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Doplňovací přijímací řízení 
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Knihovna má za sebou první 
rok působení na Robertově vile

VOLNÝ ČAS

Závěr roku překvapil nezvyk-
le teplým počasím
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Pojďme si popovídat o věcech, 
které tak trochu přesahují 
každodennost. Jaké dlouhodo-
bé motivace v Židlochovicích 
vidíte před sebou?

Pokud mám vybrat jedno 
téma, pak by to byl vztah k his-

Jan Vitula: Sklepy pod radnicí
torii našeho města. Můžeme 
se ptát, co to je „historie měs-
ta“. V případě Židlochovic se 
dá říci, že každý dům nějakým 
způsobem o jejich historii vypo-
vídá. Máme zde objekty s oprav-
du mimořádnou pamětí, a to 
nejen zámek, radnici či kostel… 
Nachází se zde celá řada objek-
tů, jejichž minulost možná není 
přímo slavná, ale přesto velmi 

zajímavá. Chtěli bychom do 
budoucna iniciovat projekt, kte-
rý by si dal za cíl zmapovat jed-
notlivé objekty v Židlochovicích 
a jejich minulost. V této souvis-
losti bych rád poprosil občany, 
aby si prošli své domácí archivy 
a zapátrali po fotografiích nebo 
dokumentech, které se vztahují k 
historii jejich domů. Zatím jsme 
ve stavu teoretických debat, ale 

jakmile bude projekt připraven, 
oslovíme občany přímo s žádostí 
o spolupráci.

A co domy, které již z mapy 
Židlochovic zmizely?

Samozřejmě nás budou zají-
mat i tyto objekty. Všichni víme, 
že v Židlochovicích zmizely celé 
ulice, například část ulice smě-
rem na Blučinu nebo ulice podél 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediání komise

pokračování na straně 2 >>

Máme za sebou třináctý ročník 
Tříkrálové sbírky v našem městě, 
který proběhl v sobotu 9. ledna. 
Bohužel nás ráno překvapilo 
nebezpečné náledí, na kterém 
pár našich koledníků uklouzlo, 
ale k žádnému vážnému úrazu 
naštěstí nedošlo. Ke koledová-
ní se letos přihlásilo 45 koled-
níků, 39 dětí z prvního stupně 
ZŠ Židlochovice, jeden žák žid-
lochovického gymnázia, jedna 
žákyně z 1. třídy ZŠ Nosislav 
a jeden chlapec z naší mateřské 
školy. Opět se zapojili manželé 
Drahonští se synem Liborem, 
kteří v zapůjčených kostýmech 
z fary tvoří jedinou skupinku 
„dospělých“ králů. Dětské krále 
doprovodilo čtrnáct dospělých 
starších patnácti let. Letos byl 
zájem rodičů velký, jsem ráda, 
že chtějí doprovodit a podpořit 
své děti. Spolupracovali jsme i se 
skauty, kteří nám s dozorem dětí 
také pomohli. Všichni králové 
byli přijati vlídně a mile. Občané 
přispívali do pokladniček a ještě 
obdarovali naše malé koledníky 
sladkými odměnami. Po koledo-
vání se děti vracely do školy plné 

dojmů a zážitků. 
Charita, která sbírku připravu-

je, každoročně dává koledníkům 
a doprovodům drobný dárek. 
Letos to byl multifunkční šátek 
a dospělí dostali svícínek. Také 
paní ředitelka ZŠ věnovala dětem 
sladkou odměnu. 

Z letošního výtěžku je využi-
tí plánováno pro: obnovu inte-
riérového vybavení ve všech 
pokojích klientů rajhradského 
hospice, podporu činnosti dob-
rovolníků v hospici i v Chráně-
ném bydlení sv. Luisy sousedícím 
s hospicem, dal-
ší zkvalitňování 
nízkoprahové-
ho centra Vata 
v Židlochovi-
cích, příspěvek 
na zakoupení 
nového vozu 
pro charitní 
ošetřovatelskou 
službu, atd. 
Více o podpo-
rovaných pro-
jektech najdete 
na www.raj-
hrad.charita.cz. 
Připomínám, 
že většina vyko-
l e d o v a n ý c h 
peněz zůstává 

Peníze získané Tříkrálovou sbírkou zůstávají v našem regionu

Mgr. Daniela Tichá
ZŠ Židlochovice

v regionu, kde byly peníze zís-
kány, což je v našem případě 
Oblastní charita Rajhrad. 

Děkuji všem zúčastněným, 
kteří se jakýmkoli způsobem 
zapojili do příprav při organi-

zování sbírky. Všem paním uči-
telkám 1. stupně za propagaci 
sbírky a agitaci dětí, paní ředitel-

ce Ing. Janě Králové za podporu 
a zázemí, které je pro organizaci 
sbírky velmi důležité. 

Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2016:
78 343 Kč 

(vloni 76 754 Kč)

Přispěli jste na dobrou věc.

Organizátoři děkují za vlídné přijetí koledníků.

Koledníci Tříkrálové sbírky v ulicích města / foto: Miroslav Gergel
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Skládka u garáží / foto: Martin Dratva

řeky, dnes nahrazená silnicí na 
Nosislav. I po těchto domech 
však něco zůstalo zachováno, 
mám na mysli jejich sklepy. 
Doufáme, že se podaří tato skle-
pení postupně zmapovat a do 
budoucna využít pro turistický 
ruch. Jenom kolem městské rad-
nice je již zmapovaná soustava 
sklepů, které vlastně jen čekají 
na budoucí využití. A nejsou to 
sklepy jen tak nějaké, nacházejí 
se mezi nimi skutečné skvosty, 
jako například renesanční skle-
py pod Švestkovým domem. 
Mezi renesančními památkami 
je jedním z největších na Mora-

vě. Prakticky bychom rádi ještě 
v tomto roce zahájili projekční 
a sanační práce na propojení čtr-
nácti sklepů v okolí radnice. 

Co v tak velkých prostorech 
chystáte?

Je několik variant. Jedna z mož-
ností je nabídnout tyto prostory 
ke komerčnímu využití, napří-
klad jako tzv. vinné boxy sloužící 
k archivaci vína, nebo se zachovat 
patriotičtěji a nejzajímavější části 
zpřístupnit veřejnosti. V této sou-
vislosti je také otázkou, v jakém 
stavu je dnes známá žerotínská 
hrobka na Strejcově sboře a zda 
by si také nezasloužila větší pozor-

nost města. Její současný stav, kdy 
přes ni vede místní komunikace, 
skutečně nepovažuji za šťastný. 
Samozřejmě sklepení v součas-
nosti rekonstruují mnohá města, 
vzpomeňme například brněnské 
podzemí pod Zelným trhem, naší 
snahou ovšem není „prodat“ tyto 
prostory za každou cenu. Chce-
me tuto část naší historie přede-
vším citlivě ošetřit a zachovat pro 
budoucí generace.

Sklepy, to je dnes především 
místo pro odkládání věcí. Očiš-
těním zasypaných sklepů chcete 
zahájit pomyslnou jarní očistu 
města?

Tomu tak skutečně v řadě pří-
padů je a při návštěvě některých 
sklepení mne udivuje, jaké rarity 
se tam mohou najít. Nechceme 
ale jen „uklidit“ městské sklepy. 
Stejně jako jsme v minulém roce 
uklízeli Svratku a na Den Země 
pořádali tradiční úklid města, 
rádi bychom i letos pokračovali 
ve stejném duchu. V únoru, jak je 
zmíněno dále ve Zpravodaji, by-
chom chtěli ve spolupráci s obča-
ny identifikovat černé skládky na 
katastru obce. 

Ing. Jan Vitula
starosta města

Město se připravuje na boj proti černým skládkám

Vážení spoluobčané, dovolu-
jeme si Vás požádat o spoluprá-
ci se zmapováním černých sklá-
dek na našem katastru. Pokud 
o nějaké černé skládce víte nebo 
ji objevíte, označte nám ji pro-
sím na webu města v záložce 
„mapa závad“ a pokud možno 
připojte její fotografii. 

Černou skládku můžete rov-
něž nahlásit u Ing. Martina 
Dratvy na tel. 604 290 313.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Změny v udělování dotací neziskovým organizacím města

Ministerstvo vnitra no-
vým zákonem zbytečně 
komplikuje čerpání dotací 
pro spolky.

Na základě nově schváleného 
zákona o přidělování dotačních 
prostředků neziskovým orga-
nizacím a spolkům vás chci 
informovat o změnách, které 
nás čekají. Tou nejzásadnější je 
prodloužení lhůt a předepsaný 
schvalovací postup. Co to kon-
krétně znamená pro žadatele? 
Pro lepší přehlednost připojuji 
časový přehled v bodech. Z něj 

je zřejmé, jak bude pro letošní 
rok čerpání vypadat. Jednotlivé 
kroky jsou nastavené tak, aby-
chom vyhověli zákonným změ-
nám, které na nás zákonodárci 
nachystali. 

