
leden 2016 ROČNÍK XL www.zidlochovice.cz

Během podzimu bylo vysaze-
no více než sto nových stromů

INFORMACE ZE SAMOSPRÁVY ŠKOLSTVÍ

Předvánoční kavárnička pomáha-
la onkologicky nemocným dětem

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Uplynulý rok přinesl hned tři 
nové kulturní akce

VOLNÝ ČAS

Výstava Co rok dal v Rajhra-
dě
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Leden a prosinec, dva měsíce 
rámující kalendářní rok, přináší 
do našich osobních životů vždy 
něco nového. To platí také pro 
město a jeho správu. Tak jako 
v roce předcházejícím i v roce 
2015 jsme se snažili maximálně 
čerpat výhodné dotace. Beze-
sporu z těch nejdůležitějších se 
jedná o dotační titul z minister-
stva financí na dostavbu pavilo-
nu základní školy, ve výši 35 mil. 
Kč. Jednou z priorit samosprávy 
je a musí být bezpečnost. Proto 
jsme na podzim úspěšně dokon-
čili projekt bezbariérových tras 
a bezpečného přecházení pro 
chodce na křižovatkách u zám-
ku a městského úřadu. Po více 
jak čtyřletém vyjednávání se 
konečně podařilo, díky inten-
zivnímu jednání starosty Jana 
Vituly, koupit sýpku na ulici 
Palackého. Je to zcela zásad-
ní věc v souvislosti s vizemi o 

Co v nás uplynulý rok 2015 zanechal…

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

rozšiřování Domu s pečovatel-
skou službou. Populace stárne 
a naší povinností je myslet na 
tuto skutečnost a zejména na 
fenomén budoucí péče o seni-
ory a nemocné lidi. Sledujeme 
možné evropské dotace, které 
se v této oblasti připravují. Na 
začátku února minulého roku se 
rovněž podařilo otevřít knihov-
nu v nově zrekonstruovaných 
prostorách Robertovy vily.

Jsem velmi rád, že současné 
vedení města se jasně přihlá-
silo k větší otevřenosti a trans-
parentnosti. Od loňského roku 
může občan poprvé v novodo-
bé historii sledovat na našem 
webu veškerá usnesení rady 
města a online nahlédnout do 
všech uzavřených smluv. Tyto 
smlouvy jsou pro lepší orientaci 
řazeny do kategorií (například 
smlouvy o dotaci, kupní, inves-
tiční atd.).

Během uplynulých dvanácti 
měsíců město společensky a kul-
turně žilo. V červnu jsme měli 
možnost spolupořádat 1. roč-

ník Běhů na Výhon. Do Žid-
lochovic přijeli sportovci z celé 
České republiky a podle toho, 
jak jsem s nimi měl možnost 
mluvit, tak si s sebou odvezli 
zážitek z krásného slunného 
Výhonu, výborného 
vína a pohostinství 
pořadatelů. Dalším 
vydařeným kulturně 
společenským debu-
tem byly první bab-
ské hody a červen-
cové Meruňkobraní. 
Město se jím přihlá-
silo k obrovské tra-
dici pěstování meru-
něk a upozornilo tak 
na potenciál, který 
by měl být i v sou-
vislosti s propagací 
regionálních potra-
vin nadále rozvíjen. 

Život ve městě 
významně ovlivňuje 
činnost spolků, které 
vytváří živou a aktiv-
ní komunitu. Spolky 
během uplynulého 

roku připravily úctyhodnou 
řádku kulturních akcí, za což 
jim patří obrovský dík.

Do nového roku vám přeji 
vše dobré, ať vás jas betlémské-
ho světla provází po celý rok. 

Tak Vám, pane starosto, 
přejeme hodně štěstí a zdraví 
do nového roku a ať máte pro 
nás občany samé dobré zprá-
vy! 

Děkuji pěkně. Vstupuje-
me do nového roku a já bych 
chtěl Židlochovicím, respekti-
ve jejich občanům také popřát 

Jan Vitula: Novoroční přání, aneb
všechno nejlepší. Abychom 
se tady všichni cítili skutečně 
doma a dobře nám tu bylo. 
A ani si nemusím v tomto 
smyslu dávat novoroční před-
sevzetí, věřím, že podmínky 
pro rodinný život v Židlocho-
vicích v roce 2016 opět posu-
neme o několik stupínků dále.

Děkujeme.
Já osobně zatím posouvám 

nové prázdné popelnice po 

dvoře. A protože nás v novém 
roce čeká jako první novinka 
změna ve svozu odpadů, ještě 
jednou za všechny: Co bude 
dál?

O novém systému třídění 
odpadů informujeme snad 
v každém Zpravodaji a je tomu 
tak i v tomto čísle. Všechny 
informace pak lze získat také 
na webových stránkách města. 
Ale i kdyby kdokoli nestihl své 
nádoby zaregistrovat, nemu-

sí se obávat, že mu nebudou 
odpady vyváženy. Termíny pla-
teb zůstávají stejné, a ti, kteří 
si nepožádali o nádoby na tří-
dění, mohou tak učinit kdyko-
li na městském úřadě. Město 
podalo další projekt na dopl-
nění sběrných nádob, které 
dorazí až v polovině roku. Pro 
tyto nádoby budou vybudová-
na nová sběrná místa na sídlišti 
i u ostatních bytových domů.

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediání komise

pokračování na straně 2 >>
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Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hosp.

Během podzimu bylo ve městě vysazeno více než sto nových stromů

Na podzim roku 2015 se 
podařilo upravit a zrevitalizovat 
poměrně velké množství veřej-
ných ploch v různých částech 
města. Celkem bylo v rámci 

těchto akcí vysazeno 123 ks 
stromů, 1337 ks keřů a založeno 
2760 m2 trávníků v hodnotě cca 
548.000 Kč. 

Akce „Obnova krajinných 
prvků – k. ú. Židlochovice 
– jih“ v hodnotě 277.000 Kč 
byla z 90 % financována dotací 
z Operačního programu Život-
ní prostředí. Ostatní drobnější 
akce byly plně hrazeny z roz-
počtu města. Byly upraveny 
tyto lokality:

1. Nádražní ulice – v úseku 
mezi stadionem a odbočkou 
na ulici Svratecká byla upra-

vena rozježděná krajnice, bylo 
provedeno odvodnění komuni-
kace, navezení ornice a založení 
370 m2 nových trávníků. Dále 
zde bylo vysazeno 11 ks ale-
jových stromů (úzkokorunný 
javor babyka) a 270 ks keřů.

2. Komenského ulice – na 
cestě ke hřbitovu bylo vytvo-

řeno odpočívadlo s lavičkami 
a s výsadbou dřevin. Podařilo se 
zde vysadit 100 keřů a 2 stromy 
okrasných jabloní.

3. Žerotínovo nábřeží – zeď 
mezi mostem a vyústěním 
Farského potoka byla ožive-
na výsadbou 115 ks plazivých 
keřů.

4. Nábřeží Svratky směr 
Vojkovice – podél hlavní sil-
nice byla upravena rozježděná 
krajnice a byl vysázen živý plot 
z listnatých keřů o celkové délce 
300 m (210 ks).

5. Garáže u Cézavy – 

nevzhledné fasády budou odclo-
něny od hlavní silnice výsadbou 
keřů – celkem vysazeno 60 ks.

6. „Rosenbaumův pás“ 
u obchodní zóny – do mezery 
po vykáceném topolu byl vysa-
zen soliterní javor klen, který 
topol časem nahradí.

7. Městský meruňkový sad 
za radnicí na ulici Legionář-
ská – ze zanedbané zahrady 
bylo odvezeno mnoho tun suti, 
byla navezena vrstva ornice 
a založen luční trávník na ploše 
930 m2. V zadní části jsme vysa-
dili 7 stromů různých druhů 
meruněk, 2 mandloně a jednu 
oskeruši. Po plánovaných sta-
vebních úpravách bude časem 
sad přístupný veřejnosti.

8. Okolí bytových domů 
na ulicích Zámecká, Joštova 
a Robertova – volná veřej-
ná prostranství byla doplněna 
výsadbou 8 ks listnatých alejo-
vých stromů a 1 jehličnanem.

