nejen spokojenost žáků a rodičů, 
ale také zástupců středních škol, 
kteří si pochvalovali velký zájem 
a dobrou organizaci. 

Zájem o Burzu středních škol stále vzrůstá

Mgr. Alexandra Bravencová
výchovný poradce pro 
volbu povolání
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Na svátek sv. Martina jsme 
se již po šesté sešli s místními 
vinaři a širokou veřejností u nás 
v židlochovickém kostele Pový-
šení sv. Kříže, kde pan farář 
R. D. Mgr. Paweł Cebula posvětil 
naše vína z letošní sklizně. Pro-
mluva pana faráře byla krátká, 
avšak výstižná a srozumitelná. 
Pokusím se citovat: Na otáz-
ku, zdali není hříchem pít víno, 
odpovídá: „Naopak, hříchem 

je víno nepít. Boží dary máme 
s rozumem využívat, od toho je 
tady přece máme“. Ocenění 
práce vinařů z úst pana starosty 
Ing. Vituly, který se letos rovněž 
stal vinařem, odměnil poměrně 
zaplněný kostel potleskem. 

Po krátkém obřadu svěcení vín 
jsme pak mohli z přibližně sedm-
desáti přinesených vzorků mla-
dých vín ochutnat. Již dopředu 
nám média oznamovala, že kli-
matické podmínky pro révu byly 
letos abnormálně příznivé a víno 
z letošní sklizně se stane „vínem 
století“. Nevím, kdo z nás chutná 
naše moravská vína tak dlouho. 

Mladé víno vyjadřuje důvěru a přátelství
Ing. Libor Otýpka
malovinař ze Židlochovic

Já jen posledních 35 let a musím 
uznat, že jsem opravdu nikdy tolik 
výtečných mladých vín v žád-
ném jiném ročníku neochutnal. 
Z toho, co jsem měl možnost 
okoštovat, převažovaly vzorky 
s poměrně vysokou intenzivní 
ovocnou vůní a velmi příjemnou 
harmonickou chutí.

Symbolika, kdy si již můžeme 
s mladým a čistým vínem při-
ťuknout a přitom takto vyjádřit 
důvěru a přátelství, neznamená 
v dnešní době málo. Velký dík 
tedy patří zahrádkářům, p. faráři 
i městu Židlochovice, že každo-
roční Svěcení mladých vín se 

u nás stává již tradicí. 
Očekávám, že další příležitost 

ohodnotit „skvělý ročník 2015“ 
budeme mít již na Štěpánské 
výstavě vín místních vinařů. Jistě 
přibudou ještě další vzorky vín, 
které se nyní čistí. Později pak 
i na tradiční výstavě vín v břez-
nu 2016, kdy budou mít vína za 
sebou potřebnou dobu ke zrání, 
a jejich kvalita dále ještě vzroste.  
Věřím, že většina milovníků vín 
si nadcházející příležitosti nene-
chá ujít. Zcela jistě má smysl 
podporovat a preferovat vina-
ře, a tak udržovat naše tradice 
a naše kulturní zvyklosti.

Všechny útulky, azyly a záchran-
né stanice, které osobně znám, 
věnují svým svěřencům vynikající 
péči. Zároveň jsou závislé na nás, 
lidech, kteří jim pomáhají, ať už 
finančně nebo hmotně. Zvířata 
opuštěná, týraná, mnohdy pod-

vyživená a poraněná potřebují 
lékařské ošetření, kvalitní krmení, 
bezpečné místo k bydlení a spoustu 
lásky. Nestačí jim jen miska levných 
granulí 1x denně a mříže, to by bylo 
obyčejné vězení. Jsou to tvorové 
zvyklí žít tisíce let po boku člověka. 
Jen tak mohou znovu získat důvě-
ru, že svět není jen zlý a krutý, ale 
dobrý a laskavý, a mají naději najít 
novou rodinu.

Děkuji proto všem dobrým lidem, 
kteří přispěli na krmení záchranné 

Pro vlčáky v knihovně, pro „útulkáče“ v orlovně

Svatava Vitulová
Kynologický klub a Jednota Orel 
Židlochovice

stanici československých vlčáků 
v městské knihovně částkou 2118 
Kč a třemi pytli granulí.

V orlovně se v době adventní a 
vánoční objeví strom psích a koči-
čích přání a budeme zde moci 
zanechat dárek pro zachráněné 
„útulkáče“, kteří na své nové, adop-
tivní rodiče stále čekají. Pod strome-
ček můžete položit konzervu nebo 
kapsičku, třeba i nějakou dietu pro 
nemocná nebo alergická zvířata 
(např. značka Hill’s, Royal Canine 

a další). V útulku v Bulharech, který 
je nám nejblíže, jsou zvyklí na gra-
nulky značky Delican a Sam’s field. 
Zároveň zde bude sběrné místo 
pro celorepublikovou sbírku nepo-
třebných obojků, vodítek, náhub-
ků, postrojů a oblečků, za které 
jsou v útulcích velmi vděčni. Pokud 
budete chtít přispět na veterinární 
zákroky a léčbu, v restauraci bude 
připravena kasička.

Děkuji jménem všech opuště-
ných zvířat a jejich pečovatelů.

…jeho tělo jen plášť měk-
ce hřál… Na Starci se rozléhá 
píseň o svatém Martinovi. Je 
středa 11. listopadu, na toto 
datum neobvykle teplý podve-
čer a u zvonice je pěkně rušno. 
Dospělí i děti si přišli připomenout 
poselství lásky, soucitu a pomoci 
bližnímu, které se váže k martin-
skému svátku, a posvítit svaté-
mu muži na jeho dlouhou cestu. 
Po přivítání, písni a krátké milé 
loutkové scénce rozžínají děti 
s radostí své lampióny a lucer-

ničky. Dlouhý osvětlený průvod 
se vydává přes náměstí k parku, 
kde na všechny čeká překvape-
ní. Opravdový svatý Martin na 
živém koni! Promlouvá k přítom-
ným a vypráví, jak se se žebrá-
kem u cesty podělil o svůj plášť, 
aby mu nebyla zima. Na oslavu 
tohoto gesta rozdává slečna 
svatomartinské rohlíčky, které 
máme rozlomit a půlku dát něko-
mu dalšímu. Martin už ale musí 
pokračovat ve své cestě, takže 
se s ním loučíme, zpíváme mu 
a pomalu se také rozcházíme ke 
svým domovům. Organizátorům, 
spolku Výhonek, patří velký dík 
za krásný večer.