Ministerstvo vnitra připravilo 
zákon, který podle mého názo-
ru vytváří spousty dalších papí-
rů navíc, zatěžuje administrati-
vu a nesmyslně prodlužujícími 
lhůtami výrazně brzdí žádání 
o dotace pro spolky. Na druhou 
stranu, zákon je třeba respekto-
vat, což také činíme. S případ-
nými dotazy o čerpání dotací 
se na mě neváhejte obrátit, a to 
buď na email: senkyrik@zidlo-
chovice.cz, nebo tel.: 734 352 
330.

MĚSÍC POSTUP
Leden Radě města budou předloženy nově koncipo-

vané podmínky o čerpání dotací, dle přijatých 
změn v zákoně. 

Únor Zastupitelům bude předložen materiál, ve kterém 
se bude schvalovat vyhlášení dotací pro rok 2016.

Březen Oznámení o schválení dotací bude na úřední 
desce města viset 30 dnů. Dle nového zákona 
v tomto termínu nemohou spolky své žádosti 
městu zasílat.

Duben (1.–15.) Sběr žádostí jednotlivých spolků.
Duben 
(druhá půle)

Rozdělení finančních prostředků jednotlivým 
žadatelům.

Květen (11. 5.) Potvrzení zastupitelstva o rozdělení finančních 
prostředků jednotlivým organizacím.

Červen V tomto termínu by měly jednotlivé spolky 
obdržet finanční prostředky na své účty.

Milí spoluobčané,
dovoluji si Vás opět pozvat na setkání při šálku čaje ve středu 17. 2. 2016 v 18:00 hodin v restauraci Za komínem. Přítomen bude Ing. arch. Pavel Jura, 
autor návrhu naší rozhledny, se kterým město momentálně spolupracuje při tvorbě architektonických studií některých lokalit města. Přijďte s námi 
diskutovat o budoucí podobě Strejcova sboru, spodní části náměstí, okolí kostela, okolí radnice a prostoru u zámecké zdi.

Těším se na setkání s Vámi.
Ing. Jan Vitula, starosta  
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení ZM 16. 12. 
2015
ZM schvaluje:

plán řádných zasedání Zastu-
pitelstva města Židlochovice 
pro rok 2016, přičemž tyto 
termíny mohou být operativně 
změněny:
27. 1. 2016, 24. 2. 2016
30. 3. 2016, 11. 5. 2016
29. 6. 2016, 7. 9. 2016
5. 10. 2016, 6. 11. 2016
14. 12. 2016
přijetí rozpočtového opatření 
č. 18 rozpočtu r. 2015.
rozpočet pro r. 2016 v rozsahu 
paragrafového znění (závazné 
ukazatele) a schvaluje rozpoč-
tový výhled pro roky 2016–
2020.
závazné ukazatele – příspěvky 
neziskovým organizacím v cel-
kové výši 1 600 000 Kč a 300 
000 Kč na spolufinancování 
sociálních služeb. 
„Komunitní plán sociálních 
služeb správního obvodu ORP 
Židlochovice na léta 2016–
2019“.
Mysliveckému sdružení dar 
ve výši 70 tis. Kč, kterým bude 
vyrovnána půjčka ve stejné 
výši. 
v případě přidělení dotace 
z „podprogramu 117D062 
Regenerace sídlišť“ dofinan-
cování akce z rozpočtu měs-
ta Židlochovice ve výši 30 % 
z celkových nákladů čerpané 
z položky rezerva a veřejná 
zeleň. 

Výběr z usnesení RM 18. 12. 
2015















RM ukládá:
vyzvat k podání nabídek na 
provedení odborného posou-
zení stavu všech opěrných zdí 
na ulici Komenského v úseku 
od křižovatky s Coufalíkovým 
náměstím po hřbitov.

RM rozhodla:
vypsat poptávku na výběro-
vé řízení pro správce kotelen 
a vyúčtování tepla a teplé vody.
zveřejnit záměr prodeje bytu 
č. 8 v přízemí domu č. p. 358 
na Coufalíkově náměstí v Žid-
lochovicích o vel. 2+1 za částku 
minimálně 1 400 000 Kč.
zveřejnit záměr pronájmu 
nebytových prostor v domě 
č. 52 na ul. Komenského v Žid-
lochovicích. 
pronajmout část současné 
kotelny v budově č. p. 367 na 
sídl. Družba v Židlochovicích 
SVBJ domů č. p. 651–652 za 
cenu 500 Kč m2/rok. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 
(15 roků) po předložení projek-
tové dokumentace kotelny. 

RM schvaluje:
Provozní řád Žerotínských 
farmářských trhů v Židlocho-
vicích s Organizačním řádem 
Žerotínských farmářských 
trhů.

RM souhlasí:
s uzavřením smlouvy o poskyt-
nutí služeb Hybridní pošty 
s Českou Poštou a. s. a pově-
řuje starostu města podpisem 
smlouvy (včetně příloh).

RM jmenuje:
vedoucím odboru informatiky 
Josefa Nováka, a to ke dni 1. 1. 
2016.

Výběr z usnesení RM 15. 1. 
2016

















RM rozhodla:
o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na vyhotovení pro-
jektové dokumentace na akci 
„BD KOMENSKÉHO 52 A, 
OBJEKT ZÁMECKÁ 236, 
ŽIDLOCHOVICE“ takto:
1. Ing. arch. Tomáš Jenček, 
Schodová 12, 602 00 Brno 
(KT_OP/22419/2015)
2. INTAR a. s., Bezručova 
81/17a, 602 00 Brno (KT_
OP/22198/2015)
3. OpenArch – projektování 
staveb, s. r. o., Bartolomějská 
908/15, 641 00 Brno (KT_
OP/22459/2015)
4. Arch. Design, s. r. o., Socho-
rova 3178/23, 616 00 Brno 
(KT_OP/22485/2015).

RM rozhodla:
o pořadí nabídek na dodavatele 
studie řešení areálu požární sta-
nice v Židlochovicích takto:
1. Ing. arch. Pavel Jura, Dlouhé 
hony 976/28, 621 00 Brno 
2. Atelier dwg s. r. o., Pekařská 
13, Brno 602 00 
3. Arch. Design, s. r. o., Socho-
rova 23, 616 00 Brno 
4. OpenArch – projektování 
staveb, s. r. o., Bartolomějská 
908/15, 641 00 Brno 
5. INTAR a. s., Bezručova 
81/17a, 602 00 Brno.

RM schvaluje:
vzor smlouvy o využití systému 
zavedeného obcí o nakládání 
s komunálním odpadem a sou-
hlasí s uzavíráním těchto smluv 
s podnikajícími osobami, kte-
ré mají provozovnu na území 
města Židlochovice.

RM rozhodla:
zveřejnit záměr prodeje parcely 
p. č. PK 4438/99 v k. ú. Židlo-
chovice o výměře 30 m2.









Ve zkratce...

Štěpánská výstava vín 
místních vinařů

Dne 26. prosince 2015, na svá-
tek svatého Štěpána, uspořádala 
Základní organizace Českého 
zahradkářského svazu Židlocho-
vice dvaadvacátou štěpánskou 
výstavu vín místních vinařů. 
Výstava se konala ve spolkové 
budově ZO ČZS. Vystaveno bylo 
102 vzorků, které týden před 
výstavou, 20. 12. 2015, ohodnotilo 
dvacetibodovou soustavou dvacet 
degustátorů. Výstavu navštívilo 
56 milovníků dobrého vína.

ZO ČZS děkuje vinařům za 
poskytnuté vzorky a přeje všem 
v novém roce hodně zdraví a pěs-
titelských úspěchů.

Jan Šotnar

Výstava prací Eduarda 
Vyhlídala

Knihovna Jiřího Mahena, 
pobočka Komárov, Černovická  
Brno představila výtvarné práce 
Eduarda Vyhlídala ze Židlocho-
vic. Výstava pod názvem „Morav-
ské obrázky“ prezentovala více 
jak 50 krajinářských perokreseb, 
akvarelů a pastelů z různých míst 
moravského kraje a probíhala od 
4. do 27. ledna 2016.

Nejlepší učitelka v regionu
V prostorách zastupitelské-

ho sálu krajského úřadu v Brně 
dekoroval v úterý 26. ledna 2016 
náměstek hejtmana Stanislav 
Juránek šerpou a korunkou vítě-
ze jihomoravského kola soutěže 
Zlatý Ámos. V regionálním kole 
ankety o nejoblíbenějšího učite-
le České republiky letos zvítězila 
Jindřiška Mrázková ze židlocho-
vické ZŠ Tyršova 611, kterou 
porota vybrala z celkem třinácti 
nominovaných pedagogů.

www.kr-jihomoravsky.cz.