9. Před bytovým domem 

na ulici Masarykova (SBD 
Židle) – po vybudování nových 
parkovišť a chodníků byla zre-
alizována I. etapa sadových 
úprav. Do předzahrádek byto-
vého domu jsme navezli ornici, 
upravili terén, vysadili 8 stromů 
a 70 keřů. Prostranství bude 
dokončeno na jaře 2016.

10. Prostranství mezi chod-
níkem a silnicí před gymnázi-
em – při rekonstrukci chodníku 
byla poškozena stávající zeleň, 
kterou jsme zčásti obnovili 
výsadbou keřů (63 ks) a okras-
ných travin (34 ks). Na jaře 
2016 bude plocha dokončena 
výsadbou kvetoucích trvalek 
a zamulčováním kačírkem.

11. Nádražní ulice – před 
poštou a u parkoviště u měst-
ského úřadu bylo po stavebních 
úpravách přilehlých komunika-
cí nutné provést rekonstrukci 
zeleně, celkem bylo na těchto 
lokalitách vysazeno 100 ks keřů 
a 2 stromy.

Nově vytvořené odpočívadlo na cestě ke hřbitovu / foto: Martin Dratva

Ona nová místa na sídlišti 
budou ve stávájících boxech 
na kontejnery? 

Nejde jen o výměnu nádob. 
Měli bychom kompletně 
rekonstruovat sběrná hnízda 
a vybudovat i několik nových, 
tak aby jednotlivé vchody měly 
co nejkratší docházkové vzdá-
lenosti. A to včetně toho, že 
budou uzamykatelná, aby do 
nich odpad sypali jen obyvate-
lé příslušných vchodů. 

Když už jsme u sídliště, 
tak v polovině ledna bude-
me podávat projekt na novou 

etapu revitalizace, která zahr-
nuje dobudování parkovišť, s 
výjimkou velkého parkoviště 
u garáží, a doplnění celé řady 
prvků parkového charakte-
ru: laviček, hracích objektů a 
dalšího zařízení. Pokud bude 
projekt přijat, měli bychom 
vše realizovat ještě v průběhu 
tohoto léta…

Mohu ještě poslední otázku 
k odpadům? Dotkne se nový 
systém svozu odpadů i podni-
katelských subjektů ve městě?

Na to je jednoduchá odpo-

věď: Ano, pokud budou chtít. 
Zástupci svozové služby je 
budou oslovovat s nabídkou 
o zapojení do nového systému, 
které pro ně bude i finančně 
zajímavé. Důvod, proč hodlá-
me oslovit firmy, je především 
ten, že bychom rádi snížili 
počet vozů svážejících odpad 
ze Židlochovic. Je důležité si 
uvědomit, že v současné době 
podnikatelům sváží odpady až 
pět odpadních firem. Sjedno-
cení odpadového hospodářství 
i v tomto aspektu bude nejen 
hospodárné, ale i ekologické. 

Vše je samozřejmě na zcela 
dobrovolné bázi.

Já tedy ukončím své odpa-
dové dotazy a ještě jednou 
popřeji: Vše nejlepší v novém 
roce, pane starosto, a těšíme 
se na další společný rok v Žid-
lochovicích. 

Jak jsem již řekl v dneš-
ním úvodu: Všechno nejlepší 
do nového roku 2016! A neje-
nom pro občany Židlocho-
vic, ale pro všechny lidi dobré 
vůle...

Vysazené alejové stromy na ulici Svratecká / foto: Martin Dratva
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení RM 4. 12. 
2015
RM schvaluje:

program akcí Komise sportu 
a mládeže v roce 2016 s roz-
počtem do 50 tis. Kč.

RM souhlasí:
se zřízením jedné pracovní 





pozice – bezpečnostní pra-
covník, doručovatel poštovní 
služby, k datu 1. 1. 2016.

Výběr z usnesení RM 11. 12. 
2015
RM, v rámci výběrového řízení 
na dodavatele „Projektová pří-

prava akce – ZATEPLENÍ ZŠ 
KOMENSKÉHO 182, ŽIDLO-
CHOVICE“ rozhodla vybrat 
nabídku uchazeče DEA Energe-
tická agentura, s. r. o., Benešova 
425, 664 42 Modřice.

Ve zkratce ...

Dne 11. prosince 2015 
uspořádala Základní orga-
nizace Českého zahrádkář-
ského svazu Židlochovice ve 
spolkové budově přednášku 
o pěstování rezistentních 
odrůd. Přednášku vedl přítel 
Jan Urbánek, který seznámil 
přítomné s odrůdami jablek, 
jež lze pěstovat bez chemické 
ochrany, a se způsobem jejich 
pěstování. 

Závěrem se uskutečni-
la degustace jablek a jejich 
hodnocení podle klasifi-
kační tabulky. Hodnoceno 
bylo 40 odrůd. Škoda, že se 
této akce zúčastnilo pouze 
11 posluchačů. 

Jan Šotnar

SKŘIVÁNEK PŘED 
VSTUPEM DO 39. KON-
CERTNÍ SEZONY

Vážení spoluobčané,
závěr roku považujeme za 
čas nejkrásnější, všichni toto 
období milujeme a prožívá-
me. Zároveň také uplynu-
lý rok hodnotíme. Pro sbor 
Skřivánek nebyl minulý rok 
tím nejšťastnějším. Přesto 
však žije dál a věřím, že díky 
obětavým rodičům bude jeho 
životaschopnost zachována. 
Hudba je velká kouzelnice, 
má velký vliv na citový vývoj 
dítěte, všestranný pozitivní 
vliv na celkový rozvoj dětské 
osobnosti. Naším cílem je 
zachovat v našem městě tra-
dici sborového zpěvu a usi-
lovat o rozšiřování jeho člen-
ské základny. K chodu sboru 
výrazně pomáhá podpora, 
která je realizována městem 
Židlochovice, obcí Hrušo-
vany, firmou ELECO Vyš-
kov, Jihomoravským krajem 
a Vámi – rodiči. Všem veliké 
díky!

ŠŤASTNÝ, ZDRAVÝ 
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2016 

PŘEJÍ SKŘIVÁNCI.
Ve čtvrtek 21. ledna v 16:00 

hodin v učebně sboru (ZUŠ) 
proběhne nábor dětí do kon-
certního sboru i sborů pří-
pravných. Těšíme se na Vaše 
děti!

Zdeňka Vrbová

S novým rokem přicházejí 
změny v třídění odpadů. Žluté 
kontejnery, popelnice a pytle 
už nebudou jenom na plasty. 
Od ledna 2016 můžete do žlu-
tých nádob vyhodit i plechovky, 
konzervy a další drobné kovy 
z domácnosti. Vytříděné kovy 
tak neskončí na skládce nebo ve 
spalovně, ale jsou po přetřídění 
na dotřiďovací lince připraveny 
k recyklaci.

Do žlutých nádob nově patří:
nápojové plechovky
kovové uzávěry, šroubovací 
uzávěry, víčka

•
•

prázdné konzervy
hliníkové obaly – tuby, fólie
alobal
hliníková víčka od mléčných 
produktů
hliníkové barevné obaly 
– od kávy, sladkostí a dalších 
potravin

•
•
•
•

•

Třídíme kovy pohodlně

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

Do žlutých nádob nepatří:
plechovky od barev a laků
plynové lahve
spreje se zbytky obsahu
elektrozařízení
velké kusy železa a železného 
šrotu
Tyto kovové předměty je mož-

né odevzdat na sběrném dvoře.

•
•
•
•
•

Jana Čumová
pokladna, odbor financí

Kolik a za co budeme platit v novém roce

Poplatek za psa – splat-
nost do 31. 3. 2016

a) Je-li držitelem psa poživatel 
invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, anebo poživatel sirot-
čího důchodu: 200 Kč – pokud 
je pes chován v bytovém domě; 
150 Kč – pokud je pes chován 
mimo bytový dům.

b) V ostatních případech: 
650 Kč – pokud je pes cho-
ván v bytovém domě; 450 Kč 
– pokud je pes chován mimo 

bytový dům.
Upozorňujeme občany na 

povinnost čipování psů. 
 
Poplatek za svoz odpadu 

– splatnost do 31. 3. 2016 
nebo čtvrtletně inkasem

Sazba 650 Kč/osoba/rok.
Sleva 100 Kč/osoba/rok pro 

osoby přihlášené do systému 
třídění odpadu.