Svatý Martin jel, v srdci radost měl…
Anna Vlková
maminka ze Židlochovic

V mateřince se nadělovalo již 
ve čtvrtek 5. listopadu. Novou 
interaktivní pomůcku, oceněnou 
zlatou medailí Český výrobek 
roku 2014 s názvem Magic Box, 
objednala ředitelka školky právě 

v tento předvánoční čas dětem 
jak pro radost, tak pro pozvolné 
osvojování moderních technolo-
gií, kterým se v dnešní době jen 
těžko vyhneme. Nová moderní 
pomůcka promění v mžiku kobe-
rec třídy ve strhující interaktivní 
svět s pracovní plochou o veli-
kosti 2 x 1,25 m. Ke kouzelnému 
koberci se vejde až 15 školáčků 
a výhodou je především jeho 

Školka hrou s novou interaktivní pomůckou Magic Box
Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

snadná obsluha i mobilita. Děti, 
které byly přizvány na instruktáž, 
se s ničím podobným ještě nese-
tkaly, ale pracovaly intuitivně a s 
nadšením zvládaly početní úko-
ly, které po nich box při komu-
nikaci vyžadoval. Vše probíhalo 
jako na interaktivní tabuli ve ško-
le s tím rozdílem, že děti praco-
valy na zemi. I když k počítači 
mají v každé třídě přístup, nevý-

hodou je jeho obsluha, kdy se 
ke každému vejde pouze jeden. 
Magic Box nabízí nejmladším 
dětem to nejpřirozenější pro-
středí ke hře – koberec. Nyní jen 
zbývá seznámit s obsluhou také 
všechny učitelky, které budou 
pomůcku využívat, a s radostí se 
pustit do výukových her. 

Lampiónový průvod na svatého Martina | foto: Kateřina Klášterecká
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Jsme na začátku adventní 
doby, křesťané na celém světě 
očekávají narození Spasitele. 
Děti se těší na Štědrý den a dár-
ky pod vánočním stromečkem.  

I naši dospělí farníci si chtějí 
nadcházející čas patřičně užít. 
Ve farnosti jsme zdárně ukon-
čili stavební sezónu oprav. Jak 
si jistě mnoho lidí všimlo, kostel 
byl téměř měsíc uzavřen, aby 
řemeslníci mohli s posvěcením 
památkového úřadu provést 
výmalbu stěn. Práce byly pro-
váděny z vysokozdvižné plošiny, 
největší výška klenby svatyně 
je 15,5 metrů, římsy jsou ve výš-
ce 9 metrů. Plošina se využila 
i k nátěru oken, do kterých bylo 
dodáno nové těsnění. Byly také 
přezlaceny hvězdičky na stropě 

a natřeny všechny vstupní dve-
ře v průčelí. 

Také díky příznivému počasí 
šly práce rychle a svátek Všech 
Svatých byl slaven již v nově 
vymalovaném chrámu. Poved-
lo se zavěsit dva stylové barokní 
lustry, které vnesly do prosto-
ru nové teplé světlo. Z kostela 
zmizely původní nepěkné báně 
s neuvěřitelnou spotřebou elek-
trické energie. Nová svítidla jsou 
vyrobena z mosazi, každé váží 
60 kg, má 50 žárovek, ale spo-
třebu minimální.

Až si půjdeme na Štědrý den 
pro betlémské světlo, užijme si 
tu příjemnou atmosféru v našem 
kostele. Možná stojí zato i popře-
mýšlet, jestli se vyplatí neustále 
zkoušet nějaké nové, moderní 
experimenty, a nebo je lepší 
vrátit se k tradičním hodnotám 
našich otců a dědů.

Advent slavíme v nových barvách a světlech
Martin Otýpka
farník

V těchto dnech vrcholí přípra-
vy již šestnáctého ročníku Tříkrá-
lové sbírky, která začne s Novým 
rokem a potrvá do 14. ledna 
2016. Jedná se o největší dob-
rovolnickou akci v zemi, která 
je součástí tradice a umožňu-
je veřejnosti podílet se spolu 
s Charitou na pomoci potřeb-
ným a lidem v nouzi. Prostředky 
z Tříkrálové sbírky každoročně 
významně přispívají k udržení, 
zkvalitnění a rozšíření nabídky 
sociálních a zdravotních služeb 
poskytovaných v regionu působ-
nosti Oblastní charity Rajhrad.

V roce 2015 bylo možné z pro-
středků Tříkrálové sbírky provést 
například:

kompletní výměnu vadných 
plynových kotlů v hospici 
sv. Josefa;
nákup koncentrátorů kyslí-
ku a nových polohovacích 
lůžek pro klienty hospicových 
služeb; 

•

•

vybudování chodníkových 
cest a pořízení venkovního 
nábytku pro klienty Chráně-
ného bydlení sv. Luisy v Raj-
hradě, určeného pro osoby 
s demencí;
nákup dvou nových vozů 
pro Mobilní hospic sv. Jana 
a Charitní pečovatelskou služ-
bu (za vozy již dosluhující).
Více o podpořených a dalších 

projektech najdete na www.raj-
hrad.charita.cz.

Pro rok 2016 je využití pro-
středků Tříkrálové sbírky pláno-
váno pro:

obnovu interiérového vyba-
vení ve všech pokojích klientů 
rajhradského hospice;
pokračování realizace 
zahradních úprav v parku 
Chráněného bydlení sv. Luisy;
podporu činnosti dobrovol-
níků, kteří jsou nedílnou sou-
částí hospicového týmu nebo 
pomáhají jako společníci kli-
entů v Chráněném bydlení 
sv. Luisy;
další zkvalitňování služeb Níz-
koprahového centra Vata 
v Židlochovicích, které slouží 
mládeži v rámci prevence 
ohrožení negativními spole-
čenskými jevy;
zakoupení nového vozu pro 
Charitní ošetřovatelskou služ-
bu;
podporu salesiánského stře-
diska Don Bosco Hospet 
v Indii, které vyhledává děti 
zneužívané k práci, poskytu-
je jim ubytování, vzdělávání, 
zdravotní péči a následné 

•

•

•

•

•

•

•

•

Tříkrálová sbírka: Každá koruna pomáhá
Ing. Hana Bělehradová 
koordinátorka Tříkrálové sbírky

umístění do klasických škol;
Fond individuální pomoci 
určený na podporu rodin 
a osob v tíživé životní situaci;
humanitární pomoc v České 
republice a zahraničí v přípa-
dě živelných katastrof.
Oblastní charita Rajhrad 

děkuje Vám všem, kteří vlídně 
přijmete koledníky, otevřete 
svá srdce a přispějete do jejich 
pokladniček.