Moravský rybářský svaz 
v Židlochovicích

Revír Svratka 2A, nádrž 
požární v k. ú. Hrušovany u Br-
na, výměra 0,4 ha, přešel dne 
1. 1. 2016 pod správu OÚ Hru-
šovany u Brna. Při výroční 
členské schůzi MS Hrušovany 
u Brna konané v sále sokolovny 
v Židlochovicích dne 9. ledna 
2016 došlo odsouhlasením člen-
ské základny místní skupiny ke 
změně názvu místní skupiny na 
MS Židlochovice. 

www.m-s-zidlochovice.estranky.cz/

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

Odevzdaný registrační formulář je nutný k získání slevy

Upozorňujeme občany, kte-
ří ještě neodevzdali vyplněný 
registrační formulář, že bez 
řádně vyplněného a odevzda-
ného registračního formuláře 
jim nebude udělena sleva na 
poplatku.

Vyplněné registrační for-
muláře odevzdejte podatel-
ně MěÚ, Nádražní 750 nebo 

elektronicky na email barbo-
ra.svobodova@zidlochovice.
cz. Do formuláře uveďte úda-
je o osobách, které budou na 
daném stanovišti třídit (včetně 
dětí) a zapište také identifikač-
ní čísla všech nádob (směsný 
komunální odpad, plast, papír, 
bioodpad). Identifikační číslo 
najdete na nálepce s QR kódem. 
Pokud máte objednané pytle 
na třídění odpadu, pytle a QR 
kódy s identifikačními čísly si 
vyzvednete na pokladně MěÚ. 

Také identifikační čísla pytlů je 
potřeba zapsat do registračního 
formuláře.

Pokud bydlíte v bytovém 
domě na sídlišti, je také nut-
né se zaregistrovat. Obyvatelé 
bytových domů na sídlišti vypl-
ní pouze údaje o třídících oso-
bách, identifikační čísla nádob 
nevyplňují. Registrační formu-
lář lze vyplnit zvlášť za jednot-
livé rodiny nebo dohromady za 
bytový dům.

JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy
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Kotoul vzad se stává strašákem mnohých dětí

Dostatek pohybu a odpovída-
jící výživa patří mezi základní 
životní potřeby dětí. Současný 
výživový a pohybový režim vět-
šiny dětí však těmto životním 
potřebám neodpovídá. Důsled-
kem je pokles tělesné zdatnos-
ti, nárůst obezity a zvyšující se 
výskyt dalších zdravotních pro-
blémů. 

Pravidelný pohyb je pro děti 
velmi důležitý. Ideální je pak 
takový druh aktivity, při kterém 
se rozvíjí všechny možné doved-
nosti najednou. Malé dítě by 
mělo nejprve dostat šanci obje-
vit různé druhy pohybu a pak až 
zjistit, ke kterému má předpo-
klady a který ho nejvíc baví. 

Na 1. stupni se snažíme nej-

Mgr. Pavlína Srncová
učitelka 1. stupně ZŠ

dříve rozvíjet všechny pohybové 
aktivity, jako jsou honičky, lezení 
po žebřinách, válení sudů, ská-
kání do výšky, do dálky, po jedné 
noze, různé hry, překážkové drá-
hy a soutěže. Postupně přidává-
me silové, vytrvalostní a postře-
hové cviky, cvičení s pomůckami 
a vhodným nářadím. Nejméně 
oblíbená je gymnastická průpra-
va, děti jsou málo ohebné, mají 
zkrácené svaly a kotoul vzad je 
pro mnohé velký problém. Mají 
rády kolektivní hry, jako je vybí-
jená, přehazovaná, florbal, fot-
bal.

Je vidět rozdíl u dětí, které mají 
zahradu nebo mohou trávit vol-
ný čas venku na hřišti. Tyto děti 
se nebojí míče, umí míč chytit, 
hodit a celkově se lépe orientují 
při hře v prostoru hřiště.

Malé děti mají pohyb rády a na 
hodinu tělesné výchovy se těší. 

S přibývajícím věkem náklon-
nost ke sportu upadá a přednost 
mají počítače, telefony, tablety.

Byli bychom rádi, kdyby se 

společným úsilím školy, rodi-
ny i veřejnosti podařilo zlepšit 
pohybové a výživové chování 
dětí.

Pokyny pro zápis do prvních tříd pro školní rok 2016 /2017

Ing. Jana Králová
ředitelka ZŠ Židlochovice

Zápis se koná podle § 36, 37 
a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (škol-
ský zákon) 9. 2. 2016 od 12:30 do 
17:00 hodin.

Pro koho?
• Pro děti narozené v období od 

01. 9. 2009 do 31. 8. 2010.
• Pro děti s odkladem povinné 

školní docházky z loňského roku.

Jak na to?
1. Dostavte se se svým dítětem 

v úterý 9. 2. 2016 k zápisu do 
budovy ZŠ na Tyršově ulici v ča-
se od 12:30 do 17:00 hodin dle 
rozpisu. Pokud máte předškolá-
ka v Mateřské škole Židlochovi-
ce, zapíšete si termín do tabul-
ky, která bude v MŠ k dispozici. 
Pokud Vaše dítě nenavštěvuje 
tuto MŠ, můžete si domluvit čas 
zápisu telefonicky na ředitelství 
školy – tel. 547 425 422. Pokud si 
termín předem nedomluvíte, nic 
se neděje, jen budete muset mož-
ná nějakou chvilku počkat.

2. Vezměte s sebou svůj OP 

a rodný list dítěte. Cizinci mimo 
EU cestovní pas a povolení 
k pobytu.

3. Potřebujete: přihlášku 
k zápisu, zápisní list a prohlá-
šení zákonných zástupců žáka. 
Rodičům dětí z MŠ Židlochovice 
budou dokumenty k dispozici 
ve školce, ostatní je naleznou na 
webových stránkách školy v sek-
ci Formuláře ke stažení. Můžete 
je také vyplnit až na místě.

Odklad plnění povinné škol-
ní docházky

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon)

1. Rodič, který žádá pro své dítě 
odklad povinné školní docház-
ky, se musí dostavit i s dítětem 
k zápisu v řádném termínu zápi-
su.

2. Rodič obdrží formulář 
žádost o odklad povinné škol-
ní docházky. Vyplněný podá 
zpět na vedení ZŠ Židlochovi-
ce, Tyršova 611 nejpozději do 
31. 5. 2016. K žádosti o odklad je 
třeba doložit dvě přílohy – dopo-
ručení z PPP a od pediatra.

3. Rodiče dětí, kterým byl 

ve školním roce 2015/2016 povo-
len odklad, se k zápisu dostaví 
znovu. Uvidíte, jaký pokrok Vaše 
dítko za ten rok udělalo. 

Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete z jaké-

hokoli důvodu k zápisu dosta-
vit, nezoufejte, máme pro Vás 
náhradní termín.

Kdy: ve čtvrtek 18. 2. 2015 po 
telefonické domluvě od 8:30 do 
12:00 hod.

Kde: na školním poradenském 
pracovišti v budově ZŠ na Tyršo-
vě ulici.

Pouze Vás poprosíme o infor-
maci na tel. čísle 547 425 421 
nebo zaslání zprávy na jana.
kralova@zszidlochovice.cz, kde 
uvedete jméno dítěte, MŠ a kon-
takt na Vás.

Předškoláček, kterému bude 
6 let až po 1. 9. 2016

1. Může absolvovat zápis do 
1. třídy pro školní rok 2016/2017 
v řádném termínu.

2. Musí mít doporučení: pro 
děti, které dosáhnou věku 6 let 
do 31. 12. 2016 – doporučení 

z PPP, pro děti, které dosáhnou 
věku 6 let po 31. 12. 2016 – z PPP 
a od pediatra.

Co musí dítě k zápisu umět 
a zvládnout?

• Na tuto otázku naleznete 
odpovědi v Desateru pro rodiče 
dětí předškolního věku, které je 
umístěno na webových stánkách 
naší školy.

• Vaše dítě je na zápis připra-
vováno v MŠ, tudíž základní zna-
losti a dovednosti jistě ovládá.

• Pokud máte pocit, že mu 
něco nejde tak, jak by mělo (nebo 
jak byste si představovali), berte 
v potaz, že do 1. září uběhne ještě 
7 měsíců – za tuto dlouhou dobu 
Vaše dítě spoustu věcí dožene.

• Využijte možnosti účastnit se 
programu edukativně stimulač-
ních skupinek pod názvem Ško-
láček, které organizují společně 
MŠ a ZŠ.