Nově je osvobozen na zákla-
dě žádosti od poplatku za 
celý kalendářní rok, za který 
se poplatek vybírá, nezletilý 
poplatník, který v příslušném 
roce nedosáhl věku 18 let a má 
minimálně 2 sourozence mladší 
18 let, se kterými žije ve společ-

né domácnosti. 
Z důvodu těchto změn 

– zavedení úlevy a osvobození 
od poplatku za svoz odpadu – 
prosíme občany, aby poplatek 
za odpad začali platit nejdříve 
od 18. 1. 2016, abychom měli 
čas změny zpracovat.

Děkujeme za pochopení.

Daň z nemovitých věcí
Daňové přiznání, ve kterém 

zohledníte změny k 1. 1. 2016, 
se podává na finanční úřad 
k 31. 1. 2016.

Úhrada daně má splatnost 
31. 5. 2016.
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V pátek 4. prosince se 
v Židlochovicích konal první 
„Mikulášský pochod pravých 
čertů“, který představil průvod 
ručně vyřezávaných masek 
čertů z Rakouska. Historicky 
se jedná o tradici, která vznik-
la v rakouských Alpách. Odtud 
se rozšířila do celého Rakous-
ka a postupně i do okolních 
států, Německa, Slovinska, 
Maďarska a severní Itálie. 

Masky se v rakouských rodi-
nách často dědí z generace 
na generaci. Jedná se o ručně 
vyřezávané artefakty z lipového 
nebo borového dřeva, které jsou 
často výtvarně ozdobeny. Nejde 
o žádné roztomilé čertíky, nýbrž 
o hrůzostrašné pekelníky. Inici-
ativa vznikla u rodiny Steinboc-
ků, obyvatelů Židlochovic, kteří 
tento pochod již dříve organi-
zovali v Brně. 

Pochod vzbudil u místních 
občanů smíšené reakce, někteří 
jej vítali, jiní naopak zatracova-
li. 

Z předpokládané akce míst-
ního charakteru se postupně 
vyklubala největší kulturní 
akce, kterou kdy Židlochovice 
pořádaly. Podle ohlasů z face-
bookových stránek se dal očeká-
vat obrovský zájem veřejnosti, 
který by přinesl Židlochovicím 
nevídanou publicitu. O pochod 
čertů projevila zájem média, a to 
jak tisk, tak i televize. Během 

krátké doby bylo jasné, že do 
organizace musí být zapojeny 
všechny bezpečností složky. 
K akci jsme přistupovali jako 
k možnosti podpory místních 
obchodníků a restaurací a také 
jako k příležitosti Židlochovice 
zviditelnit. Přilákat návštěvníky 
do Židlochovic na jiné kulturní 
aktivity nás často stojí mnohem 
více úsilí a výsledek zdaleka 
nedosahuje takové účasti jako 
na této akci. 

Organizační tým se začal pra-
videlně scházet asi měsíc před 
konáním akce. Řešilo se posí-
lení dopravy IDS JMK, parko-
vání aut návštěvníků, uzavírky 
komunikací a především bez-
pečnost, ale i to, jak předejít vel-
kému náporu návštěvníků těsně 
před konáním pochodu. Bylo 
navrženo uspořádání jarmarku 
a jeho umístění tak, aby došlo 
k odlehčení náměstí, diskutova-
lo se o doprovodném programu 
– ohnivé show. Komunikovali 
jsme také s místními provozo-
vateli restauračních zařízení, 
kteří zajišťovali občerstvení pro 
návštěvníky. Tyto služby jsme se 
snažili zajistit prostřednictvím 
místních podniků.

A jaké jsou poznatky z celé 
akce? Ohlasy diváků, obchodní-
ků i občanů jsou z 90 % kladné. 
Židlochovice přivítaly kolem 
12 tisíc návštěvníků a organi-
zátoři neřešili žádný závažný 
problém. Čerti přijeli a vše pro-
bíhalo podle plánu. Samozřej-
mě, že se vyskytly i organizační 
nedostatky, ty však bereme jako 

Na pochod čertů se přišlo podívat přes dvanáct tisíc diváků

Ing. Jan Vitula
starosta města

poučení a inspiraci pro příš-
tě. Finanční náklady na celou 
produkci, po odečtení příjmů 
z parkovného a ze stánků, činily 
asi 100 tisíc korun.

Poděkování za nápad, zajiš-
tění čertů a organizaci patří 
Petru a Adele Steinbockovým, 
bez nichž by čerti do Židlo-
chovic nepřijeli. Rovněž děkuji 
pracovníkům radnice, kteří se 
na akci podíleli, městské četě 
za úklid a městské policii za 
dohled při konání akce. Děku-
ji npor. Bc. Liboru Dofkovi, 
vedoucímu oddělení Policie ČR 
v Židlochovicích, vedoucímu 
územního odboru Brno-ven-
kov plk. Ing. Jaromíru Novot-
nému a 23 příslušníkům PČR 

za zajištění veřejného pořád-
ku, řešení oznámení a zajištění 
provozu na pozemních komu-
nikacích. Obrovský dík patří 
také 84 hasičům a jejich velite-
li npor. Ing. Petru Svobodovi, 
kteří zajišťovali požární hlídky, 
zdravotnickou péči a obsluhy 
parkovišť. A také děkuji obcím 
Žabčice a Hrušovany u Brna za 
poskytnutí prostoru pro parko-
vání. Bez těchto lidí by se akce 
konat nemohla. A závěrečný 
dík patří Vám – občanům měs-
ta. Za podporu akce, za toleran-
ci a pochopení omezení, která 
akci doprovázela. Věřím, že 
přínos pochodu pravých čertů 
daleko přesáhl jeho negativa 
a že se z něj třeba stane tradice.

ČERTI V ČÍSLECH:
Organizátoři akce
Složka počet osob
Zaměstnanci města 38
Městská policie 7
Hasiči 84
Policie ČR 25
Pořadatel 56
Celkem 210
Počet parkovacíh míst 1870 ks

Organizátorka v akci | foto: Jiří Turek, časopis ReflexPochod čertů na ulici Komenského | foto: Jiří Turek, časopis Reflex

V Židlochovicích jsme viděli tři skupiny rakouských 
čertů a to: KRAMPUSVEREIN DIABOLOS SANDL, 
KAUMBERGER BURGTEUFEL, REICHRAIMINGER 
HINTERGEBIRGSTEUFEL.

Přítomnost těchto skupin byla zdarma, z městské 
pokladny byl hrazen pouze autobus a drobné občerstvení 
pro účastníky.
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Základní umělecká škola se aktivně podílí na kulturním dění ve městě

Od září do prosince uběhly 
čtyři měsíce pilné práce. Uči-
telé své žáky nejprve připravili 
v soukromí za zavřenými dveř-
mi učeben, aby později mohli 
předvést své umění a zapojit se 
tak do dění ve městě. 

Ať už vystoupením v září a pro-

Mgr. Eva Darmovzalová
zástupkyně ředitelky

sinci pro seniory, které organizo-
val Sbor pro občanské záležitos-
ti, nebo 7. prosince vystoupením 
v Domě s pečovatelskou službou 
a v neposlední řadě Adventním 
koncertem v židlochovickém 
kostele Povýšení sv. Kříže. Tímto 
koncertem jsme důstojně a slav-
nostně zahájili dobu adventní. 
Představili se na něm žáci a uči-
telé nejen ze Židlochovic, ale 
i z poboček v Moravanech, Blu-

čině, Rajhradě a Sokolnicích. Na 
organizaci koncertu jsme spolu-
pracovali s Městským kulturním 
střediskem a Římskokatolickou 
farností v Židlochovicích. Blížící 
se Vánoce umocnily předvánoč-
ní koncerty na všech pobočkách 
naší ZUŠ. V Židlochovicích se 
koncert konal 16. prosince v sále 
Robertovy vily.

Školu i město jsme reprezento-
vali také na Slovensku. Na kyta-

rové soutěži Prievidza 2015 náš 
žák Adam Zapletal získal 1. mís-
to a titul laureáta. 

Všem vystupujícím děkujeme 
za snahu, učitelům za přípra-
vu, pořadatelům za organizaci, 
rodičům a spolku ART ZUŠ za 
podporu. 

Do nového roku 2016 vám 
všem přejeme hodně zdraví, 
štěstí a obohacujících umělec-
kých zážitků!