Podpořit Tříkrálovou sbírku 
můžete také zasláním dárcov-
ské SMS KOLEDA na číslo 87 777.

Velké díky patří i samotným 
tříkrálovým koledníkům, kte-
ří věnují svůj čas ve prospěch 
pomoci druhým.

Koledníkům požehná otec 
biskup Mons. Vojtěch Cikrle při 
mši svaté na Petrově v sobotu 
2. ledna 2016 v 15 hodin. Tato 
akce je spojena s losováním 
kolednické soutěže a pro koled-
níky je připraveno občerstvení.

V neděli 10. ledna v 18 hodin 
bude na programu ČT1 ke 
zhlédnutí přímý přenos Tříkrá-
lového koncertu z Městského 
divadla v Brně.

V Židlochovicích proběhne 
Tříkrálová sbírka 9. ledna 2016. 

Koordinátorka sbírky za Oblast-
ní charitu Rajhrad: 

Ing. Hana Bělehradová
mobil: 737 220 085
e-mail: hana.belehradova@

rajhrad.charita.cz 

•

•

Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
DRAKE – Divoká srdce, JORDAN 
– Svůdce, JEFFRIES – Dávná tajem-
ství
Romány pro ženy
WOOD – Bílá žena, MOYES – Dívka, 
již jsi tu zanechal, RILEY – Levandu-
lová zahrada
Romány českých a slovenských 
autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ – Co to 
bude?, KUBÁTOVÁ – Valdemar, 
Štěpánka, VÁŇOVÁ – Herečka
Společenské romány
DOERR – Jsou světla, která nevi-
díme, DI FULVIO – Chlapec, kte-
rý rozdával sny, VÉRANT – Sedm 
dopisů z Paříže
Psychologické romány
GENOVA – Pořád jsem to já, MÜL-
LER – Nížiny, AXELSSON – Ta, kterou 
jsem se nestala
Detektivní romány a thrillery
ADLER-OLSEN – Nesmírný, NESBÖ 
– Syn, CIMICKÝ – Noční pacient, 
BÖRJLIND – Černý úsvit
Historické romány
VAŇKOVÁ – Království na prodej, 
FRANKLIN – Statečná srdce, PLAI-
DY – Ve stínu koruny 
Fantasy a sci-fi romány
BRUSSOLO: Město strachu, FOM-
BELLE: Tobiáš Lolness, MELZER 
– Vzpoura andělů
Válečné romány
CÍLEK – Werwolfové, HASSEL 
– Krvavý batalion, FURST – Krev 
vítězství
Literatura faktu
FILIPOVIĆ – Umlčené hlasy, THO-
MAS – Papežovi Židé
Pravdivé příběhy
ZUCKERMAN – Pohřbeni v obla-
cích, GRYLLS – Příběhy skutečné 
odvahy, KESSLER – Bez dětí neo-
dejdu
Životopisy
SUCHÝ – Čemu se smála Adina 
Mandlová?, ROHÁL – Matinky, 
tetinky a tatínkové
Naučná literatura
HRDLIČKA – Dětský autismus, 
MESSNER – K2, MERTIN – Výchovné 
maličkosti

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
POSPÍŠILOVÁ – Myslí ptáci na leg-
raci?
Pohádky
STRAIT – Včelka Sluněnka, BURIAN 
– Pohádky Vlasty Buriana
Pohádkové příběhy
POSPÍŠILOVÁ – Hravá škola kres-
lení, ROŽNOVSKÁ – Víla Větrnka, 
VOSTRÁ – Co dělá vítr, když nefou-
ká
Detektivní příběhy
WIDMARK – Záhada oživlé mumie, 
Záhada ukradených diamantů, 
Záhada ve vlaku
Dívčí romány
FRANCKOVÁ – Nejtěžší překážka, 
BELITZ – Rozdělená srdce, STÍNIL 
– Kolotoč lásek
Naučná literatura
101 věcí, které bychom měli 
vědět o vlacích, WRIGHT – Důvtip-
ní detektivové, WEISSERT – Rybaře-
ní pro kluky a holky

Eva Procházková
knihovniceHvězdičky ze stropu kostela 

foto: Martin Otýpka
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Po příznivé odezvě výletu k his-
torickým místům výroby vína na 
Moravě v roce 2014 (Hustopeče, 
Čejkovice, Vrbice) organizovali 
zahrádkáři (vinaři) našeho města 
dne 14. listopadu 2015 opět výlet 
pro přátele moravských historic-
kých míst spojených s výrobou 
dobrého vína. Zvolili jsme tento-
krát město Valtice.

První stanice byla Zámecký 
sklep, který nechali majitelé val-
tického zámku Lichtenštejnové 
v roce 1430 vykopat. Patří mezi 
nejstarší a největší vinné skle-
py v České republice. Po staletí 
zde zrají v obrovských dubových 
sudech ta nejlepší vína od nej-
staršího vinařství Lednicko-val-
tického areálu – Château Val-
tice – Vinné sklepy Valtice a. s. 
Komentovaná prohlídka neza-
pomenutelného historického 
sklepa byla doprovázena ochut-

náváním jejich bílých a červe-
ných vín.

Druhá stanice byla Křížový 
sklep na jihozápadním okraji Val-
tic, který byl pod stejnými majiteli 
panství postaven o 210 let poz-
ději (1640). Křížový sklep je vůbec 
největší svého druhu u nás. Má 
půdorys kříže, jeho monumentál-
ní hlavní šíji dlouhou 120 m křižuje 
100 m dlouhé rameno. Kapacita 
sklepa je kolem jednoho milionu 
litrů vína. Za rekonstrukci vstup-
ního portálu byla společnosti 
v roce 2010 udělena cena za 
architektonické řešení. 

Za pěkný a historicky fundo-
vaný výklad s řízenou degustací 
v obou sklepech patří dík panu 
Břetislavovi, dlouholeté „ikoně“ 
valtických sklepů.