• Pokud čeká dítě po nástupu 
do 1. třídy jakýkoliv učební pro-
blém, náš kvalifikovaný peda-
gogický sbor si s tím bude umět 
poradit.

ZŠ Židlochovice

Z hodiny tělocviku / foto: archiv ZŠ Židlochovice
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Gymnázium Židlochovice

Doplňovací přijímací řízení do kvinty 2016/ 2017

Gymnázium Židlochovice 
vyhlašuje doplňovací přijíma-
cí řízení do kvinty 2016/2017. 
Jedná se o pátý ročník v osmi-
letém studiu (79-41-K/41, 
Gymnázium). Současná kvarta 
bude doplněna nejméně o šest 
nových žáků. Toto studium 

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

je nabízeno žákům končícím 
devátou třídu. Předpokladem 
je dobrý prospěch, jako hlavní 
cizí jazyk angličtina, jako druhý 
jazyk němčina. O přijetí bude 
rozhodovat prospěch z osmé 
a deváté třídy a přijímací (roz-
dílové) zkoušky, které se usku-
teční v pondělí 25. 4. 2016. 
Žáci budou psát tři testy: 
z českého jazyka, matematiky 
a anglického jazyka. Testy při-

praví naše gymnázium.
Zájemci o doplňovací přijí-

mací řízení se mohou přihlá-
sit vyplněním a odevzdáním 
žádosti o přijetí. Žádosti budou 
přijímány každý pracovní den 
v době od 7.00 do 15.00 hodin 
v ředitelně školy. K žádosti 
podepsané zákonným zástup-
cem uchazečů je potřeba při-
ložit kopie vysvědčení z osmé 
a deváté třídy základní školy, 

nevyžadujeme výstupní hodno-
cení žáka ze základní školy ani 
zdravotní potvrzení. Žádosti 
musí být předány škole nej-
později do 31. března 2016.

Odevzdání uvedené žádosti 
o přijetí nemá vliv na možnost 
žáků podat dvě přihlášky ke 
studiu do 1. ročníku na jiných 
středních školách. 

Sekundě přály na lyžařském výcviku sněhové podmínky

V sobotu 9. ledna jsme se 
všichni v pořádku vrátili z lyžař-
ského kurzu v Karlově pod Pra-
dědem. Sedmidenního kurzu se 
zúčastnilo 30 žáků sekundy, jed-
na studentka tercie a tři učitelé. 

Počasí nám přálo, sněhu byl 
dostatek, i když začátkem týd-
ne převažoval sníh technický. 
Lyžařské podmínky byly dobré. 
Poslední den žáci závodili ve 
slalomu na lyžích. Na stupních 
vítězů (v kategorii hochů a dí-

Eva Lichková
třídní učitelka primy

vek) se umístili David Nekvapil 
a Míša Smetanová, na druhých 
místech David Večeřa a Šárka 
Damborská a třetí místa obsa-
dili Kryštof Crhan a Jolana 
Tomanová. Na pátek si také žáci 
natrénovali exhibiční jízdy na 
lyžích. Jejich představení byla 
velice podařená. 

V průběhu večerů a osobního 
volna jsme s žáky hráli spoustu 
různých společenských a des-
kových her. Kurz dopadl velmi 
dobře, žádný žák nebyl zraněn. 
Myslím, že na tento pěkný týden 
budou všichni žáci rádi vzpomí-
nat. Sekunda v Karlově pod Pradědem / foto: archiv Gymnázia Židlochovice

Otevíráme večerní počítačový kurz pro aktivní seniory

Posunete se mezi pokročilé 
uživatele počítače a Internetu, 
objevíte jejich nové možnos-
ti – užitečné služby, zajímavé 
a zábavné informace. Posílíte 
a rozšíříte své dovednosti efek-
tivní komunikace, vytváření 
a úpravy běžných dokumentů 
a digitálních fotografií.

Obsah:
1. lekce: Počítač nám dobře 

slouží (2 hodiny)
Podrobně se seznámíte s ope-

račním systémem Windows, 
naučíte se vyhledávat infor-
mace na Internetu a efektivně 
komunikovat. Zdarma si založí-
te trvalou e-mailovou schránku 

Základní škola Židlochovice
příspěvková organizace

a účet pro bezplatné telefonová-
ní a komunikaci přes Internet.

2. lekce: Na Internetu jsme 
jako doma (2 hodiny)

Zdokonalíte se a získáte dal-
ší náměty a inspiraci pro vyžití 
počítače a Internetu. Odnesete 
si nezbytné informace o bez-
pečném využití internetového 
bankovnictví.

3. lekce: Upravujeme digi-
tální fotografie (2 hodiny)

Posoudíte kvalitu digitální 
fotografie, provedete vyrovná-
ní horizontu, ořez, změnu veli-
kosti. Zvládnete také drobné 
retuše, vyvážení barev, úpravu 
barevnosti, jasu a kontrastu.

4. lekce: Vytváříme textové 
dokumenty (2 hodiny)

Prohloubíte a rozšíříte své 
dovednosti ve vytváření běžných 
textových dokumentů v nej-

rozšířenějším textovém editoru 
MS Word nebo jeho bezplatné 
alternativě OpenOffice Writer 
(LibreOffice Writer).

5. lekce: Provádíme tabul-
kové výpočty (2 hodiny)

Sestavíte tabulky s výpočtový-
mi funkcemi a vzorci v nejrozší-
řenějším tabulkovém procesoru 

MS Excel nebo jeho bezplatné 
alternativě OpenOffice Calc 
(LibreOffice Calc).

6. lekce: Umíme se prezen-
tovat (2 hodiny)

Vytvoříte jednoduchou inter-
netovou prezentaci, soukromou 
nebo veřejnou fotogalerii s neo-
mezeným počtem fotografií.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Cena kurzu: 1200 Kč

Nejsou požadovány předchozí znalosti v oblasti počítačů. Kurz 
vede trpělivý pedagog a lektor s mnohaletou praxí, zkušenost-

mi a úspěchy i se stálými začátečníky.
Délka kurzu: 6 týdnů po dvou hodinách.

Termíny kurzů v pondělí od 17 do 19 h:
8. 2., 15. 2., 22. 2., 7. 3., 14. 3. a 21. 3. 2016

Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu ZŠ Tyršova 611 nebo 
na webových stránkách školy. 

Více informací poskytneme na tel. 547 425 421, 775 576 775 
nebo e-mailu info@zszidlochovice.cz.
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Knihovna má za sebou první rok působení na Robertově vile

Je to přesně rok, co se Měst-
ská knihovna v Židlochovicích 
přestěhovala z Brněnské ulice 
do části Robertovy vily, za tím-
to účelem zrekonstruované. Do 
budovy obklopené rozlehlou 
zahradou, která poskytuje pří-
jemné a klidné prostředí k rela-
xaci a odpočinku. Přestěho-
váním získala knihovna větší 
a  členitější plochu s působivým 
historickým nádechem. Nevýho-
dou jinak příjemného umístění 
knihovny se zprvu jevila vzdá-
lenost od centra města, a tedy 
i složitější dostupnost některým 
čtenářským skupinám. Praxe 
prvního roku provozu však tyto 
pochybnosti vyvrátila. 

„Jsme rády, že se nepotvrdily 
naše obavy, že umístění knihovny 
mimo centrum obce způsobí odliv 
čtenářů. Naopak došlo k nárůstu 
počtu registrovaných čtenářů, 
takže přesunutí knihovny roz-
hodně nemělo na návštěvnost 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

žádný vliv,“ upřesňuje knihovni-
ce Bohunka Pavková.

Knihovna získala větší, pro 
obsluhu určitě náročnější plo-
chu. Avšak uživatelům její nová 
členitost nabízí větší komfort 
při výběru knih a vzácný pocit 
soukromí, což každý čtenář jistě 
ocení. 

K dispozici je celý knižní 
fond včetně čtyř stanic veřejné-
ho internetu, maminky s dět-
mi vítají hrací koutek Family 
Point s dostatkem intimity pro 
přebalení a nakrmení dětí. Vel-
kým benefitem je vznik samo-
statných oddělení, kdy největší 
nadšení projevují malí čtenáři, 
kteří mohou dát volný průchod 
svým projevům v pohodlí nově 
instalovaných sedacích schůdků 
s množstvím pohodlných pol-
štářků. Zřizovatel, tedy město 
Židlochovice, zareagoval také na 
požadavky maminek s kočárky a 
umožnil snazší přístup nájezdo-
vou plošinou.

„Přemístěním knihovny vznik-

lo dostatečné zázemí, které nám 
na Brněnské ulici dost chybělo. 
Díky tomu teď máme výbornou 
spolupráci s místní Základní ško-
lou a školkou a několikrát ročně 
pro ně můžeme pořádat akce se 
zajímavým programem. Podařilo 
se také uskutečnit dvě autorská 
čtení spisovatelky Markéty Hara-
simové, která představila své 
knihy s názvem Sametová kůže 
a Vražedná vášeň,“ pochvaluje si 
knihovnice Eva Procházková.