Předvánoční kavárnička pomáhala onkologicky nemocným dětem

I o letošním adventu žáci 
Základní školy Židlochovi-
ce již popáté proměnili školní 
kuchyňku v předvánoční kavár-
nu. K její návštěvě zvali v době 
prosincových třídních schůzek 
svoje rodiče i učitele. 

Pod záštitou školního pora-
denského pracoviště chystali 
a zajišťovali veškerý provoz 
kavárny sami žáci. Podíleli se 
na vánoční výzdobě kavárny 
i přípravě občerstvení, které 
pak hostům s úsměvem servíro-

Mgr. Radka Minaříková
vedoucí školního poradenského 
pracoviště

vali. Kromě pochoutek nabízeli 
i svoje vánoční přáníčka, voňa-
vé svíčky ze včelího vosku nebo 
svícínky. 

Záměrem, se kterým jsme se 
do přípravy kavárničky pusti-
li, nebylo jen nabídnout našim 
hostům příjemné místo ke krát-
kému zastavení a odpočinku 
v často hektické adventní době. 
Naším společným největším 
přáním bylo s jejich přispěním 
podpořit brněnský Nadační 
fond dětské onkologie KRTEK. 
Tuto organizaci, jejíž hlavní 
prioritou je zkvalitnění a zpří-
jemnění pobytu dětí na Klini-
ce dětské onkologie v průběhu 
trvání léčby a pomoc při vyrov-

návání se s jejími následky, si 
vybrali naši žáci sami. Současně 
s přípravami kavárničky pro-
běhlo i hlasování žákovské rady 
sestavené ze zástupců všech tříd 
2. stupně, kde byl většinou zvo-
len právě KRTEK. Máme velkou 
radost, že jsme naplnili oba dva 

úmysly. Naši hosté odcházeli 
spokojeni a my jsme v uplynu-
lém týdnu mohli na účet nadač-
ního fondu vložit 4.125 Kč. 

Všem hostům děkujeme za 
návštěvu, vyučujícím za podpo-
ru a pomoc a přejeme vše nej-
lepší do nového roku.

Novoroční přání

Vážení přátelé, rodiče a žáci,
dovolte mi, abych Vám všem 

popřála do přicházejícího roku 
2016 zejména pevné zdraví, 
hodně osobních i pracovních 
úspěchů, chuť a odvahu konat 
dobré a prospěšné věci a dále 
mnohem více radostí nežli sta-
rostí. Radost z úspěchu Vašich 
dětí, vnuků – našich žáků. 

Chtěla bych nám všem popřát 
vzájemnou úctu, hodně toleran-
ce a příjemné spolupráce. 

Milí přátelé, ještě jednou přeji 
krásný rok 2016. 

Ing. Jana Králová
ředitelka ZŠ Židlochovice

Mikuláš na základní škole / foto: archiv ZŠ Židlochovice

Třídní schůzky v předvánoční kavárně / foto: archiv ZŠ Židlochovice

ZŠ Židlochovice
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Gymnázium Židlochovice

Gymnazisté rozvíjeli jazykové znalosti v anglickém Oxfordu

Začátkem listopadu se vybra-
ní žáci školy zúčastnili jazyko-
vého a poznávacího zájezdu 
do Anglie. Cílem cesty bylo 

univerzitní městečko Oxford, 
kde žáci našli dočasný domov 
v britských rodinách. Mohli tak 
poznat místní zvyky, procvičit 
si jazyk a poznat nové přátele.

Naše poznávání však začalo 
v hlavním městě Velké Britá-
nie, v Londýně. Nejprve jsme 
se prošli po části West End 
a Westminster. Od katedrály 
Westminster Abbey jsme přešli 
po ulici Whitehall až na Trafal-
garské náměstí. Před budovou 
Buckinghamského paláce jsme 
si počkali na výměnu stráží. 
Krásný výhled na Londýn jsme 
si užili z London Eye a celý den 

Mgr. Hana Žampachová
zástupkyně ředitele

jsme ukončili návštěvou muzea 
voskových figurín. Večer jsme se 
konečně dostali do Oxfordu, kde 
si nás postupně přebraly rodiny.

Následující den byla neděle 
a tudíž čas na další výlet. Ten-
tokrát jsme se rozjeli do oblas-
ti Cotswolds. Zastavili jsme 

se ve vesničce Bourton on the 
Water, která nám poskytla 
typický obraz jihoanglického 
venkova. Další zastávkou byl 
hrad Warwick a nakonec jsme 
se přesunuli do Stradfordu 
nad Avonem, což byl cíl naše-
ho nedělního výletu. Zde jsme 
si prohlédli rodný dům a hrob 
nejznámějšího anglického dra-
matika Williama Shakespeara. 
Další dva dny dopoledne žáky 
čekala výuka v místní jazykové 
škole. Všichni žáci se opravdu 
těšili, že poznají styl a metody 
výuky jazyka přímo v Anglii. 

V pondělí po výuce jsme se 

přesunuli do centra Oxfordu 
a prošli se kolem nejznáměj-
ších nábožensko-akademic-
kých památek. Největší zájem 
u našich studentů vyvolala 
návštěva koleje Christ Church 
známá díky natáčení Harryho 
Pottera. V úterý po škole jsme 

se vydali na blízký 
Blenheim Palace, 
kde se v roce 1874 
narodil Winston 
Churchill. Komen-
tovanou prohlídku 
v angličtině jsme 
si všichni báječně 
užili.

Ve středu ráno 
jsme naposledy 
posnídali v rodi-
nách, rozloučili 
jsme se a vyrazili 
směr Londýn. Pro-
hlédli jsme si další 
část tohoto evrop-

ského velkoměsta, ze které na 
nás největší dojem bezpochy-

by udělala vyhlídková lanovka 
Emirates. Je to poměrně nová 
londýnská atrakce postavená 
kvůli olympiádě v roce 2012, 
aby přepravovala sportovce od 
nádraží Royal Victoria ke spor-
tovištím. A když už jsme byli 
v Londýně, tak jsme nemohli 
vynechat ani ochutnávku tzv. 
street food na Borough Market. 

Musím všechny žáky pochvá-
lit za chování a spolehlivost, se 
kterou dodržovali pokyny paní 
průvodkyně, a i díky tomu jsme 
neměli během pobytu nejmenší 
problémy. Chování našich žáků 
vyzdvihla i sama paní průvod-
kyně. Myslím, že pobyt v Anglii 
si všichni žáci nesmírně užili 
a budou na něj rádi vzpomínat. 
(Zájezd byl financován z dotační-
ho programu EU, Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost – Zvyšování 
kvality ve vzdělávání.)

(red. kráceno)Pozdrav z vlaku / foto: archiv gymnázia

Z pobytu v Anglii / foto :archiv gymnázia

V sobotu 28. listopadu se 
v židlochovické sokolovně 
uskutečnil adventní benefič-
ní festival na podporu vzniku 
a rozvoje lesní školky a komu-
nitní školy Výhonek v Židlocho-
vicích. Akci uspořádalo místní 
Skautské středisko Hrozen. 

Během odpoledne si cestu do 
sokolovny našlo asi 200 návštěv-

níků, kteří této volby rozhodně 
nemuseli litovat. Na místě je 
čekalo divadlo, koncerty, ale 
také široký výběr workshopů 
pro děti i dospělé, nebo prodej 
vlastnoručních výrobků od dětí 
a rodičů z Výhonku. Největším 
zážitkem pro většinu návštěvní-
ků byl bezesporu koncert dívčí 
kapely Rózinky z Kozojídek, kte-
ré potvrdily pověst, jež je před-
cházela – „nekonečná radost 
a dychtivost dětství“. Zájemci 
se také mohli dopodrobna obe-

Hrozen vybral pro Výhonek přes dvacet tisíc korun

Tomáš Klášterecký známit s fungováním vznikající 
lesní školky a komunitní školy 
Výhonek.

Návštěvníci mohli formou 
dobrovolného vstupného věno-
vat Výhonku finanční dar. 
Od drobných dárců se nakonec 
podařilo vybrat krásných 20 871 
korun. Díky tomu, že tento pro-
jekt podpořila ČSOB a Nadace 
Via prostřednictvím programu 
Pomáhej, získá Výhonek navíc 
dalších 15 tisíc korun. Celkem 
tedy skauti předají Výhonku 

více jak 35 tisíc korun na vyba-
vení jurty, která bude od jara 
sloužit jako zázemí pro lesní 
školku. 