Poslední návštěva patřila 
Valtickému podzemí nedaleko 
Křížového sklepa. Jedná se o uni-
kátní labyrint třinácti historických 
vinných sklepů vzájemně propo-
jených v celkové délce 900 m. 
Sklepy jsou datované k roku 1289 
v souvislosti se založením kláštera 

minoritů. Po prohlídce s odbor-
ným výkladem hlavního „sklepié-
ra“ jsme se shromáždili v zadním 
sklepě Diana. Zaujala nás výsta-
va historických cihel na čele skle-
pa. Oheň v krbu dělal příjemnou 
atmosféru pro řízenou degustaci 
vín (Annovino vinařství Château 
Lednice). Bohatý raut a hudební 
doprovod našeho harmonikáře 

Laďi Bartla dali opravdu všem 
37 účastníkům pocit příjemného 
a vydařeného výletu.

Zvláštní dík patří ZO ČZS, která 
sponzorovala výlet zaplacením 
autobusu, a panu Zdenku Rac-
kovi z Valtic, který významně 
pomáhal s logistickým zajištěním 
akce.

Výlet po historických místech výroby moravského vína

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
zastupitel města

Svaz zahrádkářů má ve svém 
objektu malou moštárnu ovoce, 
kterou kromě členů využívají i ostat-
ní občané. V letošním roce se uro-
dilo dosti jádrového ovoce (jablka, 
hrušky). Vzhledem k nedostatku 
vláhy bylo ale ovoce drobnější, a 

tak pěstitelé zvolili možnost část 
úrody zmoštovat. O moštování byl 
velký zájem, kromě pěstitelů ze Žid-
lochovic a okolních obcí byli zájem-
ci z Brna a dokonce i ze Slovenska. 
V letošním roce bylo moštováno 
třináct sobot, a to od 17. července 
do 12. listopadu. Bylo zpracováno 
6 tun ovoce, což představuje asi 
4 tisíce litrů moštu. Vylisovanou drť, 
o kterou neměl pěstitel zájem, si 
odváželo myslivecké sdružení pro 
krmení polní zvěře.

Zahrádkáři letos vymoštovali rekordní množství ovoce

Jan Šotnar
předseda Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu

Naši junioři se zúčastnili 
Oblastního přeboru Jihomorav-
ského kraje kategorie do 17 let. 
Přebor se konal 25. 10. v krásné 
hale Fakulty sportovních studií 
Masarykovy univerzity v Brně. 
Všechny zlaté medaile v dív-
čí kategorii putovaly právě 
do Židlochovic. Jak už se stává 
zvykem, nejúspěšnější hráč-
kou se stala Veronika Srncová, 
která získala zlatou medaili ve 
dvouhře i v mixu s Danielem 
Kostrhunem (Slavoj Podivín). 

Finále dívčí čtyřhry bylo téměř 
židlochovickou záležitostí. Pře-

bornicemi JMK se nakonec 
staly Barča Otáhalová s Natálií 
Randulovou (FSpS MUNI Brno), 
které porazily Veroniku Srnco-
vou a Máju Zbořilovou. Bar-
ča Otáhalová si dovezla ještě 
bronzovou medaili ve dvouhře 
a v mixu s Václavem Kozlem 
(BS Brno). Mája Zbořilová byla 
„bronzová“ v mixu a čtvrtá ve 
dvouhře. A poslední bronzovou 
medaili získala Tereza Šípková 
ve čtyřhře, ve dvouhře skončila 
na pátém místě. 

Vojta Vidrmert s Patrikem 
Šípkem obsadili páté místo 
ve čtyřhře. A stejného umístě-
ní dosáhli sourozenci Šípkovi 
v mixu. 

Vzhledem k tomu, že čtyřem 
hráčům našeho družstva je 

Badmintonisté dovezli devět medailí 

Dana Otáhalová
trenérka žáků

teprve čtrnáct let, zúčastní se 
v prosinci Oblastního přeboru 

Juniorské badmintonistky na přeboru JMK | foto: archiv Sokola Židlochovice

JMK do 15 let. Věříme, že dove-
zou také nějaké medaile.

V prostorách valtických sklepů | foto: Peter Wendsche

Ilustrační foto | zdroj: Pixabay
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Básníci Židlochovicím

rubriku připravuje 
Mediální komise

Magda Karhánková
studentka gymnázia Židlochovice

Letos ji čeká maturita, po ní 
by chtěla pokračovat na medi-
cíně nebo na veterině. Ve vol-
ném čase hraje tenis, chodí 
běhat, čte a maluje obrazy. 
Ráda chodí na vycházky se 
svým pejskem. Básně skládá 
hlavně v momentech dobré 
nálady, i když verše mohou 
působit opačným dojmem. 
V jejích básních se najde urči-
tě skoro každý, nebo alespoň 
část každého z nás.

Jsem
Jsem deštěm chmurným,
polibkem ve smutku.
Jsem ránem chladným,
bolestí zármutku.

Jsem slzou breku,
žalem v tichosti.
Jsem krví vzteku,
úsměvem v lítosti.

Jsem bolestí samoty,
tmou bez svíce.
Jsem křikem němoty,
a krásou měsíce.

Jsem... co vlastně?

Pouhá dívka
Pouhou dívkou jsem, která 
hledí
na tváře smutně nepravé.
Tváře barevné, však pokryté 
šedí,
oči prapodivně sychravé.

Nesnáším déšť, avšak koupu 
se v louži,
v kalné louži lživých slov.
Slova sladká, jež po tichu 
touží,
dech vzývající do těžkých 
mdlob.

Pouhou dívkou jsem, která míjí
úsměvy dlouho znavené.
Úsměvy mrazivé, tisíce kopií,
smíchy mnohokrát slyšené.

Vše a nic
Mám srdce,
které nelze milovat.
Mám vzpomínky,
které nechci zachovat.
Mám oči
věčně zavřené.
Mám prosby
umlčené.

Mám duši,
však zaprodanou.
Mám víru
zpřetrhanou.
Mám hříchy,
které nelze smýt.
A hlas, 
který nechce znít.

Pochod čertů, který se v Žid-
lochovicích koná 4. prosince, se 
stal častým tématem rozhovorů 
mnohých obyvatel města. Tato 
pro naše prostředí nová kulturní 
aktivita pochází z tradic našich 
rakouských sousedů. Čertovské 
masky lze chápat s respektem 
k umění rakouských řezbářů, 
přesto však mezi obyvateli Žid-
lochovic vyvolává akce silné 
emoce. Jedni s nadšením oče-
kávají velkou podívanou, druzí 
s nedůvěrou odmítají přítomnost 
děsivých masek ve městě v sou-
vislosti s emocionálním vlivem 
na děti, jiní poukazují na vyso-
kou náročnost organizačního 
zajištění. Hovoří se i o tom, že by-
chom měli dbát na prohlubování 
českých tradic a s těmi ostatními 
se seznamovat v prostředí, z kte-
rého vycházejí a kde nejlépe 
vyzní.