Dnes knihovna zaujímá plo-
chu 320 m2 včetně neveřejných 
částí. Na Brněnské ulici to bylo 
na metry stejně, ovšem do toho-
to součtu se svými 80 m2 vydatně 
přispěl prostorný vestibul, který 
plnil funkci přednáškového sálu 
a zároveň také výstavní galerie. 
I když si tedy výpůjční plochy 
stěhováním výrazně polepšily, 
další metry navíc stále chybí.

„Nemáme místnost, kde by-
chom mohli bez prostorových 
omezení uspořádat přednášky 
a autorská čtení pro větší počet 
posluchačů. Také není kam umís-

tit panely, které byly často užívány 
k výstavám v bývalé knihovně,“ 
dodává Bohunka Pavková.

Chybějící reprezentativní 
městská galerie je dlouhodobou 
bolístkou města, bohužel ani 
nové umístění knihovny pro-
zatím žádné řešení nenabídlo. 
Také osvětlení v areálu Roberto-
vy vily, hlavně v zimních měsí-
cích, je podle čtenářů nedosta-
tečné a i mobiliář knihovny by 
zasloužil nový vítr.

„V nejbližší době bychom se 
chtěli zaměřit na zmodernizová-
ní interiéru knihovny. Regály na 
knihy již dosloužily a nesplňují 
současné parametry moderní 
knihovny. Celý prostor chceme 
koncipovat tak, aby byl ještě více 
otevřený pro setkávání, relaxa-
ci a vzdělávání. V tuto chvíli již 
o těchto plánech jednáme s archi-
tektem,“ doplnil místostarosta 
Mgr. Tomáš Šenkyřík.

Městské knihovně přejeme 
mnoho spokojených čtenářů. 

Titul „Bobřík informatiky“ dokazuje kvality studentů Gymnázia

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

V listopadu proběhla stu-
dentská soutěž Bobřík infor-
matiky. O úspěších studentů 
židlochovického gymnázia se 
můžeme dočíst na webových 
stránkách školy, odkud jsme 
také čerpali v tomto příspěvku. 
Výborné výsledky, kterých stu-
denti gymnázia dosáhli v celo-
republikovém porovnání, stojí 
určitě za širší zveřejnění.

Do soutěže bylo zaregistro-
váno 509 škol, 52 597 studentů, 
a to celkem v pěti kategoriích. 

Nejmladší kategorie Mini je 
pro žáky 4. a 5. tříd základních 
škol, nejstarší kategorie Senior 
pro 3. a 4. ročník středních škol, 
tedy i septimány a oktavány 
osmiletých gymnázií.

„Soutěže se mohou zúčastnit 
všechny školy a ročníky, pod-
mínkou je pouze registrace přes 

internet. Pak proběhne národní 
kolo, které se vyhodnotí rovněž 
prostřednictvím internetu. Pou-
ze v kategorii Senior se pak ješ-
tě pořádají kola v jednotlivých 
krajích,“ doplňuje Karel Vitula, 
pedagog informatiky židlocho-
vického gymnázia.

V kategorii Benjamin (pri-
ma, sekunda) se za Gymnázi-
um Židlochovice zúčastnilo 59 
soutěžících a alespoň 150 bodů 
dosáhlo a úspěšnými řešiteli se 
stalo 18 soutěžících.

Nejlepším v této kategorii 
se stal Petr Hodinský a Anna 
Veselá (208 bodů, 144. místo 
v ČR). 

„Samotná soutěž proběhla ve 
škole místo vyučování v učebně 
informatiky. Měli jsme zadaných 
asi 20 otázek, na které se buď 
volilo z možností (a, b, c, d), nebo 
se přímo vyplnila odpověď. Časo-
vý limit byl 60 minut. Správnost 
úloh byla vyhodnocena počítačo-
vě, ihned se objevilo, kolik bodů 

jsem získal,“ upřesňuje student 
oktávy Karel Kugler.

V kategorii Kadet (ter-
cie, kvarta) se ze Židlocho-
vic zúčastnilo 52 soutěžících 
a úspěšnými řešiteli se stalo 
26 soutěžících. Nejlepší v této 
kategorii byl Roman Dvořák, 
který získal plný počet bodů 
a stal se absolutním vítězem 
(240 bodů, 1. místo v ČR). 

„Na to, že se národního kola 
účastnilo přes 52 tisíc studentů, 
je první místo Romana Dvořá-
ka ve své kategorii určitě velkým 
úspěchem,“ hodnotí Vitula.

V kategorii Junior (kvinta, 
sexta) se zúčastnilo 15 soutěží-
cích a úspěšnými řešiteli bylo 
6 soutěžících. Nejlepší v této 
kategorii se stala Brychtová 
Veronika (168 bodů, 864. mís-
to v ČR). V nejstarší kategorii 
Senior se zúčastnilo 36 soutěží-
cích a alespoň 150 bodů dosáh-
lo a úspěšnými řešiteli se stalo 
5 soutěžících. Nejlepší v této 
kategorii byl Ondřej Ryšánek 

(172 bodů, 155. místo v ČR) 
a Karel Kugler (170 bodů, 
178. místo v ČR), kteří postu-
pují do krajského kola. 

„Na řešení úloh nejsou tře-
ba počítačové dovednosti, jde 
o otázky z oblasti algoritmizace, 
porozumění informacím a digi-
tální gramotnosti. Na soutěž se 
nedá jen tak dopředu připravit,“ 
míní Kugler.

Z uvedených slov tedy vyplý-
vá, že soutěž je především pro-
věrkou logického myšlení a že 
studenti židlochovického gym-
názia jsou velmi dobrými řešite-
li těchto úloh. Dosažené výsled-
ky tak vypovídají o vysokých 
kvalitách absolventů a potvrzují 
celkově vysoké renomé školy.

Krajská soutěž Bobříka infor-
matiky proběhne 18. února 
v Brně na Mendelově univerzi-
tě. Karlovi a Ondřejovi přejeme 
dobré umístění. 
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Teprve s nástupem letošního 
jara bude symbolicky zakončen 
první ročník běžeckého závodu 
s názvem Okolo Výhonu. V tuto 
dobu totiž budou na vrchol Aká-
tové věže instalovány nerezové 
místopisné tabulky, zhotovené 
za startovné, které se vybralo při 
prvním ročníku závodu. Nahradí 
tak tabulky, které byly z rozhled-
ny odcizeny. Konkrétně se jedná 

Běhy na Výhon letos podruhé
Tomáš Klášterecký
pořadatel

o ukazatele směru na Mohylu 
míru, Slavkovské bojiště, Telnice 
a Měnín, respektive směr rajhrad-
ský klášter, Moravany, Bohunice 
a Kohoutovice.

V plném proudu již však jsou 
přípravy na druhý ročník závodu. 
Ten se letos uskuteční v neděli, 
29. května a závodníky opět čeká 
trať s parametry 5,6 km a pře-
výšení 280 m stylem nahoru a 
dolů. Závod bude opět zařazen do 
Maratonstav-Altra Českého pohá-
ru v běhu do vrchu. Na nejrychlej-
ší Židlochovičáky v hlavním závo-

dě čeká speciální ocenění, na své 
si přijdou i úplní začátečníci, pro 
které je opět připraven lidový běh. 
V jeho rámci bude znovu vyhod-
nocena kategorie rodin.

Veškeré informace k letošní-
mu druhému ročníku Běhů na 
Výhon naleznete na internetových 
stránkách www.behynavyhon.cz. 
Kalendář je neúprosný a poslední 
květnový víkend tu bude co nevi-
dět. Kdo ještě nezačal s přípravou, 
má nejvyšší čas obout maratonky 
a vyběhnout do mrazivých únoro-
vých dní.

Eva Ventrubová
Je žákyní tercie židlochovic-

kého gymnázia. Šest let hrála 
za brněnský baseballový tým 
Draků, s nímž získala celkem 
3x titul mistra ČR a 5x zlatou 
na českém baseballovém pohá-
ru. S reprezentačním týmem 
ČR se jako jediná dívka v týmu 
účastnila finálového turnaje 
světové série v USA. Nyní se 
věnuje softballu. Trénuje kaž-
dý den, přesto si najde chvilku 
pro výlety do přírody, hlavně 
na Vysočinu. Miluje zvířata 
a ráda si přečte dobrou knihu. 
Ve vzácných chvilkách volné-
ho času ráda maluje a píše, tak 
vznikla tato básnička.