Skautské středisko Hrozen 
i Výhonek, z. s. touto cestou 
srdečně děkují všem dárcům 
a partnerům akce. Těmi byli 
T. J. Sokol Židlochovice, Ado-
sa a. s., MC Robátko a město 
Židlochovice. Více informací 
o spolku Výhonek naleznete na 
internetových stránkách www.
spolekvyhonek.cz.
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Mikulášská nadílka 
foto: prodejna Zdraví u cesty

Komise pro občanské záležitos-
ti připravila 3. prosince 2015 pro 
seniory Mikulášskou besedu. 

Klubovnu zahrádkářů, vánoč-
ně vyzdobenou, zaplnili hosté 
do posledního místa. 

Členky komise přivítaly pří-
tomné krátkým pásmem veršů 
s vánoční tematikou a přá-

ním do roku 2016. 
Seniory čekalo milé překva-

pení. Děti z mateřské školy 
ukázaly, jak prožívají advent-
ní období. V pěkných krojích 
se představily jako sv. Martin, 
sv. Barbora, sv. Mikuláš s anděly 
a čertem, sv. Lucie a další. Před-
vedly pásmo básní a písní. Seni-
oři ubezpečili malého Mikulá-
še, že byli hodní. Od dětí dostali 
přáníčka a větvičky barborek.

K Vánocům neodmyslitelně 

Zdařilé sváteční odpoledne

Marie Štyglicová
Komise pro občanské záležitosti

patří pěkná hudba, koledy. O to 
se postarali žáci základní umě-
lecké školy. Zahráli na akorde-
on a kytaru. Známé koledy, hra-
né na flétnu, si senioři i s chutí 
zazpívali. 

Poděkování za pěkné vystou-
pení patří nejen všem účinkují-
cím dětem, ale i jejich učitelům.

Z MŠ paní ředitelce Krkavco-
vé a paní učitelce Strouhalové, 
ze ZUŠ paní učitelce Zapletalové 
a panu učiteli Křížkovi. Bese-

dy se zúčastnil i starosta měs-
ta Ing. Vitula, který společně 
s předsedkyní KPOZ Ing. Kaf-
kovou předal seniorům vánoční 
balíček. Se všemi si připili na 
zdraví a pěkný rok 2016. O dob-
rou náladu se staral pan Sedlá-
ček. Při veselé hudbě si všichni 
společně zazpívali i zatancovali. 

Koncem roku členky KPOZ 
navštívily židlochovické seniory 
starší 85 let a předaly jim kalen-
dář Židlochovice 2016.

Mikulášská nadílka s vůní punče

V podvečer 5. prosince se 
sešly před prodejnou ZDRA-
VÍ U CESTY židlochovické 
děti se svými rodiči či praro-
diči, aby se společně připravili 
na příchod sv. Mikuláše a jeho 
pomocníků, anděla a čerta.

Zima se tento den nenechala 
zahanbit a nadělila pořádnou 
kupu větru a sychravého počasí. 
Pro děti byl přichystán zdarma 
andělský nealko punč, zatím-
co peklo jim nadělilo pečené 
brambory. Mezitím si rodiče 
mohli zkrátit chvilku nad šál-
kem punče, kávy či medoviny 
a v příjemné atmosféře vyčkat, 

Iveta Janáčková, Iva Šebestová
prodejna Zdraví u cesty

až jejich ratolest čert, či anděl, 
podle toho jak se děti chova-
ly, vyzve, aby přišla a sdělila, 
čím své hříchy očistí. Děti pak 
byly odměněny dárky v podo-
bě balíčku zdravých dobrot 
a všichni měli obrovskou jiskru 
v oku. Hudba a koledy, které 
bylo slyšet po celém náměstí, 
přivedly i další kolemjdoucí, 
kterým v chladném dni přišel 
k chuti horký voňavý punč.  

Týmu prodejny ZDRAVÍ 
U CESTY se tentokrát podaři-
lo, aby se do projektu pro Žid-
lochovice zapojilo více spolků. 
Tímto děkujeme sponzorům 
za přízeň: Probio s. r. o. za 
dary v podobě punče pro děti 
zdarma, spolku Za zámecké 
Židlochovice za finanční dar, 

který umožnil nachystat dětem 
balíčky, obchodu se zeleninou 
pana Jokvera za brambory 
a městu Židlochovice za zapůj-
čení aparatury. 

Samozřejmě nelze nepo-
děkovat ani Mikuláši, čertu 
a andílkovi za jejich masky 
a péči o děti. Bez jejich týmo-
vé spolupráce a vytrvalosti by 
nebylo v Židlochovicích miku-
lášské nadílky, a to by hlavně 
pro děti byla obrovská škoda. 
Doufejme, že za rok se všichni 
ve zdraví sejdeme U CESTY 
zas!

Zdravý a šťastný nový rok 
2016 přeje všem kolektiv Zdra-
ví u cesty.

Uplynulý rok přinesl hned tři nové kulturní akce

Ve svém krátkém shrnutí akcí 
ve městě Židlochovice v roce 
2015 bych ráda vyzvedla ty, kte-
ré byly v loňském roce pořádá-
ny poprvé. Byly to Babské hody, 
Meruňkobraní a Pochod pra-
vých čertů. Ač se jedná o akce 
rozdílného typu, myslím, že byly 
velmi podařené. Na babské hody 
se sice spustil liják, takže se 
bohužel plánovaná tancovačka 
nemohla konat, ale i přesto byly 
tyto hody vítaným zpestřením 

Barbora Jakubcová
Komise kultury

jara v Židlochovicích.
Velmi vydařenou akcí bylo 

i Meruňkobraní. Už samotný 
nápad probudit v našem městě 
myšlenku uspořádání regionální 
akce je výborný. Podle návštěv-
nosti a ohlasů se dá usoudit, že 
se to podařilo. Obdiv zasluhuje 
rozsah nápadů, s jakým se do 
organizace děvčata vrhla, a to od 
zábavného programu přes výro-
bu domácích marmelád až po 
sestavení meruňkové kuchařky. 
A i když bereme Židlochovice 
jako bránu do vinařského kra-
je, jsou meruňky velmi dobrou 
a možná i zajímavější alternati-

vou zejména proto, že jsou Žid-
lochovice s meruňkami daleko 
více spojené.

Pochod čertů byl původně 
iniciován soukromými osobami 
(za což jim patří dík). Do pří-
pravy se však postupně, vzhle-
dem k předpokládané velikosti 
akce, zapojili pracovníci města, 
městské i státní policie, hasičů 
atd. Jednalo se pak zřejmě o nej-
rozsáhlejší akci v Židlochovicích 
vůbec. 

A na závěr bych připomenula 
i třetí ročník festivalu Židlocho-
vice Živě, který se konal na kon-
ci června. Dříve se jednalo vždy 

spíše o alternativní přehlídku 
pro užší okruh návštěvníků, ale 
letos nás potěšila svou velkou 
rozmanitostí – multižánrovostí 
kapel, mnoha druhy piva a také 
netradičním občerstvením. 

Chtěla bych tak poděkovat 
všem, kteří se na organizová-
ní akcí podílí, a je nutné také 
vyzdvihnout obětavou práci 
našeho kulturního centra, neboť 
většina akcí se koná o víken-
dech. 

Přejme si, aby Židlochovice 
i v roce 2016 byly opět současně 
městem kultury a příjemného 
žití. 
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Úterni skupina starších mláďat | foto: archiv juda

Hlavními akcemi loňského 
roku, na jejichž přípravě se podí-
lely všechny oddíly, byly tradiční 
šibřinky a židlochovické hody. 
Obě akce se vydařily a přišlo na 
ně velké množství návštěvníků. 

Stěžejním tématem řešeným 
výborem jednoty v letošním 
roce byla podlaha v tělocvič-
ném sále, která byla ve špatném 
stavu. V prvním pololetí jsme 
požádali o dotaci z rozpoč-

tu kraje na kompletní výměnu 
podlahy, nicméně do prázdnin 
jsme nebyli úspěšní. Během léta 
přišel s řešením Libor Moudrý, 
který nabídl, že finančně zaštítí 
rekonstrukci stávající palubov-
ky (přebroušení a nalakování). 
Tuto nabídku jsme rádi přijali. 
Během srpna došlo k realizaci 
a od září již mohla sezona začít 
na opravené palubovce. Tímto 
bych chtěl jménem celé jednoty 
poděkovat Liborovi Moudrému 
za tento sponzorský dar. Situace 
ohledně krajské dotace se nako-
nec změnila v průběhu září, kdy 

Sokol to vzal v minulém roce od podlahy

nám bylo schváleno 850.000 Kč 
na generální rekonstrukci (kom-
pletní výměna palubovky). S rea-
lizací počítáme během prázdnin 
2016. 