Záštitu nad akcí převzal sta-
rosta města Ing. Jan Vitula, ptá-
me se ho tedy:

Proč se dějištěm tohoto průvo-
du staly právě Židlochovice?

Záměr uspořádat tuto akci vze-
šel od soukromých osob – obča-
nů města. Vzhledem k tomu, že 
z našeho pohledu nebyl žádný 
důvod akci nepovolit, jsme s ní 
souhlasili. Zde je potřeba zmínit, 
že původně očekávaný rozsah 
byl pár desítek účastníků a něko-
lik stovek diváků. Tedy nic, co by 
naše město nezvládlo. 

 
Vaše komentáře: „Byla jsem 

na průvodu čertů loni v rakous-
kém Schladmingu. Byl to záži-
tek, kostýmy čertů s kravskými 
zvony, strašidelné masky s různě 
dlouhými rohy, k tomu všelija-
ké doprovodné kulisy, jako jsou 
ohnivé vozy, kotle, oheň, síra, 
kouř, to všechno podbarvené 
pekelnou hudbou, bylo to neu-
věřitelně působivé. Čerti byli 
s diváky v kontaktu, během prů-
vodu se někteří rozhodli odnést 
si do „pekla“ některého z oko-
lostojících, což vyvolávalo hrůzu, 
u statečnějších úsměv. Na prů-
vod čertů v Židlochovicích určitě 
půjdu, těším se. Organizátorům 
držím palce, aby vše zvládli bez 
větších problémů.“

Co bylo Vaší hlavní motivací 
při rozhodování, zda tuto akci 
podpořit?

Ohlas na facebooku. Když 
jsme zjistili, kolik lidí se chystá 
akce zúčastnit, došli jsme k závě-
ru, že je akci buď potřeba zrušit, 
anebo se město musí ujmout 
organizace. V tomto rozsahu je 

třeba spolupráce všech mož-
ných složek, ať už policie, hasičů 
nebo záchranářů. To není něco, 
co by šlo nechat v soukromých 
rukou bez dostatečného záze-
mí. Stáli jsme před rozhodnutím, 
zda akci, která může do našeho 
města přivést nebývalé množství 
návštěvníků, zrušit nebo organi-
zaci akce převzít. Nakonec jsme 
se rozhodli do toho jít. Přece 
jenom tolik návštěvníků zname-
ná i příležitost pro naše obchod-
níky, a to je něco, na co je třeba 
také myslet.

Vaše komentáře: „Jsem zvě-
dav, jak budete při očekáva-
né vysoké návštěvnosti zvládat 
nejen dopravu, ale i hygienická 
úskalí a nutná lékařské zabezpe-
čení.“

Vaše komentáře: „Na akci se 
moc těšíme. Pojedou taky naši 
kamarádi, které to dost zajímá. 
Pokud se vše organizačně zvlád-
ne, může to být velice dobrá 
reklama pro Židlochovice.“

 
Očekává se příjezd až deseti 

tisíc zážitkových turistů, jak zajis-
títe, aby nedošlo k neřešitelnému 
dopravnímu kolapsu? Je vůbec 
město schopno pojmout tako-
vý počet návštěvníků včetně 
zabezpečení nutného servisu?

K pořádání akce se již přes 
měsíc schází pravidelně štáb, 
který má organizaci na starost. 
Jsou k němu přizváni zástupci 
všech důležitých složek.

Tento štáb se zabývá všemi 
detaily akce. Velkou pomocí 
jsou zástupci hasičů, bez kterých 
bychom vůbec nebyli schop-
ni takovouto akci zabezpečit. 
Dnes máme vyčleněny plochy 
k parkování a zajištěno posílení 
hromadné dopravy. Nemůžeme 
samozřejmě vyloučit, že něco 
selže a nějaký dopravní výpadek 
nastane. Ale kdo nic nedělá, nic 
nepokazí. Co se týče počtu náv-
štěvníků, tak v plánované trase 
pochodu lze umístit asi deset tisíc 
lidí. Pro ty, ve spolupráci s míst-
ními obchodníky, připravujeme 
všestranný servis, bude zajištěno 
občerstvení i toalety, v pohoto-
vosti bude asi sto dobrovolníků. 
Největší problém bude tedy sku-
tečně doprava a parkování. 

Vaše komentáře: „Kdybyste se 
předem poradili s dětským psy-
chologem, dověděli byste se, že 
je to nebezpečné pro psychický 
vývoj dítěte. 

A dětem zakázat chodit na 
něco, co město pořádá pro 
občany, je přece holý nesmysl. 
Pro mně je tento cizí folklor straš-
ný, i když se jedná o řezbářské 
„umělecké“ masky. Nepatří do 

našeho kulturního obzoru a dou-
fám, že se to nebude v příštím 
roce opakovat.“

 
Vaše komentáře: „Čerti jsou 

teď dost žhavé a kontroverzní 
téma. Jsem ráda, že organizá-
toři upozorňují, že pochod není 
vhodný pro malé děti. Podle 
mého názoru by měli rodiče vel-
mi zvážit účast i starších dětí. Ty 
sice už dokáží rozumem pocho-
pit, že se jedná jen o masku, pře-
sto to pro ně emocionálně může 
být velmi náročné. Tradičního 
Mikuláše, čerta a anděla děti 
často hodně prožívají, obzvlášť 
když je rodiče čertem dopředu 
straší. Děti jsou podle mě citlivěj-
ší, než si myslíme a připouštíme, 
a zbytečně bych je nevystavo-
vala extrémnímu zážitku tohoto 
druhu.“

Mezi lidmi se hodně hovoří 
o přítomnosti dětí na akci, jak na 
věc pohlížíte Vy?

Nikdy jsem na takové akci 
nebyl, ale každému, kdo by na ni 
chtěl vzít malé děti, bych dopo-
ručil nejprve zhlédnout tuto show 
na YouTube. Masky jsou opravdu 
strašidelné. Já už mám děti dost 
velké, takže tento problém neře-
ším.  