Ptačí píseň
Slyším vodu zpívat

a stromy plakat smůlu.
Chci se tiše dívat

a vnímat včelky v úlu.
Vyruší mě tichý hlas,
to ptáček zpívá větu:

Lidé, slyšte, prosím vás,
jak vládnete světu?

Plasty leží mezi stromy, 
moře ropa zalije,

místo trávy stojí domy,
vzduch je samá chemie.
Vyslechněte moje slova, 

teď to ještě nevíte, 
neuplyne dlouhá doba
a svět si sami zničíte!

Básníci Židlochovicím

Zeptali jsme se... Protikuřácký zákon v židlochovických 
provozovnách

V polovině února budou 
poslanci znovu jednat o návr-
hu protikuřáckého zákona. 
Jeho  odsouhlasení v nezměně-
né podobě by mohlo výrazně 
ovlivnit chod mnohých zaří-
zení. V Židlochovicích je hned 
několik provozoven, pro něž by 
toto rozhodnutí mohlo mít až 
existenční dopad...

Na facebooku infocentra Žid-
lochovice jsme položili otázku:

Mají podle Vás židlochovická 
pohostinství a restaurace šanci 
toto případné omezení přestát?

Zde jsou některé z úvah a názo-
rů. Respektujeme soukromí 
respondentů a neuvádíme jména, 
byť všichni jsou pod příspěvkem 
podepsáni.

Každé zařízení tuto šanci má. 
Změna je to velká, ale velice pří-
nosná. A lidi si rychle zvyknou.

Rozhodně si myslím, že se zákon 
ubírá správným směrem. Pokud 
bude zákaz plošný, tak nedojde 
k nerovnováze na trhu a všichni 
budou mít rovné podmínky. Proto 
rozhodně nebude dopad na pro-
vozovatele restaurací a hospod 
existenční záležitostí. Samozřejmě 
v první vlně po vstoupení v plat-
nost budou zřejmě provozovatelé 
a hosté hledat onu pomyslnou 
zákonnou hranici, budou se řešit 
zahrádky, kouření před restaurací, 
vzdálenost kouřících od restaura-
ce, hluk a možný nepořádek. Na 
to je třeba se připravit a dořešit na 
základě zkušeností z okolních měst 

rubriku připravuje
Milena Moudrá

či států, kde plošný zákaz kouření 
je již mnoho let samozřejmostí.

Myslím, že by mělo zůstat na 
provozovateli, zda kuřáckou nebo 
nekuřáckou restauraci.

Protestují také majitelé čajoven, 
protože zákon zakazuje kouřit 
i vodní dýmky /zpravy.idnes.cz/.

Ještě pořád s touto otázkou 
zápolím... Je to dobře, či ne? Máme 
šanci přežít, pokud nejsme restau-
race, ale opravdu se u nás převáž-
ně konzumuje jen alkohol? Na 
jednu stranu nebude člověk cítit 
cigaretovým kouřem ještě dva dny 
po návštěvě, pro zaměstnance je to 
určitě výhoda čistého pracovního 
prostředí, ale na druhou stranu, 
přijdou potom lidé vůbec k nám, 
když stejně musí co chvíli vyjít ven 
si zapálit? Nehledě na to, jak řešit 
tuto skutečnost, že budou urči-
tě hluční ve večerních hodinách 
a nedopalky budou všude... Sama 
jsem PRO, ale obávám se, jestli má 
naše provozovna šanci přežít. 

„Stačí čtyři minuty v zakouře-
ném prostředí a dochází ke změ-
nám na cévách,“ uvedla lékařka 
Eva Králíková, která vede Centrum 
pro závislé na tabáku na klinice 
1. Lékařské fakulty Univerzity Kar-
lovy a Všeobecné fakultní nemoc-
nice v Praze /zpravy.idnes.cz/.

Domnívám se, že zákaz kouření 
v restauracích je pouze částečné 
řešení problému. Proč zakazo-
vat zrovna kouření a tolerovat 
jiné drogy? Když zakazovat kou-
ření, tak i konzumaci alkoholu 
a kávy...

Zdeněk Schaffer, majitel 
pohostinství Milton, odpovídá 
na naši přímou otázku takto: 
„Ve městě Židlochovice se nachá-
zí asi dvanáct restauračních nebo 
hostinských zařízení. Minimálně 
v šesti již dnes platí zákaz kouře-
ní. Jsou to především restaurační 
zařízení, kde se vaří, nebo zaří-
zení s cukrárenským nebo bufeto-
vým provozem.

Myslím si, že občan města má 
dostatečný výběr, ve kterém z těch-
to zařízení chce trávit čas. Ačkoli 
sám jsem nekuřák a jako provo-
zovatel hostince nejsem nadšený 
z nevábně zapáchajícího ošacení 
po pobytu v zakouřeném prostře-
dí, myslím si, že návštěvník hos-
tince, který si zajde na pivo s tím, 
že si u něj může zakouřit, a proto 
navštěvuje tyto prostory, je nao-
pak ten, který bude celoplošným 
zákazem kouření v hostincích dis-
kriminován.

Každý z provozovatelů se může 
(zatím) svobodně rozhodnout, 
jaké zařízení chce provozovat. 
V poslední době je ze strany naší 
vlády v rámci veřejných služeb již 
tolik zákazů, vyhlášek a příkazů, 
že se z podnikání veškerá svobo-
da vytrácí a provozování restau-
račních zařízení se stává životní 
zátěží.

Řeknete si: ‚Tak proč to děláte?‘ 
Otázka je jednoduchá, ale odpo-
věď je složitější. Snad jen tolik: 
když do něčeho investujete v určité 
době čas a peníze, netušíte, s čím 
se budete za pár let po různých 
výměnách politických představite-
lů a zákonodárců potýkat.“

Zákaz kouření v restauracích 
kritizuje Český svaz pivovarů a sla-
doven /zpravy.idnes.cz/

Můj názor je ten, že by měly být 
omezeny provozovny, kde se vaří. 
Jsem kuřák a nekuřáky pochopi-
telně respektuji, máme tu ale pro-
vozoven na výběr dost. Na závěr: 
provozovny, které budou chtít 
ponechat své štamgasty dál kouřit, 
obejdou zákon tím, že vytvoří ze 
své provozovny soukromý klub.

Zákaz kouření v restauracích by 
si přálo až 78 % Čechů. Až 62 % pak 
uvedlo, že jim kouření v restaura-
cích, hospodách a kavárnách vadí. 
Vyplývá to z nového výzkumu 
Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy a agentury Ipsos /zprávy.
idnes.cz/.
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pokračování na straně 9 >>

Na základě nového občan-
ského zákoníku byla ke dni 
11. října 2015 provedena trans-
formace Mysliveckého sdružení 
Židlochovice, které pracova-
lo jako občanské sdružení, na 
Myslivecký spolek Židlochovice. 
Tato změna se projevila pouze 
v názvu a stanovách, činnost 
spolku zůstala stejná.

V uplynulém roce jsme se 
zaměřili na pokračování péče 
o zvěř a její životní prostředí tak, 

abychom pokud možno udrželi 
normované stavy. Odchovem 
bažantů a péčí o srnčí zvěř 
se podařilo normované stavy 
udržet, u zaječí zvěře se nepo-
dařilo zastavit pokles stavů. Na 
početních stavech a zdravotní 
kondici zvěře se pozitivně pro-
mítl dostatek kvalitního krmiva. 
Toto krmivo zajišťujeme brigád-
nickou činností obděláváním asi 
šesti hektarů políček a nákupem. 
Na druhé straně přibývá nega-
tivních faktorů, které výrazně 
ovlivňují počty zvěře. Velkým 
problémem je nedostatek vody, 
který byl zřetelný zejména v loň-

Myslivecký spolek: Podstatou myslivosti je ochrana přírody a zachování 
ohrožených druhů
PaedDr. Stanislav Březina
předseda MS Židlochovice

ském suchém období. Proto 
jsme zřídili v honitbě celou řadu 
napajedel, jež jsme pravidelně 
doplňovali vodou (např. zajíc 
spotřebuje každý den dva litry 
tekutin). V rámci brigád odpra-
covali naši členové cca 1980 bri-
gádnických hodin, z toho 500 
na ochranu životního prostředí. 
Velkou pozornost jsme věnova-
li práci s mládeží, spolupráci se 
Sdružením Židlochovice a celou 
veřejností s cílem objektivně 
informovat veřejnost o podstatě 
myslivosti jako činnosti, která 
se týká především ochrany pří-
rody, chovu zvěře a zachování 

Badmintonový konec roku 2015

V prosinci finišovaly turnaje 
ve všech kategoriích v badmin-
tonu. V soutěži družstev dospě-
lých bylo odehráno 3. kolo 
základní části, v soutěži jed-
notlivců proběhl 2. republikový 
turnaj a žáci a junioři bojova-
li o mistrovské tituly ve všech 
věkových kategoriích.