Dalším úkolem, který byl dán 
výboru valnou hromadou jedno-
ty, je vyřešení problematiky bytu 
v budově sokolovny. Součas-
ný nájemce je již 20 let soudně 
vypovězen, nicméně podmínkou 
vystěhování je zajištění náhrad-
ního bytu. Ten se nám konečně 
díky městu Židlochovice poved-
lo zajistit a v současnosti řeší 
náš právní zástupce konkrétní 

kroky k přestěhování. Byt by měl 
v budoucnu využívat správce 
sokolovny. 

V roce 2016 oslaví naše jed-
nota 120. výročí svého založení. 
K tomuto jubileu plánujeme 
uskutečnit několik akcí, zejména 
však červnové veřejné cvičení. 
Současně bude tento rok v Soko-
le rokem volebním.

Závěrem bych chtěl podě-
kovat všem aktivním členům 
za jejich práci pro naši jed-
notu a všem občanům chci 
popřát zejména hodně radosti 
v roce 2016. 

Oldřich Kahoun
starosta T. J. Sokol

Orelské tělocvičny po celý rok 
rozhodně nezahálely. Pokračo-
val kroužek volejbalu pro děti 
od 11 do 16 let. Tréninky probí-
haly pod vedením Pavla Kadlece 
a Vlaďky Volcové, kteří se snaží 
dětem nabídnout volejbal i hra-
vou formou. Tréninky obsahují 
i rozvíjení fyzické zdatnosti, 
cvičení na rychlé starty či posi-
lovací části. Celkem docházelo 
asi 8 dětí.

Pro Vás a Vaše ratolesti ve 
věku 1,5–5 let si Orel připra-
vil cvičení pro rodiče s dětmi. 
Každý čtvrtek si od října 2014 
do dubna 2015 děti společně 
s rodiči zacvičily, protáhly tělo, 
zazpívaly a vyzkoušely si svou 
všestrannost, ke které bylo 
využíváno mnoho cvičebních 
pomůcek. Myslím, že děti si 
cvičení a soutěže patřičně užily, 
a doufám, že i rodiče uvítali tro-
chu pohybu a hlavně možnost 

strávit čas společně s dětmi.
Bowlingové dráhy trochu 

zahálely. Do loňského jarního 
a podzimního ročníku bowlin-
gové ligy se totiž přihlásily jen 
dvě družstva, a proto jsme ji byli 
nuceni zrušit. Vykompenzova-
ly to ale dětské turnaje, hlavně 
dítě+rodič, které se těší velké 
oblibě a proběhly celkem 3x.

Pro ženy a dívky pokračovalo 
cvičení pilates a nově bylo zahá-
jeno kondiční cvičení. Pilates 
formuje postavu, zbaví bolestí 
zad a svalových disbalancí od 
sedavého povolání. Kondiční 
cvičení, jak název napovídá, nás 
dostane do lepší kondice, zbaví 
nadbytečných kil nebo vytvoří 
svalovou hmotu. Jsme moc rádi, 
že toto cvičení oslovilo i mladé 
dívky, které na něj pravidelně 
docházejí. 

Tímto Vás chci pozvat na 
povánoční cvičení, kdy bude-
me spalovat vanilkové rohlíčky 
právě hodinovým kondičním 
cvičením a poté se protáhneme 
30minutovým pilates.

Spalování vánočních kil nabídne po Novém roce Jednota Orel

Ani oddíl juda nezahálel

V průběhu roku se judisté 
účastnili spousty turnajů, kde 
posbírali desítky medailí. Na 
tyto turnaje se judisté připravují 
čtyřikrát týdně. Oddíl navštěvuje 
přes 150 judistů a nejmladší jsou 
děti od 4 let. V létě proběhlo vel-
ké soustředění u Telče a na jaře 
a na podzim dvoudenní v naší 
orlovně. Judisté si na těchto 
akcích zvyšují fyzickou kondici 

a skládají zkoušky na vyšší tech-
nické stupně. Mimo tento oddíl 
probíhá i kondiční cvičení se 
sebeobranou pro starší. Původně 
tříměsíční kurz pro velkou oblibu 
funguje nepřetržitě již druhým 
rokem a dochází na něj pravidel-
ně asi dvacet mužů a žen. Tento 
kurz je ve středu a je možné ho 
začít navštěvovat kdykoli.

Více informací: www.orelzidlo-
chovice.cz

Jana Bělohlávková, Karel Vitula
Jednota Orel

K adventnímu období ve měs-
tě patří neodmyslitelně jarmark 
tradičních řemesel, probíhají-
cí už po několik let pravidelně 
vždy druhou adventní neděli 
v prostředí židlochovického 
náměstí. Jarmark se koná s přes-

ným záměrem právě v neděli, 
tedy v čase, kdy jak sám název 
dne vypovídá, se nic nedělá, 
kdy tedy můžeme v odpočin-
ku trávit příjemný čas se svými 
přáteli, rodinou. Ti aktivnější 
třeba sportem, jiní nákupem, 
jednoduše činností, která přináší 
radost a potěšení, každému dle 
osobního vnímání pohody. 

Adventní jarmark byl vždy 

Tradiční řemeslný výrobek vždy uměl přinášet radost
vhodnou příležitostí k poklid-
nému setkání a těšení se z hez-
kého odpoledne. Potkávali se tu 
známí, nad stánkem s voňavými 
mýdlíčky nebo ručně háčkova-
nými medvídky si popovídali 
o přípravách na vánoční svátky, 
za tónů koled se nechali opájet 
adventní náladou.

Jenomže časy se mění, i my 
jsme jiní. Doba se žene dopředu, 

mění se filozofie prožívání 
adventní doby a Vánoc – mění 
se i formy předvánočních trhů. 
Hlavně ve velkých městech čím 
dál víc převládají stánky s hor-
kými nápoji a nabídkami růz-
ných pokrmů, tradiční řemeslo 
a rukodělný um ustupuje do 
pozadí. Lidé tyto výrobky nena-
kupují, jako by se přestali umět 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

pokračování na straně 9 >>
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Mnozí jsme fascinováni sta-
rými pohlednicemi, mapami 
a publikacemi, které doku-
mentují vývoj našeho města 
v posledních staletích. Už mno-
ho bylo napsáno a objeveno ze 
starých pramenů. Stále se však 
vyjevují nové skutečnosti, které 
dosud nebyly objasněny. Právě 
proto byl v roce 2012 založen 
Židlochovický vlastivědný 
klub. 

V roce 2013 vyšla první spo-
lečná publikace u příležitosti 
140. výročí povýšení Židlocho-

vic na město. Také vyšly články 
ve Zpravodaji, proběhly před-
nášky a výstavy.  

V souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, jsme nyní transfor-
movali občanské sdružení na 
spolek (Židlochovický vlasti-
vědný spolek). Činnosti spol-
ku jsou zejména edice vlasti-
vědných publikací, organizace 
výstav, vlastivědných přednášek 
a odborných seminářů. Přitom 
čerpáme z archivních materiálů, 
hledáme zajímavosti v muzeích, 
u soukromých sběratelů a obča-
nů nebo rodáků města. 

Počet členů je v prosinci 2015 
včetně čestného člena, pana 

Židlochovický vlastivědný klub s novým názvem

Prof. Peter Wendsche, PhD.
předseda spolku

JUDr. Miloslava Juráka, třináct. 
Krédem spolku je spolupráce, 
vzájemná podpora a přátelský 
vztah členů. Spolek je otevře-
né fórum pro všechny občany 
ochotné akceptovat spolkové 
stanovy a podílet se na naší čin-
nosti. 

Sídlem spolku jsou Židlocho-
vice, Masarykova 100 (radnice). 
Běžné informace budou pub-
likovány ve vlastní rubrice na 
webové strance města (www.
zidlochovice.cz/Kultura a vol-
ný čas/ Všechny akce/ Spolky 
v Židlochovicích/ Židlochovic-
ký vlastivědný klub). Naše čin-
nost je městem finančně pod-
pořena. Poplatek se nevybírá. 