Vaše komentáře: „Půjdeme se 
podívat, ale děti s sebou nebe-
reme. Bude to karneval. Tradice 
neřeším…Pokud někomu čerti 
vadí, proč se neozval už dřív, 
že každý rok už pomalu od října 
na něho z každé druhé výkladní 
skříně civí Santa Claus? To není 
vůbec žádná tradice, natož pak 
naše…“

 
Vaše komentáře: „Někde 

v adventu chodí i Mikuláš, někde 
jsou už tak moderní, že starého 
Mikuláše vyměnili za čerty.“

Letošní advent začíná posled-
ní listopadovou nedělí. Pochod 
čertů se tak začleňuje do obdo-
bí, které nás má v klidu a rozjí-
maní provázet až k samotným 
Vánocům. Jak tuto akci v kon-
textu s adventem vnímáte Vy?

Ale advent přece není jen 
o klidu a rozjímání. Je to i obdo-
bí těšení se a radosti z blížícího 
se narození Krista. Konec konců 
i Mikuláše doprovází čerti a není 
to nic, co bychom rozporovali. 
A když už jsme u toho, myslím, že 
adventu daleko více škodí před-
vánoční šílenství v supermar-
ketech než jedna akce s čerty 
v Židlochovicích.

A co si myslíte právě Vy?

Zeptali jsme se za vás: Pochod pravých čertů
rubriku připravuje 
Milena Moudrá
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S narůstajícím počtem zahra-
ničních dovolených – nemusí 
se jednat jen o exotické země 
– a také v souvislosti se zapla-
vením Evropy běženci z Afriky 
a Blízkého východu se v médiích 
začaly objevovat různé, často 
protichůdné informace o nebez-
pečí infekčních nemocí – nákaz, 
kterými může být obyvatelstvo 
ohroženo. Při zhlédnutí televiz-
ních záběrů ukazujících, v jakých 
hygienických podmínkách se 
migranti na své cestě pohybují, 
pak působí velmi nepravděpo-
dobně prohlášení hlavního hygi-
enika Vladimíra Valenty, že žád-
né zvýšené riziko onemocnění 
nehrozí (?).

Statistiky Světové zdravotnické 
organizace (WHO) a Centra pro 
kontrolu nemocí (CDC) v Atlan-
tě (www.cdc.gov) z posledních 
let např. jasně hovoří o celo-

světovém nárůstu infekcí bak-
teriemi odolnými vůči běžným 
antibiotikům. A s všeobecným 
vzestupem cestování a turisti-
ky se už dnes setkávám ve své 
ordinaci s případy nemocí dří-
ve prakticky neznámých – jen 
v posledním roce jsem řešil např. 
případy malárie přivezené ze 
střední Ameriky, lambiosy při-
vezené z Rumunska, horečky 
dengue z Thajska, žloutenky 
typu E z Egypta, pertuse – černé-
ho kašle z Řecka. Nenechme se 
mýlit, problémové mohou být již 
i tak „evropské“ destinace, jako 
je Buharsko, Řecko či Turecko. 
Pobyt třeba v Indonésii, Thaj-
sku, afrických zemích pak může 
být bez řádné přípravy až život 
ohrožující.

Opatření proti nepříjemnému 
„dárečku“ z dovolené je celá 
řada a musí započít již při přípravě 
cesty – zjištění hygienických pod-
mínek v cílové destinaci, zajištění 
nezávadné pitné – nejlépe bale-
né vody atd. Asi nejdůležitější mís-
to však má prevence: vybavit se 

na cestu léky (antibiotiky, antima-
lariky) a absolvovat doporučená 
očkování. Určitě základním je 
očkování proti žloutenkám typu 
A a B (např. vakcínou Twinrix), 
dalšími důležitými jsou pak ta pro-
ti břišnímu tyfu (Typhim), vztekli-
ně (Rabipur)... Zvláště závažným 
onemocněním i v našich zemích 
je tetanus. Toto doposud neléči-
telné onemocnění má 50% úmrt-
nost, původci tetanu – Clostridia 
– se přirozeně vyskytují v zažíva-
cím traktu hovězího dobytka, 
a tudíž v každém květináči a kde-
koliv v půdě hnojené chlévskou 
mrvou. Jelikož specifická léčba 
tohoto onemocnění neexistuje, 
je dnes jedinou  možností ochra-
ny pravidelné očkování, jehož 
intervaly jsou nově doporučeny 
v rozmezí 12–15 let. 

Lepší než čistá vakcína Tetavax 
je možnost využití kombinované 
vakcíny Boostrix (společně proti 
tetanu, záškrtu a černému kašli). 
Právě černý kašel – obtížně léči-
telná a lehce přenosná nemoc 
nejen malých dětí – je v posled-

Očkování v 21. století
MUDr. Slavomír Šmíd
praktický lékař pro dospělé

ních letech výrazně na vzestupu. 
V ČR se plošně očkují děti v koje-
neckém věku třemi dávkami, 
přeočkování je v 5 a 10 letech. 
Tím končí očkování povinné. 
Národní imunizační komise NIKO 
ve svých doporučeních však 
apeluje na to, nechat si v dospě-
losti minimálně jednou apliko-
vat posilující dávku proti pertusi 
(Boostrix) – týká se lidí do 65 let. 
Zejména však NIKO doporučuje 
toto očkování ženám plánujícím 
těhotenství, blízkým rodinným 
kontaktům novorozence i oso-
bám pečujícím o děti mladší 
12 měsíců (tzv. cocoon strate-
gy). 

Závěrem bych chtěl podtrh-
nout, že i přes četně prezentova-
né názory lidí z různých důvodů 
očkování odmítajících je v dneš-
ní době toto často jediným pro-
středkem, jak zabránit závažným 
onemocněním či jejich násled-
kům, zvláště pak u těch nemocí, 
kde žádná jiná léčba doposud 
neexistuje! 

Chráněné bydlení Nosislav se 
připravuje na zahájení provozu. 
V lednu 2016 se do něj začnou 
stěhovat jeho první obyvatelé. 
Jedná se o osoby se zdravotním 
postižením (chronickým, těles-
ným) nad 40 let, kteří potřebují 
pomoc a podporu při zvládání 
každodenních činností. Chrá-
něné bydlení má kapacitu 
deset obyvatel a představuje 
tak alternativu k poskytování 
pobytové sociální služby ve vel-
kokapacitním zařízení.

Asistenti budou v chráněném 
bydlení přítomni nonstop. Oby-
vatelům chráněného bydlení 
budou poskytovat takovou pod-
poru, jaká bude z hlediska jejich 
postižení potřeba. Budou při tom 
podporovat obyvatele v jejich 
seberealizaci a individuálním 
způsobu života. 