V soutěži družstev dospělých 
se nám podařilo, i přes absenci 
naší nejlepší hráčky Veroniky 
Srncové, postoupit do play-
off. Veroniku skvěle zastoupi-
ly Maruška Zbořilová a Katka 
Otáhalová, kterým se nečekaně, 
ale zaslouženě dařilo ve čtyřhře.

Ing. Karel Král
T. J. Sokol Židlochovice

V soutěži jednotlivců koncem 
listopadu proběhl republiko-
vý turnaj sezóny, kde náš oddíl 
skvěle reprezentoval (jako už 
několik posledních sezón) Ond-
ra Král. V nabité konkurenci 
dokázal ve čtyřhře mužů vybo-
jovat stříbrnou pozici a před 
závěrem roku se posunul do čela 
žebříčku v této disciplíně.

V kategorii U13 nemáme 
v současné době hráče, kteří se 
zúčastňují republikových tur-
najů. 

V kategorii U15 nás na MČR 
konaném poslední víkend před 
Vánocemi reprezentovala Bára 
Otáhalová. Ve čtyřhře skonči-
la její pouť ve druhém kole na 
raketách pozdějších finalistek, 
ve dvouhře prohrála s vítězkou 

a turnajovou jedničkou, když ve 
druhém setu potrápila favoritku 
a měla dokonce tři setboly.

V kategorii U17 jsme na 
MČR měli dvojnásobné zastou-
pení v podobě Báry Otáhalo-
vé a Veroniky Srncové. Prvně 
jmenovaná přijela sbírat zkuše-
nosti a podařilo se jí ve čtyřhře 
vyhrát jeden zápas. Veronika 
pak potvrdila svou výkonnost 
postupem do čtvrtfinále ve smí-
šené čtyřhře a ve své silnější dis-
ciplíně, čtyřhře vybojovala spo-
lečně s Bertou Ausbergerovou 
z Prahy stříbrnou medaili.

V kategorii U19 nás opět 
skvěle reprezentovala Verča 
Srncová. Ve dvouhře prohrála 
se svou deblovou partnerkou (ta 
se dostala do finále a prohrála 

s naší odchovankyní Monikou 
Světničkovou), ve čtyřhře obsa-
dila s novou partnerkou Janou 
Slatinskou třetí místo a získala 
tak druhou prosincovou medai-
li z MČR.

Toto je pouze zkrácený výčet 
výsledků našich úspěšných bad-
mintonistů za poslední měsíc. 
Badmintonový oddíl T. J. Sokol 
Židlochovice má však ve svých 
řadách další početnou skupinu 
mladých nadějí, o kterých jistě 
v budoucnu také ještě uslyšíme 
a pro které jsou výše uvedení 
hráči velkým vzorem. Popřej-
me všem našim hráčům v bad-
mintonovém roce 2016 chuť 
do další badmintonové práce, 
skvělé výsledky na turnajích 
a minimum zranění.

ohrožených druhů zvěře v příro-
dě. Dále jsme uspořádali společ-
ně se Sdružením Židlochovice 
celodenní akci pro děti a jejich 
rodiče „Vycházka po naučné 
stezce“ spojenou s přednáškou 
a besedou o myslivosti a pozná-
vací soutěží. Den byl zakončen 
opékáním klobásů. Této akce se 
zúčastnilo 50 dětí a 25 dospě-
lých. Od září 2015 byla obnovena 
činnost mysliveckého kroužku, 
který navštěvuje 12 dětí ve věku 
10–15 roků. O činnosti tohoto 
kroužku Vás budeme informo-
vat v příštím čísle.

Ani o Vánocích si židlocho-
vičtí malí hráči neodpočinuli od 
badmintonu. Tentokrát nešlo 
jen o body a vítězství, ale hlavně 
o to dobře se pobavit. 

Dne 28. prosince se konal 
v naší sokolovně turnaj ve čtyř-
hrách, kde pár tvořil vždy žák 
a jeho rodič. Rodiče si tak mohli 
vyzkoušet sport, kterému se jejich 
dítě věnuje. A mnohdy zjistili, že 
není úplně jednoduché dostat 
míček přes síť. 

Zúčastnilo se celkem 12 týmů 

– Bartoňovi, Bendovi, Durmi-
ši, Giňovi, Hrazdírovi, Hulcovi, 
Nejedlíkovi, Otýpkovi, Raušovi, 
Sedlákovi, Vrbkovi a Zbořilovi. 
Zahrát si přišli většinou tatínci, 
pouze jeden tým byl čistě dám-
skou záležitostí. V semifinálo-
vých a finálových zápasech byl 
k vidění pěkný badminton a vel-
ká obětavost hráčů. Po téměř pěti 
hodinách bylo dohráno. Vítězi 
se stali Zbořilovi, kteří porazili 
tým Raušů. V boji o třetí místo 
byli úspěšnější Hrazdírovi nad 
týmem Bendů.  

Turnaj se všem líbil, tak se 
účastníci domluvili, že si ho rádi 
zopakují i v příštím roce. 

Rodiče si přišli zahrát badminton se svými dětmi 

Dana Otáhalová
trenérka žáků

A možná budeme mít v Židlochovicích novou tradici.

Hráči vánočních čtyřher / foto: Jan Zbořil
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V grafické příloze je zobrazen průběh průměrných denních teplot za měsíc lis-
topad a prosinec 2015 ve srovnání s dlouhodobým normálem. Z grafu je patrný 
nadprůměrně teplý průběh počasí v zobrazeném období.

Zimní období snad bude 
pokračovat svými obvyklými 
projevy, ale jistě nám v paměti 
zůstal nezvykle teplý závěr loň-
ského roku. Po hektickém shonu 
v období vánočních svátků je teď 
příležitost srovnat poslední dva 
měsíce roku 2015 s průměrnými 
klimatickými charakteristikami 
obou měsíců. 

Po mimořádně horkém létě 
byly září a říjen v celku normál-
ními měsíci. Poté již listopad 
i prosinec byly teplotně výrazně 
nadnormální. Listopad se zařa-
dil na třetí místo, prosinec byl 
pak vůbec nejteplejší za posled-
ních 25 let. Teplý průběh obou 
měsíců znamenal i absenci sně-
hové pokrývky (normálně bývá 
11 dnů) a rovněž jsem nezazna-
menal žádný den s celodenním 
mrazem (normálně bývá také 
11 dnů).

Po úvodních chladnějších 
(a ráno mrazivých) dnech se 
poslední podzimní měsíc tvářil 
velmi příznivě. Po dvě dekády 
bylo teplo (v mnoha případech 
rekordně) a několikrát došlo 
k přepisování rekordních hod-
not pro příslušné dny. V něko-
lika dnech teplota atakovala 
hranici +20 °C. Až výrazné 
ochlazení předposlední listopa-
dový víkend navodilo atmosféru 
blížící se zimy (teploty nevystu-
povaly ani k +5 °C a ráno mrzlo), 
v závěru se oteplilo. Srážek bylo 
v první polovině málo, ke kon-
ci měsíce pak napršelo výrazně 
víc. Výsledná průměrná teplota 
v listopadu dosáhla +7,09 °C 
(odchylka +2,28 °C). Teplejšími 
byly jen roky 2000 a 2006. Mírně 
podprůměrné množství srážek 
15,9 mm představuje 51,3 % 
normálu. Na maximální hod-
notu +20 °C vyšplhala teplota 
8. listopadu, minimální teplotu 
měsíce -4,5 °C jsem zaznamenal 
25. listopadu. V sedmi přípa-
dech vystoupila maximální tep-
lota nad +15 °C.

Závěr roku překvapil nezvykle teplým počasím

Ing. Karel Král
občan Židlochovic

Letošní prosinec měl k cha-
rakteru prvního zimního měsíce 
opravdu daleko. Po celý měsíc 
panovalo inverzní a poměrně 
teplé počasí připomínající spíš 
nevlídný podzim. Zejména na 
začátku měsíce vystupovala tep-
lota i nad +10 °C, Vánoce byly 
tradičně (stejně jako posledních 
8 let) relativně teplé a bez sněhu. 
Vlivem inverze bylo také málo 
slunečního svitu. Poslední dva 
dny roku pak alespoň teplot-
ně připomínaly zimu. Výsled-
ná průměrná teplota +3,47 °C 
(odchylka +3,54 °C) představuje 
silně nadprůměrnou odchylku 
a nejteplejší prosinec od roku 
1990. Mírně podprůměrné 
množství srážek 15,9 mm před-

stavuje 51,3 % normálu. Dnů 
s ranním mrazem bylo celkem 
pět. Maximální teplotu +11,7 °C 
jsem naměřil 2. prosince. Nej-
nižší teplotu -5,2 °C jsem zazna-
menal poslední den roku. Ve 
čtyřech případech vystoupila 
maximální teplota nad +10 °C.

Z uvedených informací vyplý-
vá, že konec roku 2015 (tak, jak 
se stává pomalu pravidlem) bývá 
čím dál tím teplejší a že vyhlíd-
ka bílých Vánoc se pomalu stává 
utopií. Snad nám jejich atmo-
sféru alespoň trochu připomněl 
mrazivý a zasněžený úvod roku 
2016. A tak si do nového roku 
popřejme „klidné“ projevy poča-
sí bez dramatických vlivů na náš 
běžný život.

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
BEVERLEY – Dáma 
v ohrožení, QUINN – Pokři-
vená zrcadla, DEVERAUX 
– Šťastně a navěky, JEFFRIES 
– Zvraty osudu

Romány českých autorů
GEISLEROVÁ – P. S., KOCÁ-
BOVÁ – Tohle byl můj pokoj, 
BLAŽEK – Mariáš v Reykja-
víku, BLAŽÍČKOVÁ – Čeká-
ní v zástupu

Historické romány
HORÁKOVÁ – Jeptiška 
pro markraběte, LAURENS 
– V rukou vikomta Brec-
kenridge

Detektivní romány a thril-
lery
FIELDING – Povídej, co 
vidíš, PATTERSON – Šťastné 
a veselé, JANOUCH – Hra 
na schovávanou, CONNEL-
LY – Hořící pokoj

Válečné romány
KESSLER – Turecká hra, 
NOWAK – Země zalévaná 
krví

Literatura faktu
DRDA – Zvláštní zacházení

Poezie
BINAR – Rty na sněhu, 
JUSTL – Skvosty poezie, 
SLÍVA – Návrší

Naučná literatura
KUDLÁČEK – Skotsko, 
PAPOUŠEK – Dějiny nové 
moderny, JOHNSON – Ději-
ny umění: nový pohled

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
BLÁHA – Kočka leze dírou, 
HOROVÁ – Nářadí, TROPI-
LO – Hasiči jedou

Naučná literatura
JONES – Jak to chodí na letiš-
ti, SCHNEIDEROVÁ – Kuna 
nese nanuk aneb Zábavná 
cvičení z češtiny, KOTYRA 
– Úlohy se zlomky

Eva Procházková
knihovnice

V současné době je naší hlav-
ní činností intenzivní přikr-
mování zvěře. Pravidelné při-
krmování provádíme společně 
každou neděli. Celkem krmíme 

ve 28 krmelcích a zásypech. Kaž-
dý myslivec má přidělené své 
krmicí zařízení, které doplňuje 
jadrným, objemovým a dužna-
tým krmivem. Tato činnost 

pomáhá v zimním období nejen 
zvěři, která je předmětem mysli-
veckého hospodaření, ale i ostat-
ním zvířátkům a ptákům.
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Kulturní kalendář – únor 2016
9. 2., 12:30–17:00 | ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pořádá:  ZŠ Židlochovice
místo:  budovy Tyršova 611

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:  s místenkou 200 Kč, bez místenky 150 Kč

13. 2., 9:00 | SQUASHOVÝ TURNAJ
Kategorie muži a ženy.
pořádá:  Orel Jednota Židlochovice
místo:  orlovna Židlochovice
startovné:  100 Kč/osoba (v ceně občerstvení)
přihlášky:  do 10. 2. na tel. 605 233 527 nebo 
 info@orelzidlochovice.cz nebo osobně ve fitness

14. 2., 14:00 | DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Programem provází Tetiny, občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  dospělí 50 Kč, děti zdarma

17. 2., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
Přítomen bude Ing. arch. Pavel Jura, autor návrhu naší rozhledny, 
se kterým město momentálně spolupracuje při tvorbě architekto-
nických studií některých lokalit města. Přijďte s námi diskutovat 
o budoucí podobě Strejcova sboru, spodní části náměstí, okolí kos-
tela, okolí radnice a prostoru u zámecké zdi.
pořádá:  starosta města Židlochovice
místo:  restaurace Za komínem

20. 2., 10:00 | DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
Prodej hotových domácích výrobků a teplých pochoutek přímo 
z kotle a pánve. Prodej polévky do přinesených nádob. Teplý svařá-
ček i studené pivo zajištěno.
pořádá:  Pohostinství Milton
místo:  Pohostinství Milton
info:  606 720 539

20. 2., 20:00 | ŠIBŘINKY
Ráz: „párty“.
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
hraje:  skupina Merllin
vstupné:  150 Kč
předprodej:  v informačním centru Židlochovice, Masarykova 100

21. 2., 17:00 | PŘEDNÁŠKA O 23. SVĚTOVÉM SKAUTSKÉM 
SETKÁNÍ JAMBOREE 2015 V JAPONSKU
pořádá:  Skautské středisko Hrozen
místo:  restaurace Za komínem

27. 2., 13:00 | TURNAJ V MARIÁŠI „Memoriál Petra Goly“
Hrají se čtyři kola po 50 minutách s výměnou protihráčů, 18:00–
18:30 hodin vyhlášení výsledků a ocenění vítězů. Od 20:00 hodin 
OLDIES PARTY s DJ Alonzem, vstupné 50 Kč.
pořádá:  Pohostinství Milton
místo:  Pohostinství Milton
Startovné:  100 Kč (zahrnuje klobás a pivo)
info:  606 720 539

PŘIPRAVUJEME:
6. 3. | ZAHÁJENÍ 7. ROČNÍKU BOWLINGOVÉ LIGY – 1. HRACÍ DEN

Linka pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí má číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bez-
platná a poskytuje diskrétně 
odborné rady.  

Na telefonní linku 116 006 se 
může obrátit každý, kdo se cítí 
být obětí trestného činu, a to 
bez ohledu na to, zda trestný 
čin byl, nebo nebyl oznámen. 
Volat mohou oběti různých 
forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince je 
určena i obětem nedbalostních 
trestných činů, např. doprav-
ních nehod. Linka poskytu-
je okamžitou pomoc, rady 
a informace ženám, mužům 

i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí 
některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, 
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek 
a podobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných 
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rych-
lou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže 
situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům 
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psy-
chickou podporu a informace o svých právech a ochraně.  

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozor-
nost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří 
se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu 
a svou situaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční 
podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme 
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-
pomoci.cz.

Dejte dohromady min. tříčlenné družstvo a přijďte si zasoutěžit.
pořádá:  Orel Jednota Židlochovice
místo:  orlovna Židlochovice
info:  tel. 605 233 527 nebo info@orelzidlochovice.cz 
 nebo osobně ve fitness

6.–28. 3. | „HLEDEJTE BOHA, DOKUD JE K NALEZENÍ, 
VOLEJTE K NĚMU, DOKUD BLÍZKO JE“
Neprodejní výstava obrazů Marie Komosné. Vernisáž výstavy pro-
běhne v neděli 6. března od 15:00 do 16:30 hodin. 
pořádá:  Orel Jednota Židlochovice
místo:  Galerie Orlovna

12. 3., 17:00 | EXPEDIČNÍ KAMERA 2016
Filmový festival. Čajovna od 17:00 hodin, promítání od 18:00 hodin.
pořádá:  Inspiro, o. s.
místo:  sklepení pod radnicí
vstupné:  dobrovolné

12. 3., 9:00–21:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
Doplněná o prezentaci vín profesionálních vinařů. Hodnocení vín 
se koná 5. 3. od 9:00 hodin v jídelně ZŠ Tyršova 611.
pořádá:  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
místo:  Masarykův kulturní dům
info:  721 796 090, Jan Šotnar
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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.

PENZION pod Buchlovem nabízí
levné ubytování: 190 Kč * plnou penzi: 195 Kč * 
polopenze: 110 Kč * 2 km lyžování – STUPAVA – s 

dosněžováním * pololetní prázdniny
tel.: 606 285 196 – Vilda Ronner

Děti do 14ti let sleva na ubytování 160 Kč.
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Na Tři krále v kostele: Vánoční příběh – Reportáž TV Sión / foto: Soňa Sommerová 

Tříkrálová sbírka 2016 / foto: Miroslav Gergel

Úspěšní badmintonisté: Král, Srnec, Srncová, Zbořilová, Weinbrenner / foto: Nicole Krinková

Předsilvestrovský výšlap Klubu turistů na Výhon / foto: Petr Válek

Starosta předává záchranná tlačítka seniorům / foto: Milena Moudrá

Štěpánská výstava vín místních vinařů / foto: Miroslav Gergel

Tříkrálová sbírka 2016 - rodina Drahonských / foto: Miroslav Gergel 

X. ples města Židlochovice, taneční orchestr Mr. Swing Brno / foto: Lenka Betášová
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