Dříve, než se díváme dopředu, 
co nás v budoucnu čeká, je dob-
ré ohlédnout se za sebe – co 
jsme dokázali a co po nás zbylo. 
Z nepovedeného se poučit a na 
povedené navázat, snažit se věci 
vylepšovat a zdokonalovat. Toto 
pravidlo je neuvěřitelně univer-
zální, a tak jej můžeme využít 
prakticky kdykoliv.

Rok 2015 byl především pro 
dívčí část naší organizace rokem 
oslav. Skautky totiž slavily 
100 let od svého založení. Oslavy 
probíhaly nejen v Čechách, ale 
i na Moravě – s několika našimi 
skautkami jsme se zúčastnily 
víkendové oslavy v Blansku, kde 
jsme si vyslechly nejen přednáš-
ky z různých oblastí skautingu, 
ale zapojily jsme se i do rozma-
nitých workshopů. Průběh roku 
pak jako vždy lemovaly tradič-
ní akce (spolu)pořádané naším 
střediskem – Probouzení brouč-
ků, Pálení čarodějnic, Draki-
áda a v závěru roku Betlémské 

světlo. Neobvyklou vložkou do 
programu několika našich čle-
nů byla také cesta do Japonska 
na celosvětové setkání skautů 
a skautek – Jamboree, o kterém 
toho už však bylo napsáno na 
stránkách Zpravodaje mno-
ho. O to více se mohu věnovat 
našim prázdninovým aktivitám. 
Skautský tábor má být vyvrcho-
lením celoroční činnosti. Na 
táborech navazujeme na znalos-
ti a dovednosti osvojené v prů-
běhu roku a na nich stavíme 
další program. Letos jsme měli 
možnost uspořádat hned čtyři 
tábory. Každý tábor byl v něčem 
jiný, jelikož každý byl utvářen 
jiným společenstvím. Všechny 
však měly společné jmenovate-
le: společenství kamarádů sdí-
lejících stejné hodnoty, zábavu 
a dobrodružství. Ať už mám na 
mysli tábor benjamínků, nebo 
skautů, pevně věřím, že si všich-
ni z táborů odvezli i něco více 
než špinavé oblečení. 

Již od září zaznamenává-
me ve všech oddílech (i mimo 
Židlochovice) nárůst členské 
základny. Je to pro nás vel-

Celoročním vyvrcholením činnosti skautů je tábor

Lenka Ježková – Ježek 
vůdkyně skautského střediska

kou radostí, hnacím moto-
rem, ale i závazkem. Dobře 
víme, že nesmíme usnout na 
vavřínech a musíme se snažit 
ve všem zlepšit tak, abychom 
skauting dělali, jak nejlépe umí-
me. Abychom skauting i nadále 
žili a mohli jeho poselství pře-
nášet i na ostatní.

Pokud jsem tedy na začátku 
článku psala, že je potřeba pra-
covat dále na tom, co se poved-
lo, právě na výše zmíněný fakt 
budeme v příštím roce navazo-
vat a naší snahou bude co nej-
lepší plnění skautského progra-
mu. Samozřejmě, že nebudou 
chybět ani již tradiční akce pro 
veřejnost, možná budou trošku 
jiné, ale pořád budou skautské, 
a to je důležité (alespoň pro 
nás).

A na závěr, do nového roku 
2016 vám přejeme mnoho 
jasných nocí pod širákem, 
pár ledových koupelí v poto-
ce a občas menší porci jídla k 
obědu (když se něco připálí na 
dno kotlíku, nenaděláte nic). 
Nám to funguje již přes 100 let 
a jsme pořád fit.

těšit z darovaných drobností. 
Řemeslníci jsou smutní a cítí 
obavy o zachování svých tradič-
ních dílen.

V Židlochovicích je situace 
jiná. Řemesla zde mají ještě stá-
lé pevné místo, punč a svařené 
víno zůstává v přiměřené míře 
příjemným doplňkem. Městské 

kulturní středisko však přesto 
zvažuje změnu dramaturgie, 
možná i zachování této předvá-
noční tradice vůbec. Řemeslníci 
k nám mnohdy jezdí zdaleka, 
a i když trh trvá pět hodin, někte-
ří zde tráví přípravou a úklidem 
čas téměř dvakrát delší. Náklady 
na dopravu jsou vysoké, náro-

ky na čas maximální, plusovým 
efektem pak mnohdy zůstává 
jen hřejivý pocit z přítomnosti a 
možnosti předání adventní nála-
dy návštěvníkům trhu. I toto 
však má smysl a mnozí prodejci 
tuto skutečnost berou s obdivu-
hodnou pokorou. 

Věřím, že adventní jarmark 

EPIGRAMY
Vybrané epigramy jsou pra-

cemi studentů kvarty Gymná-
zia Židlochovice. Vznikly na 
hodinách literatury pod vede-

ním Mgr. Karly Jarošové.

Protiklady
Pavel Hodovský

Láska hory přenáší,
to nad slunce je jisto.
A nenávist je navrací
zpět na jejich místo.

Roman Dvořák
Přestože přátele má,

osamělý je.
Přestože krásu má,

ošklivý je.

Lucie Pryclová
Mluvíš-li,

umlčen jsi,
avšak když mlčíš, 

nadávají ti.

Domácí úloha
Veronika Karasová
Zas je tu nutnost,

tahle školní povinnost,
bere nám to čas, 
dnes a denně zas.

Doprava v Brně
Veronika Karasová

Dnes mají zpoždění taky
nejen autobusy, ale i vlaky.

Práce i škola volá,
spolehlivá jsou jen kola.

Anna Hájková
Líný muž a líná žena,
rodina je ohrožena.

Básníci Židlochovicím

řemesel Vám přinesl pěkné 
předvánoční chvíle tolik potřeb-
né v dnešní uspěchané době a 
společně s dalšími uskutečně-
nými pořady v období prosince 
přispěl k tomu, že jste si mohli 
říct: „Byly to krásné a radostné 
Vánoce!“.
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Akátový dům stojí v cent-
ru Rajhradu na ulici Městečko 
č. 52. V bytech bydlí jak sobě-
stační senioři, kteří využívají 
základních služeb pečovatelek 
a oceňují hlavně pestrý kulturní 
a společenský život, tak senioři, 
jejichž zdravotní stav vyžaduje 
celodenní péči. 

Jak vyplývá z rozhovoru 
s obyvateli Akátového domu, 
vedou zde spokojený život. Tře-
ba takový pan Dohnal žil 30 let 
v Brně, a jak tvrdí, má rád oko-
lo sebe lidi, se kterými se může 
bavit. Když potřebuje na chvíli 
změnit prostředí, vyrazí na výlet 
do Brna nebo za bratrem na 
Znojemsko. Na otázku, jak se 
mu zde žije, říká: „Pořád se tady 
něco zajímavého děje. A jsou tady 

lidi, můžu se vykecat. Já jsem ten 
typ, co nezavře hubu, jak se říká.“ 
Z jeho řeči je cítit spokojenost.

Akátový dům je sice domov 
pro seniory, ale přes svoji krát-
kou existenci se již stačil před-
stavit i širší veřejnosti jako 
rajhradské kulturní centrum. 
Na každý měsíc připravujeme 
kolekci zajímavých a různoro-
dých akcí, přednášek a koncer-
tů. 

Vedení domova hodnotí prv-

Domov pro seniory Akátový dům má za sebou první rok provozu

Bronislava Migotová
vedoucí Akátového domu

ní rok provozu jako velmi vyda-
řený. „Podařilo se nám vytvořit 
kolektiv příjemných a zkušených 
pečovatelek, které zvládají jak 
náročné situace, tak i zábavu 
a aktivizace klientů.“ Domovu 
se za krátkou dobu podařilo zís-
kat dobré jméno a díky tomu je 
volných už jen několik posled-
ních bytů.