Obyvatelé chráněného bydle-
ní budou mít zajištěnou podporu 
a pomoc s péčí o domácnost 
a svou osobu a současně budou 
zůstávat i nadále součástí svého 
přirozeného prostředí, součástí 
míst, kde žijí svůj život, v dosa-
hu svých příbuzných a přátel. 
V chráněném bydlení si s dopo-
mocí asistentů vybudují své 
„doma“. Svůj byt si zařídí podle 
svých představ, kdykoliv budou 

moci přijímat návštěvy. Obyva-
telé domu vytvoří společenství, 
společné prostory chráněného 
bydlení budou sloužit k pořádá-
ní besed, slavností a vystoupení, 
na které chceme zvát všechny 
občany Nosislavi.

Zájemci o Chráněné bydlení 
mohou kontaktovat jeho vedoucí 
Mgr. Lenku Krutinovou na tel. č. 737 
218 420 nebo na mail nosislav@
diakonie.cz. Žádost o službu 
a další informace jsou dostupné 
na webových stránkách: http://
nosislav.diakonie.cz/. 

Chráněné bydlení Nosislav 
bylo vybudováno brněnským 
střediskem Diakonie ČCE za 
vydatné podpory nosislavského 
evangelického sboru z prostřed-
ků Evropské unie a také díky 
mnoha dárcům.

Na závěr bychom měli prosbu. 
Do chráněného bydlení bude-
me potřebovat ještě plno věcí. 
Možná takové věci máte doma, 
možná Vám někde překáží 
a možná byste je do chráněného 
bydlení chtěli darovat. Potřebo-
vali bychom: kuchyňské pomůc-
ky a nádobí, včetně potřeb na 
pečení (talíře, hrnky, příbory, 
kastroly, mísy, plechy…); odpad-
kové koše, igelitové ubrusy, pro-
stírání, květináče, obaly na kvě-
tináče, hodiny, utěrky, ručníky, 
žínky potřeby na úklid (smetáky, 
lopatky…), menší zahrádkářské 
potřeby. Prosíme pouze o věci, 
které jsou v dobrém stavu, kte-

ré mohou ještě dlouho sloužit.  
Věci, které bychom nevyužili, 
buď odmítneme, nebo je upo-
třebíme jinde v Diakonii či je pře-

Chráněné bydlení Nosislav zahájí svůj provoz v lednu 2016
Mgr. Lenka Krutinová
vedoucí Chráněného bydlení

dáme jiné neziskové organizaci, 
která je využije. 

Z prostředí Chráněného bydlení v Nosislavi | foto: archiv chráněného bydlení
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Židlochovické hlavolamy
rubriku připravuje MKS Betlémské světlo k nám do 

Židlochovic přivezou ...?
Nejen děti sledují v televizi 
...?

11.

12.
Židlochovické zvony
Ve věži zvonice jsou uloženy tři 

zvony. Nejstarší, lidově nazývaný 
sv. Urban, je již z roku 1515. Dále 
je to sv. Jan Bosco, slyšet denně 
však můžeme pouze ten třetí. Ten, 
jehož jméno je ukryto v tajence. 
Ostatní jmenované zvony zazní při 
výjimečných událostech, napo-
sledy to bylo například při Noci 
kostelů v květnu letošního roku. 

Vánoční křížovku připravili 
Adam, Honzík a Anička Flajšin-
gerovi s maminkou.

TAJENKA:
Doba, která předchází 
samotnému Štědrému dni, 
se nazývá ...?
Symbolem této doby klidu a 
očekávání je adventní ...?
Místo narození Ježíška na 
nebi ukazovala ...?
Na Štědrý den zdobíme ...?
Děti se s prvním zimním dnem 
těší na záplavy ...?
Mezi tradiční vánoční cukro-
ví patří ...?
Předvánoční dobu dělíme 
na čtyři ...?
Zdobené vánoční cukroví se 
jmenuje ...?
Na Štěpána se zpívá ...?
Pod stromečkem děti oče-
kávají ...?

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Postava ze sněhu, která zdo-
bí naše předzahrádky ...?
Na adventním věnci jsou 
čtyři ...?

13.

14.

Na svátečním stole při štěd-
rovečerní večeři nesmí chy-
bět ...?
24. prosinec se nazývá ...?

15.

16.

Krásné Vánoce
Jan Brzobohatý, 3. A
23. prosince si jdeme do skle-

pení pod radnicí pro betlémské 
světlo. Na Štědrý den se postíme. 
Večer si dáme kapra s brambo-
rovým salátem. Po večeři si na 
zahradě zapálíme prskavky a 
pak už jen čekáme, až Ježíšek 
zazvoní na zvoneček. Pod stro-
mečkem se najde dárek pro 
každého a ani na naše zvířátka 
Ježíšek nezapomene.

Jak si představuji krásné 
Vánoce

Katka Böhmová, 3. A
O Vánocích by mělo být hod-

ně sněhu. Všichni lidé by měli 
být šťastní a spokojení. U štědro-
večerního stolu se má sejít celá 
rodina. Po sváteční večeři si kaž-
dý rozbalí své dárky u vánočního 
stromku. Zpívají se koledy a dělají 
se různé vánoční zvyky, napří-
klad lití olova do vody a pouštění 
ořechových skořápek.

Během Vánoc by měl být na 
světě klid a mír.

Vánoce
Saša Glocová, 3. A
Slovo Vánoce vzniklo ve stře-

dověku a dostalo se k nám 
z Německa, znamená svatá noc. 
Na Vánoce slaví všichni křesťané 
narození Ježíše Krista. Slaví se to 
24. prosince. Na Štědrý večer 
se zapalují svíčky na ozdobe-
ném štědrovečerním stromečku. 

Jak si představuji krásné Vánoce
Potom se jí štědrovečerní veče-
ře. Obvykle se jí kapr s brambo-
rovým salátem a potom cukroví, 
které se peče několik dní před-
tím. Potom zazvoní zvoneček 
na stromečku a jdou se rozbalo-
vat dárky. Ty dárky nese dětem 

Ježíšek. Když se Ježíšek narodil, 
taky dostal dárky od třech králů: 
Kašpara, Melichara a Baltazara. 
Ježíšek se narodil v městě Betlé-
mě v jesličkách. Jeho matka se 
jmenovala Marie a její manžel 
byl Josef, ale Ježíšek byl Boží syn.

Katka Böhmová, 3. A
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Děti v knihovně| foto: archiv MŠ Židlochovice

Svěcení vín | foto: Lenka Betášová Vinařský výlet do Valtic | foto: Peter Wendsche

Strážník městské policie se stará o bezpečí našich dětí | foto: Milena Moudrá 

Svatomartinský lampiónový průvod | foto: Kateřina Klášterecká Svatý Martin na koni | foto: Kateřina Klášterecká

Děti ve hře s Magic boxem | foto: archiv MŠ Židlochovice Děti ve hře s Magic boxem | foto: archiv MŠ Židlochovice
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3. 12., 15:00 | MIKULÁŠSKÁ BESEDA PRO DŮCHODCE
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti
místo:  spolková budova zahrádkářů, ulice Palackého

4. 12., 18:30 | POCHOD PRAVÝCH ČERTŮ
Nevhodné pro malé děti.
pořádá: město Židlochovice
místo: ulice Komenského, Masarykova a náměstí Míru
vstupné: zdarma

5. 12.,16:00–18:30 | MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Milé děti, přijďte za Mikulášem s pěknou básničkou, Mikuláš vás 
odmění sladkou nadílkou.
pořádá:  prodejna Zdraví u cesty
místo:  před prodejnou Zdraví u cesty, náměstí Míru 31

6. 12., 13:00–17:00 | ADVENTNÍ ODPOLEDNE S ŘEMESLEM A PÍSNIČKOU
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  náměstí Míru, Židlochovice

8. 12., 13:00–17:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU ŽIDLOCHOVICE
Srdečně zveme žáky ZŠ a jejich rodiče. V 16:00 hodin budou zájemcům 
na společné schůzce podány informace o studiu a přijímacím řízení.
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
místo:  Gymnázium Židlochovice
info:  547 231 476, info@gymnzidlo.cz, www.gymnzidlo.cz

12. 12., 20:00 | TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU MILTON ROCK
pořádá:  pohostinství Milton
místo:  areál letního kina

16. 12., 18:00 | PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ŽIDLOCHOVICE
V předvánočním čase jste zváni na vystoupení žáků hudebního oboru.
pořádá:  ZUŠ Židlochovice
místo:  sál ZUŠ, Robertova vila

19. 12., 8:00–13:00 | TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice
místo:  prostor u Orlovny
info:  sdh.zidlochovice@centrum.cz

19. 12., 13:00 | VÁNOČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI (VE TŘECH)
Hrají se čtyři kola po 50 minutách s výměnou protihráčů. V 18:30 
hodin vyhlášení výsledků a ocenění vítězů.
pořádá:  pohostinství Milton
místo:  areál letního kina
startovné:  100 Kč (zahrnuje klobás)
přihlášky:  do 18. 12. 2015, info na čísle 606 720 539

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

24. 12. 15:00 | HOP HEJ KOLEDA!
Tradiční muzicírování v židlochovickém kostele v předvečer narození 
Ježíše Krista.
pořádá:  MC Robátko a přátelé
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
info:  www.mcrobatko.cz

26. 12., 10:00 | ŠTĚPÁNSKÁ VÝSTAVA VÍN MÍSTNÍCH VINAŘŮ
Bodování vín v neděli 20. prosince ve spolkové budově v ulici Palac-
kého.
pořádá:  ZO Českého zahrádkářského svazu
místo:  spolková budova zahrádkářu, ulice Palackého

26. 12., 14:00 | ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V BADMINTONU
Prezence do 13:20 hodin. Turnaj je i pro nečleny Sokola.
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice, oddíl badmintonu
místo:  sokolovna Židlochovice
startovné:  150 Kč

Kulturní kalendář – prosinec 2015

inzerce

REKONSTRUKCE KOUPELEN, 20 let zkušeností. 
www.koupelnyjelinek.cz, tel. 608 877 322.

Hledám ke koupi RD se zahrádkou v Židlochovicích a okolí 
do 15 km. Tel.: 792 284 071.

Koupím byt v Židlochovicích OV i DB, nejlépe s balkonem, 
není podmínkou. Tel.: 722 063 341.

26. 12., 16:00 | VÁNOČNÍ KONCERT SKŘIVÁNKU
pořádá:  Židlochovický dětský sbor Skřivánek
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže, Židlochovice
vstupné:  dobrovolné

27. 12., 15:00–17:00 | NETRADIČNÍ BOWLINGOVÝ VÁNOČNÍ TURNAJ
DÍTĚ + RODIČ
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  orlovna Židlochovice
vstupné:  150 Kč / družstvo (v ceně pizza)

PŘIPRAVUJEME:
1. 1., 10:00–22:00 | JAN ŽÁK: JAK JSEM FOTIL ČETNICKÉ HUMORESKY
Výstava fotografií ze zákulisí třetí řady seriálu.
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Galerie Orlovna Židlochovice

9. 1., 10:00 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Koledování probíhá za každého počasí – sněžení, déšť, mráz, závěje.
pořádá:  skauti a ZŠ Židlochovice

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

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

Restaurace v Rajhradě přijme 
POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ, 

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA. 

Bližší informace na tel. č. 739 510 321.

Pohostinství u Kafků oznamuje, že z důvodu konání akce 
Pochod pravých čertů se „páteční tatarák“ přesouvá na 

sobotu 5. 12. 2015. Děkujeme za pochopení.

Redakce Zpravodaje Vám 
přeje příjemné prožití 
svátků vánočních a vše 
nejlepší do nového roku.

Oznamujeme občanům, že od pondělí 7. prosince budou 
v prodeji v informačním centru v Židlochovicích 

VÁNOČNÍ POHLEDY ZE ŽIDLOCHOVIC.
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Terapie kyslíkem (Oxygenoterapie) nyní 10% sleva
léčení vysokého tlaku
při často se opakujících bolestech hlavy
únava, porucha spánku
při depresi, přetížení, vyčerpání, „burn-out“ syndromu
při potížích v klimaktériu
pro zlepšení okysličení organismu u kuřáků
u cukrovky, bércových vředů
pro zlepšení výkonnosti (sportování, paměť, před zkouš-
kami)

Ordinace ve dvoře
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. 

Židlochovice, Komenského 458 (naproti Úřadu práce)
tel. objednat na 602 850 375

více info na www.ordinacevedvore.cz

Možnost koupě dárkových poukazů.

•
•
•
•
•
•
•
•