Akátový Dům, Městečko 52, 
Rajhrad; tel.: 776 479 455; 

www.senbydleni.cz

Akátový dům | foto: Ivo Ryšavý

Prostředí keramické dílny na den otevřených dveří / foto: Miroslav Gergel

Ve čtvrtek 26. listopadu otevře-
lo Sdružení Židlochovice svoji 
keramickou dílnu veřejnosti. Den 
otevřených dveří nabídl návštěv-
níkům možnost prohlédnout si 
nové vybavení dílny, včetně ori-
ginálních keramických výrobků, 
a umožnil zakoupit milé vánoční 
dárky. V nabídce byla jak kerami-
ka Pavla Kovarčíka, tak textilní 
andílci, adventní věnce, bižuterie, 
háčkované čepičky a šátky i zdra-
vá výživa. K příjemné adventní 
náladě přispěl, kromě nazdobe-
ného stromečku a vůně skořice, 
také zpěvem koled místostarosta 

Vánočně naladěná keramická dílna

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

Tomáš Šenkyřík s doprovodem. 
Nechybělo vánoční pohoštění, 
oblíbený houbový kuba, perníč-

ky, pomazánky i voňavý punč pro 
děti a dospělé, připravený členka-
mi sdružení. 

Zveme Vás do Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě:
Výstava: Co rok dal

10. prosince 2015 – 11. ledna 2016
Tradiční nahlédnutí do sbírkových regálů a katalogů, představující nejnovější přírůstky a zisky Památníku.

Stálé expozice:
Písemnictví na Moravě od 9. do 18. století.

Moravská literatura 19. a 20. století.
Pracovna katolicky orientovaného básníka Josefa Suchého.

9:00–16:00 hodin (mimo pondělí)
Poslední prohlídka vždy od 15:00 hodin.

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ROBERTS – Kdo chce víc, 
MORIARTY – Sedmilhářky, 
LOWELL – Všem na očích, 
GREEN – Sněží, sněží…
Romány českých autorů
FOUSEK – Smích je živá voda, 
JURÁČKOVÁ – Lizucha, DUB-
SKÁ – Dcery, FUČÍKOVÁ 
– Praha v srdci
Historické romány
VONDRUŠKA – Husitská epo-
pej III., KIDD – Křídla ve větru, 
LORENTZ – Zlatý břeh
Detektivní romány a thrillery
OHLSSON – Lotosové blues, 
ROSLUND – Made in Sweden, 
DEAVER – Zapadákov, MAY 
– Ostrov Entry
Horory
KING – Srdce v Atlantidě
Fantasy a sci-fi romány
GLUCHOVSKIJ – Budoucnost, 
HERBERT – Pekelná díra 2: 
Vzpoura
Pravdivé příběhy
ESMAELI – Moje nová svoboda
Životopisy
HORÁČKOVÁ – Vladimíra 
Čerepková – Beatnická femme 
fatale, ŠAŠEK – To je M. Sasek
Poezie
DANĚK – Z pozdního sběru, 
MALÁ – Domy v řadě, HRUŠ-
KA – Nejlepší české básně 2014
Naučná literatura
ENDERS – Střevo není tabu, 
DAVID – Nejkrásnější výle-
ty vlakem 2, HOCHLEITNER 
– Minerály

KNIHY PRO DĚTI
Pohádky
POSPÍŠILOVÁ – Mokré pohád-
ky, BEŠŤÁKOVÁ – Cestovací 
pohádky
Pohádkové příběhy
ŘÍČANOVÁ – Psí knížka, VOL-
FOVÁ – Rybička
Fantasy romány 
CASS – První, RHODES – Jaro 
rebelů, LARSSON – Pax 3: Dív-
ka ze záhrobí
Naučná literatura
ŠTUMPFOVÁ – Jak zvířata spí, 
ŠTUDLAROVÁ – Nákladní 
auta, SERNA VARA – Dobré 
mravy
Dobrodružné příběhy
BREZINA: Brána času 1.–3. díl
Fantasy romány
MATHARU – Učedník, LAU-
REN – Vodopád, CAST – Škola 
noci 12: Vykoupená
Dívčí romány
PILOUŠKOVÁ – Jeho královna, 
CALONITA – Léto jak má být, 
WILSON – Sladké časy
Naučná literatura
PARKER – Pravěk, RAKOVÁ 
– Zpíváme a tvoříme s malými, 
KANBAY – Jelen

Eva Procházková
knihovnice
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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 2016
Koledování probíhá za každého počasí – sněžení, déšť, mráz, závěje.
pořádá:  skauti a ZŠ Židlochovice

10. 1., 17:00 | THAJSKO S BATOHEM NA ZÁDECH
Od 17:00 hodin čajovna, od 18:00 hodin promítání.
pořádá:  Inspiro, o. s.
místo:  vinotéka pod radnicí
vypráví:  Tomáš Kacetl

16. 1., 10:00–11:45 | SPALOVÁNÍ VANILKOVÝCH ROHLÍČ-
KŮ S JANČOU 
V 10:10–11:10 kondiční cvičení (30 min kruhový trénink, 30 min 
společný trénink), 11:15–11:45 pilates.
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  orlovna Židlochovice
startovné:  100 Kč/ osoba
přihlášky:  Jana Bělohlávková, tel.: 605 233 527, 
 info@orelzidlochovice.cz

29. 1. | BOWLINGOVÝ TURNAJ PRO DĚTI 
Kategorie: 1. stupeň, 2. stupeň, SŠ a SOU. Přihlaste se 2–5členná 
družstva a přijďte si zakoulet. Ceny pro všechna družstva.
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice ve spolupráci s KSM
místo:  orlovna Židlochovice
přihlášky:  Jana Bělohlávková, tel.: 605 233 527, 
 info@orelzidlochovice.cz

Kulturní kalendář – leden 2016

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.

Hledám v Židlochovicích k pronájmu či koupi byt nebo domek, 
min. 2+1. Pro sebe, nejde o realitku. Prosím, nabídněte. 
Mobil: 737 381 300

Pronajmu garáž na sídlišti, cena 1.000 Kč měsíčně. 
Tel. 605 503 837.

Pohostinství u Kafků oznamuje, že z důvodu státního svátku se 
„páteční tatarák“ o týden přesouvá na pátek 8. ledna 2016.

Infocentrum nabízí novou knížku Jiřího Smutného Městská 
knihovna v Židlochovicích s podtitulem Nástin historického 
vývoje veřejné knihovny. 
Má 144 stran, obsahuje 36 fotografií a stojí 149 korun. 
Kromě této novinky jsou v nabídce i další publikace autora včetně 
knihy fejetonů, vydané letos brněnským nakladatelstvím Šuplík.

16. 1., 20:00 | PYŽAMOVÝ PLES
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice, divadelní odbor
místo:  Masarykův kulturní dům

23. 1., 20:00 | PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
pořádá:  město Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  190 Kč, předprodej: RTIC Židlochovice od 4. 1. 2016

30. 1., 20:00 | VIII. HASIČSKÝ PLES
Hraje kapela Dreams.
pořádá:  SDH Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč
předprodej:  RTIC Židlochovice, Masarykova 100

12. 2., 20:00 | 17. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA
K tanci a poslechu hraje skupina Fantazie. Slavnostní zahájení plesu 
– polonéza, kulturní vystoupení studentů, občerstvení zajištěno.
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  150 Kč

20. 2., 20:00 | ŠIBŘINKY
Ráz: „párty“.
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

PLESOVÁ SEZÓNA V ŽIDLOCHOVICÍCH

Redakce Zpravodaje děkuje paní Ludmile Maš-
kové za ochotu a maximální nasazení při distri-
buci periodika do našich schránek. Po několika 
letech se s námi paní Mašková loučí, přejeme jí 

hodně zdraví a osobní vitality.

KOUPĚ - stavební pozemek v Židlochovicích, 
ihned! DVL Brno reality, 602 501 388, info@dvl.cz.

RODINNÝ DŮM 
hledám ke koupi, Židlochovice a blízké okolí. 
DVL Brno reality, 602 501 388, info@dvl.cz.
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Děti ve školce / foto: archiv MŠ Židlochovice

Pochod čertů na náměstí / foto: Martin Žáček

Adventní koncert v kostele / foto: Miroslav Gergel

Adventní jarmark řemesel / foto: Lenka Betášová

Z pochodu čertů / Martin Žáček 

Mikulášské posezení se seniory / foto: Miroslav Gergel Mikuláš v prodejně Zdraví u cesty / foto: z archivu prodejny Zdraví u cesty

Mikuláš ve školce / archiv MŠ Židlochovice

12 Fotoreportáž měsíce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ


